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Výskyt kříska révového (Scaphoideus titanus) v Evropě

• jedná se o nepůvodní druh

Francie (1958) Itálie (1964) Švýcarsko (1968) Slovinsko (1987) Španělsko (1997) Portugalsko (2001)  Srbsko 
(2004) Rakousko (2005) Chorvatsko (2005) Maďarsko (2007) Bosna a Hercegovina (2007) Rumunsko (2011) 

Černá Hora (2012) Slovensko (2014)

První nálezy: 

ČESKÁ REPUBLIKA (2016)



Rozšíření kříska révového ve světě



Popis kříska révového  (Scaphoideus titanus)

DOSPĚLEC

• 5–6,5 mm (♀<♂)

• člunkovitý tvar

• pestřejší než nymfa

• rezavě hnědý

• světle okrové skvrny

• na hřbetě typické slzičky

•♂ pestřejší než♀

• kresba na hlavě



Popis kříska révového (Scaphoideus titanus)

LARVA (NYMFA)
• asi 5 mm velká
• bezkřídlá, průsvitná
• světle krémová až žlutobílá
• na konci zadečku 2 tm. skvrny

• při vyrušení čile odskakuje!
VAJÍČKO
• ledvinitá, průsvitná, asi 1 mm

• na bocích mírně zploštělá
• zpočátku perleťově bílá
• pak žlutá s viditelnýma očima nymf



Životní cyklus kříska révového

• pouze 1 generace v roce

• kladení vajíček VIII.–IX.; často ve 2 řadách

• ♀ klade do štěrbin a trhlin kůry 2letých větví

• jednotlivě nebo ve skupinách po 10–12 vajíčkách

• 1♀ průměrně 10–15 (max. 24 vajíček)

• vajíčka přezimují (diapauza 6–8 měsíců)



Životní cyklus kříska révového

• v VI./VII. se líhnou larvy

• zejm. na spodní straně listů

• na bazálních částech keřů

• sají zejm. na sek. žilnatině listů

• starší larvy a dospělci sají i na:

✓ hlavní žilnatině

✓ čepelích listů

✓ mladých letorostech

• celý vývoj = 5 instarů



Životní cyklus kříska révového

• dospělci žijí cca 1 měsíc

• max. letová aktivita od pozdního odpoledne do rána

• optimální teplota je 22 oC a více



Vývojové stádia kříska révového



Šíření kříska révového

• agregační prostorová distribuce = max. populace je vždy
uvnitř porostů vinic

• dospělci se z napadených vinic aktivně nešíří
• mimo vinice jsou dospělci nalézáni výjimečně
• max. do 25–30(40) m od napadené vinice
• avšak pasivní šíření větrem a s rostl. materiálem



Hospodářský význam kříska révového 

• přenáší fytoplazmu (GFD) 
• přenos všemi stadii sajícími na révě
• od nákazy infekční po celý život = perzistentní přenos
• min. doba akvizičního sání je 4–8 dní



Co je to Grapevine flavescence dorée?

= zlaté žloutnutí révy vinné (GFD)
• choroba, původce fytoplazma
• primitivní parazitická bakterie
• bez buněčné stěny
• ve vodivých svazcích 

(sítkovicích lýka) 

• v Evropě poprvé ve Francii 
• oblast Armagnac



Příznaky napadení Grapevine flavescence dorée
• předčasné intenzivní zbarvení a skvrnitost listů

b
ílé

 o
d

rů
d

y 
= 

žl
u

té
 

zb
ar

ve
n

í č
ep

el
í

m
o

d
ré

 o
d

rů
d

y 
= 

če
rv

en
é 

zb
ar

ve
n

í č
ep

el
í



Příznaky napadení Grapevine favescence dorée

• čepele napadených listů získávají kovový lesk

• nepravidelné, krémové až žluté skvrny 

• skvrny se zvětšují, postupně splývají, lemují žilnatinu

• samotná žilnatina zůstává zelená nejdéle

• okraje listové čepele se stáčí směrem dolů



Příznaky napadení Grapevine flavescence dorée

• letorosty jsou slabší, kratší

• internodia letorostů mohou být zkrácená

• u citlivých odrůd mohou být letorosty – gumové

– svěšené

• vegetační vrcholky letorostů často zasychají

• letorosty nerovnoměrně vyzrávají 



Příznaky napadení Grapevine flavescence dorée

• keře citlivých odrůd na jaře 

špatně a opožděně raší

• keře náchylných odrůd 

po čase odumírají

• bobule předčasně zasychají

a nekrotizují



Napadené vinice GFD



Napadené vinice GFD



Monitoring kříska révového

Žluté lepové desky 

• se rozmístí uvnitř výsadby na vodící drát ve výšce 1-1,5m nad zemí

• termín zavěšení lapáku od konce července do konce září

• 3-4 lapáky/ha

• kontrola lapáku 1x týdně 



Okresy, kde se monitorují ŠO v révě vinné



Monitoring kříska révového v roce 2015 v ČR



Potvrzené výskyty kříska révového za rok 2016 v ČR



Potvrzené výskyty kříska révového za rok 2017 v ČR



Kde nalézt aktuální informace pro konkrétní okres?
www.ukzuz.cz/rlportal

Zobrazení aplikace 
RL portál 



Kde nalézt aktuální informace pro konkrétní okres?

Výběr modulu 



Kde nalézt aktuální informace v konkrétním okrese?

Výběr plodiny a okresu

Výběr aplikace



Kde nalézt aktuální informace pro konkrétní okres?

Výběr škůdce

Pozorovací body 
inspektorů ÚKZÚZ



Povolené přípravky na kříska révového 
Výběr modulu

Semafor POR

Výběr ŠO

Textový vyhledávač



Povolené přípravky na kříska révového 

Semafor a práce s filtry



Povolený přípravek na kříska révového 

Semafor POR



Děkuji Vám za pozornost a všem Vám 
přeji úspěšný nový rok 2018


