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Choroby  
Plíseň révy  
V současné dob ě není t řeba plodné vinice proti plísni révy ošet řovat. 
Nadále sledujte vhodnost podmínek pro ší ření (splnění podmínek sekundární 
infekce, především za déletrvající rosy), případně další výskyty choroby 
v mladých výsadbách a révových školkách a podle kon krétní pot řeby 
provád ějte ošet ření porost ů. 
 
Padlí révy  
V období po čátku zrání (zam ěkání) skon čila vnímavost hrozn ů k napadení.  
Nadále však m ůže docházet k napadení list ů a letorost ů. 
V současné dob ě již není t řeba proti padlí révy ošet řovat.  
 
Šedá hniloba hrozn ů révy 
V současné dob ě probíhá fáze zrání. 
Od počátku zrání (zam ěkání) nastoupilo období zvýšené citlivosti hrozn ů 
k infekci. V tomto období se provádí za vhodných po dmínek pro ší ření 
patogenu ošet ření porost ů náchylných odr ůd proti šedé hnilob ě.  
Termín ošet ření je t řeba stanovit s p řihlédnutím k aktuální p ředpov ědi po časí. 
Vzhledem k preventivní ú činnosti všech doporu čených p řípravk ů je 
nejvhodn ější ošet ření provád ět před příchodem významných deš ťových 
srážek.  
Pokud bude ošet řováno proti šedé hnilob ě jednou, lze použít kterýkoliv 
z doporu čených p řípravk ů Minos, Mythos 30 SC nebo Pyrus 400 SC  (OL 21 
dnů), Rovral Aquaflo (OL 14 dnů),Thiram Granuflo (OL 28 dnů) nebo Teldor 500 
SC (OL 14 dnů), případně Solfobenton DC (OL 10 dnů).  
V případě předpokládaných dvou, p řípadně více ošet ření, up řednostn ěte pro 
první ošet ření přípravek Thiram Granuflo  nebo Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 
400 SC. Pro p řípadná další ošet ření jsou vhodné p ředevším Rovral Aquaflo 
nebo Teldor 500 SC , použít je možno i  Minos,  Mythos 30 SC nebo Pyrus 400 
SC.   
Použít je možno i pomocné prost ředky AquaVitrin K , HF-Mycol, NatriSan nebo  
VitiSan .    
Dle předpov ědi budou v tomto období pom ěrně vyšší teploty v pr ůběhu dne, 
ale chladn ější noci, nejtepleji bude koncem období. Ve druhé p olovin ě období 
bude obla čné počasí s lokálními deš ťovými srážkami. 
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Případné ošet ření v tomto období by bylo vhodné provést p řed příchodem 
dešťů předpov ěděných na druhou polovinu období.   
Přípravky Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 400 SC jsou současně účinné i proti bílé 
hnilobě.  
Pokud dojde od fáze po čátku zam ěkání k poškození hrozn ů krupobitím, je 
třeba neodkladn ě ošet řit proti hnilobám. 
Předpokladem dobré ú činnosti fungicid ů proti šedé hnilob ě je kvalitní ošet ření 
zóny hrozn ů!  
Při stanovení termínu ošet ření ve fázi po čátku zrání zohledn ěte dobu 
účinnosti p ředchozího ošet ření fungicidem se sou časnou ( Melody Combi 65,3 
WG ) nebo vedlejší ú činností proti šedé hnilob ě (Cabrio Top, Discus, Fantic F, 
Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Pergado F, Profiler, Qu adris, Quadris Max, 
Ridomil Gold Combi Pepite, Zato 50 WG ).    
Výskyty šedé hniloby významně podporují zahuštění porostů (déletrvající ovlhčení, 
vyšší vlhkost vzdušná), nevyrovnaná výživa (zejména nadbytek dusíku a nedostatek 
vápníku) a poškození hroznů (především obaleči, kroupy). 
Významnou sou částí ochrany proti šedé hnilob ě jsou preventivní p ěstební 
opat ření, která zajiš ťují vzdušnost porostu a ke ře (včasné a úplné provádění 
zelených prací včetně přiměřeného odlistění zóny hroznů) a snižují vnímavost 
hrozn ů k napadení.  
 
Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení 
nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách:  
 
Ekovín - Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.  
http://www.ekovin.cz (prognostické zprávy, aktuální nálet obalečů) 
 
Státní rostlinolékařská správa  
http://eagri.cz/public/app/srsmapa (mapové výstupy) 
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/aktualni-informace-o-
vyskytu-so-a-poruch/monitorovaci-zpravy-2011/ 
http://www.srs.cz/meteo/app (prognózy - SET; popisy ŠO - Škůdci; Choroby) 
 
Galati  
http://www.galati.sk/galati  (signalizace ochrany) 
 
Biocont 
http://wwww.biocont.cz/signalizace.html (signalizace ochrany) 
 
AMET - sdružení Litschmann & Suchý 
http://www.amet.cz (prognózy - plíseň révová 2011) 
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Ostatní informace  
 
Informace o povolení vyššího po čtu ošet ření  
Svaz  vinařů ČR, o.s. i Ekovín, o.s. požádali v loňském roce, vzhledem k  
mimořádnému průběhu počasí a ohrožení porostů houbovými chorobami, o 
povolení vyššího počtu ošetření než 6x v průběhu vegetace (výjimka z Nařízení 
vlády č. 79/2007 Sb., v platném znění). 
Na základě této žádosti Mze ČR povolilo od letošního roku zm ěnu, která 
umožňuje až 8 ošet ření, při sankci za každé další ošet ření nad NV č. 79/2007 
Sb., v platném zn ění, původn ě stanovený limit (6 ošet ření).  
Při 7 ošet řeních bude krácena dotace o 25 % a p ři 8 ošet řeních o 50 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


