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Stretávame sa opäť na letnom seminári 2011

Cieľom seminára je:

- poukázať na zdravotné problémy mladých výsadieb

- možnosti diagnózy príčin hynutia či degenerácie

- vizuále podľa príznakov

- testovanie laboratórnymi metódami

- Prezentácia firiem, ktoré podporujú program PaS GALATI Vitis

- Aktuálny prehľad prípravkov na ochranu viniča v IP                                                               



Diagnóza zadravotného stavu

Môžeme deliť z rôznych hľadísk:

1) podľa klasifikácií patogénov na

a) virózy

b) bakteriózy

c) fytoplazmózy

d) mykózy

2) podľa prejavu príznakov a charakteru škodlivosti

a) spôsobujúce trvalú újmu na úrode - výrazné zníženie 
kvality i množstva úrody

b) spôsobujúce trvalé chradnutie - degeneráciu

c) spôsobujúce hynutie krov



a) spôsobujúce trvalú újmu na úrode - výrazné zníženie kvality i 
množstva úrody (okrem VDV nespôsobujú masové hynutie krov)

Virózy

b) spôsobujúce trvalé chradnutie - degeneráciu (nespôsobujú 
masové hynutie krov)

Petriho choroba, 
bakteriálna nádorovitosť, 
fytoplazmózy

c) spôsobujúce hynutie krov

vráskavitosť dreva,
bakteriálna spála
ESCA syndróm
eutypióza
fuzarióza
čierna škvrnitosť
rozelínia ničivá
fyloxéra viniča a i.



1.

a) spôsobujúce trvalú újmu na úrode - výrazné zníženie 
kvality i množstva úrody

Virózy (okrem vráskavitosti dreva viniča)

Zvinutka viniča (GLRaVs)
Roncet viniča (GFLV)
Lemovanie žíl (GFLV-VB)

- Nebezpečie viróz je v 
tom, že sa napadnuté kry 
nedajú liečiť, t.j. 
znehodnocujú úrody až 
do konca životnosti 
vinohradu
- výrazne znižujú nielen 
množstvo úrody, ale 
najmä kvalitu(!)
- t.j. dosiahnúť 
plnohodnotný charakter 
terroir viróznymi 
výsadbami nie je možné



1.

a) spôsobujúce trvalú újmu na úrode - výrazné zníženie 
kvality i množstva úrody

Virózy (okrem vráskavitosti dreva viniča)

Mozaika žíl viniča (GVM)

Žltá mozaika viniča (GFLV-YM)

Lucernová mozaika na viniči (GAlMV)



1.

a) spôsobujúce trvalú újmu na úrode - výrazné zníženie 
kvality i množstva úrody

Virózy

tzv. latentné virózy:

Nekróza žíl viniča (GVN)

Škvrnitosť viniča (GFlV)

- V našich vinohradoch 
prekvapujúco veľké výskyty

- preto treba testovať kmeňové 
matečnice, certifikované 
základné výsadby!



1. Škodlivosť viróz

a) spôsobujúce trvalú újmu na úrode - výrazné zníženie 
kvality i množstva úrody

Umelá infekcia implantáciou na štepy:

V.Riparia portalis x Tramín červený
Zvinutkou viniča napadnuté odrody

termoterápiou ozdravené dtto 

Virózy



2a
b) spôsobujúce trvalé chradnutie - degeneráciu

Petriho choroba
(Phaeomoniella chlamydospora)

na mladých výsadbách spôsobuje degeneráciu

- trvalé chradnutie

3 - ročná výsadba - 50 ha

3 - ročná výsadba - 12ha
- na fotografiách sú 
príklady totálnych 
degenerácií, takmer 
každý ker je postihnutý

- časté sú ale aj 
poškodenia čiastočné, 
keď je postihnutých, 
degenerovaných krov 
napr. 30%, 50%, či aj 
viac. 

foto v mesiaci september(!)



1. rok - bez príznakov

2. rok - ku koncu veg.slabší rast

3. rok - výrazné chradnutie

ďalšie roky - trvalé chradnutie

b) spôsobujúce trvalé chradnutie - degeneráciu

Petriho choroba2a

- napadnuté výsadby sa nedajú liečiť, 
charakter poškodení je trvalý, výsadby s 
vysokým podielom napadnutia treba 
likvidovať



2a

b) spôsobujúce trvalé chradnutie - degeneráciu

Petriho choroba

- na listoch v škôlke, ani vo 
výsadbe nie sú hodnotiteľné 
príznaky na listoch (!)
- pri reze tmavé cievne zväzky, 
tmavý exudát
- testy sú pozitívne



2a

b) spôsobujúce trvalé chradnutie - degeneráciu

Petriho choroba

7 ročný vinohrad

- nenastáva 
hromadné hynutie 
krov

- nie sú príznaky 
na listoch

- kry chradnú, sú 
degenerované



2a
b) spôsobujúce trvalé chradnutie - degeneráciu

Petriho choroba
7 ročné kry

- trvale degenerované

- život sa prejavuje 
tenkými výhonkami

- chradnuté výhončeky

- proliferácia výhončekov



2a

b) spôsobujúce trvalé chradnutie - degeneráciu

Petriho choroba
7 ročný vinohrad

- niektoré kry takmer 
nerastú, ale nehynú

- život si zachovávajú 
degenerovanými výhončekmi 

- Phaeomoniella chlamidospora
sa udržuje v cievnych 
zväzkoch

(vzorky sa teraz testujú na 
prítomnosť patogéna)



2b

b) spôsobujúce trvalé chradnutie - degeneráciu

Bakteriálna nádorovitosť

- Príznaky na listoch sú charakteristické
- bledé listy s červeným rapíkom, vytočené
- spravidla kry nehynú



2b
b) spôsobujúce trvalé chradnutie - degeneráciu

Bakteriálna nádorovitosť

- tvorba nádorov s typickou štruktúrou
- staré nádory usychajú, rozpadávajú sa



2b

b) spôsobujúce trvalé chradnutie - degeneráciu

Bakteriálna nádorovitosť
na viniči má tri biovary:
- Agrobacterium tumefaciens
- Agrobacterium rhizogenes
- Agrobacterium vitis

Spravidla kry nehynú, 
škodlivosť je však 
veľká, nízke 
nekvalitné úrody



2c

b) spôsobujúce trvalé chradnutie - degeneráciu

Fytoplazmózy -

Stolbur na viniči

- príznaky na modrých odrodách
- napadnuté iba časť kra
- spravidla kry nehynú



2c
b) spôsobujúce trvalé chradnutie - degeneráciu

Stolbur na viniči

- príznaky na bielych odrodách
- spravidla kry nehynú
- trvalé chradnutie krov
- amputáciou sa dajú zčasti liečiť



3a
c) spôsobujúce hynutie krov

- Vráskavitosť dreva viniča  
(viróza) spôsobuje úhyn krov

- charakteristické príznaky sú 
pozdĺžne vráskavenie dreva

Vráskavitosť dreva viniča
(Rugose wood complex)



3b

c) spôsobujúce hynutie krov

Bakteriálna spála viniča
(Erwinia vitivora)

- charakteristické 
príznaky

- postupné až úplné 
hynutie krov



3c

c) spôsobujúce hynutie krov

ESCA syndróm
(Stereum hirsutum a i.)

- charakteristické príznaky na listoch

- vädnutie a úhyn strapcov



3c
c) spôsobujúce hynutie krov

ESCA syndróm (Stereum hirsutum a i.)

- spôsobuje čiastočné, či 
úplné hynutie krov

- napadnuté drevo usychá

- ochrana je možná - včasná 
amputácia



3d

c) spôsobujúce hynutie krov

Eutypióza (Eutypa lata)

- charakteristické príznaky na listoch
drobnolistosť

- nevytvára strapce, alebo predčasne 
hynú

- spôsobuje čiastočné, či úplné 
hynutie krov

- napadnuté drevo usychá

- ochrana je možná - včasná 
amputácia



3e

c) spôsobujúce hynutie krov

Fuzarióza viniča 
(Fusarium oxysporum)

- môže spôsobiť 
aj hromadné 
hynutie mladých 
krov



3e

c) spôsobujúce hynutie krov

Fuzarióza viniča 
(Fusarium oxysporum)

- na ploche zimného rezu vychádza výtok spór, 
oranžovej farby, ktorý neskôr usychá a tmavne

- xylém zčasti nekrotizuje 

- môže dočasne vytvoriť obranné kalusové 
pletivo, ktoré sa neskôr diferencuje 



3e

c) spôsobujúce hynutie krov

Fuzarióza viniča 
(Fusarium oxysporum)

- ako obranný mechanizmus ker pozdĺž kmeňa niekedy môže 
vytvoriť adventívné korienky



3e

c) spôsobujúce hynutie krov

Fuzarióza viniča 
(Fusarium oxysporum)

- postihnutý ker náhle 
vädne

- vzápätí  hynie



c) spôsobujúce hynutie krov

3e Čierna škvrnitosť
(Phomopsis viticola)

Výtok 
sporangií

- u nás nie sú výrazné príznaky 
na listoch a letorastoch

- na hynúcich kroch pod borkou 
na mladej kôre sa objavujú 
čierne guľovité pyknídiá



3f

c) spôsobujúce hynutie krov

Rozelínia ničivá 
(Rosellinia necatrix) - koreňokazná huba

- spolupôsobí v procese hynutia krov

- väčšinou napáda oslabené kry



c) spôsobujúce hynutie krov

Fyloxéra viničová
(Viteus vitifolii)3f

- listová forma na 
amerikánoch

- koreňová forma  
spôsobuje hynutie krov

- výskyty koreňovej 
formy - tendencia - už 
aj na amerikánoch



a) trvalá újma

Virózy

b) degenerácia

Petriho choroba, 

bakteriálna nádorovitosť, 
fytoplazmózy

c) úhyn krov
vráskavitosť dreva,

bakteriálna spála
ESCA syndróm
eutypióza
čierna škvrnitosť
fuzarióza
rozelínia ničivá 
fyloxéra viničová a i.



Ďakujem za pozornosť


