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Nový návrh zákona o vinohradníctve a vinárstveNový návrh zákona o vinohradníctve a vinárstve
Všeobecné pozadie problému:Všeobecné pozadie problému:

1. 1. germánsky systémgermánsky systém označovania kvality označovania kvality

podľa kvality: podľa kvality: a) vína stolové; a) vína stolové; 

b) vína akostné; b) vína akostné; 

c) vína prívlastkovéc) vína prívlastkové

2. 2. románsky systémrománsky systém apelácii - podľa pôvodu apelácii - podľa pôvodu

- kombinácia - kombinácia terroir (pôda, voda, vzduch),  (pôda, voda, vzduch), odrodyodrody, , 

terroir cruterroir cru = terroir +  = terroir + miestna skúsenosťmiestna skúsenosť (vinohradnícka a vinárska) (vinohradnícka a vinárska)

- každá apelácia musí byť špecifikovaná podľa osobitného predpisu - každá apelácia musí byť špecifikovaná podľa osobitného predpisu 

a) vína bez zemepisného označenia (od 13a) vína bez zemepisného označenia (od 13ooNM, môžu uvádzať odrodu a NM, môžu uvádzať odrodu a 
ročník)ročník)

b) vína so zemepisným označením - vína, kde hrozno i víno boli dorobené na b) vína so zemepisným označením - vína, kde hrozno i víno boli dorobené na 
území SR - Slovenský vinohradnícky región (od 13území SR - Slovenský vinohradnícky región (od 13ooNM, úroda pod 20 t/ha, NM, úroda pod 20 t/ha, 
špecifikácia)špecifikácia)

c) vína s chráneným označením pôvodu - Zber hrozna, výroba vína i c) vína s chráneným označením pôvodu - Zber hrozna, výroba vína i 
fľašovanie sú v jednej alebo susediacej zemepisnej jednotke (od 16fľašovanie sú v jednej alebo susediacej zemepisnej jednotke (od 16ooNM, pod NM, pod 
18 t/ha). Musia mať špecifikáciu!18 t/ha). Musia mať špecifikáciu!

napr.u nás je to apelácia Tokaj (terroir, 3 odrody, špecifikovaná technológia výroby vína)napr.u nás je to apelácia Tokaj (terroir, 3 odrody, špecifikovaná technológia výroby vína)

- Označenie najvyššej kvality: D.S.C. - „Districtus Slovakia Controllatus“- Označenie najvyššej kvality: D.S.C. - „Districtus Slovakia Controllatus“

U nás skladba vín z domácej 
produkcie je nasledovná:

stolové vína ..................    10%

akostné a prívlastkové  ...    85%



  - Na etiketách možno uvádzať - Na etiketách možno uvádzať tradičné výrazytradičné výrazy::
1. „1. „regionálne vínoregionálne víno““

- len na označenie vína s chráneným zemepisným označením (región SR)- len na označenie vína s chráneným zemepisným označením (región SR)
- nad 15- nad 15ooNM, úroda pod 18 t/ha, obsah alkoholu nad 8,5% obj.NM, úroda pod 18 t/ha, obsah alkoholu nad 8,5% obj.

2. „2. „akostné vínoakostné víno““
- len na označenie vína s chráneným označením pôvodu (zemepisné jednotky)- len na označenie vína s chráneným označením pôvodu (zemepisné jednotky)
- nad 16- nad 16ooNM, úroda pod 18 t/ha, obsah alkoholu nad 9,5% obj.NM, úroda pod 18 t/ha, obsah alkoholu nad 9,5% obj.
- obohacovanie pre červené vína do 24- obohacovanie pre červené vína do 24ooNM, pre biele vína do 22NM, pre biele vína do 22ooNMNM

3. „3. „akostné víno s prívlastkomakostné víno s prívlastkom““
- len na označenie vína s chráneným označením pôvodu - len na označenie vína s chráneným označením pôvodu 

- hrozno osvedčené kontrolným ústavom- hrozno osvedčené kontrolným ústavom
- víno nebolo obohacované- víno nebolo obohacované
- víno nie je chemicky konzervované (okrem oxidu siričitého)- víno nie je chemicky konzervované (okrem oxidu siričitého)
- úroda pod 13 t/ha- úroda pod 13 t/ha

KabinetnéKabinetné  (19(19ooNM, 9,5% alk.)NM, 9,5% alk.)
neskorý zberneskorý zber (21(21ooNM, 9,5% alk.)NM, 9,5% alk.)
výber z hroznavýber z hrozna (23(23ooNM, 9,5% alk.)NM, 9,5% alk.)
bobuľový výberbobuľový výber (26(26ooNM, 8,0% alk.) NM, 8,0% alk.) ručne vyberané prezreté strapceručne vyberané prezreté strapce
hrozienkový výberhrozienkový výber (28(28ooNM, 8,0% alk.) NM, 8,0% alk.) ručne vyberané prezreté bobuleručne vyberané prezreté bobule
cibébový výbercibébový výber (28(28ooNM, 8,0% alk.) NM, 8,0% alk.) ručne vyberané bobule cibébovatené s Botrytis cinerearučne vyberané bobule cibébovatené s Botrytis cinerea
ľadové vínoľadové víno (27(27ooNM, 8,0% alk.) NM, 8,0% alk.) zber pri teplote pod -7zber pri teplote pod -7ooC a okamžité spracovanieC a okamžité spracovanie

slamové vínoslamové víno (27(27ooNM, 8,0% alk.) NM, 8,0% alk.) pred spracovaním skladované 3 mesiacepred spracovaním skladované 3 mesiace  
Akostné víno s prívlastkom uvádza sa so štátnym kontrolným číslom podľa osvedčenia o certifikáciiAkostné víno s prívlastkom uvádza sa so štátnym kontrolným číslom podľa osvedčenia o certifikácii
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Průměrné týdenní teploty v roce 2008
(Velké Pavlovice)
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Charakteristika nadpriemerné teploty. 

Odchylka od normálu bola +1,1 - 1,5oC

- v r.2008 nedošlo k žiadnym extrémnym javom, ktoré by výrazne ovplyvnili úrodu 
(ako napr.v r.2007 úpal)

- Zima 2007-2008veľmi mierna, 
bez súvislej snehovej pokrývky

- Vegetačné obdobie bolo v 
normále

- v polovici septembra sa narušila 
teplá, bezzrážková jeseň - babie 
leto - teplota klesla o 10oC a 
častejšie pršalo

- október, do poloviny novembra 
bolo pekne, ozajstné „babie leto“

efektívna teplota



Teplotné pomery pri dozrievaní  2 0 0 8 

Průměrné týdenní teploty v roce 2008
(Velké Pavlovice)
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- jesenné a predzinmé počasie vcelku vyhovovalo dopestovaniu hrozna pre výbery - 
neskoré zbery až bobuľové, či cibébové výbery. Neskoršie obdobie s tuhými mrazmi 
umožnilo zber ľadových výberov

Efektívne teploty 
nad 10oC vinič 
asimiluje

strapce visia bez asimilácie 
cukrov, v nich prebiehajú 
biochemické procesy, 
spojené s odbúravaním

I.      II.        III.        IV.       V.     VI.      VII.    VIII.    IX.      X.     XI.     XII.  
  

Silné mrazy začiatkom januára umožnili 
ľadový zber aj v najteplejších oblastiach

- Hrozno s ušľachtilou hnilobou Botrytis cinerea treba vedieť dopestovať a do termínu 
zberu vhodne uchovať. Pozor, aby strapce nezasiahli ďalšie hniloby! V takom prípade 
tzv.cibébové víno  by mohlo byť nepoužitelné, s tónmi ichtyolovej masti a jódovej 
tinktúry(!)  
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Ľadový zber   2008 - 2009 
Silné mrazy koncom decembra a začiatkom 
januára umožnili ľadový zber aj v 
najteplejších vinohradníckych obciach

-7oC



Ľ a d o v ý   z b e r - vyššia cukornatosť (voda v tuhom skupenstve sa 
nedostane do muštu)

- vína majú špeciálne tóny vône, chuti, s výrazným 
hrozienkovým buketom. Majú nižší obsah alkoholu, 
tmavšiu, hnedastú farbu.

- vinárska špecialita s vysokým hodnotením



Sumy efektívnych teplôt    2 0 0 8 

- rok 2008 patril k nadpriemerným teplotným ročníkom, výrazne teplejšie však boli rok 
2000 a 2003

- v dôsledku globálneho otepľovania však priemerné úhrny efektívnych teplôt výrazne 
stúpajú. Ďalší priebeh však nie je možné predpovedať

2008
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Z r á ž k y    2 0 0 8 
- Zrážkové pomery: Rok 2008 bol charakterizovaný veľkými rozdielmi medzi lokalitami. 
- príčina - veľa prívalových dažďov (búrok) s veľkým množstvom vody
- Zrážkovo podnormálne boli marec, apríl aj máj. Jún a júl boli nadnormálne, aj prvá polovina 
augusta. Potom prišlo dlhé bezzrážkové obdobie, prerušené len v strede septembra. Celý 
október i november voli zrážkovo chudobné. 

Začiatkom a najmä v strede 
decembra bolo niekoľkodňové 
zrážkové obdobie, nepríjemné 
pre kvalitu hrozna, 
ponechaného k ľadovým 
zberom. Potom sa zrážková 
činnosť ukľudnila a koncom 
decembra náhle došlo k 3-
týždňovým silným mrazom

- Drasilík je veľmi dôležitou súčasťou 
extraktu vína. Pokiaľ sa vplyvom 
rozdelených zrážok pravidelne draslík 
viaže v bobuliach, možno očakávať 
vysoko extraktívne vína. V r.2008 bol 
vynikajúci príjem do polovice augusta. 
Možno to bude stačiť k tvorbe vyšších 
extraktov.

Opak v r.2003, tropické teploty bez zrážok, 
popri vysokých obsahoch cukru 25 - 
28oNM, extrakty boli veľmi nízke - pod 20g.



Hlavné fenofázy viniča    2 0 0 8 
- Slzenie - začiatok jarnej miazgy 

- 3. dekáda marca (Dvory nŽ. 21.3.2008)
- ďalší priebeh urýchlené pučanie v dôsledku teplého 
rázu počasia koncom marca - zač.apríla

- Pučanie - apríl
- 1. dekáda apríla (Dvory n/Ž. 9.4.)
- opäť pre teplý ráz počasia urýchlený vývoj a veľmi 
skoré kvitnutie

- Kvitnutie - koniec mája, začiatok júna (Dvory n/Ž. 31.5.)
- priaznivé počasie počas kvitnutia - teplé, suché 
obdobie 

- Zapojovanie strapcov - jún, júl
- podľa odrôd v polovici júna (hrášok - 20.6.; 

uzatváranie strapcov - 11.7.)
- v júni, júli a začiatkom augusta silná zrážková 
činnosť

- Zamäkanie - august
- podľa odrôd a lokalít začiatkom augusta ( Dvory 

n/Ž. MT 25.7.; RV 4.8.)
- Dozrievanie

- priaznivo ovplyvnené do polovice septembra, po 
ochladení prerušenie, potom v októbri a začiatkom novembra 
priaznivý ráz počasia. Vhodné podmienky pre neskoré zbery, 
priaznivé podmienky aj pre ľadový zber koncom decembra



P e r o n o s p ó r aP e r o n o s p ó r a



Peronospóra viniča - situácia v roku 2008
- do 3. dekády mája zrážky boli podpriemerné, teploty prevyšovali priemer. Vinič mal 
dobré podmienky k rastu, peronospóra však nemala vhodné podmienky

- od 2.d.júna prichádza zrážkové obdobie, teploty prevyšujú normál, to sú vhodné 
predpoklady pre primárne infekcie. Zrážky pokračujú pri vyšších teplotách, vzniká 
obdobie ohrozenia peronospórou od konca júna do stredu augusta.

- neskôr, od 3.d.augusta do konca vegetačného obdobia už peronospóra nemá 
podmienky pre opätovné infekcie a škodlivosť

- Ošetrenie bolo treba urobiť od 20.júna a následne kombinovanými prípravkami 
udržovať kontinuálnu ochranu až do konca augusta
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Ručné meranieRučné meranie METEO-údajov METEO-údajov

AMET -AMET -

doplnený ručným doplnený ručným 
zrážkomeromzrážkomerom

teplota
vlhkosť vzduchu

zrážky

vlhkomer

anemometer



 Prognóza a signalizácia chorôb viničaPrognóza a signalizácia chorôb viniča

GALATI Vitis
www.galati sk

1992 - 2009

Otvoriť web-stránku:



Metóda prognózy 
podľa HMÚ

Metóda prognózy 
a signalizácie 
GALATI Vitis

Peronospóra viniča v roku 2008



- program GALATI Vitis je t.č. v prestavbe - program GALATI Vitis je t.č. v prestavbe 
(upgrate), nová verzia 2009 je funkčná od (upgrate), nová verzia 2009 je funkčná od 

začiatku marca 2009začiatku marca 2009

www.galati.skwww.galati.sk
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Peronospóra viniča - dlhodobé výskyty

Soltvadkert MR. Roky: 1992 - 2007

Lokalita: Dvory nŽ.

roky: 1992 - 2007

- Z 10 rokov 2 - 3 roky sú peronospórové. T.zn., že z 10 
rokov 7 - 8 rokov môžeme ochranu minimalizovať

- v peronospórových rokoch začiatok ohrozenia je odlišný. 
Niekedy je to 2 týždne pred kvitnutím (1995), inokedy 3 
týždne po kvitnutí (1998), v r.2004 až 3 týždne pred 
kvitnutím.

- Vystihnúť správny termín ohrozenia možno len použitím 
niektorej z metód prognózy a signalizácie!



Peronospóra viniča - usmernenie ochrany
Zahájenie ošetrení

- vhodné podmienky pre šírenie peronospóry, podľa PaS okolo 20. júna, t.j. pri 
nasadzovaní bobúľ

Ďalšie usmernenie ochrany
- pokračovalo silné ohrozenie

- volba prípravku (kontaktný, kombinovaný)

- interval 5 - 14 dní

Ukončenie ochrany
- 3.dek.augusta, keď končilo ohrozenie

- podľa potreby pokračovať v ošetrovaní mladých výsadieb



Peronospóra viniča - použitie fungicídov

Pred kvitnutím
- v r. 2008 ošetrenie nebolo odôvodnené

- obvykle sa robí ošetrenie kontaktným prípravkom na istotu

Počas kvitnutia
- obyčajne neošetrujeme

Po kvitnutí
- od 3.dek.júna ohrozenie, po týždni silné ohrozenie

- ošetrujeme 2x za sebou kombinovaným fungicídom, interval 10 - 12 dní

- posledný prípravok meďnatým prípravkom (obmedzenie IP)



Prípravky proti peronospóre viniča - kontaktnéPrípravky proti peronospóre viniča - kontaktné

Prípravok Dávka Účinná látka Skupina úč.l. Obmedzenia

Folpan 80 WDG 2 kg folpet ftalimidy -

Delan 700 WDG 0,5 kg dithianon chinony -

Novozir MN 80 2-3 kg mancozeb dithiokarbamáty max.2x
tox.Dithane M 45 2-3 kg

Dithane DG NEO-TEC 2-3 kg

Mancosan 80 WP 2-3 kg

Polyram WG 2-3 kg metiram

Shavit F 71,5 WP 2 kg folpet
triadimenol

ftalimid
DMIs-triazol

max.3x
rezist.



Prípravok Dávka Účinná látka Skupina úč.l. Obmedzenia

Fantic F 2,0 kg benalaxyl  3,75%
folpet         48%

fenylamidy
ftalimidy

-

Galben F 2,5 kg benalaxyl   8,0% 
folpet          44%

fenylamidy
ftalimidy

-

Pergado F 2-2,5 kg mandipropamid
folpet

-

Melody Combi 43,5 WP 2,5 kg iprovalicarb
folpet

iprovalicarb
ftamilidy

max.3x
rezist

Aliette Bordeaux 4 kg fosetyl-Al
oxichlorid Cu

phosphonáty
meď

CU
max.2kg

Mikal M 3 kg fosetyl-Al
mancozeb

phosphanáty
dithiocarbamáty

max.2x
tox.

Ridomil Gold Plus 42,5 WP 3,5-4 kg metalaxyl-M
oxichlorid Cu

fenylamid
meď

CU
max.2kg

Ridomil Gold MZ 68 WG 2,5 kg metalaxyl-M
mancozeb

fenylamid
dizhiocarbamáty

max.2x
tox.

Forum FP 2,0 kg dimetomorph
folpet

morfolíny
ftalimidy

-

Tanos 50 WG 0,4 kg cymoxanil
famoxadone

cyanoacetamid
oxazolidone

max.2x
rezist

strobiluríny uvediem pri ochrane proti múčnatke

Prípravky proti peronospóre viniča - systémovo - kontaktnéPrípravky proti peronospóre viniča - systémovo - kontaktné



Prípravky proti peronospóre viniča - meďnaté

Prípravok Dávka Účinná látka Úč.l.
kg/lit./gr

Cu
kg/lit./gr

Cu
gram/ha

Počet 
ošetrení

Cuprocaffaro Micro 3,5 kg oxichlorid Cu 630 375 1313 1-x
Flowbrix 2,5 lit oxichlorid Cu 640 380 950 2-x
Cuproxat SC 5 lit. Síran Cu 

tribázický
345 190 950 2-x

Champ Flow 4 lit. hydroxid Cu 375 244 976 2-x
Kocide 2000 2,5 - 3,75 kg hydroxid Cu 538 350 875 - 1300 1 - 2-x
Funguran 4 kg hydroxid Cu 770 500 2000 1-x
Champion 50 WP 4 kg hydroxid Cu 770 500 2000 1-x
Cuprocaffaro 5 kg oxichlorid Cu 870 500 2500 -

4 kg 2000 1-x

Kuprikol 50 5 kg oxichlorid Cu 840 500 2500 -
4 kg 2000 1-x

Aliette Bordeaux 4 kg oxichlorid Cu
(+ fosetyl-Al)

420
(25%)

250 1000 2-x

Ridomil GOLD Plus 
42,5 WP

3,5-4 kg oxichlorid Cu
(+ metalaxyl-M)

690
(2,5%)

400 1400-1600 1-x

Obmedzenia: v IP max. 2 kg/ha/rok



Cuprocaffaro

Cuproxat

Flowbrix

Meďnaté prípravky - charakteristikaMeďnaté prípravky - charakteristika

Priľnavosť - vododržnosťPriľnavosť - vododržnosť

0,8 mikron

0,6 mikron

3,0 mikron

Cuprocaffaro Micro 
37,5% WG

veľkosť častíc 

1,8 mikron

Champion

Cuprocaffaro

Cuprocaffaro
+ Agrovital

Cuprocaffaro Micro

Flowbrix

Champ Flow

Funguran



M ú č n a t k aM ú č n a t k a



Průměrné týdenní teploty v roce 2008
(Velké Pavlovice)

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

týden

te
pl

ot
a 

vz
du

ch
u 

[o C
]

I.     II.      III.       IV.       V.     VI.     VII.   VIII.    IX.    X.     XI.    XII.    

0

10

20

30

40

50

60

zr
áž

ky
 m

m
 

III/1 III/4 IV/3 V/2 V/5 VI/3 VII/2 VIII/1 VIII/4 IX/2 X.1 X.4 XI.2 XII.1 XII.4

Múčnatka viniča 
Situácia v r.2008

- nastali podmienky pre skoré ohrozenie - 
suchý ráz nadpriemerne teplého počasia

- Júl a august nie sú vhodné podmienky, 
bohatá zrážková činnosť a občas tropické 
teploty. Koncom augusta opäť vhodné 
podmienky

- Keď sa neošetrilo už pred kvitnutím, mohol 
sa vyvinúť kalamitný výskyt múčnatky



Múčnatka viniča - použitie fungicídov

2 týždne pred kvitnutím
- v r. 2008 ošetrenie bolo potrebné robiť veľmi skoro sírnym prípravkom, DMIs - 

triazol (dinocap)

Tesne pred kvitnutím
- na silne ohrozených porastoch (GALATI Vitis) Falcon 460 EC, IQ-Crystal

- u menej ohrozených porastoch opakovať sírny prípravok, DMIs - triazol

Po kvitnutí
- strobilurín 2x Zato 50 WG, Quadris Max, Discus

- pri zvládnutí ochrany ďalej nebolo ohrozenie

- keď ochrana nebola zvládnutá a sú výskyty, kuratívne Falcon 460 EC, alebo 
Karathane LC



Konídie

Postupné dozrievanie kleistotécií

Mycélie a začiatok tvorby 
kleistotécií

Múčnatka viniča 



Múčnatka viniča v roku 2008
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Múčnatka viniča - dlhodobé výskyty

Lokalita: Dvory nŽ.

roky: 1992 - 2007

Lokalita: Soltvadkert MR

roky: 1992 - 2007
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Prípravok Dávka Účinná látka Skupina úč.l. Obmedzenia

Kumulus WG 6 kg pred kvetom
4 kg po kvitnutí

koloidná síra síra max 4x
tox.

Thiovit JET 6 kg pred kvetom
4 kg po kvitnutí

koloidná síra síra max 4x
tox.

Sulikol K 5-10 kg koloidná síra síra max 4x
tox.

Karathane LC 0,5 l dinocap dinitrifenyly max 1x
tox.

Prípravky proti múčnatke viniča - kontaktnéPrípravky proti múčnatke viniča - kontaktné



Prípravok Dávka Účinná látka Skupina 
úč.l.

Obmedze
nia

Domark 10 EC 0,25 tetraconazol DMIs
triazoly

Ornament 250 EW 0,4 teboconazol

Bumper 25 WC 0,2 propiconazol

Talent 0,15 myclobutanil

Topas 100 EC 0,25 penconazol

Horizon 250 EW 0,4 tebuconazol

Punch 10 EW 0,3 flusilazol

Topsin 500 SC 0,2 thiaphonate benzimidazoly -

Shavit F 71,5 WP 2,0 folpet
triadimenol

ftalimidy
triazoly

max.3x
rezist.

Prípravky proti múčnatke viniča - systémové - štandardnéPrípravky proti múčnatke viniča - systémové - štandardné



Prípravok Dávka Účinná látka Skupina úč.l. Obmedzenia

IQ-Crystal 0,15-0,2 quinoxyfen chinolíny -

Falcon 460 EC 0,3 Spriroxamin
tebuconazol
triamidenol

spiroketalamíny
triazoly
triazoly

max.3x
rezist,tox

Talendo 20 EC 0,25 proquinazid chinozalinony -

Zato 50 WG 0,25 trifloxystrobin strobiluríny max.3x
rezist

Discus 0,2 krezoxim-methyl

Quadris Max 1,5-2,0 azoxystrobin
folpet

strobiluríny
ftalimidy

Cabrio Top 2,0 pyraclostrobin
metiram

strobiluríny
dithiocarbamáty

max.2x
rezist,tox

Collis 0,4 krezoxim-methyl
boscalid

strobiluríny
karboxamidy

max.3x
rezist

Prípravky proti múčnatke viniča - systémové - intenzívnePrípravky proti múčnatke viniča - systémové - intenzívne



B o t r y t í d aB o t r y t í d a
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Pleseň sivá - botrytída

v r. 2008



Botrytída - situácia v roku 2008
- zdroje infekcie sú stále prítomné

- napadnutie za daždivého (teplého počasia)

- po kvitnutí do druhej polovice augusta

- druhá vlna ohrozenia v druhej polovici septembra po zrážkach a opätovnom oteplení

- časté napadnutie od strapiny

Začiatok 
tvorby cibéb



Botrytída - 
za vhodných podmienok prebieha tvorba cibéb



Botrytída - preventívne ochranné opatrenia
- obmedziť vhodnosť podmienok pre šírenie

- vzdušnosť lokality, porastu a krov

- zelené práce - najmä  podlom, ktorým určíme mieru zahustenosti porastu

- odlistenie zóny strapcov

- Optimalizovať fyziologický stav krov
- vyrovnaná výživa

- optimalizácia rastu krov - výživa v priebeho celého roka, optimálne zaťaženie

- v prípade potreby riedenie strapcov

- Zabrániť poškodeniu bobúľ, strapcov
- ochrana pred obaľovačmi

- zatrávnenie medziradí

- zaistiť optimálne krytie strapcov (úpal, spála, krupobitie)



Podlom - vylamovanie letorastov

Snímanie strojom

Riedenie strapcov

Odstraňovanie listov
v oblasti strapcov
4-5 týždňov pred

predpokladaným zberom

Zelené práce



Botrytída - použitie fungicídov

Vo fenofáze dokvitania (80% zhodených čiapočiek) 
- ošetrenie fungicídom s kombinovanou účinnosťou (peronospóra - (múčnatka) 

- botrytída) - Fantic F; Pergado F; Melody Combi 43,5 WP; Forum FP či strobiluríny

Vo fenofáze zapojenia strapcov 
- u náchylných odrôd s hustým strapcom použiť fungicíd s kombinovanou 

účinnosťou (peronospóra, múčnatka - botrytída) - Fantic F; Pergado F; Melody Combi 
43,5 WP; Forum FP či strobiluríny

Vo fenofáze zamäkania (základné ošetrenie botryticídom)
- ošetriť špecifický botryticídny prípravok

- jedno ošetrenie ktorýmkoľvek botryticídom - Teldor 500 SC; 

  Switch 62,5 WG; Mythos 30 SC; Cantus

- pri opätovnom ohrození striedať skupinu účinnej látky

- anilínopyrimidíny sú účinné aj proti bielej hnilobe

- Trichomil použiť na prestriedanie prípravkov



Prípravok Dávka Účinná látka Skupina úč.l. Obmedzenia

Zato 50 WG 0,25 trifloxystrobin strobiluríny max.3x
rezist

Discus 0,2 krezoxim-methyl

Quadris Max 1,5-2,0 azoxystrobin 
folpet

Cabrio Top 2,0 pyraclostrobin
metiram

strobiluríny
dithiocarbamáty

max.2x
rezist,tox

Folpan 80 WDG 2,0 folpet ftalimidy -

Shavit F 2,0 folpet
triadimenol

ftalimidy
triazoly

max 3-x
rezist.

Prípravky proti botrytíde - I.etapa - kvitnutie až uzatv.strapcovPrípravky proti botrytíde - I.etapa - kvitnutie až uzatv.strapcov



Prípravok Dávka Účinná látka Skupina úč.l. Obmedzenia

Teldor 500 SC 1 lit. 
0,1%

fenhexamid hydroxyanilidy max 2-x
rezist.

Mythos 30 SC 0,2 -  
0,25%

pyrimethanil anilinopyrimidíny max 1-x
rezist.

Switch 62,5 WG 0,08 - 
0,1%

cyprodinil
fludioxonil

anilinopyrimidíny
cyanopyrrol

max 1-x
rezist.

Cantus 1,2 kg 
(0,15%)

boscalid karboxamidy max 2-x
rezist.

Trichomil 2,0 Trichoderma 
harzianum

biopreparát -

Prípravky proti botrytíde - II.etapa - zamäkanie, dozrievaniePrípravky proti botrytíde - II.etapa - zamäkanie, dozrievanie



Odporúčanie dávkovania Odporúčanie dávkovania 
(podľa BRD)(podľa BRD)



Dávkovanie prípravkov na ochranu viniča

Možnosti zníženia dávokMožnosti zníženia dávok

Do začiatku kvitnutia - BBCH 61
50% olistení
možno použiť 50% dávky prípravku
Aplikácia do zóny vegetácie

základná dávka

Základná dávka sa potom zvyšuje:

- začiatok kvitnutia - BBCH 61 -------- 1 - 2x

- nasadzovanie plodov - BBCH 71 --- 2 - 3x

- veľkosť hrášku - BBCH 75 ------------ 3 - 4x
Používané 
v Nemecku a Rakúsku



Veľkosť listovej plochy:

- plné olistenie Ǿ

40.000 m2/ha

- pred kvitnutím Ǿ

20.000 m2/ha

- št. 5 listov Ǿ

5.000 m2/ha



Príklad registrácie dávok v SR v porovnaní so SRN
SR                            SR Nemecko

Prípravok Dávka
kg/lit/ha

Dávka kg/lit/ha

Prípravok Základná 
dávka

BBCH
61

pred kvit

BBCH 71
po kvit

BBCH 
75

hrášok

Dithane 
NeoTec

2 - 3 Dithane 
NeoTec

0,8 1,6 2,4 3,2

Folpan 80 WDG 2,0 Folpan 80 WG 0,4 0,8 1,2 1,6

Quadris 0,8 - 
1,0

Quadris 0,4 0,8 1,2 1,6

Topas 100 EC 0,25 Topas 0,06 0,12 0,18 0,24

Funguran 4,0 Funguran 1,0 2,0 3,0 4,0

Teldor 500 SC 1,0 Teldor 0,4 0,8 1,2 1,6



Už aj Česká republika začala s postupným prechodom na odstupňované 
dávky prípravkov podľa fenofáz:

Príklad z Registra SRS - Státní rostlinolékařské 
správy na rok 2008:

4605-0 FLOWBRIX
réva plíseň révová 1,25 - 1,5 l/ha do fáze BBCH 61 (počátek 

kvetení); 2,5 - 3 l/ha od fáze BBCH 61
21 max.4x

4591-0 CABRIO TOP
réva padlí révové

plíseň révová
1 kg/ha do BBCH 61 (počátek kvetení), do 
500 l vody/ha (min.konc.0,2%); 2 kg/ha od 
BBCH 61 do 1000 l vody/ha (min.konc.0,2%)

35 max. 3x celkem 
réva v průběhu 
vegetace

V SR sa zatiaľ neuvažuje o odstupňovanej registráícii



Cukrovital K 400Cukrovital K 400
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Cukornatosť muštu po aplikácii prípravku Cukrovital K400 2-4 týždne pred zberom



Cukrovital K 400Cukrovital K 400

Škody na púčikoch, spôsobené zimným mrazom 2002/2003

Varianty % zdravých púčikov % odumretých púčikov

Neošetrené 40 60
4 týždne pred 
zberom

54 46
4 + 2 týždne pred 
zberom

90 10
2 týždne pred 
zberom

90 10

Cukrovital K400, ošetrené 2-4 týždne pred zberom zvýšil odolnosť proti zimným mrazom
Zmenšili sa škody, spôsobené zimným mrazom v zime 2002/2003 z 60% na 10%, t.j. o 83,4%(!)

Odroda: Rizling vlašský



Ostatné patogényOstatné patogény



Infekcia viniča botrytídou a bielou 
hnilobou - Dvory n/Ž.

Strekovský 
rajón

Napadnutie %

Pleseň sivá Biela hniloba

1997 52,5 35,0

1998 46,9 32,4

1999 10,9 65,8

2001 23,3 54,4

2002 6,2 18,6

2003 0 0

2004 56,2 0

2005 70,0 25,3

2006 57,3 0
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Biela hniloba  - Coniella diplodiella

Biela hniloba - 

Coniella diplodiella

- Po kvitnutí ošetrujeme kombinovanými 
fungicídmi (peronospóra - botrytída - 
biela hniloba) - Fantic F; Pergado F; 
Melody Combi 43,5 WP; Forum FP či 
strobiluríny

- účinné sú strobiluríny, folpet, 
anilínopyrimidíny

- vo fenofáze zamäkania účinné sú 
anilínopyrimidínové prípravky - Switch 
62,5 WG; Mythos 30 SC



Biela hniloba  - Coniella diplodiella - 2008



Čierna hniloba  - Guignardia bidwellii
Giňardia viniča Na listoch giňardia spôsobuje nepravidelné, či okrúhle škvrny 

červenohnedej farby (2 - 3 mm) s tmavohnedým okrajom. Škvrny 
sa neskôr zväčšujú (do 10 mm) a v strede sa ich farba mení na 
jasnosivú

Škvrny na listoch sa môžu splývať, neskôr časti listov, či 
celé listy môžu nekrotizovať. Škvrny sú lemované, občas sa 
na nich vytvárajú pyknídiá. Koncom leta listy padajú.



Čierna hniloba  - Guignardia bidwellii
Giňardia viničaVo fenofáze veľkosti hrášku 

(zriedkavá infekcia): bobule 
rýchlo po infekcii (1-2dni) 
hnednú a scvrkávajú sa.

V štádiu zamäkania: 
začiatočné príznaky čiernej 
hniloby - giňardii sú hnedé 
okrúhle škvrny na bobuliach

Hnedé škvrny rýchle po 
napadnutí (2-3 dni) sa 
prepadávajú, neskôr celé 
bobule hnednú a scvrkávajú 
sa

Scvrknuté bobule (hnijú), a na 
ich povrchu sa spravidla tvoria 
čierne drobné plodničky 
(pyknídiá)

Pri suchom ráze počasia sa 
bobule scvrkávajú, dostávajú 
čiernu farbu, sú pokryté 
pyknídiami

Strapce môžu byť zčasti, alebo 
celé postihnuté chorobou





Penicíliová hniloba - Penicillium expansum
Môže sa vyskytnúť najmä pri vlhkom ráze počasia 
predovšetkým na dozrievajúcom hrozne. Vyskytuje 
sa väčšinou na bobuliach poranených osami, 
obaľovačmi, či iným spôsobom. Vytvára tzv. zelenú 
(modrú) hnilobu. Má nepriaznivé vlastnosti, 
spôsobuje vo vínach plesňové pachute.
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Hnilobné chorobyHnilobné choroby



Slnečné žiarenieSlnečné žiarenie 
- spála – krátkovlnné žiarenie UV-B 
- úpal – tepelné žiarenie IČ



Slnečné žiarenieSlnečné žiarenie 
- spála – krátkovlnné žiarenie UV-B 
- úpal – tepelné žiarenie IČ



Slnečné žiarenieSlnečné žiarenie 
- spála – krátkovlnné žiarenie UV-B 
- úpal – tepelné žiarenie IČ



Vädnutie strapcovVädnutie strapcov
Vädnutie strapcov (Traubenwelke, Beerenwelke, Zweigeltkrankheit, grape wilting) - bobule na 
strapcoh náhle vädnú, chuť bobulí je fádna a bobule zostávajú kyslé. Strapina je však zelená, na 
pohľad zdravá a na tej zdravej strapine sú vädnúce bobule.

Náchylnosť odrôd: najprv bolo pozorované na modrých odrodách - Zweigelt, Svätovavrinecké, 
Cabernet Sauvignon, Portugalske modré, Dornfelder, ale aj na bielych odrodách, ako Rizling 
vlašský, Veltlínske zelené, Neuburgské, Sauvignon, Burgundské (Rulandské) biele, modré, sivé, 
Chardonnay a ďalších.

Príčina: predpokladá sa, že vädnutie strapcov spôsobuje nedostatok draslíka (pomer K/Mg je v 
prospech Mg, kým pri odumieraní strapiny, ako sme uviedli, je nedostatok horčíka, čiže pomer 
K/Mg je v prospech K) 



Odumieranie strapiny
Odumieranie strapiny (Stiellähme) - už počas vegetácie vo fenofázach tvorby bobúľ nastáva 
odumieranie strapiny. Odumretá časť strapiny je prekážkou v prúdení štiav a tak vyvolá následné 
vädnutie bobúľ s podobnými dôsledkami, ako vädnutie strapcov.

Príčina: spôsobuje porucha výživy, kde prevláda nedostatok horčíka a nedostatok vápnika.



Stolbur na viniči - Stolbur na viniči - Fytoplazmóza Príznaky: zvinovanie listov, zvädnuté, kyslé 
bobule, - zlé dozrivanie dreva, skrátenie internódií, 
zlá kvalita vína

Prenášač: cikáda Hyalesthes obsoletus - 
žilnatka vírusonosná. 

Ochrana: označenie krov s typickými príznakmi 
stolburu, keď ich nájdeme počas vegetácie. V 
zime zrezať nadzemné časti označeného kra až 
na hlavu. Pokiaľ na vyrastenom výhonku sa 
prejavia príznaky stolburu aj v nasledujúcom roku, 
treba ker aj s koreňovým drevom likvidovať.



U bielych odrôd sú príznaky menej výrazné. 
Listy , či sektory listov sú svetlejšie, nápadné 
je žlté sfarbenie okolia hlavných žíl, listy môžu 
od okrajov nekrotizovať. Pri silnom napadnutí 
sa listy silne zvinujú smerom dolu.
Strapce, či časti strapcov, alebo ojedinele 
bobule už od júla usychajú.
Buriny - na niektorých druhoch (napr.pupenec) 
sú výrazné príznaky degenerácie a žltnutia.

Stolbur na viniči - Stolbur na viniči - biele odrodybiele odrody



ESCA - syndróm a eutypióza viniča ESCA - syndróm a eutypióza viniča 
- ESCA - spôsobujú drevokazné huby, ako Stereum hirsutum, Fonutiporia sp. a i.

- Petriho choroba - napáda sadence a mladé kry - spôsobujú nižšie huby: 
Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium sp.,

- Eutypióza - spôsobuje drevokazná huba Eutypa lata

Príznaky:

- Listy - chradnutie krov 

- ESCA - žltozelené, alebo červenofialové škvrny, nekrózy medzi žilkami, 
usychanie, opad listov

- Strapce - fialovohnedé škvrny na bobuliach, scvrkávanie, nekróza bobúľ

- Kmienky - ESCA - nekróza dreva, naviazaná na poranenie, biele práchnivenie dreva, 
lemovaná tmavou čiarou

- Petriho choroba - hnedé až čierne pozdĺžne nékrotizované prúžky v cievnych 
zväzkoch, často v kruhoch, na koreňovom dreve a v mieste štepovania, dreň 
černá.

- Kry - náhle chradnutie až odumieranie krov (letné teplé obdobia)



ESCA  - Stereum hirsutumESCA  - Stereum hirsutum
- Listy - 
žltozelené 
škvrny, 
nekrózy medzi 
žilkami, 
usychanie, 
opad listov

- Strapce - 
fialovohnedé škvrny na 
bobuliach, scvrkávanie, 

nekróza bobúľ

- u modrých 
odrôd 
červenofialové 
škvrny, nekrózy 
medzi žilkami, 
usychanie, opad 
listov



Kmienky - ESCA - nekróza dreva, 
naviazaná na poranenie, biele 

práchnivenie dreva, lemovaná tmavou 
čiarou

Kry - náhle chradnutie až odumieranie 
krov (letné teplé obdobia)

Plodnice huby: 
Stereum hirsutum na kre 
viniča

ESCA  - Stereum hirsutumESCA  - Stereum hirsutum



EutypiózaEutypióza
Príznaky eutypiózy, 
spôsobené drevokaznou 
hubou Eutypa lata na 
napadnutých častiach 
krov spôsobuje 
malolistosť, výhonky sú 
drobné, strapce sa 
obyčajne nevyvinú, alebo 
sú degenerované, 
predčasne nekrotizujú.

Nekróza dreva, naviazaná 
na poranenie, biele 
práchnivenie dreva, 

lemovaná tmavou čiarou

-podobne ako u ESCA



ESCA  - Stereum hirsutum, EutypiózaESCA  - Stereum hirsutum, Eutypióza
Ochrana:

- plná vitalita výsadby, optimálna výživa

- nezaťaženie výsadby

- obmedziť veľké poranenia

- optimálny termín rezu (mimo obdobia zvýšeného rizika napadnutia)

- Vyznačiť a likvidovať staré drevo napadnutých krov

- Obnova kmienkov



Vyznačenie napadnutých krovVyznačenie napadnutých krov

V zime amputácia V zime amputácia 
napadnutých častínapadnutých častí



Amputácia častí, či celých krovAmputácia častí, či celých krov 
po napadnutí ESCA, Eutypiózou a i.







Petriho choroby – syndróm ESCAPetriho choroby – syndróm ESCA



Príklad 3-ročného Príklad 3-ročného 
vinohradu (50ha)vinohradu (50ha) 

totálne zničeného Petriho totálne zničeného Petriho 
chorobouchorobou



Možnosti laboratórneho testovaniaMožnosti laboratórneho testovania
1. príznaky v drevných častiach sadencov, kríkov

2. kultivácia a izolácia drevokazných húb

3. mikroskopické stanovenie druhu prítomných 
hubových patogénov

Kto testuje?
SCPV - Ústav vinohradnícky a vinársky, 

Matúškova 21, SK-833 11 Bratislava



V posledných ca 10 - 15 rokoch sa objavil nový fenomén - hromadné hynutie mladých výsadieb. 
Problém je veľký, no ako ho riešiť?

Charakteristika výskytov škôd (podľa našich doterajších skúseností):

• Dodavateľ sadeníc - výpad sa sporadicky vyskytuje prakticky od väčšiny zahraničných i domácich 
dodavateľov 

• Možno predpokladať teda, že značná časť sadbového materiálu je infikovaná patogénom 
Petriho choroby - výskyt a škody sú na všetkých kontinentoch (!) 

• Bez ohľadu na dodávateľa sadeníc prípady hynutia sú veľmi rozdielne - t.j. od výsadieb bez výpadu 
(výpad do 3-5%), až po výsadby so 100%-ným výpadom v treťom roku. Medzi tými hranicami je široká 
škála rôznych výpadov 

• Prírodné a antropogénne podmienky neovplyvňujú podstatne veľkosť výpadov (príprava pôdy pred 
výsadbou, pôda, agrotechnika, výživa, ochrana a i.) 

• Technika výsadby neovplyvňuje veľkosť výpadov (ručná výsadba, hydrovrtom, či strojom atp.) 

•Od výkopu sadeníc zo škôlky po výsadbu na stanovište (transport, uskladnenie) 
môže byť dominantným faktorom, a predpokladám, že tu bude potrebné hľadať príčinu 
čiastočných, či hromadných výpadov !!! 

•Samozrejme, škôlkár musí dbať na zdravotný stav matečníc, z ktorých berie očká, resp. 
podpníky, a musí aj maximálne dodržať hygiénu (vrátane dezinfekcií biologického 
materiálu i náradí a prostredia) počas celej technológie výroby sadeníc. 

Predchádzanie škôd, spôsobených Petriho chorobou



Podľa našich skúseností navrhujeme nasledovné riešenia:
1. Škôlkár - dodavateľ sadeníc - sadenice dodá a aj sám škôlkar urobí výsadbu. V tom prípade je 

škôlkar aj plne zodpovedný za to, že nedôjde k hromadným výpadom do 3.roku z dôvodu 
prítomnosti Petriho choroby. Škôlkar je realizátorom kompletnej technológie od výroby sadeníc 
po výsadbu na trvalé stanovište. Zodpovedný je dodávateľ! 

2. Vinohradník sám preberie sadenice priamo pri ich výkope, sám ich transportuje, uskladňuje a 
vysádza. V tom prípade sám vinohradník preberá zodpovednosť za zdravotný stav výsadby. 
Dodavateľ nie je zodpovedný za zdravotný stav po výsadbe - samozrejme pokiaľ sa to netýka 
viróz, či bakterióz. Zodpovedný je vinohradník! 

3. Škôlkár - dodavateľ sadeníc - sadenice vyexpeduje, vinohradník vysadí, v takom prípade sa 
ťažko hľadá "vinník". Chyba nastáva obyčajne tým, že sadenice (ktoré sú vizuálne vždy 
nádherné), sú postihnuté v dôsledku nejakej technologickej chyby vnútorným oslabením, v 
dôsledku čoho potom prítomný patogén má podmienky na pomalú deštrukciu organizmu 
sadenice - mladého kríka a degradácia potom vrcholí obyčajne v treťom roku (napr. 
preschnutie sadeníc po výbere zo škôlky, či pri transporte, či pri zimnom uskladnení, alebo pri 
jarnom transporte, či uskladnení pred alebo počas výsadby atp.). V takom prípade sa ťažko 
zistí "vinník", lebo nevieme, kto spravil chybu! Nedá sa to spätne stanoviť! Preto si myslím, že 
od tejto konštrukcie do určitého času budeme musieť odstúpiť, keď nechceme mať 
nepríjemnosti a neistotu. Zodpovednosť nie je možné zistiť! 

Navrhujem podľa terajšieho stavu poznatkov, aby sa výsadby robili tak, že vinohradník kvalitne 
pripraví pôdu, dodavateľ sadeníc urobí aj výsadbu a ručí do tretieho roku za zdravotný 
stav výsadby. 



Máčanie sadeníc Máčanie sadeníc v dezinfekčných roztokochv dezinfekčných roztokoch

Máčanie sadencov pred 
výsadbou

Namáčanie: 14.4.2004

Výsadba: 16.4.2004

hodnotenie: 17.8.2006



Pokusy s máčaním sadencov pred výsadbouPokusy s máčaním sadencov pred výsadbou

Prípravok Účinná látka Konce
ntrácia

Čas 
máčania

1.Neošetrená 
kontrola 

- - -

2. Hortipur B Kys.benzoová
trietylénglykol

1% 48 
hod.

3. Hortipur B Kys.benzoová
trietylénglykol

0,1% 48 
hod.

4. Hortipur Q Benzalko-
chlorid

0,5% 48 
hod.

5. Hortipur O
(Chinosol W)

oxychinolin 1% 48 
hod.

6. Fundazol 
50WP

benomyl 0,1% 48 
hod.

7. Merpan 80 
WG

captan 0,2% 48 
hod.

8.Kys.
salycilová

Kys.salycilová 0,15
%

48 
hod.

9. Trichodex 
+ Agrisorb

Trichoderma 
harsianum

0,2% 
+ 1%

48 
hod.

10. Ibefungin Bacillus 
subtilis

0,4% 24 
hod.

Oxychinolin 

Neošetrená kontrola

Kys.benzoová  1%

Kys.benzoová 0,1%

Benzalko-chlorid 

Benomyl 

Captan

Kys.salycilová

Trichodex

Ibefungin

Použité sadence:Použité sadence:
Silvánske zelené - 4 ks
Muškát Moravský - 5 ks
Devín - 2 ks
Sauvignon - 4 ks



Sadenice v 1. Roku výsadby Sadenice v 1. Roku výsadby 
po ošetrení rôznymi prípravkamipo ošetrení rôznymi prípravkami

Benzalkonium chlorid

Kys. benzoová

!!



Nebezpečie oslabených a odumierajúcich sadencov v Nebezpečie oslabených a odumierajúcich sadencov v 
nových výsadbách, resp. po podsadbenových výsadbách, resp. po podsadbe

Pheomoniella clamidospora -
Petriho choroba Roesleria hypogea Rosellinia necatrix

Phomopsis viticola
Stem pitting

vírus Fyloxéra viničová
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BM
BS

BB
TČ

VČS
Priemer

Zvinutka

Bezvirózna

21

5,5 6

11,5 12,2
11,28,8

3,8 4,2
3,3

9,5

5,90

5

10

15

20

25

Škodlivosť viróz na úrodu kg/ker
(bezvirózne - ozdravené termoterapiou)

Škodlivosť viróz na znížnie úrody viničaŠkodlivosť viróz na znížnie úrody viniča
S úrodou krov 
viniča, 
napadnutých 
zvinutkou

sa porovnali

úrody na 
bezvírusových 
kroch viniča, 
ozdravených 
termoterápiou
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Zdravé
Roncet

Zvinutka
Lemov.žíl

Vrásk.dreva
Nekróza v.

VZ

0

2

4

6

8

10

12

Škodlivosť viróz na úrodu kg/ker
(Umelá infekcia viniča vírusmi)

Škodlivosť viróz na znížnie úrody viničaŠkodlivosť viróz na znížnie úrody viniča
Porovnala sa priemerná 
úroda krov na zdravom 
viniči a na viniči, umele 
infikovanom

-Roncetom

-Zvinutkou

-Lemovaním žíl

-Vráskovatením 
dreva

-Nekrózou viniča 
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Roztoče na viniči

Akarinóza – 
Calepitrimerus vitis
Erinóza –
Colomerus vitis



Akarinóza – 
hálkovec viničový - Calepitrimerus vitis



Erinóza –
vlnovník viničový - Colomerus vitis



vlnovník viničovýhálkovec viničový



Roztočec ovocný

Roztočec chmeľový



Typhlodromus pTyphlodromus pyriyri

Charakteristika ochrany viniča Charakteristika ochrany viniča 
Typhlodromus pyri kmeň Mikulov:Typhlodromus pyri kmeň Mikulov:

- dlhodobo chráni vinohrad pred 
roztočmi

- aplikuje sa 1x za existenciu vinohradu

- po vysadení T.pyri netreba aplikovať 
akaricídy



Zlatoočka obyčajná -
Chrysopa carnea



Prípravky proti roztočom a roztočcomPrípravky proti roztočom a roztočcom
Názov prípravku Účinná látka Dávka

kg/l/ha
Ochr.
lehota

Svilušky Hálčivce Obmedzenia

Kumulus WG
Thiovit JET
Sulika 80 WG

síra 15-20 AT + max.1x

Cascade 5 EC flufenoxuron 0,015 AT + max.2x

Apollo 50 SC clofentezin 0,4 AT + max.1x

Nissorun 10 WP hexythiazox 0,7 42 + max.1x

Magus 200 SC fenazaquin 0,5 35 + max.2x

Omite 30 W propargite 2 28 + + max.2x

Ortus fenpyroximate 1,0 21 + max.1x

TM Nissorun 10WP
+ Omite 30 W

0,7 + 
2

+ max.1x



Obaľovače na viniči
Obaľovač mramorovaný – Polychrosis botrana
Obaľovač pásový – Eupoecilia ambiguella



Prípravky proti obaľovačomPrípravky proti obaľovačom
Názov prípravku Účinná látka Dávka

kg/l/ha
Ochr.
lehota

Obmedzenia

Biobit XL Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki 1,5-2 0 max.2x

Biobit WP Bacillus thuringiensis 
ssp. kurstaki 1-1,4 0 max.2x

Spintor spinosad 0,3-0,4 14 max.2x

Dimilin 48 SC diflubenzuron 0,2 28 max.2x

Calypso 480 SC thiacloprid 0,2 14 max.2x

Integro methoxyfenozide 0,4 14 max.2x

Nomolt 15 SC teflubenzuron 1 28 max.2x

Steward indoxacarb 125 gr 14 max.2x

Lufox lufenuron
fenoxycarb

1,0 18 max.2x



Ochrana proti obaľovačom -Ochrana proti obaľovačom -
Mätenie samcov motýľov feromónmiMätenie samcov motýľov feromónmi

„prevoňanie“ celej 
vinice samičím pachom - 
feromónom -

Samček necíti samičku, 
neoplodní, samička 
nekladie vajíčka.
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