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Integrovaná produkcia hrozna a vínaIntegrovaná produkcia hrozna a vína

- kompenzácia IP rodiacich vinohradov - 628,83 € /ha 

- kompenzácia mladých vinohradov (1.- 3.rok) - 365.- € /ha 

- V registri ÚKSÚP je prihlásených 126 subjektov

- Dotácie v r.2009 sa udelili na 5844 ha vinohradov = 736344.- €

IPROVIN má 75 členov, o rozlohe 5300 ha vinohradov

Logo „Hrozno a víno z integrovanej produkcie hrozna“

Ekologické vinohradníctvoEkologické vinohradníctvo

V registri ÚKSÚP registrovaný 1 subjekt



Počasie 2009Počasie 2009
- chladný začiatok roku (-5 a -10oC) (4oCpod dlhoročným priemerom)

- koncom januára mierne oteplenie (4oCnad  dlhoročným priemerom)

- začiatkom apríla výrazné oteplenie

- v polovine októbra výrazné ochladenie

- v takto vymedzenom lete teploty boli zväčša nad normálom

- posledné jarné mrazy v 13.týždni

- prvé zimné mrazy v 43.týždni

Prudký presun z predjarí do leta
a z leta do neskorej jesene

- prvé zimné mrazy v 43.týždni

- ľadový zber až v 51.týždni

- neboli nadmerné teploty,

ktoré by mohli poškodiť vinič

Priemerné týždenné teploty v roku 2009 (lokalita JM)

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



Sumy aktívnych teplôt    2 0 0 9Sumy aktívnych teplôt    2 0 0 9
- rok 2009 patril medzi teplejšie podobne, ako bol ročník 2000, 2003 a 2006.

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

- od r.2000 sú 3 cykly, keď po teplom ročníku nasledujú dva chladnejšie

Suma aktívnych teplôt nad 10 oC v rokoch 1961 - 2009
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Zrážky cez vegetačné obdobie 2009Zrážky cez vegetačné obdobie 2009

Týždenné úhrny zrážok v r.2009 (Dvory n/Ž.)

- ročník s miernym nadbytkom 
zrážok
- zlé rozloženie - veľa mimo 
vegetačného obdobia
- apríl a máj boli málo zrážkové
- kvitnutie začalo v 3.dek.mája. 
Neskoršie kvitnúce odrody 
zasiahlo obdobie zrážok -
predĺženie kvitnutia až na 2 
týždne i viac

Rozloženie zrážok však bol veľmi 
odlišný v jednotlivých oblastiach 

Slovenska aj Moravy

0

5

10

15

20

25

zr
áž
ky
 m

m
 

III/1 III/2 III/3 III/4 IV/1 IV/2 IV/3 IV/4 V/1 V/2 V/3 V/4 V/5 VI/1 VI/2 VI/3 VI/4 VII/1 VII/2 VII/3 VII/4 VIII/1 VIII/2 VIII/3 VIII/4 VIII/5 IX/1

III.            IV.              V.                VI.             VII.               VIII.

týždne i viac
- jún bol relatívne suchý
- júl a august boli silne zrážkové



Hlavné fenofázy viniča 2009Hlavné fenofázy viniča 2009
- Slzenie - marec-apríl

- 3.dekáda marca (Bratislava  25.3; Dvory nŽ.  2.4.)

- slzenie mimoriadne neskoro, chladný jan., febr., marec

- Pučanie - apríl
- 2.dek.apríla (Bratislava, Dvory n/Ž. 8.-10.apríla)

- ďalší vývoj bol ovplyvnený teplým rázom počasia - nad normálom až do 
októbra

- Kvitnutie - máj-jún

Priemerné týždenné teploty v roku 2009 (lokalita JM)

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

- Kvitnutie - máj-jún
- skorý začiatok (27.5.) po 

ochladení a zrážkach pretiahnutie 
do 2.dek.júna

- Uzatváranie strapcov 
júl - 2.dek. júla podľa odrôd

- Vývoj priaznivý v dôsl. 
teplého počasia až do konca 
septembra

- Zamäkanie - august
- podľa odrôd od 

1.dek.augusta



Tendencie fenofáz viničaTendencie fenofáz viniča



GALATI Vitis
www.galati sk

Program prognózy a 
signalizácie peronospóry, 
múčnatky a botrytídy je na 

web-stránke:

1992 - 2010



Firmy, ktoré 
podporujú odborné 

Globálni dodavatelia chemických prípravkov na 
podporujú odborné 

poradenstvo na 
tejto web-stránke

Globálni dodavatelia chemických prípravkov na 
ochranu rastlín sa zaviazali k iniciatíve: 

„Responsible care – Zodpovedné konanie“
Cieľom iniciatívy je i.o. redukova ť dopady 

na životné prostredie o 75%

Európska únia smeruje k ekologizácii poľnohospodárskej produkcie

Môžeme očakávať zmeny v sprísnení povolených účinných látok

Veľký dôraz sa kladie na PROGNÓZU A SIGNALIZÁCIU



Zoznam prípravkov pre 
integrovanú ochranu vini ča integrovanú ochranu vini ča 

na rok 2010

Ochranársky kalendár 
vini ča - 2010

Zoznam prípravkov a kalendár ochrany viniča 

budú aktualizované pre rok 2010 v priebehu marca



program prognózy a signalizácie 
GALATI Vitis

teraz je v štádiu aktualizácie.
Začiatkom marca bude verzia 

2010 v prevádzke



Keď chceme vedieť podrobné 
údaje o prípravku, označíme 

výrobcu,

program je prepojený na 
sponzorské firmy



Keď chceme 

peronospóra múčnatka botrytída

prognóza

signalizácia

Skuto čné Keď chceme 
pozrieť 
doterajší 

stav 
ohrozenia a 
ochrany, 
označíme:
prehľad

Skuto čné 
ošetrenie



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



Podmienky pre vývoj chorôbPodmienky pre vývoj chorôb
Peronospóra viniča – Plasmopara viticola



Peronospóra viniča - situácia v roku 2009Peronospóra viniča - situácia v roku 2009
- Zrážkove podpriemerné od slzenia, pučanie až po 
3.dek.júna 

- od 3.d.júna prichádza zrážkové obdobie, teploty 
prevyšujú normál. Zrážky pokračujú od konca júna 
do stredu augusta .

- peronospóra napriek vhodným podmienkam v tomto 
období (silná búrková činnosť, maximálna vzdušná 
vlhkosť, vysoké teploty) na väčšine lokalít neohrozuje 
porastyporasty

- Ošetrenie na väčšine lokalít nebolo potrebné!

IV         V        VI        VII      VIII

I  .     II.       III.       IV.      V.      VI.     VII.    VIII.     IX.      X.    XI.    XII.    
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Bratislava - Vinohrady Skalica

Počet hodin s relativní vlhkostí nad 90 %
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Peronospóra viniča - dlhodobé výskytyPeronospóra viniča - dlhodobé výskyty
Lokalita: Dvory nŽ.

roky: 1992 - 2006

0 0 0 0
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20

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Strapce

- 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 Peronospóra viniča -- Plasmopara viticolaPlasmopara viticolaPeronospóra viniča Peronospóra viniča -- Plasmopara viticolaPlasmopara viticola
- 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 4 
týždne pred 
kvitnutím.

2.dek.augusta

kvitnutím.



Peronospóra viniča - použitie fungicídov Peronospóra viniča - použitie fungicídov 
Pred kvitnutím

- obvykle kontaktný, preventívne pôsobiaci fungicíd

- prvý výskyt a (alebo) vhodné podmienky - kombinovaný fungicíd

- infekčná perióda - kuratívny fungicíd

Kvitnutie
- V období kvitnutia neošetrovať. Pokiaľ však nebolo ošetrené pred 
kvitnutím a sú pre chorobu priaznivé podmienky, ošetriť aj do kvetukvitnutím a sú pre chorobu priaznivé podmienky, ošetriť aj do kvetu

Po odkvitnutí
- za priaznivých podmienok pre šírenie a pri výskyte kombinované 
fungicídy (2x)

- pri slabom ohrození kontaktný preventívny fungicíd

Za ďalších periód bez dažďa a rosy neošetrovať, ošetriť až pred zmenou 
počasia

Posledné ošetrenie meďnatým fungicídom (limit 2 kg/ha/rok)



Prípravky proti peronospóre viniča Prípravky proti peronospóre viniča -- kontaktnékontaktnéPrípravky proti peronospóre viniča Prípravky proti peronospóre viniča -- kontaktnékontaktné

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

Dithane M 45 2-3 kg

mancozeb
dithiokarbamáty

max.2x
tox.

Citan DG 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 Ú činná látka Skupina ú č.l. Obmedzenia

Profiler WG 2,25-3,0 kg
fluopicolide         44,4 g/kg
fosetyl-Al           666,7 g/kg

benzamidy
phosphonáty

max.2x
rezist

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

fenylamidy
ftalimidy

max.3x
rezist

Pergado F 2-2,5 kg
mandipropamid   50 g/kg
folpet                    400 g/kg

amidy kys.mand ľ.
ftalimidy

max.3x
rezist

Melody Combi 43,5 WP 2,5 kg
iprovalicarb            6%
folpet                      37,5%

iprovalicarb
ftamilidy

max.3x
rezist

Aliette Bordeaux 4 kg
fosetyl-Al                25%
oxichlorid Cu         42%

phosphonáty
meď

CU
max.2kg

Mikal M 3 kg
fosetyl -Al                44% phosphanáty max.2x

tox.

Prípravky proti peronospóre viniča Prípravky proti peronospóre viniča -- systémovosystémovo--kontaktnékontaktnéPrípravky proti peronospóre viniča Prípravky proti peronospóre viniča -- systémovosystémovo--kontaktnékontaktné

Mikal M 3 kg
fosetyl -Al                44%
mancozeb               26%

phosphanáty
dithiokarbamáty

max.2x
tox.

Ridomil Gold Plus 42,5 WP 3,5-4 kg
metalaxyl-M            2,5%
oxichlorid Cu         69%

fenylamid
meď

CU
max.2kg

Ridomil Gold MZ 68 WG 2,5 kg
metalaxyl-M            4%
mancozeb              64%

fenylamid
dithiokarbamáty

max.2x
tox.

Forum FP 2,0 kg
dimetomorph        113 g/l
folpet                    600 g/l

morfolíny
ftalimidy -

Curzate GOLD 2,5 kg
cymoxanil             45 g/kg
mancozeb            680 g/kg

cyanoacetamid
dithiokarbamáty

max.2x
tox.

Tanos 50 WG 0,4 kg
cymoxanil            250 g/kg
famoxadone        250 g/kg

cyanoacetamid
oxazolidone

max.2x
tox.

Acrobat MZ WG 2,5 kg
dimetomorph        90 g/kg
mancozeb            600 g/kg

morfolíny
dithiokarbamáty

max.2x
tox.

strobiluríny uvediem pri ochrane proti mú čnatke



Prípravky proti peronospóre viniča - meďnatéPrípravky proti peronospóre viniča - meďnaté

Prípravok Dávka Ú činná 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

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

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



M ú č n a t k aM ú č n a t k a



Múčnatka viniča – Uncinula necatorMúčnatka viniča – Uncinula necator

Múčnatka je 
dispozičná choroba



Konídie

Postupné dozrievanie kleistotécií

Mycélie a za čiatok tvorby 
kleistotécií

Múčnatka viničaMúčnatka viniča



Múčnatka viniča - epidemiológia Múčnatka viniča - epidemiológia 
- Prezimuje

- propagule (mycélie, konídiá) v očkách
- infekcia v priebehu vegetácie

- citlivosť k zimným mrazom (-15oC)

- Kleistotécie (odolné k zimným mrazom)

- Konídiové infekcie
- sekundárne šírenie od fáze 6. listu
- napadnutie strapcov do 8% cukru (tvorba konídií do 12%)- napadnutie strapcov do 8% cukru (tvorba konídií do 12%)

- Askospórová infekcia
- od pučania do začiatku kvitnutia (2,5 mm/8dní)
- malý význam

- Podmienky šírenia
- teplota 6-33oC, optimum 21-30oC 
- vysoká alebo striedavá vlhkosť vzduchu (45-98%, optimum 90-98%)
- výskyt podporuje zatienenie
- šírenie obmedzujú výdatné dažde

Počet hodin s relativní vlhkostí nad 90 %
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Múčnatka viniča - ohrozenie porastu Múčnatka viniča - ohrozenie porastu 
Zdroje infekcie

- výskyt v predchádzajúcom roku (obdobie, intenzita)

- pretrvanie patogéna - -15oC (askospórové infekcie - malý význam)

Vhodnos ť počasia

- teploty 3 (5) dní 21 - 30oC, vyše 6 hodín, vysoká vlhkosť vzduchu 

- dažďové zrážky (vzdušná vlhkosť, obmedzenie patogéna)

Dispozícia porastu

- citlivosť odrody

- výživa (nadbatok N)

- mikroklíma lokality, porastu, kra (zelené práce)

Výskyt na lokalite a v okolí

- Vinohradník by mal posúdiť všetky vplyvy a rozhodnúť o potrebe a intenzite 
ošetrenia



Múčnatka viniča – Uncinula necatorMúčnatka viniča – Uncinula necator



Múčnatka viniča Múčnatka viniča 

GALATI Vitis
prehľad z niektorých 
oblastí
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Múčnatka viniča 
- preventívne ochranné opatrenia

Múčnatka viniča 
- preventívne ochranné opatrenia

Obmedzi ť vhodnos ť podmienok pre šírenie

- vzdušnosť lokality, porastu a kra

- presvetlenie kra- presvetlenie kra

- zelené práce vrátane odlistenia zóny strapcov (1-2 týždne po 
odkvitnutí)

Optimalizova ť fyziologický stav krov

- vyrovnaná výživa

- optimálne zaťaženie krov



Múčnatka viniča - usmernenie ochranyMúčnatka viniča - usmernenie ochrany

Zahájenie ošetrenia

- mimoriadne ohrozené porasty (GALATI Vitis) pri dostatku primárnych 
zdrojov 6.list (2007, 2008, 2009) Skoré ošetrenie je významné

- ohrozené porasty krátko pred kvitnutím (vysoká vnimavosť k infekcii)

- ostatné porasty po odkvitnutí (maximálna vnímavosť k infekcii)- ostatné porasty po odkvitnutí (maximálna vnímavosť k infekcii)

Intenzita ochrany (prostriedok, interval)

- vhodnosť podmienok pre šírenie (teploty, 21 - 30oC - 3 dni za sebou)

- dispozícia porastu (náchylnosť odrody, riziko lokality, výživa)

- výskyt

Ukončenie ošetrení

- začiatok zamäkania



Múčnatka viniča - voľba fungicídu Múčnatka viniča - voľba fungicídu 
Pred kvitnutím - síra , DMIs (výnimočne intenzívne fungicídy)

Po odkvitnutí u významne ohrozených porastov Falcon 460 EC, 
IQ-Crystal, strobiluríny

U menej ohrozených porastov síra, DMIs

Optimálne po odkvetu 2x Falcon 460 EC, alebo IQ-Crystal, 
alebo Talendo a 2x Zato 50WG alebo Discus

Pri výskyte choroby kuratívne Falcon 460 EC, Karathane NewPri výskyte choroby kuratívne Falcon 460 EC, Karathane New

Falcon 460 EC - spiroxamin     25 %
tebuconazol   16,7%
triadimenol       4,3%

Prosper 500 EC - spiroxamin  500 g/l

Odporúčaná dávka: 0,3 l (0,03%) Odporúčaná dávka: 0,6 l (0,06%)

t.j. dávka spiroxamínu/ha: Falcon 460EC= 75 g; Prosper 500 EC= 300g (?)

spiroxamin = eradikatívna zložka
?



Prípravok Dávka Ú činná látka
Skupina 

úč.l.
Obmedze

nia

Domark 10 EC 0,25 tetraconazol   10%

DMIs max.3x

Ornament 250 EW 0,4 teboconazol    25%

Bumper 25 WC 0,2 propiconazol   25%

Talent 0,15 myclobutanil    20%

Topas 100 EC 0,25 penconazol     10%

Prípravky proti múčnatke viniča Prípravky proti múčnatke viniča -- systémové systémové -- štandardnéštandardnéPrípravky proti múčnatke viniča Prípravky proti múčnatke viniča -- systémové systémové -- štandardnéštandardné

triazoly rezist.
Topas 100 EC 0,25 penconazol     10%

Horizon 250 EW 0,4 tebuconazol    25%

Punch 10 EW 0,3 flusilazol         10%

Lynx 0,4 tebuconazol    25%

Q-Bucon 0,4 tebuconazol    25%

Topsin 500 SC 0,2 thiaphonate     50% benzimidazoly -

Shavit F 71,5 WP 2,0
folpet
triadimenol

ftalimidy
triazoly

max.3x
rezist.



Prípravok Dávka Ú činná látka Skupina ú č.l. Obmedzenia

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

Falcon 460 EC 0,3
Spriroxamin                 25%
tebuconazol                16,7%
triamidenol                    4,3%

spiroketalamíny
triazoly
triazoly

max.3x
rezist,tox

Talendo 20 EC 0,25 proquinazid           200 g/l chinozalinony -

Prípravky proti múčnatke viniča Prípravky proti múčnatke viniča -- systémové systémové -- intenzívneintenzívnePrípravky proti múčnatke viniča Prípravky proti múčnatke viniča -- systémové systémové -- intenzívneintenzívne

Zato 50 WG 0,25 trifloxystrobin      500 g/kg 
strobiluríny

max.3x
rezist

Discus 0,2 krezoxim-methyl 500 g/kg 

Quadris Max 1,5-2,0
azoxystrobin         93,5 g/l
folpet                   500 g/l

strobiluríny
ftalimidy

Collis 0,4
krezoxim-methyl  200 g/l
boscalid               100 g/l

strobiluríny
karboxamidy

Eclair 49 WG 0,5
trifloxystrobin         25%
acetamid                24%

strobiluríny
acetamid

Cabrio Top 2,0
pyraclostrobin      50 g/kg
metiram              550 g/kg

strobiluríny
dithiocarbamáty

max.2x
rezist,tox



B o t r y t í d aB o t r y t í d aB o t r y t í d aB o t r y t í d a



Pleseň sivá - botrytída epidemiológiaPleseň sivá - botrytída epidemiológia

Prezimuje

-mycéliom v napadnutých častiach

- skleróciá

Napáda

- kvetenstvo a mladé strapce po odkvete (zbytky kvetenstva)

- strapce (strapina, bobule) od fenofáze zamäkania- strapce (strapina, bobule) od fenofáze zamäkania

- mladé letorasty, listy, výhonky

Zvýšená vnímavos ť bobú ľ od začiatku zamäkania

- zoslabený a narušený voskový povlak na bobuliach

- znížená vodná odpudivosť (ďalšie ovlhčenie)

- trhliny v kutikule

- vyššia kutikulárna transpirácia a zmena zloženia bobulí



Pleseň sivá - vlastnostiPleseň sivá - vlastnosti
Zdroje infekcií

- konídiá
- askospóry - výnimočne (apotéciá, vrecká, askospóry)

Klíčenie konídií
- ovlhčenie (vysoká vzdušná vlhkosť)
- teplota (0,5-30oC, optimum 20-23oC)
- prítomnosť živných látok
- za optima 4 - 9 hod.

Infekcia
- ovlhčenie (vysoká vzdušná vlhkosť)
- teplota (0,5-30oC, optimum 20-23oC)
- zaoptima 16 hod.

Rast mycélia
- optimum 20-22oC (0,3-0,4 mm/hod.)

Škodlivé napadnutie do plnej zrelosti 

Ušľachtilá hniloba nad 19oNM 



Pleseň sivá - preventívne ochranné opatreniaPleseň sivá - preventívne ochranné opatrenia

Obmedzi ť vhodnos ť podmienok pre šírenie

- vzdušnosť lokality, porastu a kra

- zelené práce vrátane odlistenia zóny strapcov (4 - 5 týždňov pred 
zberom)

- odlistenie zóny strapcov

Optimalizova ť fyziologický stav krov

- vyrovnaná výživa

- optimalizácia rastu krov (racionálna výživa, optimálne zaťaženie)

- v prípade potreby riedenie strapcov

Zabráni ť poškodenie strapcov (obaľovače)

Ozelenenie medziradí



Pleseň sivá - fungicídna ochranaPleseň sivá - fungicídna ochrana

Po kvitnutí za priaznivých podmienok (80% odkvitnuté) ošetriť náchylné 

odrody s hustým strapcom, použiť fungicíd s kombinovanou účinnosťou 

(peronospóra - botrytída) - strobiluríny, ftalimidy

Vo fenofáze uzatvárania strapcov u náchylných odrôd s hustým 

strapcom použiť fungicíd s kombinovanou účinnosťou (peronospóra - múčnatka 

- botrytída) - strobiluríny

Vo fenofáze zamäkania (základné ošetrenie - II. etapa)

- použiť špecifický antibotrytídový fungicíd

- jedno ošetrenie (ktorýkoľvek registrovaný fungicíd Teldor 500SC, 
Switch   62,5WG, Mythos 30 SC, Cantus)

- viac ošetrení Teldor 500 SC, Cantus, alebo striedať z rôznych skupín úč.l.

Za 10 - 14 dní



Pleseň sivá - botrytída v r. 2009Pleseň sivá - botrytída v r. 2009

Skalica - 2009

Dvory n/Ž. - 2009 
- Rozdiely v lokalitách boli značné



Botrytída - situácia v roku 2009Botrytída - situácia v roku 2009

- zdroje infekcie sú stále prítomné

- napadnutie za daždivého (teplého počasia)

-

- ohrozenie v druhej polovici septembra po zrážkach a opätovnom oteplení

- časté napadnutie od strapiny

Začiatok 
tvorby cibéb



Prípravok Dávka Ú činná látka Skupina ú č.l. Obmedzenia

Zato 50 WG 0,25 trifloxystrobin
strobiluríny

Prípravky proti botrytíde Prípravky proti botrytíde -- I.etapa I.etapa 

-- kvitnutie až uzatv.strapcovkvitnutie až uzatv.strapcov

Prípravky proti botrytíde Prípravky proti botrytíde -- I.etapa I.etapa 

-- kvitnutie až uzatv.strapcovkvitnutie až uzatv.strapcov

strobiluríny

max.3x
rezist

Discus 0,2 krezoxim-methyl

Quadris Max 1,5-2,0
azoxystrobin 
folpet

strobiluríny
ftalimidy

Collis 0,4
boscalid
krezoxim-methyl

karboxamidy
strobiluríny

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.



Prípravok Dávka Ú činná látka Skupina ú č.l. Obmedzenia

Teldor 500 SC
1 lit. 
0,1% fenhexamid hydroxyanilidy

max 2-x
rezist.

Prípravky proti botrytíde Prípravky proti botrytíde -- II.etapa II.etapa 

-- zamäkanie, dozrievaniezamäkanie, dozrievanie

Prípravky proti botrytíde Prípravky proti botrytíde -- II.etapa II.etapa 

-- zamäkanie, dozrievaniezamäkanie, dozrievanie

Teldor 500 SC 0,1% 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 -



Podlom 
- vylamovanie letorastov

Riedenie strapcov

Zelené práceZelené práce

Snímanie strojom

Odstraňovanie listov
v oblasti strapcov
4-5 týždňov pred

predpokladaným zberom



Slamové vínoSlamové víno
(27(27ooNM, 8,0% alk.) NM, 8,0% alk.) pred pred 
spracovaním skladované 3 mesiacespracovaním skladované 3 mesiace

Ľadový zberĽadový zber
(27(27ooNM, 8,0% alk.) NM, 8,0% alk.) zber pri teplote zber pri teplote 
pod pod --77ooC a okamžité spracovanieC a okamžité spracovanie

-7oC



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

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



Dávkovanie prípravkov na ochranu viniča

Možnosti zníženia dávokMožnosti zníženia dávok

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



Veľkos ť 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 SRNPríklad 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 2009:

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

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

4591-0 CABRIO TOP4591-0 CABRIO TOP
réva padlí révové

plíseň révová
1 kg/ha do BBCH 61 (po čátek 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



Technika postrekovTechnika postrekov

Podľa fenofáz treba nastaviť 
postrekovač. Obrazy 2 a 3 ukazujú 
negatívny príklad, keď na 1. postrek 
neboli prispôsobené trysky, drvivá 
väčšina postrekovej zmesi 
nezasiahne zelené časti viniča.

obr.1

obr.2

obr.3



Ostatné patogényOstatné patogény



Biela hniloba
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Biela hniloba  - Coniella diplodiellaBiela 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

1997
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Botrytída

00

Biela hniloba -

Coniella diplodiella



Biela hniloba  - Coniella diplodiella - 2009Biela hniloba  - Coniella diplodiella - 2009



Biela hniloba  - Coniella diplodiella - ochranaBiela hniloba  - Coniella diplodiella - ochrana

Prípravok Dávka Ú činná látka Skupina ú č.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 strobiluríny
ftalimidy

Proti bielej hnilobe z registrovaných pesticídov sú účinné:
- strobiluríny
- ftalimidy
- anilinopyrimidíny

rezist
Quadris Max 1,5-2,0 azoxystrobin folpet strobiluríny

ftalimidy

Collis 0,4
boscalid
krezoxim-methyl

karboxamidy
strobiluríny

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.

Prípravok Dávka Ú činná látka Skupina ú č.l. Obmedzenia

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.



Čierna hniloba  - Guignardia bidwellii
Giňardia viniča
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 viniča

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 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





Čierna hniloba  - Guignardia bidwellii
Giňardia viniča

Čierna hniloba  - Guignardia bidwellii
Giňardia viniča

Proti giňardii sú účinné :

- dithiokarbamáty - Novozir MN 80; Dithane M 45, -NeoTec; 

Polyram WG; Citan DG

- strobiluríny - Zato 50WG; Eclair 49WG; Quadris Max; Discus; 

CabrioTop; CollisCabrioTop; Collis

- benalaxyl - Fantic F; Galben F

- triazoly-DMI - Falcon 460EC; Shavit F 71,5 WP; Horizont 250EW; Q-

Bucon; Lynx; Ornament 250EW; Topas 100EC; Punch 

10EW; Bumper 25 EC; Domark 10EC; Talent



Penicíliová hniloba - Penicillium expansumPenicíliová 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.



Čierna hniloba - Guignardia bidwellii

Pleseň sivá 
Botrytis cinerea

Penicillium expansum

Hnilobné chorobyHnilobné chorobyHnilobné chorobyHnilobné choroby

Alternaria alternata

Aspergillus niger



Vädnutie strapcovVädnutie strapcovVädnutie strapcovVädnutie strapcov
Vädnutie strapcov (Traubenwelke, Beerenwelke, Zweigeltkrankheit, grape wilting) - V období 
zrenia zastavenie vývoja bobúľ, ktoré zavädajú a scvrkávajú sa. Chuť bobulí je fádna a bobule 
zostávajú kyslé. Strapina je však zelená, na pohľad zdravá a na tej zdravej strapine sú vädnúce 
bobule.

Náchylnos ť 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 : 

Komplexná porucha 
- nedostatok draslíka (pomer K/Mg má byť 3,5-7)

Ochrana:Ochrana:
- optimalizácia výživy - kontrola úrovne (pôdne a listové analýzy)



Odumieranie strapinyOdumieranie 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 -- FytoplazmózaStolbur na viniči Stolbur na viniči -- Fytoplazmóza

Príznaky

- listy

- mladé a zrejúce strapce- mladé a zrejúce strapce

- letorasty

- kry

- poškodenie - kalózy v cievnych zväzkoch a 

degradácia floému



Stolbur na viniči Stolbur na viniči -- FytoplazmózaStolbur na viniči Stolbur na viniči -- Fytoplazmóza

Listy
- Zmena farby

- modré odrody - tmavo červene
- biele odrody - žltozelené, zlatožlté lemovanie žíl

- zvinovanie listov
- zasychanie častí i celých listov, opad listov
- časti krov (kmienik, rameno, letorast, list)
- odumieranie kra



Stolbur na viniči Stolbur na viniči -- FytoplazmózaStolbur na viniči Stolbur na viniči -- Fytoplazmóza

Listy
- Zmena farby

- modré odrody - tmavočervene

- biele odrody - žltozelené, zlatožlté                                                                         
lemovanie žíl

- zvinovanie listov
- zasychanie častí i celých listov, opad listov
- časti krov (kmienik, rameno, letorast, list)
- odumieranie kra- odumieranie kra



Stolbur na viniči Stolbur na viniči -- FytoplazmózaStolbur na viniči Stolbur na viniči -- Fytoplazmóza

Strapce
- na príznakových letorastoch

- vädnutie a zasychanie častí alebo celých 
mladých strapcov

- vädnutie vyvinutých a dozrievajúcich 
strapcov

- abiotické odumieranie strapiny

- riedke strapce, nerovnomerne vyvinuté 
bobule 

- nižšia úroda, kvalita (nižšia cukornatosť, 
vyššie kyseliny)



Stolbur na viniči Stolbur na viniči -- FytoplazmózaStolbur na viniči Stolbur na viniči -- Fytoplazmóza

Letorasty

- slabšie a kratšie

- v dobe vyzrievania plošné hnedočierne škvrny

neskoršie a zlé vyzrievanie



Stolbur na viniči Stolbur na viniči -- FytoplazmózaStolbur na viniči Stolbur na viniči -- Fytoplazmóza

Prejav príznakov

- normálne pučanie, kvitnutie, odkvet aj začiatočný rast 
letorastov

- Prvé príznaky od fenofáze uzatvárania strapcov 
(namnoženie a obmedzenie cievnych zväzkov lyka)

- výrazné príznaky od fenofáze začiatku zamäkania 
(vyfarbovanie) - listy, strapce

- parciálny prejav (ramená, letorasty, listy)

- zmena intenzity v priebehu rokov 



Stolbur na viniči Stolbur na viniči -- FytoplazmózaStolbur na viniči Stolbur na viniči -- Fytoplazmóza

Náchylnos ť odrôd

- biele odrody
- Chardonnay

- Rulandské biele

- Sauvignon, Rizling rýnsky

- Modré odrody
- Svätovavrinecké

- Frankovka

- André

- Dornfelder

- Zweigeltrebe

- Rulandské modré, Cabernet Sauvignon, Merlot...



Stolbur na viniči Stolbur na viniči -- FytoplazmózaStolbur na viniči Stolbur na viniči -- Fytoplazmóza

Prenos a šírenie

- vektor
- žilnatka vírusonosná (Hyalesthes obsoletus) a ďalšie cikády

- rezervoárové hostiteľské rastliny - pupenec roľný, žihlava            
dvojdomá (prežitie, primárny zdroj infekcie)

- vektor sa infikuje na nemocných hostiteľských rastlinách

- keď sajú larvy na koreňoch infikovaného pupenca (30%), - keď sajú larvy na koreňoch infikovaného pupenca (30%), 
opúšťajú dospelci pôdu infikovaní

- podiel infikovaných jedincov žilnatky v. - 20 - 100%

- vegetatívne množenie (obmedzene - lokalizácia, životnosť 
patogéna)

- neprenáša sa š ťavou a semenom



Stolbur na viniči Stolbur na viniči -- FytoplazmózaStolbur na viniči Stolbur na viniči -- Fytoplazmóza

Patogén - vektor - hostiteľ

- prenos na vinič z infikovaných bylín vektorom (žilnatkou v.)

- vinič nie je preferovaným hostiteľom žilnatky vírusonosnej- vinič nie je preferovaným hostiteľom žilnatky vírusonosnej

- prenos z viniča na vinič je výnimočný 

- pomalé šírenie vo vinohradoch

- v poslednom období zvýšený výskyt

- série teplých rokov priaznivých pre vektora
- väčší výskyt a šírenie oblastí výskytu žilnatky vírusonosnej
- alternatívní prenášači (predovšetkým ďalšie druhy cikád)



Stolbur na viniči Stolbur na viniči -- stratégia ochranystratégia ochranyStolbur na viniči Stolbur na viniči -- stratégia ochranystratégia ochrany

Predpoklad napadnutia vini ča vo výsadbe

- výskyt infikovaných bylinných hostiteľov

- prítomnosť infikovaného vektora

Obmedzi ť výskyt prenáša čov (žilnatky vírusonosnej)

- ničenie zemných komôrok lariev 

- regulácia vhodnosti podmienok- regulácia vhodnosti podmienok

- insekticídna ochrana (?)

Regulova ť výskyt hostite ľských a rezervoárových rastlín

- vinohrady a okolie (kultivácia, herbicídy)

- usmernenie druhovej skladby ozelenenia

Využi ť poznatky o parciálnom onemocnení krov

Produkcia zdravého výsadbového materiálu (negatívna selekcia, testovanie, 
HWT 50oC/45 min.)



Stolbur na viniči Stolbur na viniči -- FytoplazmózaStolbur na viniči Stolbur na viniči -- Fytoplazmóza

Opatrenia pri výskyte I.
Mladé vinohrady

- označiť napadnuté kry

- likvidácia a podsadba

Rodiace vinohrady

- označiť napadnuté kry- označiť napadnuté kry

- odstrániť napadnuté časti krov (kmeň, rameno, letorast, časť 
letorastu)

- označené kry sledovať

- silne napadnuté kry na jar zmladiť a zapestovať nový kmienik 
(viac rokov bez príznakov) (dobrý ú činok)

- pri opakovanom výskyte choroby likvidácia

- veľmi silne napadnuté kry (vinohrady) zlividovať



Stolbur na viniči Stolbur na viniči -- FytoplazmózaStolbur na viniči Stolbur na viniči -- Fytoplazmóza

Opatrenia pri výskyte II.
(výsledky z výskumu Dr.M.Riedle-Bauer,Ing.Hanák, z 
H.Bundeslehranstalt... Klosterneuburg)

Hlboký zmladzovací rez

- cez vegetáciu označenie krov s príznakmi stolburu

- V zimnom období odrezať 10 cm nad hlavou kra

- z vyrastajúcich výhonkov vychováme nový ker

Výsledky - 60 - 70% omladených krov zostalo 
zdravých!



ESCA ESCA -- syndróm a eutypióza viniča syndróm a eutypióza viniča ESCA ESCA -- syndróm a eutypióza viniča 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 -Listy -

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 nekrotizované prúžky v cievnych 
zväzkoch, často v kruhoch, na koreňovom dreve a v mieste štepovania, dreň 
čierna.

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



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

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

- Strapce -
fialovohnedé škvrny na 
bobuliach, scvrkávanie, 

nekróza bobúľ



Plodnice huby: 

Stereum hirsutum na kre 
viniča

ESCA  ESCA  -- Stereum hirsutumStereum hirsutumESCA  ESCA  -- Stereum hirsutumStereum hirsutum

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

tmavou čiarou

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



EutypiózaEutypiózaEutypiózaEutypióza
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.predčasne nekrotizujú.

Nekróza dreva , naviazaná 
na poranenie, biele 
práchnivenie dreva, 

lemovaná tmavou čiarou

-podobne ako u ESCA



ESCA  ESCA  -- patogénne a príležitostné hubypatogénne a príležitostné hubyESCA  ESCA  -- patogénne a príležitostné hubypatogénne a príležitostné huby

- Stereum hirsutum a Fornitiporia punctata, F.mediterranea
(ESCA)

- Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophyllum, 
P.angustius, P. inflatipes (Petriho choroba )

- Botryosphaeria obtusa (Sphaeropsis malorum) (čierne 
odumieranie ramien vini ča)odumieranie ramien vini ča)

- Cylindrocarpon destructans (čiernanie päty vini ča)

- (Eutypa lata) - eutypióza vini ča

- spravidla viac pôvodcov (primárni, sekundárni)

- často celý komplex označovaný ako ESCA



ESCA  ESCA  -- epidemiológiaepidemiológiaESCA  ESCA  -- epidemiológiaepidemiológia
Šírenie

- vinohrady
- rozmnožovací materiál
- produkcia sadeníc
- pôda

- Vinohrady - infekcia cez poranenia
- konídie, askospóry, bazídiospóry, chlamydospóry
- zdroje - napadnuté kry, okolie vinohradov
- predovšetkým pri skorom reze (väčšie poranenia)

- P.ch. teploty nad 10oC, dážď Z/J 9-12/1-2
- Fm, Fp teploty nad 5oC, dážď, PJ- Fm, Fp teploty nad 5oC, dážď, PJ
- El teploty nad 1oC, dážď, Z/J až 7/3-4

- rizikové teplé zimné obdobie s dažďom po reze

- rozmnožovací materiál, sadenice
- Taliansko - Pch do 12,5%, Bo do 8,7%
- Grécko - Pch, Pa, Bo 0,2-2%
- Španielsko - Pch, Pa, Bo, Cd 45,2%, Bo, Pch, Po, Cd 51% (PCR)

- Taliansko - choré kry (očká, rezky), nízke ujatie, po 3 rokoch bez príznakov na 
vinohrade

- pôda - nové výsadby, škôlky
- Pch - bežná v pôde 60%, podpníkový vinohrad 20%
- Cd bežná v pôde 80%

- významné sú stresové podmienky



ESCA  ESCA  -- š k o d l i v o s ťš k o d l i v o s ťESCA  ESCA  -- š k o d l i v o s ťš k o d l i v o s ť

- O c h r a n a - rodiace vinohrady
- plná vitalita krov

- optimálny termín rezu (mimo obdobia zvýšeného rizika napadnutia)

- obmedziť veľké poranenia

- ošetriť väčšie rezné rany špeciálnymi prípravkami (Vinevax a i.)- ošetriť väčšie rezné rany špeciálnymi prípravkami (Vinevax a i.)

- odstraňovať a likvidovať staré drevo po reze (drtiť len viničie a 
dvojročné drevo)

- odstraňovať a likvidovať napadnuté a odumreté kry

- obmedziť zdroje infekcie v okolí vinohradu

- zdravý množiteľský a výsadbový materiál

- fungicídy - DMIs, biopreparáty - Trichoderma sp.



ESCA ESCA -- ochrana ochrana rozmnožovací materiál, produkcia sadenícrozmnožovací materiál, produkcia sadenícESCA ESCA -- ochrana ochrana rozmnožovací materiál, produkcia sadenícrozmnožovací materiál, produkcia sadeníc

- prevencia
- selekcia (vylúčiť chradnúce a menej vitálne kry, vylúčiť nevyhovujúce 
porasty)

- komplex preventívnych opatrení - obmedziť zdroje infekcií 

- ošetrenie rán po reze (dvojročné a staršie drevo)

- produkcia sadeníc- produkcia sadeníc

- hygiena prostredia vrátane štepenia

- dezinfekcia vody k namáčaniu

- ochrana v priebehu stratifikácie

- ošetrenie pozemku pre škôlku 

- striedať pozemky

- HWT (p. rezky, očká, sadenice 50oC/30min., znížiť teplotu - voda 12oC)



Opatrenia pri výskyte 
Podobne ako pri stolbure -

Hlboký zmladzovací rez

- cez vegetáciu označenie krov s príznakmi stolburu

ESCA ESCA -- ochrana ochrana rozmnožovací materiál, produkcia sadenícrozmnožovací materiál, produkcia sadenícESCA ESCA -- ochrana ochrana rozmnožovací materiál, produkcia sadenícrozmnožovací materiál, produkcia sadeníc

- cez vegetáciu označenie krov s príznakmi stolburu

- V zime hĺbkový rez kmeňa 10 cm nad hlavou kra

- z vyrastajúcich výhonkov vychováme nový ker



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

totálne zni čeného Petriho choroboutotálne zni čeného Petriho chorobou

Petriho choroba Petriho choroba –– ESCAESCAPetriho choroba Petriho choroba –– ESCAESCA



Možnosti laboratórneho testovaniaMožnosti laboratórneho testovaniaMožnosti 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?Kto testuje?Kto testuje?Kto testuje?Kto testuje?Kto testuje?Kto testuje?Kto testuje?

- ÚKSÚP

- SCPV - Ústav vinohradnícky a vinársky, 

Matúškova 21, SK-833 11 Bratislava



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 dodávate ľ!

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 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. Zodpovednos ť nie je možné zisti ť!

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



Š k o d c o v i a   v i n i č aŠ k o d c o v i a   v i n i č aŠ k o d c o v i a   v i n i č aŠ k o d c o v i a   v i n i č a



Roztoče na viniči
Akarinóza –

Calepitrimerus vitis

Erinóza –
Colomerus vitis

Roztoče na viniči
Akarinóza –

Calepitrimerus vitis

Erinóza –
Colomerus vitis



Akarinóza –

hálkovec viničový - Calepitrimerus vitis

Akarinóza –

hálkovec viničový - Calepitrimerus vitis



Erinóza –
vlnovník viničový - Colomerus vitis
Erinóza –
vlnovník viničový - Colomerus vitis



Roztočec ovocný
Panonychus ulmi

Roztočec chmeľový
Tetranychus urticae

Roztočec ovocný
Panonychus ulmi

Roztočec chmeľový
Tetranychus urticae



Typhlodromus pTyphlodromus pyriyriTyphlodromus pTyphlodromus pyriyri

Aplikácia dravého rozto ča T. pyri
Charakteristika ochrany vini ča Typhlodromus Charakteristika ochrany vini ča Typhlodromus 
pyri kme ň Mikulov:pyri kme ň Mikulov:

- dlhodobo chráni vinohrad pred roztočmi

- aplikuje sa 1x za existenciu vinohradu

- po vysadení T.pyri netreba aplikovať akaricídy

Kde objednať?
BioTomal 
941 36 Rúbaň, č.23 tel: 035/6499167
e-mail: bioservis@biotomal.sk



Zlatoočka obyčajná -
Chrysopa carnea

Zlatoočka obyčajná -
Chrysopa carnea



Prípravky proti roztočom a roztočcomPrípravky proti roztočom a roztočcomPrípravky proti roztočom a roztočcomPrípravky proti roztočom a roztočcom

Názov prípravku Účinná látka Dávka
kg/l/ha

Ochr.
lehota

Roztočce Hálčivce Obmedzenia

Kumulus WG
Thiovit JET
Sulikol K

síra 15-20 AT + max.1x

Cascade 5 EC flufenoxuron 0,15 AT + max.2x

Apollo 50 SC clofentezin 0,4 AT + max.1xApollo 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 2,0 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

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



Prípravky proti obaľovačomPrípravky proti obaľovačomPrípravky proti obaľovačomPrípravky proti obaľovačom

Názov prípravku Účinná látka Dávka
kg/l/ha

Ochr.
lehota

Termín aplikácie Obmedzenia

Biobit XL Bacillus thuringiensis
ssp. kurstaki 1,5-2 0 4 - 5 dní 

po maxime letovej 
krivky

max.2x

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

Dimilin 48 SC diflubenzuron 0,2 28 Pred liahnutím húseníc, 
t.j. pred maximom 

max.2x
t.j. pred maximom 

letovej krivky
Nomolt 15 SC teflubenzuron 1 28 max.2x

Steward indoxacarb 125 gr 14
Pri kladení vajíčok, t.j. 
pred maximom letovej 

krivky
max.2x

Calypso 480 SC thiacloprid 0,2 14 6 - 8 dní po maxime 
letovej krivky max.2x

Integro methoxyfenozide 0,4 14
8 - 10 dní po maxime 

letovej krivky

max.2x

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



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

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.nekladie vajíčka.



Chystáme sériu článkov
o

charakteristike rôznych 
vinohradníckych systémoch



Systémy vinohradníctvaSystémy vinohradníctva

1. Prírodzené vinohradníctvo a vinárstvo

2. Konven čné vinohradníctvo a vinárstvo, Konvenčný brutálny systém vinohradníctva a 

vinárstva

3. Integrovaná produkcia hrozna, 

4. Ekologické vinohradníctvo , Biodynamické vinohradníctvo a vinárstvo

5. Systém návratu k prírodzenému vinohradníctvu a vinárstvu5. Systém návratu k prírodzenému vinohradníctvu a vinárstvu

www.galati.skwww.galati.sk



Prečo staré vinohrady (SV)?Prečo staré vinohrady (SV)?

- korene pomaly - spravidla po 
desiatkach rokov prenikajú do 
nenarušenéh geologického 
podkladu

- staré vinohrady menej 
ovplyvňuje ľudský zásah - umelé 
hnojivá, agrotechnika

- staré vinohrady vyjadrujú - staré vinohrady vyjadrujú 
osobitosť, charakter lokality

- vína majú vysoký extrakt, 
bohatú mineralitu

- už teraz dávajú surovinu pre 
typický terroir !



Kompletizovanie rodivého základuKompletizovanie rodivého základu

-- pri reze viniča predlžovaním ramienpri reze viniča predlžovaním ramien
Kompletizovanie rodivého základuKompletizovanie rodivého základu

-- pri reze viniča predlžovaním ramienpri reze viniča predlžovaním ramien



Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť


