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Vinohradnícky ochranársky rok 2010
Kompletný prehľad sme počuli v prednáške Ing.Petra Ackermanna CSc

Pokúsme sa pozrieť na niektoré zdanlivo menej dôležité 
a často zanedbané súčasti kvalitnej ochrany viniča.

Vlani v typicky peronospórovom roku máme vynikajúci príklad, ako je 
dôležité všetky preventívne, i priame opatrenia urobiť poctivo

Dokazuje to skutočnosť, že 

- na jednej strane je veľa pestovateľov viniča, ktorí 
zachránili celú úrodu a dopestovali hrozno vynikajúceho 
zdravotného stavu až do neskorých zberov

- na strane druhej boli prípady značných škôd, ba v 
krajnom prípade aj úplnej straty úrody hrozna



Zásady účinnej ochrany pri silnom infekčnom tlaku patogéna 

Preventívne agrotechnické opatrenia, zelené práce, ktoré zaisťujú, aby 
- porast bol prevzdušnený, a tak sa minimalizovali podmienky pre vývoj 
patogéna (mikroklíma)
- ak je porast prevzdušnený, pesticídy môžu pri správnej aplikácii 
dokonale pokryť listy z oboch strán, aj strapce 

Výber prípravkov podľa rôznych aspektov
- pri slabom ohrození štandardné prípravky
- pri silnom ohrození intenzívne prípravky
- dbať o to, aby nevznikla rezistencia patogéna proti použitej skupine úč.l.- dbať o to, aby nevznikla rezistencia patogéna proti použitej skupine úč.l.
- dávkovanie prípravkov  ... atď.

Termín postrekov:

- prvý termín určuje prognóza a signalizácia, alebo sledovanie prvých 
príznakov

- intervaly určujú: charakter prípravku, meteorologická sizuácia a iné 
podmienky



Zaistiť vzdušnosť porastu a kra (včasné a úplné 
uskutočnenie zelených prác) 

- podlom - vylamovanie letorastov

- osečkovanie

Preventívne opatrenia - zelené prácePreventívne opatrenia - zelené práce

- osečkovanie

- preriedenie strapcov

- odlisťovanie zóny strapcov 

Harmonická výživa

- neprehnojiť porast dusíkom 



Hnojenie dusíkomHnojenie dusíkom

- určiť potrebu hnojenia dusíkom

-- podľa výsledkov listových analýzpodľa výsledkov listových analýz

- obsah N v listoch je pod hodnotou 2,0

- hodnota N/K je nižšia ako 1,9

- hodnota K je vyššia ako 1,4

-- podľa výsledkov pôdnych analýzpodľa výsledkov pôdnych analýz

- hodnota K je vyššia ako 300 mg.kg-1 v 

ľahkej pôde; 400 mg.kg-1 v strednej pôde; 

500 mg.kg-1 v ťažkej pôde

- termín hnojenia dusíkom

-- začiatok mája !začiatok mája !

- technika hnojenia

-- naširoko na povrch pôdy naširoko na povrch pôdy 



Zelené práce -
základ pre úspešnú ochranu viniča

Zelené práce -
základ pre úspešnú ochranu viničazáklad pre úspešnú ochranu viniča

a zazelenanie

základ pre úspešnú ochranu viniča

a zazelenanie



Zazelenanie vinohradu
- robí sa buď mulčovaním prírodzeného porastu v medziradí, alebo
- výsevom presne určenej zmesi plytko a hlboko koreniacich druhov



Podlom - vylamovanie letorastov
a vyčistenie kmienkov
Základná a najdôležitejšia „zelená práca“, ktorá zásadne určuje celoročné 
zahustenie, resp. prevzdušnenie krov 

Termín - pri dĺžke letorastov 25-40 cm, t.j. druhá polovica mája



Osečkovanie

- Dávnejšie sa 
osečkovalo vtedy, keď 
letorasty začínali zo 
spodnej časti dozrievať - v 
priebehu augusta

- Teraz sa odporúča 
skrátenie letorastov robiť skrátenie letorastov robiť 
vtedy, keď prerastú 
vrchný drôt vedenia ca o 
70 - 100 cm. T.j. podstatne 
skôr, niekedy už začiatkom 
júla

Po strojovom osečkovaní 
robiť ešte ručný 
opravný zásah, najmä 
skracovať vodorovne 
rastúce letorasty pozdĺž 
vrchného drôtu vedenia



Preriedenie strapcov

vo fenofáze uzatvárania strapcov



Odlistenie zóny strapcov

- 1 - 2 týždne po kvitnutí 
(maximálna citlivosť 
mladých strapcov k 
infekcii, menšie riziko 

1-2 týždne po kvitnutí

4-5 týždňov pred zberom

infekcii, menšie riziko 
následného poškodenia 
úpalom a slnečnou spálou) 

- Najneskôr 4-5 týždňov 
pred predpokladaným 
zberom

- nerobiť intenzívne 
odlistenie na južnej a 
juhozápadnej strane



Prognóza a signalizácia
- termín prvého ošetrenia

- sled ďalších ošetrení



-- program GALATI Vitis bola v prestavbe (upgrate), nová program GALATI Vitis bola v prestavbe (upgrate), nová 

verzia 2011 je funkčná od začiatku marca 2011verzia 2011 je funkčná od začiatku marca 2011

www.galati.skwww.galati.skwww.galati.skwww.galati.sk

http://www.galati.sk/doc/GALATI-vitis-navod.pdf

Návod na používanie programu nájdete na internete:



Ručné meranie METEO-údajov

AMET AMET --

doplnený ručným doplnený ručným 
zrážkomeromzrážkomerom

teplota

vlhkomer
Automatické 
meteostanice

teplota
vlhkosť vzduchu

zrážky

anemometer



Prognóza a signalizácia chorôb viniča

GALATI Vitis

www.galati sk

1992 - 2011



Peronospóra - 2010 Peronospóra - 2010 

GALATI Vitis
prehľad z jednotlivých 
oblastí

Skalica D.Plachtince

Skalica

Dvory n/Ž.

D.Plachtince

Valice
Orechová

Ohrozenie vinohradov bola veľmi podobná vo 
všetkých oblastiach Slovenska. Napr. ohrozenie a 
potrebu ochrany program avizoval už 4 - 5 týždňov 
pred kvitnutím, t.j. v polovici mája.

oblastí

Dvory n/Ž.

Valice
Orechová



Skalica

Dvory n/Ž.

Valice

D.Plachtince

Orechová

V.Bílovice

Peronospóra - 2010 Peronospóra - 2010 

Dvory n/Ž.

prvé ošetrenie  v 
Dvoroch n/Ž. 
GALATI  
signalizuje naDvory n/Ž. signalizuje na

17. mája



Skalica

Dvory n/Ž.

Valice

D.Plachtince

Orechová

V.Bílovice

Peronospóra - 2010 Peronospóra - 2010 

Dvory n/Ž.

10 týždňov (v bloku) 
trvali podmienky pre 
silné ohrozenie 
peronospórouDvory n/Ž. peronospórou



Peronospóra - 2010 Peronospóra - 2010 
Ako zaistiť bezpečnú ochranu, 

keď je signalizované trvalé ohrozenie?

- denne pozorujeme vinič, najmä na choroby najcitlivejšie parcele, odrody

- podrobne sledujeme meteorologickú situáciu

- našimi meteorologickými prístrojmi (zrážkomer, teplomer  i.)

- na internete pomocou informačných a predpovedných programov

- správny výber prípravkov

- zásah v správny čas a kvalite

- určenie intervalov medzi ošetreniami

- vždy sa snažíme postrek robiť preventívne, t.j. pred predpokladaným 
dažďom(!)

- podľa vlastností prípravku

- podľa meteorologickej situácie



Sledovanie 
meteorologickej situácie

Sledovanie 
meteorologickej situáciemeteorologickej situácie

(príklad)

meteorologickej situácie
(príklad)



2. Reálny stav mračien, zrážok, radarový snímok

1. Tendencia celkovej situácie

Predpovede počasiaPredpovede počasia

Súčasný stav a zmeny počasiaSúčasný stav a zmeny počasia

Predpovede počasiaPredpovede počasia
1. Predpoveď počasia na 4 dni dopredu

3. Predpoveď zrážok po 3 hodinách na 2 dni dopredu

2. Predpoveď počasia na 10 dní dopredu

4. Podrobná predpoveď počasia na 5 dní dopredu

na konkrétnu lokalitu



Tendencia celkovej situácie



http://www.eumet.hu/europa.html



http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=meteo_druzica



Reálny stav mračien, zrážokReálny stav mračien, zrážok

Radarový snímok



10.2.2011, 13,00 h

11.2.2011, 6,00 h



Predpovede počasia

1. Predpoveď počasia na 4 dni dopredu 



http://www.shmu.sk/sk/?page=1





2. Predpoveď počasia na 10 dní dopredu2. Predpoveď počasia na 10 dní dopredu



http://pocasie.pozri.sk/



3. Predpoveď zrážok po 3 hodinách na 2 dni dopredu3. Predpoveď zrážok po 3 hodinách na 2 dni dopredu



http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=meteo_num_zra#tab



Predpoveď zrážok po 3 hodinách na 2 dni dopredu

10.2. - 3,00 h. 11.2. - 12,00 h. 11.2. - 20,00 h.

11.2. - 18,00 h.

11.2. - 22,00 h.11.2. - 15,00 h.

11.2. - 9,00 h.

11.2. - 6,00 h.

11.2. - 24,00 h.



4. Podrobná predpoveď počasia na 5 dní dopredu

na konkrétnu lokalituna konkrétnu lokalitu





http://forecast.agritech.prod.farmsat.com/ForeCast.aspx?lang=sk-SK



bft - Beaufortova stupnica - Rýchlosť vetra, Účinky vetra

0 - Bezvetrie 0,0 až 0,2 m/s

1 - Vánok 0,3 - 1,5 m/s 

2 - Slabý vietor 1,6 - 3,3 m/s 

3 - Mierny vietor 3,4 - 5,4 m/s

4 - Dosť čerstvý vietor 5,5 - 7,9 m/s

5 - Čerstvý vietor 8,0 - 10,7 m/s 

6 - Silný vietor 10,8 - 13,8 m/s 

9 - Víchrica 20,8 - 24,4 m/s 



Program prognóza a signalizácie chorbôb viniča http://www.galati.sk/vitis/

Aktuality, zoznamy pesticídov, ochranársky kalendár 
a pod.

www.galati.sk

Návod na používanie programu GALATI Vitis http://www.galati.sk/doc/GALATI-vitis-navod.pdf

Tendencia celkovej meteosituácie (1) http://www.eumet.hu/europa.html

Tendencia celkovej meteosituácie (2) http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=meteo_druzica

Radarové informácie o zamračení, zrážkach http://www.shmu.sk/sk/?page=65

Predpoveď počasia na 4 dni (hrubé údaje) http://www.shmu.sk/sk/?page=1

Ďakujem za pozornosť

Predpoveď počasia na 10 dní http://pocasie.pozri.sk/

Predpoveď zrážok po 3 hodinách na 2 dni dopredu http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=meteo_num_zra#tab

Podrobná predpoveď počasia na 5 dní dopredu 
(teplota, zrážky, rýchlosť a smer vetra, relatívna 
vlhkosť vzduchu, pôdne podmienky, slnečný svit) na 
konkrétnu zadanú lokalitu

http://forecast.agritech.prod.farmsat.com/ForeCast.aspx?lang=sk-SK


