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Choroby  
Plíse� révy  
V sou�asné dob� není t�eba plodné vinice proti plísni révy ošet�ovat. 
Nadále sledujte vhodnost podmínek pro ší�ení (spln�ní podmínek sekundární 
infekce, p�edevším za déletrvající rosy), p�ípadn� další výskyty choroby 
v mladých výsadbách a révových školkách a podle konkrétní pot�eby 
provád�jte ošet�ení porost�. 
 
Padlí révy  
V období po�átku zrání (zam�kání) skon�ila vnímavost hrozn� k napadení.  
Nadále však m�že docházet k napadení list� a letorost�. 
V sou�asné dob� již není t�eba proti padlí révy ošet�ovat.  
 
Šedá hniloba hrozn� révy 
V sou�asné dob� probíhá fáze zrání. 
Od po�átku zrání (zam�kání) nastoupilo období zvýšené citlivosti hrozn� 
k infekci. V tomto období se provádí za vhodných podmínek pro ší�ení 
patogenu ošet�ení porost� náchylných odr�d proti šedé hnilob�.  
Termín ošet�ení je t�eba stanovit s p�ihlédnutím k aktuální p�edpov�di po�así. 
Vzhledem k preventivní ú�innosti všech doporu�ených p�ípravk� je 
nejvhodn�jší ošet�ení provád�t p�ed p�íchodem významných deš�ových 
srážek.  
Pokud bude ošet�ováno proti šedé hnilob� jednou, lze použít kterýkoliv 
z doporu�ených p�ípravk� Minos, Mythos 30 SC nebo Pyrus 400 SC (OL 21 
dn�), Rovral Aquaflo (OL 14 dn�),Thiram Granuflo (OL 28 dn�) nebo Teldor 500 
SC (OL 14 dn�), p�ípadn� Solfobenton DC (OL 10 dn�).  
V p�ípad� p�edpokládaných dvou, p�ípadn� více ošet�ení, up�ednostn�te pro 
první ošet�ení p�ípravek Thiram Granuflo nebo Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 
400 SC. Pro p�ípadná další ošet�ení jsou vhodné p�edevším Rovral Aquaflo 
nebo Teldor 500 SC, použít je možno i Minos, Mythos 30 SC nebo Pyrus 400 
SC.   
Použít je možno i pomocné prost�edky AquaVitrin K, HF-Mycol, NatriSan nebo 
VitiSan.    
Dle p�edpov�di budou v tomto období pom�rn� vyšší teploty v pr�b�hu dne, 
ale chladn�jší noci, nejtepleji bude koncem období. Ve druhé polovin� období 
bude obla�né po�así s lokálními deš�ovými srážkami. 
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P�ípadné ošet�ení v tomto období by bylo vhodné provést p�ed p�íchodem 
deš�� p�edpov�d�ných na druhou polovinu období.   
P�ípravky Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 400 SC jsou sou�asn� ú�inné i proti bílé 
hnilob�.  
Pokud dojde od fáze po�átku zam�kání k poškození hrozn� krupobitím, je 
t�eba neodkladn� ošet�it proti hnilobám. 
P�edpokladem dobré ú�innosti fungicid� proti šedé hnilob� je kvalitní ošet�ení 
zóny hrozn�!  
P�i stanovení termínu ošet�ení ve fázi po�átku zrání zohledn�te dobu 
ú�innosti p�edchozího ošet�ení fungicidem se sou�asnou (Melody Combi 65,3 
WG ) nebo vedlejší ú�inností proti šedé hnilob� (Cabrio Top, Discus, Fantic F, 
Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Pergado F, Profiler, Quadris, Quadris Max, 
Ridomil Gold Combi Pepite, Zato 50 WG).    
Výskyty šedé hniloby významn� podporují zahušt�ní porost� (déletrvající ovlh�ení, 
vyšší vlhkost vzdušná), nevyrovnaná výživa (zejména nadbytek dusíku a nedostatek 
vápníku) a poškození hrozn� (p�edevším obale�i, kroupy). 
Významnou sou�ástí ochrany proti šedé hnilob� jsou preventivní p�stební 
opat�ení, která zajiš�ují vzdušnost porostu a ke�e (v�asné a úplné provád�ní 
zelených prací v�etn� p�im��eného odlist�ní zóny hrozn�) a snižují vnímavost 
hrozn� k napadení.  
 
Podrobn�jší informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a p�ípadn� vyobrazení 
nebo údaje o doporu�ených p�ípravcích je možné získat na internetových stránkách:  
 
Ekovín - Svaz integrované a ekologické produkce hrozn� a vína, o.s.  
http://www.ekovin.cz (prognostické zprávy, aktuální nálet obale��) 
 
Státní rostlinoléka�ská správa  
http://eagri.cz/public/app/srsmapa (mapové výstupy) 
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/aktualni-informace-o-
vyskytu-so-a-poruch/monitorovaci-zpravy-2011/ 
http://www.srs.cz/meteo/app (prognózy - SET; popisy ŠO - Šk�dci; Choroby) 
 
Galati  
http://www.galati.sk/galati  (signalizace ochrany) 
 
Biocont 
http://wwww.biocont.cz/signalizace.html (signalizace ochrany) 
 
AMET - sdružení Litschmann & Suchý 
http://www.amet.cz (prognózy - plíse� révová 2011) 
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Ostatní informace  
 
Informace o povolení vyššího po�tu ošet�ení  
Svaz  vina�� �R, o.s. i Ekovín, o.s. požádali v lo�ském roce, vzhledem k  
mimo�ádnému pr�b�hu po�así a ohrožení porost� houbovými chorobami, o 
povolení vyššího po�tu ošet�ení než 6x v pr�b�hu vegetace (výjimka z Na�ízení 
vlády �. 79/2007 Sb., v platném zn�ní). 
Na základ� této žádosti Mze �R povolilo od letošního roku zm�nu, která 
umož�uje až 8 ošet�ení, p�i sankci za každé další ošet�ení nad NV �. 79/2007 
Sb., v platném zn�ní, p�vodn� stanovený limit (6 ošet�ení).  
P�i 7 ošet�eních bude krácena dotace o 25 % a p�i 8 ošet�eních o 50 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


