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Choroby  
Šedá hniloba hrozn� révy 
Lokáln� byly zjišt�ny ojedin�lé výskyty choroby.  Probíhá fáze zrání, zapo�ala 
plná sklize�.  
Ke škodlivému napadení plísní šedou (kyselá hniloba) dochází do období 
dosažení cukernatosti cca 19o NM. Pokud dojde k napadení v pozd�jším 
období, projeví se jako „ušlechtilá“ hniloba.   
Dle p�edpov�di bude na po�átku tohoto období relativn� teplé po�así, v 
polovin� budou ojedin�lé deš�ové srážky a v záv�ru období bude op�t teplé 
po�así beze srážek.   
Ošet�ení v tomto období již nep�ináší požadovaný efekt a nelze je doporu�it.   
 
Octová hniloba  
V minulých obdobích byly lokáln� zjišt�ny i významné výskyty octové hniloby.  
Jednotlivé bobule nebo menší skupiny bobulí, výjime�n� i v�tší �ásti hroznu, se 
zbarvují sv�tle hn�d� (bílé odr�dy) nebo �ervenohn�d� (modré odr�dy). Typická je 
octová v�n� rozrušené, kašovité dužniny. 
P�í�inou jsou octové bakterie (nap�. rodu Acetobacter) a kvasinky (nap�. rod� 
Candida, Pichia, Hanseniaspora, Kloekeria), které osídlují poškozené bobule 
(houby, šk�dci, fyziologická a mechanická poran�ní). 
Produkty rozkladu vábí octomilky (Drosophila melanogaster), které mohou p�vodce 
dále ší�it. 
Siln�ji poškozené hrozny je t�eba p�i sklizni vyt�ídit, nep�ízniv� ovliv�ují v�ni a 
chu� vína.  
 
Fytoplazmové žloutnutí a �ervenání list� révy (Potato stolbur phytoplasma)  
V posledních letech byl na v�tšin� lokalit ve vina�ské oblasti Morava zjišt�n výskyt 
fytoplazmového žloutnutí a �ervenání list� révy. V letošním roce došlo v d�sledku 
pr�b�hu po�así k �asn�jšímu projevu p�íznak� onemocn�ní.  
 
Soubor ochranných opat�ení zahrnuje: 

1) opat�ení k omezení výskytu vektor�, p�edevším k�ísa žilnatky vironosné, 
2) opat�ení k omezení výskytu hostitelských, p�edevším rezervoárových rostlin 

patogenu a sou�asn� hostitel� vektoru (svla�ec rolní a kop�iva dvoudomá), 
3) opat�ení k omezení výskytu ostatních hostitel� patogenu (p�edevším druhy 
�eledi lilkovité a n�které druhy �eledí hv�zdnicovité a bobovité), 

4) zajišt�ní produkce zdravého výsadbového materiálu,  
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5) zmlazení siln� napadených ke�� a následné zap�stování nových kmínk�. 
6) odstran�ní velmi siln� napadených ke�� 

 
V sou�asné dob� jsou již pln� vyvinuté p�íznaky onemocn�ní.  
Modré odr�dy: tmavo�ervené zbarvení list� celých nebo �ástí ke�� (kmínek, 
rameno), jednotlivých letorost�, nebo i jednotlivých list� a �ástí list�. Pokud jsou 
tmav� �erven� zbarveny �ásti list�, jsou ohrani�eny nervaturou.  
Bílé odr�dy: žlutozelené zbarvení list� celých nebo �ástí ke�� (kmínek, rameno), 
jednotlivých letorost�, nebo i jednotlivých list� a �ástí list�. Pokud jsou žlutozelen� 
zbarveny �ásti list�, jsou ohrani�eny nervaturou. �asté je zlatožluté zbarvení 
hlavních žilek. 
Spole�né p�íznaky: svinování list�, zasychání mladých hrozn� (z�stávají suché na 
ke�ích), zavadání a scvrkávání zrajících hrozn�, špatný vývoj (nestejná velikost 
bobulí), pozd�jší a nestejnom�rné vyzrávání hrozn�, hn�do�erné ohrani�ené skvrny 
na vyzrávajících letorostech, špatné vyzrávání letorost�, ch�adnutí ke��.  
Doporu�ená opat�ení: 
Ozna�it p�íznakové ke�e!  
Siln�ji a siln� nemocné ke�e v p�edja�í zmladit a zap�stovat nový kmínek.  
V následujícím vegeta�ním období sledovat p�ípadný opakovaný projev 
onemocn�ní.    
 
Fyziologické poruchy 
Abiotické vadnutí hrozn� révy 
Na mnoha lokalitách byl zjišt�n, p�edevším u odr�dy Zweigeltrebe, významný 
výskyt abiotického vadnutí hrozn� révy. 
V období dozrávání se zastaví vývoj a dozrávání hrozn� a bobule zavadají (porucha 
zrání hrozn�). Projev je zpravidla postupný a jsou významné rozdíly v postižení 
jednotlivých ke��. Není závislost na lokalizaci hrozn� na ke�i a na tažni. Pozd�ji 
postižené hrozny se vizuáln� dlouho jeví jako zdravé, poškození lze nejlépe 
posoudit hmatem. Bobule se pozd�ji scvrkávají a p�i sklizni i opadávají. Poškozené 
hrozny nevyzrávají, mají mén� cukru a více kyselin. Výskyt významn� ovliv�uje 
pr�m�rnou cukernatost sklizn�.  
Abiotické vadnutí hrozn� je t�eba odlišit od abiotického odumírání t�apiny, které je 
zp�sobeno nedostatkem vápníku, p�íp. ho��íku.  
U abiotického vadnutí hrozn� jsou p�i projevu poruchy stopky bobulí zelené, u 
abiotického odumírání t�apiny dochází nejd�íve k nekróze �ásti t�apiny nebo 
stope�ek bobulí. Teprve následn� dochází k zavadání bobulí. 
Abiotické vadnutí hrozn� je komplexní onemocn�ní zap�í�in�né p�edevším 
nedostatky ve výživ� a stresovými situacemi, zejména nep�íznivým po�asím. Za 
rozhodující je považován nedostatek draslíku a nevhodný pom�r K:Mg. Zavadlé 
hrozny mají vždy menší obsah draslíku než zdravé. Nedostatek draslíku m�že 
souviset s deficitem v p�d� nebo omezeným p�íjmem rostlinou. Draslík je lépe 
p�ijímán za dostate�né vlhkosti p�dy. Výskyt ovliv�ují také nedostatek vláhy, 
extrémní st�ídání teplot, utužení p�dy, neharmonická výživa mikro i makroprvky, 
nadm�rné zatížení ke�� apod. 
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Výskyt abiotického vadnutí hrozn� v letošním roce byl p�edevším ovlivn�n 
nedostatkem vláhy v pr�b�hu srpna, který limitoval p�íjem draslíku rostlinou.  
P�i silném výskytu by bylo vhodné provést agrochemický p�dní rozbor a 
pokud to bude možné i listovou analýzu (v dob� kvetení a zam�kání, p�ípadn� 
zrání) a v p�ípad� pot�eby p�ihnojit hloubkov� draselnými hnojivy.   
Postižené hrozny, které významn� snižují pr�m�rnou cukernatost, je vhodné 
p�ed sklizní odstranit (vyst�íhat).  
 
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) 
 
 
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 %. 
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Vážení p�stitelé, 

 
vzhledem ke kalendá�nímu termínu i pr�b�hu vegetace je „21. Situa�ní zpráva 
- Ochrana révy vinné“ poslední zprávou v sezón� 2011.  
 
D�kujeme Vám op�t za spolupráci i v�novanou pozornost.  
 
Doufáme, že naše situa�ní zprávy p�isp�ly k aktuální informovanosti a 
usnadnily rozhodování o pot�eb� a zp�sobech ochrany proti nejd�ležit�jším 
chorobám a živo�išným šk�dc�m v pr�b�hu letošního vegeta�ního období. 
 
T�šíme se op�t na shledanou v p�íštím roce na odborných vina�ských akcích, 
na internetových stránkách Ekovínu a obecních výv�skách. 
 
P�ejeme Vám p�íznivé po�así, které umožní optimální pr�b�h sklizn� a dobrou 
kvalitu hrozn� a následn� i vín ro�níku 2011. 
 

Vaši poradci 
 

                                                                                                         
 
 
 


