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Choroby  
Plíse� révy  
V záv�ru minulého období byly na více lokalitách zjišt�ny první primární 
výskyty choroby, následn� mohlo dojít i k sekundárnímu ší�ení. 
Teplotní suma pro zralost oospor (SET8,0 = 170 DS) je spln�na v celé vina�ské 
oblasti Morava od 2. týdne kv�tna.  
Od po�átku zralosti oospor m�že docházet p�i spln�ní podmínek pro primární infekci 
(vydatný déš�, min. 10 mm srážek za 24 hod., pr�m�rná denní teplota neklesne pod 
10 /13/ °C a minimální teplota pod 8 °C) k prvním primárním infekcím.  
P�edpokladem po�etných primárních infekcí jsou opakované a zejména opakované 
vydatné deš�ové srážky, které zajistí dlouhodobé zvlh�ení a pr�b�žné klí�ení oospor 
a iniciují p�esun zoospor na vnímavé �ásti ke�� a vhodná teplota.  
V pr�b�hu minulého období došlo op�t lokáln� ke spln�ní podmínek primární 
infekce.  
Pokud byly spln�ny v minulých obdobích nebo budou spln�ny v pr�b�hu 
tohoto období podmínky pro primární infekce, je t�eba pokra�ovat na 
rizikových lokalitách ve sledování prvních výskyt� choroby (inkuba�ní doba p�i 
teplot� 14 °C: 10 dn�, p�i teplot� 18 °C: 6 dn�, p�i teplotách 22–26 °C: 3,5–4 dny).  
Zahájení ošet�ování by m�lo být usm�rn�no podle n�které z metod krátkodobé 
prognózy (Galati Vitis, SHMÚ Bratislava) s p�ihlédnutím k pr�b�hu spln�ní 
podmínek pro primární infekce, p�ípadn� p�i zjišt�ní prvních primárních výskyt� 
choroby.  
Pokud je využívána pro usm�rn�ní ochrany metoda krátkodobé prognózy a 
signalizace ošet�ení SHMÚ Bratislava (dle Šteberly), sledují se od 1. kv�tna srážky 
a kumulativní úhrn srážek se vynáší k 15. kv�tnu jako první údaj do prognostického 
grafu. Toto datum je termínem zahájení platnosti prognostického grafu. Další 
hodnoty se vynášejí do grafu pravideln� po týdnu a celková hodnota p�edstavuje 
sumu týdenních úhrn� deš�ových srážek. Po odkv�tu se ošet�uje, pokud se k�ivka 
sumy týdenních úhrn� srážek dostane do oblasti kalamitního výskytu (nad k�ivku A), 
nebo pokud se k�ivka kumulativních úhrn� srážek pohybovala nejmén� po dobu 2 
týdn� v oblasti sporadicko-kalamitního výskytu (mezi k�ivkami B a A) nebo p�i 
zjišt�ní prvního výskytu choroby.  
Na sledovaných lokalitách se k�ivka týdenních úhrn� srážek pohybuje v oblasti 
nekalamitního výskytu nebo sporadicko-kalamitního výskytu. Vzhledem k charakteru 
srážek nelze vylou�it, že na n�kterých lokalitách dosáhla i oblasti kalamitního 
výskytu.  
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Podle této metody je t�eba provést po odkv�tu první obligátní ošet�ení porost�.  
Kritická hodnota sumy týdenních úhrn� srážek od 1.5. pro dosažení oblasti 
sporadicko-kalamitního výskytu (nad k�ivkou B) v tomto období je 82 mm, pro oblast 
kalamitního výskytu (nad k�ivkou A) je 108 mm. 
Obligátn� bylo doporu�eno provést první ošet�ení p�ed kv�tem.  V sou�asné 
dob� réva dle odr�d a lokalit postupn� dokvétá. V období dokvétání a po 
odkv�tu trvá vysoká citlivost kv�tenství a mladých hrozn� k infekci.  
Vzhledem k p�edpov�d�nému po�así (vyšší teploty, deš�ové srážky p�edevším 
v záv�ru období), vysoké citlivosti kv�tenství a pot�eb� zajistit dobrou ochranu 
porost� v pr�b�hu dokvétání a krátce po odkv�tu je vhodné up�ednostnit 
kombinované fungicidy (Acrobat MZ, Aliette Bordeaux, Cabrio Top, typ 
Curzate, Electis, Fantic F, Melody Combi 43,5 WP, Pergado F, Profiler, Quadris 
Max, typ Ridomil, Tanos 50 WG, Verita), které zajistí dlouhodobou ú�innost a 
dobrou ochranu nov� nar�stajících �ástí (systemické nebo hloubkové p�sobení).  
Tam kde nebyly zjišt�ny první výskyty a nebudou spln�ny podmínky pro 
primární infekci, je možno použít  kontaktn� a preventivn� p�sobící fungicidy 
(Captan 50 WP, typ Dithane, typ Folpan, typ Merpan, Novozir MN 80 New).  
Z kontaktn� a preventivn� p�sobících fungicid� jsou vhodné p�edevším p�ípravky 
typu Folpan, které zpev�ují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, omezují výskyt 
šedé hniloby kv�tenství a neomezují populace dravého rozto�e T. pyri.  
U odr�d s hustým hroznem náchylných k šedé hnilob� je vhodné v období 
dokvétání, p�ípadn� bezprost�edn� po odkv�tu použít p�ípravek se sou�asnou 
nebo vedlejší ú�inností proti této chorob� (typ Folpan, Melody Combi 65,3 WG, 
Fantic F, Ridomil Plus Combi Pepite, Pergado F, Cabrio Top, Quadris, Quadris 
Max).       
Obvykle doporu�ované intervaly mezi ošet�eními:  
kontaktní p�ípravky - dithiokarbamáty Dithane M 45, Dithane DG Neotec, Novozir 
MN 80 New, Polyram WG 7–10 dn�, ftalimidy Captan 50 WP, Folpan 50 WP, 
Folpan 80 WG, Merpan 50 WP, Merpan 80 WG 7–10 dn�, m��naté fungicidy 
Cuprocaffaro, Cuprocaffaro Micro, Cuproxat SC, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, 
Champion 50 WP, Kocide 2000, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC 7–10 dn�, strobiluriny 
a jejich kombinace Cabrio Top, Quadris, Quadris Max 8–12 dn�, kombinované 
p�ípravky  Curzate M, Curzate Gold 8–10 dn�; Acrobat MZ, Electis, Fantic F, Melody 
Combi 65,3 WG, Mildicut, Pergado F, p�ípravky typu Ridomil a Tanos 10–14 dn�; 
Aliette Bordeaux, Profiler a Verita 10–16 dn� (pokud není snížena citlivost patogenu 
- nástup rezistence). 
 
Padlí révy  
Na dalších lokalitách byly zjišt�ny výskyty choroby. 
V letošním roce byl p�edpoklad po�etn�jších primárních výskyt� a za 
vhodných podmínek pro patogen i �asn�jšího výskytu choroby.  
Primární výskyty p�edstavují napadené letorosty, které vyrostly z o�ek, v nichž 
patogen p�ezimoval. P�edpokladem po�etných primárních výskyt� je �asný a siln�jší 
výskyt choroby v p�edchozím roce a dobré p�ezimování patogenu (propagule 
patogenu v o�kách ni�í teplot y pod -15 °C). V lo�ském roce byly ve vztahu k 
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fenofázím révy relativn� �asné (krátce po odkv�tu – konec �ervna, po�átek 
�ervence) a lokáln� i silné výskyty padlí, takže mohlo dojít k po�etným infekcím 
spodních o�ek, která z�stávají po �ezu na tažních a mrazy v pr�b�hu zimy na 
v�tšin� lokalit neklesly pod -15°C.  
Za této situace m�lo být zahájeno ošet�ování proti padlí již ve fázi (5) 6 listu, kdy za 
vhodných podmínek nastupuje období sekundárního ší�ení choroby (zpravidla 2 
ošet�ení p�ed po�átkem kvetení).  
V pr�b�hu minulého období byly a dle p�edpov�di i v pr�b�hu tohoto období 
budou p�evážn� trvat relativn� vhodné podmínky pro ší�ení patogenu 
(optimáln� více než 6 hod teplota v rozmezí 21–30 oC, p�ehá�ky nebo lokální dešt�, 
které zajiš�ují vysokou vlhkost vzduchu).  
V pr�b�hu tohoto období by m�lo být provedeno ošet�ení po odkv�tu  
(v období dokvétání nastupuje fáze nejvyšší citlivosti mladých hrozn� k napadení).  
Vzhledem k p�edpov�di po�así je vhodné použít k ošet�ení rizikových porost� 
intenzivní p�ípravky Falcon 460 EC, Impulse Super, IQ-Crystal, Talendo, 
Vivando nebo strobiluriny, v�etn� jejich kombinací a nadále ošet�ovat v  
intervalu 7–12 dn� (podle vhodnosti podmínek pro ší�ení patogenu).  
Mén� ohrožené porosty je možné nadále ošet�ovat p�ípravky na bázi 
elementární síry (p�i teplotách nad 16 °C) nebo azoly (Domark 10 EC, Emerald 
10 EC, Punch 10 EC, Talent, Topas 100 EC).  
V p�ípad� zjišt�ní sekundárních výskyt� je vhodné up�ednostnit eradikativn� 
p�sobící fungicid, p�edevším Prosper, p�ípadn� Falcon 460 EC, Impulse Super 
nebo Karathane New. Použít je možné i pomocné prost�edky Cocana nebo HF 
Mycol.    
Obvykle doporu�ované intervaly mezi ošet�eními:  
p�ípravky na bázi elementární síry (Kumulus WG, Sulikol K, Sulikol 750 SC), 
meptyldinocap (Karathane New), dinocap (Karathane LC, ukon�ena registrace, 
použití do 31.7.2011), DMI fungicidy (Bumper 25 EC, Domark 10 EC, Emerald 10 
EC, Punch 10 EW, Talent, Tendency 25, Topas 100 EC) (5)7–10 dn�, strobiluriny 
(Cabrio Top, Discus, Quadris, Quadris Max, Zato 50 WG), Falcon 460 EC, Impulse 
Super, IQ- Crystal ,Talendo a Vivando10–14 dn�.   
 
Šedá hniloba 
Vzhledem k pr�b�hu po�así v minulém období a p�edpov�di po�así (�etn�jší 
lokální deš�ové srážky ve druhé polovin� období) je vhodné ošet�it ve fázi 
dokvétání (min. 80% odkvetlých kvítk�), nejpozd�ji bezprost�edn� po odkv�tu,  
porosty náchylných odr�d s hustým hroznem proti šedé hnilob�. Ošet�ení 
omezí napadení kv�tenství a mladých hrozn� a p�edevším zabrání osídlení 
zbytku kv�tenství, na nichž m�že patogen uvnit� hrozn� p�etrvat až do období 
zvýšené citlivosti hrozn� k napadení (po�átek zrání).  
K ošet�ení v tomto období by m�ly být použity p�edevším p�ípravky proti 
plísni révy se sou�asnou (Melody Combi 65,3 WG) nebo vedlejší ú�inností na 
šedou hnilobu (typ Folpan, Fantic F, Ridomil Plus Combi Pepite, Pergado F 
nebo strobiluriny Cabrio Top, Quadris, Quadris Max).       
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Fyziologické poruchy 
Vrcholová chloróza révy  
P�edevším v d�sledku lokáln� vydatných deš�� v p�edchozích obdobích 
dochází na rizikových lokalitách k projevu vrcholové chlorózy révy (kalcióza). 
Postižené porosty je t�eba co nejd�íve a opakovan� ošet�it (2–4x v intervalu 10–
14 dní) speciálními prost�edky nebo listovými hnojivy s obsahem železa, 
nejlépe v chelátové vazb�.  
K ošet�ení lze použít p�ípravky Ferosol, Fytovit, Tenso Fe, Tenso Cocktail, 
Vinofert Plus, p�ípadn� další (dle návodu k použití).   
Použít je možno opakovan� i roztok zelené skalice v koncentraci 0,2–0,4 % + 
0,04 –0,08 % kyseliny citronové.   
 
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) 
 
AMET - sdružení Litschmann & Suchý 
http://www.amet.cz (prognózy - plíse� révová 2011) 
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Ostatní informace  
Poznámka k dávkování p�ípravk� na ochranu rostlin 
Od po�átku kvetení (BBCH 61) je t�eba používat i u p�ípravk� s odstup�ovaným 
dávkováním (pokud není doporu�eno další odstup�ování dávky) plnou doporu�enou 
dávku p�ípravku.   
 
Nov� povolené p�ípravky 
Karathane New (meptyldinocap 350 g/l; formulace EC) 
P�ípravek nahrazuje dosud používaný Karathane LC (dinocap). Vykazuje 
specifickou ú�innost proti padlím a má preventivní i dobrou eradikativní ú�innost. 
Ú�inkuje kontaktn�. Není ohrožen rezistencí.  
Karathane New se používá do fáze BBCH 61 (po�átek kvetení) v dávce 0,25 l 
v max. 500 l vody/ha (minim. koncentrace 0,25 %) a od fáze BBCH 61 (po�átek 
kvetení) v dávce 0,5 l v max. 1000 l vody/ha. P�i preventivním použití ú�inkuje 
krátkodob�ji (interval (5)7–10 dn�). P�i eradikativním použití je t�eba ošet�ení 
alespo� 2x v intervalu 3–4 dny opakovat. P�ípravek je možno použít max. 4x, v IP 
max. 2x v pr�b�hu vegetace. Ochranná lh�ta 21 dní.  
Držitel rozhodnutí o registraci Dow AgroScience, s.r.o. 
 
Prosper (spiroxamine 500 g/l; formulace EC) 
Spiroxamine je fungicidní ú�.l. ze skupiny amin� (chemická skupina 
spiroketalaminy). Aminy náležejí podle p�sobení (spolu s morfoliny a piperidiny) do       
skupiny inhibitor� biosyntézy sterol� (SBI  skupina II). Spiroxamine je ú�inný 
p�edevším proti padlím, ú�inkuje i na n�které p�vodce listových skvrnitostí a 
rzivostí. P�sobí preventivn�, kurativn� a eradikativn�. Ú�inkuje kontaktn� a lokáln� 
systemicky. Riziko vzniku rezistence je nízké až st�ední (cross-rezistence v rámci 
amin�, žádná další ú�inná látka z této skupiny není u nás k ochran� révy 
používána). 
Je t�eba dodržovat obecná doporu�ení k zabrán�ní vzniku rezistence (p�edevším 
respektovat doporu�ený po�et ošet�ení v pr�b�hu vegetace a st�ídat p�ípravky).   
Ú�inná látka spiroxamine je obsažena v již registrovaných p�ípravcích Falcon 460 
EC a Impulse Super (kombinace spiroxamine + 2 triazoly). Na rozdíl od t�chto 
t�chto p�ípravk� je Prosper jednosložkový fungicid s dvojnásobnýcm obsahem 
spiroxamine (500:250 g/l). P�i dodržení doporu�ené dávk y 0,6 –0,8 l/ha je použito 
�ty�násobné množství spiroxamine, což zajistí velmi dobrou preventivní i 
eradikativní ú�innost proti padlí révy. Falcon 460 EC a Imulse Super by m�ly být 
nadále používány p�edevším preventivn� (u triazol� je všeobecn� snížená ú�innost 
v d�sledku nižší citlivosti patogenu, p�sobí kratší dobu a jen preventivn�). 
P�ípravek Prosper lze proti padlí použít preventivn� i eradikativn� p�i výskytu 
choroby. Interval mezi ošet�eními 7–14 dní (dle ohrožení porostu). Nejvhodn�jší je 
použití p�i zjišt�ní výskytu v období silného ohrožení porost� (zpravidla konec 
�ervna, �ervenec).  
Doporu�ené dávkování v období po odkv�tu 0,6 –0,8 l/ha. Vyšší dávka 
z doporu�eného rozmezí se použije za velmi vhodných podmínek pro patogen a p�i 
eradikativní aplikaci. Pokud se Prosper použije eradikativn�, m�l by být aplikován 2x 
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po sob� ve zkráceném intervalu (cca 5 dní). Po dvou ošet�eních je vhodné použít 
fungicid s odlišným p�sobením. Max. po�et ošet�ení v pr�b�hu vegetace 4x. 
Ochranná lh�ta 35 dní. 
Prosper je povolen dle § 37. odst. 2 zákona �. 326/2004 Sb., v platném zn�ní jako 
neregistrovaný p�ípravek k ochran� révy proti padlí na dobu 120 dní (od 15.4. do 
15.8.). 
Držitel rozhodnutí o povolení Bayer AgroScience CZ. 
 

P�ípravek Ú�inná látka Obsah 
Cu 

Dávka 
p�ípravku 
(kg/ha x 

l/ha) 

Dávka 
Cu (g/ha) 

P�ípustný 
po�et 

ošet�ení 

Aliette 
Bordeaux 

oxichlorid Cu 
(+fosetyl- Al) 

250 
g/kg 4 kg 1000  2  

Cuproxat SC 
zásaditý 
síran Cu 190 g/l 5 l 950  2  

Champion 50 
WP hydroxid Cu 50% 4 kg 2000  1 * 

Cuprocaffaro  oxichlorid Cu  50% 4 kg 2000  1 * 
Cuprocaffaro 
Micro  oxichlorid Cu  375 

g/kg 
1,75 kg 
 3,50 kg 

656,2 
1312,5  

1-2 ** 
(2x do 2,6 kg) 

Flowbrix oxichlorid Cu  380 g/l 1,25-1,5 
2,5-3,0 l 

475-720 
950-1140 

1-2 
(2x do 2,6 l) 

Funguran-
OH 50 WP hydroxid Cu 50% 4 kg 2000  1 * 

Kocide 2000 hydroxid Cu 35% 2,5-3,75 kg 875-1315  1-2  
(2x do 2,8kg) 

Kuprikol 50 oxichlorid Cu 50% 4 kg 2000  1 * 
Kuprikol 250 
SC oxichlorid Cu 25% 6-8 l 1500-2000  1 * 

Ridomil Gold 
Plus 42,5 WP 

oxichlorid Cu 
+ 

(metalaxyl-M) 

400 
g/kg 

3,5 - 4 kg 1400-1600  1 * 

 
*  P�ípravky s vyšším obsahem m�di  (Cuprocaffaro, Funguran-OH 50 WP,  
   Champion 50 WP. Kuprikol 50) mohou být použity pouze 1x v max. dávce 4 kg/ha.  
 
** P�ípravek Cuprocaffaro Micro lze použít 2x p�i snížené dávce do 2,6 kg/ha;  
    i tato dávka zajistí dobrou ú�innost. P�i jiném uspo�ádání dávkování je t�eba  
    respektovat celkovou dávku maximáln� 5,2 kg/ha/rok.  
 
P�i rozhodování o termínu použití m��natého fungicidu by m�lo být zohledn�no 
maximální využití ú�innosti na plíse� révy a uplatn�ní vedlejšího vlivu na zpevn�ní 
pletiv, které m�že zlepšit vyzrání a tak zvýšit odolnost k mrazu (pozdní použití). 
Nejefektivn�jší použití m��natého fungicidu je využití vysoké a dlouhodobé 
ú�innosti k ochran� starých list� (ukon�ený r�st) proti plísni révy. Sou�asn� je 
p�ízniv� ovlivn�no i vyzrávání réví a rezidua m�di mohou také p�ízniv� ovlivnit 
zdravotní stav a kvalitu vína.  


