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CHOROBY 
 
Plíse� révy 
V letošním roce došlo k velmi �asnému spln�ní podmínek zralosti oospor (SET8,0 = 
170 DS v prvním týdnu kv�tna). P�í�inou bylo teplé po�así v pr�b�hu ledna a 
mimo�ádn� teplé periody v pr�b�hu dubna.  
Od po�átku zralosti oospor mohlo opakovan� docházet p�i spln�ní podmínek 
(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 primárním infekcím. 
K významn�jšímu ší�ení choroby zpravidla dochází až po 2–3x opakovaném 
napln�ní podmínek primární infekce, což bylo na všech lokalitách spln�no.  
V minulém období mohlo dojít ke spln�ní podmínek primární infekce jen na 
lokalitách s vydatn�jšími srážkami. 
Byly zjišt�ny první ojedin�lé primární výskyty choroby. Tam, kde byly 
nalezeny první výskyty, m�že docházet i k sekundárnímu ší�ení. Významn�jší 
ší�ení choroby zatím nebylo zaznamenáno. 
Na po�átku období bude dle p�edpov�di trvat velmi teplé po�así, v polovin� 
období se mírn� ochladí. Na po�átku období budou pouze lokální deš�ové 
srážky p�ehá�kového nebo bou�kového charakteru, v záv�ru období budou 
srážky po�etn�jší.   
Nadále v�nujte pozornost sledování výskyt� choroby (inkuba�ní doba p�i teplot� 
14 °C – 10 dn�, p�i teplot� 18 °C – 6 dn�, p�i teplot� 22 °C – 4 dny).  
Pr�b�h ošet�ování by m�l být usm�rn�n podle n�které z metod krátkodobé 
prognózy (Galati Vitis, SHMÚ Bratislava) s p�ihlédnutím ke spln�ní podmínek pro 
primární, p�íp.sekundární infekce a zjišt�ní výskyt� choroby. 
Pokud je využívána pro usm�rn�ní ochrany metoda krátkodobé prognózy a 
signalizace ošet�ení SHMÚ Bratislava (dle Šteberly) je t�eba sledovat od 1. kv�tna 
srážky a kumulativní úhrny srážek vynést 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� v týdenním intervalu a celková 
hodnota p�edstavuje sumu týdenních úhrn� deš�ových srážek.  
Ošet�ení se provede, pokud se k�ivka sumy týdenních úhrn� srážek dostane do 
oblasti kalamitního výskytu (nad k�ivku A) nebo p�i zjišt�ní prvního výskytu choroby. 
Kritická hodnota sumy týdenních úhrn� srážek ke dni 9.7. pro dosažení oblasti 
sporadicko-kalamitního výskytu (nad k�ivkou B) je 130 mm a pro dosažení 
oblasti kalamitního výskytu (nad k�ivkou A) je 158 mm. 
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Ke dni 2.7. se k�ivka sumy týdenních úhrn� srážek na sledovaných  
lokalitách nachází v oblasti sporadicko-kalamitního nebo kalamitního výskytu.  
V období po odkv�tu metoda doporu�uje dv� obligátní ošet�ení v intervalu  
10–14 dn�. Pokud k�ivka týdenních úhrn� srážek pohybuje v oblasti 
kalamitního výskytu, je t�eba zajistit pr�b�žnou ochranu porost� v obvyklém 
intervalu. 
Nadále trvá období vysoké citlivosti mladých hrozn� k infekci.  
Pro ošet�ení v období po�átku vývoje hrozn� je vhodné up�ednostnit 
kombinované fungicidy (Acrobat MZ WG, Aliette Bordeaux, Cabrio Top, typ 
Curzate, Electis, Fantic F, Melody Combi 65,3 WP, Mildicut, Pergado F, 
Profiler, Quadris Max, typ Ridomil, Tanos 50 WG, Verita), které zajistí 
déletrvající ú�innost a systemicky p�sobící p�ípravky i dobrou ochranu nov� 
nar�stajících �ástí.  
Na lokalitách s mén� vydatnými srážkami nebo p�i pravidelném ošet�ování  
je možné nadále ošet�ovat kontaktn� a preventivn� p�sobícími fungicidy 
(Antre 70 WG, Captan 50 WP - registrace ukon�ena, použití do 31.3.2013,, typ 
Dithane, typ Folpan, Merpan 50 WP  - registrace ukon�ena, použití do 31.3.2013, 
Novozir MN 80 New, Polyram WG).  
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.    
Pokud budou ošet�ovány porosty s výskytem choroby po spln�ní podmínek 
infekce (p�i optimální teplot� 22–25 oC minim. 2 hod ovlh�ení) nebo infek�ní 
periody (optim. teplota pro sporulaci 20 oC, pro klí�ení zoosporangií a infekci 22–25 
oC; minimáln� 4 hod. no�ního a následn� 2 hod. pokra�ujícího ovlh�ení) je vhodné 
použít déle kurativn� p�sobící (3–4 dny) fungicidy (Acrobat MZ WG, Fantic F, 
Melody Combi 65,3 WG, typ Ridomil).  
V období po odkv�tu je t�eba použít plnou dávku p�ípravku.  
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 - registrace ukon�ena, 
použití do 31.3.2013, Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Merpan 50 WP - registrace 
ukon�ena, použití do 31.3.2013, 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 WG, 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 
V letošním roce nebyl p�edpoklad po�etných primárních výskyt�.  
První sekundární výskyty byly zjišt�ny ojedin�le v pr�b�hu p�edminulého  
období. Postupn� jsou zjiš�ovány další výskyty choroby. 
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Na po�átku období bude dle p�edpov�di velmi teplé po�así, v polovin� období 
se mírn� ochladí a bude pokra�ovat teplé po�así velmi p�íznivé pro patogen 
(zvýšené nebezpe�í ší�ení choroby nastupuje pokud je minimáln� 3 dny za sebou 
teplota po dobu více než 6 hod. v rozmezí 21–30 oC, ší�ení podporuje vysoká 
vlhkost vzduchu).  
Na po�átku období budou pouze lokální deš�ové srážky p�ehá�kového nebo 
bou�kového charakteru, v záv�ru období budou srážky po�etn�jší.   
Nadále trvá fáze vysoké citlivosti mladých hrozn� k infekci (konec kvetení- 
bobule velikosti hrachu). 
Vzhledem k p�edpov�di po�así (velmi teplé celé období) je t�eba u rizikových 
porost� nadále up�ednost�ovat intenzivn�jší p�ípravky Falcon 460 EC, 
Impulse Super, IQ-Crystal, Prosper, Rombus Trio, Talendo, Vivando nebo 
strobiluriny, v�etn� jejich kombinací a ošet�ovat ve zkráceném intervalu (za 
teplého po�así interval maximáln� 7 dn�).  
Další ší�ení choroby m�že být i za p�íznivého po�así významn� ovlivn�no mírou 
eliminace zdroj� infekce b�hem zimy.  
K ošet�ení mén� ohrožených porost� je možno nadále používat p�ípravky na 
bázi elementární síry (p�i teplotách nad 16 °C) Kumulus WG, nebo azol� 
(Domark 10 EC, Punch 10 EC, Talent, Topas 100 EC).  
V období po odkv�tu je t�eba použít plnou dávku p�ípravku.  
Obvykle doporu�ované intervaly mezi ošet�eními:  
p�ípravky na bázi elementární síry (Kumulus WG), meptyldinocap (Karathane New), 
DMI fungicidy (Domark 10 EC, Punch 10 EW, Talent, Topas 100 EC) (5)7–10 dn�, 
strobiluriny (Cabrio Top, Discus, Quadris, Quadris Max, Zato 50 WG), Falcon 460 
EC, Impulse Super, IQ- Crystal , Rombus Trio, Talendo a Vivando (7) 10–14 dn�.   
 
ŽIVO�IŠNÍ ŠK�DCI 
 
Obale�ík jednopásný a obale� mramorovaný 
Upozor�ujeme na pot�ebu dokon�ení vým�ny odparník� a lepových desek ve 
feromonových lapácích a zahájení sledování pr�b�hu letu (Deltastop EA a LB).   
Probíhá let motýl� 2. generace o. jednopásého a o. mramorovaného. Za 
teplého po�así v tomto období je p�edpoklad významného nár�stu letové 
aktivity motýl�.  
Sledujte a vyhodnocujte pr�b�h letové aktivity ve feromonových lapácích a 
dle pr�b�hu letu a použitého p�ípravku zvolte termín ošet�ení. 
P�ípravky ze skupiny regulátor� r�stu a vývoje �lenovc� (Dimilin 48 SC, 
Insegar WP) je vhodné použít na po�átku kladení vají�ek (po�átek významného 
letu).  Zabezpe�í plnou ú�innost, pokud jsou vají�ka nakladena na ošet�ené 
rostlinné �ásti nebo jsou zasažena krátce po nakladení. Biologickými p�ípravky 
(typ Biobit) se ošet�uje 3–5 dní po vrcholu letu, ostatními ekologicky 
p�ijatelnými p�ípravky (Integro, SpinTor, Steward 30 WG)  8–10 i více dn� po 
vrcholu letu.  
V tomto období již pravd�podobn� bude vhodná doba pro použití regulátor� 
r�stu a vývoje �lenovc�. 
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Biobit nepoužívejte p�i teplotách pod 16oC, optimální ú�innost je p�i teplotách nad 
18oC.   
 
FYZIOLOGICKÉ PORUCHY 
 
Vrcholová chloróza révy  
V d�sledku pr�b�hu po�así v období po�átku vegetace révy (suchý a teplejší duben 
a kv�ten a lokáln� velmi vydatných deš�ových srážek) došlo na rizikových lokalitách 
k projevu vrcholové chlorózy révy (kalcióza). 
Postižené porosty je t�eba p�i zjišt�ní p�íznak� 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. P�i aplikaci zelené skalice doporu�ujeme 
ov��it možnost zvýšení ú�innosti p�idáním trisiloxanových smá�edel (nap�. 
Break Superb, Silwet Star).  
 
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  
 
Státní rostlinoléka�ská správa  
http://eagri.cz/public/app/srsmapa  (mapové výstupy) 
http://www.srs.cz/meteo/app (prognózy - Sumy efektivních teplot (SET); popisy ŠO - šk�dci; 
choroby) 
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/aktualni-informace-o-vyskytu-so-a-
poruch/monitorovaci-zpravy-2011/ 
 
Galati  
http://www.galati.sk/galati  
 
AMET - sdružení Litschmann & Suchý 
http://www.amet.cz (škodliví �initelé - réva) 
 


