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Hlavní zásady pro pěstování révy vinné a zpracování hroznů v systému integrované 

produkce. 

 

Ochrana rostlin 

Povinné: 

- ošetřovat proti houbovým chorobám pouze na základě krátkodobé prognózy a signalizace, 

nebo zohlednění vhodnosti podmínek pro výskyt a šíření 

- ošetřovat proti ţivočišným škůdcům pouze na základě vyhodnocení výskytu, včetně vyuţití 

prahu hospodářské škodlivosti 

- přednostně vyuţívat ekologicky vhodnější přípravky a ostatní prostředky ochrany rostlin 

- při výjimečném výskytu dalších škodlivých organismů konzultovat způsob ochrany 

s příslušným odborným garantem metodiky integrované produkce nebo poradcem 

- respektovat zásady strategie řízení rezistence u problémových skupin pesticidů 

- dodrţet ochranné lhůty pesticidů podle Seznamu registrovaných přípravků a dalších 

prostředků na ochranu rostlin 

- vést záznamy o výsledcích prognózy a signalizace a o provedených ochranných opatřeních 

Je zakázáno: 

- pouţívat pesticidy, které nejsou doporučeny pro integrovanou produkci (toxické k 

uţitečným organismům, zejména T. pyri) 

- překročit počet přípustných ošetření proti houbovým chorobám (maximálně 6 ošetření proti 

padlí révy a 6 proti plísni révy) 

- pouţít prostředky k desinfekci půdy, včetně nematocidů 

- pouţít vyšší mnoţství čistého Cu
2+

 neţ 2 kg/ha za rok 

 

Péče o půdu , hnojení 

Povinné: 

- seţínané zatravnění nebo řízené zaplevelení minimálně v kaţdém druhém meziřadí 

- půda během zimy (srpen - září) chráněna porostem 

- hnojení P, K, Mg na základě rozborů půdy. Rozbory musí být provedeny minimálně 1x za 6 

let. Doporučené dávky ţivin nesmí být překročeny 

- vedení záznamů o organickém a anorganickém hnojení dle přílohy vyhlášky č. 399/2004 

Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Je zakázáno: 

- provádět celoplošnou aplikaci herbicidů a to i ve sníţených dávkách. Herbicidy lze pouţít 

pouze v řádách 

- pouţít kořenové a perzistentní herbicidy 

- při hnojení dusíkem pouţít dávku vyšší neţ 50 kg č.ţ. N na hektar za rok 

- při hnojení hnojem pouţít dávku hnoje vyšší neţ 40 t/ha 

 

Ostatní doporučení 

3-5% by měly pokrývat vyrovnávací ekologické plochy (liniová keřová společenstva) 
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1. Definice a cíle integrované produkce 
 

Integrovaná produkce (IP) představuje způsob zemědělského hospodaření,   jehoţ   

základním cílem je zajištění trvale udrţitelného rozvoje ve smyslu § 6 zákona č. 17/1992 Sb. 

o ţivotním prostředí, tedy rozvoje, který současným i budoucím generacím zachovává 

moţnost uspokojovat jejich základní ţivotní potřeby a přitom nesniţuje rozmanitost přírody a 

zachovává přirozené funkce agroekosystémů a ostatních ekosystémů, jeţ jsou zemědělskou 

produkcí přímo či nepřímo ovlivňovány. 

Dalším základním poţadavkem je důsledný systémový přístup k celé technologii 

pěstování révy vinné a zpracování při optimalizaci ekonomických a ekologických aspektů 

produkce. 

Ve snaze vyhnout se případným nedorozuměním a konfuzním interpretacím pojmu 

integrované produkce uvádíme definici IP podle Häniho, Bollera a Biglera (1990). 

 

Definice IP 

Cíl:  IP usiluje o dosaţení optimálních výnosů vyšší kvality cestou, která nezatěţuje 

ţivotní prostředí. 

Základ:  Na bázi celistvého způsobu myšlení se IP orientuje komplexně na 

agroekosystém; je zaměřena na zemědělský podnik jako celek. Základem je 

udrţení, resp. zlepšení půdní úrodnosti a mnohotvárného ţivotního prostředí. 

Opatření:  Přednostně se vyuţívají a podporují přirozené regulační mechanismy. K 

ochraně ţivotního prostředí (půdy, vody, ovzduší, rostlin a zvířat) s ohledem na 

hospodárnost a společenské poţadavky se vyţaduje smysluplný soulad mezi 

biologickými, technickými a chemickými opatřeními. 

 

Směrnice IP hroznů a vína stanoví limitující a doporučená kriteria pro jednotlivé pěstební 

technologie. Při jejich dodrţování bude finální produkt (stolní hrozen) deklarován jako 

produkt z IP a označen ochrannou známkou. Směrnice IP je otevřeným systémem, který bude 

v souladu s vědeckotechnickým rozvojem doplňován o nové ověřené poznatky. Směrnice IP 

je zpracován s přihlédnutím k poţadavkům na systémy IP révy vinné, jeţ pro švýcarské 

vinohradnictví zpracovali Basler a Murisier (1990) pro rakouské a jeţ jsou dnes podkladem 

k mezinárodně kladeným poţadavkům na systémy IP révy vinné, které jsou zpracovávány v 

rámci organizace IOBC. 

 

Poznámky:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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2. Technická část 
 

2.1. Přehled hodnocených kriterií a jejich bonitace 

 

Následující přehled prvků systému IP člení rozhodující technologické postupy z pohledu 

jejich uplatnění v systému IP na zakázané, povinné a doporučené. 
 

- zakázané  - aplikací nepřípustného řešení (např. aplikace více neţ 50 kg č. ţ. 

dusíku/ha v průměru na celou výměru vinic) znamená ztrátu práva k pouţívání ochranné 

známky svazu pro příslušnou, případně i následující sezónu. 

- povinné - řešení, které splňuje poţadavky IP nebo v případě, ţe jsou uvedeny další, 

doporučené varianty daného řešení splňuje alespoň minimální poţadavky systému IP. 

- doporučené - v případě přijatelnosti několika alternativních řešení jsou jednotlivé 

varianty bonitovány podle vhodnosti pro agroekosystém a kvalitu produkce jedním aţ pěti 

body stupnice. Čím je varianta z hledisek IP (ekologické, ekonomické, hygienické aj. aspekty) 

výhodnější, tím je řešení ohodnoceno více body. 

 

Splnění všech předepsaných prvků systému IP alespoň povoleným způsobem 

opravňuje producenta k pouţívání ochranné známky svazu. Navíc bude moţno deklarovat 

kromě ochranné známky i počet dosaţených bodů, "bonus", čímţ můţe pěstitel a vinař 

prezentovat svou úroveň zvládnutí systému IP. K bodovému hodnocení byl po konzultaci 

s autory částečně pouţit Wädenswilský model hodnocení uplatněný ve švýcarských 

směrnicích IP révy vinné - v tzv. " Malus - Bonus" systému (Basler, P., Boller, E., 1991). 

 

Vysvětlivky k tabulkám: 

NE – technické opatření nebylo aplikováno nebo kriterium dané normou nebylo překročeno.  

Pokud je NE v kolonce „Zakázané“, je neprovedení takového opatření porušením směrnice. 

Pokud je NE v kolonce „Povinné“, není toto opatření vyţadováno. 

ANO – technické opatření bylo aplikováno nebo kriterium dané normou bylo překročeno.  

Pokud je ANO v kolonce „Zakázané“, je provedení takového opatření porušením směrnice. 

Pokud je ANO v kolonce „Povinné“ nebo „Doporučené“,  je takové opatření vyţadováno 

nebo doporučováno. 

 

Pod kaţdou tabulkou jsou vysvětlující poznámky. Zde jsou vysvětleny i pouţité zkratky. Znak 

„0“ znamená, ţe neprovedení daného opatření je hodnoceno body. 
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2.1.1: Půda, hnojení, výživa 
Kriterium řešení 

 Zakázané Povinné Doporučené  (+ body) 

  0 +1 +2 +3 +4 +5 

1. Poslední půdní rozbor (AZP) 

proveden nejvýše před 6 lety 

 

 ANO      

2. Listová diagnostika 

 

 NE     ANO 

3. Organické hnojení jednou za 3 roky nad   40 t/ha    ANO   

4. Hnojení dusíkem-  kg č.ţ./ha 

(minerální hnojiva) 

 

nad 50 do 50 do 40 do 30 do 20  NEHNOJ. 

5. Minerálně nehnojená kontrola 

(minimální plocha 10 x 10 m) 

 

 NE     ANO 

6. Překročení doporuč. hnojení       P, 

K, Mg 

ANO       

7. Hnojení na list 

 

NE   JLH   0 

8. Důsledné vracení organického 

materiálu - réví, matoliny atd. 

 NE   ANO   

9 Překročení max. limitů obsahů 

těţkých kovů v kompostech (dle 

platných norem) 

ANO       

Poznámka: 

7. Hnojení na list: jednosloţkové listové hnojivo (JLH), nehnojeno 0 
 

 

2.1.2: Regulace plevelů, protierozní ochrana 
Kriterium řešení 

 Zakázané Povinné Doporučené  (+ body) 

  0 +1 +2 +3 +4 +5 

1. Regulované ozelenění meziřadí  min. 

50% 

    100 % 

2. Ochrana půdy během zimy  NE     ANO 

3. Nastýlání slámy v kaţdém druhém 

meziřadí 

      ANO 

4. Aplikace herbicidů 

 

CP   B   0 

5. Typ herbicidu 

 

PD,PPH       

6. Pestrost rostlinného společenstva  do 30     nad 60 

7. Střídavé kosení 

 

 NE  částečně  ANO  

8. Vyrovnávací ekologické plochy  NE E X   K 

Poznámky: 

1. V kaţdém druhém meziřadí - 50 %, v kaţdém meziřadí - 100 % 

2. Půda během zimy chráněna porostem (srpen - březen)  

4. Celoplošná aplikace (CP), bodová aplikace(B), bez pouţití herbicidů - 0 

5. Paraquat/diquat (PD), persistentní půdní herbicidy (PPH),  

6. Pestrost rostlinného společenstva mezi řádky, počet druhů (Poaceae spp. = 1) 

7. Střídavé kosení při zajištění  kompletního pokosení plochy 

8. Přítomnost vyrovnávacích ekologických ploch - extenzivní plochy (E), xerothermní vegetace (X), keřová 

vegetace (K) 
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2.1.3: Regulace chorob 
Kriterium řešení 

 Zakázané Povinné Doporučené  (+ body) 

  0 +1 +2 +3 +4 +5 

1. Padlí révy  (počet ošetření fungicidy) nad 6 do 6 do 4 do 3   do 2 

2. Plíseň révy  (počet ošetření 

fungicidy) 

nad 6 do 6 do 4 do 3     do 2 

3. Pouţití biologických preparátů a 

pomocných prostředků na OR 

      ANO 

4. Toxicita fungicidů 

 

3 - 4       

5. Celkové mnoţství Cu
++

  kg/ha.rok 

 

nad 2 do 2      

6. Neošetřená kontrola 

 

 NE     ANO 

7. Dodrţení ochranné lhůty  ANO      

8. Odstraňování zálistků  ANO      

9.Odlisťování zóny hroznů       ANO 

Poznámky: 

4. Nejvyšší hodnota toxicity pouţitého fungicidu pro dravé roztoče 

6. Neošetřená kontrola při všech fungicidních aplikacích 

8. Dodrţení ochranné lhůty pesticidu dle seznamu registrovaných  přípravků a dalších prostředků na ochranu 

rostlin 

8. - 9. Podrobněji popsáno v příloze č. 8 

 

2.1.4: Regulace živočišných škůdců 
Kriterium Řešení 

 Zakázané Povinné Doporučené  (+ body) 

  0 +1 +2 +3 +4 +5 

1. Ošetření proti obalečům insekticidy 

podle signalizace 

 ANO      

2. Ochrana proti obalečům pomocí 

feromonů  

 NE     ANO 

3. Sviluška ovocná SL AN      

4. Sviluška chmelová SL AN      

5.Hálčivec révový 

 

SL AN,PRG      

6.Vlnovník révový 1,2,B 3      

7.Toxicita akaricidů vůči dravým 

roztočům 

3-4       

8.Vyuţití dravého roztoče T. pyri proti 

fytosugním roztočům 

      ANO 

9. Ochranná lhůta  ANO      

Poznámka: 

3. Sviluška ovocná: ochrana smí být provedena pouze na základě znalosti napadení. Za vegetace dle aktuálního 

napadení (AN). Ochrana naslepo (SL). 

4. Sviluška chmelová: ochrana dle kontroly aktuálního napadení za vegetace - AN. Ochrana naslepo (SL) se 

nepřipouští. 

5. Ochrana během vegetace pouze na základě znalosti aktuálního napadení (AN) či prognózy (V.-VII) (PRG), či 

dle prognózy napadení pro následující jaro (VIII.-IX.). Ochrana naslepo (SL) se nepřipouští 

6. Ochrana se připouští jen při indexu napadení 3, ochrana bez bonitace napadení (B), nebo při napadení 1. a 2. 

stupně se nepřipouští. 

7. Ošetření akaricidy o nízké toxicitě vůči dravým roztočům (1,2). Stupně toxicity podle IOBC: 1- netoxický, 2- 

slabě toxický, 3- středně toxický, 4- silně toxický 

9. Dodrţení ochranné lhůty dle seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin 
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2.1.5: Různé 
Kriterium řešení 

 Zakázané Povinné Doporučené  (+ body) 

  0 +1 +2 +3 +4 +5 

1. Konzultace při ochraně rostlin  NE      

2. Testování rosičů a postřikovačů 

dle zákona č. 326/2004 Sb.  

 ANO      

3. Pouţití rosičů s částečnou 

recyklací aplikační kapaliny 

 NE     ANO 

4. Vedení záznamů o organickém 

a anorganickém hnojení 

 ANO      

5. Vedení záznamů o pouţití 

přípravků na ochranu rostlin 

 ANO      

6. vyrovnávací ekologické plochy       ANO 

7. Vedení záznamů o výskytu a 

prognoze škodlivých org. 

  ANO     

Poznámka: 

1. Méně známé druhy škůdců či chorob řešeny/neřešeny (NE) na základě odborné konzultace s poradenskou 

sluţbou Svazu EKOVÍN. 

 

2.2. Vysvětlivky k jednotlivým kriteriím 

 

2.2.1:  Půda, hnojení, výživa: 

1. Půdním rozborem provádíme agrochemické zkoušení zemědělských  půd (AZZP) 

v pravidelných šestiletých cyklech. Průměrný vzorek se odebírá u vinic z plochy cca 2 

ha  přičemţ se přihlíţí k půdní vyrovnanosti a terénní členitosti. U samostatných 

vinohradů  menších neţ 1 ha  se odebírá průměrný vzorek bez ohledu na výměru. 

Průměrný vzorek se odebírá odděleně z profilu 0 – 0,3 a 0,3 – 0,6 m. a sestává alespoň 

z 30 dílčích vpichů sondýrkou. Odebrané vzorky se skladují v papírových sáčcích, 

které se předem označí názvem podniku, farmáře. Po ukončení odběru se vzorky uloţí 

na vhodné místo k sušení. Při sušení se sáčky otevřou, aby k zemině měl přístup 

vzduch. 

2. Při  agrochemickém zkoušení půd se stanoví  hodnota výměnné půdní kyselosti (pH), 

potřeba vápnění, obsah přístupného fosforu (P), draslíku (K), hořčíku (Mg), a vápníku 

(Ca). Další doplňkové půdní rozbory   jako je koncentrace solí, obsah minerálního 

dusíku, hodnota výměnné sorpční kapacity (KVK), obsah cizorodých prvků a jiné  

jsou  významným obohacením  pozemku a umoţňují pěstiteli lépe reagovat  na výţivu 

révy vinné. Základní rozbory stanovené při AZZP slouţí k posouzení vhodnosti 

půdních vlastností a k doporučení dávek a druhu hnojiv. Výsledky dosaţené při AZZP 

se hodnotí podle následujících kriterií: 

 

Kriteria pro hodnocení  výměnné půdní kyselosti. 

Hodnota pH Půdní reakce 

do  4,5 extrémně kyselá 

4,6 - 5,0 silně kyselá 

5,1 - 5,5 kyselá 

5,6 - 6,5 slabě kyselá 

6,6 – 7,2 neutrální 

7,3 - 7,7 alkalická 

nad 7,7 silně alkalická 
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Roční normativy dávek vápenatých hnojiv v tunách CaO.ha-1 – vinice(Trávník 2000) 

Lehká půda 

 

Střední půda 

 

Těžká půda 

 pH tuny CaO.ha
-1 

pH tuny CaO.ha
-1 

pH tuny CaO.ha
-1 

 do 4,5  0,60 do 4,5 1,00 do 4,5 1,30 

4,6 - 5,0 0,45 4,6 - 5,0 0,70 4,6 - 5,0 0,90 

5,1 - 5,5 0,30 5,1 - 5,5 0,50 5,1 - 5,5 0,60 

5,6 - 6,0 0,20 5,6 - 6,5 0,30 5,6 - 6,5 0,40 

    6,6 - 6,9 0,20 

 

Sady, vinice (speciální kultury)  

Obsah 
FOS- 

FOR 

(mg.kg
-1

) 

DRASLÍK (mg.kg
-1

)                       HOŘČÍK (mg.kg
-1

)                         VÁPNÍK (mg.kg
-1

)                         

půda půda půda 

Lehká 
Střed

ní 
Těžká Lehká 

Střed

ní 
Těžká Lehká Střední Těžká 

nízký do 55 do 100 do 125 do 180 do 80 do 105 do 170 do 1000 do 1100 do 1700 

vyhovující 
56 – 

100 

101-

220 

126-

250 

181-

310 
81-180 

106-

225 

171-

300 

1001-

1800 

1101-

2000 

1701-

3000 

dobrý 
101 – 

170 

221-

340 

251-

400 

311-

490 

181-

320 

226-

365 

301-

435 

1801-

2800 

2001-

3300 

3001-

4200 

vysoký 
171 – 

245 

341-

500 

401-

560 

491-

680 

321-

425 

366-

480 

436-

580 

2801-

3700 

3301-

5400 

4201-

6600 

velmi vysoký nad 245 
nad 

500 

nad 

560 

nad 

680 

nad 

425 

nad 

480 

nad 

580 

nad 

3700 

nad 

5400 

nad 

6600 

 

3. Hnojení statkovými hnojivy je doporučováno v tříletých cyklech v dávce 40t. ha
-1 

, 

kompostu nebo kejdy. Kejda se aplikuje v dávce odpovídající 50 kg N nejlépe  na 

zelené hnojení, štěpkované réví nebo při aplikaci jiného organického materiálu. 

V prvním roce po aplikaci hnoje a kejdy se hnojení minerálními dusíkatými hnojivy 

vynechává. Podobnou redukci dávek dusíku  provádíme i u kompostu v závislosti na 

jeho kvalitě ( stanovení obsahu N chemickým rozborem). 

4. Průměrná dávka dusíku v minerálních hnojivech aplikovaná ve vinicích za celý 

zemědělský podnik nesmí překročit 50 kg č.ţ. N na ha
-1

. V závislosti na obsahu 

humusu mohou být jednotlivé druhy půd dusíkem zásobeny dostatečně i po více let. 

Při nízkém obsahu humusu (pod 1,5 %) však nemusí být mineralizovaná mnoţství  pro 

adekvátní zásobení révy dostačující (zejména v obdobích přísušku). V aridnějších 

oblastech proto bývá úroveň mineralizace v jednotlivých letech velmi rozdílná a pro 

optimální výţivu často příliš nízká. Doporučuje se proto aplikovat kaţdoročně koncem 

dubna (nebo na počátku května) dávku dusíkatého hnojiva a to především proto, aby 

v době nejvyššího příjmu ţivin (od začátku kvetení aţ do konce období růstu 

letorostů) bylo mnoţství dusíku v půdě plně dostačující. Mineralizaci dusíku je třeba 

podpořit vhodnými metodami kypření půdy. V plodných vinicích je třeba se při 

hnojení dusíkem řídit následujícími pravidly: 

 intenzitou růstu odrůdy  

 obsahem organické hmoty v půdě (humusu) 

 stanovištně-specifickou výkonností odrůdy (s ohledem nazásady správné 

zemědělské praxe) a průběhem počasí (mnoţstvím sráţek). 

U mladých vinic  při dobrých půdních podmínkách většinou nebývá hnojení dusíkem 

v průběhu prvních dvou aţ tří let nutné (není ale zakázáno!). Při pěstování révy pod 
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závlahou je vhodné pouţít malé mnoţství dusíkatého hnojiva (v mnoţství 20 – 30 kg 

čistých ţivin na hektar). Při pouţití zeleného hnojení obvykle aplikace dusíkatého 

hnojiva nebývá nutná. 

5. Dávky P, K a Mg jsou stanoveny na základě zásobenosti půd těmito ţivinami 

(odpovídají polovičním dávkám uvedeným v Komplexní metodice výţivy rostlin 

1/1990).V tabulce jsou uvedeny jednoleté dávky v minerálních hnojivech pro výnosy 

N = nízký (do 5t .ha
-1

), S = střední (5 – 10t.ha
-1

),  V= vysoký ( nad 10 t.ha
-1

). 

 

Doporučené dávky minerálních hnojiv pro vinnou révu 
Obsah 

ţivin 

v půdě 

P2O5 (kg.ha
-1

) K2O (kg.ha
-1

) MgO (kg.ha
-1

) 

N S V N S V N S V 

Nízký 

 

65 80 90 120 155 190 45 50 60 

Vyhovu- 

jící 

50 60 70 90 120 140 30 40 40 

Dobrý 

 

40 50 60 80 100 120 20 20 30 

Vysoký 

a VV 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Překročit uvedenou dávku je povoleno pouze ve zdůvodněných případech doloţených  

výsledky AZZP nebo listovou diagnostikou . 
Nedostatečný přísun ţivin (především draslíku) nevede jen k extrémnímu zhoršení kvality 

hroznů nebo vyrobeného vína, ale také ke sníţení mrazuvzdornosti porostu. V důsledku 

oslabení rostlin se také mohou ve zvýšené míře vyskytovat houbové choroby. 

 

 Zapravení hnojiv do půdy je nejvhodnější v kombinaci se zaoráváním zeleného 

hnojení. 

 Při zatravnění nebo mulčování půdy lze hnojivo rozhodit na široko. Účinnost 

hnojení zrychluje a zlepšuje zapravení hnojiva do hloubky 20 – 25 cm. 

 Jsou-li zásoby ţivin v podorničí nízké, je třeba pouţit k zapravení hnojiv do půdy  

vhodnou mechanizaci (mulčovací kypřič s aplikátorem hnojiv). 

 Je-li při rozboru půdy zjištěn nízký  obsah ţivin, je třeba aţ do dalšího rozboru 

roční dávky přiměřeně zvýšit a tak případný nedostatek vyrovnat. 

 Je-li při rozboru půdy zjištěn vysoký  aţ velmi  vysoký  obsah ţivin, je třeba aţ do 

dalšího rozboru roční dávky buď zcela vypustit anebo přiměřeně sníţit.  

 Potřebné dávky P nebo K není třeba aplikovat kaţdoročně; stačí je aplikovat ve 

dvojnásobné výši kaţdý druhý rok. 

 

6. Minerálně nehnojené kontroly jsou vedeny jako doporučené plochy k porovnání 

účinnosti prováděného hnojení. Jejich počet závisí na půdní vyrovnanosti vinic. Při 

ploše vinic do 10 ha se doporučuje jedna nehnojená kontrola a kaţdá další vţdy na cca 

50 ha. Minimální velikost kontroly je 10 x 10 m. 

7. Mimokořenová výţiva slouţí k náhradě mikrobiogenních prvků, které jsou deficitní ( 

skrytý i viditelný nedostatek) nebo ke zmírnění nedostatku základních 

makrobiogenních prvků. Při nedostatku  biogenních prvků pouţíváme hnojiva pouze 

s obsahem ţiviny, která rostlině chybí. Hnojení plnými vícesloţkovými hnojivy je 

v systému integrované produkce neţádoucí. Fyziologické poruchy ve výţivě révy 

určujeme pomocí listové diagnostiky. Je to doporučené opatření ke sledování vztahu 
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mezi obsahem ţivin v půdě, vnějšími podmínkami a příjmem rostlinou. Provádí se 

průběţně za účelem  kontroly výţivného stavu rostlin ve tříletých intervalech nebo 

výběrově u lokalit nebo keřů révy vykazujících poruchy ve výţivě nebo vizuální 

příznaky jejich nedostatků. Za tímto účelem se odebírají vzorky listů ve dvou 

termínech: 

– v době kvetení – fenofáze  17- 25 

– v době zaměkávání bobulí – fenofáze 29 – 33 

Odebírá se list stojící proti prvnímu květenství (hroznům)  na středně bujném výhonu, 

který je poloţen ve střední části taţně a je osvětlen sluncem. Listy se odebírají bez 

řapíku, umyjí se v okyselené vodě (HCl) a suší se v dobře větratelné místnosti nebo 

v sušárně při 60 
o
C. Z průměrných hodnot  obsahu makro a mikroprvků v těchto dvou 

stádiích  v porovnání s optimálními hodnotami je moţné soudit  o příčinách 

fyziologických poruch  a zvolit vhodné hnojivo a techniku hnojení. 

 

Průměrné optimální hodnoty obsahu ţivin a jejich optimální poměr v listech révy 

vinné (Vanek, cit Neuberg a kol. 1990). 

Prvek Optimum 

(% v sušině) 

Prvek Optimum 

(ppm v sušině) 

N 2,0 – 3,0 B 25 - 40 

P 0,19 – 0,24 Mn 20 – 300 

K 1,2 – 1,4 Cu 13 – 21 

Ca 2,5 – 3,5 Mo 0,14 – 0,35 

Mg 0,25 – 0,50 Zn 25 – 60 

  Fe 60 – 180 

 

Optimální poměr N:K = 1,9 – 2,4, P:Zn = 110 – 130, K:Mg = 3,5 – 5,0 

 

Pracnější, ale podstatně přesnější jsou analýzy jen listových řapíků, které jsou 

v současné době upřednostňovány před rozbory celých listů nebo listových čepelí. 

Obsah ţivin v řapících méně kolísá neţ v listových čepelích (např. vlivem sráţek a 

stáří listu) a je zatíţen menší chybou vlivem chem. ochrany a listové výţivy.  

Rozbory z řapíků a vyhodnocujeme dle níţe uvedené tabulky 

 

Tabulka pro hodnocení listové analýzy z listových řapíků– réva vinná 
Vzorek N (%) P (%) K (%) Ca 

(%) 

Mg (%) B 

(mg/kg) 

Fe 

(mg/kg) 

Mn 

(mg/kg) 

Zn 

(mg/kg) 

          

Normální rozpětí 

obsahu ţivin 

0,80 – 

2,00 

0,15 – 

0,40 

1,00 – 

2,50 

1,00 – 

3,00 

0,50 – 

1,30 

25 - 50 30 - 100 60 - 650 41 - 100 

Nízký obsah  0,6  0,06  0,60  0,75  0,35  20  15  20  25 

Vysoký obsah  2,5  0,80  4,50  3,50  1,50  70  250  1200  150 

 

Nejrychlejší způsob odstranění nedostatkových mikroprvků je aplikace na list. 

Aplikace listových hnojiv ( mimokořenová výţiva) se provádí několikrát za vegetaci a 

to od období před kvetením  aţ do konce července. 

Hnojení na list se velmi často provádí společně s aplikací prostředků na ochranu 

rostlin. Z tohoto důvodu je třeba obzvlášť pečlivě dodrţovat doporučené koncentrace 

jednotlivých přípravků, neboť jedině tak lze zabránit popálení listů. 
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8. Réví a matoliny vracíme zpět do půdy. Tím se posiluje  organická sloţka půdy, 

zlepšují se fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půdy a můţe se vracet i část 

odčerpaných ţivin do půdy jak ukazuje tab 

 

Průměrný výnos hroznů, listů a dřeva a odběr ţivin (Loţek 1995) 

Odrůda Výnos t. ha Odběr ţivin výnosem kg. ha
-1 

Hrozny Listy Dřevo Hrozny Listy a dřevo 

N P K N P K 

RR 10,9 4,6 3,2 21,7 4,0 28,8 35,1 8,9 28,5 

SZ 12,1 3,8 2,7 27,5 5,8 38,2 24,5 5,0 29,3 

VZ 13,5 3,2 2,4 23,6 6,2 41,1 26,8 6,2 24,7 

FM 10,4 3,9 2,3 18,2 5,2 30,2 32,7 7,3 40,6 
RR- Ryzlink rýnský, SZ- Sylvánské zelené, VZ- Veltlínské zelené, FM- Frankovka modrá 

 

9. Při pouţívání kompostu musí být dodrţen maximálně povolený obsah cizorodých 

prvků (CP)  podle ČSN 465 735. Komposty určené pro prodej musí být registrovány 

ÚKZÚZ, komposty vyráběné pro vlastní potřebu je třeba analyzovat na obsah 

CP.Limitní hodnoty CP uvádí tabulka. 

 

Obsah cizorodých prvků v mg . kg
-1

 vysušeného hnojiva 

Cd Pb Hg As
1 

Cr Cu
 

Mo
1 

Ni
1 

Zn 

2 100 1,0 10 100 100 5 50 300 
1)

stanovuje se v případě, kdy lze očekávat zvýšené mnoţství vzhledem k pouţitým surovinám 

 

2.2.2: Regulace plevelů 

1. V našich, relativně sušších oblastech je nezbytné pravidelně regulovat výšku 

vegetace nejlépe mulčováním. 

2. K omezení vyplavování ţivin a omezení eroze během zimy a v předjaří je 

zapotřebí ukončit kultivační práce, případně aplikace herbicidů nejpozději v srpnu 

tak, aby ještě do podzimu došlo alespoň k částečnému ozelenění půdy i v řadách, 

případně v doposud neozeleněných meziřadích. Při přechodu od černého úhoru k 

regulovanému ozelenění meziřadí se za určitých podmínek můţe projevit 

negativně konkurence bylinné vegetace. Z tohoto důvodu je vhodné začít proces 

ozeleňování vinice v několika prvních letech zeleným hnojením, například 

výsevem ozimého ţita, ozimého ječmene, případně směsek v kaţdém druhém 

meziřadí. 

3. V sušších podmínkách je vhodné kombinovat ozelenění vinice vţdy ob jeden řádek 

s nastýláním slámy. Nastýlá se vrstva ca 20 cm silná (v čerstvém stavu). 

4. Aplikace herbicidů je nutno omezit na nezbytné minimum. Celoplošná aplikace 

herbicidů se nepřipouští. V případě, ţe se některý rostlinný druh (plevel) vyskytne 

v neúnosné míře a aplikace herbicidu je nutná, je potřebné volit buď pásovou či 

bodovou aplikaci. 

5. Pokud je pouţití herbicidu skutečně nezbytné, je zapotřebí pouţít biologicky 

rychle odbouratelné herbicidy. Přípravky na bázi perzistentních účinných látek, 

např. paraquat, diquat jsou zcela nepřípustné. 

6. Vysoká pestrost bylinného společenstva je nezbytným předpokladem vytvoření 

stabilních vazeb v agroekosystému vinice. 

7. Pro vytvoření intenzivního tlaku parazitů a predátorů z řad hmyzu na populace 

škodlivých druhů hmyzu je jednou z nezbytných podmínek dostatečná nabídka 
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nektaru a pylu kvetoucích bylin po celou vegetaci. S výjimkou mulčování či kosení 

před aplikací pesticidu jedovatého pro včely se tedy snaţíme o střídavé kosení 

(vţdy ob jednu ozeleněnou řadu) tak, aby ve vinici i při kosení zůstávala stabilní 

nabídka kvetoucích rostlin. 

8. Ekologické vyrovnávací plochy - liniová společenstva křovinné a bylinné 

vegetace, trvalé porosty autochtonní bylinné vegetace na okrajích vinic, kolem cest 

a jinde v bezprostřední blízkosti vinic. 
 

Povolené herbicidní přípravky 
Název přípravku (účinná látka) Dávka /ha 

 

BRONCO (glyphosate – IPA) 2 - 6 l/ha 

CLINIC (glyphosate - IPA) 3 – 9 l/ha 

DOMINATOR (glyphosate – IPA) 3 - 6 l/ha 

GLYFOGAN 480 SC (glyphosate – IPA) 2 - 6 l/ha 

GLYFOS (glyphosate – IPA) 2 – 8 l/ha 

KAPUT HARVEST (glyphosate – IPA) 5 – 9 l/ha 

MON – 60615 (glyphosate – IPA) 2 – 6 l/ha 

ROUNDUP BIAKTIV (glyphosate – IPA) 2 - 8 l/ha 

ROUNDUP KLASIK (glyphosate – IPA) 2 - 6 l/ha 

ROUNDUP RAPID (glyphosate – potassium) 1,5 - 6 l/ha 

STING CT (glyphosate – IPA) 4 - 9 l/ha 

TOUCHDOWN QUTTRO (glyphosate) 2 - 6 l/ha 

BASTA 15 (glufosinate - NH4) 4 - 6 l/ha 

TARGA SUPER 5 EC (quizalofop-P-ethyl, především pýr 

plazivý) 

2,5 - 3 l/ha 

(1 - 1,5 l/ha jednoleté trávy) 

AGRITOX 50 SL (MCPA, pouze svlačec rolní) 2,5 l/ha 

AMINEX 500 KMV( MCPA, pouze svlačec rolní) 2,5 l/ha 

AMINEX PUR (MCPA, pouze svlačec rolní) 5 l/ha 

AMINEX 500 SL (MCPA, pouze svlačec rolní) 2,5 l/ha 

DICOPUR M 750 (MCPA, pouze svlačec rolní) 1,6 l/ha 

U 46 M FLUID (MCPA, pouze svlačec rolní) 2,8 l/ha 

GALIGAN 240 EC (oxyfluorfen) 1-4 l/ha 

GOAL 2 E (oxyfluorfen) 4 l/ha 

STOMP 400 SC (pendimethalin) 4 – 5 l/ha 

STOMP 330 E (pendimethalin) 5 – 6 l/ha 

 

2.2.3 Ozelenění vinic, protierozní ochrana 

Jedním ze základních principů integrované produkce je udrţení, resp. zlepšování úrodnosti 

půd ve vinicích. Základním a pro integrovanou produkci absolutně nezastupitelným 

opatřením v tomto směru je ozelenění vinic druhově bohatou bylinnou vegetací. Půda je 

produktem ţivota a jen dlouhodobou, ekologicky vhodnou péčí o vegetaci na povrchu půdy a 

tím i o půdní edafon je moţno kvalitu půdy udrţovat a zvyšovat. 

Základní efekty ozelenění vinic: 

- zlepšení půdní struktury a tím i schopnosti půdy poutat vodu a ţiviny  

- zvyšování podílu organické hmoty (krátkodobě) a humusových sloţek (dlouhodobě) 

v půdě 

- zabezpečování ţivin pro půdní organizmy podílející se na zvyšování úrodnosti půdy 

- optimalizace nabídky ţivin révě 

- zabezpečení dostatečné nabídky ţivin (N nitrogenní bakterie, K, P – zrychlené 

uvolňování z horniny)révě s jen minimální potřebou hnojení 

- omezení utuţování půdy    
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- podpora a stabilizace fauny ekosystému vinice 

- zásadní podpora biodiverzity zemědělské krajiny 

V současnosti jsou vyuţívány tři základní strategie ozelenění vinic: 

- dlouhodobé přirozené ozelenění vinic 

- dlouhodobé ozelenění vinic výsevem druhově bohaté směsi bylin 

- krátkodobé zelené hnojení směsí obilniny a vikvovité byliny 

Z hlediska podpory a stabilizace fauny ekosystému vinic a podpory biodiverzity 

zemědělské krajiny je mimořádně významným prvkem alternované kosení vegetace 

v meziřadí vinic. Cílem je vytvořit jak uţitečným, tak indiferentním organizmům (byliny, 

hmyz, roztoči aj.) podmínky k dlouhodobému autochtonnímu osídlení vinic a tím k podpoře 

ekologické stability ekosystému vinic. Základní informace k jednotlivým výše uvedeným 

strategiím – viz Trioli, G., Hofmann, U., 2010: Kodex dobrého ekologického vinohradnictví a 

výroby vína. 

 

2.2.4. Regulace chorob: 

1. Cílem je udrţet vinici v akceptovatelném zdravotním stavu při minimálním počtu 

ochranných zásahů. Redukce počtu ochranných zásahů omezí zatíţení ţivotního prostředí a 

vede k úspoře nákladů i energie. Maximální přípustný počet ošetření v systému integrovaného 

pěstování - plíseň révy 6x, padlí révy 6x v průběhu vegetace. 

 

2.2.4.a) Plíseň révy (Plasmospora viticola) 

 

Biologie a epidemiologie 

Přezimují oospory v pletivu napadených listů. Vytvářejí se v období zhoršených výţivných 

podmínek, zejména v pozdním létě a na podzim. Vyzrávání je ovlivněno především teplotou a 

vlhkostí. Zralost oospor lze stanovit na základě sumy efektivních teplot (od 1.1. suma 

průměrných hodinových teplot nad 8 °C 160 – 170 denních stupňů). Zralá oospora za 

příznivých podmínek klíčí, vytváří sporangiofor na jehoţ konci vzniká makrosporangium, v 

němţ se diferencují zoospory. Ke klíčení oospor jsou nezbytné důkladné zvlhčení (minimálně 

10 mm dešťových sráţek za 24 hod.) a vhodná teplota (minimální nad 7 °C a průměrná nad 

12 °C). Z makrosporangií se uvolňují zoospory, které se dostávají pomocí deště na listy, resp. 

květenství nebo mladé hrozny. Čím blíţe jsou tyto vnímavé části nad půdou, tím větší je 

riziko primární infekce. Zoospory, které se dostanou na rub ovlhčeného listu se aktivně 

pomocí bičíků přesunou do blízkosti průduchu, ztrácejí bičíky, encystují se,  klíčí a dochází k 

infekci. Podhoubí se rozrůstá mezi buňkami, do buněk prorůstají haustoria. Mladé listy jsou 

vnímavé k infekci aţ po úplném rozvinutí, kdy mají na spodní straně plně vyvinuty průduchy.  

Inkubační doba je závislá na teplotě, při optimální teplotě 22 – 26 °C trvá 3,5 - 4 dny. V 

obvyklých podmínkách 7 - 10 dní.  

 

Závislost inkubační doby na teplotě 

t / °C 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 

dny 14 10 8 6 5 4 3,5 4 5,5 8 

 

Po uplynutí inkubační doby dochází za příznivých podmínek ke sporulaci. Na napadených 

částech se vytvářejí bělavé porosty sporangioforů a zoosporangií. Sporangiofory vyrůstají z 

průduchů ve svazcích a jsou typicky laterálně větvené.  
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Pro sporulaci jsou nezbytné:  

*   vhodná teplota (13 – 29 °C, optimum 20 °C) 

*   ovlhčení listů nebo alespoň vysoká relativní vlhkost vzdušná (přes 98%)  

*   tma 

 

Za optimálních podmínek se vytvářejí sporangiofory a zoosporangia po 4 hod. (mezi 22 - 04 

hod. SEČ). Zoosporangia se šíří deštěm a vzdušnými proudy. Pokud se dostanou na 

ovlhčenou vnímavou část keře klíčí, uvolní se zoospory a dochází k infekci. Oddělená 

zoosporangia mají omezenou ţivotnost. Přeţijí jen několik hodin slunečního svitu a při 

teplotě nad 30 °C po 6 hod. hynou. 

 

K vyklíčení zoosporangií (uvolnění zoospor) a k infekci jsou nezbytné 

*   dostatečně dlouhá doba ovlhčení vnímavé části keře 

*   vhodná teplota (6 – 28 °C, optimum 22 – 26 °C) 

*   čím příznivější je teplota, tím kratší je potřebná doba ovlhčení 

 

Závislost klíčení zoosporangií a infekce na teplotě 

t / °C 6 8 10 12 14 16 18 20 22 26 

ovlhčení/h

od 

9 6,5 5 4 3,5 3 2,9 2,5 2 2 

 

Za optimálních podmínek (ovlhčení, teplota 22 – 26 °C) zoosporagia na povrchu rostlinných 

částí vyklíčí (uvolní se zoospory) a dojde k infekci za 2 hod.  

Z hlediska epidemiologie jsou významné tzv. infekční periody, které zahrnují splnění 

podmínek pro sporulaci, klíčení a infekci. Za vhodných podmínek můţe infekční perioda 

teoreticky proběhnout za 6, prakticky za 8 - 10 hod., tj. v průběhu jedné noci a rána. 

 

Ochrana 

 

Integrovaná ochrana zahrnuje 

 soubor preventivních pěstebních opatření, která zajišťují vzdušnost porostu, urychlují 

osychání rostlinných částí a tak redukují vhodnost podmínek pro infekci a podporují 

přirozenou odolnost keřů 

 tak jak budou postupně ověřovány a zaváděny, racionální vyuţití interspecifických 

tolerantních a rezistentních odrůd 

 usměrněnou chemickou ochranu 

 

Preventivní pěstební opatření 

 volba vhodného stanoviště. Vyloučit uzavřené lokality, kde dochází v důsledku malé 

vzdušnosti k déle trvajícímu ovlhčení a je větší riziko infekcí. 

 optimální organizace porostu. V příliš hustém porostu, kde trvá déle ovlhčení je větší 

nebezpečí infekcí. 

 vzdušný systém vedení. Uzavřené pěstební tvary (záclony apod.) vytvářejí vhodnější 

podmínky pro infekci a současně zhoršují efektivnost fungicidní ochrany. 

 včasné a úplné provádění zelených prací, které zajistí vzdušnost keřů a rychlejší osychání 

rostlinných částí a sníţí nebezpečí infekcí. Současně umoţní kvalitní ošetření a vyšší 

efektivnost fungicidní ochrany. 

 optimální výţiva, zejména úměrné hnojení dusíkem, zvyšuje přirozenou odolnost a sniţuje 

napadení 



Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína EKOVÍN o.s. 

 

Směrnice 2010 
 

Šmahova 66, 627 32 Brno, tel: +420548217900, fax: 420545218156, email: info@ekovin.cz, www.ekovin.cz 

16 

 včasné odstranění letorostů vyrůstajících z hlavy keřů a spodních částí kmínků (pokud 

nejsou určeny k obměně kmínků), na těchto letorostech jsou nejčastější primární výskyty, 

které jsou zdrojem dalšího šíření choroby 

 

Základem ochrany proti plísni révy je při současné odrůdové skladbě fungicidní 

ošetření nebo použití pomocných prostředků na ochranu rostlin. 

 

Chemická ochrana musí zohlednit 

 poznatky o biologii a epidemiologii patogenu 

 vhodnost podmínek pro šíření 

 výskyt a šíření choroby 

 náchylnost odrůdy. Odrůdy révy vykazují rozdíly především v náchylnosti květenství a 

mladých hroznů. 

 účinnost a působení pouţitého fungicidu 

 

Předpoklady efektivní fungicidní ochrany 

 včasný termín zahájení 

 optimální sled dalších zásahů 

 správná volba fungicidu tak, aby byla za dané situace zajištěna vysoká účinnost a optimální 

uplatnění pouţitého přípravku a zajištěna ekonomika zásahu 

 kvalita ošetření 

 

Zahájení ochrany 

 na základě sledování vhodnosti podmínek pro výskyt a šíření onemocnění (krátkodobá 

prognóza nebezpečí výskytu plísně révy dle HMÚ Bratislava /graf č.5.4: /, systém Galati 

vitis, případně další ověřené metody).  

 na základě sledování vhodnosti podmínek pro výskyt a šíření onemocnění  (krátkodobá 

prognóza nebezpečí výskytu plísně révy dle HMÚ Bratislava /graf č.5.4: /, systém Galati 

vitis, případně další ověřené metody) po zjištění 1.primárního výskytu v „oblasti“ 

(primární infekce jsou zpravidla ojedinělé a nejčastěji bývají na níţe postavených 

letorostech). 

 zahájení ochrany podle fenologických závislostí bez sledování vhodnosti podmínek pro 

výskyt a šíření je nepřípustné. 

 

Usměrnění další ochrany 

 další ošetření by mělo být usměrněno podle skutečného ohroţení porostu (krátkodobá 

prognoza, resp. signalizace, na základě sledování vhodnosti podmínek pro šíření - dešťové 

sráţky a rosy, resp. ovlhčení rostlinných částí a teplota). Mimořádně citlivé k infekci jsou 

květenství v době kvetení a mladé hrozny krátce po odkvětu. Významné nebezpečí šíření 

často nastává v období kvetení a krátce po odkvětu. 

 interval mezi ošetřeními musí zohlednit skutečné ohroţení porostů (infekční tlak), výskyt a 

šíření choroby, intenzitu růstu a dobu působení pouţitého fungicidu. Při nebezpečí šíření se 

pohybuje podle pouţitého přípravku v rozmezí (5) 7 - 14 (18) dní. 

 za dlouhotrvajícího období bez dešťů a rosy neošetřujeme. Ošetříme aţ při předpověděné 

změně počasí. Pokud přijde neočekávaný déšť, který vytvořil podmínky pro infekci nebo 

infekční periodu ošetříme kurativně působícím fungicidem (Acrobat MZ, Fantic F, Melody 

Combi 65,3 WG, typ Ridomil 3 – 4 dny, typ Curzate, Pergado F, Profiler do 2 dnů). 

 ošetřujeme dle skutečného ohroţení porostů do poloviny srpna, výjimečně i později. 

 mladé výsadby vyţadují intenzivnější a déle prováděnou ochranu. 
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Doporučení k použití fungicidů 

 v období před květem pokud zahajujeme ošetření podle vhodnosti podmínek (metody KP) 

a v „oblasti“ nebyly zjištěny 1.primární výskyty pouţijeme kontaktní preventivně působící 

fungicid (typ Dithane, Captan 50 WP, typ Folpan, typ Merpan, Novozir MN 80 New, 

Polyram WG). 

 V období před květem pokud zahajujeme ošetření podle vhodnosti podmínek (metody 

KP) za velmi vhodných podmínek pro šíření a nebo pokud byly zjištěny v „oblasti“ 

ojedinělé první primární výskyty je vhodné pouţít fungicidy na bázi fosetylu Al (Aliette 

Bordeaux, Profiler, Verita), které zajistí dlouhodobou ochranu a nejlépe chrání nově 

narůstající části keřů.  

 v období před květem pokud zahajujeme ošetření podle vhodnosti podmínek (metody KP) 

po zjištění výskytu pouţijeme, zejména za velmi vhodných podmínek pro šíření 

kombinované fungicidy (Acrobat MZ, Cabrio Top, typ Curzate, Melody Combi 65,3 WG, 

Electis, Mildicut, Pergado F, Profiler, Quadris Max, typ Ridomil, Tanos 50 WG). Ošetření 

musí zajistit dlouhodobou ochranu v období vysoké citlivosti květenství k infekci i 

ochranu nově narůstajících rostlinných částí. 

 pokud je výjimečně zapotřebí je moţno ošetřit i v době kvetení. V době kvetení pouţít 

organické fungicidy. 

 po odkvětu volíme přípravky podle skutečného ohroţení porostů. Při výběru přípravků je 

třeba zohlednit skutečnost, ţe po odkvětu trvá vysoká citlivost mladých hroznů k infekci 

(do fáze bobule velkosti hrachu). Při menším ohroţení pouţijeme preventivně působící 

kontaktní fungicidy. Při větším ohroţení (obvykle 2x) kombinované fungicidy (Acrobat 

MZ, Aliette Bordeaux, Cabrio Top, typ Curzate, Electis, Fantic F, Melody Combi 65,3, 

Pergado F, Profiler, Quadris Max, typ Ridomil, Tanos 50 WG, Verita) nebo Mildicut. 

 Pokud před plánovaným ošetřením dojde ke plnění podmínek infekce nebo infekční 

periody je třeba pouţít déle kurativně působící přípravek (Acrobat MZ, Fantic F, Melody 

Combi 65,3 WG, typ Ridomil) 

 k poslednímu ošetření je vhodné pouţít měďnatý fungicid (měďnatý fungicid lze 

v systému integrovaného pěstování pouţít podle obsahu mědi a dávky 1x aţ 2x v průběhu 

vegetace). Zajistí dobrou ochranu starých listů, příznivě ovlivní vyzrávání réví a rezidua 

mědi příznivě ovlivní zdravotní stav moštu a barvu u červeného vína.  

 kdykoliv je moţno pouţít pomocné prostředky na ochranu rostlin – bez omezení počtu 

aplikací 
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Fungicidní přípravky proti plísni révy 
Název přípravku (účinná látka) Dávka /ha 

(koncentrace) 

Ochr.  

Lhůta 

(dny) 

Omezení z důvodu 

ochrany uţitečných 

organizmů (počet 

ošetření/vegetace) 

Skupina účinných látek  

ACROBAT  MZ 

(dimethomorph  

+  mancozeb) 

2,5 kg 

 

35 2 amidy kys. cynnamové  

+ dithiokarbamáty 

ALIETTE BORDEAUX 

(fosetyl Al -  

+ oxichlorid Cu
++

) 

4 kg 

 

35  etylfosfonáty +  Cu
++

 

CABRIO TOP (pyraclostrobin 

+ metiram) 

1/2 kg 

(min. 0,2 %) 

35 2 QoI – strobiluriny + 

dithiokarbamáty 

CAPTAN  50 WP (captan) 3 kg 

 

28/35   

 

ftalimidy 

 

CUPROXAT  SC (zásaditý 

síran Cu
++

) 

5 l 

 

7/35  

 

Cu
++

 

 

CUPROCAFFARO 

(oxichlorid Cu
++

) 

4 kg 

 

7/35  

 

Cu
++

 

 

CUPROCAFFARO MICRO 

(oxichlorid Cu
++

) 

1,75/3,5 kg 

(min. 0,35 %) 

7/35  Cu
++

 

 

CURZATE GOLD (cymoxanil 

+ mancozeb) 

2 – 2,5 kg 

 

42 2 

 

kyanoacetamid oxiny 

+dithiokarbamáty 

CURZATE  M (cymoxanil + 

mancozeb) 

2,5 kg 

 

42 2 kyanoacetamid oxiny 

+dithiokarbamáty 

DITHANE  M 45 (mancozeb) 2 - 3 kg 

 

42 2 dithiokarbamáty 

DITHANE DG NEOTEC 

(mancozeb) 

2 - 3 kg 

 

42 2 dithiokarbamáty 

ELECTIS (zoxamid + 

mancozeb) 

0,9 kg/ha  

(min 0,18 %) 

56 2 benzamidy + 

dithiokarbamáty 

FANTIC F (benalaxyl-M+ 

folpet) 

1/2 kg 

(min. 0,2 %) 

  fenylamidy + ftalimidy 

 

FLOWBRIX  (oxichlorid 

Cu
++

) 

1,25 – 1,5/2,5 – 

3 l 

(min. 0,25 -0,3 

%) 

35  Cu
++

 

 

FOLPAN  50 WP (folpet) 2 - 3 kg 

 

35/45  ftalimidy 

 

FOLPAN  80 WG (folpet) 1,25 - 2 kg 

 

35/45  

 

ftalimidy 

 

FUNGURAN- OH 50 WP 

(hydroxid Cu
++

) 

4 kg 

 

35  

 

Cu
++

 

 

CHAMPION  50 WP 

(hydroxid Cu
++

)  

4 kg 35 

 

 Cu
++

 

 

KOCIDE 2000 (hydroxid 

Cu
++

) 

2,5 – 3,75 kg 7/35  Cu
++

 

KUPRIKOL  50 (oxichlorid 

Cu
++

) 

4 kg 

 

7/35  Cu
++

 

 

KUPRIKOL 250 SC 

(oxichlorid Cu
++

) 

6 – 8 l 

 

7/35  Cu
++ 

MELODY COMBI 65,3 WG 

(iprovalicarb + folpet) 

0,9/1,8 kg 

(min. 0,18 %) 

28  amidy kyseliny 

karboxylové + 

ftalimidy 

MILDICUT (cyazofamid) 2/3,5 – 4 l 

(min. 0,4 %) 

21  cyanoimidazoly 

MERPAN  50 WP (captan) 3 kg 

 

28/35  ftalimidy 
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Název přípravku (účinná látka) Dávka /ha 

(koncentrace) 

Ochr.  

Lhůta 

(dny) 

Omezení z důvodu 

ochrany uţitečných 

organizmů (počet 

ošetření/vegetace) 

Skupina účinných látek  

MERPAN  80 WG (captan) 2 kg 28/35  ftalimidy 

 

NOVOZIR  MN 80 NEW 

(mancozeb) 

2 - 3 kg 

 

42 2 dithiokarbamáty 

PERGADO F (mandipropamid 

+ folpet) 

1,25/2-2,5 kg 

(min. 0,2 – 0,25 

%) 

28  amidy kyseliny 

karboxylové + 

ftalimidy 

POLYRAM  WG (metiram) 2 - 3 kg 

 

42 2 dithiokarbamáty 

PROFILER 

(fluopicolid+fosetyl Al) 

1,5/3 kg 

(min.0,3 %) 

21  acylpicolidy+ethylfosf

onáty 

QUADRIS (azoxystrobin) 0,8 - 1 kg 

 

21  Qo inhibitory -

strobiluriny 

QUADRIS MAX 

(azoxistrofin+folpet) 

2 l 21/28  QoI – 

strobiluriny+ftalimidy 

RIDOMIL GOLD MZ 

(metalaxyl-M+ mancozeb) 

2,5 kg 

 

15 2 fenylamidy + 

dithiokarbamáty 

RIDOMIL GOLD MZ 

PEPITE (metalaxyl-M+ 

mancozeb) 

2,5 kg 15 2 fenylamidy + 

dithiokarbamáty 

RIDOMIL GOLD PLUS  42,5 

WP (metalaxyl-M + oxichlorid 

Cu
++

) 

3,5 – 4 kg 

 

15 

 

 fenylamidy + Cu
++

 

 

RIDOMIL GOLD COMBI 

PEPITE  (metalaxyl-M+ 

folpet) 

2 kg AT/28  fenilamidy + ftalimidy 

TANOS 50 WG 

(famoxadone+cymoxanil) 

0,2/0,4 kg 

(min 0,04 %) 

28  QoI – 

oxazolydinediony+kya

noacetamid oxiny 

VERITA (fenamidone+fosetyl 

Al) 

2,5 – 3,0 kg 

(min. 0,25 – 

0,3%) 

28 

 

 Qo inhibitory – 

imidazolinony + 

etylfosfonáty 

 

Charakteristika skupin a účinných látek proti plísni révy viz. Příloha č.3 
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Použití pomocných prostředků na ochranu rostlin 

Pomocné prostředky nemají přímou účinnost na patogen, tak jako je tomu u fungicidů, ale 

výrazným způsobem zvyšují přirozenou obranyschopnost rostlin, takţe rostliny jsou schopny 

po aplikaci pomocných látek potlačovat do značné míry patogeny zvýšenou aktivitou 

vlastního imunitního systému. Podmínkou vysoké účinnosti celého systému ochrany révy 

v ekologickém vinohradnictví zaloţeném na níţe uvedených pomocných látkách je dobrá 

kondice a vitalita rostlin révy a dostatečná stabilita ekosystému vinic. Více viz Trioli, G., 

Hofmann, U., 2010: ORWINE – Kodex dobrého ekologického vinohradnictví a výroby vína, 

Ekovín  a připravované Směrnice ekologického vinohradnictví Svazu Ekovín. 

 

Pomocné prostředky zvyšující schopnost révy bránit se napadení plísní révy 
Přípravek Dávka/ha Doporučený počet aplikací Účinná látka 

Alginure 3 – 5 l/ha 1 - 4 Výluh z mořských řas, rostlinné 

aminokyseliny, algináty, fosfonáty 

MycoSin VIN 2,5 – 4 kg/ha             2 - 3 Směs jílových minerálů, rostlinných 

extraktů a buněčných stěn kvasinek 

Na použití těchto látek se nevztahuje limit počtu ošetření stanovený NV 79/2009 Sb.  

Pomocné prostředky se pouţívají od počátku zralosti oospor před splněním podmínek pro 

primární infekci nebo před splněním podmínek pro infekci či infekční periodu v období před 

květem, v průběhu kvetení a cca 2 – 3 týdny po květu révy. Obranné reakce začínají fungovat 

v případě Alginuru v řádu cca 2 hodin po aplikaci a jejich efekt trvá po dobu několik týdnů aţ 

měsíců.  Dvakrát opakovaná (cca po 5 – 7 dnech) aplikace Alginure v dávce 7 l/ha  je schopna 

vyvolat tak silnou obrannou reakci rostlin, ţe tato reakce je schopna zastavit infekci jiţ 

napadených částí rostlin.  

 

2.2.4.b) Padlí révy  (Erysiphe necator) 

 

Biologie a epidemiologie 

Přezimují propagule  patogenu (podhoubí,konidiofory, konidie) v očkách výjimečně mohou 

přetrvat i kleistotecia. Na jaře po vyrašení porůstá bělavé podhoubí mladé letorosty  

vyrůstající z infikovaných oček. K infekcím oček můţe docházet (pokud jsou zdroje infekce) 

jiţ ve fázi 3. – 6.listu. Plně vyvinutá a uzavřená očka jiţ nemohou být infikována. Výskyt 

primárně napadených letorostů bývá i v letech po velmi silném napadení jen ojedinělý. Bílý 

aţ bíle šedý povlak je tvořen podhoubím, na němţ se od fáze (5) 6 listu (cca 4 týdny po 

vyrašení) vytvářejí na konidioforech konidie. Konidie jsou zdrojem sekundárního šíření 

choroby. Přezimující propagule v očkách jsou citlivé na zimní mrazy. K likvidaci dochází při 

teplotách pod – 15 °C. Kleistotecia se vytvářejí v pozdním létě a na podzim (srpen - září) v 

porostech podhoubí na hroznech, listech i letorostech. Plně vyvinutá jsou černá, kulatá, 0,1 

mm velká s typickými přívěsky. V kleistoteciích se diferencují vřecka a v nich askospory, 

které mohou být výjimečně zdrojem primárních infekcí. Kleistotecia jsou odolná k zimním 

mrazům, bez poškození snášejí teploty aţ -27 °C, askospory mohou způsobit dřívější infekce 

(jiţ od 2 - 3 listu). Askospory se uvolňují z kleistotecií po zvlhčení. K infekcím dochází 

pokud spadne alespoň 2,5 mm dešťových sráţek a teplota přesahuje 10 °C. Kleistotecia se i v 

našich podmínkách vytvářejí kaţdoročně, k diferenciaci vřecek a askospor a jejich vyzrání 

však dochází jen v letech s příznivým koncem vegetace (vyšší teploty, dešťové přeháňky). 

Padlí révové se šíří především za teplého počasí a za vyšší nebo střídavé vlhkosti vzduchu 

(optimum 90 - 98%). Vhodné pro šíření jsou teploty v rozmezí 6 – 33 °C (optimum 21 – 30 

°C). Teploty pod 15 °C a nad 30 °C padlí omezují, teploty nad 35 °C padlí ničí. Kritická 

situace zpravidla nastává, pokud jsou nejméně tři dny za sebou alespoň 6 hod teploty 

v rozmezí 21 – 30 °C. Výskyty padlí podporují přeháňky, rosy a mlhy, které zajistí vhodnou 
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vyšší vlhkost vzduchu. Šíření omezují vydatné deště, niţší teploty a dlouhotrvající suché a 

teplé počasí, kdy dochází k výraznému poklesu vlhkostí vzduchu. Konidie se šíří především 

větrem. K napadení bobulí dochází do fáze počátku zrání (zaměkání). Šíření na listech a 

letorostech pokračuje aţ do pozdního podzimu.  

O intenzitě výskytu rozhodují počasí, mikroklima lokality, výsadby a keře a vnímavost 

hostitele, která je dána náchylností odrůdy, intenzitou růstu a především výţivou. 

 

Ochrana 

 

Komplexní ochrana zahrnuje 

 soubor preventivních pěstebních opatření, která  

 omezují vhodnost podmínek pro infekce a šíření 

 optimalizují růst a tak sniţují vnímavost k infekcím 

 cílené vyuţití poznatků  o náchylnosti odrůd 

 usměrněnou chemickou ochranu 

 

Preventivní pěstební opatření 

 volba vhodného stanoviště. Vyloučit uzavřené lokality, kde jsou v důsledku malé 

vzdušnosti vhodné podmínky pro šíření. 

 optimální organizace porostu s cílem zajistit vzdušnost výsadby 

 vhodný systém vedení, který zajistí vzdušnost keře, uzavřené pěstební tvary (záclony, 

apod.) vytvářejí vhodné podmínky pro šíření a současně sniţují efektivnost fungicidní 

ochrany 

 včasné a úplné provádění zelených prací včetně odlistění zóny hroznů (optimálně 1-2 

týdny po odkvětu), které zajistí vzdušnost a prosvětlení zóny hroznů, sníţí nebezpečí 

infekcí a současně zvýší efektivnost fungicidní ochrany 

 soulad stanoviště, podnoţe a odrůdy, který optimalizuje růst , zvyšuje přirozenou odolnost 

a sniţuje riziko napadení. Na disponované lokality nevysazovat velmi náchylné odrůdy 

 vyrovnaná výţiva (zejména nepřehnojit dusíkem), která zajistí optimální fyziologický stav 

keře a sníţí vnímavost k infekci 

 

Využití poznatků o náchylnosti odrůd 

 pokud je to reálné omezit  výsadbu velmi náchylných odrůd 

 ve výsadbách velmi náchylných odrůd věnovat zvýšenou pozornost  včasnému a úplnému 

provádění zelených prací a zajištění vyrovnané výţivy včetně pravidelné kontroly analýzou 

půdy a listů 

 na riziková stanoviště, uzavřené lokality a ţivné půdy nevysazovat velmi náchylné odrůdy 

(velmi náchylné a náchylné jsou především odrůdy Aurelius, Frankovka, Chardonnay, 

Modrý Portugal, Müller Thurgau, Neuburské, Palava, Sylvánské zelené, Veltlínské zelené, 

Vlašský ryzlink) 

 

Chemická ochrana musí zohlednit 

  poznatky o biologii a epidemiologii patogenu 

  vhodnost podmínek pro šíření 

  výskyt a šíření onemocnění 

  dispozice porostu včetně náchylnosti odrůdy 

  účinnost a působení pouţitého fungicidu 
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Předpokladem účinné ochrany je racionální preventivní použití fungicidů nebo 

pomocných prostředků na ochranu rostlin 

 

Rozhodující jsou 

 termín zahájení ošetření 

 sled dalších ošetření (interval mezi zásahy) 

 ukončení ošetření 

 kvalita ošetření (dokonale ošetřit především hrozny) 

 

Zahájení ochrany 

Základem racionální ochrany je diferencované zahájení ošetření. Termín zahájení ošetření 

musí zohlednit míru ohroţení porostu. 

 mimořádně ohroţené porosty (pravidelný významný výskyt) za předpokladu početných 

primárních výskytů (časný a silný výskyt v minulém roce, mírná zima) ošetříme, pokud 

jsou příznivé podmínky pro šíření, poprvé ve fázi 6 listů (cca 3 - 4 týdny po vyrašení). 

Tyto porosty obvykle ošetříme 2x v období před květem.  

 významně ohroţené porosty ošetříme pokud jsou vhodné podmínky pro šíření poprvé v 

období těsně před květem 

  ostatní ohroţené porosty ošetříme, pokud jsou vhodné podmínky pro šíření ihned po 

odkvětu (počátek období maximální citlivosti hroznů k infekci, odkvět – bobule velikosti 

broku)  

 pokud není předpoklad početných primárních zdrojů (pozdní a slabý výskyt onemocnění 

v minulém roce, v zimě pokles teplot pod -15 °C) zahájíme ošetření i u mimořádně 

ohroţených porostů v období krátce před květem 

 

Usměrnění další ochrany 

 dále ošetřujeme  v intervalu 5 - 14 dní dle vhodnosti podmínek pro šíření, náchylnosti 

odrůdy, výskytu a šíření na lokalitě a pouţitého fungicidu aţ do fáze počátku zrání 

(zaměkání).  

 v případě potřeby ošetříme i v době kvetení. 

 

Potřebu ošetření je moţno upřesnit podle systému Galati vitis. Vzhledem k rozhodující roli 

lokálních vlivů včetně dispozice porostu doporučujeme brát tyto údaje jen jako orientační a 

upřesnit je dle skutečné situace na dané vinici či části vinice. 

 

Některá doporuční k použití fungicidů 

 v období před květem upřednostnit přípravky na bázi elementární síry (zejména pokud 

jsou teploty nad 16 °C) nebo DMI fungicidy 

 pokud je předpoklad početných primárních výskytů a jsou velni vhodné podmínky pro 

patogen je třeba pouţít jiţ před květem intenzivní fungicid (Cabrio Top, Discus, Falcon 

460 EC, IQ-Crystal, Quadris, Quadris Max, Talendo, Vivando, Zato 50 WG). 

 po odkvětu, kdy nastupuje období nejvyšší vnímavosti hroznů k infekci (odkvět – bobule 

velikosti broku) za vhodných podmínek pro šíření a u disponovaných porostů (náchylná 

odrůda, pravidelný výskyt) pouţít intenzivní fungicidy (Cabrio Top, Discus, Falcon 460 

EC, IQ – Crystal, Quadris,  Quadris Max, Talendo, Zato 50 WG). U méně ohroţených 

porostů je moţno i po odkvětu pokračovat v pouţití přípravku na bázi elementární síry 

nebo DMI fungicidů. 

 optimální variantou je pouţít po odkvětu jednou aţ dvakrát Falcon 460 EC, IQ – Crystal, 

Talendo nebo Vivando a na závěr dvakrát strobiluriny Discus nebo Zato 50 WG. Při 
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pozdním pouţití těchto srobilurinů se vyuţije jejich dlouhodobé působení (zabrání 

napadení listů a letorostů aţ do konce vegetace, eliminují výskyt kleistotecií) a jejich 

velmi dobrá účinnost proti původcům hnilob.  

 pokud je to zapotřebí (např. dlouhotrvající kvetení a změna podmínek pro šíření) je moţno 

ošetřit i v době kvetení 

 při významném výskytu pouţít eradikativně Falcon 460 EC (2x v intervalu 5 – 7 dní) 

nebo Karathane LC (2x v intervalu 3 – 5 dní) 

 kdykoliv je moţno pouţít pomocné prostředky na ochranu rostlin – bez omezení počtu 

aplikací 
 

Fungicidní přípravky proti padlí révy 
Název přípravku 

(účinná látka) 

Dávka /ha 

(konc.) 

Ochr.  

lhůta 

(dny) 

Omezení 

z důvodu ochrany 

užitečných 

organizmů (počet 

ošetření/vegetace) 

Skupina 

účinných látek 

CABRIO TOP (pyraclostrobin + metiram) 1/2 kg 

(min. 0,2 %) 

35 2 QoI – 

strobiluriny + 

dithiokarbamáty 

DOMARK 10 EC (tetraconazole) 0,25 l  30 

 

 SBI I - DMIs 

DISCUS (kresoxim-methyl) 

 

0,2 kg 

 

35  Qo inhibitory -

strobiluriny 

EMERALD 10 EC (tetraconazole) 0,25 l  30 

 

 SBI I - DMIs 

FALCON 460 EC 

(spiroxamine+tebuconazole+triadimenol) 

0,3-0,4l  35  SBI II – aminy 

SBI I - DMIs 

IQ-CRYSTAL (quinoxyfen) 0,15 l  28 

 

 quinoliny 

KARATHANE  LC (dinocap) 

(pouţití do 31.7.2011) 

0,25 - 0,5 l 

 

35 2 deriváty 

nitrofenolu 

KUMULUS  WG (síra) 

 

3 - 6 kg 

 

3/42  síra 

PUNCH 10 EW (flusilazole) 

 

0,3 l 

 

42 

 

 SBI I - DMIs 

QUADRIS (azoxystrobin) 

 

0,5 - 0,8 l 

 

21  Qo inhibitory -

strobiluriny 

QUADRIS MAX (azoxystrobin+folpet) 2 l 28/21  QoI – 

strobiluriny+ftali

midy 

SULIKOL  K (síra) 

(pouţití do 31.12.2011) 

5 - 10 kg 

 

3/42  síra 

SULIKOL  750 SC (síra) 

(pouţití do 31.12.2011) 

3,5 – 6,5 l 3/42  síra 

TALENDO (proquinazid) 0,125/0,25 l 

(min. 

0,025%) 

28  quinazoliny 

TOPAS 100 EC (penconazole) 

 

0,25 l 

 

35  SBI I - DMIs 

VIVANDO (metrafenon) 

 

0,16/0,32 l 

(min. 

0,032%) 

28  benzofenony 

ZATO 50 WG (trifloxystrobin) 0,15 kg  35  Qo inhibitory -

strobiluriny 

Charakteristika skupin a účinných látek proti padlí révy viz. Příloha č.4 
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Použití pomocných prostředků na ochranu rostlin 

Pomocné prostředky zpravidla nemají přímou účinnost na patogen, tak jako je tomu u 

fungicidů, ale výrazným způsobem zvyšují přirozenou obranyschopnost rostlin, takţe rostliny 

jsou schopny po aplikaci potlačovat do značné míry patogen zvýšenou aktivitou vlastního 

imunitního systému. Podmínkou vysoké účinnosti celého systému ochrany révy 

v ekologickém vinohradnictví zaloţeném na níţe uvedených pomocných látkách je dobrá 

kondice a vitalita rostlin révy a dostatečná stabilita ekosystému vinic. Více viz Trioli, G., 

Hofmann, U., 2010: ORWINE – Kodex dobrého ekologického vinohradnictví a výroby vína, 

Ekovín  a připravované Směrnice ekologického vinohradnictví Svazu Ekovín 

 

Pomocné prostředky na ochranu rostlin zvyšující schopnost révy bránit se napadení padlím 

révy 
Přípravek Dávka/ha Doporučený počet 

aplikací 

Účinná látka 

HF Mycol 2,5 – 5 l/ha 2  - 6 fenyklový olej a další rostlinné extrakty 

VitiSan 8 – 10 kg/ha 2 – 6 hydrogenuhličitan draselný 

NatriSan 8 – 10 kg/ha 2 – 4 hydrogenuhličitan sodný 

AquaVitrin K 2,5 – 4 l/ha 4 - 6 8,5 % K2O a 20 % SiO2 

Cocana 15 – 20 l/ha 1 – 2 (dle potřeby) mazlavé draselné mýdlo z kokosového oleje 

Na použití těchto látek se nevztahuje limit počtu ošetření stanovený NV 79/2009 Sb. 

 

Pomocné prostředky působí preventivně, aplikuje se při ohroţení porostů před infekcí. Pouze 

Cocana je určena k smytí spor a mycelia padlí z jiţ napadených hroznů.  

Další informace ke způsobům aplikace viz. WWW.EKOVIN.CZ:   

ORWINE – Kodex dobrého ekologického vinohradnictví a výroby vína, Ekovín, a  

SMĚRNICE EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ Svazu Ekovín o.s. 

 

2.2.4.c) Šedá hniloba hroznů révy (Botryotinia fuckeliana) 

 

Biologie a epidemiologie 

Přezimuje podhoubí v pletivu napadených rostlinných částí a sklerocia. Sklerocia jsou černé 

pevné shluky mycelia. Na osídlených  rostlinných částech nebo na sklerociích vyrůstají za 

příznivých podmínek porosty větvených konidioforů, na nichţ se vytvářejí konidie, které jsou 

zdrojem dalšího šíření. Výjimečně se na sklerociích vytvářejí plodnice apotetia, v nichţ se 

diferencují vřecka a askospory. V průběhu vegetace se choroba šíří konidiemi. Konidie 

rozšiřují především vzdušné proudy. Plíseň šedá se šíří zejména za deštivého počasí. Pro 

klíčení konidií a infekci je nezbytné ovlhčení nebo vysoká relativní vlhkost vzduchu. 

Poţadavky na teplotu nejsou příliš vyhraněny. Onemocnění se šíří v rozmezí teplot 0,5 - 30
 

(35)
 
°C. Širší optimum je v rozmezí 15 – 25 °C, uţší optimum v rozmezí 20-22 °C. Plíseň 

šedá můţe atakovat všechny nadzemní části révového keře. Škodlivě napadeny mohou být 

dokvétající květenství a mladé hrozny, těsně po odkvětu, třapiny od počátku dozrávání a 

zrající nebo zralé bobule. 

O napadení rozhoduje počasí a dále mikroklima lokality, výsadby  a keře, vnímavost hostitele 

a jeho částí (zvýšená vnímavost bobulí od počátku zaměkání, zvýšená citlivost pletiv při 

nadbytečném příjmu dusíku a nedostatku vápníku), náchylnost odrůdy a poranění bobulí, 

která jsou vstupní branou pro infekci (kroupy, obaleči).  

 

 

 

 

http://www.ekovin.cz/
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Ochrana 

Integrovaná ochrana zahrnuje 

 soubor preventivních pěstebních opatření, které zajišťují vzdušnost porostu a tak redukují 

vhodnost podmínek pro infekci a šíření patogenu a zvyšují přirozenou odolnost keřů 

 cílené vyuţití poznatků o náchylnosti odrůd 

 vyuţití biologické ochrany 

 usměrněnou chemickou ochranou 

 

Preventivní pěstební opatření 

 volba vhodného stanoviště. Vyloučit uzavřené lokality, kde jsou v důsledku malé 

vzdušnosti  vhodnější podmínky pro šíření. 

 optimalizovat organizaci porostu. Husté porosty vytvářejí vhodnější podmínky pro infekci. 

 vhodný systém vedení. Uzavřené pěstební tvary (záclony, apod.), vytvářejí vhodné a déle 

trvající podmínky pro infekci a sniţují efektivnost fungicidní ochrany.  

 včasné a úplné provádění zelených prací, které zajistí vzdušnost porostu a keře a sníţí 

nebezpečí infekcí. Současně umoţní kvalitní ošetření a vyšší efektivnost fungicidní 

ochrany. 

 včasné odlistění zóny hroznů (nejpozději 4-5 týdnů před sklizní), které redukuje vhodnost 

podmínek pro infekce a výrazně zvyšuje efektivnost fungicidní ochrany 

 zajistit soulad stanoviště, podnoţ a odrůda, který optimalizuje růst, zvyšuje přirozenou 

odolnost keřů a sniţuje nebezpečí infekcí. Na rizikové lokality nevysazovat velmi náchylné 

odrůdy. 

 vyrovnaná výţiva, zejména racionální hnojení dusíkem a dostatek vápníku, která zvyšuje 

přirozenou odolnost  a sniţuje vnímavost keřů k napadení 

 ozelenění meziřadí omezuje výskyt šedé hniloby 

 zabránit, popř. omezit poškození hroznů. Především zajistit účinnou ochranou proti 2. 

generaci obalečů 

 účelné stanovení termínu sklizně napadených porostů, které můţe sníţit ztráty vyvolané 

dalším rozvojem hniloby 

 

Využití poznatků o náchylnosti odrůd 

 pokud je to reálné omezit výsadbu velmi náchylných odrůd 

 u velmi náchylných odrůd věnovat zvýšenou pozornost provádění zelených prací včetně 

odlistění  zóny hroznů a zajištění vyrovnané výţivy 

 na rizikové lokality nevysazovat velmi náchylné odrůdy  

(velmi náchylné a náchylné jsou odrůdy Aurelius, Modrý Portugal, Müller Thurgau, 

Neuburské, Svatovavřinecké, Sylvánské zelené, Veltlínské červené rané a další) 

 

Chemická ochrana musí zohlednit 

 poznatky o biologii a epidemiologii patogenu 

 riziko lokality a porostu, včetně náchylnosti odrůd 

 vhodnost podmínek pro šíření 

 účinnost a působení pouţitého fungicidu 

 

O efektivnosti rozhodují  

 termíny ošetření  

 výběr fungicidu  

 kvalita ošetření (dokonale ošetřit hrozny) 
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Škodlivě mohou být napadeny  

 květenství v období dokvétání a mladé hrozny bezprostředně po odkvětu 

 třapiny od počátku dozrávání 

 zrající hrozny 

 při napadení zralých hroznů (nad 19 °C NM) ušlechtilá hniloba 

 

Termíny ošetření 

 při dokvétání (80% odkvetlých kvítků)se ošetřují, pokud jsou příznivé podmínky pro šíření 

choroby, porosty náchylných odrůd s hustým hroznem. Toto ošetření má zabránit přímému 

poškození květenství a mladých hroznů po odkvětu a omezit osídlení odumřelých květních 

částí, na nichţ můţe patogen jako saprofyt přetrvat aţ do období počátku zrání.  

 ve fázi zapojování hroznů se ošetřují náchylné odrůdy s hustým hroznem, zejména pokud 

jsou v tomto období příznivé podmínky pro šíření původce onemocnění 

 základní je ošetření v období zaměkání. V tomto termínu se ošetřují preventivně všechny 

ohroţené porosty (zohlednit náchylnost odrůdy, dispozici stanoviště a porostu, poškození 

hroznů od krup nebo obalečů ap.). Pokud nejsou vhodné podmínky pro šíření (dlouhodobě 

suché počasí) lze ošetření oddálit aţ do období předpokládané (ohlášené) změny počasí. 

 mimořádně ohroţené porosty a porosty náchylných odrůd určené pro pozdní sklizeň je 

moţno ošetřit ještě za 10 - 14 dní (konec srpna aţ počátek září). Účinnost tohoto pozdního 

ošetření bývá zpravidla niţší. 

 

Dodržet stanovené ochranné lhůty! 

 

Potřebu ošetření je moţno upřesnit podle expertního systému Galati vitis. Vzhledem 

k epidemiologii patogenu (masový výskyt konidií po kaţdém dešti) a významu lokálních 

vlivů včetně dispozice porostu, doporučujeme brát tyto údaje jen jako orientační a upřesnit je 

podle skutečné situace na dané vinici či části vinice. 

Aplikační kapalina musí být směřována cíleně do zóny hroznů. Doporučené fungicidy 

působí především kontaktně, hrozny musí být důkladně ošetřeny. 

 

Doporučení k použití fungicidů  

 pro ošetření  při dokvétání (80% odkvetlých kvítků) pouţít přípravky proti plísni révy se 

současnou (Melody Combi 65,3 WG) nebo vedlejší (Cabrio Top, Fantic F, typ Folpan, 

Pergado F, Quadris, Quadris Max, Ridomil Gold Combi Pepite) účinností proti a šedé 

hnilobě hroznů révy (nebezpečí napadení hrozí za obdobných podmínek) 

 pro ošetření  ve fázi zaměkání hroznů pouţít přípravky proti plísni révy nebo padlí révy se 

současnou (Melody Combi 65,3 WG) nebo vedlejší účinností proti šedé hnilobě hroznů 

révy (Cabrio Top, Discus, Fantic F, typ Folpan, Pergado F, Quadris, Quadris Max, Ridomil 

Gold Combi Pepite, Zato 50 WG) 

 v období zaměkání lze pouţít kterýkoliv z doporučených fungicidů. Pokud je počítáno 

s dalším ošetřením upřednostnit Thiram Granuflo, příp. Minos, Mythos 30 SC nebo Pyrus 

400SC. 

 pro případná pozdní ošetření je nejvhodnější Teldor 500 SC, pouţít je moţno i Minos, 

Mythos 30 SC nebo Pyrus 400SC, příp. Solfobenton DC 

 kdykoliv je moţno pouţít biopreparáty nebo pomocné prostředky na ochranu rostlin – bez 

omezení počtu aplikací 
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Fungicidní přípravky proti šedé hnilobě hroznů révy  
Název přípravku 

(účinná látka) 

Dávka /ha 

(konc.) 

Ochr. 

lhůta 

(dny) 

Omezení 

z důvodu ochrany 

užitečných 

organizmů (počet 

ošetření/vegetace) 

Skupina účinných 

látek 

MINOS (pyrimethanil) 2,5 l 21  anilinopyrimidiny 

MYTHOS 30 SC (pyrimethanil) 

 

2,5 l 

 

21 

 

 anilinopyrimidiny 

PYRUS 400 SC (pyrimethanil)  2 l 21  anilinopyrimidiny 

SOLFOBENTON DC 

(pyrosiřičitan K
+ 

+ Na
+
 + siřičitan Na

+
) 

20 - 30 kg 

 

10  síra 

TELDOR 500 SC (fenhexamid) 0,75 - 1,0 l  14  SBI III - 

hydroxianilidy 

THIRAM GRANUFLO (thiram) 3 –4 kg  28 2 dithiokarbamáty 

TRICHODEX 20 WP (Trichoderma 

harzianum) 

2,0 kg  0  biopreparát 

Charakteristika skupin a účinných látek proti šedé hnilobě hroznů viz. Příloha č.5 

 

Použití pomocných prostředků na ochranu rostlin 

Pomocné prostředky nemají zpravidla přímou účinnost na patogen, tak jako je tomu u 

fungicidů, ale výrazným způsobem zvyšují přirozenou obranyschopnost rostlin, takţe rostliny 

jsou schopny po aplikaci potlačovat do značné míry patogen zvýšenou aktivitou vlastního 

imunitního systému. Podmínkou vysoké účinnosti celého systému ochrany révy 

v ekologickém vinohradnictví zaloţeném na níţe uvedených pomocných látkách je dobrá 

kondice a vitalita rostlin révy a dostatečná stabilita ekosystému vinic. Více viz Trioli, G., 

Hofmann, U., 2010: ORWINE – Kodex dobrého ekologického vinohradnictví a výroby vína, 

Ekovín  a připravované Směrnice ekologického vinohradnictví Svazu Ekovín 

 

Pomocné prostředkyna ochranu rostlin zvyšující schopnost révy bránit se napadení šedou 

hnilobou hroznů révy 
Přípravek Dávka/ha Doporučený počet 

aplikací 

Účinná látka 

HF Mycol 2,5 – 5 l/ha 2  - 6 fenyklový olej a další rostlinné extrakty 

VitiSan 8 – 10 kg/ha 2 – 6 hydrogenuhličitan draselný 

NatriSan 8 – 10 kg/ha 2 – 4 hydrogenuhličitan sodný 

AquaVitrin K 2,5 – 4 l/ha 4 - 6 8,5 % K2O a 20 % SiO2 

Alginure 3 – 5 l/ha 1 - 4 výluh z mořských řas, rostlinné 

aminokyseliny, algináty, fosfonáty 

Na použití těchto látek se nevztahuje limit počtu ošetření stanovený NV 79/2009 Sb. 
Pomocných prostředky působí preventivně, aplikují se při ohroţení porostů před infekcí.  

Další informace ke způsobům aplikace viz. WWW.EKOVIN.CZ: 

ORWINE – Kodex dobrého ekologického vinohradnictví a výroby vína, Ekovín, a  

SMĚRNICE EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ Svazu Ekovín o.s. 

 

2.2.4.d) Eutypové odumírání révy (Eutypa lata, anamorfa Libertella blepharis) 

 

Napadené keře mají kratší, slabší a metlovité letorosty. Listy jsou malé, chlorotické a 

nahlučené. Typické je zkrácení internodií letorostů. Květenství sprchají, hrozny jsou malé a 

řídké a mají nestejně vyvinuté bobule. Na kmíncích nebo ramenech po odstranění borky 

nekróza v okolí starších poranění. Na příčném řezu hnědá nekróza dřeva, často v podobě 

klínu, vycházející z místa poranění (infekce). Na napadených odumřelých částech se vytvářejí 

tmavá stromata a v nich plodnice peritecia s vřecky a askosporami. Askospory jsou 

http://www.ekovin.cz/
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uvolňovány a k infekcím dochází pokud jsou vhodné podmínky (teploty nad 1 °C, déšť) 

především v předjaří. Houba je typický parazit ran. Vnímavost poranění k infekci klesá 

v průběhu 4 týdnů po poranění. Klíčení askospor probíhá ve vodivých svazcích v místě 

poranění, mycelium prorůstá do funkčního dřeva. Onemocnění se vyvíjí postupně, typické 

příznaky se obvykle projeví aţ ve 3. – 4. roce po infekci. 

 

Ochrana 

 

Preventivní pěstební opatření 

 zajistit plnou vitalitu keřů (vhodné stanoviště a optimální péče) 

 volit optimální termín řezu (co nejpozději v předjaří a na jaře), kdy je menší nebezpečí 

infekce ran 

 omezit či vyloučit velká poranění 

 pokud dochází k většímu poranění (např. při obnově kmínků), řezat co nejpozději  a pokud 

moţno za teplého a suchého počasí 

 odstraňovat a likvidovat (spálit) napadené keře a části keřů 

 odstraňovat a likvidovat (spálit) starší dřevo po řezu (drtit pouze réví a 2 leté dřevo) 

 neponechávat v okolí vinic skládky dřeva po řezu a klučení vinic a skládky dřeva 

listnatých dřevin 

 u postiţených keřů obnovit kmínky 

 

Ošetření poranění  

 ihned po řezu ošetřit všechna větší poranění na starším dřevě přípravkem Kambilan - 

balzám nebo Stromový balzám, příp. dalšími povolenými přípravky 

 

2.2.4.e) Chřadnutí a odumírání révy (Esca, chřadnutí mladých keřů)  

 

Původcem je několik druhů patogenních a příleţitostně patogenních hub. Častý je společný 

výskyt více patogenů. Syndrom Esca vyvolávají v našich podmínkách především 

stopkovýtrusé houby Fomitiporia punctata, F. mediterranea a Stereum hirsutum. Častým 

původcem je také vřeckatá houba Botryosphaeria punctata. Syndrom chřadnutí mladých keřů 

vyvolávají především mytosporické houby Phaeomoniela chlamidospora a houby rodu 

Phaeoacremonium. Příznakem chřadnutí mladých keřů jsou malé, chlorotické a postupně 

nekrotizující listy a slabé letorosty s krátkými internodii. Na příčném řezu kmínkem, zejména 

pod místem štěpování a na bázi hnědé aţ černé skvrny (při podélném řezu prouţky), často 

uspořádané ve skupinách nebo půlkruzích. Napadené mladé keře postupně chřadnou a hynou. 

U syndromu Esca na listech mezi hlavními nervy ţlutozelené (bílé odrůdy) nebo 

červenofialové (modré odrůdy) skvrny. Skvrny se zvětšují a splývají. Pletiva mezi nervy a 

okraje listů postupně nekrotizují. Nekrózy jsou olemovány ţlutozeleným nebo 

červenofialovým lemem (tygrovitost). Hrozny jsou malé a na bobulích vznikají nápadné černo 

fialové skvrny. Na průřezu kmínkem hnědé zbarvení dřeva a později bílý rozklad jádrového 

dřeva, obvykle ohraničený hnědou linií. Časté je náhlé odumření keřů, obvykle za teplých 

suchých letních period. Původci přetrvávají v napadených rostlinných částech a někteří i 

v půdě. K infekcím dochází především přes poranění, zejména při časném zimním řezu pokud 

následuje teplejší a vlhčí období. Původci chřadnutí mladých keřů se mohou šířit také 

mnoţitelským materiálem (napadené matečné keře), sazenicemi a z půdy (chlamydospory). 
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Ochrana 

 

Preventivní pěstební opatření 

 zajistit plnou vitalitu keřů (vhodné stanoviště a optimální péče) 

 omezit riziko poškození keřů zimním mrazem (vyloučit riziková stanoviště) 

 omezit či vyloučit velká poranění 

 optimální termín řezu (co nejpozději v předjaří a na jaře, mimo období největšího rizika 

infekcí) 

 odstraňovat a likvidovat (spálit) napadené keře a části keřů 

 odstraňovat a likvidovat (spálit) staré dřevo po řezu (drtit jen réví a 2 leté dřevo) 

 odstraňovat odumírající a odumřelé listnaté stromy a keře v okolí vinic 

 neponechávat v okolí vinic skládky dřeva listnatých dřevin 

 dodrţovat dostatečný časový odstup mezi likvidací staré a výsadbou nové vinice 

 u postiţených keřů obnovit kmínky 

 pouţívat zdravý mnoţitelský a výsadbový materiál  

 

Ošetření poranění 

 ihned po řezu ošetřit větší poranění (především na starším dřevě,  např.  při obnově 

kmínků) přípravkem Kambilan - balzám nebo Stromový balzám, případně dalšími 

povolenými přípravky 

 ověřovány jsou moţnosti vyuţití biopreparátů (ošetření ran po řezu a ošetření 

mnoţitelského materiálu), především na bázi Trichoderma harzianum (např. Trichodex) 

 

2.2.4.f) Bílá hniloba hroznů révy (Metasphaeria diplodiella, anamorfa Coniella diplodiella)  

 

Původce přetrvává na napadených rostlinných částech (mycelium, pyknidy, 

pseudosklerocia).Výjimečně se vytvářejí i plodnice teleomorfního stadia a v nich ve vřeckách 

askospory. Primární infekce mohou vyvolat konidie i askospory. V průběhu vegetace se 

patogen šíří konidiemi. Houba můţe infikovat všechny části révového keře, významně 

především hrozny. K infekcím můţe docházet od konce června, nejčastěji jsou napadány 

zrající hrozny. Napadené bobule bílých odrůd se zbarvují mléčně hnědě, modrých odrůd 

kávově hnědě. Bobule měknou a postupně zasychají. Na napadených bobulích, na rozdíl od 

šedé hniloby hroznů, nejsou povlaky houby. Typická je octová vůně napadených hroznů, 

která je způsobena přemnoţením octových bakterií a kvasinek. Onemocnění se šíří především 

za vysokých teplot (optimum 25 – 30 °C) a deštivého počasí. Velmi často dochází k napadení 

při poranění (kroupy, poškození chorobami nebo škůdci). Velmi náchylné jsou odrůdy 

Aurelius a Děvín, náchylné odrůdy např. Müller Thurgau, Muškát Moravský a Sauvignon.  

 

Ochrana 

 

Preventivní pěstební opatření 

 zabránit poškození bobulí (především efektivní ochrana proti chorobám a škůdcům, 

zejména obalečům, v době dlouhodobého sucha doplňková závlaha, která omezí následné 

praskání a vytlačování bobulí po deštích) 

 při výskytu v době dostatečné zralosti urychleně sklidit napadené porosty a zabránit tak 

významnému poškození hroznů 

 silně napadené hrozny vytřídit, aby nebyla nepříznivě ovlivněna kvalita vína 
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Chemická ochrana 

 ohroţené porosty velmi náchylných odrůd ošetřit v době počátku zaměkání proti šedé 

hnilobě fungicidy se současnou účinností proti bílé hnilobě (společný termín) 

 porosty velmi náchylných a náchylných odrůd ošetřit vţdy, pokud dojde k hromadnému 

poranění (krupobití) přípravky s účinností proti bílé hnilobě. Ošetření provést do 24 hod., u 

strobilurinů do 48 hod. po poranění. 

 proti bílé hnilobě je povolen přípravek Melody Combi 65,3 WP 

 proti bílé hnilobě vykazují dobrou vedlejší účinnost strobiluriny (Cabrio Top, Discus, 

Quadris, Quadris Max, Zato 50 WG), pyrimethanil (Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC), 

folpet (typ Folpan) a jeho kombinace (Fantic F, Prgado F, Quadris Max, Ridomil Gold 

Combi Pepite) a captan (Captan 50 WP, typ Merpan) 

 u velmi náchylných (např. Aurelius, Děvín) a náchylných odrůd  věnovat zvýšenou 

pozornost ochraně proti  chorobám  a škůdcům, zejména obalečům. 

 

2.2.4.g)Fytoplazmové žloutnutí a červenání listů révy (Potato stolbur phytoplasma)  

 

Příznaky 

Listy bílých odrůd se zbarvují do ţluta, listy červených odrůd se zbarvují do tmavočervena. 

Někdy není barevnou změnou postiţen celý list, ale jen jeho část, přičemţ barevná změna je 

ohraničena sekundárními ţilkami. Následně se okraje listů stáčí směrem dolů a listy nabývají 

trojúhelníkovitý tvar. Později listy nekrotizují a mohou i opadávat. Letorosty mají zkrácená 

internodia, cikcakovitý růst, nedřevnatí a objevují se na nich černé skvrny. 

Význam: Hrozny na napadených keřích zavadají a zasychají. Po několika letech mohou 

napadené keře i odumřít. 

 

Biologie 

Hostitelské rostliny: rezervoáry jsou některé plevele, nejdůleţitějšími jsou svlačec, kopřiva 

dvoudomá a lilkovité rostliny. Z kulturních rostlin je mimořádně napadána paprika, rajčata a 

brambor. 

Vývojový cyklus: z rezervoárových plevelů přenáší stolbur křís Hyalesthes obsoletus.  Jde o  

perzistentní přenos, coţ znamená, ţe po nasátí přenašeče na napadené rostlině přechází  

fytoplazma po několika dnech latence do slinných ţlaz křísa. Při jeho sání v lýkové části 

hostitelské rostliny dochází k infekci rostliny vstřikováním fytoplazmy obsaţené v exkretech 

slinných ţlaz.  Stolbur není přenášen ani mechanicky rostlinnou šťávou, ani semenem 

napadených rostlin. Původce se mnoţí se pučením, nebo přehrádečným dělením v lýku. 

Ekologie: k výskytu stolburu dochází po letech se suchým a teplým létem, kdy se namnoţí 

přenašeč - Hyalesthes obsoletus a současně jím preferované byliny začnou ztrácet turgor, 

takţe křís začíná sát i na révě vinné.    

 

Ochrana 

Základem ochrany před stolburem je prevence. Ve vinicích by se neměly ve vyšší míře 

vyskytovat rezervoárové rostliny. Tyto druhy téměř chybí ve vegetaci dlouhodobě 

ozeleněných vinic. Napadení rezervoárových rostlin lze rozeznat (chlorotické, lţičkovitě 

zprohýbané listy, zkrácená internodia, metlovité stonky). Plevele podezřelé z napadení 

stolburem rozhodně likvidovat (mechanicky, růstové herbicidy). V sousedství vinic v případě 

rizika nepěstovat papriku, rajčata a brambory. 
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2.2.5 Regulace živočišných škůdců. 

 

2.2.5.a) Obaleč mramorovaný, obaleč jednopásý (Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella) 

 

Biologie:  

Hostitelské rostliny: oba druhy jsou polyfágní (vyvíjí se i na hlohu, růţích aj.), avšak  výrazně 

preferují révu vinnou. 

Škodlivost: pohled na škodlivost obalečů se v posledních letech výrazně změnil. Tato změna 

souvisí především s nárůstem konkurence na trhu s vínem, podstatně vyššími nároky 

zákazníků a s tím souvisící potřebou vyrábět větší podíl vín v těch nejvyšších kvalitativních 

kategoriích.  Základním předpokladem výroby nejvyšších kvalitativních kategorií vín jsou 

dokonale vyzrálé, zdravé hrozny sklizené v optimálním termínu. Díky tomu se i u nás, stejně 

jako je tomu ve Francii uţ řadu let, stává časné napadení botrytidou z pohledu zdravotního 

stavu hroznů  jednou z nejškodlivějších chorob révy vinné. Dalším aspektem, jehoţ význam 

neustále narůstá, je potřeba minimalizace rizika výskytu reziduí pesticidů ve víně, coţ je 

významné především v případě antibotrytidních fungicidů pouţívaných relativně nedlouho 

před sklizní. 

 

Ochrana 

Nepřímá: ve vinicích dlouhodobě ošetřovaných technologií IP, kde je vyřazeno pouţití 

neselektivních insekticidů a akaricidů a v meziřadí je trvale bohatá nabídka kvetoucích bylin 

poskytujících nektar a pyl uţitečným členovcům bývá ve srovnání s konvenčně ošetřovanými 

vinicemi zjišťována výrazně niţší úroveň napadení hroznů housenkami obalečů. 

 

Přímá: v moderních systémech ochrany révy vinné jsou k přímé ochraně vyuţívány jednak 

feromony  (metoda matení samců), dále jsou široce vyuţívány mikrobiální insekticidy a 

selektivní chemické insekticidy.  

Jedním z hlavních kritérií při výběru prostředků přímé insekticidní ochrany je selektivita 

pouţitých přípravků, a to dnes nejen vůči uţitečným organizmům, ale i vůči tzv. 

„indiferentním“druhům, jako jsou například jiné druhy motýlů, brouků atd., které ani neškodí, 

ani přímo populace škůdců nepotlačují. Důvodem této intenzivní snahy o maximální 

selektivitu pesticidů je mimo jiné i katastrofální rozsah a rychlost vymírání stovek druhů 

ţivočichů a rostlin, k němuţ v současnosti v Evropě dochází.  

Z  pohledu selektivity jsou bezkonkurenčně nejlepší feromony, neboť působí pouze na cílový 

druh obaleče a nepoškozují ani nejpříbuznější druhy motýlů.  

Principem matení samců feromony je „provonění“ vinice feromonem obaleče jednopásého a 

mramorovaného, v důsledku čehoţ samci těchto druhů nenajdou své samice. Ty zůstávají 

neoplozeny a populační hustota škůdce v takto ošetřené vinici klesá po několika letech 

k hodnotám blízkým nule. Touto metodou lze chránit jen větší souvislé plochy vinic 

(minimální ucelená plocha je asi 5 ha), přičemţ při ošetření ploch nad cca 100 ha je moţné 

během několika let postupně sniţovat dávky feromonů a tím i náklady na ochranu hluboko 

pod náklady na běţnou insekticidní ochranu. 

V prvních letech aplikací feromonových přípravků je nezbytný servis dodavatele zahrnující 

posouzení situace (velikost, tvar, sklon pozemků, jeţ mají být ošetřeny, intenzita napadení, 

okolí vinic volba vhodného typu feromonu a mnoho dalších faktorů ovlivňujících funkčnost 

metody). Po počáteční aplikaci základní dávky 500 odparníků /ha v prvním roce a sníţení 

populační hustoty obalečů pod úroveň 1 % napadených hroznů je moţné v dalších letech 

postupně sniţovat aplikační dávku feromonových odparníků.  Postupné sniţování o 15 – 20 % 

původní aplikační dávky (tj. cca o 75 aţ 100 odparníků/ha ročně) musí být doprovázeno 

precizním monitoringem úrovně napadení. Tímto způsobem je moţno na plochách větších neţ 
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50 ha (optimálně nad 100 ha) v průběhu zhruba 4 – 5 let dosáhnout sníţení aplikačních dávek 

aţ na 125 odparníků přípravku Isonet LE /ha při nulovém napadení vinic obaleči. 

V případě pouţití mikrobiálních insekticidů na bázi bakterie Bacillus thuringiensis, či 

chemických insekticidů je potřebné termín aplikace určit dle letu samců na feromonové 

lapače, případně na základě sledování líhnutí motýlů, kladení vajíček a líhnutí housenek 

(klícková metoda). Tyto informace jsou pravidelně zveřejňovány na WWW.EKOVIN.CZ . 

Kromě signalizace termínů letu samců obalečů (začátek letu, vrcholy, konec letu) je moţné 

z mnoţství a dynamiky zachycených samců obalečů zjistit alespoň orientačně i relativní 

mnoţství samců. Pozor! Feromonovými lapači de facto monitorujeme letovou aktivitu 

obalečů, coţ není totéţ jako skutečné mnoţství obalečů ve vinici. Protoţe vztah (statistická 

korelace) mezi mnoţstvím zachycených samců ve feromonovém lapači a následnou intenzitou 

napadení hroznů housenkami je velmi volný, lze z mnoţství zachycených obalečů usuzovat 

na potřebu ochranného zásahu jen velmi orientačně. Metodika kontroly letu samců obaleče 

mramorovaného a jednopásého do feromonových lapáků. – viz. Příloha č. 9 

 

Přípravky povolené proti obalečům 
Název přípravku 

(účinná látka) 

Dávka /ha 

(konc.) 

Ochr. 

lhůta (dny) 

Omezení z důvodu ochrany užitečných 

organizmů (počet ošetření/vegetace) 

BIOBIT XL 

 B. thuringiensis ssp. 

Kurstaki 

1,5 – 2 l 0  

BIOBIT WP 

B. thuringiensis ssp. 

Kurstaki 

1 – 1,4 kg 0  

DIMILIN 48 SC 

diflubenzuron 

0,2 l; 0,02% 28  

INSEGAR WP 

fenoxycarb 

0,6 kg; 0,06% 45  

INTEGRO  

methoxyfenozide 

0,3-0,4 l 

0,03-0,04% 

14  

NOMOLT 15 SC 

teflubenzuron 

1 l 28  

SPINTOR 

spinosad 

0,2-01,3 l 14  

STEWARD 30 WG 

indoxacarb 

0,1 – 0,15 kg 3/14  

 

Feromonové přípravky k ochraně metodou dezorientace samců 
Název přípravku 

(účinná látka) 

Dávka /ha 

(konc.) 

Ochr. 

lhůta (dny) 

Omezení z důvodu ochrany 

užitečných organizmů (počet 

ošetření/vegetace) 

Isonet L plus  

(E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetate, (Z)-

9-Dodecenyl acetate 

500 – 250 

odparníků 

0  

Isonet LE 

(E,Z)-7,9-Dodecadienyl acetate, (Z)-

9-Dodecenyl acetate 

500 – 125 

odparníků 

0  

 

2.2.5.b) Sviluška ovocná - (Panonychus ulmi) 

 

Aplikace akaricidu bez znalosti  populační hustoty svilušky je nepřípustná. Orientační 

kontrolu populační hustoty je moţno provést lupou. V případě potřeby je moţno nechat 

provést přesnou laboratorní kontrolu napadení a prognózu dalšího vývoje populační hustoty 

svilušek.  

http://www.ekovin.cz/
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Přípravky povolené proti svilušce  
Název přípravku 

(účinná látka) 

Dávka /ha 

(konc.) 

Ochr. 

lhůta (dny) 

Omezení z důvodu ochrany 

užitečných organizmů (počet 

ošetření/vegetace) 

CASCADE 5 EC 

flufenoxuron 

0,15% AT  

NISSORUN 10 WP 

hexythiazox 

0,7 kg; 

0,07% 

42  

OMITE 30 W 

propargite 

2 kg; 0,2% 28  

OMITE 570 EW 

propargite 

1 l; 0,1% 28  

 

2.2.5.c) Sviluška chmelová (Tetranychus urticae) 

 

Aplikace akaricidu bez znalosti konkrétní populační hustoty svilušky je nepřípustná. Kontrola 

populační hustoty za vegetace se provádí stejně jako u svilušky ovocné. 

 

2.2.5.d) Hálčivec révový (Calepitrimerus vitis)  

 

Hladina škodlivosti na jaře je cca 70 - 110 ks/list, v srpnu cca 220 - 330 ks/list. 

Pro určení potřeby ochranného zásahu je vhodné znát  populační hustotu hálčivce. Ke 

kvantitativnímu stanovení populační hustoty je nutno pouţít vymytí roztočů do lihu a 

mnoţství roztočů stanovit v laboratoři mikroskopicky. 

 

Přípravky povolené proti hálčivcům 
Název přípravku 

(účinná látka) 

Dávka /ha 

(konc.) 

Ochr. 

lhůta (dny) 

Omezení z důvodu ochrany uţitečných 

organizmů (počet ošetření/vegetace) 

KUMULUS WG 

síra 

1,5-2% AT  

OMITE 570 EW 

propargite 

1 l; 0,1% 28  

SULIKOL K  

síra 

(pouţití do 31.12.2011) 

2-3% AT  

SULKA 

polysulfid Ca 

4-5% AT  

SANMITE 20 WP 

(pyridaben)  

0,75 kg 

(0,075%) 

14  

 

2.2.5.e) Vlnovník révový (Colomerus vitis) - původce plstnatosti 

 

Akaricidní ochrana je opodstatněná aţ při situaci, kdy jsou napadeny nejen listy, ale i 

květenství, případně hrozny - 3. stupeň napadení (stupnice - viz příloha č. 7). Akaricidní 

ochrana při slabém a středním napadení vlnovníkem révovým je nepřípustná. Také tento druh 

je regulován dravým roztočem T. pyri. Mírné napadení révy tímto druhem pozitivně ovlivňuje 

populační hustotu T. pyri, takţe přispívá ke spolehlivější regulaci skutečně hospodářsky 

škodlivých druhů roztočů - svilušek a hálčivce révového. 

 

Po stabilizaci populace dravého roztoče T. pyri je réva vinná spolehlivě chráněna před 

škodlivými výskyty svilušek a hálčivců. Pokud ve vinici predátor T. pyri chybí, je vhodné jej 

introdukovat. V případě skutečné potřeby aplikace akaricidního přípravku (při překročení 

hladiny škodlivosti viz body 6,7,8,9) je nutno volit pouze přípravky pouţitelné v kombinaci s  

dravým roztočem T. pyri. (příloha č. 5.1) 
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Viz bod č. 2.2.3.7 

 

2.2.6 Různé 

Při výskytu neznámých či neočekávaných druhů chorob a škůdců je nutno konzultovat 

ochranu s příslušnými členy technické komise, případně s poradci svazu EKOVÍN. 

 

Poznámky:  
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3. Organizace svazu 
 

Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína – EKOVÍN o.s. je registrován jako 

profesní  sdruţení právnických a fyzických osob podnikajících v oboru vinařství a 

vinohradnictví systémy šetrnými k ţivotnímu prostředí: 

a) systém integrované produkce 

b) systém ekologické produkce. 

Organizační otázky jsou detailně řešeny ve stanovách a organizačním řádu svazu. Zde 

uvádíme pouze základní informace. 

Principielně je svaz EKOVÍN otevřenou, avšak ústředně řízenou organizací, jeţ se skládá z 

členů svazu a odborné skupiny svazu. 

 

3.1. Členství ve svazu 

 

Členství ve svazu umoţňuje: 

 formou odborných seminářů, školení, polních instruktáţí a zasíláním informačních 

tiskovin vstupní a průběţné proškolování členů svazu.  

 opravňuje k odběru všech tiskovin (informační broţury zaměřené na jednotlivé oblasti 

práce) určených k soustavnému zvyšování odborných znalostí členů svazu.  

 moţnost prostřednictvím orgánů svazu ovlivňovat nebo vytvářet národní legislativu 

spojenou s finanční podporou nebo náhradou určenou systémům integrované produkce 

(viz. Nařízení vlády č. 242/2004 Sb. v platném znění respektive NV č. 79) 

 přidělení hesla pro čerpání informací ze sítě meteorologických stanic pomocí online 

mapy na internetových stránkách svazu EKOVÍN (www.ekovin.cz) 

 příjem týdenních prognostických zpráv pro co nejefektivnější a nejúspornější pouţívání 

prostředků ochrany rostlin. 

 Účast na prestiţních mezinárodních veletrzích, moţnost osobně navštívit přední 

zahraniční producenty vína a pěstitele révy. 

 Aktivní účast v národních i mezinárodních projektech financovaných nejen ze zdrojů EU 

 

Členství ve svazu je: 

 vázáno na aktivní zavedení či zavádění technologie integrované nebo ekologické 

produkce ve vinicích. 

 zcela dobrovolné  

 

Podmínkou členství je: 

 absolvování dvouletého přechodného období, v němţ podnik podléhá předepsaným 

kontrolám a prokáţe aplikaci systému integrované nebo ekologické produkce ve všech 

bodech stanovených směrnicemi (viz technická část). 

 dodrţování systému integrované nebo/a ekologické produkce na celé ploše 

registrovaných vinic uţívaných daným podnikem. 

 roční paušální poplatek 1000,- Kč/rok a 120,- Kč/ha/rok z registrovaných vinic. 

 

Dodrţení těchto předepsaných podmínek opravňujícího pěstitele k pouţívání registrované 

ochranné známky integrované nebo ekologické produkce hroznů. 

Podrobnější podmínky a loga najdete na www.ekovin.cz 

 

 

file:///C:/Users/Richter%20Tomas/Documents/SVAZ/DOKUMENTY/smernice/2010/www.ekovin.cz
file:///C:/Users/Richter%20Tomas/Documents/SVAZ/DOKUMENTY/smernice/2010/www.ekovin.cz
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3.2. Zavedení systému integrované produkce 

 

Zavedení systému integrované produkce je poţadováno na celé výměře vinic ve vlastnictví 

nebo v uţívání daného podniku či farmy nebo v kombinaci s ekologickým systémem 

hospodaření. Systém integrované produkce není moţné kombinovat s konvenčním 

hospodařením. 

Přechodné období, kdy musí být plně dodrţována směrnice IP trvá 2 roky (vegetační období). 

Při splnění podmínek směrnice je, od 3. roku sklizně, produkci udělována ochranná známka 

integrované produkce hroznů, která má platnost 5 let od data rozhodnutí o přidělení nebo 

pokud kontrolní komise Svazu EKOVÍN nerozhodne jinak. 

 

3.3. Zavedení systému ekologické produkce 

 

Zavedení systému ekologické produkce je poţadováno na celé výměře vinic ve vlastnictví 

nebo v uţívání daného podniku či farmy nebo v kombinaci s integrovaným systémem 

hospodaření. Systém ekologické produkce není moţné kombinovat s konvenčním 

hospodařením. 

Přechodné období, kdy musí být plně dodrţována směrnice ekologické produkce  trvá 3 roky 

(vegetační období). Při splnění podmínek směrnice je, od 4. roku sklizně, produkci udělována 

ochranná známka ekologické produkce hroznů, která má platnost 5 let od data rozhodnutí o 

přidělení nebo pokud kontrolní komise Svazu EKOVÍN nerozhodne jinak. 

 

3.4. Orgány svazu 

 

Nejvyšším orgánem je valná hromada svazu. 

Valná hromada volí předsednictvo svazu, výkonný výbor svazu odbornou pracovní komisi a 

kontrolní komisi. 

Odborná pracovní komise dbá o soustavnou inovaci informací a pravidel obsaţených ve 

směrnicích tak, aby směrnice byly konformní s evropským standardem a mezinárodními 

poţadavky na systémy integrované nebo ekologické produkce. 

Nezbytnou administrativu spojenou s organizací svazu EKOVÍN zajišťuje tajemník. 

Podrobný popis a členové jednotlivých orgánů jsou uvedeni ve stanovách Svazu EKOVÍN, 

které jsou k dispozici na internetových stránkách www.ekovin.cz 

 

3.5. Poradenství 

 

Svazová činnost je také zaměřena na odbornou pomoc pro zvládnutí ekologických principů a 

metod integrované nebo ekologické produkce a tím minimalizovat riziko případné sankce ze 

strany státních orgánů a přírodních činitelů. 

 

3.6. Kontrola a sankce 

 

Kontrola: tato činnost slouţí pouze pro vnitrosvazové účely a jejím cílem je moţnost 

pouţívání ochranných známek Svazu EKOVÍN a její vyuţití v marketingové činnosti kaţdého 

podniku a je nedílnou součástí aktivit Svazu dle mezinárodně platných minimálních 

poţadavků na systémy integrované a ekologické produkce, jeţ budou spotřebitelům zaručovat 

skutečně vyšší kvalitu produktu deklarovanou producenty a svazem. 

Sankce: Jestliţe kontrolovaný podnik nesplní vyţadované podmínky, tzn. při kontrole se 

prokáţe v jednom nebo více bodech nedodrţení přípustné technologie, nemůţe daný podnik 

obdrţet právo k pouţívání ochranných známek svazu. 
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Pokud vedoucí podniku nesouhlasí s výrokem kontrolní komise, můţe se proti rozhodnutí 

odvolat k předsednictvu svazu a vyţadovat novou kontrolu podniku. Výsledek této následné 

kontroly je konečný. 

Vyloučení: V případě hrubého nerespektování směrnic svazu EKOVÍN či ztráty důvěry můţe 

být podnik zcela vyloučen ze svazu. Vyloučení má platnost 5 let. Důvodem k vyloučení můţe 

být především nepravdivé vedení záznamů a neoprávněné pouţití ochranných známek svazu. 

Vyloučení podniku bude zveřejněno ve výroční zprávě svazu EKOVÍN. 

 

Poznámky:  
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…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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4. Legislativa Integrované produkce 
 

4.1. Struktura dotačních zdrojů 

 

Dotační zdroje lze v České republice (ČR) rozdělit na dvě základní skupiny podle zdroje 

finančních prostředků. Po vstupu ČR do Evropské unie (EU) jsou zemědělcům nabízeny 

evropské dotační programy (většinou částečně kofinancované ze státního rozpočtu ČR), které 

jsou vhodně doplněny národními dotačními programy (plně hrazeny ze státního rozpočtu ČR). 

Evropské dotační programy spolu s národními doplňkovými platbami administruje a vyplácí 

Státní zemědělský intervenční fond.  

Mezi základní dotační nástroje v ČR patří: 

Přímé platby  

Přímé platby zahrnují jednotnou platbu na plochu, oddělenou platbu za cukr a rajčata a 

národní doplňkové platby (Top Up) slouţící k dorovnání jednotné platby na plochu na úroveň 

starých členských států EU. Ţádosti o tyto podpory jsou podávány formou tzv. jednotné 

ţádosti kaţdoročně do 15.5. 

 

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 až 2013 

Program rozvoje venkova je evropským zdrojem finančních prostředků kofinancovaných 

částečně ČR. Podpory jsou svým charakterem buď investiční (zejména osa I, III a IV) nebo 

plošné (osa II s výjimkou řešení lesních kalamit a podpory funkcí lesa). Plošné podpory jsou 

podávány formou tzv. jednotné žádosti každoročně do 15.5. V rámci investičních podpor 

jsou vyhlašovány výzvy na příjem projektů.  

 

Do tohoto programu spadá Integrované a ekologické hospodaření v révě vinné 

 

Operační program Rybářství na období 2007 aţ 2013 

Operační program Rybářství je evropským zdrojem finančních prostředků kofinancovaných 

částečně ČR. Podpory jsou svým charakterem investiční. Na příjem projektů jsou 

vyhlašovány výzvy. 

 

Dotace v rámci Společné organizace trhu 

Z hlediska podpor poskytovaných v rámci společných organizací trhu jsou zde prezentovány 

pouze podpory organizovanosti producentské základny v rámci komodity ovoce a zelenina a 

dále podpory směřované do komodity víno. Jedná se o podpory evropské s částečným 

kofinancováním ze státního rozpočtu ČR. 

 

Národní dotace 

Po vstupu do EU lze národní dotace hrazené čistě ze státního rozpočtu ČR administrované 

Ministerstvem zemědělství ČR rozdělit do třech základních směrů - podpory různého 

charakteru vyhlašované formou Zásad, které kaţdoročně schvaluje ministr zemědělství, 

podpory směřující do lesního hospodářství a podpory směřující do vodního hospodářství. 

 

Podpůrný garanční a lesnický fond 

Hlavni činností tohoto fondu je poskytovaní podpor ve formě dotaci úroků a garancí časti 

jejich jistiny úvěrů na ekonomicky návratné podnikatelské záměry, a to v rámci programu 

Zemědělec a programu Půda. Zdrojem finančních prostředků je státní rozpočet ČR. Podpora 
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se poskytuje pouze na investice, které nejsou povaţovány za přijatelné výdaje v rámci 

Programu rozvoje venkova. 

 

S evropskými dotačními nástroji jsou úzce svázány kontroly podmíněnosti Cross 

compliance. 

 

4.1.1 Program rozvoje venkova ČR na období 2007 až 2013 – OSA II. 

 

OSA II je zaměřena na zlepšování ţivotního prostředí a krajiny. 

 

Hlavní prioritou je zvýšení biologické rozmanitosti, zachování a rozvoj zemědělských a 

lesnických systémů s vysokou přidanou hodnotou a tradičních zemědělských krajin. Dále se 

podporuje ochrana vody a půdy (zejména zachování kvalitního přirozeného vodního reţimu) 

a v neposlední řadě i sniţování emisí skleníkových plynů. 

 

II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby 

poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA) 

Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců hospodařících v oblastech s méně 

příznivými podmínkami s cílem zachovat venkovskou krajinu, podpořit systémy šetrné k 

ţivotnímu prostředí, přispět ke stabilizaci venkovského obyvatelstva v těchto oblastech a 

pomoci zajistit pro zemědělce odpovídající úroveň příjmů. 

  

II.1.2 Platby v rámci oblastí NATURA 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku 

2000/60/ES (WFD) 

Cílem opatření je pomoci zemědělcům při řešení specifického znevýhodnění vyplývajícího 

z implementace evropských směrnic pro soustavu Natura 2000 a Rámcové směrnice pro 

vodní politiku ES. 

  

II.1.3 Agroenvironmentální opatření 

Opatření má za úkol podpořit způsoby vyuţití zemědělské půdy, které jsou v souladu s 

ochranou a zlepšením ţivotního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Dále podporuje 

zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické 

rozmanitosti a údrţbu krajiny. 

  

II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy 

Posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch a zlepšení ekologické rovnováhy 

krajiny. Stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a 

ochrana vod. Zvýšení schopnosti absorpce atmosférického CO2 a tím přispět ke zmírnění 

klimatických změn. 

  
II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích a Opatření II.2.3 Lesnicko-environmentální 

platby 

Zvýšení environmentální hodnoty lesů. Trvale udrţitelné vyuţití lesní půdy a zlepšení 

ţivotního prostředí a krajiny. 

  
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů 

Obnova lesního potenciálu po kalamitách a/nebo zavedení preventivních opatření v lesích. 

Trvale udrţitelné vyuţití lesní půdy. Neproduktivní investice v lesích. Zlepšení ţivotního 

prostředí a krajiny. 

http://eagri.cz/public/eagri/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/
http://eagri.cz/public/eagri/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/
http://eagri.cz/public/eagri/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2007/
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4.1.1.a) Agroenvironmentální opatření 

 

Podmínky agroenvironmentálních opatření upravuje nařízení vlády č. 79/2007 Sb., jehoţ 

nadřazeným předpisem je zákon č 256/2000 Sb.  

 

Shrnutí změn v rámci tohoto nařízení pro rok 2010 

 

Kontrola podmíněnosti (cross compliance) 

Jiţ od roku 2009 se v souladu s legislativou staly minimální poţadavky pro pouţití hnojiv a 

přípravků na ochranu rostlin součástí kontrolovaných poţadavků v rámci tzv. kontrol 

podmíněnosti, neboli cross compliance. 

Zařazení minimálních poţadavků pro pouţití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pod 

kontroly podmíněnosti znamená, ţe výběr ţadatelů ke kontrole, provádění kontroly a její 

vyhodnocení bude probíhat v souladu s pravidly pro kontroly podmíněnosti. Od roku 2010 

budou minimální poţadavky pro pouţití hnojiv vyhodnocovány jako akt spadající do 

oblasti Ţivotní prostředí a minimální poţadavky pro pouţití přípravků na ochranu rostlin jako 

akt spadající do oblasti Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin. Sankce za porušení 

minimálních poţadavků pro pouţití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin bude stanovena 

podle postupu uvedeném v nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení 

podmíněnosti poskytování některých podpor. V případě zjištění porušení minimálních 

poţadavků se sankce bude vztahovat nejenom na dotaci poskytovanou v AEO, ale i na ostatní 

dotace poskytované v rámci osy II PRV. 

Od roku 2010 dochází k rozšíření a změně podmínek dobrého zemědělského a 

environmentálního stavu. V souvislosti s touto změnou nebude nadále za podmínku 

způsobilosti pro dotaci povaţována podmínka výšky travního porostu 30 cm po 31. 10. 

kalendářního roku. Tato podmínka bude kontrolována v rámci kontrol podmíněnosti jako 

součást podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu. 

Kontrolám podmíněnosti se detailně věnuje speciální publikace vydaná MZe (Průvodce 

zemědělce kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2010). 

 

Vykázání veškeré zemědělské půdy 

Ţadatel musí v jednotné ţádosti vykázat veškerou zemědělskou půdu, kterou má k dispozici, 

bez ohledu na to, zda na ni ţádá podporu či nikoliv. Jestliţe tak neučiní, bude mu udělena 

sankce, o kterou se sníţí vyplácená podpora. Jestliţe ţadatel uţívá zemědělskou půdu, kterou 

nemá vedenou v Evidenci, je nutné, aby ji do Evidence nahlásil, a to bez ohledu na to, zda na 

ni bude ţádat o poskytnutí dotace či nebude.  

 

Doplnění pardonovaného důvodu mimořádná aktualizace  
V případě, ţe by zákresem krajinného prvku došlo ke sníţení výměry půdního bloku/dílu, pak 

toto sníţení bude pardonováno obdobně jako mimořádná aktualizace tj. do 5 % původní 

výměry půdního bloku/dílu. 

 

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2010 

Směnným kurzem pro rok 2010, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci II.1.3. 

Agroenvironmentálního opatření osy II Programu rozvoje venkova, je kurz  

 

26,285 CZK/EUR.  

 

Podrobnější informace, metodiky, platná nařízení vlády a další uţitečné dokumenty najdete na 

WWW.EKOVIN.CZ 

http://www.ekovin.cz/
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4.1.1.b) Kontrola podmíněnosti - Cross Compliance 

 

Od 1. 1. 2009 je v České republice vyplácení přímých podpor a dalších vybraných dotací 

"podmíněno" plněním standardů udrţování půdy v Dobrém zemědělském a environmentálním 

stavu, dodrţováním povinných poţadavků v oblasti ţivotního prostředí, veřejného zdraví, 

zdraví zvířat a zdraví rostlin, dobrých ţivotních podmínek zvířat a minimálních poţadavků v 

rámci agroenvironmentálních opatření. 

V případě, ţe ţadatel o dotace tyto podmínky nedodrţí, můţe mu být sníţena nebo, v 

nejkrajnějším případě, neposkytnuta výplata vybraných vyuţívaných dotací. Plnění standardů 

a poţadavků je ověřováno kontrolou plnění tzv. kontrolovaných poţadavků. Jejich formu a 

metodu kontroly si kaţdá země EU stanovuje sama, dle národních specifik. 

 

Další podrobnější informace a pravidelné aktualizace naleznete na WWW.EKOVIN.CZ 

 

Poznámky: 
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Přílohy 
1: Poznámky k aplikaci 

O úspěšnosti ochranného zásahu rozhodují 

 včasnost, resp. optimální termín zahájení ošetření 

 sled dalších ošetření zohledňující reálné ohroţení porostů 

 správná volba pesticidu respektující jeho působení  (kontaktní, hloubkové, translaminární, 

lokálně systémové,  systémové) a účinnost (preventivní, kurativní,  eradikativní) 

 kvalita ošetření 

Z hlediska účinnosti jsou rozhodující především 

 dávka přípravku 

 dávka aplikační kapaliny 

 počasí v době ošetření a po ošetření 

 technická úroveň a především správné seřízení aplikačního zařízení 

Dávkování  

Fungicidy a zoocidy pro révu byly do roku 2008 registrovány v jedné dávce v kg nebo l na ha, 

případně v procentech. Ojediněle  je registrováno rozmezí dávek (2 - 3 kg/ha; 0,2 - 0,3 %).  

Při stanovení doporučeného dávkování v procentech je koncentrace udávána ve vztahu k 

dávce 1000 l aplikační kapaliny/ha. Snižujeme-li při rosení dávku aplikační kapaliny na 

ha úměrně zvyšujeme koncentraci tak, aby byla zachována dávka přípravku na 

jednotku ošetřené plochy (1000 l  0,2 % = 2 kg/ha, 500 l  0,4 % = 2 kg/ha). 

Rozhodující je dávka přípravku na jednotku plochy (ha), nikoliv koncentrace. 

Pokud je uváděno rozmezí dávek, pak spodní hranici doporučeného rozmezí pouţijeme za 

niţšího infekčního tlaku a příznivých podmínek pro účinnost přípravku, horní hranici 

doporučeného rozmezí za vysokého infekčního tlaku či ohroţení porostů, za méně příznivých 

podmínek pro účinnost a při výjimečném kurativním či eradikativním pouţití fungicidu. 

Od roku 2008 zohledňují registrované dávky fungicidů a zoocidů olistění keřů révy. Do fáze 

BBCH 61 (počátek kvetení) je registrováno niţší, ve většině případů poloviční mnoţství plné 

dávky, od BBCH 61 (počátek kvetení) plná dávka. Např. Fantic F do BBCH 61 1 kg/ha, 

maximální dávka aplikační kapaliny do 500 l/ha (minimální koncentrace 0,2 %) a od BBCH 

61 2 kg/ha, maximální dávka aplikační kapaliny do 1000 l/ha (minimální koncentrace 0,2 %). 

Pouţití poloviční dávky v období do BBCH 61 je odůvodněno skutečností, ţe celková zelená 

plocha keřů v období do počátku kvetení je menší neţ polovina plného olistění (cca 40 000 

m
2
/ha).Tuto menší plochu lze dokonale ošetřit niţším mnoţstvím aplikační kapaliny, přičemţ 

plnou účinnost zajišťuje stejná koncentrace přípravku (např. Fantic F 1 l/500 l = 0,2 %, 2 

l/1000 l = 0,2 %). 

Princip dodrţení dávky na 1 ha, respektive zvyšování koncentrace při sniţování dávky 

aplikační kapaliny zůstává zachován. Pokud sniţujeme v období do BBCH 61 dávku 

aplikační kapaliny pod 500 l (doporučené rozmezí 200 – 500 l) a později pod 1 000 l /ha 

(doporučné rozmezí 200 – 1 000 l) zvyšujeme koncentraci tak, aby byla zachována dávka 

přípravku na ošetřenou plochu (např. Fantic F do BBCH 61 1 kg/ha, později 2 kg/ha). 

Princip odstupňovaného dávkování lze vyuţít i u přípravků s jednou doporučenou dávkou. 

Registrovaná dávka by měla vţdy představovat minimální dávku, která zajistí poţadovanou 
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účinnost při plném olistění. Do BBCH 61 by měla být vţdy (pokud je správně stanovena plná 

dávka) dostačující poloviční dávka, té dávky, která zajistí poţadovanou účinnost při plném 

olistění daného porostu. 

Praktické výsledky prokázaly, ţe při ošetření kvalitně seřízeným, v optimálním reţimu 

pracujícím rosičem, který zajistí rovnoměrnou a optimální distribuci a minimální ztráty 

aplikační kapaliny lze sníţit dávku přípravku o 20 % bez rizika ovlivnění biologické 

účinnosti. Sníţení dávky lze doporučit u kontaktně, hloubkově i systemicky působících 

přípravků, pokud jsou aplikovány za vhodných podmínek. Dávku nesniţovat za extremně 

silného infekčního tlaku choroby, při kurativním nebo eradikativním pouţití fungicidů, za 

nevhodných podmínek pro aplikaci a účinnost přípravku nebo při silném výskytu škodlivého 

organizmu. Z hlediska zvýšení rizika vzniku rezistence u ohroţených skupin fungicidů nelze 

toto sníţení povaţovat za významné pokud je zajištěna vysoká kvalita ošetření a jsou 

respektovány ostatní zásady oddálení vzniku rezistence, zejména dodrţen doporučený 

maximální počet ošetření a střídání přípravků v průběhu vegetace. 

Racionální sniţování dávek doporučuje také obecná směrnice pro integrované produkce 

IOBC. Niţší dávkování je nesporně ekologicky i ekonomicky výhodné. 

Dávka aplikační kapaliny  

Základní aplikační technologií je rosení. Při rosení je moţno pouţít dávku aplikační kapaliny 

v rozmezí 200 - 1000 l/ha. Pokud není stanoveno v návodu k pouţití pesticidu jinak lze za 

optimální dávku povaţovat 400-600 l/ha. Pouţití vyšších dávek aplikační kapaliny nezajistí 

zvýšení účinnosti a je ekologicky i ekonomicky nevýhodné. 

Vliv počasí na účinnost ošetření 

Úspěšnost zásahu významně ovlivňuje počasí v době aplikace a po aplikaci. Významné jsou 

zejména teploty, vlhkost a dešťové sráţky. 

Teplota přímo ovlivňuje účinnost lokálně systémových fungicidů ze skupiny DMI (sníţená 

účinnost při teplotách pod 10 /12/ °C), přípravků na bázi síry (nedostatečná účinnost při 

teplotách pod 16 °C), specifických akaricidů (Omite 570 EW nedostatečná účinnost při 

teplotách pod 18 °C), přípravků na bázi Bacillus thuringiensis (nedostatečná účinnost při 

teplotách pod 15 °C) a pod. 

V teplém letním období provádět ošetření zásadně ráno, dopoledne, večer nebo i v noci. 

Ošetření při vysokých teplotách a zejména při vysokých teplotách a nízké vlhkosti vzduchu 

podstatně sniţuje účinnost zejména systémově a hloubkově působících přípavků a můţe být 

příčinou selhání zásahu. 

Kvalita ošetření 

Seřízení a pracovní reţim aplikačního zařízení často rozhodují o výsledku ošetření a plném 

uplatnění velmi drahých přípravků. Rozhodující jsou správná volba trysek, nasměrování 

trysek, seřízení dávky aplikační kapaliny podle stavu porostu a potřeby ošetření, pojezdová 

rychlost a tlak (6 – 12 bar, vyšší tlak zajistí lepší kvalitu ošetření).Pojezdová rychlost by 

neměla překročit 6 km/hod.  Významná je pravidelná kontrola funkce aplikačního zařízení 
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2. Rezistence fytopatogenních hub k fungicidům 

Strategie zabránění vzniku rezistence - soubor opatření realizovaných s cílem zachovat 

účinnost fungicidů disponovaných ke vzniku rezistence a tak předejít škodám, které by 

vznikly sníţením nebo ztrátou účinnosti. 

 

Obecná opatření proti vzniku rezistence 

 minimalizace pouţití rizikových fungicidů v systému integrované ochrany a usměrněné 

chemické ochrany rostlin 

 regulace pouţití rizikových fungicidů 

 limitovat počet pouţití za vegetaci 

 střídat s fungicidy s odlišným mechanizmem účinku 

 pouţívat  v kombinaci s jinými účinnými látkami, především s vícebodovým 

působením (tank mix nebo ready mix kombinace) 

 dodrţovat doporučené dávky 

 rizikové fungicidy pouţívat preventivně, omezit nebo vyloučit kurativní a eradikativní 

pouţití 

 
Charakteristika významných rezistencí ohroţených skupin fungicidních látek a specifické zásady 

oddálení vzniku rezistence 

 

Fenylamidy 

(vysoké riziko vzniku rezistence, cross rezistence v rámci fenylamidů, v ČR prokázána 

rezistence plísně révové) 

 

 metalaxyl-M (typ Ridomil) 

 benalaxyl-M (Fantic F) 

 

Opatření proti vzniku rezistence 

 dodrţovat doporučení k pouţití 

 zásadně pouţívat v kombinaci s  účinnými látkami s odlišným působením (ready mix 

kombinace) 

 pouţívat preventivně, kurativně jen výjimečně po nepokryté infekci nebo infekční periodě 

 nepřekročit interval 14 dní mezi ošetřeními (ztráta účinnosti partnera v kombinaci) 

 střídat s přípravky s jiným mechanismem působení 

 limitovat počet ošetření, pouţít max. 4x (v IP max. 2x) v průběhu vegetace 

 pouţívat především k časnějším ošetřením (intenzivní růst révy, obnova citlivosti 

populace)  

 

Inhibitory biosyntézy sterolů (SBIs) 

Inhibitory demetylace (DMIs) 

(střední riziko vzniku rezistence, cross rezistence v rámci DMIs, v ČR prokázána sníţená 

účinnost na padlí révové) 

triazoly  

 flusilasole (Punch 10 EW) 

 penconazole (Topas 100 EC) 

 tebuconazole (Falcon 460 EC) 

 tetraconazole (Domark 10 EC, Emerald 10 EC) 

 triadimenol (Falcon 460 EC) 
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Opatření proti vzniku rezistence 

 dodrţovat doporučení pro pouţití 

 pouţívat jen preventivně ne kurativně a eradikativně (kurativní a eradikativní účinnost je 

vzhledem k obecně sníţené citlivosti padlí révového nedostatečná) 

 střídat s přípravky s jiným mechanizmem účinku 

 pouţít tank mix kombinace s přípravky s jiným mechanizmem účinku (vhodnější je 

upřednostnit střídání před kombinacemi) 

 limitovat počet ošetření, pouţít 2x (max. 4x) v průběhu vegetace  

 

Dikarboximidy 

(střední aţ vysoké riziko vzniku rezistence, cross rezistence vrámci dikarboximidů, v ČR 

prokázána rezistence plísně šedé na révě) 

* iprodione (Rovral Flo do 30.7.2010, poţádáno o registraci Rovral Aquaflo) 

 

Opatření proti vzniku rezistence 

 dodrţovat doporučení pro pouţití 

 pouţít 1x za vegetaci 

 střídat s přípravky s jiným mechanizmem účinku 

 ponechat prodlouţené periody bez selekčního tlaku 

 

QoI fungicidy 

(vysoké riziko vzniku rezistence, cross rezistence v rámci QoI, v ČR prokázána rezistence 

plísně révové k azoxystrobinu) 

 

Strobiluriny  

 azoxystrobin (Quadris) 

 kresoxim-methyl (Discus) 

 pyraclostrobin (Cabrio Top) 

 trifloxystrobin (Zato 50 WG) 

 

Imidazolinony 

 fenamidone (Verita) 

 

Oxazolidinediony 

 famoxadone (Tanos 50 WG) 

 

Opatření proti vzniku rezistence – plíseň révová 

 dodrţovat doporučení k pouţití 

 pouţívat preventivně, ne kurativně a eradikativně 

 pouţít  maximálně 3x, v IP max. 2x,  v průběhu vegetace a jen v kombinaci s účinnými 

látkami s odlišným působením 

 pouţít jednou nebo v bloku (2x) a sled ošetření přerušit přípravkem s odlišným působením  

 

Opatření proti vzniku rezistence – padlí révové 

 dodrţovat doporučení k pouţití  

 pouţívat preventivně, ne kurativně a eradikativně 

 pouţít  maximálně 3x, v IP max. 2x,  v průběhu vegetace samostatně nebo v kombinaci 

s účinnými látkami s odlišným působením  

 při samostatném pouţití důsledně střídat s fungicidy s odlišným působením 
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 při pouţití kombinací pouţít max. 2x, poté sled ošetření přerušit přípravkem s odlišným 

působením 

 pokud byla zjištěna rezistence i kombinace důsledně střídat s fungicidy s odlišným 

působením 

 

Amidy kyseliny cynnamové 

(nízké aţ střední riziko vzniku rezistence, cross rezistence v rámciCAAs) 

 dimethomorph (Acrobat MZ) 

 iprovalicarb (Melody Combi 65,3 WG) 

 mandipropamid  (Pergado F) 

 

Opatření proti vzniku rezistence  

 dodrţovat doporučení pro pouţití 

 pouţívat preventivně, kurativně jen po nepokryté infekci nebo infekční periodě 

 zásadně pouţívat v kombinaci s účinnými látkami s odlišným působením (ready-mix 

kombinace) 

 střídat s přípravky s odlišným mechanizmem působení 

 limitovat počet ošetření, pouţít max. 4x v průběhu vegetace (max. 50 % počtu ošetření) 

 

Anilinopyrimidiny 

(střední riziko vzniku rezistence, cross rezistence v rámci anilinopyrimidinů) 

 

 pyrimethanil (Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC) 

 

Opatření proti vzniku rezistence  

 dodrţovat doporučení pro pouţití 

 pouţít  pouze 1x v průběhu vegetace (při 6-ti a více ošetřeních maximálně 2x) 

 střídat s přípravky s jiným mechanizmem působení 
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3. Charakteristika skupin a účinných látek proti plísni révy 

 

Acylpicolidy  - fluopycolide (Profiler) 

 působí kontaktně, translaminárně a lokálně systémově (pohyb xylémem) 

 vykazuje preventivní a krátkodobou kurativní účinnost (2 dny), omezuje sporulaci. 

Inhybuje pohyb a zastavuje klíčení zoospor a omezuje růst mycelia.  

 je specificky účinný na peronosporomycety 

 interval mezi ošetřeními 10 – 12 (14) dní, především podle infekčního tlaku 

 působí specificky, narušuje tvorbu a ukládání spektrinů 

 nová skupina účiných látek, riziko vzniku rezistence není definováno 

 dodrţet doporučení pro pouţití 

 

Amidy kyseliny cynnamové (CAAs) – dimethomorf (+mancozeb - Acrobat MZ, 

iprovalicarb+folpet-Melody Combi 65,3 WG, mandipropamid+folpet-Pergado F) 

 působí systémově a kontaktně, v rostlině se pohybuje akropetálně 

 má preventivní a kurativní účinnost (iprovalicarb 4 dny, dimethomorf 3-4 dny, 

mandipropamid 2 dny) 

 působí selektivně proti peronosporomycetám, zásadně jsou pouţívány v kombinaci 

s kontaktními fungicidy 

 interval mezi ošetřeními (7) 10 – 12 (14) dní, především dle infekčního tlaku 

 působí specificky, narušují syntézu a ukládání fosfolipidů 

 nízké aţ střední riziko vzniku rezistence 

 cross rezistence v rámci skupiny CAAs (amidy kyseliny karboxylové) 

 dodrţet doporučení pro pouţití 

 

Cyanoimidazoly – cyazofamid (Mildicut) 

 působí kontaktně a translaminárně 

 vykazuje preventivní a krátkodobou kurativní účinnost (do 24 hod). Zabraňuje klíčení 

zoosporangií a zoospor, inhybuje pohyb zoospor a omezuje sporulaci 

 je specificky účinný na peronosporomycety 

 interval mezi ošetřeními 8 – 10 (14) dní, především podle infekčního tlaku 

 má specifický mechanizmus účinku, narušuje proces respirace 

 střední aţ vysoké riziko vzniku rezistence 

 dodrţovat doporučení pro pouţití 

 

Dithiokarbamáty – mancozeb (Dithane DG NeoTec, Dithane M 45, Novozir MN 80 

New), metiram (Polyram WG) 

 působí kontaktně, vykazují preventivní účinnost 

 interval mezi ošetřeními (5) 7 – 10 (14) dní dle infekčního tlaku, intenzity růstu a počasí 

 jsou účinné i proti červené spále révy 

 nejsou ohroţeny rezistencí 

 jsou omezeně pouţitelné s dravým roztočem T. pyri, populace Mikulov 

 mancozeb (typ Dithane, Novozir MN New) i všechny kombinace s mancozebem (Acrobat 

MZ, Electis, Curzate M, Curzate Gold, Ridomil Gold MZ WP, Ridomil Gold MZ Pepite) a 

metiram a jeho kombinace (Polyram WG, CabrioTop) v souhrnu pouţít maximálně 2x za 

vegetaci 
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Etylfosfonáty - fosetyl Al (Aliette Bordeaux, Profiler, Verita) 

 působí systémově, v rostlině se pohybuje akropetálně i bazipetálně. 

 má specifickou (buduje mechanizmus odolnosti) a především preventivní účinnost  

 má dlouhodobou účinnost (interval mezi ošetřeními 10 - 14 (18) dní, především dle 

infekčního tlaku) 

 velmi nízké riziko vzniku rezistence 

 dodrţet doporučení pro pouţití 

 

Fenylamidy (PAs) – metalaxyl M (+ folpet – Ridomil Gold Plus Pepite + mancozeb – 

Ridomil Gold MZ WP, Ridomil Gold MZ Pepite + oxichlorid Cu
++

-Ridomil Gold Plus 42 

WP), oxadixyl-M  (+ folpet – Fantic F) 

 působí systémově, v rostlině se pohybují akropetálně. 

 mají preventivní a kurativní (3-4 dny) účinnost 

 působí specificky, inhibují syntézu RNA 

 zásadně jsou pouţívány v kombinaci  s kontaktními fungicidy 

 působí dlouhodobě (pokud není účinnost sníţena rezistencí), interval mezi ošetřeními (7) 

10 – 12 (14) dní, především dle infekčního tlaku 

 působí selektivně proti peronosporomycetám 

 vysoké riziko vzniku rezistence (vzniká rychle a plošně) 

 cross rezistence v rámci skupiny fenylamidů, pouţitím jedné účinné látky ze skupiny se 

buduje rezistence i k ostatním (viz kapitola - Rezistence fytopatogenních hub 

k fungicidům) 

 dodrţovat opatření proti vzniku rezistence (viz kapitola - Rezistence fytopatogenních hub 

k fungicidům) 

 v ČR prokázána rezistence plísně révové 

 

Ftalimidy – captan (Captan 50 WP, typ Merpan), folpet (typ Folpan) 

 působí kontaktně, vykazují preventivní účinnost 

 interval mezi ošetřeními (5) 7 – 10 (14) dní dle infekčního tlaku, intenzity růstu a počasí 

 mají široké spektrum účinnosti, vykazují dobrou vedlejší účinnost na šedou a bílou 

hnilobu, folpet omezuje i výskyty padlí 

 nejsou ohroţeny rezistencí 

 dodrţet ochranné lhůty, nebezpečí ovlivnění kvašení moštů (pouţít nejpozději do  konce 

července) 

 

Kyanoacetamid oxiny – cymoxanil (+mancozeb - Curzate MZ, Curzate Gold, +famoxadone-

Tanos 50WG) 

 působí translaminárně, resp. lokálně systémově a kontaktně 

 vykazuje preventivní a krátkodobou kurativní účinnost (2 dny)  

 cymoxanil je v rostlinných pletivech rychle metabolizován, má velmi krátkodobé 

reziduální působení, zásadně je pouţíván v kombinaci s kontaktními fungicidy, které 

prodluţují dobu účinnosti 

 interval mezi ošetřeními je dán dobou působení kontaktní fungicidní látky (5) 7 – 8 (10) 

dní 

 nízké aţ střední riziko vzniku rezistence 

 dodrţet doporučení pro pouţití 
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Měďnaté fungicidy – hydroxid  Cu++
 
(Champion 50 WP, Funguran OH 50 WP, Kocide 

2000), oxichlorid Cu++ (Cuprocaffaro, Cuprocaffaro Micro, Flowbrix, Kuprikol 50, 

Kuprikol 250 SC), zásaditý síran Cu++ (Cuproxat SC) 

 působí kontaktně, vykazují preventivní účinnost 

 interval mezi ošetřeními (5) 7 – 10 (14) dní dle infekčního tlaku, intenzity růstu a počasí 

 omezují růst, zpevňují rostlinná pletiva 

 nejsou ohroţeny rezistencí 

 vzhledem ke kumulaci a ekologickým rizikům pouţít v průběhu vegetace maximálně 2 kg 

čisté mědi na ha (viz příloha č.6) 

 

Qo inhibitory – strobiluriny (azoxystrobin – Quadris, + folpan – Quadrix Max, 

pyraclostrobin + metiram – Cabrio Top) – imidazolinony (fenamidone+fosetyl Al – 

Verita), oxazolidinediony (famoxadone + cymoxanil – Tanos 50 WG) 

 původně přírodní látky, které vylučují některé vyšší bazidiomycety (např. rodu 

Oudemansiella a Strobilurus) na obranu proti niţším houbám 

 působí kontaktně, translaminárně a některé i systémově (azoxystrobin), pokud jsou 

systémové, v rostlině se pohybují akropetálně,  mají preventivní a kurativní účinnost, 

pouţívat zásadně preventivně 

 působí dlouhodobě, interval mezi ošetřeními 8 –10 (14) dní 

 jsou velice odolné proti dešti po aplikaci 

 strobiluriny mají široké spektrum účinnosti, současně působí na padlí révy, šedou, bílou i 

peniciliovou hnilobu hroznů, na červenou spálu a černou skvrnitost révy.  

 působí specificky, inhibují  mitochondriální respiraci  

 vysoké riziko vzniku rezistence, cross rezistence v rámci QoI, pouţitím jedné účinné látky 

ze skupiny se buduje rezistence i k ostatním (viz kapitola – Rezistence fytopatogenních 

hub k fungicidům) 

 dodrţovat opatření proti vzniku rezistence (viz kapitola – Rezistence fytopatogenních hub 

k fungicidům) 

 v ČR prokázaná rezistence plísně révové k azoxystrobinu 
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4. Charakteristika skupin a účinných látek proti padlí révy 

 

Benzofenony – metrafenon (Vivando) 

 působí kontaktně a hloubkově (lokálně systémově) 

 vykazuje preventivní a částečnou kurativné účinnost (inhybuje růst mycelia, tvorbu a 

prorůstání haustorií do buněk hostitele a sporulaci) 

 má dlouhodobou účinnost, interval (7) 10 – 14 dní, především podle infekčního talku 

 vhodný pro pouţití v období zvýšeného rizika šíření padlí, tj. od ukončení kvetení do 

července 

 nová skupina účinných látek, riziko vzniku rezistence není definováno 

 dodrţet doporučení pro pouţití 

 

Dinocap (Karathane LC) 

 působí kontaktně, vykazuje preventivní, kurativní a eradikativní účinnost 

 působí krátkodobě, interval mezi ošetřeními 7 – 8 (10) dní, dle infekčního tlaku 

 je vhodný k pouţití při zjištění výskytu (stop ošetření). Ošetřit 2x v intervalu 3 - 5 dní. 

 nepouţívat při teplotách nad 30
o
 C 

 není ohroţen rezistencí 

 neohroţuje dravého roztoče T. pyri, populace Mikulov. Vzhledem k menší ekologické 

vhodnosti, pouţít maximálně 2x za vegetaci. 

 zrušena registrace, pouţití do 31.7.2011 

 

Inhibitory biosyntézy sterolů (SBI-s) 

Skupina I - inhibitory demetylace - DMIs (tetraconazole - Domark 10 EC, Emerald 10 EC, 

flusilazole - Punch 10 EW, penconazole - Topas 100 EC a kombinace spiroxamine + 

tebuconazole + triadimenol - Falcon 460 EC) 

 působí lokálně systémově a kontaktně 

 vykazují preventivní, kurativní a eradikativní účinnost. Vzhledem ke sníţené citlivosti 

patogenu došlo k významnému poklesu aţ ztrátě kurativní a eradikativní účinnosti. 

Pouţívat jen preventivně. 

 působí 5 - 14 dní, dle infekčního tlaku a citlivosti populace patogenu. Nástup rezistence se 

projevuje zkrácením doby působení. 

 neošetřovat za vysokých teplot  (nad 28
o
 C) a nízké vlhkosti vzduchu. V horkých letních 

obdobích ošetřovat ráno, dopoledne nebo večer. 

 působí specificky, inhibují demetylaci v pozici 14 lanosterolů (prekurzorů sterolů) 

 střední riziko vzniku rezistence 

 cross rezistence v rámci DMIs, pouţitím jedné účinné látky ze skupiny se buduje 

rezistence i k ostatním (viz kapitola - Rezistence fytopatogenních hub k fungicidům) 

 dodrţovat opatření proti vzniku rezistence (viz kapitola - Rezistence fytopatogenních hub 

k fungicidům) 

 

Skupina II – aminy/spiroketalaminy – spiroxamine (+ DMIs - Falcon 360 EC) 

 působí kontaktně a hloubkově 

 vykazuje preventivní, kurativní a eradikativní účinnost 

 pouţívá se samostatně nebo v kombinaci s DMI fungicidy (ČR)  

 interval mezi ošetřeními 7 – 10 (14) dní dle úrovně infekčního tlaku. Při  vyšším 

infekčním tlaku pouţít horní hranici doporučovaného rozmezí dávkování. 
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 vhodný pro pouţití v období zvýšeného rizika šíření padlí révy, tj. od ukončení kvetení do 

července 

 vhodný i pro výjimečné eradikativní ošetření (2x ve zkráceném intervalu) 

 působí specificky, inhibuje delta 14-reduktázu a delta 8 → 7 izomerázu v syntéze strolů 

 nízké aţ střední riziko vzniku rezistence. Není cross rezistence s SBIs skupina I – DMIs. 

 dodrţovat doporučení pro pouţití 

 

Qo inhibitory – strobiluriny (kresoxim-methyl - Discus,azoxystrobin - Quadris, + folpet – 

Quadris Max, trifloxystrobin - Zato 50 WG), pyraclostrobin + metiram – Cabrio Top 

 původně přírodní látky, které vylučují některé vyšší bazidiomycety (např. rodu 

Oudemansiella a Strobilurus) na obranu proti niţším houbám 

 působí kontaktně, translaminárně a některé i systémově (azoxystrobin), pokud jsou 

systémové, v rostlině se pohybují akropetálně,  mají preventivní a kurativní účinnost, 

pouţívat zásadně preventivně 

 působí dlouhodobě, interval mezi postřiky 8 – 10 (14) dní 

 některé účinné látky mají mezostemický účinek, část účinné látky zůstává na povrchu a 

část  je ukládána do voskového povlaku rostlinných částí (lipofilie). Následně proniká do 

rostlinných pletiv a je rozprostírána na ošetřených částech 

 jsou velice odolné proti dešti po aplikaci 

 mají široké spektrum účinnosti, všechny působí na padlí révy, azoxystrobin  i proti plísni 

révy, kresoxim-methyl, pyraclostrobin a trofloxystrobin vykazují proti plísni révy 

částečnou účinnost, jsou účinné na červenou spálu a černou skvrnitost révy, mají velmi 

dobrou vedlejší účinnost na šedou, bílou i peniciliovou hnilobu hroznů 

 působí specificky, inhibují  mitochondriální respiraci  

 vhodné pro pouţití v období zvýšeného rizika šíření padlí révy, tj. od konce kvetení do 

července 

 vysoké riziko vzniku rezistence, cross rezistence v rámci QoI, pouţitím jedné účinné látky 

ze skupiny se buduje rezistence i k ostatním (viz kapitola – Rezistence fytopatogenních 

hub k fungicidům) 

 dodrţovat opatření proti vzniku rezistence (viz kapitola – Rezistence fytopatogenních hub 

k fungicidům) 

 

Quinazoliny – proquinazid (Talendo) 

 poůsobí kontaktně a lokálně systémově 

 má preventivní účinnost, inhybuje tvorbu appresorií a klíčení konidií 

 interval mezi ošetřeními 7 – 10 (14) dní, především podle infekčního tlaku 

 vhodný pro pouţití v období zvýšeného rizika šíření padlí révy, tj. od ukončení kvetení do 

července 

 střední riziko vzniku rezistence, cross rezistence s quinoxifenem (IQ – Crystal) 

 dodrţovat doporučení pro pouţití 

 

Quinoliny – quinoxifen (IQ - Crystal) 

 působí kontaktně a fumiguje, účinná látka je absorbována rostlinnými  vosky   (lipofilie)  

a povrchovými pletivy, odkud je postupně uvolňována ve formě par, má dlouhodobou  

preventivní účinnost 

 interval mezi ošetřeními (5) 7 – 10 (14) dní dle úrovně infekčního tlaku 

 je odolný proti dešti po aplikaci 

 vhodný pro pouţití v období zvýšeného rizika šíření padlí révy, tj. od ukončení kvetení do 

července 
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 střední riziko vzniku rezistence, cross rezistence s proquinazidem (Talendo) 

 dodrţovat doporučení pro pouţití 

 

Přípravky na bázi síry (Kumulus WG, Sulikol K, Sulikol 750 SC) 

 působí kontaktně, vykazují preventivní účinnost 

 optimální účinnost je při teplotách v rozmezí 16-26
o
 C, při vyšších teplotách působí 

krátkodobě a mohou působit fytotoxicky 

 redukují výskyty fytosugních roztočů (hálčivec révový, vlnovník révový, svilušky) 

 působí krátkodobě, interval mezi ošetřeními 5 - 7dní, dle infekčního tlaku a teploty 

 nejsou ohroţeny rezistencí 

 mohou být kombinovány s přípravky na bázi DMIs, zejména pokud je podezření na 

sníţenou citlivost populace patogenu. Vhodnější neţ kombinace je racionální střídání 

přípravků 

 jsou vhodné i pro ekologické vinohradnictví 

 Sulikol K a Sulikol 750 SC – zrušena registrace, pouţití do 31.12.2011 
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5. Charakteristika skupin a účinných látek proti šedé hnilobě hroznů révy 

 

Anilinopyrimidiny – pyrimethanil (Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC) 

 působí kontaktně a hloubkově, mají preventivní a krátkodobou kurativní účinnost 

 vykazuje výrazný antilakázový efekt 

 současně působí na bílou hnilobu 

 působí specificky, narušují syntézu aminokyselin (methionin) 

 střední riziko vzniku rezistence  

 cross rezistence v rámci aniliopyrimidinu, pouţitím jedné účinné látky ze skupiny se 

buduje rezistence i k ostatním 

 dodrţovat opatření proti vzniku rezistence (viz kapitola - Rezistence fytopatogenních hub 

k fungicidům) 

 

Dikarboximidy – iprodione (do 30.7.2010 Rovral Flo, poţádáno o registraci Rovral 

Aquaflo) 

 působí především kontaktně 

 vykazují preventivní a částečně i kurativní účinnost 

 interval mezi ošetřeními 10 (14) dní, dle infekčního tlaku a citlivosti populace. Nástup 

rezistence se projevuje zkrácením doby působení 

 působí specificky, především narušují metabolismus lipidů 

 jsou ohroţeny rezistencí 

 cross rezistence v rámci skupiny dicarboximidů, pouţitím jedné účinné látky ze skupiny ze 

skupiny se buduje rezistence i k ostatním (viz kapitola - Rezistence fytopatogenních hub 

k fungicidům) 

 dodrţovat opatření proti vzniku rezistence (viz kapitola - Rezistence fytopatogenních hub 

k fungicidům). 

 v ČR prokázaná rezistence plísně šedé na révě  

 

Dithiokarbanáty – thiram (Thiram Granuflo)  

 působí kontaktně, vykazuje preventivní účinnost 

 interval mezi ošetřeními 7 – 14 dní dle ohroţení porostu  

 má široké spektrum účinnosti 

 dodrţovat ochranou lhůtu, při nedodrţení riziko ovlivnění kvašení moštu 

 nejsou ohroţeny rezistencí 

 respektovat omezení z důvodu rizika pro uţitečné členovce 

 

Inhibitory biosyntézy sterolů (SBI) 

 

Skupina III – hydroxianilidy – fenhexamid (Teldor 500 SC) 

 působí kontaktně a částečně translaminárně, resp. lokálně systemicky 

 vykazuje preventivní a dlouhodobou účinnost 

 interval mezi ošetřeními (7) 10 – 14 dní 

 převáţná část účinné látky je vázána na voskový povrch rostlinných částí. Vytváří stabilní 

povlak odolný proti dešti. 

 účinkuje specificky proti houbám řádu Leotiales, včetně Botryotinia fuckeliana 

 má krátkou ochrannou lhůtu, vhodný pro pozdní ošetření  

 působí specificky, na 3 ketoreduktázu v průběhu C4 demethylace v syntéze sterolů 

 nízké aţ stření riziko vzniku rezistence 
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 dodrţet doporučení pro pouţití 

 

Pyrosiřičitan K++Na+ , siřičitan Na+
 
(Solfobenton DC) 

 působí fumigačně a kontaktně, vykazuje preventivní účinnost 

 aplikovat jako poprach nebo v objemu aplikační kapaliny do 200l/ha. 

 není ohroţen rezistencí 

 

Trichoderma harzianum (Trichodex) 

 biologický přípravek vhodný i pro ekologické vinohradnictví 

 účinnou substancí jsou konidie a mycelium houby 

 redukuje výskyt patogenu osídlením jeho ţivotního prostoru,  konkurence o prostor a 

ţiviny 

 působí preventivně 

 interval mezi ošetřeními 7 – 10 dní, pouţít 2 – 4x 
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6 Použití měďnatých fungicidů v systému integrované produkce 

 

Přípravek Účinná látka Obsah Cu 

Dávka 

přípravku 

(kg/ha x l/ha) 

Dávka Cu 

(g/ha) 

Přípustný počet 

ošetření 

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 
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7. Krátkodobá prognóza nebezpečí výskytu a signalizace termínu ošetření proti plísni 

révy (Plasmopara viticola) 

(metoda SHMÚ Bratislava, autor Ing. P. Šteberla) 

 Principem metody je porovnání křivky kumulativního úhrnu sráţek s křivkou 

prognostického grafu vhodnosti podmínek pro výskyt plísně révy. Vyhodnocování vhodnosti 

podmínek vyţaduje sledování dešťových sráţek pomocí sráţkoměru. Naměřené údaje jsou 

pouţitelné jen v blízkosti sráţkoměrné stanice (do 3 km). 

 Dešťové sráţky se sledují od počátku května a jejich týdenní úhrn (součet denních 

úhrnů) se vynáší kaţdý týden (počínaje 15. květnem) do prognostického grafu jako 

kumulativní úhrn sráţek (součet týdenních úhrnů sráţek od 1. května = počátek 

vyhodnocování prognózy). 

 Spojnice vynesených bodů tvoří křivku, podle jejího průběhu se vyhodnocuje 

nebezpečí výskytu plísně révy. 

 

VYHODNOCENÍ PRŮBĚHU KŘIVKY ÚHRNU SRÁŢEK: 

Pokud se křivka úhrnu sráţek pohybuje v oblasti: 

a) nekalamitního výskytu (pod křivkou B) 

    je signalizováno ošetření po odkvětu a další cca za 10 – 14 dní 

b) sporadicko-kalamitního výskytu (mezi křivkami A a B) 

    - před květem po dobu 2 týdnů 

    je signalizováno ošetření před květem a další dvě ošetření po odkvětu  

    v intervalu 10 – 14 dní 

    - krátce před květem, v době kvetení a krátce po odkvětu 

    jsou signalizována tři ošetření po odkvětu v intervalu cca 10 – 14 dní 

c) kalamitního výskytu (nad prognostickou křivkou A) 

    provádí se pravidelné ošetření v intervalu 5 – 14 dní (podle úrovně infekčního tlaku, 

intenzity růstu a pouţitého přípravku) aţ do doby zaměkání bobulí, případně i déle 

Poznámka: 

a) Efekt vyuţití metody lze zvýšit zohledněním ostatních meteorologických a  

     mikroklimatických faktorů, zejména neměřitelných sráţek a dlouhodobého  

     ovlhčení povrchu rostlin. 

b) Pokud před květem klesají minimální denní teploty v období sráţkových dnů  

     pod 8 
o
C nebo průměrné denní teploty pod 13 

o
C, nebezpečí infekcí nehrozí. 

c) Pokud jsou zjištěny primární výskyty onemocnění v trati nebo obci, je třeba provést 

ošetření těsně před květem, i kdyţ se pohybuje křivka úhrnu sráţek     v oblasti nekalamitního 

výskytu nebo méně neţ 2 týdny v oblasti sporadického výskytu. 
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Tabulka pro vyhodnocování prognózy nebezpečí výskytu plísně révy (Plasmopara viticola) na 

révě metodou SHMÚ Bratislava 

 

ROK                                  LOKALITA 
Pořadové 

číslo 

týdne 

(od 1. 5.) 

Týden  

od - do 

Týdenní úhrn 

sráţek 

 

 

 

(mm) 

Kumulativní 

součet týdenních 

úhrnů sráţek 

(od 1. 5.) 

(mm) 

Prognóza 

výskytu 

choroby 

 

 

(NK,SK,KA) 

1. 1.5.-7. 5.    

2. 8.5.-14. 5.    

3.  15.5.-21.5.    

4. 22.5.-28.5.    

5. 29.5.-4.6.    

6. 5.6.-11.6.    

7. 12.6.-18.6.    

8. 19.6.-25.6.    

9. 26.6.-2.7.    

10. 3.7.-9.7.    

11. 10.7.-16.7.    

12. 17.7.-23.7.    

13. 24.7.-30.7.    

14. 31.7.-6.8.    

15. 7.8.-13.8.    

16. 14.8.-20.8.    

17. 21.8.-27.8.    

18. 28.8.-3.9.    
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8. Metodika zelených prací pro Integrovanou produkci hroznů   

(v návaznosti na vyhlášku MZe ČR č. 242/2004 Sb. ve znění nařízení vlády č.119/2005 Sb. 

návrh vypracovaný odborem trvalých kultur ÚKZÚZ Brno – Znojmo -15. 6. 2005) 

 

Řádné provádění „zelených prací“ během vegetačního období u keřů révy vinné ve vinici 

v rámci Integrovaných systémů pěstování révy vinné  spočívá : 

- v očištění pat  kmínků i vlastních kmínků od mladých letorostů, vyrašených ze spících 

oček 

- v podlomu – prosvětlení keřů pomocí redukce počtu letorostů v oblasti starého dřeva i 

       taţňů, 

- prostrkání letorostů mezi dráty opěrné konstrukce 

- provedení řezu k prosvětlení keřů  pomocí odstraňování zálistků (vylamování zálistků) 

v zóně hroznů v období od 1. června do 31. srpna kalendářního roku  

- zkrácení vrchních částí letorostů nad opěrnou konstrukcí – osečkování letorostů.  

 

Vlastní pracovní operace prosvětlení keřů pomocí odstraňování zálistků spočívá : 

 Plodné vinice 

- odstranění zálistků v zóně hroznů od báze letorostu aţ po poslední (nejvýše 

postavený) 

hrozen na výhonu v závislosti na odrůdě a způsobu vedení, tyto zálistky postupně 

narůstají a musí být odstraněny neţ dorostou do stadia v průměru 5 lístků 

- nebo mechanizačně prováděný opakovaný řez osečkovačem - ţací lištou, případně 

upravenými stroji na odlistění keřů v zóně hroznů 

 Mladé vinice 

- ruční vylámání zálistků u jednoho či dvou vyvázaných letorostů k opoře minimálně do 

výše 

kmínku dle předpokládaného systému vedení 

- vylámání zálistků se nemusí provádět v prvním roce výsadby při slabém růstu 

letorostu , cca do 40 cm výšky letorostu 

 

Poznámky: 

Dobře udrţovaná vinice musí mít řádně provedený zimní řez keřů révy vinné a vyvázány 

plodné taţně dle jednotlivých systémů vedení. Prosvětlování keřů révy vinné je moţné u 

některých vedení  provést také i mechanizačně pomocí osečkovačů  nebo odlisťovačů. Jde o 

částečné odlistění zóny hroznů speciálními k tomu určenými stroji nesenými traktorem.   

Vylamování zálistků je důleţité z hlediska celkového prosvětlení a provzdušení  keřů s cílem 

umoţnit sníţení doby ovlhčení listů a bobulí. Toto znamená zlepšení zdravotního stavu 

rostliny, zejména sníţení moţnosti napadení rostliny houbovými chorobami, především plísně 

šedé.  

V horní části letorostů není potřebné odstraňovat zálistky, je vhodnější zakracování zálistků 

za  třetím listem, či ponechání zálistků volnému růstu. 

U některých odrůd je tvorba zálistků intenzivnější – Tramín červený, Pálava, Sauvignon, 

Sylvánské zelené, Ryzlink vlašský a jiné. U těchto odrůd mohou zálistky v internodiích jiţ 

dříve vylámané opětovně znovu vyrůstat.  

Při mimořádných událostech jako jsou poškození zimními či jarními mrazy či poškození 

kroupami  je nucen pěstitel vyuţít  k formování révového keře i zálistky. V těchto případech se 

mohou  vyuţívat zálistky k zapěstování vhodného letorostu - réví pro vyuţití při řezu 

v následujícím roce. 
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Posouzení této letní operace - provedení řezu k prosvětlení keřů  pomocí odstraňování 

zálistků (vylamování zálistků ) je značně sloţité vzhledem k velkému mnoţství faktorů, které 

toto ovlivňují.   

Všechny tyto operace se částečně od sebe liší v závislosti zda se jedná o vinice mladé nebo 

plodné, vinice na nízkém (výška kmínku do 40 cm), středním (výška kmínku do 80 cm) či 

vysokém (výška kmínku nad 100 cm) vedení. U vysokého vedení mohou se vyskytovat různé 

systémy, například Moserovo vedení s variantou Sylvoz nebo Srdcovým tvarem, Vertiko a 

Závěs  (Záclona).   

Nízké vedení – veškeré zálistky v zóně hroznů je nutné průběţně vylamovat či jinak zabezpečit 

vzdušnost v zóně hroznů   

Střední vedení – veškeré zálistky v zóně hroznů je nutné vylamovat nebo mechanizačně 

redukovat pomocí speciálních strojů. 

Vysoké vedení – provádí se prosvětlení keřů révy vinné redukcí počtu letorostů (podlomem),  

u systémů Moserovo vedení se zhruba  jedna třetina letorostů  prostrkává do dvoudrátí, 

ostatní letorosty jsou volně svěšeny na keři, mechanizačně se můţe provádět odlisťování listů 

a osečkování vrchních částí letorostů.  

U vysokého vedení ve tvaru Závěs (Záclona) se provádí prosvětlení keřů révy vinné redukcí 

počtu letorostů (podlomem), letorosty jsou volně svěšeny na keři, moţné prosvětlování keřů 

mechanizačně odlisťováním listů a osečkování vrchních částí letorostů. 

Vertiko – specielní vedení  révového keře ve tvaru svislého kordonu se specielními zelenými 

pracemi při ošetřování. Provádí se značná redukce počtu letorostů, vrcholky letorosty 

v období 14 dní před kvetením se osečkují, čímţ se podpoří růst zálistků, které se opětovně 

během vegetace osečkují za 2 – 3 listem. 
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9.Metodika kontroly letu samců obaleče mramorovaného a jednopásého do 

feromonových lapáků. 

Pro kaţdý druh je nutno pouţít specifický typ lapáku. Ke kontrole letu se pouţije série 3 

lapáků instalovaných v řadě kolmé na směr převládajících větrů. Feromonové lapáky se 

vyvěšují ke kontrole 1. generace obaleče cca 20.4. Nálet samců obalečů se hodnotí kaţdý 2. - 

3. den. Optimální termín k aplikaci přípravků na bázi B. thuringiensis je cca 3. – 4. den po 

maximu náletu obalečů do feromonových lapáků. 

U insekticidů typu regulátorů růstu a vývoje hmyzu (Nomolt 15 SC, Insegar WP, Dimilin 25 

DP a 48 SC) je optimální termín ošetření ihned na počátku významného letu obalečů do 

feromonových lapáků. 

U ekologicky přijatelných insekticidů (Integro, SpinTor a Steward 30 WG) je optimální 

termín ošetření 8-10 dnů po maximu náletu obalečů do feromonových lapáků. 

Orientačně lze doporučit ochranu při náletu 8 - 10 samců cílových druhů obaleče za 2 - 3 dny 

v průměru na jeden feromonový lapák. 

Feromonové lapáky k monitorování letu 2. generace se vyvěšují v polovině června. 
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10.Adresář 

 

Sídlo svazu:  

EKOVÍN o.s., Šmahova 66, 627 00 Brno 

Web: www.ekovin.cz 

Email: info@ekovin.cz  

IČO: 449938141 

DIČ: CZ44993811 

 

Členové technické komise (u uvedených členů technické komise je moţno konzultovat 

příslušné okruhy otázek): 

 

Ing. P. Ackermann, CSc, 

- ochrana proti chorobám (viry, bakterie, houby) a škůdcům, chemická ochrana, 

vinohradnictví obecně, 

Státní rostlinolékařská správa, Zemědělská 1a, 658 37 Brno 

tel.: +420606728433, fax: +420548217900,  

e-mail: info@ekovin.cz  

 

Ing. M. Hluchý, Ph.D. 

- vinohradnictví obecně, agrotechnika, ochrana proti ţivočišným škůdcům, biologické metody 

ochrany, ekologické aspekty vinohradnictví, toxicita pesticidů vůči uţitečným organismům  

EKOVÍN o.s.., Šmahova 66, 627 00 Brno, tel/fax: 420548217900  

e-mail: info@ekovin.cz  

 

Ing. T. Richter 

- organizační záleţitosti, vinohradnictví obecně, legislativa 

EKOVÍN o.s.., Šmahova 66, 627 00 Brno, tel/fax: 420548217900,  

email: richter@ekovin.cz 

 

Ing. V. Křivánková 

- organizační záleţitosti, projekty 

EKOVÍN o.s.., Šmahova 66, 627 00 Brno, tel/fax: 420548217900,  

email: krivankova@ekovin.cz  
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