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15. SITUAČNÍ ZPRÁVA 
OCHRANA RÉVY VINNÉ 

ve vinařské oblasti 
Morava 

ve 32. týdnu  
(16.8.2010 – 22.8.2010) 

 
Choroby 
Plíseň révy 
Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na 
sledovaných lokalitách nadále doporučují ošetřování.  
Výskyty choroby byly zjištěny na všech lokalitách. Po vydatných srážkách 
v předminulém období došlo lokálně k dalšímu šíření choroby na listech. 
V první polovině tohoto období budou podle předpovědi srážky 
(přeháňkového nebo bouřkového charakteru), ve druhé polovině dojde 
k oteplení a bude počasí bez srážek (případně pouze lokální srážky).  
Od období bobule velikosti hrachu může dojít k napadení bobulí již jen přes 
třapinu nebo stopečky.  
Vzhledem k obecným výskytům (přítomnost zdrojů infekce) a předpovědi počasí 
je třeba provést ještě poslední ošetření porostů.  
Pro poslední ošetření proti plísni révy je vhodné upřednostnit měďnaté 
fungicidy (Cuprocaffaro, Cuprocaffaro Micro, Cuproxat SC, Champion 50 WP, 
Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Kocide 2000, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC).   
Měďnaté fungicidy nejlépe zajistí ochranu starých listů, zlepšují vyzrávání réví a 
příznivě ovlivňují zdravotní stav a u modrých odrůd i vybarvení vína. 
U porostů pozdních odrůd s významnými výskyty je vhodné i v tomto období 
použít kombinovaný fungicid (Acrobat MZ, Cabrio Top, typ Curzate, Electis, 
Fantic F, Melody Combi 65,3 WG, Pergado F, Profiler, Quadris Max, typ Ridomil) 
případně Mildicut nebo Quadris.  
Účinnost těchto přípravků obsahujících systémově nebo hloubkově působící účinné 
látky je méně ovlivňována následnými dešti a pokud jsou systémové, chrání i nově 
narůstající rostlinné části, případně působí kurativně.  
Obvykle doporučované intervaly mezi ošetřeními:  
kontaktní přípravky - dithiokarbamáty Dithane M 45, Dithane DG Neotec, Novozir 
MN 80 New, Polyram WG 8-10 dnů, ftalimidy Captan 50 WP, Folpan 50 WP, Folpan 
80 WG, Merpan 50 WP, Merpan 80 WG 8-10 dnů, měďnaté fungicidy Cuprocaffaro, 
Cuprocaffaro Micro, Cuproxat SC, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 
WP, Kocide 2000, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC 8-10 dnů, strobiluriny a jejich 
kombinace Cabrio Top, Quadris, Quadris Max 10-12 dnů, kombinované přípravky  
Curzate M, Curzate Gold 8-10 dnů; Acrobat MZ, Electis, Fantic F, Melody Combi 
65,3 WG, Mildicut, Pergado F, přípravky typu Ridomil a Tanos 10-14 dnů; Aliette 
Bordeaux, Profiler a Verita 12-16 dnů (pokud není snížena citlivost patogenu - 
nástup rezistence). 
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Padlí révy 
Postupně, podle odrůd a lokalit, nastupuje fáze počátku zrání (zaměkání) 
hroznů.  V období počátku zrání končí nebezpečí nových infekcí hroznů, 
nadále trvá možnost šíření na listech a letorostech. Pokud v tomto období 
dojde k novému projevu onemocnění na hroznech, jde o manifestaci 
dřívějších infekcí.  U později zrajících odrůd stále trvá období citlivosti hroznů 
k infekci (do počátku zrání). 
Lokálně byly zjištěny významné výskyty, v průběhu minulého období došlo 
k dalšímu šíření patogenu.  
V první polovině období bude podle předpovědi počasí se srážkami 
(přeháňkového nebo bouřkového charakteru), relativně méně vhodné pro 
patogen, ve druhé polovině se oteplí a srážky mohou být pouze ojediněle.  
Vzhledem k předpověděnému průběhu počasí a charakteru šíření choroby je 
třeba provést u rizikových porostů i poslední ošetření intenzivními přípravky 
(Falcon 460 EC, IQ-Crystal, Talendo, Vivando nebo strobiluriny, včetně jejich 
kombinací) při respektování spodní hranice doporučeného intervalu mezi 
ošetřeními. 
U významně ohrožených porostů je vhodné použít pro poslední dvě ošetření 
proti padlí přípravky Discus nebo Zato 50 WG. Tyto přípravky zajistí mimo 
dobrou aktuální účinnost i dlouhodobou ochranu listů a letorostů (absence 
kleistotécií).  
Ostatní méně ohrožené porosty je možno i nadále ošetřovat přípravky na bázi 
síry (Kumulus WG, typ Sulikol) nebo DMI fungicidy ( Domark 10 EC, Emerald 
10 EC, Punch 10 EW, Talent, Topas 100 EC).  
Na lokalitách, kde byly zjištěny významné výskyty onemocnění je vhodné 
upřednostnit  i pro poslední ošetření eradikativně působící přípravky Falcon 
460 EC nebo Karathane LC.  
Obvykle doporučované intervaly mezi ošetřeními:  
Přípravky na bázi elementární síry (Kumulus WG, Sulikol K, Sulikol 750 SC), 
dinocap (Karathane LC) a DMI fungicidy (Domark 10 EC, Emerald 10 EC, Punch 10 
EW, Talent, Topas 100 EC) do 10 dnů, strobiluriny (Cabrio Top, Discus, Quadris, 
Quadris Max, Zato 50 WG), Falcon 460 EC, IQ- Crystal ,Talendo a Vivando10-14 
dnů.   
Významnou součástí ochrany proti padlí jsou preventivní pěstební opatření, 
která zajišťují vzdušnost porostu a keře (včasné a úplné provádění zelených 
prací včetně přiměřeného odlistění zóny hroznů) a snižují vnímavost k napadení 
(zejména harmonická výživa – nepřehnojit dusíkem).  
Za velmi teplého a slunného počasí není vhodné provádět odlisťování na jižní, 
jihozápadní a západní straně keřů.  
Šedá hniloba hroznů révy 
Postupně podle odrůd a lokalit nastupuje fáze počátku zrání (zaměkání) 
hroznů. Ve fázi počátku zrání začíná období zvýšené citlivosti hroznů k infekci 
a je třeba provést první cílené ošetření porostů náchylných odrůd proti šedé 
hnilobě. 
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V první polovině tohoto období budou dle předpovědi vhodné podmínky pro 
patogen (každý vydatnější déšť vede k fruktifikaci patogenu a vytváří infekční 
prostředí). Pokud bude ošetřováno proti šedé hnilobě 1x, lze použít kterýkoliv 
z doporučených přípravků Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC (OL 21 dnů), 
Thiram Granuflo (OL 28 dnů) nebo Teldor 500 SC (OL 14 dnů), případně 
Solfobenton DC (OL 10 dnů) a Trichodex.  
V případě předpokládaných dvou, případně více ošetření, upřednostněte pro 
první ošetření přípravek Thiram Granuflo nebo Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 
400 SC. Pro případné další ošetření je vhodný především Teldor 500 SC, 
použít je možno i Minos, Mythos 30 SC nebo Pyrus 400 SC.   
Biologický přípravek Trichodex lze použít bez omezení počtu ošetření. 
Pokud dojde od fáze počátku zaměkání k poškození hroznů krupobitím, je třeba 
neodkladně provést ošetření proti hnilobám. 
Předpokladem dobré účinnosti fungicidů proti šedé hnilobě je kvalitní ošetření 
zóny hroznů!  
Přípravek Mythos 30 SC je současně účinný i proti bílé hnilobě.  
Při stanovení termínu ošetření ve fázi zaměkání zohledněte dobu účinnosti 
předchozího ošetření fungicidem se současnou (Melody Combi 65,3 WG ) 
nebo vedlejší účinností proti šedé hnilobě (Cabrio Top, Discus, Fantic F, 
Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Pergado F, Quadris, Quadris Max, Ridomil Gold 
Combi Pepite, Zato 50 WG).    
Výskyty šedé hniloby významně podporují zahuštění porostů (déletrvající ovlhčení, 
vyšší vlhkost vzdušná), nevyrovnaná výživa (zejména nadbytek dusíku a nedostatek 
vápníku) a poškození hroznů (především obaleči, kroupy). 
Významnou součástí ochrany proti šedé hnilobě hroznů jsou preventivní 
pěstební opatření. Především je třeba zajistit vzdušnost porostu a keře (úplné 
provedení zelených prací včetně odlistění zóny hroznů, odlistění je třeba provést 
nejpozději 4-5 týdnů před předpokládanou sklizní hroznů)! Na lokalitách, kde 
doposud nebylo provedeno, doporučujeme dokončit odlistění zóny hroznů.  
Neodlisťovat v průběhu nebo před příchodem velmi teplých period 
s intenzivním slunečním svitem! Při odlistění za velmi teplého počasí 
s intenzivním slunečním svitem je zvýšené nebezpečí poškození hroznů 
především tepelným infračerveným zářením (sluneční úžeh). Při situaci řad 
sever – jih je třeba velmi citlivě odlisťovat zejména jihozápadní a západní 
stranu keřů, vystavenou odpolednímu slunci.  
Živočišní škůdci 
Hálčivec révový 
Nadále trvá vhodný termín pro letní ošetření významně napadených porostů 
před přechodem zimních samiček (deutogyne) do zimních úkrytů. 
K ošetření lze použít specifické akaricidy  Omite 570 EW (OL 28 dnů) nebo 
Sanmite 20 WP (OL 14 dnů). 
Vlnovník révový  
Nadále jsou zjišťovány další lokality s významným výskytem plstnatosti na 
horních listech letorostů a na zálistcích. Přestože jde o lokálně velmi silné 
napadení, ošetření nedoporučujeme. Účinnost letního ošetření proti vlnovníku 
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révovému je velmi nízká (kontaktní působení povolených akaricidů).  
Silně napadené porosty je možno na jaře ošetřit Sulkou a ve fázi 2-3 listů 
specifickým akaricidem  (Omite 570 EW, Sanmite 20 WP). 

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 * 

 
Nově registrované přípravky 
Cuprocaffaro Micro (oxichlorid mědi 658 g/kg, Cu 375 g/kg, formulace WG) 
Přípravek Cuprocaffaro Micro je určen k ochraně proti plísni révy. Do fáze BBCH 61 (počátek 
kvetení) se přípravek používá v dávce 1,75 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 500 l vody /ha 
(min. koncentrace 0,35%); od fáze BBCH 61 (počátek kvetení) v dávce 3,5 kg/ha, dávka aplikační 
kapaliny max. 1000 l vody /ha (min. koncentrace 0,35%). V systému IP kde je možno použít 
maximálně 2 kg mědi /ha a rok lze přípravek v plné dávce použít 1x (1,31 kg mědi/ha), ve snížené 
dávce do  2,6kg/ha 2x. I tato snížená dávka zajistí dostatečnou účinnost. Při jiném uspořádání 
ochrany je třeba respektovat celkovou dávku 5,2 kg přípravku /ha/rok. Měďnaté fungicidy jsou 
vhodné především pro poslední ošetření proti plísni révy, kdy zajistí velmi dobrou ochranu 
zejména starších listů a mají další příznivá působení.    
Maximální počet ošetření 4x v průběhu vegetace. Ochranná lhůta (OL) 35 dnů pro hrozny. 
Melody Combi 65,3 WG (iprovalicarb 90 g/kg + folpet 563 g/kg, formulace WG) 
 Je účinný proti peronosporomycetám (plíseň révy), listovým skvrnitostem (červená spála révy) a 
hnilobám (šedá a bílá hniloba hroznů). Zpevňuje pletiva a omezuje výskyty padlí. Působí 
kontaktně a účinkuje preventivně. Není ohrožen rezistencí. Melody Combi 65,3 WG je u révy 
registrován proti plísni révy, červené spále révy a šedé a bílé hnilobě hroznů. Proti plísni révy do 
fáze- počátek kvetení) se používá v dávce 0,9 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 500 l vody /ha 
(min. koncentrace 0,18 %) a od fáze - počátek kvetení v dávce 1,8 kg/ha, dávka aplikační kapaliny 
max.1000 l vody/ha (min. koncentrace 0,18 %), proti červené spále révy v dávce 0,9 kg/ha  až 1,2 
kg/ha (při použití po odkvětu), proti šedé hnilobě v dávce 1,2 kg/ha (při dokvétání) až 1,8 kg/ha 
(především při zapojování hroznů) a proti bílé hnilobě hroznů v dávce 1,8 kg/ha. 
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Přípravek je možné použít 4x v průběhu vegetace, po dvou ošetřeních přerušit sled. Přípravek je 
povolen jen k ošetření moštových hroznů. Ochranná lhůta (OL)28 dní. 
Přípravek je vhodné použít proti plísni révy, především preventivně v období zvýšeného 
nebezpečí napadení porostů. Optimální je jeho použití v období, kdy se využije jeho současná 
účinnost na šedou hnilobu (dokvétání, zapojování hroznů). Je vhodný také k výjimečnému 
kurativnímu ošetření (do 4 dnů) po nepokryté infekci nebo infekční periodě.  
Mildicut (cyazofamid 25 g/l, formulace SC) 
Cyazofamid je fungicidní účinná látka ze skupiny cyanoimidazolů. Je specificky účinná na 
peronosporomycety. Působí preventivně a krátkodobě kurativně (do 24 hod). 
Dodržovat obecná doporučení k oddálení vzniku rezistence.  
Mildicut je určen k ochraně révy proti plísni révy. Do fáze - počátek kvetení se používá v dávce 2 
l/ha, dávka aplikační kapaliny max. 500 l vody /ha (min. koncentrace 0,4%); a od fáze-  počátek 
kvetení v dávce 3,5-4 l/ha, dávka aplikační kapaliny max.1000 l vody/ha (min. koncentrace 0,4%). 
Nižší dávka v rámci uvedeného rozmezí se použije k ošetření ve fázi nasazování hroznů a při 
nižším ohrožení porostu. Mildicut je vhodný především k preventivnímu ošetření při silnějším 
ohrožení porostů. Maximální počet ošetření 3x v průběhu vegetace. Po 2 ošetřeních přerušit sled 
použitím fungicidu s odlišným působením. Ochranná lhůta (OL) 21 dnů. 
Pergado F (mandipropamid 50 g + folpet 400 g/kg, formulace WG)  
Je účinný proti peronosporomycetám (plíseň révy), listovým skvrnitostem (červená spála révy) a 
hnilobám (šedá a bílá hniloba hroznů). Zpevňuje pletiva a omezuje výskyty padlí. Působí 
kontaktně a účinkuje preventivně. Není ohrožen rezistencí (vícebodové působení). 
Přípravek Pergado F je určen k ochraně proti plísni révy. Do fáze - počátek kvetení se používá 
v dávce 1,25 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 500 l vody /ha (min. koncentrace 0,25%); a od 
fáze - počátek kvetení v dávce 2,0-2,5 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max.1000 l vody/ha (min. 
koncentrace 0,2-0,25%). Nižší dávka v rámci uvedeného rozmezí se použije k ošetření ve fázi 
nasazování hroznů a při nižším ohrožení porostu. Pergado F je vhodné použít především 
k preventivnímu ošetření při silnějším ohrožení porostů. Optimální je jeho použití v období, kdy se 
využije jeho dobrá vedlejší účinnost na šedou hnilobu (dokvétání, zapojování hroznů). Maximální 
počet ošetření 3x v průběhu vegetace, po 2 ošetřeních je třeba přerušit sled použitím fungicidu 
s odlišným působením. Přípravek je určen jen k ošetření moštových hroznů. Ochranná lhůta (OL) 
28 dnů. 
Profiler (fluopicolide 44,4 g/kg + fosetyl-Al 667 g/kg, formulace DG) 
Profiler je proti plísni révy registrován do fáze počátku kvetení v dávce 1,5 kg/ha, dávka aplikační 
kapaliny max. 500 l vody /ha (minimální koncentrace 0,3%); a od fáze počátku kvetení v dávce 3,0 
kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 1000 l vody /ha (minimální koncentrace 0,3%).  Nižší dávka 
z doporučeného rozmezí se použije k ošetření ve fázi nasazování bobulí a při nižším ohrožení 
porostu. V dávce 3 kg/ha vykazuje přípravek vedlejší účinnost na šedou hnilobu. Přípravek 
nepoužívat v kombinaci s přípravky Sulikol 750 SC a Steward a s listovými hnojivy obsahujícími 
dusík ve amoniakální formě. Profiler je vhodný především k preventivnímu ošetření při silném 
ohrožení porostů v období intenzivního růstu révy. Vhodný je také pro ošetření před květem 
(dlouhodobá účinnost). Maximální počet ošetření 3x v průběhu vegetace, po 2 ošetřeních přerušit 
sled ošetření fungicidem s odlišným působením. Ochranná lhůta (OL) 21 dní.   
SpinTor (spinosad 240 g/l, formulace SC) 
Širokospektrální insekticidní přípravek s účinnou látkou spinosad.  Spinosad má relativně nízkou 
toxicitu vůči teplokrevným živočichům (krátké ochranné lhůty). Je však hodnocen jako zvláště 
nebezpečný pro necílové členovce  a je vysoce toxický pro vodní organismy.  V révě je povolen 
proti obalečům v dávce 0,2-0,3 l/ha. Nižší dávka je určena proti první, vyšší dávka proti druhé 
generaci. Přípravek se aplikuje podle signalizace 7-14 dní po vrcholu letové aktivity. Spinosad je 
v EU povolen v ekologickém (organickém) zemědělství. Maximální počet ošetření 2x v průběhu 
vegetace. Nepoužívat v bloku, ale střídat s přípravkem s odlišným působením. 
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