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2. Cíl metodiky
Pěstování révy vinné je směřované stále častěji směrem k ekologizaci vinohradnické
produkce. Během vegetace je réva vinná poškozovaná zejména houbovými patogeny.
V extrémních případech mohou tyto patogeny způsobovat také hospodářsky významné škody.
Ve vztahu k těmto patogenům se využívají postupy přímé a nepřímé ochrany. Moderní
pěstování révy vinné je proto spojené se snižováním využívání pesticidů a nahrazení pesticidů
alternativní postupy nebo metodami.
Základním postupem nepřímé ochrany je ovlivnění mikroklimatu révového keře,
prostřednictvím zelených prací. Termínově správně a kvalitně provedené zelené práce zhoršují
podmínky pro rozvoj houbových chorob a také zlepšují podmínky pro aplikaci pesticidů nebo
přípravků využívaných v ekologickém vinohradnictví.
V souvislosti s ochranou proti hlavním houbovým chorobám révy se stále častěji využívá
metod indukované rezistence. Pesticidy jsou proto doplňované nebo zcela nahrazované
prostředky, které mají schopnost stimulovat přirozené obranné mechanismy u révy vinné. Réva
vinná potom využívá svoje schopnosti k obraně proti houbovým patogenům.
Cílem metodiky je stanovit postupy, které umožňují ekologickou ochranu révy
vinné. A dále představit nejdůležitější zásady pro tento způsob ochrany. Ekologický
způsob ochrany révy vinné je v metodice prezentovaný na bázi rostlinných extraktů.

3. Úvod do problematiky
3.1

Ekologická a integrovaná produkce révy vinné

Většina vinic v České republice je obhospodařovaná v systémech integrované a
ekologické produkce.
Integrovaná produkce révy vinné se v České republice řídí nařízením vlády č. 75/2015
ze dne 8. dubna 2015 o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o
změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření,
ve znění pozdějších předpisů. Integrovaná produkce révy vinné probíhá ve dvou režimech, a to
v základním a v nadstavbovém managementu, jež se od sebe odlišují především v přístupu k
ochraně proti houbovým chorobám. Systém integrované produkce je charakteristický
především z pohledu ochrany proti chorobám a škůdcům a ošetřování půdy ve vinici.
Nadstavbový management integrované produkce je průnikem integrované a ekologické
produkce. Do systému se zavádí povinnost aplikace přípravku na ochranu rostlin nebo
pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství. Vytváří se
zde prostor pro aplikaci ekologických přípravků vytvořených na bázi rostlinných extraktů.
Ekologická produkce ve vinohradnictví probíhá podle zákona o ekologickém
zemědělství a nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologického
zemědělství. Základem ekologického vinohradnictví je vyloučení syntetických pesticidů z
ochrany proti živočišným škůdcům a houbovým chorobám. Ochrana je založená na nepřímých
postupech a využívání přípravků na ochranu rostlin a dále na pomocných látkách povolených
k použití podle zákona o ekologickém zemědělství.
U vinohradnických podniků v České republice je možné se setkat také s využíváním
zásad biodynamického vinohradnictví. Biodynamické vinohradnictví je založené na zásadách,
které v roce 1924 položil Rudolf Steiner a spočívá ve využívání určitých přírodních preparátů,
které mají napomoci využívat sílu přírody pro produkci vysoce kvalitních potravin.
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V hospodaření se využívají biodynamické preparáty, které jsou určené především pro posílení
obranyschopnosti rostliny a půdy.

3.2

Nejvýznamnější houbové choroby révy vinné

Mezi nejvýznamnější houbové choroby révy vinné patří plíseň révy (Plasmopara
viticola), padlí révy (Erysiphe necator) a šedá hniloba hroznů révy (Botrytis cinerea). Všechny
tyto houbové choroby mohou vést k hospodářsky významným škodám u révy vinné. Za účelem
efektivní ekologické ochrany je potřebná znalost základních příznaků chorob, biologie houby,
podmínek pro vznik infekce a možností prognózy a signalizace.
3.1.1

Plíseň révy

Původcem plísně révy je houba Plasmopara viticola. Tento houbový patogen se rozšířil
do Evropy ze Severní Ameriky v 19. století. V evropských vinicích způsobil totální škody. Jako
prostředek využívaný k ochraně se začaly používat přípravky na bázi mědi, které jsou součástí
ochrany v ekologickém vinohradnictví až do dnešních dnů.
Správná identifikace plísně révy

Základem účinné ochrany je vždy správná identifikace příznaků dané houbové choroby.
Na základě identifikace příznaků je potom možné zvolit vhodné postupy ochrany.
- Prvním příznakem napadení jsou žluté skvrny na listech připomínající olejové skvrny,
respektive kapky oleje, na horní straně listové čepele (Obrázek 3.1).
- Za teplého a vlhkého počasí v průběhu noci se mohou na spodní straně listové čepele
objevovat bílé nosiče sporangií, které vyrůstají z průduchů (Obrázek 3.2).
- Napadená listová čepel hnědne a postupně usychá. Jestliže dojde k výraznému
napadení, může usychat výrazná část listové plochy na keři (Obrázek 3.3).
- K silnému napadení může docházet také na zálistcích. Listová plocha zálistků je přitom
velmi významná pro vývoj révy vinné a zrání hroznů (Obrázek 3.4).
- Při silném infekčním tlaku houby mohou být silně napadená také květenství. Na
květenstvích nebo bobulích se objevuje bílý povlak sporangioforů (Obrázek 3.5).
- Nemusí docházet k napadení celých květenství. Napadení se může projevit pouze na
částech květenství nebo hroznu (Obrázek 3.6).
- Květy nebo bobule mohou postupně usychat a zbarvují se do hněda a fialova (Obrázek
3.7).
- Čím více se blíží termín zaměkání bobulí, tím klesá citlivost hroznů na napadení bobulí
způsobeném přes slupku bobule.
- V pozdějších fázích vegetace nebo i u zaměkajících bobulí se objevuje riziko napadení
stopek bobulí a v místech, kde stopka přisedá k bobuli také k napadení bobulí (Obrázek
3.8).
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Obrázek 3.1

Obrázek 3.2

Obrázek 3.3

Obrázek 3.4

Obrázek 3.5

Obrázek 3.6
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Obrázek 3.7

Obrázek 3.8

Vývojový cyklus houby a podmínky infekce

Houba přezimuje ve formě oospor v opadlých listech na povrchu půdy nebo v půdě. Tyto
oospory způsobují primární infekci plísně révy. V jarním období je klíčení oospor závislé na
teplotě a vlhkosti.
Dešťové srážky hrají významnou úlohu při vzniku primární infekce plísně révy, protože:
a) poskytují ovlhčení potřebné pro klíčení oospor,
b) zabezpečují ovlhčení povrchu půdy pro podporu uvolňování zoospor ze sporangia a
jejich přežívání,
c) zajišťují ovlhčení povrchu rostlin, aby mohlo dojít k infekci,
d) díky rozstřikování dešťových kapek umožňuje přesun oospor z povrchu půdy na
povrch rostliny (ROSSI a CAFFI, 2012). Na vzniku primární infekce se nemusí podílet
pouze srážky, ale také rosa, která poskytuje ovlhčení půdy a listů.
Klíčící oospory tvoří sporangia a uvolňují se do vody. Prostřednictvím intenzivních
srážek dochází k rozšiřování sporangií na listy a zelené letorosty. Na ovlhčených listech potom
může docházet ke vzniku primární infekce. Pro vznik primární infekce se využívají pravidla
označovaná jako 3 krát 10:
a) teplota vzduchu je ≥ 10 °C,
b) letorosty révy vinné jsou dlouhé nejméně 10 cm,
c) srážky během 24–48 hodin představují nejméně 10 mm.
Primární infekce způsobuje pouze nižší napadení révy vinné, přičemž se vytvářejí
průměrně 1–2 olejové skvrny na 50 m délky listové stěny.
V okamžiku splnění podmínek pro vznik primární infekce je velmi důležitá ochrana.
Primární infekce způsobuje napadení ojedinělých listů a je proto možné proti ní velmi dobře a
efektivně zasáhnout. V okamžiku, kdy nedojde k účinné ochraně proti primární infekci, dochází
k nepohlavnímu rozmnožování houby a rychlému vzniku sekundárních infekcí Sekundární
infekce potom vedou k silnému napadení listů, květenství nebo hroznů.
CAFFI a kol. (2012) formulovali následující podmínky pro rozvoj sekundárních infekcí:
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a) nejméně 3 hodiny vlhka v noci jsou využitelným ukazatelem pro sporulaci houby,
b) jakmile začne sporulace, jsou sporangia produkována ve vysoké míře během prvních
čtyř dnů a potom se sporulace zastavuje,
c) celková produkce sporangií se zvyšuje s vlhkostí během období sporulace,
d) sporangia se uvolňují v širokém rozmezí podmínek počasí a také v suchých obdobích.
Sporulaci houby Plasmopara viticola inhibuje světlo (BROOKE, 1979), a proto dochází
k infekci v noci. Vysoká vzdušná vlhkost, která se v noci většinou vyskytuje, vytváří vhodné
podmínky pro infekci. Teploty mezi 10–30 °C jsou potom vhodné pro sporulaci. Při příznivých
teplotách mezi 22–26 °C je inkubační doba krátká a trvá asi 3–4 dny. Při nízkých teplotách je
výrazně delší. Během období sucha nedochází k infekci rostlinných pletiv prostřednictvím
plísně révy.
3.1.2

Padlí révy

Původce padlí révy je houba Erysiphe necator. Podobně jako plíseň révy se také padlí
révy rozšířilo do evropských vinic ze Severní Ameriky. Jako prostředek k ochraně proti padlí
révy se využívaly přípravky na bázi síry, které se v ekologickém vinohradnictví využívají
dodnes.
Správná identifikace padlí révy

-

-

Prvotním příznakem jsou poměrně méně patrné zelenožluté skvrny (Obrázek 3.9).
Pro lepší identifikaci prvních příznaků je vhodné prohlédnout list z profilu ve výšce očí.
Na napadených listech jsou matné, jemně stříbřité skvrny (Obrázek 3.10). Již při těchto
prvotních příznacích je nutné provést ochranu.
Následně se v místě skvrn může objevovat šedobílý povlak mycelia (Obrázek 3.11).
Napadená místa na listu postupně hnědnou a černají (Obrázek 3.12).
Při silném napadení se okraje listů svinují směrem nahoru a silně napadené listy usychají
(Obrázek 3.13).
Velmi velké škody může způsobovat napadení bobulí, které je častější. Bobule jsou
pokryté našedlým až šedobílým povlakem (Obrázek 3.14). Velmi důležitá je včasná
identifikace. Při objevení prvních příznaků je nutná okamžitá ochrana.
Při silnějším napadení bobule pokrývá šedý povlak (Obrázek 3.15).
K napadení bobulí dochází především mezi kvetením a zaměkáním bobulí. Po zaměkání
se zvyšuje odolnost bobulí k nové infekci. Jestliže však byla infekce na bobulích už
před zaměkáním bobulí a nebyla provedená účinná ochrana, může docházet k napadení
bobulí i po zaměkání (Obrázek 3.16).
Napadení bobulí může končit výhřezem semen a totálním vysušením a zničením bobulí
(Obrázek 3.17).
Hrozny zničené padlí révy nejsou vhodné ke konzumaci ani ke zpracování na víno.
Negativně ovlivňují kvalitu vína (Obrázek 3.18).
Napadení ve formě černých skvrn se může objevovat také na zelených letorostech
(Obrázek 3.19). Skvrny zůstávají na letorostech i po zdřevnatění (Obrázek 3.20).
Skvrny nejsou zdrojem infekce. Zhoršují však výrazně vyzrávání letorostů. Dřevo
potom může přes zimu usychat a může být problémem vybrat vhodné dřevo k řezu.
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Obrázek 3.9

Obrázek 3.10

Obrázek 3.11

Obrázek 3.13

Obrázek 3.12

Obrázek 3.14
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Obrázek 3.15

Obrázek 3.16

Obrázek 3.17

Obrázek 3.18

Obrázek 3.19

Obrázek 3.20
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Vývojový cyklus houby a podmínky infekce

V klimatických podmínkách České republiky přezimuje houba jako propagule v zimních
očkách révy vinné. V průběhu vegetačního období se může mycelium dostat do zimního očka
a přezimuje v něm až do začátku další vegetace. Jestliže dojde k infekci padlím révy
v pozdějších stádiích vegetace, když jsou již šupiny zimních oček zdřevnatělé, vytvoří se menší
podíl přezimujícího stádia houby a tím také menší zdroj pro infekci v následujícím vegetačním
období.
Padlí révy ovlivňují především teplota, UV záření a relativní vlhkost vzduchu. UV-B
záření negativně ovlivňuje více růstových stádií padlí révy, a to včetně klíčení, vytváření kolonií
a rozvoje konidií (AUSTIN a WILCOX, 2012).
Optimální teploty pro rozvoj padlí révy se ve vinici pohybují mezi 21–30 °C (GUBLER
a kol., 1999). Za přítomnosti UV záření jsou existující kolonie padlí révy poškozené při
expozici k 35 °C po dobu 0,25 hodiny. Všechna stádia rozmnožovacího cyklu padlí révy jsou
zničené při 33 °C nebo při 12 hodinové expozici nad 35 °C. PMI (powdery mildew risk index)
– index rizika napadení padlím, který se využívá k prognóze rozvoje padlí révy. Pracuje
s hodnotami omezujícími rozvoj padlí v následujících intervalech: 34 °C po dobu 4 hodin, 36
°C po dobu 4 hodin a 38 °C po dobu 2 hodin. Nejvyšší potenciál pro omezení rozvoje padlí
révy má teplota 38 °C po dobu 2 hodin (PEDUTO a kol., 2013).
Hustá listová stěna je spojená s vysokou vlhkostí vzduchu, ale také s omezením
exponovanosti ke slunečnímu záření, což výrazně zvyšuje nebezpečí rozvoje choroby. Rozvoj
choroby se může zdvojnásobit při změně relativní vlhkosti vzduchu mezi 40–80 % (WILCOX,
2012). Padlí révy, naproti tomu, nesnáší vodu v kapalném stavu. Ovlhčení rostlinných pletiv
nebo intenzivní dešťové srážky mohou omezovat rozvoj padlí révy.
Napadení padlím révy se může objevovat již na začátku vegetačního období. Vyšší
četnost napadení se projevuje více na hroznech než na listech. Kolonie padlí révy na nově
vytvořených listech mladých letorostů poskytují zdroj inokula pro pozdější infekce na hroznech
(GADOURY aj., 2001). Ontogenetická rezistence k padlí révy se silně projevuje přibližně 3–4
týdny po kvetení a postup choroby, měřený jako procento viditelně kolonizovaného povrchu
bobule, klesá. Na druhé straně, bobule inokulované v tuto dobu nebyly bez příznaků choroby
v době sklizně, ale byly na nich vytvořené rozptýlené a makroskopicky neviditelné kolonie
padlí révy (GADOURY aj., 2003).

3.2 Šedá hniloba hroznů révy
Šedá hniloba, způsobovaná houbou Botrytis cinerea, je patogen, který velmi výrazným
způsobem ovlivňuje kvalitu hroznů. Jedná se o houbový patogen, který je původní na
evropském kontinentu a vyskytuje se také u druhů ovocných dřevin.
Správná identifikace šedé hniloby hroznů révy

Příznaky napadení šedou hnilobou se mohou objevovat na listech, letorostech, květenství
a bobulích.
- Při vlhkém jarním počasí se objevují na listech už v polovině května v podobě
šedohnědých až hnědých skvrn (Obrázek 2.21).
- Před kvetením se může projevovat botrytiová hniloba květenství révy. Napadená
květenství postupně vadnou, hnědnou a usychají (Obrázek 2.22).
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Velmi rizikové pro pozdější rozvoj šedé hniloby je neúplné opadnutí květních čepiček
při kvetení (Obrázek 2.23).
Po uzavření hroznů a při zaměkání bobulí se může projevovat hniloba na třapině a
stopkách bobulí (Obrázek 2.24).
Hniloba následně přechází na bobule a hrozny jsou postupně poškozované od třapiny a
stopek bobulí (Obrázek 2.25).
Šedá hniloba napadá především dozrávající hrozny. Bobule jsou pokryté šedým
povlakem houby, praskají a jsou znehodnocené (Obrázek 2.26).
Hniloba vzniká v místech mikrotrhlinek na bobulích, kde dochází k unikání cukrů
(Obrázek 2.27).
Ve velmi hustých hroznech potom dochází k masivnímu šíření choroby a napadení
celých hroznů (Obrázek 2.28).

Obrázek 2.21

Obrázek 2.23

Obrázek 2.22

Obrázek 2.24
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Obrázek 2.25

Obrázek 2.26

Obrázek 2.27

Obrázek 2.28

Vývojový cyklus houby a podmínky infekce

V jarním období houba nejčastěji napadá listy a květenství. Optimální teplota pro klíčení
spor je 18–22 °C, houba se ale může postupně vyvíjet i při teplotách nižších než 18 °C, ale také
vyšších než 30 °C. Velmi důležité je také ovlhčení rostlinných pletiv.
Z pohledu vývoje houby je důležité napadení na květenství. Nekrotické části květů jsou
snadno infikované Botrytis cinerea, protože obranné mechanismy vyskytující se v zelených
pletivech, v nekrotických pletivech nejsou funkční. Odumřelé zbytky květů se mnohdy udržují
na bobulích i několik týdnů a potom mohou, po fenofázi uzavírání hroznů, zůstat uvnitř hroznu.
V uzavřených hroznech potom mohou nekrotické zbytky květů sloužit jako zásobárna inokula
pro infekci zdravých bobulí (WOLF a kol., 1987). Odstranění zbytků květů proto oddaluje a
snižuje riziko infekce šedou hnilobou (MOLITOR a kol., 2015). Houba může už od kvetení
přežívat také na třapině.
Příznivé podmínky pro konidiální infekci představují teploty mezi 15–25 °C spojené
s ovlhčením rostlinných pletiv pod dobu 12 až 24 hodin. Optimální je teplota mezi 20–24 °C.
Za příznivého počasí se tvoří větší množství konidioforů s konidiemi. Konidie mohou být na
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začátku vegetačního období přenášené větrem nebo rozstřikováním dešťových kapek na zelené
rostlinné pletivo. Klíčení konidií a počátek infekce probíhá za vysoké vlhkosti a příznivé
teploty. Po proniknutí do pletiva hostitele hyfy rostou a po jejich rozvětvení se tvoří husté šedé
mycelium, na němž se vyvíjí konidiofory s konidiemi. Klíčovými klimatickými parametry pro
rozvoj šedé hniloby jsou teplota a trvání ovlhčení. Voda je důležitá pro klíčení spor.

3.3 Prognóza a signalizace houbových chorob
Prognóza a signalizace houbových chorob je základem účinné ekologické ochrany proti
houbovým patogenům. Metody prognózy a signalizace jsou založené na sledování klimatických
parametrů a vývojových fází révy vinné. Dále je možné zohledňovat citlivost stanoviště,
případně citlivost odrůdy. Ve vinohradnictví se v podmínkách České republiky nejčastěji
využívají tyto metody.
3.3.1

Prognóza plísně révy (Plasmopara viticola) metodou SHMÚ Bratislava

K prognóze primárních infekcí je možné využívat velmi jednoduchou metodu podle
SHMÚ Bratislava. Principem metody je porovnání křivky kumulativního úhrnu srážek s
křivkou prognostického grafu vhodnosti podmínek pro výskyt plísně révy. Vyhodnocování
vhodnosti podmínek vyžaduje sledování dešťových srážek pomocí jednoduchého srážkoměru.
Zaznamenávají se týdenní úhrny srážek.
Dešťové srážky se sledují od počátku května a zaznamenávají se do tabulky. Týdenní
úhrn srážek se zaznamená do tabulky a vynáší se každý týden do grafu, jako kumulativní úhrn
srážek, tzn. součet týdenních úhrnů srážek od 1. května. Spojnice kumulativního úhrnu srážek
a křivek v grafu naznačují nebezpečí infekce plísně révy.

Pořadové
číslo týdne
(od 1.5.)

Týden
(od – do)

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.

Týdenní
úhrn srážek
(mm)

Kumulativní součet
týdenních úhrnů srážek
(od 1.5.)
(mm)

Prognóza
výskytu choroby
(NK,SK,KA)
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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.
Tabulka 2.1: Krátkodobá prognóza nebezpečí výskytu plísně révové na révě vinné
(Metoda SHMÚ Bratislava, Ing. Pavel Šteberla).

Graf 2.1: Graf krátkodobé prognózy nebezpečí výskytu plísně révové na révě vinné
(Metoda SHMÚ Bratislava, Ing. Pavel Šteberla).
Vyhodnocení hodnot vynesených do grafu:
a) nekalamitní výskyt – pod křivkou B - je signalizováno ošetření po odkvětu a další cca za
10 – 14 dní.
b) sporadicko-kalamitní výskyt – 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) kalamitní výskyt (nad prognostickou křivkou A) - provádí se pravidelné ošetření v intervalu
5 – 14 dní (podle úrovně infekčního tlaku, intenzity růstu a použitého přípravku) až do doby
zaměkání bobulí, případně i déle.
3.3.2

Metoda Ing. Antonína Mušky
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Podstata metody Ing. Mušky spočívá ve výpočtu „kritického množství srážek“ pro
hospodářsky významný výskyt škodlivého činitele. Hodnoty kritického množství srážek jsou
pro každou meteostanici různé, mění se každým rokem. Srovnáním kritického množství srážek
se skutečným průběhem počasí v určitém časovém období slouží pak k vypracování krátkodobé
prognózy na vegetační období. Dále je týdně hodnocen průběh srážek v závislosti ke kritickému
množství srážek – slouží k přesnému stanovení data zahájení ošetření, jakož i jeho další
frekvence včetně doporučení jednotlivých druhů fungicidů k ošetření. Nejdůležitějším
faktorem v těchto metodách je množství srážek. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby bylo
jejich měření v zemědělském závodě prováděno zodpovědně a přesně standardním,
mezinárodně stanoveným srážkoměrem (MUŠKA, 2001).
Metoda pracuje s předpoklady a podmínkami (MUŠKA A., 2000, MUŠKA a kol., 2015b):
1. K hospodářsky významnému výskytu dojde v tom případě, jsou-li splněny
"předpoklady" t.j. určitý, přesně stanovený průběh meteorologické situace, který epidemii
předchází (krátkodobá prognóza) a "podmínky" t.j. určitý, přesně stanovený průběh
meteosituace, který následuje po "předpokladech" (signalizace).
2. Jestliže jsou splněny "předpoklady" a nebyly splněny "podmínky" k hospodářsky
významnému výskytu nedojde.
3. Jsou-li splněny "podmínky" a nebyly splněny "předpoklady" k hosp. významnému
výskytu škodlivého činitele rovněž nedojde.
Důležité je upozornit, že metoda je určena pro vinice 5 let a starší. V případě ošetřování
mladších vinic je nutné provádět paušální ochranu. Metoda se využívá k prognóze všech
nejvýznamnějších houbových chorob révy, tzn. plísně révy, padlí révy a šedé hniloby
hroznů révy.
3.3.3

„Powdery mildew Risk index“ – prognóza padlí révy

Zajímavou metodou prognózy padlí révy je metoda podle GUBLER, RADEMACHER,
VASQUEZ a THOMAS (1999) z Univerzity v Davisu. Metoda má označení „Powdery mildew
Risk index“ a je založená na poznatku, že vysoké teploty mohou omezovat vývoj padlí révy.
V roce 2013 byla metoda zlepšena ve vztahu k teplotě a délce exponovanosti k těmto teplotám.
Za prahové teploty se považují následující:
- 34°C po dobu 4 hodin.
- 36°C po dobu 4 hodin
- 38°C po dobu 2 hodin.
Teplota a délka trvání dané teploty má významný vliv na růst patogenu, tvorbu a klíčení
spor. Při 32°C a 34°C je potřeba delší expozice k daným teplotám, k oddálení vývoje houby.
Mezi 38-44°C stačí méně hodin expozice k daným teplotám, k omezení růstu. U listů je
nejvýrazněji omezující 38°C po dobu 2 hodin. U bobulí a hroznů potom 36°C po dobu 4 hodin
nebo 38°C po dobu 2 hodin (PEDUTO a kol., 2013).
K úspěšnému rozvoji padlí révy dochází v zastíněných částech keře. Zastínění může
snižovat teplotu o 5-10°C, dále dochází ke zvýšení relativní vlhkosti vzduchu a omezení
přístupu slunečního záření.
3.3.4

OiDiag
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OiDiag je německý systém pro prognózu infekce padlí révy. Tato metoda pracuje
s hodnotami indexu, který určuje potřebu ošetření proti padlí révy. Pro stanovení indexu se
využívají následující parametry:
- Fenologické stádium révy vinné.
- Průměrná denní teplota – vyšší teploty zvyšují hodnotu indexu.
- Denní úhrn srážek – snižuje hodnotu indexu
- Délka ovlhčení listů během dne, v hodinách – snižuje hodnotu indexu.
- Relativní vlhkost vzduchu.
Každý den se vypočítá příslušný index. Aktuální hodnota indexu se porovnává
s průměrnou hodnotou indexu za posledních 7 dnů. Hodnota indexu naznačuje citlivost listů,
bobulí a hroznů na padlí révy.
Při vyšších hodnotách indexu je třeba provádět intenzivní ochranu proti padlí révy,
v kratších intervalech, protože existuje vysoké riziko infekce. Při nízkých hodnotách indexu, je
riziko infekce nižší. Při hodnotách indexu 0-30 je možné zvolit delší období mezi ošetřeními.
Při hodnotách indexu vyšších než 60 je potřeba intenzivní ochrany.

3.4 Možnosti využití indukované rezistence u révy vinné
Rezistenci k patogenům je možné u révy vinné získat prostřednictvím šlechtění.
Šlechtěním je možné docílit, že odrůda bude disponovat geny rezistence, anebo může být
rezistence vyvolaná – indukovaná vnějšími mechanismy. Indukovaná rezistence představuje
aktivaci obranného systému rostlin prostřednictvím tzv. elicitorů. V souvislosti s ekologickým
vinohradnictvím má tento typ rezistence velký význam i praktické využití.
Elicitory lze definovat jako alternativní produkty se specifickým působením. Jedná se o
sloučeniny schopné indukovat specifické obranné reakce a pomáhat rostlině rozvinout
rezistentní vlastnosti ve vztahu k napadení patogenem (KLARZYNSKI a FRITIG, 2001).
Obranné reakce se nejčastěji projevují hypersenzitivní reakcí na úrovni buněčných stěn, tvorbou
antimikrobiálních sloučenin včetně fytoalexinů a PR- proteinů, které hrají klíčovou úlohu
v omezení aktivity patogenu.
3.4.1

Rezistentní mechanismy u révy vinné

Tvorba kalózy představuje významnou obrannou reakci na napadení padlím révy
(Erysiphe necator) a plísní révy (Plasmopara viticola). Kalóza je polysacharid (ß-1,3-glukan)
podobný tomu, který pokrývá sítka sítkovic a je syntetizován v cytoplazmě jako reakce rostliny
na napadení patogenem. Napadení průduchů houbou Plasmopara viticola iniciuje tvorbu
kalózy, která blokuje pronikání zoospor do listu, s následným projevem hypersenzitivní reakce.
Tvorba kalózy na průduších v místě infekce je významnou vlastností rezistentních odrůd.
Následně se tvořící ε-viniferin a δ-viniferin jsou pro Plasmopara viticola toxické. Obsah těchto
stilbenů může být rovněž markerem pro stupeň rezistence odrůd (GINDRO a kol., 2006).
Nejvýznamnějšími obrannými metabolity ze skupiny stilbenů jsou δ-viniferin, ε-viniferin
a pterostilben. Samotný resveratrol totiž nevykazuje vysokou antimikrobiální aktivitu, ale tvoří
se ve vysokých koncentracích vlivem aplikace elicitorů nebo jako reakce napadení patogenem
a je prekurzorem výrazněji antimikrobiálně aktivních derivátů. PEZET a kol. (2004) uvádějí,
že rezistence je spojená s přeměnou resveratrolu na viniferiny. Metabolismus resveratrolu proto
hraje důležitou úlohu v rezistenci odrůd révy vinné. Piceid nepředstavuje formu stilbenu
toxickou pro houbové patogeny.
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Syntéza stilbenů je u révy vinné indukovaná biotickými a abiotickými stresovými faktory,
řasami rodu Laminaria, UV- zářením, chloridem hlinitým, fosetylem-Al, ozónem, sacharózou,
dimetyl-β-cyklodextrinem, metyljasmonátem, benzothiadiazolem, oligomery chitosanu,
kyselinou salicylovou a kyselinou abscisovou (BAVARESCO a kol., 2012).
Akumulace a produkce proteinů PR je obranným mechanismem rostlin na napadení
houbovými patogeny. Je to reakce na biotické a abiotické stresové situace nebo na aplikaci
elicitorů. Nejčastěji se akumulují v buněčných stěnách a mají schopnost přímo brzdit klíčení
spor nebo růst hyfových vláken houbových patogenů (MONTEIRO a kol., 2003). Proto je
můžeme označit za proteiny s antimikrobiálním působením. Dokud nedojde ke vzájemnému
vztahu mezi rostlinou a patogenem, neprojevují se. Jejich tvorba je indukována až během
infekce (GOMÉS a COUTOS-THÉVENOT, 2009).
Ve vztahu k šedé hnilobě hroznů révy (Botrytis cinerea) mají význam také morfologické
mechanismy rezistence.
Kutikula, nacházející se na povrchu slupky bobule, představuje první bariéru, kterou
musí patogen překonat, aby mohlo dojít k infekci rostlinného pletiva. Je tvořená vrstvou kutinu
a pokrytá voskovitou vrstvou. Tloušťka a stavba kutikuly mohou ovlivňovat odolnost
k houbovým patogenům, především k padlí révy (Erysiphe necator) a šedé hnilobě hroznů révy
(Botrytis cinerea). Brzké odlistění zóny hroznů po odkvětu vede k tvorbě silnější voskovité
vrstvy na bobulích v důsledku adaptace na podmínky slunečního záření a teploty. Tato strategie
potom může zvyšovat odolnost bobulí k napadení padlím révy.
Morfologická stavba slupky bobule má především vliv na odolnost k Botrytis cinerea a
ostatním hnilobám. Voskovitá vrstva totiž ovlivňuje přilnavost vody k povrchu bobule a tím
rozvoj původce šedé hniloby hroznů révy. Odrůdy s pevnou a silnou slupkou vykazují velmi
dobrou odolnost k hnilobám.
Odolnost k šedé hnilobě ovlivňuje architektura neboli struktura hroznu. Volněji
uspořádané hrozny vytvářejí podmínky pro lepší proudění vzduchu, nižší vlhkost uvnitř hroznu
a lepší aplikaci fungicidů. Husté hrozny mají naopak vyšší podíl „vnitřních bobulí“, které
nejsou osluněné, a proto u nich nedochází ke zpevnění slupky a tvorbě obranných metabolitů.
3.4.2

Praktické možnosti využití zásad indukované rezistence

Některé rostlinné extrakty vykazují přímé působení proti houbovým patogenům, zatímco
další mohou brzdit rozvoj patogenu díky stimulaci endogenních obranných mechanismů proti
Plasmopara viticola. Jako účinné se ukázaly dva rostlinné extrakty: jeden z reveně
dlanité (Rheum palmatum) a extrakt z kůry krušiny olšové (Frangula alnus). Tyto látky
stimulují obranné reakce formou tvorby δ-viniferinu (GINDRO a kol., 2007).
Kapalný extrakt zlatobýlu kanadského (Solidago canadensis) je účinný při vyvolání
obranné reakce proti širokému spektru patogenů a také proti plísni révy (Plasmopara viticola).
Jeho účinnost způsobuje přímou inhibici Plasmopara viticola a také aktivuje obranné systémy
révy vinné (HARM a kol., 2011).
Na principu rostlinných elicitorů fungují rovněž aromatické rostliny a byliny, které
představují potenciální zdroj přirozených antimikrobiálních sloučenin. Velký podíl druhů s
antimikrobiální aktivitou je možné najít v čeledi Lamiaceae, např. Salvia officinalis, Origanum
vulgare, Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis, Lavandula latifolia nebo Melissa officinalis
(DAGOSTIN aj., 2010). Zvýšení tvorby beta-1,3-glukanáz, chitináz a fytoalexinů po aplikaci
laminarinu aktivuje obranné reakce (AZIZ aj., 2003). Jedním z možných mechanismů
rezistence je tvorba fenolových sloučenin. Vysoká aktivita PAL (phenylalaninamoniumlyáza)
zodpovídá za aktivaci obranných mechanismů před klíčením a penetrací patogena Plasmopara
viticola. Vliv rostlinných extraktů na syntézu stilbenů u révy vinné je způsobený pomocí SAR
(systemic acquired resistance – systémově získané rezistence). Rostlinné extrakty proto mají
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potenciál být účinnou součástí managementu ochrany proti houbovým patogenům ve
vinohradnictví.
Pozitivních vlastností rostlinných extraktů se využívá zejména v biodynamickém
vinohradnictví. Základy biodynamického zemědělství položil Rudolf Steiner v roce 1924.
Hlavním principem tohoto způsobu hospodaření je využívání konkrétních preparátů, které mají
napomoci využívat sílu přírody pro produkci vysoce kvalitních potravin.
K ochraně proti houbovým patogenům se dále využívají extrakty z následujících rostlin:
řebříček obecný (Achillea millefolium), heřmánek pravý (Matricaria chamomilla), kopřiva
dvoudomá (Urtica dioica), dubová kůra, smetánka lékařská (Taraxacum officinale) a kozlík
lékařský (Valeriana officinalis).
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4

Vlastní popis metodiky

4.1 Technologie přípravy rostlinných extraktů
Vodný extrakt se získává řízeným procesem vodné extrakce ze směsi bylin.
Příprava extrakce:
Podle poměru jednotlivých bylin v jednotlivých recepturách se připraví sušená surovina,
která se naváží a následně vsype do extrakčních vaků. Typ extrakčního vaku je jemná či hrubá
síťovina.
Popis extrakce:
Vodná extrakce ze směsi suchých bylin, nebo jedné byliny probíhá po určitou dobu za
dané teploty, kdy extrakčním činidlem je upravena voda pomocí „reverzní osmózy“. Směs bylin
nebo bylina je vložena do extrakční nádoby s ohřátou upravenou vodou ( cca 60°C - teplota
vody je proměnná dle druhu extrahovaných bylin) po určitý čas ( cca 120 – 180 minut dle
druhu bylin).
Po skončení extrakce je výluh s obsahem sušiny (cca 1,0 - 1,5 % - může být rozdílný dle
druhu bylin) přečerpán do vakuové odparky, kde dojde k odpaření vody - k zahuštění výluhu),
tak aby výluh obsahoval požadovanou sušinu (dle receptury 5% nebo 10%). Do takto
vyrobeného výluhu se přidá konzervační látka v množství 1 % z celkového objemu.

4.2 Byliny a složky používané k extrakci
Kopřiva dvoudomá

Extrakt z Kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) obsahuje několik vysoce biologicky
aktivních látek. Tyto látky můžeme rozdělit do dvou skupin. V první skupině jsou látky, které
mají hnojivý účinek ( např. železo, zinek, vápník, fosfor a draslík) a jsou obsaženy ve výluhu
pro rostliny v přijatelné formě iontů. Kromě těchto minerálních prvků obsahuje extrakt vysoké
množství látek především ze skupiny vyšších terpenů a polyfenolů, které zároveň zvyšují
obranyschopnost rostlin vůči chorobám a škůdcům a tím významně zvyšují vitalitu a zdravotní
stav rostlin.
Přeslička rolní

Extrakt z Přesličky rolní (Equisetum arvense) obsahuje několik vysoce biologicky
aktivních látek. Zejména kyselinu křemičitou a dále steroidní saponiny, flavonoidní glykosidy,
hořčiny, organické kyseliny, silice, třísloviny a stopy alkaloidů. Obsažená kyselina křemičitá
ve výluhu zvyšuje pružnost a pevnost cév u rostlin. Celkově tyto látky mají antioxidační,
baktericidní a fungicidní účinky. Významně tak mohou zlepšit kondici a zdravotní stav rostlin.
Zvyšují obranyschopnost rostlin vůči chorobám a při napadení rostlin těmito chorobami mají i
kurativní účinek.
Šalvěj lékařská

Extrakt z Šalvěje lékařské (Salvia officinalis) obsahuje vysoce biologicky aktivní látky
a to silice, třísloviny, saponiny, hořčiny, oxyterpenové kyseliny, estrogenní hormony a amid
kyseliny nikotinové, pryskyřice, vitamíny skupiny B, vitamín P, minerální a hormonálně účinné
látky. Celkově tyto látky mají antioxidační a antimikrobiální účinek na rostliny. Významně
zlepšují kondici a zdravotní stav rostlin. Mají preventivní a kurativní účinek vůči houbovým
chorobám. Celkově zvyšují obranyschopnost rostlin.
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Rašelina černá

Extrakt z černé vrchovištní rašeliny obsahuje huminové látky pozitivně ovlivňující
příjem živin. Ačkoli nejde o hnojivo klasického typu (obsahující N, P, K) umožňují huminy
jejich snazší příjem, stimulují tvorbu kořenového vlášení, díky kterému rostlina lépe absorbuje
vodu a živiny, podporují fotosyntézu a zlepšují vlastnosti půdy.
Tymián obecný

Extrakt z Tymiánu obecného (Thymus vulgaris) obsahuje přírodní silice zvyšující
obranyschopnost rostlin proti stresům, podporují růst a výnos rostlin. Díky látkám ze skupin
vyšších terpenů a polyfenolů mají příznivé preventivní účinky proti některým houbovým
patogenům na rostlinách. Extrakty z těchto rostlin jsou vynikající především pro preventivní
aplikaci. Extrakty je možné kombinovat do směsí s ostatními extrakty.
Bříza bělokorá

Extrakt z Břízy bělokoré (Betula pendula) obsahuje množství živin včetně stopových
prvků ve snadno přijatelné formě pro rostliny. Díky kombinaci základních živin a stopových
prvků zabezpečuje rychlejší růst a vývoj rostlin a také dochází ke zvýšení jejich přirozené
obranyschopnosti vůči abiotickému stresu

4.3 Přípravky využívané k ochraně proti houbovým chorobám révy vinné
PLASMOVITI
Přípravek Plasmoviti je určený k posílení odolnosti k plísni révy (Plasmopara viticola).
Složení :
Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) - nať
Šalvěj lékařská (Salvia officinalis) - nať
Účinek :
Podpora růstu, výnosu a vitalitu révy, zároveň zvyšuje obranyschopnost a odolnost vůči stresu
révy vinné. Přírodní látky v obsažených bylinách působí preventivně. Výluh má fungicidní,
insekticidní a hnojivý účinek.
Obsah sušiny : minimálně 10 %
Kyselost : pH 5,0 – 6,5
Konzervační činidlo : Euxyl PE 9010 v množství 1 %
Dávkování : 3 ml na 1 litr vody v postřiku, koncentrace 3%
Aplikace :
 Preventivně : minimálně 1 x za 7 dní
 Kurativně : minimálně 2 x za 7 dní, 3 x po 3 dnech
 Formou postřiku
ERYVITI
řípravek Eryviti je určený k posílení odolnosti k padlí révy (Erysiphe necator).
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Složení :
Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) - nať
Přeslička rolní (Equisetum arvense) - nať
Účinek :
Podpora růstu, výnosu a vitalitu révy, zároveň zvyšuje obranyschopnost a odolnost vůči stresu
révy vinné. Přírodní látky v obsažených bylinách působí preventivně. Výluh má fungicidní
účinek.
Obsah sušiny : minimálně 5 %
Kyselost : pH 6,5 – 7,5
Konzervační činidlo : Euxyl PE 9010 v množství 1 %
Dávkování : 3 ml na 1 litr vody v postřiku, koncentrace 3%.
Aplikace :
 Preventivně : minimálně 1 x za 7 dní
 Kurativně : minimálně 2 x za 7 dní, 3 x po 3 dnech
 Formou postřiku

BOTRYVITI
Přípravek Botryviti je určený k posílení odolnosti k šedé hnilobě hroznů révy (Botrytis
cinerea).
Složení :
Přeslička rolní (Equisetum arvense) - nať
Tymián obecný (Thymus vulgaris) - nať
Šalvěj lékařská (Salva officinalis) - nať
Bříza bělokorá (Betula pendula) – list
Účinek :
Podpora růstu, výnosu a vitalitu révy, zároveň zvyšuje obranyschopnost a odolnost vůči stresu
révy vinné. Přírodní látky v obsažených bylinách působí preventivně. Výluh má výrazný účinek
na rzi, houbové choroby a na velkou škálu plísní.
Obsah sušiny : minimálně 5 %
Kyselost : pH 6,5 – 8,5
Konzervační činidlo : Euxyl PE 9010 v množství 1 %
Dávkování : 3 ml na 1 litr vody v postřiku
Aplikace :
 Preventivně : minimálně 1 x za 14 dní
 Kurativně : minimálně 2 x za 7 dní, 3 x po 3 dnech
 Formou postřiku
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4.4 Praktická aplikace přípravků v ochraně révy vinné proti houbovým
chorobám
Praktické pokusy s ochranou révy vinné s využitím přípravků na bázi rostlinných extraktů
byly prováděné v letech 2015 a 2016 na lokalitách Kutná Hora, Starovice a Archlebov.
4.4.1

Pokus s přípravky na lokalitě Starovice v roce 2015

Pokus byl založený na dvou bílých moštových odrůdách révy vinné – Sauvignon blanc a
Rulandské šedé. Odrůdy byly vybrané záměrně, protože jsou citlivé na napadení houbovými
patogeny, zejména plísni révy (Plasmopara viticola) a padlím révy (Erysiphe necator).

RŠ
1 ha
extrakt
Extrakty + ochrana bio

SG extrakt SG
1 ha

CH

TČ

RŠ

Obrázek 3.1.: Mapa představující plán založení pokusu na lokalitě Starovice.
V pokusu byly hodnocené dva režimy ochrany proti houbovým chorobám, které jsou
využívané v systémech ekologického vinohradnictví. Režim ochrany označený jako
EXTRAKTY byl prováděný přípravky na bázi rostlinných extraktů, které jsou předmětem
výzkumu v rámci tohoto projektu. Režim ochrany označený jako BIO je kombinace přípravků
na bázi rostlinných extraktů a přípravků na bázi mědi a síry. Tabulka 3.1 ukazuje sled aplikací
prováděných v rámci polního pokusu na lokalitě Starovice. Pokus byl prováděný ve
velkovýrobních podmínkách vinohradnického provozu.

26

Datum aplikace

EXTRAKTY
Eryviti 3 L/ha + 0,5 ha SG a 0,5 ha RŠ
canela 0,6 L/ha
Eryviti 3 L/ha + 0,5 ha SG a 0,5 ha RŠ
canela 0,6 L/ha

BIO
Eryviti 3 L/ha + Síra BL 3,6
7.5.2015
kg/ha
Eryviti 3 L/ha + Kumulus
29.5.2015
WG 3,6 kg/ha
Eryviti 3 L/ha + Plasmoviti
10.6.2015
Eryviti 3 L/ha + Plasmoviti 3 L/ha
3 L/ha + 0,5 L/ha Flowbrix
+ 3,6 kg/ha kg Síra BL
Eryviti 3 L/ha + Plasmoviti
24.6.2015
Eryviti 3 L/ha + Plasmoviti 3 L/ha
3 L/ha + 0,5 L/ha Flowbrix
+ 3,6 kg/ha Kumulus WG
Eryviti 3 L/ha + Plasmoviti
8.7.2015
Eryviti 3 L/ha + Plasmoviti 3 L/ha
3 L/ha + 0,5 L/ha Flowbrix
+ 3,6 kg/ha Kumulus WG
Eryviti 3 L/ha + Plasmoviti
21.7.2015
Eryviti 3 L/ha + Plasmoviti 3 L/ha
3 L/ha + 0,5 L/ha Flowbrix
+ 3,6 kg/ha Kumulus WG
Eryviti 3 L/ha + Plasmoviti
29.7.2015
Eryviti 3 L/ha + Plasmoviti 3 L/ha
3 L/ha + 0,5 L/ha Flowbrix
+ 3,6 kg/ha Kumulus WG
Eryviti 3 L/ha + Plasmoviti
25.8.2015
Eryviti 3 L/ha + Plasmoviti 3 L/ha
3 L/ha + 1 L/ha Flowbrix
Tabulka 3.1: Sled pokusných aplikací prováděných v rámci pokusu na lokalitě Starovice.
Hodnocení napadení houbovými chorobami
Teplé a suché počasí signalizovalo od začátku vegetačního období intenzivní tlak padlí
révy. Vinohradníci měli ještě v živé paměti ročník 2013, kdy došlo ke zničujícímu rozvoji padlí
révy, a proto věnovali přímé a nepřímé ochraně velkou pozornost.
Na rozdíl od ročníků 2013 a 2014 se proto ve vinicích neobjevily mladé výhony napadené
padlím révy, které obvykle signalizují silný infekční tlak. Přesto bylo možné v polovině června
2015 možné zaznamenat první výskyty padlí na listech. Tato skutečnost signalizovala
nebezpečí padlí a vinohradníci se začali věnovat přímé i nepřímé ochraně.
K prvním výrazným výskytům na hroznech došlo v polovině července právě ve vinicích,
u kterých byly pozdě nebo nekvalitně provedené zelené práce. Naštěstí ani v hůře ošetřovaných
vinicích většinou nedošlo k silnému zničení bobulí padlím révy.
Ve vinicích proto bylo možné pozorovat infekční tlak padlí révy a bylo možné dobře
hodnotit vliv provedené ochrany. Také v pokusné vinici se objevil infekční tlak padlí révy, což
vytvořilo dobré podmínky pro detailní vyhodnocení testovaných přípravků. Na bobule
napadené padlím révy byl aplikován přípravek „Eryviti“ v termínu 21.7.2015. Prakticky do 12 dnů po aplikaci tohoto přípravku došlo k zastavení infekce padlí révy na hroznech, jak ukazují
obrázky 3.4 a 3.5. Pokusná vinice potom zůstala ve vynikajícím zdravotním stavu až do konce
vegetace. Přípravek „Eryviti“ prokázal nejenom vynikající preventivní působení, ale také
kurativní působení. Mechanismus působení je proto předmětem zkoumání v laboratorních
analýzách fenolových látek, které jsou odpovědné za obranné reakce u révy vinné.
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Obrázek 3.2. Napadení bobulí Obrázek 3.3.: Velmi silné napadení bobulí padlím
padlím révy (Erysiphe necator) révy
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Obr. 3.4. a 3.5. : Zastavený rozvoj padlí révy na bobulích.

Vliv aplikace rostlinných extraktů na kvalitu hroznů
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Během zrání hroznů byl hodnocený vliv ošetřování vinice proti houbovým chorobám na
kvalitativní parametry hroznů. Všechny ostatní agrotechnické zásahy probíhaly na celé pokusné
ploše identickým způsobem, což umožnilo vyhodnocení vlivu na kvalitu.
Z kvalitativních parametrů hroznů byly hodnocené následující: cukernatost, pH, obsah
titrovatelných kyselin, obsah kyseliny vinné, obsah kyseliny jablečné, obsah asimilovatelného
dusíku. Hodnocení probíhalo ve 3 termínech během zrání hroznů: 31.8.2015, 9.9.2015 a
22.9.2015. Grafy 3.1.-3.3. ukazují dynamiku změn kvalitativních parametrů během zrání
hroznů.

Graf 3.1: Vývoj cukernatosti během zrání hroznů.
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Graf 3.2: Vývoj obsahu titrovatelných kyselin během zrání hroznů.

Obrázek 3.3: Vývoj obsahu asimilovatelného dusíku během zrání hroznů.
Výsledky hodnocení kvalitativních parametrů při sklizňovém termínu jsou zpracované
v tabulkách 3.2. a 3.3. Výsledky jsou statisticky vyhodnocené analýzou rozptylu na hladině
významnosti 95% a testem minimální průkazné diference.
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Varianta
Sauvignon EXTRAKTY
Sauvignon BIO
Rulandské šedé
EXTRAKTY
Rulandské šedé BIO

Cukernatost
(°NM)

pH

18,40±0,37a
20,08±0,31b
*

2,93±0,01
2,98±0,01
n.s.

Obsah
asimilovatelného
dusíku (mg/l)
175,48±5,04a
203,58±14,50b
*

21,08±0,25

3,16±0,01

251,87±3,20a

21,70±0,08
3,15±0,01
197,46±4,24b
n.s.
n.s.
*
Tabulka 3.2.: Kvalitativní parametry hroznů – cukernatost, pH a obsah asimilovatelného
dusíku.
Varianta
Sauvignon EXTRAKTY
Sauvignon BIO
Rulandské šedé
EXTRAKTY
Rulandské šedé BIO

Titrovatelné
kyseliny (g/l)
10,77±0,38
10,92±0,14
n.s.

Kyselina vinná
(g/l)
9,33±0,31
9,77±0,32
n.s.

Kyselina
jablečná (g/l)
3,83±0,18
3,90±0,11
n.s.

9,35±0,10a

8,17±1,11

3,83±0,41

8,39±0,16b
8,21±0,08
3,25±0,10
*
n.s.
n.s.
Tabulka 3.3.: Kvalitativní parametry hroznů – obsah titrovatelných kyselin, kyseliny
vinné a kyseliny jablečné.
Výsledky hodnocení kvalitativních parametrů neprokazují jednoznačně pozitivní vliv
přírodních extraktů na kvalitu hroznů. Získané jednoleté výsledky ukazují závislost na odrůdě.
Mezi parametry, které jsou ovlivnitelné systémem ochrany proti houbovým chorobám ve
vinicích, patří: cukernatost, obsah asimilovatelného dusíku a obsah titrovatelných kyselin.
Vliv aplikace rostlinných extraktů na obsah živin v listech
Ve fenofázi začátku zaměkání bobulí byl v pokusné vinici odebíraný vzorek listových
čepelí na analýzu makroprvků a mikroprvků. Na základě této první analýzy se ukázalo, že
rostlinné extrakty mohou pozitivně působit také na výživu révy vinné. Tabulka 3.4. ukazuje
výsledky rozboru listových čepelí u odrůdy Rulandské šedé.
Varianta

N

Ca

P

K

Mg

%

%

%

%

%

Mn

Zn

Fe

Cu

B

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Rulandské šedé
2,26 3,5 0,19 0,71 0,6
75
12
91
137
42,9
EXTRAKTY
Rulandské šedé
2,09 3,25 0,17 0,55 0,87
95
13
75
321
39,5
BIO
Tabulka 3.4.: Obsah živin v listových čepelí ve fenofázi začátek zaměkání bobulí u
Rulandského šedého.
Tento první výsledek listové analýzy ukázal pozitivní vliv rostlinných extraktů na
nejvýznamnější živiny u révy vinné a to dusík, vápník, fosfor, draslík, železo a bór.
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Následně byl provedený další rozbor makroprvků a mikroprvků v listových čepelích ve
fenofází zrání hroznů. Výsledky rozborů listových čepelí ukazují tabulky 3.5. a 3.6.
N

Ca

P

K

Mg

%

%

%

%

%

Rulandské šedé EXTRAKTY

1,60

3,56

0,16

0,77

0,74

Rulandské šedé BIO

1,65

3,46

0,16

0,73

0,67

Sauvignon EXTRAKTY

1,84

3,47

0,15

0,62

0,65

Sauvignon BIO

1,78

3,21

0,16

0,72

0,67

Varianta

Tabulka 3.5.: Obsah makroprvků v listových čepelích.
Vliv aplikace rostlinných extraktů na obsah živin ukazuje opět odrůdovou závislost.
Z pohledu makroprvků je možné pozorovat pozitivní vliv na obsah dusíku, vápníku, draslíku a
hořčíku.
Mn

Zn

Fe

Cu

B

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Rulandské šedé EXTRAKTY

119,00

16,00

146,25

43,50

52,60

Rulandské šedé BIO

98,25

12,25

115,25

260,75

40,70

Sauvignon EXTRAKTY

159,50

12,25

112,50

64,75

38,75

Sauvignon BIO

145,50

13,00

110,00

249,75

37,43

Varianta

Tabulka 3.6.: Obsah mikroprvků v listových čepelích.
Z pohledu mikroprvků je už vliv daleko jednoznačnější a rostlinné extrakty pozitivně
ovlivňují obsah manganu, železa a bórů, což jsou klíčové mikroprvky pro révu vinnou.

4.4.2

Pokus s přípravky v roce 2016

V roce 2016 byl kladený velký důraz na aplikaci poznatků, které byly získané v rámci
provádění pokusů v roce 2015. Jako nejvýznamnější faktor pro provedení ochrany s využitím
přípravků na bázi rostlinných extraktů se ukázala prognóza houbových chorob.
Zhodnocení výskytu houbových chorob v roce 2016

Rok 2016 představoval velmi příznivé podmínky pro rozvoj všech nejvýznamnějších
houbových chorob révy: plísně révy (Plasmopara viticola), padlí révy (Erysiphe necator) a
šedé hniloby hroznů révy (Botrytis cinerea).
Nástup primární infekce plísně révy začínal již před kvetením révy. Ve vinicích se
objevovaly ojedinělé listy s příznaky choroby, které jsou znakem primární infekce. Ve vinicích,
kde nedošlo k účinné ochraně proti primární infekci, došlo k výraznému rozvoji sekundárních
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infekcí. Poměrně výrazné bylo napadení květenství a hroznů, kde ojediněle došlo také
k hospodářsky významným škodám. Infekční tlak potom, v závislosti na průběhu počasí
přetrvával až do začátku září. Ještě na začátku září bylo možné pozorovat výrazné napadení
bobulí na zálistkových hroznech. Během vegetace se střídalo deštivé a suché počasí.
V závislosti na průběhu počasí pak došlo asi ke 2-3 obdobím silného infekčního tlaku plísně
révy.
Podobná situace jako pro plíseň révy byla také v případě padlí révy. Během roku se
vyskytlo několik teplých a suchých period, které vytvářely příznivé podmínky pro padlí révy.
Rozvoj na listech a hroznech bylo možné pozorovat v období po kvetení. Výskyt padlí potom
pokračoval až do konce srpna až začátku září. K silnému napadení padlím révy docházelo
zejména v zahuštěných keřích, kde byly pozdě nebo nekvalitně provedené zelené práce. Na
některých lokalitách způsobilo padlí révy opět hospodářsky významné škody.
K rozvoji šedé hniloby došlo ojediněle na listech už během května až začátku června.
K dalšímu rozvoji potom docházelo na dozrávajících hroznech. Problémem bylo také
poškození škůdcem Drosophila suzuki, který poškodil bobule a na bobulích se následně začala
projevovat octová hniloba nebo šedá hniloba hroznů révy.
Prognóza houbových chorob na základě metody Ing. Mušky pro lokalitu Starovice
Datum

Infekční tlak plísně révy

21.4.-27.4.

X

28.4.-4.5.

X

5.5.-11.5.

X

Infekční tlak padlí révy

12.5.-18.5.

X

19.5.-25.5.

X

26.5.-1.6.

X

2.6.-8.6.

X

9.6.-15.6.

X

16.6.-22.6.

X

23.6.-29.6.

X

30.6.-5.7.

X

6.7.-13.7.

X

14.7.-20.7.

X

21.7.-27.7.

X

28.7.-3.8.

X

4.8.-10.8.

X

11.8.-17.8.
X
Tabulka 3.7: Prognóza houbových chorob révy vinné podle metody Ing. Mušky v roce
2016
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Zhodnocení účinnosti ochrany provedené rostlinnými extrakty v roce 2016

Padlí révy
Během vegetace se projevily 3 výrazná období se silným infekčním tlakem padlí révy
(Erysiphe necator). Přípravek Eryviti byl aplikovaný na základě prognózy a signalizace.
V pokusných vinicích bylo možné pozorovat vynikající zdravotní stav z pohledu padlí révy.
Poškození padlím révy se neprojevilo na listech ani na bobulích. Rok 2016 proto pouze potvrdil
dobré vlastnosti přípravků Eryviti a jeho využití v ekologickém vinohradnictví.
Plíseň révy
Rok 2016 se vyznačoval silným infekčním tlakem plísně révy. Ve vinicích bylo možné
obecně pozorovat silné napadení plísní révy na listech a hroznech. Účinnost přípravku
Plasmoviti byla velmi závislá na termínu aplikace ve vztahu k infekci plísní révy.

Graf 3.4: Napadení plísní révy na listech a hroznech v roce 2016
Po aplikaci přípravku Plasmoviti se na listech projevovala hypersenzitivní reakce, která
naznačuje, že přípravek je založený na stimulaci obranných metabolitů révy vinné. Termín
aplikace ve vztahu k počátku infekce potom jasně naznačoval schopnost révy vinné stimulovat
obrannou reakci a efektivně se bránit infekci. V závislosti na termínu aplikace ve vztahu
k infekčnímu tlaku se potom rozhodovalo o účinnosti přípravku.
Šedá hniloba hroznů révy
V období dozrávání hroznů došlo ve vinicích také k rozvoji šedé hniloby hroznů. Bylo
proto možné vyhodnotit také účinnost přípravku Botryviti. Přípravek byl aplikovaný ve 2
termínech během zrání hroznů.
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Graf 3.5: Napadení šedou hnilobou na hroznech v roce 2016
Přípravek Botryviti působí především na základě zpevnění pletiv slupky. Chrání proto
hrozny především proti konidiální infekci, způsobené konidiemi, které se pohybují ve vzduchu
a jsou roznášené na slupku bobule větrem a dešťovými srážkami.
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5

Vlastní popis metodiky - praktická doporučení pro aplikaci
přípravků

5.1 Pravidla pro použití přípravků
Na bázi rostlinných extraktů byly vytvořené přípravky na ochranu proti hospodářsky
nejvýznamnějším houbovým chorobám révy vinné. Následující tabulka uvádí jejich působení
a také dávkování přípravků.
Název přípravků

Patogen
Působení
Doporučená dávka
Plíseň révy
PLASMOVITI
kontaktní
3 l/ha
Plasmopara viticola
Padlí révy
Kontaktní a
ERYVITI
3 l/ha
Erysiphe necator
eradikativní
Šedá hniloba hroznů
BOTRYVITI
révy
kontaktní
3 l/ha
Botrytis cinerea
Tabulka 4.1: Přípravky na bázi rostlinných extraktů a jejich působení.
Všechny přípravky je třeba považovat za kontaktní, protože nepronikají hloubkově do
rostlinných pletiv. Jsou proto náchylné na omytí při dešťových srážkách. Přípravky je proto
třeba aplikovat v období bez dešťů. Přípravky stimulují obrannou reakci révy a nemělo by proto
minimálně 12 hodin po aplikaci pršet. Po intenzivních dešťových srážkách je třeba provést
novou aplikaci.
Z pohledu působení je třeba přípravky aplikovat v „solo“ aplikacích a nikoliv v „tank
mixech“. Při samostatné aplikaci jednotlivých přípravků byla zajištěná jejich nejvyšší účinnost.
Jelikož se jedná o kontaktní přípravky, je třeba, aby byla rostlinná pletiva dobře pokrytá
přípravkem při aplikaci. Není proto vhodné používat velmi nízké dávky vody. Optimální je
provádět ošetření s 500 – 1000 l vody na hektar, kdy dojde k dobrému pokrytí rostlinných
pletiv.

5.2 Význam prognózy a signalizace pro aplikaci přípravků
Přípravky je vhodné využívat především na základě prognózy houbových chorob révy.
Vhodné metody pro prognózu ukazuje následující tabulka.
Název přípravků

Patogen
Metoda prognózy
Plíseň révy
Metoda Ing. Mušky
PLASMOVITI
Plasmopara viticola
Metoda SHMÚ Bratislava
Padlí révy
Metoda Ing. Mušky
ERYVITI
Erysiphe necator
OiDiag
Šedá hniloba hroznů
Na základě fenologických stádii mezi BBCH
BOTRYVITI
révy
81 – sklizní hroznů
Botrytis cinerea
Tabulka 4.2: Metody prognózy a signalizace.
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Aby bylo možné dosáhnout optimálního působení přípravků je třeba tyto přípravky
aplikovat na začátku infekce. Pro správnou aplikaci je proto třeba vyhodnocení následujících
parametrů:
-

Fenologické stádium révy ve vztahu k citlivosti rostlinných pletiv na napadení
houbovými patogeny = využití zásad ontogenické rezistence.
Vyhodnocení prognózy houbových chorob.
Vyhodnocení klimatických podmínek – teplota, srážky, ovlhčení listů, relativní vzdušná
vlhkost.
Kvalita provedení zelených prací.

5.3 Význam zelených prací pro aplikaci přípravků
Zelené práce ve vinohradnictví mají velký význam jako prostředek nepřímé ochrany proti
houbovým chorobám a zároveň výrazným způsobem podporují přímou ochranu proti
chorobám.
Hlavním prostředkem nepřímé ochrany je ovlivnění mikroklimatu révového keře.
Termínově správně a dobře provedených zelených prací zlepšuje provzdušnění keřů. U
révových keřů potom dochází k rychlejšímu osychání listů a hroznů a uvnitř vinice je také nižší
realitní vzdušná vlhkost. Dobře osluněné listy a hrozny představují také prevenci před
napadením houbovými chorobami díky změnám teploty a intenzivnímu slunečnímu záření.
Jelikož tyto klimatické faktory zásadním způsobem ovlivňují rozvoj houbových chorob,
představuje ovlivnění mikroklimatu révových keřů účinný prostředek nepřímé ochrany.
Zelené práce také pozitivně přispívají k efektivitě aplikace prostředků nepřímé ochrany.
Prostředky na bázi rostlinných extraktů jsou kontaktní, a proto je rozhodující pokryvnost
rostlinných pletiv. Keře s dobře provedenými zelenými pracemi zaručují, že postřik bude
kvalitně aplikovaný na veškeré části révového keře.
Mezi hlavní postupy v rámci zelených prací, které pozitivně působí na zdravotní stav
hroznů, patří:
- Čištění kmínků
- Podlom
- Upevnění letorostů do drátěnky
- Osečkování
- Vylamování zálistků a odlistění zóny hroznů.

5.4 Praktické doporučení pro využití ve vinohradnictví
Ve vinohradnictví v České republice se nejčastěji využívají systémy ekologické produkce
révy vinné a nadstavbový management integrované produkce révy vinné. Oba tyto pěstitelské
systémy vytváří vhodné podmínky pro využívání těchto ekologických přípravků.
5.4.1

Využití v ekologickém vinohradnictví

Během prováděného výzkumu byly přípravky testované v podmínkách ekologického
vinohradnictví. Provedený výzkum ukázal dobrou využitelnost těchto přípravků v kombinaci
s měďnatými a sirnatými přípravky na ochranu rostlin, které se využívají tradičně
v ekologickém vinohradnictví.
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BBCH
kód

Popis fenologického stadia

11
12
13
14

makrostadium 1- vývoj listů
první list rozvinutý a odkloněný od letorostu
dva listy rozvinuty
tři listy rozvinuty
čtyři listy

15

pět listů

16
19

šest listů
devět a více listů
makrostadium 5- vývoj květenství

53

květenství zřetelně rozeznatelná

55
57

květenství úplně vyvinuta, jednotlivé květy se oddělují
makrostadium 6- kvetení
první čepičky se uvolňují z květního lůžka
začátek kvetení – opad 10 % květních čepiček
opad 20 % květních čepiček
rané kvetení – opad 30 % květních čepiček
opad 40 % květních čepiček
plné kvetení – opad 50 % květních čepiček
opad 60 % květních čepiček
opad 70 % květních čepiček
opad 80 % květních čepiček

69

konec kvetení
makrostadium 7- vývoj plodů
nasazování bobulí – bobule se začínají nalévat, opad květních
zbytků ukončen, semeník se začíná zvětšovat

73

bobule ve velikosti broku – hrozny se začínají stáčet dolů (viset)

75

bobule ve velikosti hrášku – hrozny visí

77
79

PLASMOVITI
ERYVITI

květenství se zvětšují, jednotlivé květy hustě stlačeny

60
61
62
63
64
65
66
67
68

71

Sirnaté přípravky
PLASMOVITI

Sirnaté přípravky
Měďnaté přípravky

Sirnaté přípravky
Měďnaté
přípravky
PLASMOVITI
ERYVITI
PLASMOVITI
ERYVITI
PLASMOVITI
ERYVITI

začátek uzavírání hroznů – bobule se začínají navzájem
dotýkat
konec uzavírání hroznů – většina bobulí se dotýká

PLASMOVITI
ERYVITI

makrostadium 8- zrání plodů
81

začátek zrání – bobule se začínají podle odrůdy vybarvovat

83
85
89

vybarvování bobulí
zaměkání bobulí
plná zralost (sklizňová zralost) – bobule zralé pro sklizeň
makrostadium 9- nástup vegetačního klidu
období po sběru, ukončeno vyzrávání dřeva

91

PLASMOVITI
ERYVITI
BOTRYVITI
BOTRYVITI

Tabulka 4.3: Doporučení ochrany v ekologickém vinohradnictví.
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5.4.2

Využití v systému integrované produkce

Hospodaření v systému integrované produkce probíhá v České republice podle
NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. dubna 2015 o podmínkách provádění agroenvironmentálněklimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění
agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.
Většina vinohradnických podniků hospodaří v nadstavbovém managementu integrované
produkce, kde platí následující pravidla:
Pro splnění podmínek tohoto managementu je žadatel povinen splnit podmínky a) až
i) základního managementu a navíc:
a) za celý pětiletý závazek provede nejvýše 20 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni
révové, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle
zákona o ekologickém zemědělství,
b) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti plísni révové, s výjimkou
přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona o
ekologickém zemědělství, v rámci limitu podle písmene a),
c) za celý pětiletý závazek provede nejvýše 20 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí
révovému, s výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití
podle zákona o ekologickém zemědělství,
d) provede ročně nejvýše 8 aplikací přípravků na ochranu rostlin proti padlí révovému, s
výjimkou přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona
o ekologickém zemědělství, v rámci limitu podle písmene c),
e) používá na ochranu proti obaleči jednopásému a obaleči mramorovanému pouze přípravky
na ochranu rostlin, které jsou povoleny v příslušném kalendářním roce k používání v České
republice obsahující Bacillus thuringiensis nebo metodu feromonového matení obalečů,
f) provede ročně nejvýše 2 aplikace přípravků na ochranu rostlin proti plísni šedé, s výjimkou
přípravků na ochranu rostlin a pomocných látek povolených k použití podle zákona o
ekologickém zemědělství,
g) provede ročně proti plísni révové minimálně 2 aplikace přípravku na ochranu rostlin nebo
pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství,
h) provede ročně proti padlí révovému minimálně 2 aplikace přípravku na ochranu rostlin nebo
pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství a
i) provede ročně proti plísni šedé minimálně 2 aplikace přípravku na ochranu rostlin nebo
pomocných látek povolených k použití podle zákona o ekologickém zemědělství.
Tento systém představuje průnik ekologické a integrované produkce a je proto velmi
vhodný pro použití přípravků na bázi rostlinných extraktů.
BBCH
kód
11
12
13

Popis fenologického stadia
makrostadium 1- vývoj listů
první list rozvinutý a odkloněný od letorostu
dva listy rozvinuty
tři listy rozvinuty
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14

čtyři listy

15

pět listů

16
19

šest listů
devět a více listů
makrostadium 5- vývoj květenství

53

květenství zřetelně rozeznatelná

55
57

květenství se zvětšují, jednotlivé květy hustě stlačeny
květenství úplně vyvinuta, jednotlivé květy se oddělují
makrostadium 6- kvetení
první čepičky se uvolňují z květního lůžka
začátek kvetení – opad 10 % květních čepiček
opad 20 % květních čepiček
rané kvetení – opad 30 % květních čepiček
opad 40 % květních čepiček
plné kvetení – opad 50 % květních čepiček
opad 60 % květních čepiček
opad 70 % květních čepiček
opad 80 % květních čepiček

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

71
73
75
77
79

konec kvetení.
makrostadium 7- vývoj plodů
nasazování bobulí – bobule se začínají nalévat, opad květních
zbytků ukončen, semeník se začíná zvětšovat
bobule ve velikosti broku – hrozny se začínají stáčet dolů (viset)
bobule ve velikosti hrášku – hrozny visí
začátek uzavírání hroznů – bobule se začínají navzájem
dotýkat
konec uzavírání hroznů – většina bobulí se dotýká
makrostadium 8- zrání plodů

81

začátek zrání – bobule se začínají podle odrůdy vybarvovat

83
85
89

vybarvování bobulí
zaměkání bobulí
plná zralost (sklizňová zralost) – bobule zralé pro sklizeň
makrostadium 9- nástup vegetačního klidu
období po sběru, ukončeno vyzrávání dřeva

91

Sirnaté přípravky
PLASMOVITI

PLASMOVITI
ERYVITI
Fungicidy

PLASMOVITI
ERYVITI
Fungicidy
PLASMOVITI
ERYVITI
Fungicidy
Fungicidy
PLASMOVITI
ERYVITI
BOTRYVITI
BOTRYVITI

Tabulka 4.4: Doporučení ochrany v nadstavbovém managementu integrované produkce.
Fungicidy je vhodné v tomto systému využívat především v nejkritičtějších fázích
rozvoje houbových chorob, tzn. kolem termínu kvetení. V posledních několika letech je velmi
kritický zejména rozvoj padlí révy. KAST a BLEYER (2011) v této souvislosti uvádí, že
květenství jsou citlivá k infekci padlí révy asi týden před kvetením (BBCH55) a bobule jsou
citlivé přibližně do velikosti 2 mm (BBCH 73). Následně začínají fungovat mechanismy
ontogenické rezistence. Vytváří se proto prostor pro využití ekologických přípravků.
Základem pro efektivní použití přípravků by měla být vždy prognóza a signalizace
jednotlivých houbových chorob.
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6

Srovnání novosti postupů

6.1 Ochrana proti houbovým chorobám na bázi síry a mědi
Ekologická ochrana proti houbovým chorobám révy vinné je prozatím stále založená na
používání přípravků na bází síry a mědi. Přípravky na bázi síry se využívají k ochraně proti
padlí révy (Erysiphe necator), přípravky na bázi mědi potom k ochraně proti plísni révy
(Plasmopara viticola).
Síra je dobře známá jako účinný prostředek proti padlí révy. V ekologickém
vinohradnictví je považovaná za absolutně základní prostředek ochrany. Je rovněž také
důležitým nástrojem pro strategii prevence proti rezistenci patogenů vůči některým fungicidům.
Množství síry povolené pro aplikaci proti padlí révy se výrazně odlišuje mezi evropskými
zeměmi od 1,2 kg/ha (Švýcarsko) až po 12,5 kg/ha (Francie) (KOCH a kol., 2014). BAUS a
kol. (2011) uvádí, že v období nejvyšší citlivosti bobulí k padlí révy je vhodné využívat vyšší
dávky sirnatých přípravků. KOCH a kol. (2014) uvádí, že v Německu se využívá až 8 aplikací
sirnatých prostředků za vegetaci.
V ekologickém vinohradnictví je středobodem zájmu ochrana proti plísni révy
prostřednictvím měďnatých přípravků (KAUER a kol., 2004). Při aplikaci měďnatých
přípravků se může u révy vinné projevovat také fytotoxicita. Jestliže dochází k aplikaci mědi
především za chladného a vlhkého počasí může se fytotoxicita vyskytnout. Projevuje se jako
omezení růstu letorostů, okrajová spála listů, nekrotizace nebo předčasné žloutnutí listů
(MOHR a kol., 2005). Nebezpečným důsledkem aplikace měďnatých přípravků je ukládání
mědi v půdě. SCHALLER a kol. (1989) uvádí, že po dvouleté aplikaci mědi stoupá obsah mědi
v půdě v profilu 0-5 cm. Měď se následně v půdě váže především na organický podíl.
Pravidelné používání mědi v množství až 8 kg/ha/rok vede k hromadění a ukládání tohoto
těžkého kovu v horní vrstvě půdy (RUSJAN a kol., 2007). Vysoká akumulace mědi v horní
vrstvě půdy vede k poklesu populace střevlíků a žížal. Dochází také k mikrobiálním a
enzymatickým změnám, snižování pH půdy a omezení růstu révy vinné (PONTIROLI a kol.,
2001).
Účinnost měďnatých fungicidů proti plísni révy se snižuje, čím se zvyšuje doba mezi
inokulací patogenu a aplikací přípravku. Jestliže jsou měďnaté fungicidy aplikované do hodiny
po infekci, je účinnost ochrany vyšší než 90%, nehledě na formulaci měďnatého fungicidu a
dávce. Při aplikaci 3 hodiny po infekci byla účinnost vyšší pro produkci s kombinovanou
formulací (oxychlorid Cu + hydroxid měďnatý) než pouze pro formulaci oxychlorid Cu. Při
aplikaci 12 nebo 24 hodin po infekci byla účinnost měďnatých fungicidů pouze 10% (CAFFI a
kol., 2016).
Podniky hospodařící v rámci sdružení ECOVIN v Německu spotřebovaly v roce 2010
průměrně 0,8 kg/ha mědi v oblasti Ahr až po 2,3 kg/ha mědi v oblastech Würtemberg a Mosel.
Hofmann (2006) porovnával různé způsoby ekologické ochrany proti plísni révy. V rámci
pokusu byly porovnávané varianty VG 1 – Algin Biovital, Cuprozin fl., VG 2 – nový měďnatý
přípravek na bázi hydroxidu měďnatého a VG 3 – Myco_sin VIN a Cuprozin fl. Tabulka 1
ukazuje údaje k aplikaci jednotlivých variant.
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BBCH

Množství vody
(l/ha)

BBCH 15

400

BBCH 17-57

600

BBCH 61-65

800

BBCH 68

800

BBCH 71-73

1200

BBCH 73-75

1400

BBCH 75

1600

BBCH 77

1600

BBCH 79

1600

VG 1
(varianta 1)
Přípravky kg/ha
a l/ha
4,0
0,2
4,0
0,3
5,0
0,4
6,0
0,7
6,0
0,7
6,0
0,8
6,0
0,8
6,0
0,8
6,0
0,8

VG 2
(varianta 2)
Přípravky
kg/ha

VG 3
(varianta 3)
Přípravky kg/ha
a l/ha

0,95

2,0

1,43

3,0

1,91

4,0

1,91

4,0

2,86

6,0

3,33

7,0

3,81

8,0,

3,81

8,0

3,81

8,0 nebo 1,0
Cuprozin fl.

Tabulka 6.1: Aplikační podmínky u jednotlivých pokusných variant (HOFMANN, 2006).
Četnost
Intenzita
napadení hroznů napadení hroznů
v%
v%
2,50
1,05

Stanoviště

Varianta

Napadení listů v
%

Nierstein

VG 1

0,89

VG 2

1,14

2,25

1,03

VG 3

0,94

2,23

1,03

Ochrana v
podniku

1,12

2,34

1,03

VG 1

35

53

1,87

VG 2

38

57

1,91

VG 3

45

58

1,95

Ochrana v
podniku

28

43

1,60

Korb

Tabulka 6.2: Výsledky napadení plísní révy (HOFMANN, 2006).
Mezi jednotlivými pokusnými variantami na jednotlivých stanovištích nebyl zjištěné
významné rozdíly. Výsledky naznačují možnosti snížení používání mědi.
BERKELMANN-LŐHNERTZ a kol. (2008) prováděli rozsáhlý pokus s použitím
měďnatých fungicidů a možných alternativ a došli k závěru, že ochrana proti houbovým
chorobám révy vinné bez mědi zůstává i nadále pouhou vizí. Co je v letech se slabým infekčním
tlakem plísně révy dostatečné, může v ročnících se silným tlakem vést k významným
výnosovým ztrátám.
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Cílem ekologických vinohradníků je především nalezení alternativy k používání
mědi a snížení používání síry, která může negativně ovlivňovat kvalitu vína. Pravidelné
aplikace síry během vývoje, případně zrání hroznů, mohou vést k reziduím síry
v bobulích. Tato reziduální síra může následně vést ke vzniku sirky, která je považovaná
za vadu vína. Použití síry je proto velmi efektivní na počátku vegetačního období, ale pro
druhou polovinu vegetace je vhodné nalézt alternativy k ochraně proti padlí.

6.2 Alternativní postupy v ochraně proti houbovým chorobám révy
Alternativní prostředky ochrany proti plísni révy mají za cíl především nahradit nebo
omezit použití mědi a tím omezit její ukládání v půdě. Nové formulace měďnatých přípravků
také umožňují snížit množství použití mědi na hektar a rok (SIVČEV a kol., 2010).
Mezi významné biostimulanty využívané v zemědělství patří deriváty extraktů
z mořských řas a hydrolyzované proteiny. Extrakty z mořských řas pochází ze zelených,
červených nebo hnědých řas a zejména druhů Ascophyllum nodosum, Ecklonia maxima,
Laminaria digitata a Fucus spp. Tyto látky stimulují nebo inhibují fyziologické procesy u
rostlin. Biostimulační vlivy probíhají především prostřednictvím rostlinných hormonů,
polyfenolů, betainů a polysacharidů (TAGLIAVINI a KUBIOKIN, 2006). Ošetření kombinací
laminarinu s nižšími koncentracemi mědi se zdají být dostatečné k ochraně proti plísni révy a
jsou dobrým řešením pro omezení plných dávek mědi (ROMANAZZI a kol., 2016).
Všechny tyto sloučeniny působí jako elicitory a podporují obranné reakce rostlin ke
stresům (SALVI a kol., 2016).
Chitosan vzniká deacetylací N-acetylglukosaminu a je to obvyklý polymer u ulit, lastur a
schránek korýšů, skeletu hmyzu a buněčných stěnách hub (ROMANAZZI a kol., 2016).
Chitosan elicituje činnosti, které mohou vést k řadě obranných reakcí k mikrobiálním infekcím
hostitelských rostlin, které představují hromadění fytoalexinů, PR-proteinů, inhibitory
proteinázy a vyvolání tvorby ligninu a kalózy (EL HADRAMI a kol., 2016).
Účinná látka benzothiadiazol je látka, která umožňuje aktivovat obranné mechanismy
révy proti baktériím a houbám (DAGOSTIN a kol., 2006). Saprofytická baktérie Bacillus
subtilis je využívaná pro potlačení chorob způsobovaných baktériemi a houbami. Využívá se
především v ochraně révy vinné proti šedé hnilobě hroznů révy (SIVČEV a kol., 2010).
Rostlinné extrakty a oleje vykazují vysokou biologickou aktivitu proti houbovým
patogenům a mohou být využívané jako biologické fungicidy (ROMANAZZI a kol., 2012).
Více než 250 000 druhů vyšších rostlin představuje zásobárnu bioaktivních chemických
sloučenin s potenciálním využitím ve farmacii a jako agrochemikálie (COWAN, 1999).
Přirozené působení přírodních produktů na růst houby bylo prokázané u skořice, hřebíčku,
oregana, voňatky citronové a voňatky Martinovi (MARIN a kol., 2004) a oleje čajovníku
(BURGIEL a SMAGLOWSKI, 2008). Fosfonáty mají významnou antifungální aktivitu a je
známé jejich přímé působení na patogena nebo nepřímé působení díky stimulaci obranné reakce
hostitele (DUFOUR a kol., 2010).
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6.3 Současný stav v České republice
V České republice jsou dále využívané přípravky, jejichž biologickou funkcí je podpora
zdravotního stavu a jsou zapsané v registru přípravků na ochranu rostlin. Také tyto látky se
využívají ke zvyšování obranyschopnosti nebo aktivaci obranných mechanismů u révy vinné.
Přípravek

Charakteristika

NatriSan

NatriSan podporuje přírodní bakteriální
mikroflóru na povrchu listů a tím bráni
rozvoji hub. Rostlina je pak méně vnímavá
vůči houbovým chorobám.

Vysoce alkalický přípravek. Toto alkalické
prostředí je nevhodné pro klíčení a růst
AquaVitrinK spor hub. Dále zpevňuje kutikulu a
epidermis a brání sporám v pronikání do
rostlinných pletiv.

Využitelnost v ochraně
révy vinné

Dávkování

Zvýšení odolnosti k
padlí révy a
šedé hnilobě

8–10 kg/ha

Zvýšení odolnosti k
padlí révy a
šedé hnilobě

4–5 l/ha

Alginure

Podporuje odolnost rostlin vůči napadení
houbovými chorobami díky stimulaci
tvorby fytoalexinů, PR-proteinů a dalších
látek. Vyvolává v rostlinách velmi silnou
tvorbu obranných látek, jež jsou následně
rozváděné systémem rostliny a chrání tedy
i nově přirůstající pletiva. Proto je
Alginure využíván především v období
intenzivního růstu a během nejcitlivějších
fenofází révy vinné.

Zvýšení odolnosti k
plísni révy

3–5 l/ha
Případně
kurativně
ihned po
napadení 5–7
l/ha

HF-Mycol

Směs rostlinných výtažků a rostlinných
olejů fenyklu, jež zvyšují odolnost rostlin
k houbovým patogenům prostřednictvím
synergických efektů obsažených látek.

Zvýšení odolnosti k
padlí révy a
šedé hnilobě

2,5–5,0 l/ha

VitiSan

Preventivní ošetření před napadením
houbovými chorobami. Zásadité pH a
zvýšený osmotický tlak omezuje vývoj
mycelia hub, zároveň podporuje vznik
přirozené rezistence rostlin.

Zvýšení odolnosti k
padlí révy a
šedé hnilobě

padlí révy: 8–
10 kg/ha
šedá hniloba:
6–10 kg/ha

Cocana

Přípravek pro posílení odolnosti rostlin
vůči houbovým chorobám. Používá se při
velmi silném napadení padlím révy, pod
vysokým tlakem a ve vysoké dávce vody.
Následně po tomto ošetření se provádí
aplikace běžných preventivních přípravků.

Zvýšení odolnosti k
padlí révy

15–20 l/ha

Tabulka 6.3: Produkty využitelné k podpoře zdravotní stavu révy vinné.
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6.4 Možnosti využívání rostlinných extraktů ve vinohradnictví
Rostlinné extrakty jsou dlouhodobě využívané v podmínkách bio-dynamického
vinohradnictví. Bio-dynamičtí vinohradníci si sami připravují vlastní extrakty a aplikují je ve
vinicích. Dlouholeté zkušenosti s rostlinnými extrakty mají také Vinné sklepy Kutná Hora.
V tomto bio-dynamickém podniku přípravky používali a jejich použití ukázalo, že existuje
reálná šance tento druh ochrany proti houbovým patogenům efektivně ve vinohradnictví
využívat.
Využívání těchto přípravků je možné zejména v systémech ekologické a integrované
produkce, kde je jejich efekt nejsilnější. Použití rostlinných extraktů rovněž přináší produkci
kvalitních hroznů a vína bez reziduí.

7

Popis uplatnění certifikované metodiky

Metodika a její výsledky směřují k ekologizaci vinohradnictví. Výsledky jsou určené pro
velkovýrobní vinohradnictví, ale také pro drobné pěstitele. Metodika je koncipovaná pro
okamžité využití v podmínkách ekologického vinohradnictví, bio-dynamického vinohradnictví
a nadstavbového managementu integrované produkce révy vinné. Metodika je využitelná
k ochraně proti hlavním houbovým chorobám révy: plísni révy, padlí révy a šedé hnilobě
hroznů révy.

8

Ekonomické aspekty

8.1 Ekonomické porovnání různých systému ochrany proti houbovým
chorobám ve vinicích
V ochraně proti houbovým chorobám se v současné době využívají především systémy
ekologické produkce a integrované produkce. Většina vinic je ošetřovaná v nadstavbovém
managementu integrované produkce, který představuje průnik ekologické a integrované
produkce.
V rámci ekonomického porovnávání jednotlivých systémů budou zhodnocené tyto způsoby
ošetřování vinic:
-

Ekologické ošetřování s využitím přípravků na bázi rostlinných extraktů.
Ekologické ošetřování bez využití přípravků na bázi rostlinných extraktů.
Nadstavbový management integrované produkce s využitím přípravků na bázi
rostlinných extraktů.
Nadstavbový management integrované produkce bez využití přípravků na bázi
rostlinných extraktů.

Systém ochrany je koncipovaný na základě podmínek rozvoje houbových chorob v roce
2016. Ochrana je založená na prognóze a signalizaci a podmínkách pro rozvoj jednotlivých
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chorob. Jednotlivá ošetření jsou přirazená k jednotlivým fenologickým stádiím révy podle
stupnice BBCH.
BBHC - kód

Popis fenologického stádia

Makrostadium 0 Rašení
Vegetační klid: zimní očka jsou tvarovaná špičatě až zakulaceně podle odrůdy a
00
zbarveny světlehnědě až tmavohnědě. Šupiny jsou podle odrůdy více méně
uzavřené.
01
Začátek nalévání oček: očka se začínají uvnitř pupenových šupin zvětšovat.
03
Konec nalévání oček – očka jsou nalitá, ale dosud nejsou viditelné zelené části.
05
Stádium vlny. Vlnaté hnědě lemované vlásky jsou zřetelně patrné.
07
Začátek rašení oček – zelené špičky listů a letorostů jsou pozorovatelné.
09
Rašení oček – zelené špičky listů a letorostů jsou zřetelně viditelné.
Makrostádium 1 Vývoj listů
11
První list je rozvinutý a odkloněný od letorostu.
12
Dva listy jsou rozvinuté.
13
Tři listy jsou rozvinuté.
14
4 listy
15
5 listů
16
6 listů
19
9 a více listů
Makrostádium 5 Vývoj květenství
53
Květenství jsou zřetelně rozeznatelná.
55
Květenství se zvětšují, jednotlivé květy jsou hustě stlačeny.
57
Květenství jsou úplně vyvinutá, jednotlivé květy se oddělují.
Makrostádium 6 Kvetení
60
První čepičky se uvolňují z květního lůžka.
61
Začátek kvetení: 10% květních čepiček opadlo.
62
20% květních čepiček opadlo.
63
Rané kvetení: 30% květních čepiček opadlo.
64
40% květních čepiček opadlo.
65
Plné kvetení: 50% květních čepiček opadlo.
66
60% květních čepiček opadlo.
67
70% květních čepiček opadlo.
68
80% květních čepiček opadlo.
69
Konec kvetení.
Makrostádium 7 Vývoj plodů
71
Nasazování bobulí: bobule se začínají nalévat, opad květních zbytků je
ukončen, semeník se začíná zvětšovat
73
Bobule jsou ve velikosti broku: hrozny začínají stáčet dolů (viset)
75
Bobule jsou ve velikosti hrášku : hrozny visí.
77
Začátek uzavírání hroznů – bobule se začínají navzájem dotýkat.
79
Konec uzavírání hroznů – většina bobulí se dotýká.
Makrostádium 8 Zrání plodů
81
Začátek zrání: bobule se začínají se vybarvovat podle odrůdy.
83
Vybarvování bobulí.
85
Zaměkání bobulí.
89
Plná zralost (sklizňová zralost) – bobule jsou zrale pro sklizeň.
Makrostádium 9 Nástup vegetačního klidu
91
Období po sběru, ukončeno vyzrávání dřeva.
92
Začátek vybarvování listů.
Tabulka 8.1: Fenologická stádia révy vinné podle stupnice BBCH (1992)
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8.1.1

Ekologické ošetřování s využitím přípravků na bázi rostlinných extraktů

BBCH
kód

Použité přípravky a dávky na hektar

Cena přípravku na ha

Počet ošetření

11
12
13
14
Síra-KUMULUS WG – 1,5 kg/ha
PLASMOVITI – 3 l/ha

155,1188,-

1.

PLASMOVITI – 3 l/ha
ERYVITI – 3 l/ha

1188,1740,-

2.

Síra-KUMULUS WG – 3 kg/ha
Měď- KOCIDE 2000 – 3,75 kg/ha

309,1425,-

3.

Síra-KUMULUS WG – 3 kg/ha
Měď- KOCIDE 2000 – 3,75 kg/ha

309,1425,-

4.

PLASMOVITI – 3 l/ha
ERYVITI – 3 l/ha
PLASMOVITI – 3 l/ha
ERYVITI – 3 l/ha
PLASMOVITI – 3 l/ha
ERYVITI – 3 l/ha

1188,1740,1188,1740,1188,1740,-

79

PLASMOVITI – 3 l/ha
ERYVITI – 3 l/ha

1188,1740,-

8.

81

PLASMOVITI – 3 l/ha
ERYVITI - 3 l/ha
BOTRYVITI - 3 l/ha

1188,1740,1620,-

9.

83
85
89

BOTRYVITI - 3 l/ha

1620,-

10.

15
16
19
53
55
57
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
73
75

5.
6.
7.

77

91
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Tabulka 8.2: Přípravky vč. množství a ceny v ekologickém ošetření na bázi rostlinných
přípravků
8.1.2

Ekologické ošetřování bez využití přípravků na bázi rostlinných extraktů

BBCH
kód

Použité přípravky a dávky na hektar

Cena přípravku na ha

Počet ošetření

11
12
13
14
Síra-KUMULUS WG – 1,5 kg/ha
Měď – KOCIDE 2000 – 0,5 kg/ha

155,190,-

1.

Síra-KUMULUS WG – 1,5 kg/ha
Měď- KOCIDE 2000 – 0,5 kg/ha

155,190,-

2.

Síra-KUMULUS WG – 3,0 kg/ha
Alginure – 3,0 l/ha
Kocide – 0,5 kg/ha

309,939,190,-

3.

69

Síra-KUMULUS WG – 3,0 kg/ha
Alginure – 3,0 l/ha
Kocide – 0,5 kg/ha

309,939,190,-

4.

71

Alginure – 5 l/ha
PREV-B2 – 3 l/ha

1640,1445,-

5.

HF-Mycol – 5 l/ha
Alginure – 5 l/ha

3445,1640,-

6.

HF-Mycol – 5 l/ha
Alginure – 5 l/ha

3445,1640,-

7.

Vitisan – 10 kg/ha

930,-

8.

Vitisan – 10 kg/ha

930,-

9.

15
16
19
53
55
57
60
61
62
63
64
65
66
67
68

73
75
77
79
81
83
85
89

91
Tabulka 8.3: Přípravky vč. množství a ceny v ekologickém ošetření bez rostlinných přípravků
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8.1.3

Nadstavbový management integrované produkce s využitím přípravků na bázi
rostlinných extraktů

BBCH
kód

Použité přípravky a dávky na hektar

Cena přípravku na ha

Počet ošetření

11
12
13
14
Síra-KUMULUS WG – 1,5 kg/ha
PLASMOVITI – 3 l/ha

155,1188,-

1.

PLASMOVITI – 3 l/ha
ERYVITI – 3 l/ha

1188,1740,-

2.

Cassiopee WG – 3,0 kg/ha
Dynali – 0,65 l/ha

1305,819,-

3.

PLASMOVITI – 3 l/ha
ERYVITI – 3 l/ha

1188,1740,-

4.

Melody Combi 65,3 EG – 1,8 kg/ha
Vivando – 0,32 l/ha
PLASMOVITI – 3 l/ha
ERYVITI – 3 l/ha
Cassiopee WG – 3,0 kg/ha
Dynali – 0,65 l/ha

1420,852,1188,1740,1305,819,-

79

Mildicut – 4,0 l/ha
Luna Experience – 0,375 l/ha

1560,642,-

8.

81

PLASMOVITI – 3 l/ha
ERYVITI - 3 l/ha
BOTRYVITI - 3 l/ha

1188,1740,1620,-

9.

83
85
89

BOTRYVITI - 3 l/ha

1620,-

10.

15
16
19
53
55
57
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
71
73
75

5.
6.
7.

77

91
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Tabulka 8.4: Přípravky vč. množství a ceny v nadstavbovém režimu integrované produkce
s využitím přípravků na bázi rostlinných přípravků
8.1.4

Nadstavbový management integrované produkce bez využití přípravků na bázi
rostlinných extraktů

BBCH
kód

Použité přípravky a dávky na hektar

Cena přípravku na ha

Počet ošetření

11
12
13
14
Síra-KUMULUS WG – 1,5 kg/ha
Měď- KOCIDE 2000 – 2,5 kg/ha

155,950,-

1.

Síra-KUMULUS WG – 1,5 kg/ha
Měď- KOCIDE 2000 – 2,5 kg/ha

155,950,-

2.

Cassiopee WG – 3,0 kg/ha
Dynali – 0,65 l/ha

1305,819,-

3.

69

Síra-KUMULUS WG – 1,5 kg/ha
Měď- KOCIDE 2000 – 2,5 kg/ha

155,950,-

4.

71

Melody Combi 65,3 EG – 1,8 kg/ha
Vivando – 0,32 l/ha

1420,852,-

5.

Cassiopee WG – 3,0 kg/ha
Dynali – 0,65 l/ha

1305,819,-

6.

Mildicut – 4,0 l/ha
Luna Experience – 0,375 l/ha

1560,642,-

7.

Vitisan – 10 kg/ha

930,-

8.

Vitisan – 10 kg/ha

930,-

9.

15
16
19
53
55
57
60
61
62
63
64
65
66
67
68

73
75
77
79
81
83
85
89
91
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Tabulka 8.5: Přípravky vč. množství a ceny v nadstavbovém režimu integrované produkce
bez využití přípravků na bázi rostlinných přípravků

Dále je potřeba do nákladů zahrnout také náklady na provedení ošetření na ploše 1 ha.
Náklady na ošetření 1 hektaru představují 1 100,- Kč. V těchto nákladech jsou zahrnuté
provozní a amortizační náklady traktoru a rosiče, mzda pracovníka a náklady na PHM.
V kontextu nákladů je nutno zmínit také možné zdroje jejich krytí, jimiž mohou být
dotační prostředky. V rámci Programu rozvoje venkova 2014 -2020, který řídí Státní
zemědělský intervenční fond, může vinař získat několik druhů dotací.
1. Státní zemědělský intervenční fond může od roku 2015 až do roku 2020 poskytnout dotaci
vinařům zapojeným do integrované produkce na:
-

Základní management:
Nadstavbový management:

323 Euro/ha/každoročně
675 Euro/ha/každoročně

2. Dále na ekologické zemědělství anebo na přechod na ekologické zemědělství, ve výši:
-

Přechodné období (přechod na ekologické zemědělství (max. 3 roky):
900 Euro/ha/každoročně
Ekologické zemědělství (5 let závazek udržení ekologického zemědělství):
845 Euro/ha/každoročně

Stanovená výše sazeb je odvozena od nákladů, které vznikají ekologickým zemědělcům
nebo zemědělcům v přechodném období navíc oproti zemědělcům realizujícím běžnou
zemědělskou praxi. Stanovená sazba dotace by tyto náklady navíc měla pokrýt.
8.1.5

Celkové zhodnocení nákladů u jednotlivých systémů ošetřování

Varianta

Náklady na
přípravky

Počet
aplikací/Náklady na
aplikaci

Celkem

Ekologické ošetřování s využitím
přípravků na bázi rostlinných
extraktů

25 619,-

10/11 000,-

36 619,-

Ekologické ošetřování bez využití
přípravků na bázi rostlinných
extraktů

18 681,-

9/9 900,-

28 581,-

Nadstavbový management
integrované produkce s využitím
přípravků na bázi rostlinných
extraktů

23 421,-

10/11 000,-

34 421,-

Nadstavbový management
integrované produkce bez využití
přípravků na bázi rostlinných
extraktů

13 897,-

9/9 900,-

23 797,-
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Finanční náročnost realizace ochrany na bázi rostlinných extraktů vychází dráž, než
ekologické ošetřování. Taktéž i nadstavbový management integrované produkce na bázi
rostlinných přípravků je dražší než bez jejich využití. Za využití dotačních prostředků
poskytovaných Státním zemědělským intervenčním fondem z Programu rozvoje venkova je pro
vinaře fungujících v systému ekologického nebo integrovaného vinohradnictví dostupná.
Ekonomická úspora není patrná ve výši vstupních nákladů na ochranu vinice, ale je v kvalitě
výsledné produkce a prevenci ztrát v důsledku napadení révy vinné houbovými patogeny.
Hlavní přínosy jsou následující:
-

ekologický způsob ochrany proti houbovým chorobám, bez zanechávání jakýchkoliv
reziduí,
ochrana proti houbovým chorobám prostřednictví stimulace přirozených vlastností
rostlin,
pozitivní působení na výživu révy vinné. Extrakty je možné využívat také k
mimokořenové výživě révy vinné,
zlepšení kvalitativních parametrů hroznů - cukry, kyseliny, dusíkaté látky,
bezproblémové sklizeň, protože u tohoto typu přípravků nejsou třeba dodržovat ochranné
lhůty, protože se jedná o přípravky bez reziduí.
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