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V (eskd republice vyuiivd ekologick6 postupy pii oietiovdnf vinic st6le vice vinohrad-

nikfi. Diky nadstavbov6mu managementu integrovan6 produkce ziskiivaji vinohradni-
ci zku5enosti s ekologickfmi postupy. Nadstavbouf managementje zaloienf na kom-
binaci fungicidni ochrany a ekologickfch postupfi, ve vztahu k houbov'1im chorobdm.
Vinohradnici proto postupnE ziskali cenni zkuienosti a poptdvka po vyuiivdni ekolo-
gickfch postupfi se vfraznE zvyiuje.

!kologickd postupy v ochrand proti houbo- k obrannfm reakcim na zdkladd aktivace gen0

Lvfm chorobdm jsou zaloien6 na ndkolika rezistence. U ostatnich odrrid je moZn6 vyuilvat
piistupech. Velmi d0leZit6 je, aby byla r6va vinn6 piipravky, kte16 stimuluji obranyschopnost rost-

v co nejlepSi kondici a nebyla ndchyln6 na abio- lin - elicitory. Dal5i moZnostije vyuilvat piiprav-
tick6 stresy. R6vov6 keie, kter6 trpi abiotickfmi ky, kter6 na rostlinnfch pletivech vytvdii nepiiz-
stresy, jsou potom 4irazndji ndchyln6 na hou- niv6 podminky pro rozVoj houbor4ich patogen0,

bov6 choroby a 5k0dce. Velmi cennd je vyuZivat prostiednictvim vfrazn6 zmdny pH nebo vy5Sich

piipravky, kterd pomdhajf u r6vy vinnd stimulo- koncentraci mikroprvkt, kter6 mohou b;it pro
vat piirozend obrannd reakce a tim vlastnd pi[- ndkterd houbov6 patogenytoxick6.

rodnimi postupy omezovat rozvoj houboln/ch Piipravk0 zaloZenlch na tdchto principech
chorob. U rezistentnlch PlWl odr0d, dochdzi je viak v sortimentu pro vinohradnlky st6le

Tabulka 1 Varianty pokusu v roce 201 7. Jako kontrolni varianta byla pouiitS ochrana v r6mci
nadstavbov6ho managementu integrovan6 produkce a tak6 neoietieni kontrola. U produktt,
kte16 neni moin6 vyuiit v tank-mixu byla pouiiti solo aplikace.

Tabulka 4 Varianty pokusu v roce 2018. Jako kontrolnf varianta byla pouiit5 ochrana v rimci
nadstavbov6ho nlanagementu integrovan6 produkce. U produktt, kter6 neni moin6 vyuiit
v tank-mixu byla pouiiti solo aplikace

univerzita, Brno

miilo, a proto si piipravky, kter6 se novd objevu-
ji na trhu, zaslouZi pozornost a zejm6na potiebu

vyzkouietje v polnich podminkdch.

V letech 2017 a2018jsme proto na ndkolika

odr&d5ch r6vy vinn6 vyzkouiel ndsledujici pii-
pravky, kter6 jsou slovenskfm vinohradnikim
dobie zniim6: CuproTonic, Chitopron, lmuno-

fol, BorOil, PowerOf-K. Mechanismus p0sobeni

t6chto piipravkt byl jiZ popsanli v iasopise Vinii
a Vino v roce2017. Cht6l bych se proto soustie-
dit na r4isledky praktickich pokusri.

Pokus probihal u odr0dy PSlava. Bdhem vege-

tace bylo pravidelnd hodnocen6 napadeni hou-

bou/mi chorobami a pii sklizni tak6 kvalita hroz-

nrj. Tabulka 2 ukazuje napadeni jednotlivfmi

houbonimi chorobami.

V roce 2017 nebyly piizniv6 podminky pro pli-

sei r6vy. Na listech neoietiend kontroly se vSak

projevilo napadenl padlim r6vy. Hrozny v5ak

byly zcela zdravd. K infekci padlim r6vy proto

do5lo piibliZnd 15.7.2017, kdy byly pozorovan6

piiznaky na listech. Neoietienii kontrola uk6zala

rovn62 napadeni hrozni Sedou hnilobu. Varian-

ty oietiovan6 ekologickfmi piipravky vSak byly
ve vynikajicim zdravotnim stavu, jak ukazuji ob-
r6zky 1 - 4. Pii sklizni byla hodnocen6 tak6 kvali-

ta hrozn0. Vfsledky ukazuje tabulka 3.

V roce 201 8 byl pokus provedenf u odr0d Pd-

lava, Hibernal a Sauvignon. Jako kontrolni vari-

anta byla opdt pouiitd ochrana v rdmci nadstav-

bov6ho managementu integrovan6 produkce

r6vy. Tabulka 4 ukazuje pouZiti pilpravk0 v rdmci

pokusn6 varianty.

Podobnd jako v roce 2017 byly tak6 v
2018 piizniv6 podminky pro rozvoj padli

1.6.2017

12.6.2017

17.7.2017

Tabulka 2 Hodnoceni napadeni houbovr,fmi chorobami u odrridy P6lava v roce 2017

Tabulka 3 Kvalitativni parametry u jednotlivry'ch pokusnlich variant
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Tabulka 5: Hodnoceni napadeni iedou hnilobou u odrtd P6lava, Hibernal a Sauvignon v roce
201 8.

b6hem cervence. Cervencovd oietieni oroto
sm6iovala piedeviim proti padli revy. Na neoie-
tiene kontrole odridy Pdlava bylo pozorovane

napadeni na listech v rozsahu 1 5 %.

V roce 2018 nebylo mo2ne na pokusnlich ke-

iich pozorovat pifznaky padli rdvy a plisn6 revy

a zdravotni stav byl z pohledu tdchto houbovfch

chorob vynikajfci u ekologickeho oietieni i lP

o6etienf. Bylo mo2ne pozorovat pouze napade-

ni sedou hnilobou, kdy byly pouze u odr&dy Hi-

bernal rozdily mezl variantami. Pii oietieni eko-

logicklimi piipravky bylo napadeni iedou hnilo-
bou ni2if nebo stejn6 jako u lP.

Aplikace ekologicklich piipravk0 se take pozi-

tivnd projevila na vitalitd vinice (obrazky 5 a 6).

Zejmena aplikace piipravku PowerOf-K se po-

zitivnd projevila na listov6 ploie keie. Revovd

keie oietiene ekologickfmi piipravky byly tak6

odolndjii proti abioticklim stresim - suchu, vy-

sokfm teplotdm a intenzivnimu slunecnimu z6-

ieni. V roce 2018 doslo v Lednici k dlouhemu ob-

dobi vysokyich teplot, co2 se projevilo poklesem

fotosyntezy a nizkd dynamice rdstu cukernatos-

ti U Sauvignonu i Hibernalu byla potom dosa-

iena vyiii cukernatost ne2 v re2imu lP. V roce

2018 jsou take velmi zajimav6 vfraznd vyiii tit-
rovateln6 kyseliny, v porovndni s nadstavbovli m

managementem lP, coZ m02e bit pozitivni zej-

mdna v tepllich a such11'ch rocnicich.

Pro optim6lni uiinnost ekologicklich piiprav-

k0 je nezbytnd progn6za houbovlj'ch chorob.

Z pohledu co nejlepii uiinnosti je potiebn6 ap-

likace pied zaiiitkem infekce houbovimi pato-

9eny.
Hodnocen6 ekologicke piipravky prokdza-

ly behem dvou let velmi dobrou vyu2itelnost

ve zvfieni odolnosti revov;ich keiu k houbovym

chorobdm a jsou dobrou alternativou pro ekolo-

gicke vinohradnictvi. Vfznam piipravku se zvy-

iuje zejmena v dobe, kdy se std e diskutuje bu-

doucnost vyu2ivdni med'natyich fungicidrj

V daliim pokusu s PlWl odrudami byl take

zkouienyi' vliv ekologickych piipravku na kvalitu

vina, kterf bude piedstaveny v nekterem z na-

sledujfcich cl6nku

Vadanta Pokusni vadanta l{adstavbovf rnnaqement lP

Piilava 0 0

H berna 5 0

Sauvionon 5 5

Tabulka 6 Kvalitativni parametry u jednotliv!'<h pokusnf ch variant

Ekologirk6 Dostupy ]{adstavbovf managenent lP

Cukernatost pH
Iitrovatelnd

kyseliny
Asimilovatelnf

dusik
Cukernatost pH

Titrovatelnd
kvselinv

Asimilovatelnf
dusik

Pdlava 19,59 161 6,54 65 )3 r9 82 3 75 451 r 32,63

Hibernal 20,15 322 126 92,84 17 62 3 31 s98 144,4)

Sauvionon 18,78 335 581 113,41 t8 31 345 4,17 r 00,73


