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Ekologická ochrana vinièa
Ochrana voèi chorobám a škodcom II. časť
Ing. Ivan Kakalík, PhD, Bioka, s.r.o., Šenkvice

Múčnatka viniča – Erysiphe necator Schw; (syn. 

Uncinula necator (SchW) Burr 

Pri začatí ochrany proti múčnatke musíme 
zohľadniť podmienky, ktoré ovplyvnia inten-
zitu primárnych infekcií. Dôležité je uvedomiť 
si, že na  rozdiel od  iných hubových ochore-
ní múčnatka nevyžaduje voľnú vlhkosť na  po-
vrchu listov viniča, aby vznikla infekcia. Zná-
me sú dve fázy životného cyklu múčnatky vi-
niča. Prvá fáza choroby vzniká z  prezimujúce-

ho podhubia v púčikoch viniča, ktorého pletivá 
sú infi kované v  predchádzajúcej sezóne. Zatiaľ 
čo druhá fáza ochorenia môže prežiť v  podo-
be klestotécii. Klestotécia produkujú askospó-
ry. Askospóry sa tvoria na  infi kovaných listoch 
v neskorom vegetačnom období na jeseň. Daž-
ďom, vetrom a opadanými listami sa dostávajú 
do pôdy kde prezimujú. Na  jar klestotécia pro-
dukujú askospóry, ktoré sa uvoľnia keď vinič 
zvlhne (za  hmly, z  rosy alebo po  daždi prípad-
ne postrekom pri striekaní). Priaznivý účinok 
na chorobu má aj vysoká vlhkosť vzduchu (65 % 
alebo vyššia). Pre uvoľnenie askospór je opti-
málna teplota od 20 °C do 24 °C. Predpokladom 
výskytu je dostatok zimnej vlahy, jarné dažde, 
striedanie teplých dní s  chladnejšími. Problém 
môže vzniknúť skoro na  jar, keď huba vyrastie 
na povrchu listov a prenikne do zeleného pleti-
va, čo často zhoršuje fotosyntézu. Termín prvé-
ho postreku proti múčnatke sa musí vždy vyko-
nať, ak sa vyskytnú vhodné podmienky pre vý-
voj choroby. Napríklad, silnú a  skorú primárnu 
infekciu možno očakávať tam, kde boli v minu-
lom roku skoré a  intenzívne výskyty múčnatky 
a zimné mrazy neboli pod -15 oC. V tomto prípa-
de treba urobiť včasný postrek sírnym príprav-
kom (napr. Thiovit Jet 0,5 % +  BorOil 0,2 %), ak 

sú vhodné podmienky pre vznik, vývoj a šírenie 
choroby. Je dobré a účinné aj každoročné váp-
nenie, používanie ozelenenia alebo hnojenie 
baktériami, ktoré dokážu optimalizovať pomer 
(dusík : draslík) a  včas uskutočniť zelené prá-
ce, aby sa kry viniča prevzdušnili. Pri ochranár-
skych zásahoch využívame metódy prognózy 
a  signalizácie (napríklad program GALATI vitis) 
a  správny výber prípravkov. Platí to pre všetky 
vinohrady klasickej, integrovanej či ekologickej 

produkcie. Veľmi dôležitá je aplikácia postrekov 
vo fenologickej fáze pred kvitnutím (je to veľ-
mi citlivé štádium viniča na choroby). Ak chce-
me použiť ako ochranu pred múčnatkou BorOil 
alebo FerrumOil, aplikujeme ich spolu s produk-
tom PowerOf-K, ktorý obsahuje vysoký obsah 
draslíka, uhlíka spolu s mikroživinami ako je bór 
a  molybdén. Vzájomnou kombináciou dochá-
dza k synergickému účinku (vzájomné pôsobe-
nie účinných látok, ktorého následkom je znáso-
benie účinku). PowerOf-K sa využíva na ochranu 
proti múčnatke a botrytíde vo vinohradoch. Pro-
dukt funguje na  dvoch fyzikálnych princípoch 
účinku, čo zabraňuje vzniku rezistencie (odol-
nosti patogéna) voči postreku. V prvom prípade 
dochádza k praskaniu alebo dehydratácie bun-
ky huby, ktorá nastane náhlou zmenou osmo-
tického tlaku, ktorú spôsobuje rovnovážny stav 
uhličitanových foriem aktívnej látky. V druhom 
prípade PowerOf-K výrazne zvýši na  povrchu 
rastliny pH, ktoré je pre patogéna nevhodné. 
Vysoký obsah draslíka (25  %) v produkte pôso-
bí aj na priebeh fotosyntetických procesov, me-
tabolizmus cukrov (zvyšuje cukornatosť plo-
dov) a vyzrievanie rastlinného pletiva (odolnosť 
voči mrazu). Aplikuje sa v dávke 0,8-1,0 % spolu 
s 0,2 % BorOil (alebo FerrumOil). Táto aplikácia 

sa dá použiť aj pri integrovanej produkcii pesto-
vania hrozna medzi chemickými zásahmi, aby sa 
znížila rezistencia. 

Kritické škody vzniknú, keď je infi kované hroz-
no. Bobule sa nevyvíjajú a  objavuje sa na  nich 
šedo-čierne podhubie. V  prípade ak predchá-
dzajúce preventívne agrotechnické opatrenia 
zlyhajú a  múčnatka sa objaví už na  strapcoch 
hrozna, riešením je fungicídny prípravok Folicit. 
Obsahuje zmes sójového lecitínu a  slnečnico-

vého oleja. Lecitíny obsahujú vysoké množstvo 
prírodných glycerofosfolipidov, ktoré pôsobia 
ako prirodzený organický biokatalyzátor s  an-
tidepresívnym a  antioxidačným účinkom. Tak-
tiež zabraňujú fyziologickej nerovnováhe pro-
dukovanej endogénnymi alebo exogénnymi 
faktormi pre rastlinu. Folicit posilňuje a zlepšu-
je pružnosť bunkovej steny rastliny a plodu, čím 
uzatvára hlavnú cestu vstupu patogénov a tým 
šíreniu chorôb. Folicit vyvíja odolnosť proti ne-
priaznivým účinkom spojeným s  napadnutím 
hubami, ako sú plesne. Zmierňuje účinky bun-
kovej nekrózy čepele listov spôsobené šírením 
húb v  rastlinných bunkách. Posilňuje bunkovú 
stenu ochrannou vrstvou a tým aktivuje systém 
obrany rastlín. Folicit používame proti múčnat-
ke v  kuratívnej koncentrácii 0,8 %, alebo Foli-
cit 0,5 % + PowerOf-K 0,6 %. Pestovatelia, kto-
rí nepoužívajú Galati vitis, alebo iné programy 
na prognózu a signalizáciu chorôb, by mali re-
alizovať monitorovanie múčnatky skoro na  jar 
po  prvých dažďov po  7 až 10 dňoch. Dôležitý 
je monitoring každej lokality vinohradu. Z kaž-
dej vinohradníckej lokality by mali odobrať ná-
hodne 10 až 15 bazálnych listov viniča. Potom 
pomocou lupy zistiť príznaky na  listoch. Infek-
cie z klíčiacich askospór na vrchnej strane listov 

Obrázok 1  Múčnatka na liste viniča Obrázok 2  Múčnatka na bobuliach hrozna
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viniča spôsobujú malé drobné škvrnky zelen-
kasto-žltkastej farby. Ak je prítomné ochorenie, 
potom na spodnej strane vzoriek bazálnych lis-
tov (na miestach zodpovedajúcich škvrnám hor-
nej strany listov) je pozorovateľné bledé mycé-
lium, ktoré začne produkovať konidiofóry a cho-
roba sa môže rozširovať. Ak list podržíme oproti 
slnečným lúčom, napadnuté pletivá sú svetložl-
tej farby v porovnaní so zdravými, ktoré sú zele-
nej farby. Rovnaké monitorovanie múčnatky sa 
používa aj neskôr v období (po daždi), keď cho-
roba vstupuje do  konidíového štádia jej život-
ného cyklu. Sleduje sa tak isto 10-15 bazálnych 
listov. Okrem toho je potrebné si všímať leto-
rasty a  stopky listov. Múčnatka na  nich spôso-
buje čierne lézie (škvrny). Na plodoch sa vysky-
tuje biely alebo sivý povlak huby. V tomto štádiu 
je potrebné vinič ihneď ošetrovať prípravkom 
Folicit 0,8 %, alebo Folicit 0,5 % + PowerOf-K 
0,6 %. Na obrázku 1 je múčnatka na listoch vini-
ča a na obrázku 2 na bobuliach hrozna. 

Peronospóra viniča – Plasmopara viticola 

(Berk &.M. A. Curt) Berl. &. De Toni. Downy mil-

dew

Limitujúcim faktorom pre vznik infekcie a jej 
šírenie vo vinohradoch je dostatočná vlhkosť. 
Oospóry začínajú klíčiť, keď teplota prekročí 

10  °C a priemerná denná teplota prekročí 13  °C 
a  spadne 10 mm zrážok za  deň. Tým je splne-
ný predpoklad primárnej infekcie, kedy sa vy-
tvorí množstvo sporangií. Mnohí pestovatelia 
sa v praxi riadia pravidlom 3 x 10, čo v podsta-
te znamená, že dĺžka letorastov viniča je 10 cm, 
teplota ovzdušia po celý deň v danej lokalite je 
nad 10 °C a úhrnné zrážky v danej lokalite za je-
den deň sú nad 10 mm. Ak sú tieto tri faktory 
splnené, dochádza k  podmienke potrebnej ku 
klíčeniu oospór peronospóry. Intenzita výsky-
tu huby je rôzna, v závislosti od počasia a zrá-
žok. Preto je dobré využívať niektorú z  metód 
prognózy a  signalizácie na  stanovenie primár-
nej infekcie v  danej lokalite. Inkubačná doba 
od infi kovania listu až po viditeľné olejové škvr-
ny na liste zvyčajne trvá 4 a viac dní, v závislosti 

od  teploty. Ak sme už stanovili termín prvého 
postreku, je dôležité sledovať teplotu a  zrážky 
v danej lokalite, ktoré sú základnou podmienku 
pre vývoj patogéna. Pri silných a dlho trvajúcich 
infekciách choroby sa intervaly postrekov po-
hybujú medzi 7 až 12 dňami, v závislosti od po-
užitého prípravku a  infekcie choroby. Keď na-
stane dlhotrvajúce obdobie bez zrážok a  pod-
mienky na ohrozenie viniča už nehrozia, potom 
vinič nemusíme postrekovať. Následne porast 
opäť ošetríme, ak opäť vzniknú vhodné pod-
mienky na infekciu. Ak prvá aplikácia postreku 
podľa signalizácie vychádza v období vývoja lis-
tov BBCH 11-19, odporúčame použiť kontakt-
ný meďnatý postrek CuproGreen, ktorý obsa-
huje 200 g Cu/l vo forme suspenzie hydroxidu 
meďnatého. Veľmi citlivým obdobím na  vznik 
infekcie peronospóry je obdobie pred kvitnu-
tím, čiže BBCH 53-57 a  po  a  po  kvitnutí BBCH 
60-69, kedy použijeme ekologický prípravok 
Chitopron 5 %. Tento produkt obsahuje špeci-
álne chemicky a enzymaticky upravený elicítor 
chitosan hydrochlorid, ktorý aktivuje odolnosť 
rastlín proti patogénnym hubám a  baktériám 
(napríklad: Pseudomonas, Bacillus, Streptomyces, 
Gliocladium, Sphaerotheca macularis, Botrytis ci-
nerea, Plasmopara viticola a Rhizopus stolonifer). 
Používa sa v  dávke 0,2 % spolu s  CuproTonic 

0,2 %. Táto kombinácia sa dá aplikovať počas 
celého štádia kvitnutia, pretože neovplyvňuje 
súkvetie. V obdobiach vývoja bobúľ a strapcov 
BBCH 71-79 a  dozrievania bobúľ BBCH 81-89, 
používame 0,4 % CuproTonic alebo 0,2 % Imu-
nofol. Imunofol obsahuje zinok, chitosan a ami-
nokyseliny, ktoré vplývajú na množstvo niekto-
rých enzýmov, ktoré výrazne posilňujú imunitu 
rastlín proti patogénom a taktiež zlepšujú ligni-
fi káciu bunkových stien. Pri prípravkov Imuno-
fol a  Chitopron je veľmi dôležitá skorá apliká-
cia, t. j. pred primárnou infekciou, nakoľko tie-
to prípravky pôsobia ako elicítory, ktoré akti-
vujú imunitný systém rastlín. Imunitný systém 
sa musí vopred nabudiť, aby sa rastlina doká-
zala s  patogénom sama vysporiadať (zastaviť 

infekciu). Na obrázku 3 sú listy viniča napadnu-
té peronospórou. 

Na  posilnenie viniča proti peronospóre 
a  botrytíde môžeme použiť foliárne aj úplne 
nový bakteriálny fungicídny produkt NovaFerm 
SIRIUS. Obsahuje baktérie typu Bacillus licheni-
formis, ktoré selektívne degradujú patogénne 
huby na listoch a steblách rastlín, bez narušenia 
saprotických (užitočných) húb. Majú široký roz-
sah účinnosti: Sclerotinia, Bothrytis cinerea, Fusa-
rium, Cladosporium, Alternaria, Plasmopara, Cer-
cospora, Uncinula, Venturia, Phodospharea, Puc-
cinia, Phoma. Produkujú endochitinázy (enzýmy 
rozkladajúce chitín v bunke huby) a vysoko účin-
né biotenzidy (Lichenizín), ktoré tiež selektívne 
účinkujú na patogény. Aplikuje sa na vinič v kon-
centrácii 1-1,2 %, minimálne od 6-7 listov (BBCH 
16-17), maximálne dvakrát pred tvorbou repro-
dukčných orgánov viniča. Tieto baktérie dokážu 
pretrvať na listoch viniča 1 až 2 mesiace.

Pleseň sivá (Botrytis cinerea)

Ochranou proti plesni sivej začíname hneď 
po kvitnutí BBCH 69. Toto ošetrenie zabráni po-
škodeniu súkvetia a  mladých strapcov po  od-
kvitnutí a  taktiež obmedzí prítomnosť patogé-
na v  odumretých kvetných častiach. V  tomto 
období aplikujeme elicitor Chitopron 5 % v kon-

centrácii 0,3 % spolu s CuproTonic 0,2 %. Nevy-
hnutné je zamerať sa na fenofázu pred uzatvá-
raním strapcov BBCH 76. V tomto období usku-
točníme ochranu PowerOf-K 0,8 % + FerrumOil 
0,2 %, a  to z  dôvodu, že účinná látka postreku 
uhličitan draselný vytvorí jemný fi lm vo vnútri 
strapca na strapine, ktorý v neskoršom období 
mäknutia bobúľ BBCH 85 zabráni ďalšej infek-
cii. Ak tento postrek vynecháme, môže sa ne-
skôr infekcia rozšíriť od strapiny do bobúľ, vtedy 
botrytída postupuje z  vnútra k  okrajom strap-
ca. Botrytis cinerea ako saprofyt môže na  od-
umretých častiach kvetu pretrvať až do  mäk-
nutia bobúľ a  vtedy je zdrojom novej infekcie. 
Aby huba mohla rásť na bobuliach hrozna, vy-
žaduje si vodu a  cukor. Cukor bude prítomný, 
ak sa voda udrží na  pokožke zrelého hrozna 

Obrázok 3  Listy viniča a strapec napadnutý peronospórou vniča Obrázok 4  Príznaky plesni sivej na liste viniča
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viac ako dve hodiny. Bolo preukázané, že hroz-
nové pletivá pokožky sa nemusia poškodiť, aby 
bol prítomný cukor. Cukor sa na povrch bobule 
transportuje difúziou z  vnútornej časti bobule. 
Difúzia je fyzikálny jav, pri ktorom sa uvoľňuje 
cukor z bobule, t.j. z miesta s vyššou koncentrá-
ciou na  miesto nižšej koncentrácie (do  kvapky 
vody na bobule). Takže vlhkosť (či už z rosy, daž-
ďa, hmly, zo zavlažovania) je hlavným faktorom 
rastu huby. Optimálna teplota pre rast a šírenie 
infekcie Botrytis cinerea je 22 °C. Vysoké teploty 
nad 32 °C spomaľujú, alebo zastavujú rast húb, 
ale huba môže pomaly rásť aj pri nízkych teplo-
tách (už od 1,2  0C). Výskyt plesni sivej je bežný 
na konci sezóny Je to obdobie keď hrozno do-
zrieva, počasie je teplé a  podmienky sú vhod-
né pre vznik a šírenie tejto choroby. Preto v ďal-
ších fenofázach používame opäť PowerOf-K 
0,8 % spolu FerrumOil (BorOil) 0,2 %. Aj v  tom-
to prípade môžeme použiť na  posilnenie vini-
ča nový bakteriálny fungicídny produkt Nova-
Ferm SIRIUS, tak ako v prípade peronospóry. Vo 
vinohradoch, v ktorých každoročne pretrvávajú 
problémy s plesňou sivou, je dôležité udržiavať 
hnilobu pod kontrolou a to skoro na začiatku se-
zóny, a  tým obmedziť šírenie spór huby, ktoré 
sú schopné napadnúť dozrievajúce hrozno ne-
skôr v jeseni. V týchto viniciach sú spóry prítom-
né na  listoch viniča. Za  vhodných podmienok 
pre vznik a šírenie infekcie môže huba infi kovať 
hrozno, zničiť ho a produkovať ďalšie spóry a to 
za menej ako 72 hodín. Na obrázku 4 je list vini-
ča napadnutý plesňou sivou.

Živočíšny škodcovia viniča

Tento rok prinášame na  trh dva nové širo-
kospektrálne insekticídne ekologické bakteriál-
ne produkty NovaFerm ORION (listová aplikácia) 
a  NovaFermVIVA (pôdna aplikácia). NovaFerm 
ORION obsahuje mikrobiologickú zmes kmeňov 
baktérii, ktorá sa aplikuje foliárne. Sú to prírodné 
spórulujúce baktérie stabilné pri UV žiarení, ktoré 
produkujú fytoaktívne látky a enzýmy a majú ši-
rokospektrálny insekticídny a repelentný účinok 
na  škodlivý hmyz. Produkt však vôbec neškodí 
včelám ani lienkam. V prípade bak teriálnych in-
sekticídov si treba uvedomiť, že baktérie sú živé 
organizmy a po aplikácii sa musia najprv prebu-
diť zo svojich spór a potom sa začať rozmnožo-
vať, preto sa prvé účinky na hmyz spozorujú po 3 
až 7 dňoch. Výhodou týchto produktov je dĺžka 
ich pôsobenia približne 1 mesiac a viac, pričom 
ich účinok sa časom zvyšuje (viac rozmnožených 
baktérií). NovaFerm ORION je výhodné použiť aj 
preventívne, pretože pôsobí aj repelentne na ur-
čité typy hmyzu, ktoré potom vôbec nenapadnú 
ošetrený porast rastlín. Produkt obsahuje nasle-
dujúce typy baktérií:

Baktéria Bacillus thüringiensis ss. kurstaki 

účinne zabíja rad škodcov Lepidoptera (Motý-
le), Coleoptera / Chrysomelidae (Chrobáky), Dip-
tera (Dvojkrídlovce) a to larvy aj imága. Baktéria 

Bacillus thüringiensis spp. tenebrionis selektív-
ne ničí larvy z  radu Lepidoptera (Motýle), Cole-
optera/ Chrysomelidae (Chrobáky). 

Baktérie rodu Photorhabdus luminescens 

selektívne ničia škodlivý hmyz a  nematódy 
v pôde z radu Lepidoptera (Motýle), Coleoptera 
/ Chrysomelidae (Chrobáky), Heteroptera (Bzdo-
chy), Aphididae (Voškovité), rod Diabrotica. Apli-
kácia na list v koncentrácii 1-1,2 %, od minimál-
ne 4-6 listov viniča, maximálne dvakrát pred 
tvorbou reprodukčných orgánov. Cieľový škod-
ca: Húsenice siatíc a cel. Morovité / Agrotis-He-
licoverpa spp., Spodoptera spp. larválne štádiá, 
húsenice motýľovitých / Ostrina spp., Pieris spp., 
Víjačka kukuričná (5-6 l/ha), Kukuričiar koreňový 
/ Diabrotica virgifera, dospelce a  larvy (larválne 
štádium L2) (10-15 l/ha), Skarabeusovité / Melo-
lonthidae, štádium imága, Nosácikovité / Curcu-
lionidae imága a larvy, Kohútik pestrý, Vrtivkovi-
té / Drosophila, Vrtivka čerešnová, imága (5-6 l/
ha), Vošky /Aphidae (Mysus spp., Macrosyphum 
spp., Psylla spp.) štádium larvy a  imága, Molice, 
Muškovité (6-7 l/ha), Pásavka zemiaková, Lepi-
notarsa decemlineata, štádium larvy (L2) (6-8 l/
ha), Strapky, Thripidae, Aeolothrpis, Frankliniella, 
Štádium imága (6-7 l/ha). 

NovaFerm ORION

Tento produkt pôsobí na  širokú škálu na-

sledujúceho škodlivého hmyzu viniča: 

Piadivka-rôznorožec trnkový (Peribatodes 

rhomboidaria) sa vo vinohradoch vyskytuje lo-
kálne a môže každoročne spôsobovať význam-
né hospodárske škody. Prezimuje v  štádiu hú-
senice v  prasklinách v  drevných pletivách pod 
hlavami kra. V  prvých teplých jarných dňoch 
požieraním poškodzuje pučiace očká viniča. 
Na  poškodených púčikov je vidieť malý otvor, 
ktorý sa vzhľadom podobá prevŕtaniu púčika 
tenkým vrtákom. Pri zistení výskytu je vhodné 
vinice ošetriť, najmä na lokalitách, kde je každo-
ročne problém. Prvé výskyty húseníc sú už za-
čiatkom mája.

Húsenice druhu siatíc (Agrotis ssp., Euxoa 

ssp., Xestia ssp.) sú aktívne iba v  noci. Škodca 
prezimuje v  štádiu húsenice v  pôde. Charakte-
ristický je široký obžer očiek a  lístkov. Poškode-
nie očiek po požere má miskovitý tvar a to vrá-
tane obalových šupín. Niektoré očká sú vyžraté 
len z hornej štvrtiny či tretiny, niektoré z polovi-
ce alebo až na 90 %. 

Obaľovače – obaľovač mramorový (Lobe-
sia botrana), obaľovač pásový (Eupoecilia ambi-
guella) a  obaľovač viničový (Sparganothis pille-
riana) sú významnými škodcami viniča. Húse-
nice obaľovačov počas roka poškodzujú kvety, 
stopky kvetov alebo zelených aj zrelých plodov 
a  tým spôsobujú zníženie úrody hrozna. Prvá 
generácia sa vyznačuje ničením častí alebo ce-
lých súkvetí rastlín. Veľmi nebezpečná je druhá 
generácia, ktorá prispieva k  rozvoju hubových 
ochorení, ako je pleseň sivá a  iné hniloby. Proti 

obaľovačom sa používa ekologická metóda mä-
tenia samcov feromónmi.

Drozofila melanogaster – vínná muška za-
kladá svoju populáciu na prezretom, hnijúcom 
ovocí alebo na mechanicky poškodených plo-
doch. Larvy škodcu sú malé, biele, s valcovitým 
tvarom tela. Sú prenášačmi rôznych mikroor-
ganizmov a spôsobujú sekundárne kontaminá-
cie hrozna, čím dochádza aj k  octovému kva-
seniu. 

Drosophila suzukii je polygágny škodca, 
tak že škodí na  broskyniach, jahodách, mali-
nách, čerešniach, jablkách, viniči a  čučoried-
kach. Jej larvy sa podobajú larvám vinnej 
mušky. Táto maličká muška sa usídli na  zdra-
vých plodoch v ktoromkoľvek štádiu ich rastu. 
Je aktívna už pri teplotách cca. 20 °C. Jej nebez-
pečenstvo spočíva v  tom, že sa ľahko a  rýchlo 
presunie z jedného ovocného druhu na druhý. 
Takto dokáže poškodiť množstvo ovocia. Larvy 
začínajú vyžierať dužinu plodov už po  prvom 
dni. Následne začne ovocie mäknúť a  hniť, čo 
je vstupná brána pre choroby spôsobujúce se-
kundárne poškodenie.

Cikády Cikáda (Scaphoideus titanus) je vektor 
(prenášač) fytoplazmózy- zlatého žltnutia viniča. 
Charakteristické príznaky sa objavujú v  letnom 
období najmä na  listoch, ktoré sa zvinujú sme-
rom nadol, až vytvárajú trojuholníkové tvary. Prí-
znaky môžu byť na  celom kry viniča, alebo len 
na niektorých výhonkoch. Listy modrých odrôd 
sa zafarbujú do červena a bielych do žlta. Listy 
sú nepravidelne odfarbené, s  prevahou medzi-
žilových pletív. Spoločným príznakom je aj ne-
pravidelný tvar strapcov, bobule sa scvrkávajú, 
až nekrotizujú. Príznaky sa spravidla prejavujú 
spočiatku len na časti kra, na  jednotlivých leto-
rastoch, neskôr sa rozšíria na celý ker, dostavuje 
sa degradácia, až úplné hynutie kra (Gašpar Va-
nek 2016).

NovaFerm VIVA

Druhý nový bakteriálny insektícíd NovaFerm 
VIVA je určený do pôdy. Pôsobí hlavne na larvál-
ne štádium alebo na štádium kukly rôznych dru-
hov hmyzu, ako sú siatice, mory, kukuričiar kore-
ňový, drôtovce, chrústy alebo nematódy. 

Viac informácií ku všetkým spomínaným pro-
duktom nájdete na stránke www.bioka.sk.

Na záver je potrebné spomenúť, že ochran-

ná doba všetkých ekologických prípravkov 

v tomto článku je nula dní.

Nevyhnutnou výzvou pre každého pestova-

teľa by mala byť ochrana a  zlepšovanie život-

ného prostredia, používaním technológií s eko-

logickými prípravkami, ktoré neškodia zdraviu 

ľudí, zvierat a životnému prostrediu.
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