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Zaručený hit
pre Váš vinohrad

•  optimálna kombinácia odlišných mechanizmov 
účinku modernej systémovo pôsobiacej 
molekuly a osvedčeného kontaktu

•  vysoká biologická účinnosť založená 
na preventívnom, kuratívnom a eradikatívnom 
(antisporulačnom) pôsobení

•  mimoriadne široké spektrum citlivých chorôb: 
peronospóra, biela hniloba, červená spála, 
botrytída, čierna škvrnitosť

•  neškodný pre dravého roztoča Typhlodromus 
pyri, vhodný pre zaradenie do systémov 
integrovanej ochrany viniča

... získajte viac
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Zasa jeden zaujímavý 
seminár! Zatiaľ čo ten 
o eko pestovaní v Hoste-
tíne v Bielych Karpatoch, 
o ktorom sme informo-
vali v predchádzajúcom 
čísle, bol skôr komorné-
ho charakteru a určený 
špecifickej skupine ovo-
cinárov, ten vo Veľkých 
Bíloviciach, o ktorom sa 
zmienim, zaujal pozornosť množstva ovocinárov z Moravy, 
Čiech i Slovenska. Nápad skrsol v usporiadateľoch počas 
zájazdu v Poľsku, kde ovocinári, okrem iného, absolvova-
li seminár na tému rezu KLIK a následne prehliadku sa-
dov spojenú s ukážkou tohto typu rezu. Moravskí a českí 
ovocinári boli týmto spôsobom poňatia seminára nadšení 
(napriek tomu, že počasie neprialo a v sade sa brodili bla-
tom). No a koncom mesiaca marec sa podobného dočkali 
aj vo Veľkých Bíloviciach v okrese Břeclav na Morave. O zá-
ujme svedčí aj počet účastníkov nielen z Moravy a Čiech, 
ale aj zo Slovenska. Zišlo sa ich tu 120. Akcia, pôvodne 
myslená ako lokálna, tak získala „česko-slovenský“ vý-
znam. Treba uznať, že Ovocinárska únia Moravy a Slezska 
reagovala promptne a nebojím sa použiť výraz – užitočne. 
Za účelom čo možno najkvalitnejšieho vysvetlenia rezu 
KLIK si pozvala holandského poradcu Petra van Arkla, kto-
rý najprv v prednáške informoval a neskôr v sade demon-
štroval, ako sa spomínaný rez robí a v čom spočívajú jeho 
výhody (bližšie v správe na strane 37).

V júni sa na pôde Mendelovej univerzity, Záhradníckej 
fakulte v Lednici, chystá konferencia spojená s inštruk-
tážou o šarke kôstkovín. Z iniciatívy podpredsedu OÚSR 
Valtera Hecka boli slovenskí ovocinári o tejto akcii infor-
movaní už v polovici apríla a sama môžem potvrdiť, že sa 
tam mnohí chystajú. 

Nechcem upierať zásluhy slovenskej Ovocinárskej únii 
či iným slovenským organizáciám, len mi tak napadlo, že 
sme niekde zaspali. Istým odôvodnením nižšieho počtu 
podobných akcií je samozrejme fakt, že ovocinárov je na 
Slovensku nepomerne menej ako v ČR, ale vyššia dávka 
aktivity by iste nezaškodila. Máme tu predsa toľko úspeš-
ných ovocinárskych spoločností, kde by sa určite dalo nie-
čo ukázať, niečo progresívne vymyslieť! A som presvedče-
ná, že by sa tam zišli ovocinári v podobnom množstve ako 
v Bíloviciach, a nielen zo Slovenska.

Veronika Toroková, 
šéfredaktorka

Časopis VINOTÉKA si môžete

objednať aj na 

redakcia@nasepole.sk, 

alebo cez stránku www.vinko.sk,

alebo telefonicky a faxom na čísle:

037/77 84 070
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Mechanizační 
prostředky využívané 
při předřezu

Při provádění mechanizovaného 
před řezu s následným ručním dopra-
cováním je možné dosáhnout snížení 
pracnosti o 8 – 24 %. Nejvyšší úspora je 
patrná u bílých i modrých moštových od-
růd s vysokým počtem úponků a bujným 
růstem jako je např. Sauvignon, Tramín 
červený, Neronet a Svatovavřinecké. U 
ostatních odrůd se střední až nižší in-
tenzitou růstu a menším počtem úponků 
činí snížení pracnosti cca 8 – 14 %. 

Reinkarnácia starých odrôd 
jabloní

V ostatných rokoch sa stalo módou reinkarnovať 
staré odrody, ako Jonathan, Gloster, Ontario, Starkrim-
son, Spartan či James Grieve a vracať im ich zaslúžené 
miesto aspoň v záhradách či ekosadoch, kde na ne do-
dnes nedajú dopustiť. Autor príspevku však zašiel ďalej 
a za cieľ si dal charakterizovať  odrody našich starých 
otcov. Zameriava sa hlavne na tie, ktoré sú ovocinárom 
aj reálne dostupné.
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Odborné články

 

Rozhovor s prof. 
Vilémom Krausom

„Vinárstvo a vinohradníctvo 
je veľmi obsiahly obor. Kto v 
ňom chce vážne pracovať a chce 
ísť do hĺbky, musí sa zamerať na 
určitý smer, aby sa v ňom mohol 
zlepšovať. Ja som si bez dlhého 
váhania vybral v 50-tych rokoch 
šľachtenie proti hubovým choro-
bám, ktoré sa vyskytujú vo viniči 
a odvtedy sa šľachtenie stalo 
mojím hlavným koníčkom a ve-
noval som mu celý môj odborný 
život“...
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Význam listové plochy 
révového keře ...

Listová plocha révového keře 
má velký význam pro výnos hroz-
nů, kvalitativní parametry hroz-
nů, ale také tvorbu zásobních 
látek. Nejvýznamnějším fyziolo-
gickým pochodem, který v ze-
lených částech keře probíhá, je 
fotosyntéza. A právě fotosynté-
za je nejdůležitější pro produkci 
kvalitních hroznů. Je jedním ze 
základních dějů, které probíhají 
u zelených rostlin. 

Umelé opelenie
vylepšuje násadu 
plodov a kvalitu

Rýchle a rovnomerné opelenie 
jabloní prináša okrem želanej násady 
plodov aj vylepšenú účinnosť pri che-
mickej prebierke plodov, ako aj nižšiu 
potrebu práce pri ručnej prebierke.

Aj rovnomerné dozrievanie je vý-
sledkom krátkej opeľovacej fázy. Opti-
málne opelené kvety dávajú lepšiu 
vnútornú a vonkajšiu kvalitu plodov, 
čo sa pozitívne prejaví aj na ich skla-
dovateľnosti.
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Moderný spôsob ochrany viniča proti múčnatke

 Bez rizika vzniku krížovej rezistencie

 Neovplyvňuje fermentáciu a chuť hrozna

 Vynikajúca odolnosť proti dažďu

 Lokálne systémový a translaminárny účinok 
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Ing. Ján Mezey, PhD., SPU Nitra 
Koncom mája je ovocný sad v plnej 

vegetácii. V tomto období by už nemali 
hroziť žiadne mrazové poškodenia. Tak-
mer všetky ovocné dreviny majú za se-
bou fenofázu kvitnutia a plody sa viažu 
na materské konáriky. Súčasne v tomto 
období prebieha aj najintenzívnejší rast 
letorastov. Z toho vyplýva aj potreba 
intenzívneho zavlažovania a hnojenia 
formou foliárnej výživy. Okrem hnojív 
s obsahom draslíka je možné v obdo-
bí od konca mája aplikovať aj tekuté 
hnojivá s obsahom vápnika. Hnojivami 
s obsahom draslíka je možné od konca 
mesiaca júl prestať. Počas mesiaca jún 
je taktiež vhodné aplikovať prípravky 
s obsahom železa. Pri kôstkovinách je 
vhodné pred zberom aplikovať aj príp-
ravky na zvýšenie cukornatosti dužiny 
a zároveň podporujeme aj vyzrievanie 
letorastov.

V agrotechnickom termíne, v závis-
losti od prípravku, vykonávame chemic-
kú prebierku plodov, ktorú aplikujeme 
podľa násady plodov, kondície stromu, 
odrôd a priebehu počasia 0-3 x. Od po-
lovice júna robíme takmer pri všetkých 
ovocných drevinách ručnú prebierku 
plodov.

Od konca mája je vhodné pri štíh-
lych vretenách broskýň vylamovať leto-
rasty vyrastajúce na hornej (vnútornej) 
strane konárika. Od polovice júna odpo-
rúčame začať s vylamovaním letorastov, 
najmä pri jadrovinách. Odstraňujeme 
najmä letorasty, ktoré majú charak-
ter vlkov, rastú kolmo, resp. dovnútra 
koruny. Vylamovanie je možné robiť 
obojručne v rukaviciach. V závislosti od 
potreby je možné robiť aj druhý stupeň 
dvojstupňového sektorového rezu. Pri 
marhuliach vykonávame po zbere úrody 
Šittov rez a v závislosti od poškodenia 
aj odstraňujeme letorasty napadnuté 
moníliovou spálou letorastov. Pod-
mienky na jej šírenie boli v tomto roku 
vynikajúce.

Samozrejmosťou je kosenie me-
dziradí a ošetrenie príkmenného pásu 
herbicídmi alebo kultiváciou. V prípade 
potreby je možné aplikovať aj prípravok 
na reguláciu nadmerného rastu leto-
rastov.

Pri ochrane proti chorobám a škod-
com je najideálnejšie sledovať údaje 
z meteostanice a feromónových lapa-
čov. Koncom mája bude pravdepodobne 
končiť aj najsilnejšie obdobie infekč-
ného tlaku chrastavitosti jabloňovej 

a bude pretrvávať silný infekčný tlak 
múčnatky. Sériu postrekov (ak ste pri 
čísle osem, nič sa nedeje), najmä proti 
chrastavitosti, je možné ukončiť v prí-
pade vhodných podmienok (sucho, 
teplo) strobilurínovým prípravkom. Ak 
je potreba, je možné pokračovať kon-
taktnými prípravkami aj naďalej v 14 
dňových intervaloch. Odporúčame ale 
využívanie počítačových programov 
a poradenských centier. Na konci me-
siaca máj je vhodné spraviť postreky 
proti botrytídam a peniciliózam, najmä 
na jadrovinách.

Pri slivkách je vhodné začať s po-
strekom proti hrdzi slivkovej druhý jú-
nový týždeň a postrek zopakovať o 14 
dní, všetko ale v závislosti od poveter-
nostných podmienok. Pri marhuliach je 
vhodné pri fenologickej fáze BBCH 72 
aplikovať prípravky proti chrastavitosti, 
hrdzi, hnednutiu listov a iným hubovým 
chorobám. Pri čerešniach a višniach ap-
likujeme prípravky vo vhodnom AT pri 
moníliovej hnilobe plodov, čo platí aj 
pre skoré odrody marhúľ.

Zo škodcov ovocných drevín majú 
ideálne podmienky na rozvoj vošky. Je 
preto potrebné aplikovať prípravky pro-
ti nim a zároveň striedať účinné látky 

týchto prípravkov. Na konci mesiaca máj 
by sme mali mať za sebou aj najsilnejší 
tlak obaľovača jablčného. Je potrebné 
však aj naďalej sledovať vývoj počasia 
a najmä sumy efektívnych teplôt kvôli 
možnému pokračujúcemu náletu tohto, 
ale aj ostatných obaľovačov škodiacich 
v ostatných rokoch aj na jabloniach.

Približne začiatkom júna, podľa sig-
nalizácie, aplikujeme aj prípravky proti 
plodokazovi broskyňovému (obaľovač 
východný). Pri obaľovačovi slivkovom je 
toto obdobie približne začiatkom júla. 
Pri čerešniach je samozrejme potrebné 
sledovať žlté optické lapače a na zá-
klade náletov aplikovať prípravky proti 
vrtivke čerešňovej.

V systémoch IPO sa snažíme ap-
likovať prípravky výlučne na základe 
signalizácie a prognóz. Snažíme sa 
o rozšírenie biodiverzity prirodzených 
nepriateľov, najmä škodcov. Oplotenia 
ovocného sadu môžu byť zazelenené 
drevinami a krami, ktoré sa stanú pri-
rodzeným domovom týchto pomocní-
kov. Samozrejme budú lákať aj škodcov 
ovocných kultúr, je preto potrebné 
robiť presnú diagnostiku a pri prekro-
čení prahu hospodárskej škodlivosti je 
potrebné zasiahnuť.

Práce v sade, koniec mája, jún, júl

Ing. Ondrej Korpás, CSc. 
Cieľom agrotechnických úkonov 

v tomto období je podporiť inten-
zívny rast a správny vývin všetkých 
orgánov viniča. Dokončujeme jarné 
obrábanie pôdy, pri ktorom nesmie 
dôjsť k mechanickému poškodeniu 
mladých viničových letorastov. Je 
to dôležité najmä v mladých vinoh-
radoch, v ktorých chceme letorasty 
použiť na vypestovanie kmienkov 
a kordónových ramien.

Dôležitým agrotechnickým úko-
nom je vyplievanie viniča -podlom, 
pri ktorom odstraňujeme z krov ja-
lové, zahusťujúce, a na ďalšie tva-
rovanie a rez krov v budúcom roku 
nepotrebné letorasty. Vinič plejeme, 
keď možno už rozoznať rodiace leto-
rasty od jalových, ktoré sa dajú vylo-
mením ľahko odstrániť, najlepšie pri 
dĺžke 150-250 mm. 

Letorasty ponechané na rodia-
cich kroch majú byť rovnomerne roz-

ložené, aby kry zostali vzdušné a aby 
sme podporili v púčikoch zakladanie 
súkvetí pre budúci rok. Aj v starších 
vinohradoch, kde je viacej starého 
dreva a rastová sila krov je už slab-
šia, môžeme vyplievaním podporiť 
rast strapcov hrozna i letorastov. 
Podlom viniča je dôležitý najmä na 
kroch husto rastúcich odrôd, na kto-
rých sa tvorí nadmerné množstvo le-
torastov, takže strapce zostanú malé 
a nedostatočne vyvinuté. 

Začíname aj s pravidelnou che-
mickou ochranou viniča, pri ktorej 
treba jednotlivé zákroky a spotrebu 
pesticídov minimalizovať iba na sku-
točnú potrebu. Vyžadujú to zdravot-
né a hygienické dôvody a ochrana 
životného prostredia. Chemické po-
streky majú byť nielen účinné, ale aj 
efektívne, pričom koncentrácie po-
strekových látok a dávky pesticídov 
nezvyšujeme nad odporúčanú hrani-
cu. Prípravky kombinujeme a jedným 

postrekom pôsobíme proti viacerým 
škodlivým činiteľom. Zásadne postu-
pujeme na základe prognózy výsky-
tu škodcov a signalizácie ochrany. 
Peronospóra napáda listy, súkvetia, 
bobule i letorasty. Napadnuté a osla-
bené kry nestačia v bežnom roku vy-
živiť násadu hrozna, ani nahromadiť 
rezervné látky. Tým sa škodlivosť 
choroby presúva i do budúceho roka. 
Prvý postrek viniča proti peronos-
póre je všeobecne vhodný, keď sú 
mladé letorasty dlhé 150-250 mm 
a veľkosť priemeru listov presahuje 
20-50 mm, t.j. keď sú na listoch už 
vyvinuté prieduchy. Pretože v štádiu 
kvitnutia viniča je peronospóra naj-
nebezpečnejšia, potrebný je dôklad-
ný postrek viničových krov krátko 
pred ich kvitnutím. Termín ochrany 
viniča proti múčnatke závisí najmä 
od intenzity jej výskytu a škodlivosti 
v predchádzajúcom roku. Po silnom 
výskyte múčnatky v minulom roku 

a miernej suchej zime prvý raz strie-
kame, keď výhonky viniča narástli 
do dĺžky 50-150 mm. Interval jed-
notlivých postrekov je 7-10 dní, pri 
silnom infekčnom tlaku choroby len 
5-6 dní. Dôležité je, aby sa nezaned-
bala ochrana viniča pred kvitnutím 
a ihneď po odkvitnutí krov. Príprav-
ky aplikujeme tak, aby postrekové 
tekutiny pokryli celé kry. Úspech 
ochrany proti obaľovačom závisí 
predovšetkým od určenia správneho 
termínu chemického postreku. Na 
určenie najväčšieho letu motýľov 
sa v praxi používajú svetelné a fe-
romónové lapače. Najvhodnejšie 
je striekať ihneď po maxime výletu 
motýľov alebo o 8-10 dní po prvom 
zistení ich vylietavania. Húseničky 
treba zničiť ešte pred ich zavŕtaním 
sa do bobúľ. Na začiatku vegetácie 
môžeme do postrekových látok pri-
dávať aj prípravky na mimokoreňovú 
výživu viniča.

Vinohrad v skorom letnom období

čo v sade a vinohrade
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rezy viniča

Vinič v prvých štádiách vegetačného
obdobia Ing. Eduar Pintér, PhD.

Rizling rýnsky – v štádiu troch pravých listov, kedy sa objavujú prvé strapce 
na vyrastajúcich letorastoch.
V priebehu vegetačného cyklu viniča sa striedajú jednotlivé fenofázy. Po-
znanie fenofáz je užitočné napr. pre hodnotenie výskytu biologických škod-
livých činiteľov (chorôb, škodcov) a následne pre výber vhodného spôsobu 
ochrany pred nimi. Začiatkom mája (zvyčajne v 1. dekáde mája - v závislos-
ti od aktuálneho priebehu počasia) sa na letoraste vytvoria prvé pravé listy. 
V tomto období sa v prípade potreby vykonávajú ochranné opatrenia (zá-
sahy), najmä proti múčnatke, peronospóre a prezimujúcim štádiám škod-
cov. Výskyt a početnosť prezimujúcich škodcov, najmä roztočov a roztočcov 
môžeme zistiť (zhodnotiť) na mladých vyvíjajúcich sa listoch a letorastoch 
a podľa toho sa rozhodnúť pre vhodný spôsob ochrany pred nimi.

Nasadenie dravých roztočov sa využíva nielen pri ekologickom (biologickom) 
systéme pestovania viniča, ale aj pri integrovanom systéme pestovania, kde 
je ich použitie bodovo hodnotené. Dravé roztoče (Typhlodromus pyri) sa môžu 
introdukovať (umiestniť) do výsadby v zime i lete, kedy sa na kmienky viniča 
upevňujú plstené pásy s populáciou dravého roztoča (pri letnej aplikácii sa mô-
žu aplikovať na zelených letorastoch, ktoré sa vložia do priamo do kra viniča). 
Pri chemickej ochrane je potrebné používať prípravky, ktoré neobmedzujú, resp. 
nehubia dravé roztoče. Pri používaní vhodných pesticídov dravé roztoče nielen 
prezimujú, ale vo výsadbe sa aj úspešne rozmnožujú i v nasledujúcich rokoch.
Dravý roztoč likviduje (požiera) dospelce i nymfy roztočov - pôvodcov kučeravos-
ti, t.j. akarinózy (spôsobenej hálkovcom viničovým) a plstnatosti viniča (spôso-
benej vlnovníkom viničovým) a roztočce (roztočec ovocný, roztočec chmeľový), 
ale požiera aj hýfy a spóry múčnatky.
Dravý roztoč dokáže udržať populáciu roztočca ovocného, roztočca chmeľového 
a hálkovca viničového pod prahom hospodárskej škodlivosti. Vo výsadbe sa od-
porúča kontrolovať pravidelne – aspoň dvakrát v priebehu vegetačného obdobia 
populačnú hustotu dravého roztoča.

Najmä pri mladých kroch viniča je potrebné, podľa možnosti, čo najskôr 
vykonať čistenie kmienkov, t.j. odstrániť nepotrebné letorasty vyrastajúce 
z kmienka kra, pretože tieto nie sú potrebné pre formovanie kra viniča. Ak 
sa neodstránia, potom zvyčajne dochádza k porušeniu plánovaného pesto-
vateľského tvaru, zbytočnému zahusteniu kra (tým sa zlepšujú podmienky 
najmä pre šírenie hubových chorôb) a často sú prekážkou pri ošetrovaní 
krov. Ak sú umiestnené veľmi nízko, resp. poľahnú, môže dôjsť k ich zásahu 
herbicídom a následne k poškodeniu až úhynu celého kra. Čistenie kmien-
kov sa odporúča a bodovo hodnotí pri integrovanom pestovaní viniča.

Ker napadnutý roztočami a roztočcami - roztočom viničovým a vlnovníkom 
viničovým. 
Roztoče a roztočce škodia krom viniča nielen cicaním štiav z mladých zele-
ných častí rastliny, ale aj prenosom vírusových a vírusom podobných chorôb, 
proti ktorým v súčasnosti prakticky neexistuje ochrana.
Hálkovec viničový spôsobuje najväčšie škody na začiatku vegetačného obdo-
bia, kedy prezimujúce a rýchlo sa množiace roztoče osídľujú pučiace očká 
a mladé letorasty, pričom spôsobujú spomalenie až zastavenie ich rastu. Na 
čepeli mladých listov sa objavujú škvrny, dochádza ku kučeraveniu listov. 
Napadnuté súkvetia reagujú spŕchaním a letorasty môžu zaschnúť. Na na-
padnutých kroch je viditeľné nerovnomerné pučanie a malé prírastky leto-
rastov. Napadnuté kry prinášajú nižšie úrody hrozna a pri silnom napadnutí 
a poškodení listovej plochy, resp. letorastov, dochádza k úhynu celého kra.
Napadnutie vlnovníkom viničovým sa prejavuje vytváraním „plste“ na lis-
toch, kde roztoče žijú a množia sa. Tesne po pučaní na vrchnej časti napad-
nutého listu (líce listu) vznikajú červené „pľuzgiere“. Neskôr vznikajúce 
„pľuzgiere“ sú zelené. Na opačnej strane listu (rube listu) sa vytvára „plsť“. 
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Metódy používané pri reze vretena čerešní
Doc. Ing. Oleg Paulen, PhD., SPU Nitra

rezy ovocných drevín

Prebytočné konáriky sa môžu odstrániť i vyla-
movaním. Konárik uchopíme pri báze a prud-
kým trhnutím proti smeru rastu materského 
konára ho vylomíme. 

Napriek tomu, že pri vylamovaní vznikajú pomer-
ne veľké rany, ich zaceľovanie je veľmi dobré. 
Vhodný čas na vylamovanie je predovšetkým na 
začiatku prúdenia miazgy, vylamovať možno až 
do polovice leta.

Podobne ako v prípade iných tvarov sa i pri vrete-
ne vyskytujú vzpriamené, silne rastúce výhonky. 
Ak ich neošetríme v skorom štádiu rezom, majú 
tendenciu premeniť sa na kostrové konáre a kon-
kurujú stredníku, pričom v dôsledku zatienenia 
dochádza k odumieraniu obrastu v spodnej časti 
koruny. Jednou z možností oslabenia ich rastu je 
ich zníženie rezom na prevod na vodorovný bočný 
výhonok smerujúci von z koruny. Zároveň sa ta-
kýmto zásahom koruna presvetlí. Vhodný čas na 
takýto rez je na jar alebo po zbere úrody, zriedka-
vejší termín je po vypučaní či odkvitnutí.

Vreteno čerešní je pestovateľský tvar, ktorý sa v na-
šich podmienkach uplatňuje v intenzívnych výsad-
bách, kde umožňuje dosahovať vysoké a kvalitné 
úrody pri súčasnom znížení náročnosti na ručnú 
prácu v porovnaní s klasickými, voľne rastúcimi 
korunami čerešní. Charakteristický pre tento tvar je 
dominujúci stredník, menej hrubé konáre vytvára-
júce vzdušnú korunu, obrastené rodivým obrastom, 
ktoré sa pri zostarnutí nahradzujú mladými výhon-
kami. Pri ich tvarovaní a udržiavaní sa vyskytujú 
niektoré problémy, ktoré je možné zvládnuť rezom.

Výška stromu ovplyvňuje možnosti jeho ošetro-
vania, preto sa výškový rast obmedzuje rezom 
stredníka. Pritom sa používa rez na prevod na 
slabší bočný konárik s rodivým obrastom, ale 
možné je stretnúť sa i s rezom „na slepo“, kedy 
sa stredník zreže v stanovenej výške bez ohľadu 
na neprítomnosť vhodného bočného konára. 
Takýto rez je možné vykonať po zbere, kedy má 
výraznejší oslabujúci účinok a rast, alebo na 
jar, kedy však hrozí následná tvorba silných le-
torastov.

Čerešňa má sklon k praslenovitému rozkonáro-
vaniu. V prípade, že v blízkosti seba vyrastá viac 
konárov, dochádza k potlačeniu vývoja strední-
ka nad takýmto rozkonárením. Niektoré z koná-
rov rozkonárenia sa odstránia rezom na čapíky 
dlhé 5 až 10 cm. I na tento rez je vhodné ob-
dobie po zbere plodov. Počas jari ďalšieho roka 
na kýpťoch konárikov pozorujeme tvorbu úrody 
alebo slabších výhonkov.
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Sanitačné rezy marhúľ
V starších číslach časopisu sme upozorňovali 
na potrebu sanitačného rezu marhúľ pri napad-
nutí moniliózou. Vzhľadom na to, že pre infekciu 
moniliózou boli počas tejto jari priam ideálne pod-
mienky – daždivé chladné počasie počas kvitnutia, 
i napriek ošetreniam došlo k jej prejavom, preto sa 
k problému vraciame znova. Zdrojom infekcie býva-
jú mumifikované plody z predchádzajúceho roka 
zabudnuté na strome, preto je dôležité ich odstra-
ňovanie už v lete, po zbere úrody.

Konáriky napadnuté moniliózou odstraňujeme tak, 
aby nezostala na strome infikovaná časť – buď odstrá-
nením celého konárika bez ponechania pätky a v prí-
pade, že konárik nie je zasiahnutý celý, rezom na pre-
vod na bočný konárik v jeho spodnej časti, na ktorom 
sú pučiace rastové púčiky bez príznakov zaostávania 
v raste. Čas na takýto rez je kedykoľvek, akonáhle ob-
javíme na konáriku príznaky napadnutia.

rezy ovocných drevín

Na vzpriamenom konáriku zníženom rezom na prevod 
na vodorovné výhonky sa podporí pučanie nižších 
púčikov na jeho hlavnej osi a vytvorenie slabších 
bočných výhonkov. Ak sa v priebehu vegetácie obja-
via silné letorasty, možno ich začiatkom leta skrátiť 
hlbokým rezom na čapík dlhý približne 10 mm.

Vzpriamené konáriky majú tenden-
ciu príliš hrubnúť a tým obmedzujú 
vývoj materského konára. Často sa 
takáto situácia vyskytuje na strední-
ku a vzhľadom na potrebu obmeny 
konárikov by potom hrozila tvorba 
veľkých rán. Na utlmenie hrubnutia 
konára (v strede na pravo) sa použí-
va tzv. Zahnov rez.

Pri Zahnovom reze sa konár zreže nad 
slabším bočným konárikom alebo 
výhonkom v jeho dolnej časti. Tým 
sa podstatne zmenší listová plocha 
ošetreného konára a nižšia tvorba 
asimilátov vedie k spomaleniu jeho 
hrubnutia. Rez sa môže vykonať na 
jar alebo po zbere úrody.

Zaostávanie konárika v raste až jeho uschnutie, ktoré 
sa môže vyskytnúť od začiatku vegetácie až do dru-
hej polovice leta môže byť príznakom predčasného 
odumierania marhúľ (apoplexie), ktoré môže spôso-
bovať viac patogénov. Zasiahnuté bývajú jednotlivé 
konáriky až celá nadzemná časť marhule. 

Vädnúci alebo zaschnutý konárik odstránime podob-
ne ako v prípade moniliózy rezom v mieste zdravého 
dreva, pričom dodržiavame zásadu „radšej odrezať 
viac, ako menej“. V prípade, že na reznej rane po-
zorujeme známky odumierania pletív signalizované 
hnednutím, urobíme ranu hlbšie na konáriku tam, 
kde príznaky odumierania nie sú viditeľné. Len takto 
znížime riziko postupu patogéna do ďalších, dosiaľ 
nenapadnutých častí koruny. Čas na takýto rez je ke-
dykoľvek, hneď po objavení príznakov odumierania.

Napadnutie moniliózou sa prejaví už počas kvitnu-
tia hnednutím kvetov, ktoré sa niekedy nesprávne 
zamieňa s poškodením mrazom. Na napadnutých 
konárikoch prestávajú pučať, prípadne vädnú už 
vypučané rastové púčiky.
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Ing. Marián Komžík, Kohaplant, spol. s r.o. Levice

Odrodový sortiment u nás i v zahraničí vždy 
bol a vždy bude ovplyvňovaný aktuálnymi potre-
bami trhu, ale aj módnymi trendmi. Vďaka tomuto 
prirodzenému vývoju sa celé stáročia stretávame 
so skutočnosťou, že kvalitné a obľúbené odrody 
sú z rôznych dôvodov vytlačené zo sadov a záhrad 
a nahradené „lepšími” alebo aspoň módnejšími od-
rodami. Niekedy k tomuto potlačeniu dôjde dokon-
ca skôr, ako sa dané odrody vôbec stihnú rozšíriť 
a uplatniť. Názorným príkladom je niekoľko radov 
nových odrôd sliviek za ostatných 20 rokov, čiže za 
obdobie, v ktorom sa majú možnosť uplatniť možno 
tak dve menšie šľachtiteľské vlny. Dnes je situácia, 
oproti tej z minulosti, sprevádzaná ešte fenomé-
nom marketingu, ktorý napomáha silnému spropa-
govaniu a tým aj rozširovaniu nových odrôd. Veľa 
z nich sú odrody licenčné a aby sa drahé licencie 
zaplatili, je potrebné odrody marketingovo podpo-
riť i za cenu toho, že sa vďaka tomu vytlačia z trhu 
iné, možno ďaleko kvalitnejšie odrody. 

Pri jabloniach nastal zlom v sortimente v obdo-
bí kolektivizácie, kedy sa spustila vlna mohutného 
vysádzania sadov. Do popredia sa dostalo množstvo 
zaujímavých i menej zaujímavých odrôd, z ktorých 
mnohé dodnes zastávajú svoje významné miesto 
v sortimente ovocných drevín (Golden Delicious, 
Idared, Jonagold a pod.), iné zas zo sortimentu 
vypadli a množia sa len sporadicky pre záhradká-
rov alebo vôbec (Melrose, Denár, Zvonkové a pod.). 
Zaujímavou skupinou sú však tie odrody, ktoré síce 
už v nových moderných výsadbách neuvidíte, ale 

svoje miesto v starých výsadbách či záhradách ešte 
stále majú a zrejme aj dlho ešte budú mať. Ide o od-
rody ako Jonathan, Gloster, Ontario, Starkrimson, 
Spartan či James Grieve. Nakoľko sa v ostatných 
rokoch stalo módou reinkarnovať staré odrody 
a vracať im ich zaslúžené miesto aspoň v záhradách 
či ekosadoch, kde na ne dodnes nedajú dopustiť, je 
dobré a vhodné si ich krátko pripomenúť. Cieľom 
tohto článku však nie sú vyššie menované odrody, 
ale vrátime sa v čase ešte ďalej, k odrodám našich 
starých otcov. A aby sme sa nepohybovali iba v te-
oretickej rovine, zameriame sa najmä na odrody, 
ktoré sú ovocinárom aj reálne dostupné.

Banánové zimné
Stará zimná americká odroda. Vyžaduje dobré 

jabloňové pôdy a polohy, znáša aj občasné sucho. 
Plody sú stredne veľké až veľké, priemernej hmot-
nosti 120 g. Farba šupky je citrónovo žltá, so zla-
tožltým líčkom na slnečnej strane. Chuť je šťavnatá, 
sladko navinulá, príjemne korenistá, s banánovou 
príchuťou, výrazne vonia. Dužina na vzduchu tak-
mer nehnedne. Odroda je dlhodobo skladovateľná, 
odolná proti chorobám, plody nevädnú a nebývajú 
červivé. Rodivosť je z roka na rok vyššia, nezvykne 
alternovať. Odroda je dobrý opeľovač iných odrôd.

Coxova reneta
Kvalitná aromatická odroda, ktorá môže byť aj 

v súčasnosti príjemným spestrením. Vhodná je do 
stredných pestovateľských polôh. Možno ju pesto-
vať na slaborastúcich podpníkoch v nízkych pesto-
vateľských tvaroch, nie je však vhodná na pestova-

nie vo forme prísne tvarovaných tvarov. Odroda je 
cudzoopelivá, vhodnými opeľovačmi sú Golden De-
licious, James Grieve, Ontario, Jonathan, Idared. 
Odroda je náchylná na múčnatku a moniliózu, proti 
chrastavitosti a jarným mrazom je stredne odolná. 
Do rodivosti vstupuje stredne skoro, rodí spočiat-
ku pravidelne, neskôr striedavo. Plody sú menšie 
až stredne veľké, guľaté až guľato-sploštené, po-
merne vyrovnané. Šupka plodov je suchá, hladká, 
stredne pevná. Základná žltá farba je na slnečnej 
strane prekrytá tmavočervenou krycou farbou. 
Líčko plodu je krátko červeno pásikavé. Dužina je 
žltej farby, krehká, šťavnatá. Chuť plodov je výbor-
ná, výrazne aromatická. Plody za účelom dlhšie-
ho skladovania vyžadujú podtrhnutie. Je stredne 
úrodná. Zber plodov je v septembri, skladuje sa do 
februára. Je známych niekoľko farebných mutá-
cií, ako Cherry Cox, Crimson Cox a podobne. Vďa-
ka pevnej šupke veľmi dobre znášajú transport. 

Gascoygneho šarlátové
Zimná odroda. Vznikla v roku 1881 v Gascoynes 

v Bapchild Court v Anglicku. Do rodivosti prichádza 
na silnejších podpníkoch neskôr, na slabším stred-
ne skoro. Rodivosť je priemerná, nie však všade 
uspokojivá. Je náročná na požiadavky, vyhovujú 
jej iba najlepšie ovocinárske polohy. Z opeľovačov 
je známa iba Parména zlatá, rozhodne však nie 
je jej jediný opeľovač. Plody sú veľké, priemernej 
hmotnosti 170 g. Hladká svetložltá šupka je krytá 
minimálne z 1/3 prekrásnou karmínovou červeňou, 
často úplne súvislou. Na celom plode sa nachádzajú 
tiež belavé i tmavšie lenticely. Celkovo patrí k najk-
rajším jablkám, veľmi dobre predajným. Dužina je 
pevná, takmer biela, primerane šťavnatá, navinulo 
sladká, mierne korenistá, s pikantnou príchuťou. 
Na vzduchu nepatrne hnedne. Odroda je v dreve po-
merne odolná proti mrazom.

Gravštýnske 
Jesenná odroda. Vznikla pravdepodobne v Gra-

vensteine, v Šlesvik-Holštýnsku. Do rodivosti na-
stupuje neskôr, rodivosť je stredná a striedavá, čo 
sa dá na moderných tvaroch vhodne upraviť skorou 
prebierkou plodov. Odroda je náročná najmä na 
výživnú pôdu a vlhké ovzdušie, najlepšie jej vyho-
vujú podhorské slnečné polohy. Výborne sa jej darí 
pri vode, nesmie však ísť o mrazové kotliny. Dobre 
ju opeľujú odrody Ananásová reneta, Baumannova 
reneta, Bernské ružové, Coxova reneta, Croncel-
ské, Jonathan, Ontario, Parména zlatá a Priesvitne 
letné. Plody sú stredne veľké až veľké, priemernej 
hmotnosti 150 g. Lesklá žltá šupka je krytá do polo-
vice plodu červeným pruhovaním. Charakteristická 
je intenzívna vôňa plodov. Hlavnou devízou odrody 
je jej vynikajúca chuť, patrí k najchutnejším jabl-
kám. 

Dužina je krehká, veľmi šťavnatá, výborne ko-
renistá, sladko navinulej chuti. Plody nevädnú. 
Stromy vyžadujú konvenčnú ochranu. Má niekoľko 
klonov, z ktorých najcennejší je klon Gravštýnske 
červené.

Jadernička moravská
Zimná odroda. Vznikla ako neznámy semenáč 

v Československu, silne rozšírená bola a je najmä 

Reinkarnácia starých
odrôd jabloní

Banánové zimné
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na Valašsku. Pomerne neskoro vstupuje do rodivos-
ti, tá je dosť pravidelná a bohatá. Na prostredie je 
nenáročná, dáva prednosť ťažším a vlhším pôdam 
s obsahom vápna. Plody sú malé až stredne veľké, 
dosahujú priemernú hmotnosť 100 g. Lesklá šupka 
citrónovožltej farby je až z jednej štvrtiny pokrytá 
krátko pruhovaným a zreteľne bodkatým červen-
kastým líčkom. Dužina je jemná, šťavnatá, príjem-
nej, sladko navinulej korenistej chuti. Veľmi dobre 
sa skladuje, plody nevädnú, zvlášť vhodná je na 
muštovanie a výrobu domácich destilátov. Celkovo 
ide o veľmi nenáročnú úrodnú odrodu so zdravým 
rastom a veľmi dobrou odolnosťou proti mrazom.

Kardinál pásikový
Veľmi stará jesenná odroda, známa tiež pod sy-

nonymami Šálové, Geflammter Kardinal a Cardinal 
Blanc Flammé. Vytvára veľmi veľké koruny, stromy 
sú dlhoveké. Do rodivosti vstupuje neskôr, tá je 
však vysoká a z roka na rok sa zvyšuje. Na pôdu je 
absolútne nenáročná, hodí sa do všetkých polôh, 
vrátane drsných. Dobre ho opelí odroda Krasokvet 
žltý a súčasne kvitnúce odrody. Plod je veľký, dosa-
huje hmotnosť 170 g, nepravidelného tvaru, široko 
rebernatý, zväčša trojhranný. Šupka je hladká, lesk-
lá, až do polovice krásne červeno pruhovaná. Patrí 
medzi chuťovo hodnotné odrody. Dužina je šťav-
natá, osviežujúcej, navinulo sladkej chuti, jemne 
vonia a na vzduchu mierne hnedne. Plody sa dobre 
prepravujú, vhodné sú na skladovanie i muštovanie. 
Celkovo ide o odrodu odolnú voči mrazu i chorobám, 
v suchom období býva občas napádaná múčnatkou.

Krasokvet žltý
Odroda vznikla v Burlingtone (New Yersey, USA) 

koncom 18. storočia. Stromy rastú stredne bujne 
a sú veľmi dlhoveké. Nemožno pri nich zanedbať vý-
chovný rez v mladom veku. Rodivosť je pravidelná, 
vysoká, po dvoch rokoch sa vždy zvyšuje. Vyžaduje 
úrodné pôdy s vyšším obsahom vápnika, nehodí sa 
do drsných oblastí a suchých pôd. Dobre ju opeľujú 
odrody Ananásová reneta, Baumannova reneta, Co-
xova reneta, Landsberská reneta, Ontario, Parména 
zlatá. Plod je vysoký, stredne veľký až veľký, dosa-
huje hmotnosť 140 g. Šupka je hladká, pololesklá, 
svetložltá, niekedy s načervenalým líčkom a hnedý-
mi lenticelami. Dužina je jemná, krehká, šťavnatá, 
s banánovou príchuťou, slabo voňavá. Plody dobre 
znášajú prepravu aj skladovanie, ideálne pri 2 oC. 
Odroda je odolná voči mrazom, nevädne, nepadá 
vplyvom vetra. Stromy bývajú napádané vlnačkou 
krvavou a v suchom období múčnatkou, dobre rea-
gujú na závlahu.

Malinové hornokrajské
Stará zimná odroda, pochádzajúca pravdepo-

dobne z Holandska. Do rodivosti vstupuje pomerne 
skoro, tá je pravidelná a z roka na rok vyššia. Na 
pôdy a prostredie je nenáročná, na kvalitné pôdy 
však pozitívne reaguje, rovnako na vyššie chránené 
polohy. Dobre ju opeľujú odrody Hammersteinovo, 
Ontario a iné súčasne kvitnúce odrody. Plody sú 
stredne veľké až veľké, zbiehavého tvaru, po celej 
dĺžke plocho rebernaté, vo vetre nepadajú. Šupka 
je hladká, matne lesklá, takmer po celej ploche pre-

krytá rubínovo červeným sfarbením a jemne výraz-
nými svetlými lenticelami. Biela dužina je jemná, 
slabo naružovelá, veľmi dobrej aromatickej chuti. 
Odroda je značne odolná voči chorobám, škodcom 
a mrazu. Neodporúča sa jej podtrhávanie, nakoľko 
podtrhnuté plody vädnú. Stromy zvyknú byť priorit-
ne napádané puklicou slivkovou.

Ak si niekto myslí, že návrat k starým odrodám 
je krok späť, neberiem mu jeho názor. Nezdieľam 
ho však. Tieto odrody zastávali v našich sadoch 
významné miesto a ich význam sa skončil možno 
nie práve z najrozumnejších dôvodov. Nehovoriac 
o prínose, aký rozhodne priniesol pri šľachtení ich 
genetický potenciál. Tomu, kto si myslí, že staré od-
rody nepatria do našich záhrad, ale iba na smetis-
ko morálnych dejín, odporúčam otvoriť si niektorú 
starú pomológiu a prečítať si o pár odrodách. Keď si 
potom dané popisy porovnáte so súčasnými odroda-
mi, zistíte, že veľa odlišností nenájdete. Superlatí-
vov typu „úrodná“, „bohato rodiaca“, „odolná voči 
chorobám“, „atraktívne plody“ či „vynikajúca chuť“ 
je v oboch verziách neúrekom. Až toľko, že si člo-
vek položí otázku, či namiesto toho nekonečného 
šľachtenia by nebolo jednoduchšie a užitočnejšie 
reinkarnovať v plnej miere vybrané staré odrody, 
preskúšať ich v pre nich nových klimatických pod-
mienkach a vrátiť im miesto, ktoré si mnohé z nich 
rozhodne zaslúžia – v ovocnom sade. Možno by sme 
boli prekvapení, aké výsledky by sme v systéme mo-
derného ovocinárstva s nimi dosiahli.

 Snímky: autor

Malinové hornokrajskéJadernička moravskáCoxova reneta

Krasokvet žltýKardinal pásikovýGascoygneho šarlátové
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RNDr. Oldřich PULTAR, ZD Chelčice 

Ekotoxikologie je velice složitá. Citlivost k in-
sekticidům se liší u různých druhů i populací. Zdá 
se, že některé druhy jsou schopny vyvíjet rezis-
tenci. Zvláštností je, že pro larvy vykazují poměr-
ně vysokou toxicitu přípravky na bázi inhibitorů 
syntézy chitinu.

Nejhojnější, žijící všude na dřevinách i byli-
nách, je Chrysoperla carnea (zlatoočka obecná 
– zlatoočka obyčajná) [30][31]. Imaga jsou po-
linofágní, larvy zoofágní. Neobkládají se zbytky 
kořisti. Přezimují imaga ve skupinách pod kůrou 
stromů, mezi okenními rámy, pod pásy atd. 
Většina přezimujících jedinců hnědne, ale část 
zůstává zelená, jen na hřbetní straně zadečku 
se jim objeví kresba v podobě hnědofialové ša-
chovnice. Imaga se vyskytují v sadech od dubna 
(apríla) až do podzimních mrazů. Zelenavá vajíč-
ka jsou kladena jednotlivě [34]. S dlouze vřete-
nitými, žluto–fialovo-hnědavými larvami [37] se 
setkáváme od období květu do konce léta. Jejich 
bělavé kokony [38] často najdeme na listech, 
nebo v letních měsících pod pásy vlnité lepenky, 
nastražené na obaleče.

V Evropě je tento druh komerčně produkován 
a dodáván v podobě larev na trh. Z cenového 
hlediska jsou introdukce prováděny pouze na 
skleníkové kultury. V Severní Americe jsou však 
používány zlatoočky (zejména druh Chrysoperla 
rufilabris) daleko více a ve větším rozsahu (na 
citrusech, kukuřici, bavlníku aj.). K tomu pomohl 
i vývoj technologií chovu a aplikací. Američa-
né neintrodukují larvy, ale vajíčka, odřezávaná 
rozžhavenou strunou od jejich stopek. Ta jsou lé-
pe transportovatelná, déle skladovatelná a apli-
kovatelnější. Rozsypávají se na rostliny, nebo se 
dokonce sypou do vody a pak aplikují kropením.

A jen tak pro zajímavost. Donedávna byl 
tento druh považován za téměř kosmopolitní 
(rozšířený po celé Zemi), ale nedávné výzkumy 
ukázaly, že se jedná o komplex druhů, které se 
běžnými metodami od sebe nedají rozeznat. Po-
mohla k tomu moderní, supercitlivá technika pro 
snímání zvuků. Tyto druhy se od sebe spolehlivě 
rozliší až podle charakteristických fonogramů 
(grafických záznamů vlnové křivky snímaného 
zvuku) tremulace. Tak se říká způsobu komu-
nikace mezi „zamilovaným“ párem zlatooček 
(a celého nadřádu Neuropteroidea). Samci se 

před samicí „nakrucují, vrtí a třepou zadkem“ tak 
intenzívně, až rozkmitají, rozvibrují podklad, na 
kterém stojí (obvykle list). Tyto vibrace „poslou-
chá“ samička nohama a pokud zjistí, že ji „svádí“ 
stejný druh samce a že ji „svádí“ dobře, připus-
tí si jej k tělu. Bez „mlácení“ zadkem o list není 
u zlatooček sexu a potomstva.

Druhým nejhojnějším druhem je Chrysopa 
perla (zlatoočka skvrnitá – zlatoočka škvrni-
tá). Snadno se pozná podle černě skvrnité hlavy 
a hrudi, tmavých žilek a namodralé barvy těla 
i křídel [32]. Imaga se dají poznat i čichem. Pa-
tří k našim „nejsmrdutějším“ druhům a já sám 
jim říkám „tchoř-tchor mezi zlatoočkami“. Imaga 
i larvy jsou zoofágní a jako jeden z mála druhů se 
živí i Aphis sambuci (mšicí bezovou – voškou ba-
zovou), jedovatou pro mnoho jiných afidofágů. 
Preferuje byliny a keře. Nejhojnější je na kopři-
vách – žihľavách, slunečnici, kukuřici a z ovoc-
ných dřevin na rybízech. Vajíčka zbarvená jako 
imaga klade v malých skupinkách, nebo jednotli-
vě. Larvy [36] jsou krátce vřetenité, bradavična-
té, dlouze obrvené, šedohnědé barvy. Přezimuje 
jako prepupa v kokonu.

Třetím častým druhem, velice podobným 

V sadech nežijí jen škůdci!
I. Afidofágní predátoři – (část IV.)

Larva denivky - voškovca Micromus sp. [41]

Mrtvé imago Hemerobius humulinus  (denivky obec-
né – voškovca žltohlavého) ze vzorku sklepávání 
v tanatóze vypadá podobně [42]

Larva denivky - voškovca Wesmaelius sp. požírají-
cí nymfy mery skvrnité (Cacopsylla pyri) [43]

Kokon larvy nebo kukly Chrysoperla carnea 
(zlatoočky obecné – zlatoočky obyčajnej) [38]

Imago zlatoočky Chrysopa phyllochroma, představi-
tel druhů s tečkovanou hlavou. Vyskytuje se hlavně 
na polních plodinách, sadech příležitostně [39]

škodcovia

Imago denivky Micromus variegatus překva-
pené a podrážděné svým vlastním obrazem na 
okenním skle [40]
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z.obecné, ale přibližně dvojnásobně velkým, je 
Dichochrysa flavifrons, preferující stromy. Vajíč-
ka jsou kontrastně žluto-zelená, kladená ve vel-
kých skupinách [35]. Larvy jsou velké, nápadně 
žluto-fialové, přezimují ve 2.-3. instaru.

Lokálně se vyskytují na ovocných dřevinách 
další druhy čeledi, ale ve srovnání s předchozími 
je můžeme považovat za minoritní, hrající roli 
pouze v kompexu afidofágů. Nemohu si však od-
pustit ukázku jednoho z nich. Druh Peyerimhof-
fina gracilis [33] je naším nejmenším druhem, 
křehkou „modelkou“ mezi zlatoočkami, nápad-
nou svým šarmantním opaleskujícím „melírem“ 
na zelených křídlech. Je monovoltinní (jediná 
generace v roce) a vyskytuje se především kon-
cem léta a na podzim. V sadech je vzácná, na-
opak na okrajích smrčin může být velice hojná. 
Přezimuje imago.

Druhou čeledí, vázanou na mšice jsou deniv-
kovití – voškovcovité (Hemerobiidae). Většinou 
jde o druhy menší než zlatoočky, kterým jsou 
jinak tvarově podobné. Zbarvení je žlutohnědé, 
hnědé až šedavé. Imaga jsou noční živočichové, 
živící se pylem, nektarem i drobným hmyzem 
a roztoči. Láká je žlutá barva a často se lepí na 
optické lapáky k signalizaci Rhagoletis cerasi (vr-
tule třešňové – vrtivky čerešňovej). Vajíčka jsou 
soudečkovitá, bělavá, bez stopky, kladená volně 
na spodní stranu listů. Larvy jsou podobné lar-
vám zlatooček, s kratším ústním aparátem, vždy 
dlouze vřetenité, nebradavičnaté, krátce a řídce 
obrvené, žlutohnědé, hnědé nebo šedavé, ak-
tivní za dne. Polyfágní zoofágové, preferující 
mšice. Kuklí se ve dvojitém kokonu – vnitřní bý-
vá hustější, vnější řídký, s velkými oky, ale velice 
pevný. Zimují prepupy, vzácněji imaga. 

Zástupci čeledi jsou obecně citlivější k insek-
ticidům, než zlatoočky, u evropských druhů jsou 
však ekotoxikologické studie nedostatečné.

V sadech se u nás pravidelně vyskytuje deset 
druhů. Pro jednodušší orientaci mezi nimi, si je 
rozdělme na tři skupiny. První tvoří zástupci ro-
du Micromus, malé druhy s úzkými, tmavě skvrni-
tými křídly. S imagy druhu Micromus angulatus 
se setkáváme nejvíce na podzim, s larvami od 
jara do pozdního léta. Přezimují imaga. Naopak 
druh M.variegatus [39] létá hlavně v červnu 
(júni) a začátkem srpna (augusta). Larvy [41] 
nacházíme v červenci (júli) a na podzim, kdy čas-
to zalézají do pásů z vlnité lepenky, kde přezimu-
jí jako prepupy v kokonech. Zdrojem obou druhů 
je bylinná vegetace pod stromy, kterou preferují 
a odkud se šíří na stromy a keře.

Druhou skupinu tvoří morfologicky a ba-
revně podobné denivky-voškovce rodů Heme-
robius (H.luteus, H.micans - denivka žlutočelá 
- voškovec obyčajný a H.humulinus – d.obecná 
– v.žltohlavý [42]), Sympherobius (S.pygmaeus 
a S.elegans) a Wesmaelius  [43][44][45] 
(W.subnebulosus - denivka začoudlá a W.ner-
vosus). Oba druhy r. Sympherobius létají nejvíce 
v červnu (júni), druhy r. Hemerobius a Wesma-
elius subnebulosus v červenci (júli). Larvy se vy-
skytují po celé léto a na podzim zalézají do úkrytů 
k přezimování. W.nervosus létá na přelomu dub-
na a května (apríla a mája) a začátkem července 
(júla), larvy se vyskutují v květnu, červnu (máji, 
júni) a v druhé polovině léta.

Není mi dost dobře známo, do jaké míry se 
podílejí na regulaci mšic, protože se vždy vy-
skytují v komplexu afidofágů. Faktem ale je, že 
některé severoamerické druhy se masově chovají 

a dodávají na trh jako biologické prostředky. 
Třetí „skupinu“ tvoří nezaměnitelný, z čeledi 

největší druh, Drepanepteryx phalenoides (rzou-
nek vykrajovaný – voškovec listovitý) s širokými 
a vykrajovanými křídly [47]. Larvy jsou na deniv-
ky velké, tmavě hnědé [48] a obdařené schop-
ností vyměšovat při vyrušení lepkavou, anýzem 
(bedrovník, aníz) vonící kapku, fungující jako 
repelent vůči predátorům a parasitoidům. Slabý 
anýzový čajíček, kterým občas matky napájejí ko-
jence, je příjemně voňavý, ovšem koncentrovaná 
kapka rzounka je něco tak nepředstavitelně od-
porného, s čím jsem se doposavad u hmyzu ještě 
nesetkal. Rzounek je ze všech denivek nejvzác-
nější, uváděný dokonce v „Červenom zozname 
rastlín a živočíchov Slovenska“, ale v integro-
vaných jabloňových, třešňových a švestkových 
sadech jej v posledních letech nacházím stále 
častěji. Imaga s noční aktivitou létají v červnu 
a červenci (júni a júli), larvy se vyskytují v druhé 
polovině léta a na podzim. Přezimuje prepupa ve 
velkém, dvouvrstvém kokonu [49], zpravidla pod 
odchlípenou kůrou na kmenech stromů.

Imaga denivek jsou obdařena schopností ta-
natózy („hraní si na mrtvého“), takže při vyru-
šení většinou odpadnou z rostliny a už je nenaj-
deme. Tato vlastnost je ale příčinou toho, že při 
monitorování hmyzu metodou sklepávání bývají 
zastoupeni ve vzorcích častěji, než třeba hojnější 
zlatoočky, které okamžitě ze sklepávadla utíkají. 
Denivky si „hrají na mrtvé“ někdy tak dlouho, že 
je mnohdy přehlédneme v balastu a vysypeme.

 Obrázky 30-37 najdete v čísle 2/2010.
 
 Snímky: autor
 Text neprešiel jazykovou úpravou

Imago Drepanepteryx phalenoides (rzounka 
vykrajovaného – voškovca listovitého) [47]

Larva Drepanepteryx phalenoides (rzounka vy-
krajovaného – voškovca listovitého) [48]

Prepupa Drepanepteryx phalenoides (rzounka vy-
krajovaného – voškovca listovitého) v kokonu [49]

škodcovia

Prepupa denivky - voškovca Wesmaelius sp.v 
kokonu [44]

Prepupa denivky - voškovca Wesmaelius sp.po 
vypreparování z kokonu [45]

Larvy denivek – voškovcov často najdeme pod 
pásy z lepenky, nastražené na obaleče [46]
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Pán profesor, Vás ako vý-
znamného odborníka v oblasti 
vinohradníctva a vinárstva poz-
najú všetci, ktorí v tejto oblasti 
pracujú. Vedia o vás ako o šľach-
titeľovi, autorovi publikácií, pe-
dagogickom pracovníkovi. K to-
mu všetkému sa dostaneme, ale 
na úvod nám povedzte, ako ste 
sa dostali k vinohradníctvu a vi-
nárstvu a prečo ste mu zasvätili 
celý život.

Vinárstvo a vinohradníctvo je 
veľmi obsiahly obor. Kto v ňom 
chce vážne pracovať a chce ísť do 

hĺbky, musí sa zamerať na určitý 
smer, aby sa v ňom mohol zlep-
šovať. Ja som od detstva túžil 
stať sa záhradníkom. Po ukončení 
piateho ročníka na reálnom gym-
náziu v Lounech, kam sme sa päť 
rokov po mojom narodení v Prahe 
presťahovali, som si na rodičoch 
vymohol, aby mi dovolili študovať 
na Vyššej ovocinársko-vinárskej 
a záhradníckej škole v Mělníku. 
V roku 1949 som nastúpil na ČVUT 
v Prahe, na Fakultu poľnohospo-
dárskeho a lesného inžinierstva 
a po zložení prvej štátnej skúšky 
som prestúpil na Vysokú školu poľ-

nohospodársku v Brne, kde som 
vyštudoval záhradnícko-vinársky 
obor. Po jej ukončení v roku 1955 
som začal pracovať vo Veľkých Žer-
nosekách pri meste Litoměřice, na 
šľachtiteľskej stanici, ktorá bola 
zameraná na vinič, ako šľachtiteľ 
a technológ vinárskej produkcie. 
No a bez dlhého váhania som sa 
rozhodol, že sa budem zaoberať 
šľachtením odrôd proti hubovým 
chorobám, ktoré sa vyskytujú vo 
viniči. Od toho okamžiku sa šľach-
tenie stalo mojím hlavným koníč-
kom a venoval som mu celý môj 
odborný život.

Vo Veľkých Žernosekách, našej 
najsevernejšej vinárskej oblas-
ti, som sa zameral na šľachte-
nie skorších odrôd, ktoré by boli 
vhodnejšie pre naše podmienky. 
Vtedy ešte nebolo také oteplenie 
a odrody nedozrievali tak dobre 
ako dnes. 

Môžem tiež spomenúť celý 
rad skorých odrôd, ktoré som vy-
šľachtil pre severočeskú vinársku 
oblasť, ale tam je tak málo viníc, 
že akosi neprichádzalo do úvahy, 
aby sa absolvovala celá anabáza 
od začiatku šľachtenia až do uz-
nania, a tak sa z odrôd Ranuše 
česká alebo Ranuše muškátová 
nemohli robiť napr. odrodové ví-
no alebo víno s prívlastkom.

Po desiatich rokoch ste sa 
presťahovali do Lednice na Mo-
rave a začali pôsobiť na MZLU. 
Ako pokračovala vaša šľachtiteľ-
ská činnosť?

Tam som si položil otázku, či 
by sa nedali vyšľachtiť vhodnejšie 
podpníky ako tie, ktoré sa v tom 
čase používali. Takže som sa za-
meral na ich šľachtenie. V roku 
1979 bol do Štátnej odrodovej 
knihy zapísaný môj podpník LE-
K1, ktorý vznikol krížením pod-
pníkov Vitis riparia, Vitis rupestris 
a viniča odrôd Ortliebské a Svä-
tovavrinecké. Je suchovzdorný 
a vhodný aj do menej úrodných 
polôh ako podpník pre odrody 
Veltlínske zelené, Ryzling vlašský, 
Müller Thurgau a Zweigeltrebe.

Súčasne so šľachtením pod-
pníkov prišla otázka odolnosti 
voči hubovým chorobám. Tá ma 
zaujala najviac a aj najviac na nej 
pracujem. 

O Morave sa hovorí, že sú tu 
dobré biele vína, ale nie červené. 
A ja som chcel dokázať, že sa tu 
dajú pestovať odrody, ktoré dá-
vajú výborné červené vína, takže 
som sa pustil do šľachtenia rezis-
tentných odrôd, ktoré by pre čer-
vené vína boli vhodné. Tak vznikli 
moje farbiarky Neronet a Rubinet, 
obe zapísané v Štátnej odrodovej 
knihe, Neronet je uznaný aj v Ne-
mecku.

Neronet vznikol krížením od-
rôd Svätovavrinecké, Modrý Por-
tugal a Alibernet, Rubinet vzni-
kol zložitejším krížením odrôd 
(Revolta x Alibernet) x André. 
Sú vhodné na pridávanie do vína 
z odrôd s nižšou farebnosťou, Ne-
ronet zvlášť do kupáží.

No a čo sa týka vinohradníc-

Rozhovor s nestorom českého
vinárstva a vinohradníctva
Vilémom Krausom

rozhovor

prof. Ing. Vilém Kraus, CSc.

„Víno je na to, aby sa pilo. A aby sa pilo, musí byť pravdivé. A aby bolo pravdivé, musí človek, ktorý ho 
tvorí, niečo poznať“. V tomto citáte, ktorý prof. Ing. Vilém Kraus, CSc., vyslovil počas nášho rozhovoru pre 
časopis Sady a vinice, by sme mohli nájsť aj kus jeho životnej filozofie. 
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tva, navrhol som tzv. Srdcový 
rez, čo je alternatíva Moserovho 
vedenia, ktorý je pre veľkovýrobu 
vhodnejší a v praxi našiel široké 
uplatnenie, a tiež nový spôsob re-
zu Vertiko, ktorý našiel uplatne-
nie hlavne vo viniciach na prud-
kých svahoch nemeckej vinárskej 
oblasti Mosel.

Priznám sa, že neviem, koľko 
odrôd ste vlastne vyšľachtili

No tak to ja tiež nie (úsmev). 
Niektoré sú uznané, niektoré nie. 
Okrem vlastného šľachtenia som 
sa zaslúžil o to, aby tu boli vysá-
dzané a uznané tiež zahraničné 
odrody, napr. Alibernet. Pokúsil 
som sa aj o uznanie ďalších, ktoré 
do konca dotiahol môj syn, ktorý 
nás bohužiaľ predčasne opustil, 
a tak niektoré z nich doťahujem 
do registrácie ja. Napr. nemeckú 
odrodu Hibernal, ktorú považu-
jem za najvydarenejšiu. Takže to 
bolo také prepletené so zahranič-
nými odrodami.

Vy ste sa popri šľachtiteľskej 
práci veľmi intenzívne venovali 
a venujete aj publikačnej čin-
nosti

Teraz som už dosiahol vek, keď 
ma vinári nazývajú nestor. Sku-
točne si toho pamätám veľa a to 
ma oprávňuje zaoberať sa tým, 
kam by malo vinárstvo smerovať, 
aby svojím produktom - vínom us-
pokojilo väčšinu ľudí a aby v ňom 
našli zaľúbenie. Považujem za 
svoju povinnosť venovať sa osve-
te. 

Nejde len o šírenie poznatkov 
a zistení z vlastnej práce. Chcem 
ľudí, ktorí v tomto obore pracujú, 
informovať o múdrosti histórie. 
Dal som si za úlohu napísať dejiny 
vinárstva tak, aby hlavným pred-
metom obsahu boli pestovanie 
viniča, výroba vína a nachádzanie 
pokrokových metód, ktoré boli 
v prírodných vedách, eventuálne 
v chémii objavené. Pretože o his-
tórii sa síce často píše, ale nie 
z pohľadu nášho oboru.

Myslím, že významnú úlohu 
zohrali niektoré osobnosti, preto 
som sa pustil do štúdia význam-
ných postáv vinárstva. Počínajúc 
dávnovekým Gréckom, Rímom 
a ďalšími stredozemnými kraji-
nami. V nedávnejšom období som 
sa zameral na osobnosti, ktoré 
sa zaoberali hlavne biochémiou, 
mikrobiológiou a pod.

Popri tomto štúdiu som zistil, 

že všetko to tu už bolo a väčšina 
nového nie je nič iné, ako obme-
na poznatkov prispôsobená sú-
časnému stavu poznania.

Vo svojej tvorbe som si vž-
dy kládol za cieľ zoznámiť veľké 
množstvo vinárov jednoduchým 
spôsobom s najnovšími výrobný-
mi spôsobmi a dať im možnosť, 
aby oni sami k tomu niečo pridali. 

Pomerne dlho ste tiež vyučo-
vali na FZ MZLU v Lednici. Ak by 
ste sa mali vrátiť k spomienkam 
na to obdobie, akí boli študenti 
vtedy?

Na univerzitu prišli ako také 
„holátka“, ktoré nevedia, čo ch-
cú, a odchádzali schopní, s vý-
bornými vedomosťami. Spôsobo-
vala to aj skutočnosť, že zvlášť 
z vinárstva a záhradníctva museli 
spracovávať diplomové práce 
postavené na širokom základe, 
z ktorých každá riešila nejaký 
problém a eventuálne pokračova-
la v téme, ktorú načal ich kolega 
pred dvomi rokmi. Bolo na nich 
vidieť, ako im štúdium pomáha 
a koľko sa toho vedia naučiť. No 
a potom, keď som za nimi prišiel 
do praxe, tak sme si vždy mali 
toľko toho čo povedať... 

Vy ste však šírili osvetu aj 
priamo v praxi

Ja som nikdy neváhal ísť me-
dzi ľudí do vinohradu a pod šírym 
nebom rezať s nimi a vysvetľovať, 
čo je dobré, čo je zlé a tak ďalej. 
Nikdy som nebol taký naivný, aby 
som neuznával to, čo sa tí ľudia 
naučili sami od seba. Učili sme sa 
jeden od druhého a myslím, že to 
je to najlepšie.

V tom čase som sa tiež dosť ve-
noval organizovaniu 2-3 dňových, 
aj týždenných náučných ciest po 
Európe. Pretože pre ľudí je veľmi 
dôležité, aby videli čo a ako sa ro-
bí vonku. A aj keď v tej dobe bolo 
veľmi obtiažne vycestovať, mne 
sa to darilo. Keďže celkom sluš-
ne ovládam tie najdôležitejšie 
jazyky, mohol som ľuďom prekla-
dať, vysvetľovať. Bola to činnosť, 
ktorá ma stála mnoho času, ale 
bola ohromne prínosná a príjem-
ná. Štyridsať ľudí, ktorí so mnou 
v autobuse cestovali, prichádzali 
domov iní, ako keď z domu od-
chádzali.

Aká atmosféra panovala vo 
vinohradoch po 2. svetovej voj-
ne? Ľudia chceli vo vinohradoch 

robiť? Chceli ich vysádzať? Ako 
si spomínate na tú dobu?

To nie je jednoduchá otázka 
a ani sa na ňu nedá jednostranne 
odpovedať, pretože zanedlho po-
tom došlo k socializácii poľnohos-
podárstva. Malé vinohrady zostali 
nepovšimnuté, do určitej doby 
ich mohli majitelia ešte užívať, to 
ostatné museli odovzdať do JZD. 
A v podmienkach JZD boli tak vý-
borne, ako aj zle ošetrované vini-
ce. Boli to strašné rozdiely! Videli 
ste, s akou chuťou alebo nechuťou 
k práci ľudia pristupovali. Robili 
sa tiež chyby. Vinice sa z donúte-
nia zakladali aj v podmienkach, 
ktoré na to neboli vhodné a tým 
pádom sa vlastne dokázal opak. 
Ľuďom to slúžilo ako príklad, že 
to nejde, že to nie je kultúra pre 
nich vhodná. Záležalo na ľuďoch, 
na vedúcich družstiev, ako doká-
zali prejaviť silu v presviedčaní 
ľudí, aby to robili dobre. 

Myslíte, že vinohradníci a vi-
nári z Moravy sú vo svete dosť 
propagovaní?

Zoberte si najtradičnejšie vi-
nárske oblasti, hlavne talianske 
a francúzske, ktoré vlastne zakla-
dali Rimania. K nim sa my nevie-
me ani len priblížiť. Ak sa vysloví 
názov Burgundsko alebo Porýnie, 
tak každý vie, o čo sa jedná. Ale 
keď niekto povie Morava, tak sa 
vám ozve - jó, české víno. Čím ďa-
lej, tým viac upadá hodnota toho, 
čo vytvorilo pravdu, ktorú je mož-
né piť. Preto by som bol rád, keby 
sa raz vinári dostali k tomu, aby 
v každej vinárskej oblasti vytvorili 
osobité vína, ktoré budú na trhu 
tak povedomé, ako tie, o ktorých 
som sa zmienil vyššie, a aby sa 
zjednotili.

Takže si myslíte, že moravské 
vína sú vo svete neznáme

Jednotlivé vína sú známe, jed-
notliví výrobcovia tiež, ale že sú 
z Moravy, to vo svete nevedia.

Keby ste mali zhodnotiť kul-
túru vína pitia u nás, myslíte, že 
sa to mení? Vyberajú si už ľudia 
kvalitu?

No, narazili ste na otázku 
dvoch typov konzumentov. Na 
jednej strane konzumenti, ktorí 
chcú piť zo znalosti veci, ktorí sa 
chcú o víne čo najviac dozvedieť 
a potom kategória konzumentov, 
ktorí sa chcú prostredníctvom 
vína baviť. A tá je u nás pomer-

ne veľká. Tieto kategórie sú dosť 
rozdielne a rozdiely a sú čím ďalej 
tým väčšie. Je prínosné, že skupi-
na ľudí, ktorí vedia, čo je to víno, 
vidia rozdiely a vedia aj ako vyze-
rajú zahraničné vína, je čím ďalej, 
tým väčšia, pretože sa zaoberajú 
vínom do hĺbky. Zatiaľ čo tí, ktorí 
sa chcú skôr baviť, väčšinou skĺz-
nu na plošinu vín so zvyškovým 
cukrom. A bohužiaľ je u nás čím 
ďalej, tým viac vinárov, ktorí ch-
cú zo svojho oboru profitovať čo 
najviac a robia sladké vína. To ale 
nevedie k správnemu spoznaniu 
vína, pretože cukor všetko zakry-
je.

Vy ste boli nespočetne krát 
garantom či hosťom rôznych sú-
ťaží či degustácií. Myslíte, že sa 
dá spravodlivo rozhodnúť o tom, 
ktoré víno je dobré, lepšie?

Pre každého človeka je dobré 
iné víno. Pretože to súvisí s tým, 
aký má človek životný štýl, aké ví-
no pije, k čomu ho pije, záleží tiež 
na tom, čo má rád. Pretože víno je 
skutočne vec, ktorá musí uspoko-
jovať potreby ľudí najrôznejších 
pováh, že? Tak ako máte vybrať 
víno pre grobiana, pre jemného 
človeka, pre takého, kto rád ma-
škrtí? Myslím, že to nejde.

A vy máte nejaké svoje obľú-
bené vínko?

Pretože šľachtím, každý tretí 
deň mám rád niečo iné.

A máte aj iné koníčky?
Nie, žiadne. Celý život som sa 

venoval vínu.

Pán profesor, vy ste počas 
svojho života získali za svoju 
prácu a prínos pre spoločnosť 
množstvo ocenení. Dokonca ste 
ako prvý vinársky odborník v de-
jinách vašej republiky prevzali 
z rúk prezidenta ČR štátne vy-
znamenanie Medailu Za zásluhy 
pre štát v oblasti vedy. Je nejaké 
ocenenie, ktoré si pripomeniete 
radšej alebo častejšie ako ostat-
né?

Pre mňa je najhrejivejší pocit, 
že mi priznali uznanie mojej práce 
všetky kategórie vinárov. Tí vyšší, 
od ktorých som dostával vyzna-
menania s papierom, ale najviac 
tá ohromná skupina drobných 
moravských vinárov, ktorí mi dá-
vajú vyznamenania bez papierov.

 Zapísala a snímka:
 Veronika Toroková

rozhovor



Rakúske produkčné ovocinárstvo 
sa od polovice 80-tych rokov rozšírilo 
o viac ako 60 % celkovej plochy. Na-
proti tomu sa počet včelstiev drama-
ticky znížil.

V roku 1984 bolo v Rakúsku ešte 
okolo 30 000 včelárov so 450 000 
rodinami včiel, opeľovanie ovoc-
ných kultúr bola normálna fungujúca 
spoluhra medzi včelami a prírodou. 
Opačné čísla (2010) udávajú 22 000 
včelárov s 320 000 rodinami včiel 
– vzrušujúci obraz v prípade, keď 
nastane zlé počasie počas kvitnutia 
ovocných drevín.

Producent ovocia však môže ope-
lenie zabezpečiť, keď sa včas obráti 
na kvalifikovaného včelára, s ktorým 
cielene naplánuje opeľovanie kultúr.

Plánovanie znamená
úspešný recept
Pred prvým umiestnením navštívi 

včelár producenta ovocia, spoločne 
si prezrú výsadby a vysvetlia detaily. 
Seriózny včelár v prvej línii započíta 
do svojich kalkulácií úda-
je o umiestnení 
v č e l s t i e v 
p o -

trebných v okruhu 1 km okolo plan-
táží. Keď k tomu ovocinár pridá svoje 
údaje, môže sa tým optimalizovať 
počet včelích rodín. Zároveň vyhľada-
jú aj miesta vhodné na umiestnenie 
včelstiev.

Úle by mali byť umiestnené tak, 
aby neobmedzovali prevádzku, napr. 
mulčovanie alebo ochranu rastlín. 
Pevné cesty na dovoz a odvoz rodín 
včiel sú základom v plánovaní, po-
zornosť treba venovať aj normám 
vzdialenosti od verejných ciest a su-
sedných pozemkov.

Cena za opeľovanie sa pohybuje 
medzi 35 eur a 45 eur za rodinu v pe-
rióde kvitnutia (až do troch týždňov).

Euro palety vytvárajú
dobrý podklad 
Poľnohospodár má pripraviť pod-

klad, na ktorý budú včelstvá umiest-
nené. V praxi sa dobre osvedčili dve 
na seba položené euro palety. Dve 
preto, lebo v ča-

se kvitnutia marhúľ a čerešní môže 
ešte nočná teplota prekročiť hrani-
cu mrazu. Následkom vyžarujúceho 
chladu z pôdy vyletia včely až neskoro 
predpoludním.

Aj smer letu môže mať vplyv na 
dobu letu včiel. Úle, ktoré sú letá-
čikom obrátené na východ, skončia 
s prácou predpoludním o hodinu skôr. 
Včely vyletujúce z letáčikov otočených 
na západ vyletujú o hodinu dlhšie.

Žiadne dlhé letové cesty
Včely vedia za peľom a nektárom 

doletieť až 3 km. Ale pre zabezpeče-
nie dostačujúceho opelenia by letové 
cesty nemali byť také dlhé. Ako pra-
vidlo platí: ak je dĺžka radov menšia 
ako 200 m, je postavenie uľov do blo-
ku postačujúce. Pri veľkých výsadbách 
je potrebné vytvoriť bloky.

Na určenie správneho času na roz-
miestnenie úľov musí fungovať spo-
lupráca ovocinára s včelárom. Včely 

by sa mali priniesť do sadu, keď rozk-
vitne 10 – 20 % kvetov, aby ich mohli 
rýchlo začať opeľovať.

Prednosti v produkcii jabĺk
Rýchle a rovnomerné opelenie 

jabloní prináša okrem želanej násady 
plodov aj vylepšenú účinnosť pri che-
mickej prebierke plodov, ako aj nižšiu 
potrebu práce pri ručnej prebierke.

Aj rovnomerné dozrievanie je 
výsledkom krátkej opeľovacej fá-
zy. Optimálne opelené kvety dávajú 
lepšiu vnútornú a vonkajšiu kvalitu 
plodov, čo sa pozitívne prejaví aj na 
skladovateľnosti plodov.

Väčšia starostlivosť
pri ochrane rastlín počas
kvitnutia
Určité porozumenie pre opatrenia 

v ochrane rastlín počas kvitnutia mô-
že profesionálny včelár predvídať.

Ale na zabránenie škôd na včelách 
musí byť aj producent ovocia pripra-
vený venovať zvýšenú pozornosť pri 
nasadení prípravkov na ochranu rast-
lín počas kvitnutia. Použitie listového 

hnojiva počas kvitnu-
t i a  m ô ž e 

Umelé opelenie vylepšuje
násadu plodov a kvalitu

Od začiatku 21. storočia značne narástol vo viacerých oblastiach produkcie ovocia dopyt po včelích rodi-
nách na opeľovanie kvetov. Nikto si už nemôže dovoliť nechať niečo na náhodu, a vôbec už nie násadu plodov.

agrotechnika
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ovplyvniť nektár a zapríčiniť, že včely 
viac dní kvety nenavštívia. Nasadenie 
fungicídov môže v niektorých prípa-
doch vyvolať sterilitu peľu.

Zberačky peľu
sú efektívnejšie 
Keď porovnáme zberačky peľu 

a zberačky nektáru pri chovaní sa 
v kvete, vieme rýchlo potvrdiť, že 
zberačky nektáru sa chovajú pokojne 
a aj dlhšie sa zdržia v kvete. Zberačky 
peľu sa pohybujú v kvete preukáza-
teľne dynamickejšie, zberaním peľu 
sa intenzívne dotýkajú tyčiniek, ale 
aj piestika a zostávajú krátku dobu 
v kvete.

Preto sa profesionálny včelár 
– opeľovač pokúša zvýšiť podiel zbe-
račiek peľu vo včelstve. Výskumy po-
tvrdili pozorovanie včelárov, že zvý-
šený prívod peľu je pri silnom výskyte 
vajíčok.

Zvlášť dojemné je toto pozorova-
nie na jar, keď sa zakladá prvá vlna 
kladenia vajíčok. Vzťah medzi včelami 

a vajíčkami je rozhodujúci. Tak môže 
menšia rodina nazbierať viacej peľu 
ako v porovnaní veľká rodina na zá-
klade vzťahu včela – vajíčko. Na jar sa 
stáva, že je viac vajíčok ako včiel, čo 
vedie výlučne len k zbieraniu peľu.

Včelár môže zvýšiť počet zberačiek 
peľu kŕmením cukrovým roztokom, 
zvlášť pri pre včely neatraktívnych 
kultúrach je nutné odporučiť cuk-
rovým roztokom motivovať včely na 
zbieranie peľu. Výskumy ukázali, že 
zberačky následkom kŕmenia cukrom 
zberajú bližšie pri úľoch. Týmto sa 
nezvýši len počet zberačiek nektáru, 
ale zabezpečí sa, že zostanú v cieľovej 
kultúre.

Opelenie čerešní v kombinácii
s cudzím peľom
Pri prirodzenej hustote včiel 

v Štajersku 3,5 včelích rodín/km by 
bez pridania opeľovacích rodín ne-
bola možná hospodárska produkcia 
čerešní.

Produkčný sad počas kvitnutia 

vyžaduje 3 – 4 opeľovacie rodiny na 
hektár. Pritom pri opeľovaní čerešní 
včelami je možné pridať aj cudzí peľ, 
čo v problematických prípadoch mô-
že zvýšiť násadu plodov. Pri vynášaní 
cudzieho peľu sa skúša použiť včely 
ako transportný prostriedok. Pri vý-
lete z úľa by mali tento peľ, ktorý sa 
nasype na letáčik, nazbierať na svoje 
telo a následne ho pri návšteve kve-
tov opeľovanej kultúry nanášať na 
bliznu.

Táto právom efektívna metóda 
našla široké uplatnenie hlavne pri če-
rešniach. Je treba počítať so zvýšený-
mi nákladmi, ale prináša vo viacerých 
oblastiach, kde sa vyskytujú problémy 
s opeľovaním, dobré výsledky. Množ-
stvo peľu je 100 gramov na hektár. 
Náklady za gram predstavujú 1,50 
USD za čerešňový peľ.

Pri nasledujúcich problémoch 
s opeľovaním je možné pracovať s cu-
dzím peľom:
● keď nie je k dispozícii vhodná od-

roda na opelenie

● keď sa pri vysadených stromoch 
vyskytuje skupinová sterilita (pod 
tým sa rozumie blízka príbuznosť 
odrôd, ktoré sa nemôžu navzájom 
opeliť),

● keď sa bod kvitnutia odrôd ideál-
ne neprekrýva

Pre uspokojujúce výsledky opele-
nia sú potrebné najmenej dve apliká-
cie. Prvá aplikácia by sa mala vykonať, 
keď je otvorených 50 - 60 % kvetov. 
Druhá v momente, kedy nastane plné 
kvitnutie. Kvety sú najviac schopné 
prijať peľ, ak teplota dosahuje 17 °C 
a vzdušná vlhkosť 70 %.

Pri týchto podmienkach sa cudzí 
peľ najrýchlejšie dostane na bliznu.

 Autor: Wolfgang Stebegg,
 ovocinársky  a včelársky majster 

 Etzersdorf 2 Weiz
 Besseres Obst 3/2010
 
 Voľne preložil: Ing. Valter Heck 
 Snímky: archív redakcie
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Fotosyntéza, základ kvality hroznů
Fotosyntéza je jedním ze základních dějů, které 

probíhají u zelených rostlin. Proto je třeba vytvořit 
ve vinici podmínky pro dosažení maximální výkon-
nosti fotosyntézy. Kvalitu fotosyntézy ovlivňuje 
především pěstitelský tvar, zelené práce a ochrana 
proti chorobám a škůdcům s cílem udržet zdravou 
listovou plochu po celou dobu vegetace. 

Kvalita a výkonnost fotosyntézy významně ov-
livňuje život vinice. Je základním faktorem kvality 
hroznů a zároveň tvorby a ukládání zásobních lá-
tek v rostlině.

Zastínění listové plochy ovlivňuje strukturu 
listů a jejich fyziologii. Zastíněné listy nemají 
dostatečnou výkonnost fotosyntézy pro ovlivnění 
exportu cukrů a růstu révy vinné. 

Důležité je proto mít co největší objem listové 
plochy dobře osluný, tzn. v první vrstvě a nikoliv 
mít na keři co největší objem listů, většinou ve 2 

a 3 vrstvě. 
Uspořádání listové stěny ve 

vinici by proto mělo být co 
nejužší, aby bylo 

mož-

né dosáhnout rozmístění většiny listů v 1. vrstvě 
, tzn. že budou nejlépe osluněné a budou předsta-
vovat maximální výkonnost fotosyntézy (Obrázek 
1).

Výkonnost fotosyntézy je dána kombinací ve-
likosti listové plochy a rozmístění maximálního 
množství listů na obvodu (v 1. vrstvě) listové stě-
ny. Obrázek 2 ukazuje, že listy mohou fungovat 
jako sluneční kolektory a natáčet se ke sluneční-
mu záření. Tím je zabezpečena i maximální využi-
telnost slunečního záření. Ztráta listů způsobená 
hlubokým osečkováním, napadením chorobami 
nebo předčasným opadem se výrazně projeví na 
kvalitě hroznů a schopnostech přezimování.

Fotosyntéza a ukládání zásobních látek mají 
svoji dynamiku v průběhu vegetačního období. 
Znalost těchto změn je důležitá pro optimalizaci 
agrotechnických zásahů v době vegetace. U révy 
vinné se fotosyntéza v listech zvyšuje od rašení do 
kvetení a potom postupně klesá až do fáze opadu 
listů (Obrázek 3 - Změny zásobních látek a foto-
syntézy u révy vinné během vegetačního období). 
Přibližně po 50 dnech od počátku svého vývoje 
ztrácí list svoji fotosyntetickou výkonnost.

V prvních fázích po rašení jsou listy příjemcem 
cukrů a nikoliv zdrojem produktů fotosyn-

tézy. Zdrojem asimilátů se stávají, 
když dosáhnou 1/3 až 1/2 

své konečné velikosti. Distribuce asimilátů je zá-
vislá na fázi vegetace. V době od zaměkání bobulí 
však směřuje hlavní část produktů fotosyntézy pří-
mo do zrajících hroznů.

Fotosyntéza je ovlivňovaná meteorologickými 
faktory. Optimální sluneční záření je faktor, kte-
rý nejvýrazněji ovlivňuje fotosyntézu. Osluněné 
listy se za slunečných dnů ohřívají i o 10° C výše, 
než-li je teplota vzduchu. Tato skutečnost je velmi 
významná při nižších teplotách v podzimních mě-
sících. 

Vliv teploty na fotosyntézu je proměnlivý 
v průběhu vegetačního období. V letním období 
jsou optimální teploty 25-30°C, v podzimním 
potom 20-25°C. Fotosyntéza výrazněji 
klesá při teplotách pod 15°C.

Stres suchem sni-
žuje výkonnost 
fotosyntézy 
v důsledku 
o v l i v -

Význam listové plochy révového 
keře pro kvalitu hroznů

doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Ústav vinohradnictví a vinařství, Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Obr. 2: Listy orientované ke slunci

Obr. 1:  Listová stěna s maximálním množstvím osluněných listůObr. 1:  Listová stěna s maximálním množstvím osluněných listů

Listová plocha révového keře má velký význam pro výnos hroznů, kvalitativní parametry hroznů, ale 
také tvorbu zásobních látek. Nejvýznamnějším fyziologickým pochodem, který v zelených částech keře 
probíhá, je fotosyntéza. A právě fotosyntéza je nejvýznamnější pro produkci kvalitních hroznů.
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nění otevírání průduchů a snížení hodnoty trans-
pirace.

Optimální výška listové stěny
Pro tvorbu vysoké listové stěny spotřebovává 

révový keř příliš mnoho energie a velké množství 
vytvořených asimilátů. Dochází rovněž k velkému 
odběru živin a vody z půdy. V důsledku může do-
cházet ke snížení kvality hroznů na úkor tvorby 
zelené listové hmoty (Obrázek 6). 

Zásobní látky v dřevnatých částech keře a ko-
řenech jsou velmi důležité. Od rašení do kvetení 
jsou hlavním zdrojem živin, které zabezpečují 
především rašení a růst letorostů. Intenzita růstu 
letorostů je ovlivněná rovnováhou mezi zatížením 
keře a množstvím zásobních látek. Nedostatečné 
zásoby nebo neadekvátní, vysoké zatížení vede 
ke slabému růstu vinice. Naopak velké množství 
zásobních látek ve spojení s extrémně nízkým zatí-
žením (např. 4-6 oček na keř) vede k bujnému růs-
tu. Oba případy mohou vést k výraznému snížení 
kvality hroznů. 

V našich klimatických podmínkách je optimál-
ní výška listové stěny keře 1,2-1,4 m (Obrázek 7). 
Pro kvalitu hroznů je důležitý poměr mezi listovou 
plochou na letorostu a hmotností hroznů. Pro 
kvalitní vývoj 1 hroznu je třeba 6-8 hlavních listů. 
Tento poměr se v případě vysoké násady hroznů, 
nebo vyšší hmotnosti jednotlivých hroznů upravu-
je regulací násady hroznů v průběhu vegetačního 
období. 

Osečkování jako prostředek
manipulace s listovou plochou
Osečkování, které vede k přerušení hlavní osy 

letorostu je důležitým nástrojem v tvorbě výnosu 
a kvality hroznů. Po přerušení hlavní osy letorostu 
vede ke zvýšené tvorbě zálistků. Zálistky předsta-
vují novou, výkonnou listovou plochu s pozitivním 
působením na zrání hroznů a tvorbu cukrů (Obrázek 
5).

Osečkování je také významným regulátorem po-
třeby vody, protože velká listová plocha spotřebo-
vává vyšší množství vody.

V průběhu růstu dochází ke konkurenci ve využí-
vání asimilátů mezi rostoucím vrcholem letorostu 
a květenstvím nebo hrozny. Průběh translokace 

asimilátů podle KOBLETA (1969) ukazuje obrázek 
4. Pochopení translokace asimilátů je důležité pro 
správné provádění zelených prací a produkci kvalit-
ních hroznů. Osečkování je prvním zásahem, který 
může ovlivnit translokaci asimilátů, díky přerušení 
hlavní osy letorostu.

Termín prvního osečkování je důležitý pro kvali-
tu hroznů. První osečkování má proběhnout blízko 
horního dvojdrátí. Smyslem je, aby se při dalších 
osečkováních nepodporovalo intenzivní prodlužo-
vání listové stěny nad 1,2 – 1,4 m. Při dalších oseč-
kováních by také nemělo docházet k zakracování 
hlavních letorostů, ale pouze zálistků.

Osečkování před kvetením podporuje tvorbu vý-
nosu hroznů a většinou vede k nižší kvalitě hroznů. 
Po osečkování v tomto termínu využívají hrozny vyš-
ší podíl asimilátů ve fázi kdy dochází k intenzivnímu 
růstu bobule. Tento termín proto generuje tvorbu 
velkých bobulí, hustých hroznů a nižší kvality.

Pozdější termín osečkování, asi 20-30 dnů po 
kvetení vede k tvorbě kvality. Intenzivní růst bobulí 
se v této fází zpomaluje, takže nedochází k podpo-
rování tvorby výnosu díky translokovaným asimi-
látům, ale naopak k tvorbě kvality. 

Pozdější osečkování proto vede k podpoře kva-
lity hroznů a naopak dřívější osečkování podporuje 
výnos.

Správná manipulace s listovou plochou je zákla-
dem produkce kvalitních hroznů. 

 Snímky: autor
 Text neprešiel jazykovou úpravou

Obr. 3: Změny zásobních látek a fotosyntézy u révy vinné během vegetač-
ního období Obr. 4: Translokace asimilátů podle KOBLETA (1969)

Obr. 6: Příliš bujný růst letorostů Obr. 7: Optimální výška listové stěny

Obr. 5: Zálistek

Intenzivní vegetativní
růst - vývoj květenství

Začítek kvetení Oplození Růst bobule Zaměkáni bobulí Zraní bobulí

Rozdělení
translokačního
tokuZásobní látky

Výkonnost
fotosyntézyZaměkání

bobulí
Kvetení
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Snahy vedoucí ke snižování potřeby ruční práce 
a nákladů při řezu vedou k vývoji nových technických 
zařízení, označovaných jako stroje pro předřez. 

Principem předřezu je odřezání částí všech prý-
tů v nastavené výšce a jejich pořezání na kousky 
dlouhé 50–120 mm. Segmenty rozřezaného réví pa-
dají na povrch meziřadí, kde podléhají postupnému 
rozkladu. Nejnovější trendy kombinují tento zásah 
s následným sběrem réví využitelného pro energe-
tické účely. 

Keře jsou po provedení předřezu standardně 
dopracovány ručně nůžkami. Snížení pracnosti je 
významné zejména v odstranění namáhavého vyta-
hování réví z opěrné konstrukce, u porostů s bujným 
vzrůstem a s větším množstvím úponků může činit 
až 30 % celkového času pro tuto operaci. Při řezu na 
čípky (Francie), kdy se mechanizovaným předřezem 
odstraňuje 70 – 80 % révového keře je úspora výraz-
ně vyšší.

Stroje pro předřez jsou konstruovány jako trak-
torové, čelně, nebo bočně nesené (Obr. 1). Zaříze-
ní se vyznačují větší hmotností, která si u bočně 
nesených strojů často vynucuje protizávaží na levé 
straně traktoru. Využívají se také adaptéry pro pře-
dřez nesené na multifunkčních portálových nosičích 
umístěné v pracovním prostoru portálu (Obr. 2).

Konstrukční principy strojů pro mechanizovaný 
předřez, které jsou na současném evropském trhu 
vycházejí ze stejného základu. Konkrétní typy strojů 
od renomovaných výrobců, se ale v jednotlivých pří-
padech mohou lišit.

Typ BINGER nabízí tři konstrukční varianty. První 
představuje standardní typ s označením BINGER-S, 

který je tvořen pouze jednou baterií (válcem) verti-
kálně uspořádaných pilových kotoučů. Jejich počet 
se pohybuje v rozmezí 3–10 a lze ho podle potřeby 
upravit. Vzdálenost mezi jednotlivými kotouči je 
nastavitelná a činí 90–120 mm. Šířka odřezaného 
pásu réví se tak v závislosti na počtu kotoučů pohy-
buje v rozmezí 0,18–0,72 m (hmotnost pracovního 
ústrojí činí 175–210 kg). Pohon pilových kotoučů je 
odvozen od hydromotoru. Proti kotoučům jsou ulo-
ženy poháněné přítlačné válce, které vtahují réví ke 
kotoučům, kde je rozřezáno (Obr. 3). Řezné kotouče 

a přítlačné válce mají rozdílnou obvodovou rychlost 
(rozdíl činí 20–22 %), což se kladně projevuje na čiš-
tění drátů. Na srovnatelném konstrukčním principu 
je založen také stroj pro předřez typu OSTRATICKÝ. 
Do této skupiny strojů lze zařadit také typ SATTLER 
(Obr. 4), u něhož je baterie přítlačných válců nahra-
zena ocelovou přítlačnou deskou se zářezy ve tvaru 
hřebene. Toto řešení konstrukci zlevňuje.

Druhá varianta určená pro předřez bujně ros-
toucích odrůd s tvrdým dřevem je označována jako 
typ BINGER-D a je tvořena dvěma bateriemi řezných 
kotoučů (Obr. 5).

Pilové kotouče u varianty BINGER-S i BINGER-D 
jsou umístěny mezi chrániči vyprofilovanými tak, že 

umožní snadné vtažení réví a přitom zabrání vnik-
nutí drátu či sloupku. 

Novinkou je pak třetí, poslední varianta s ozna-
čením BINGER-VSL uvedená na trh v roce 2007 (Obr. 
6). Ve srovnání s předchozími případy se jedná se 
o konstrukčně jednodušší variantu. Pracovní ústrojí 
je tvořeno dvěma bateriemi hydraulicky poháněných 
řezných válců, z nichž každá je tvořena 5 až 10 pi-
lovými kotouči bez ochranných chráničů. Pracovní 
šířka se tak v závislosti na počtu kotoučů pohybu-
je od 0,30–0,90 m. Protilehlé pilové kotouče jsou 
v mírném přesahu a réví, které je mezi ně vtahová-
no, je s vysokou účinností a kvalitou řezu odřezáno 
a vyhozeno do meziřadí.

Rozevření pracovního ústrojí všech typů v blíz-
kosti sloupků bývá řešeno pomocí mechanických 
(elektrohydraulických), magnetických nebo optic-
kých systémů.

Mezi nejpropracovanější systémy patří pracovní 
ústrojí typu PELLENC, které tvoří dvojice hydraulicky 
poháněných řezných válců sestavených ze 3 až 11 
řezných kotoučů. Řezné kotouče jsou umístěny mezi 
pevnými prstovými chrániči, které umožňují snadné 
vtažení réví do pracovního prostoru a jeho následné 
rozřezání. Přitom však zabraňují vniknutí dvojdrátí 
či sloupku k některému z kotoučů a jejich případ-
nému poškození. Nože na protilehlých válcích jsou 
nastaveny tak, aby docházelo k co nejkvalitnějšímu 
střihu. Geometrické tvary prstů (protiostří) jsou 

Mechanizační prostředky
využívané při předřezu révy vinné

doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., Ústav zahradnické techniky, Zahradnická fakulta v Lednici

Řez révy vinné patří v zimním a předjarním období k charakteristickým pracovním operacím 
s poměrně vysokou pracností. Ta se v závislosti na řadě faktorů, mezi než patří hlavně zapraco-
vanost obsluhy, kvalita použitého nářadí, odrůda, podnož, spon výsadby a typ vedení, aj., pohy-
buje na úrovni 70 - 130 h.ha-1. Vysoký podíl pracnosti při řezu se odráží v celkových nákladech na 
produkci hroznů. Ve vyspělých vinohradnických státech Evropy, ale bežně již také v podmínkách 
ČR, činí náklady na jeden ostřihaný keř 0,08 – 0,12 euro. V závislosti na sponu výsadby a tedy 
i celkovém počtu keřů se pak náklady na ruční řez pohybují na úrovni 250 – 450 euro.ha-1. 

Obr. 1: Traktorový nesený stroj pro předřez

Obr. 3: Stroj pro předřez typ Binger-S

Obr. 2: Adaptér pro předřez nesený na multi-
funkčním portálovém nosiči Obr. 4: Stroj pro předřez typ SATTLER

agrotechnika
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uzpůsobeny tak, aby po dobu střihu spolehlivě fixo-
valy prýt. Využívá se nožů s obloukovým nebo spi-
rálovým ostřím, což umožňuje dosáhnout vysokou 
kvalitu řezu. Rozteč kotoučů a tím i délka pořezané-
ho réví je 60–120 mm. Rozevírání pracovní hlavy je 
u starších typů řešeno mechanicky pomocí dvojice 
kotoučů najíždějících na překážku. U novějších typů 
je řešeno optickým systémem (VISIO 1). Nejnovější 
systém (VISIO 2) umožňuje držení pracovní hlavy 
v konstantní výšce nad povrchem pozemku. 

Konstrukčně jednodušší a cenově dostupnější 
zařízení představuje typ KMS– RINKLIN (Obr.7), je-
hož pracovní ústrojí je tvořeno dvěma jednoduchými 
bateriemi kotoučů opatřených po obvodu ostřím. 
Ostří protilehlých kotoučů je v mírném přesahu 
a vtažené réví spolehlivě odstřihuje. Dosažení hlad-

kého střihu je zajištěno obloukovým provedením 
pracovních ostří. Vzdálenost sousedních kotoučů je 
50–100 mm, této délce v podstatě odpovídá výsled-
ná délka zpracovávaného réví. V jedné baterii může 
být umístěno 5 až 14 kotoučů, kotoučové válce jsou 
poháněny od hydromotorů.

Zcela odlišný princip činnosti využívá zaříze-
ní typu ERO (Obr. 8), TANESINI, IMECA. Ten spo-
čívá v uvolnění réví z horního patra drátů opěrné 
konstrukce a v jeho odřezání lištou. Uvolnění réví 
z drátů je zabezpečeno pracovním elementem tva-
ru prohnutého hřebene, tvořeného 2 až 6 ocelo-
vými tyčemi. Ty za jízdy vyvíjí šikmý tlak na horní 
část prýtů, které uvolňují z drátěnky. U zařízení 
typu ERO dochází současně v nastavené výšce k je-
jich odřezání jednou horizontálně uloženou lištou 
s protiběžnými kosami, u zařízení typu TANESINI 
jednou vertikální a dvěma horizontálními lištami 
s protiběžnými kosami nebo prstovými lištami. Prsty 
žacích lišt (pasivní břity) jsou nově vybaveny otoč-
ně uchycenými plastovými kotouči, které usnadňují 
posun réví mezi dva řezné břity. Část réví, které ne-
spadne a zůstane v drátěnce, je natlačeno ke sloup-
ku, odkud ho lze celkem snadno ručně odstranit při 
následném dopracování keře. Stroj pro předřez typu 
IMECA je tvořen dvojicí horizontálně uložených lišt 
s protiběžnými kosami. Réví odřezané v jedné rovině 
je uvolňováno pomocí dvojice protiběžných lopatko-
vých rotorů s vertikální osou rotace. Tento typ stroje 

pro předřez lze využít zejména u vinic s posuvným 
dvojdrátím, které se před provedením předřezu svěsí 
na povrch pozemku.

Na Ústavu zahradnické techniky ZF Mendelo-
vy univerzity bylo prováděno porovnání pracnosti 
(h.ha-1) dosahované při ručním řezu s využitím 
standardních nůžek a pracnosti při využití mecha-
nizovaného předřezu s ručním dopracováním u révy 
vinné. Experimentální měření byly prováděny při 
řezu 4 bílých (Sauvignon–SG, Tramín červený–Trč, 
Veltlínské zelené–VZ, Neuburské–NB) a 5 modrých 
(Neronet–Ner, André–An, Svatovavřinecké–SV, Zwe-
igeltrebe–ZW, Dornfelder–Dorn) moštových odrůd 
v pěstitelských podmínkách jižní Moravy. Pro me-
chanizovaný předřez byla využita strojní souprava 
tvořená traktorem SAME S75 s bočně neseným stro-
jem pro předřez firmy OSTRATICKÝ. 

V grafu 1 je uvedeno srovnání hodnocených od-
růd z hlediska pracnosti při provedení ručního řezu 
a pracnosti při využití mechanizovaného předřezu 
s ručním dopracováním.

Z výsledných hodnot vyplývá, že při provádění 
mechanizovaného předřezu s následným ručním do-
pracováním je možné dosáhnout snížení pracnosti 
o 8 – 24 %. Nejvyšší úspora je patrná u bílých i mod-
rých moštových odrůd s vysokým počtem úponků 
a bujným růstem jako je např. Sauvignon, Tramín 
červený, Neronet a Svatovavřinecké. 

U ostatních odrůd se střední až nižší intenzitou 
růstu a menším počtem úponků jako je např. Veltlín-
ské zelené aj., je snížení pracnosti nižší a činí cca 8 
– 14 %. I přes to má velký význam snížení fyzické ná-
mahy spojené s vytahováním réví z dvojdrátí vinice 
při provedení mechanizovaného předřezu.

Soupravy pro předřez mohou dosahovat pracovní 
rychlosti 5,0–8,0 km.h-1, dosahovaná výkonnost či-
ní 0,30–0,50 ha.h-1. Ceny uváděných strojů se s oh-
ledem na konstrukční náročnost pohybují v rozmezí 
3 500–16 000 euro.

 Seznam obrázků
 (archiv autora, prospekty výrobců)
 
 Text neprešiel jazykovou úpravou

Obr. 5: Stroj pro předřez typ Binger-D Obr. 6: Stroj pro předřez typ VSL Obr. 7: Stroj pro předřez typ KMS– RINKLIN

Obr. 4: Stroj pro předřez typ SATTLER

Graf 1: Srovnání pracnosti při ručním řezu a mechanizovaném předřezu s ručním dopracováním

agrotechnika
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Sírenie spaľovaním
sírnych rezov
Síra sa nataví na podporné ne-

horľavé podložky a vzniknú tzv. sírne 
rezy (plátky), ktoré horením uvoľňu-
jú plynný SO2. Potrebný počet sírnych 
rezov sa spáli v prázdnej nádobe, do 
ktorej sa potom naleje mušt alebo 
víno, ktoré pohlcujú oxid siričitý. 
Nevýhodou tejto aplikácie je, že nie 
je celkom presná, pretože sa nevie, 
koľko SO2 víno pohltí a koľko ho zo 
suda unikne. Pri tomto spôsobe sa 
pohltí len asi 40 – 50 % oxidu siri-
čitého vzniknutého spaľovaním sír-
nych rezov, zvyšná časť pri nalievaní 
muštu alebo vína unikne. 

Výhodou aplikácie sírnych plátkov 
je, že sú vždy účinné, ani po niekoľ-
kých rokoch nepodliehajú znehod-
noteniu, pretože elementárna síra je 
veľmi stála. Pri skladovaní v suchu je 
použiteľnosť neobmedzená.

Výpočet potrebnej dávky síry
(sírnych rezov)
Výpočet dávky SO2 na sírenie sír-

nymi plátkami sa uskutočňuje na zá-
klade chemickej reakcie spaľovania 
síry:

S + O2 = SO2

Z pomeru mólových hmotností sí-
ry (32 g.mol-1) a oxidu siričitého (64 
g.mol-1) vyplýva, že spálením 1 g síry 
vzniknú teoreticky 2 g SO2. Z tohto 
množstva sa však absorbuje len časť, 
zvyšok zo suda unikne. Zistilo sa, že 
každý liter vína pohltí len asi 8 mg 
SO2. Z toho vyplýva, že zo spálenej 
síry sa absorbuje len asi 40 % vznik-
nutého SO2. Preto v 100 l nádobe tre-
ba spáliť 1,25 g sírnych plátkov, aby 
sa dosiahlo zvýšenie SO2 vo víne o 10 
mg.l-1. 

Príklad: Chceme zasíriť 100 l ná-
dobu dávkou 40 mg.l-1 SO2, do ktorej 
stočíme víno alebo mušt. Koľko sír-

nych plátkov s hmotnosťou 3 g S tre-
ba spáliť?

Výpočet: 
Na 100 l vína s 10 mg.l-1

treba 1,25 g síry 

Na 100 l vína so 75 mg.l-1

treba 1,25 . 7,5 = 9,4 g síry

Počet sírnych plátkov
s hmotnosťou
3 g - 9,4 : 3 = 3 ks
Potrebný počet sírnych rezov sa 

vkladá do suda cez zátkový otvor. 
Sírne plátky sa navlečú na drôt, ktorý 
sa zavesí na spodok špeciálnej sírnej 
zátky (alebo len na drôt), zapália sa 
a zasunie sa špeciálna alebo obyčaj-
ná zátka tak, aby pri spaľovaní síry 
mohli zo suda unikať vzduch a nad-
bytočný SO2. Drôt sa zo suda vyberie 
tak, aby spálené zvyšky nehorľavej 
podložky zostali neporušené. 

Najľahší sírny plátok má hmot-
nosť približne 3 g a asi 1 g je hmot-
nosť nehorľavej podložky, na ktorej 

je natavená síra. Vyrábajú sa aj sírne 
plátky s väčšou hmotnosťou. V ná-
vode na použitie sírnych plátkov je 
preto nevyhnutné zistiť na sírenie 
akého objemu nádoby na víno a akej 
hmotnosti sírny plátok treba použiť.

Sírenie disiričitanom
draselným
Disiričitan (pyrosulfit) draselný 

K2S2O5 sa najčastejšie predáva vo 
forme bieleho prášku. Ak chceme za-
brániť vzniku kryštalického vínneho 
kameňa, môžeme použiť disiričitan 
sodný Na2S2O5. 

Disiričitan draselný obsahu-
je 57,63 % SO2, ktoré sa v kyslom 
prostredí, ktoré je v každom muš-
te alebo víne, uvoľní. Prakticky sa 
uvoľní však len asi 50 % SO2. Z tohto 
percentuálneho obsahu vyplýva, že 
10 g K2S2O5 uvoľní 5 g SO2 (kým 10 g 
Na2S2O5 uvoľní 6,7 g SO2). Na základe 
toho potrebné množstvo mg.l-1 SO2 
vynásobíme dvomi (a 1,5 v prípade 
použitia Na2S2O5). Teda na sírenie 1 l 
vína na 20 mg potrebujeme 40 mg 
K2S2O5. 

 
Príklad: Chceme zasíriť 100 l 

muštu alebo vína na (alebo o) 30 
mg.l-1SO2. Koľko gramov K2S2O5 po-
trebujeme?

Výpočet:
Na 1 l vína potrebujeme
2.30 mg = 60 mg K2S2O5

Na 100 l vína potrebujeme
60.100 = 6 000 mg K2S2O5

= 6 g K2S2O5

Sírenie disiričitanom draselným, 
príp. sodným je vhodnejší a pohodl-
nejší spôsob ako spaľovanie sírnych 
plátkov. Je to jednoduchý a obľú-
bený spôsob sírenia vína malých 
výrobcov. Vypočítané a presne na-
vážené množstvo práškového K2S2O5 

(príp. Na2S2O5) sa rozpustí v menšom 
množstve vína (muštu) v uzavretej 
nádobe a po úplnom rozpustení sa 
vleje do vína (muštu), ktoré sa po-
tom dôkladne rozmieša a uzavrie. 
Disiričitanom draselným možno pri-
sírovať aj víno v plných sudoch bez 
potreby stáčania. 

Výhodou tejto aplikácie je, že 
presným odvážením kvalitného di-
siričitanu nemožno víno presíriť. 
Podmienkou presného sírenia je 
kvalitný, čerstvý disiričitan, ktorý 
sa musí skladovať vo vzduchotes-
ných obaloch na suchých a tmavých 
miestach, najlepšie v sklenených, 
širokohrdlových fľašiach so skrut-
kovým alebo zábrusovým uzáverom 

Význam, princípy účinkov
a spôsoby sírenia muštu
a vína (II. časť)
prof. Ing. Štefan Poláček, CSc., PhDr. Miroslav Poláček, SPU Nitra

víno
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víno / spravodajstvo
(nie v polyetylénových vrecúškach 
alebo vo fľašiach, lebo tie prepúšťa-
jú vodné pary). Pyrosiričitan reaguje 
na vlhkosť, uvoľňuje sa z neho SO2 
a môže sa úplne znehodnotiť a stra-
tiť účinnosť. Čerstvý alebo dobre 
uskladnený disiričitan sa ľahko zistí 
čuchom tuhého alebo rozpusteného 
vo víne (štipľavý zápach SO2). 

 
Sírenie skvapalneným SO2
z tlakových nádob
Aplikácia plynného oxidu siriči-

tého z tlakových oceľových fliaš dáv-
kovacím zariadením je vhodná pre-
dovšetkým pre veľkovýrobcov vína. 

Pre malovýrobcov vína sú k dis-
pozícii aj malé bombičky a ampulky, 
ktoré obsahujú 25 – 100 g skvapal-
neného SO2. 

Pri výpočte dávky sírenia sa vy-
chádza z predpokladu, že ide o čis-
tý 100 % oxid siričitý. Objem vína 
sa vynásobí potrebnou dávkou SO2 
a prepočíta sa na gramy. 

Sírenie vodným roztokom SO2
Vodný roztok oxidu siričitého sa 

môže pripraviť pohltením skvapalne-
ného plynného SO2 z oceľovej fľaše, 
ktorý sa zavádza do vody. Vznikne 2 
– 6 % vodný roztok kyseliny siričitej. 
Vodný roztok oxidu siričitého sa pri-
pravuje aj rozpustením disiričitanu 
draselného v okyslenej vode. 

Vodným roztokom SO2 sa dezin-
fikujú zátky, fľaše a iné náradie. Vý-
hodné je jeho použitie na dlhodobé 
ošetrenie prázdnych drevených su-
dov, ktoré sa nerozsušia. 

V predajniach vinárskych potrieb 
je možno kúpiť prípravky s názvom 
5 % vodný roztok oxidu siričitého a 5 
-6 % kyselina siričitá. 

Súčasné snahy o zníženie
dávky SO2 na sírenie vín
V súčasnosti je snaha znížiť ob-

sah aplikovaného SO2 vo vínach. Na-
pr. komisia ES pre produkciu biovín 
navrhuje 50 % zníženie použitia SO2 
v biovínach. S tým výrobcovia biovín 
v severných vinárskych oblastiach 
nesúhlasia. 

Čiastočná náhrada SO2
kyselinou askorbovou
V moderných technológiách výro-

by vín sa namiesto samostatného di-
siričitanu draselného používa zmes 
s kyselinou askorbovou (vitamín C), 
ktorá je veľmi dobrým antioxidan-
tom, prednostne viaže kyslík a oxid 
siričitý môže plniť funkcie antimik-
robiálne. 

Používa sa zmes disiričitanu 
a kyseliny askorbovej v pomere 1:1. 
Antioxidačný účinok sa zvýši a ob-
sah oxidu siričitého sa dvojnásobne 
zníži. 

V predajniach vinárskych potrieb 
je prípravok Tanninsol, ktorý okrem 
K2S2O5 obsahuje 3 % kyseliny askor-
bovej a 2 % tanínu. 

Čiastočná náhrada SO2
kyselinou oktánovou
a dekánovou
V súčasnosti sa v zahraničí (vrá-

tane ČR) skúmajú možnosti čias-

točnej náhrady oxidu siričitého ky-
selinou oktánovou (C8) a kyselinou 
dekánovou (C10), ktoré majú fungi-
cídny účinok a doplňujú funkciu oxi-
du siričitého. Veľkou výhodou tohto 
ošetrenia vína je, že kyseliny prida-
né do vína sú absorbované alebo asi-
milované kvasinkami a len malá časť 
je esterifikovaná. Koncentráciu SO2 
možno znížiť až na minimálnu hod-
notu, ktorá zabezpečuje skôr oxidač-
né než antiseptické účinky. 

Kyselina dekánová a oktánová 
sú monokarboxylové nasýtené vyš-
šie mastné kyseliny. Nachádzajú sa 
vo forme glyceridov v materskom 
mlieku, masle, kokosovom oleji, ore-
choch. 

Víno bez SO2 ošetrené
ÚV žiarením
Úspešné pokusy v Juhoafrickej 

republike umožnili dodať na trh víno 
ošetrené ÚV (ultrafialovým) žiare-
ním, ktoré podľa autora technológie 
zabíja nežiaduce mikroorganizmy 
a kvasinky, čo umožňuje znížiť spot-
rebu oxidu siričitého počas výroby 
vína. Hodinový výkon zariadenia, 
ktoré emituje ÚV žiarenie, je 4 000 
litrov vína a dávka vína, ktoré je 
ožiarené, sa v zariadení nachádza 22 
sekúnd. Autor tohto spôsobu ošetre-
nia vína konštatuje, že víno nezíska 
príchuť po síre, bez nej je viac prí-
rodné a má plnú vôňu. 

Zníženie obsahu SO2
v presírených vínach
Zníženie obsahu SO2 z vína (odsí-

renie vína) je potrebné urobiť v prí-
pade, ak je prekročený povolený ob-
sah oxidu siričitého vo víne, t.j. keď 
je víno presírené. Znížiť je možné len 
obsah voľných foriem SO2, viazané 
formy sa nedajú odstrániť bez che-
mického zásahu do vína. 

V mladých vínach môžeme zvý-
šený obsah voľného SO2 znížiť pre-
vzdušnením. Prevzdušnenie star-
ších presírených vín sa neodporúča, 
pretože súčasne s čiastočným vypr-
chaním a oxidáciou oxidu siričitého 
z vína vyprchajú aj buketné látky, 
ktoré sa v starých vínach veľmi dlho 
obnovujú. 

Najjednoduchší a pre kvalitu ví-
na najvhodnejší spôsob čiastočné-
ho zníženia obsahu SO2 je scelenie 
presíreného vína s málo zasíreným 
vínom. 

Na odsírovanie muštu sa použí-
vajú rôzne odsírovacie zariadenia. 

Počas celého procesu výroby vína 
treba dbať na to, aby sme nespôso-
bili jeho presírenie. 

Na odsírovanie muštu sa použí-
vajú rôzne odsírovacie zariadenia. 

V súčasnosti si robia presné sta-
novania obsahu SO2 vo víne aj mnohí 
malovýrobcovia vína vo svojich labo-
ratóriách. Na menej presné stanove-
nie si záhradkári môžu kúpiť „Malé 
vinárske laboratórium“ s rôznymi 
testovacími roztokmi, nielen na sta-
novenie SO2. Rozbory vína si možno 
objednať aj prostredníctvom predaj-
ní vinárskych potrieb.

 
 Snímka: Milan Rada

Víno vo vzťahu k človeku
Východoeurópska agentúra pre rozvoj (EEDA) pokračuje v nasadenom tvorivom tempe 

a v dňoch 22.– 23.4.2010 usporiadala medzinárodný vedecký seminár s názvom Víno a člo-
vek, ktorý sa konal v Búči, neďaleko Komárna, za účasti odborníkov Slovenska, Česka, Ma-
ďarska, Poľska, Srbska, Litvy a starostov a podnikateľov z obcí južného Slovenska.

Odborným garantom medzinárodného vedeckého seminára bol prof., Ing., Jozef Bulla, 
DrSc., zo SPU Nitra a prof. Valentinas NAVICKAS z Univerzity of Technology, Kaunas, Litva.

V prednáškovej časti vystúpili renomovaní znalci vína, ktorí „Víno vo vzťahu k človeku“ 
prezentovali aj ako historický, sociálno-kultúrny, právny, náboženský a liturgický feno-
mén.

MUDr. Peter Chlebo, PhD., informoval o účinkoch umiernenej konzumácie vína na ľud-
ský organizmus.

Vášnivý vinár, majiteľ vinárstva Vintop, Ing. Ján Karkó, prezentoval pestovateľské 
a spracovateľské trendy výroby hrozna a vína v hurbanovskom vinohradníckom rajóne a zabezpečil ochutnávku vín vo svojom vinárstve. 

Rád rytierov vín Svätého Urbana predstavila Ing. Alžbeta Jágerská, ktorá okrem iného povedala: „Na juhu Slovenska, v hurbanovskom vinoh-
radníckom rajóne, malo pestovanie hrozna a dorábanie vína vždy veľkú tradíciu. Výnimočné klimatické podmienky a geologické danosti regiónu 
garantujú kvalitnú surovinu. Máme tu tiež veľa dobrých odborníkov, vinárov. Práve preto sme chceli spojiť poznatky akademickej obce s praxou. 
Víno je cennou súčasťou gastronómie a naším cieľom je, aby slovenské výrobky dominovali na domácom trhu a aby víno na našich stoloch zauja-
lo miesto, ktoré mu patrí“.

Medzinárodný vedecký seminár v Búči prispel aj k tomu, že delegáti z Poľska, na čele s rektorom Univerzity z Chojnice dr. Januszom Giersze-
wskim, prejavili veľký záujem o slovenské vína a v Poľsku plánujú organizovať podobný medzinárodný seminár, kde by ich propagovali. 

                   JUDr. Jozef Zaťko
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Po dlhšom čase si v novej sérii článkov opäť 
predstavíme nové odrody stolového viniča. V pred-
chádzajúcich ročníkoch sme sa podrobnejšie zozna-
movali najprv s niektorými domácimi krížencami 
a minulý rok to boli obľúbené rezistenty. Aj keď 
sme ešte ani zďaleka nevyčerpali bohatstvo kríženia 
stolového viniča, predsa by som sa im chcel v tomto 
roku venovať v trochu inej forme ako doteraz. V jed-
notlivých číslach si vždy predstavíme nejakú skupi-
nu odrôd, ktoré medzi sebou navzájom porovnáme 
a zároveň sa budem snažiť upozorniť na niektoré 
dôležité dobré, ale aj negatívne vlastnosti. Popisy 
krížencov nebudú až tak podrobné, ako tomu bolo 
doteraz, ale myslím, že to bude rovnako zaujímavé 
a uľahčí vám to rozhodovanie pri výbere odrôd pre 
výsadbu. Pre ešte lepšie porovnanie bude vždy prilo-
žená fotografia, na ktorej budú bobule týchto odrôd 
spolu zobrazené na klasickom štvorčekovom papieri 
s dĺžkou strán 0,5 cm. 

Začneme teda s prvou skupinou odrôd. Vybral 
som šesť skorých odrôd, z ktorých tri sú rezistenty 
a tri sú zo skupiny ušľachtilých odrôd z domáceho 
kríženia. Všetky spája skorý až veľmi skorý termín 
dozrievania. Najskoršia z tejto šestice je Maryška, 
perspektívny novošľachtenec z dielne Ing. Korpása. 
Zároveň je to aj jedna z najskorších tmavoplodých 
odrôd v mojom sortimente. V minulom roku u mňa 

dozrela do konzumnej zrelosti už na prelome júla 
a augusta. Ako rodičov Ing. Korpás použil osved-
čené odrody Kráľovnú vinohradov a Cardinal, vďaka 
čomu bolo toto kríženie jednoducho „odsúdené“ na 
úspech – výborná voľba. Obaja rodičia skoro dozrie-
vajú a majú vynikajúce chuťové parametre, ktoré 
zdedila aj Maryška. Patrí k najchutnejším odrodám 
a vydrží na kroch veľmi dlho bez toho, že by sa jej 
kvalita zhoršila. Za nevýhodu môžeme považovať 

absenciu odolnosti voči chorobám, trochu slabší 
rast a aj tvorbu menších netrhových strapcov. Po 
Maryške dozrieva Vostorg a takmer súčasne i Pre-
mier. Obe sme si už v minulosti predstavili bližšie, 
takže iba stručne spomeniem niektoré ich vlastnos-
ti, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere pred výsadbou. 
Vostorg je odolný najmä voči peronospóre, málo 
voči múčnatke. Nehnije a nie je napádaný osami. 
Má veľmi dobrú chuť, vysokú rodivosť a neprezrieva. 
Je ale citlivý na neskoré jarné mrazy. Premier nie je 
zo skupiny rezistentov, takže potrebuje pravidelnú 
ochranu voči chorobám. Hustejšie strapce sú tiež 
náchylnejšie na hnitie. Chuťove je ale vynikajúci, 
úrodnosť je vysoká a nie je citlivý na mrazy. Po nich 
dozrieva Negra a zároveň s ňou aj Izjuminka, ktorú 
poznáte z titulky štvrtého čísla minulého ročníka 
nášho časopisu. Negra bola jedným z prvých krížen-
cov od dvojice Ing. Pospíšilová a Ing. Korpás, ktorý 
sa medzi pestovateľmi začal rozširovať. Je zaujíma-
vá najmä veľkosťou bobúľ a veľmi dobrou chuťou. Je 
ale náchylná na múčnatku i peronospóru. Citlivá je 
i na mrazy, a to zimné i neskoré jarné. Mimoriadne 
zaujímavá je Izjuminka. Obrovské bobule nevšedné-
ho tvaru i farby. Nehnije a dlho vydrží na kroch. Má 
tiež mierne zvýšenú odolnosť voči chorobám a nie 
je citlivá na mrazy. Nevýhodou je ženský typ kvetu, 
a preto niekedy môžu nastať problémy s opelením. 
Má ale menšie strapce a „iba“ strednú rodivosť. 
Z hľadiska dozrievania túto šesticu uzatvára Bez-
podobnyj, ktorý dozrieva v septembri. Neuveriteľná 
farba, zaujímavá chuť a konzistencia bobúľ sú neza-
meniteľné. Je aj dosť odolný voči chorobám. Môže 
však hniť a pri preťažení dozrieva neskoro. 

 Ing. Jozef Teplan

Odrody stolového hrozna

odrody

MaryskaBezpodobnyj

Negra
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inzercia

František Polák

Hubové choroby viniča spôso-
bujú každoročne vynakladanie ne-
malých finančných prostriedkov na 
ochranu, ale napriek tomu sa nie 
vždy podarí úspešne chrániť vinič 
proti chorobám. Raz hrozí múčnat-
ka, potom peronospóra a nakoniec 
sa môže vyskytnúť aj botrytída.

Proti múčnatke vám doteraz 
ponúkala naša spoločnosť BASF 
prípravky Discus, Kumulus a Collis. 
Od tohto roka je ponuka rozšírená 
o nový, veľmi zaujímavý fungicíd 
Vivando, ktorý umožňuje celoroč-
nú ochranu viniča proti múčnatke 
so správnym striedaním účinných 
látok bez nebezpečia vzniku rezis-
tencie – zníženie účinku – a záro-

veň umožňuje ochranu v systéme 
integrovaného pestovania viniča.

Neškodí  dr avým roztočom 
ani užitočnému hmyzu. Vivando 
s účinnou látkou metrafenone je 
z novej skupiny účinných látok na-
zývanej benzofenony. Metrafenon 
ponúka nový, jedinečný spôsob 
účinku proti múčnatke. Nehrozí 
žiadna rezistencia na existujúcem 
účinne látky a aj preto je to ideál-
ny fungicíd do každého systému 
ochrany proti múčnatke bez rizika 
vzniku rezistencie. Je ideálny ako 
prerušovač strobilurínov – môže 
sa použiť medzi dvomi strobilurín-
mi, napríklad Cabrio Top - Vivando 
– Collis.

Spôsob a systém účinku Vivan-

da je veľmi účinný. Pôsobí hĺbko-
vo, čiastočne systémovo a trans-
laminárne – aj na opačnej strane 
listu, ktorá nebola zasiahnutá po-
strekom. Pôsobí aj plynnou fázou, 
a preto sa účinná látka dostane aj 
do tých miest, do ktorých sa te-
kutina nedostane, napríklad do 
vnútra strapca. Časť účinnej látky 
preniká okamžite do rastliny a je 
rozvádzaná rastlinnými šťavami 
a časť zostáva na povrchu rastliny, 
odkiaľ sa pomaly vyparuje a dlho-
dobo účinkuje.

Účinkuje preventívne aj kura-
tívne, vývoj novovzniknutej múč-
natky zastaví. 

Účinkuje 10 až 14 dní. Pri vhod-
ných podmienkach pre múčnatku 
odporúčame 10-dňový interval 
medzi postrekmi a v menej vhod-
ných podmienkach pre múčnatku 
14-dňové intervaly postreku. Je 
veľmi odolný proti zmytiu dažďom, 
dážď hodinu po postreku nezníži 
účinok prípravku.

Dávka prípravku Vivando je 0,2 
litra na hektár, čo je veľmi prak-
tické. Je miešateľný s prípravkami 
proti peronospóre, napr. príprav-
kami Delan, Acrobat aj Forum. Po-
čas vegetácie by sa mal použiť ma-
ximálne 3 krát. Dobre sa rozpúšťa 
vo vode, a preto sa nemusí zvlášť 
miešať, ale stačí ho naliať do po-
strekovača.

Pre vinohradníka je dôležitá 
kvalita prípravku, dokonalý účinok 
proti chorobám, ale aj jeho cena.

Môžeme potvrdiť, že cena príp-
ravku Vivando bude v porovna-
ní s ostatnými fungicídmi jedna 
z najnižších.

Prajeme Vám úspešný rok, 
spokojnosť s našimi prípravka-
mi a lepšie ceny hrozna, aké boli 
v uplynulom roku.

Vivando – nový a unikátny spôsob
účinku proti múčnatke

Preniká

Vyparuje sa

Príjem a rozmiestnenie



Ing. František Tóth, PhD.

V tomto období by sme mali mať vína už po dru-
hých stáčkach. Majú už byť stabilné, čo sa týka fy-
zikálnej a mikrobiologickej stability (prekvasené do 
sucha, bez termolabilných bielkovín, obsah voľného 
SO2 30-50 mg/l). V takomto prípade môžeme teda 
pristúpiť k príprave vín na fľaškovanie. Pri fľaškovaní 
treba brať na zreteľ faktory, ako je vypadávanie vín-
neho kameňa a pri vínach s vyšším obsahom cukru aj 
stabilitu proti sekundárnemu kvaseniu. 

Pred fľaškovaním treba víno stabilizovať. 
Predchádzame tak likvidácii nežiaducich mikro-
organizmov, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť 
víno pre fľaškovanie. Stabilitu vína dnes ovplyv-
ňujeme chladom, teplom a oxidom uhličitým.
Znížením teploty vína pred fľaškovaním môžeme pre-
dísť neskoršiemu vyzrážaniu, najmä hydrogenvinanu 
draselného, vínneho kameňa. Pri vyzrážaní sa vínne-
ho kameňa vo fľašiach s archívnym vínom sa takéto 
víno dekantuje. Ohrievaním sú ničené mikroorganiz-
my a tvoria sa zrazeniny. Oxid siričitý sa používa vďa-
ka svojím antioxidačným účinkom - selektívne ničí 
mikroorganizmy, zabraňuje oxidácii vína a likvidácii 
buketných látok. 

Pre mikrobiologickú stabilitu treba pri plnení do 
fliaš dodržať horeuvedený obsah voľnej síry. Kaž-
dá jednotlivá partia sa musí skontrolovať na obsah 
voľného SO2 a v prípade nižšieho obsahu doplniť jej 
obsah.

Pri expedovaní sladkých vín sa rozvoj kvasinkovej 
mikroflóry zamedzí preparátom granulovaným sor-
banom draselným. Odporúčaná, a tým aj maximálne 
povolená dávka je 27 g/hl vína. Preparát sa dávkuje 

priamo do vína, pričom musí byť zabezpečené do-
konalé premiešanie celého objemu. Ošetrené víno 
treba chrániť pred stykom so vzdušným kyslíkom. 
Vzhľadom na dokonalé rozdelenie v celom objeme 
nápoja sa odporúča realizovať ošetrenie jeden deň 
pred fľaškovaním.

Proti vypadávaniu vínneho kameňa sa používa 
vysokoesterif ikovaná kyselina metavínna v dávke 
max. 10 g/100 l vína. Esterefikácia je vedená tak, 
aby sa dosiahli stabilizačné účinky proti vypadávaniu 
vínneho kameňa. Ošetrenie vín preparátom zabrá-
ni tvorbe, resp. zamedzí vzniku kryštálov vínneho 
kameňa. Zabezpečuje stabilitu proti vypadávaniu 
vínneho kameňa pri normálnych vínach na 4 - 6 me-
siacov. Neodporúčam používať tam, kde sa víno te-
pelne ošetruje, pretože pôsobením tepla stráca svoje 
účinky. Použitie: prípravok sa rozpustí v dvadsaťná-
sobnom množstve vína. Po hodine státia sa roztok za 
intenzívneho miešania vleje do celého objemu. Ošet-
renie treba realizovať 1-2 dni pred plnením. Pred 
ošetrením musí byť víno patrične vyčírené. Hlavne 
vysoký obsah bielkovín môže spôsobiť následné kom-
plikácie, pretože ošetrením sa zmení hodnota pH 
tak, že bielkoviny môžu vypadnúť vo forme zákalu.

Pokiaľ chceme víno dlhodobejšie stabilizovať 
(dlhodobo zabrániť vypadávaniu vínneho kame-
ňa a vínanu vápenatého) a zvýšiť stabilitu aj pri 
vyššej teplote skladovania, treba použiť špe-
ciálne pripravenú zmes vysoko esterifikovanej 
kyseliny metavínnej a arabskej gumy. Tieto dva 
komponenty, vzájomne previazané, umožňujú 
dlhodobú stabilitu vína voči kryštalickým záka-
lom, vylepšujú organoleptické vlastnosti vína 
a súčasne pri červených vínach zvyšujú stabilitu 

farbiva. Použitie: prípravok v dávke 10 g/100 l vína 
sa rozpustí v dvadsaťnásobnom množstve vína. Po 
hodine státia sa roztok za intenzívneho miešania 
vleje do celého objemu. Optimálna esterif ikácia 
prípravku sťažuje do určitej miery rozpúšťanie, pre-
to je nutné jeho dokonalé rozptýlenie v celom obje-
me ošetrovaného vína. Vysoký stupeň esterifikácie 
výrobku je možné pozorovať aj pri vliatí roztoku do 
celkového objemu ošetrovaného vína. Spôsobí totiž 
mliečny zákal, ktorý je tým intenzívnejší, čím viac 
rozpusteného vínneho kameňa víno obsahuje. Ne-
treba sa však zľaknúť, pretože zákal po chvíľke státia 
natrvalo zmizne. Ošetrenie treba realizovať 2-3 dni 
pred plnením do fliaš.

Na zamedzenie kovových zákalov sa ako náhrada 
„modrého čírenia“ používa preparát, ktorý je vyrobe-
ný z upraveného polyméru arabskej gumy a kyseliny 
citrónovej. Ošetruje sa ním číre víno niekoľko dní 
pred fľaškovaním.

Pred fľaškovaním samozrejme odporúčam dvojitú 
filtráciu. Kremelinovú alebo celulózovú a potom EK 
filtráciu, resp. membránovú, podľa možností daného 
vinára. Posledná filtrácia si kladie za cieľ mikrobio-
logickú stabilitu vín pred plnením do sterilných fliaš. 

Nezabudnime na kvalitný uzáver. Tradičné uzat-
váranie vín zátkami z prírodného korku sa používa 
už viac než sto rokov. V 50-tych rokoch minulého 
storočia sa začali používať čisto syntetické uzávery. 

Koncom dvadsiateho storočia 
sa začali vyrábať technické 

zátky na báze korku, te-
da zátky aglomerované, 
kompozitné, syntetické, tiež 
umelohmotné, extrudované. 

Lacnejšie, menej kvalitné 
zátky používame pri vínach 
na krátkodobé uskladne-
nie (do 6 mesiacov) a kva-
litnejšie pri dlhodobom 
skladovaní v archívoch. 
F ľ a š e  u sk l a d ň u j e m e 
v horizontálnej polohe, 
aby zátka bola stále vlh-
ká od vína. Nezabudni-
me raz za čas otvoriť 
fľašu vína z archívu, 
aby sme vedeli určiť 
najlepšiu fľaškovú 
zrelosť našich určite 
kvalitných vín.

 
 Snímky:

 archív
 redakcie

víno

Ošetrovanie vín v období
jún – august
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Profiler 
- vytrvalý proti peronospóre

 •   optimálna kombinácia novej 
účinnej látky fluopicolide 
s osvedčeným fosetylom

•   dlhodobé translaminárne a plne 
systémové pôsobenie

•   flexibilné použitie od začiatku 
kvitnutia až do zamäkania

•   spoľahlivá ochrana listov, 
kvetenstiev i strapcov

•  vysoká odolnosť voči zmyvu 

Viac nocí
kľudného spánku

... získajte viac



Ochranársky kalendár viniča jún, júl, zač. augusta                                                                                                                        vypracoval: Ing. František Tóth, PhD.

Rastové fázy škodlivým činiteľom Prípravok (účinná látka)
Dávka (konc. pri aplik. 

1000 l vody na ha)
Poznámka Účinnosť

Ochranná doba
v dňoch, mušt., stol.odr.

Obdobie pred kvitnutím 
začiatok júna 
BBCH 53-57

peronospóra viniča

Delan 700 WDG (dithianon) 0,5 kg (0,05%) kontaktný,preventívne silná infekcia 5-7,slabá inf.14 dní 21

Dithane M 45,Dithane DG NEO-TEC,Citan DG, 2-3 kg (0,2-0,3%) kontaktný,preventívne,max.2x za veg. silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 42

Mancosan 80 WP,Novozir 80 WP (mancozeb) 

Folpan 80 WDG (folpet) + Agrovital (pinelone) 2 kg + 0,5 l (0,2%) kontaktný,preventívne silná infekcia 5-7,slabá inf.14 dní 35

Polyram WG (metiram) max.2x za veg. 2-3 kg (0,2-0,3%) kontaktný,preventívne,max.2x za veg. silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 42

Acrobat MZ (mancozeb+dimetomorph) 2,5 kg (0,25%) kontaktný+systémový, max.2x za vegetáciu silná infek. 7-10,slabá inf.18 dní 35

Alliete Bordeaux (fosetyl-Al+oxichl.-Cu) 4 kg (0,4%) kontaktný+systémový,do 2,0 kg Cu/ha/rok silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní 35

Curzate Gold (cymoxanil+mancozeb) 2,5 kg (0,25%) lokálne systémovy+ kontaktný, max.2x za vegetáciu silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 42

Forum FP (folpet+dimetomorph) 2 kg (0,2%) kontaktný+systémový, max.2-3x za vegetáciu silná inf.7-12,slabá inf.16 dní 35,14

Galben F (benalaxyl+folpet) 2,5 kg (0,25%) kontaktný+systémový , max.2-3x za vegetáciu silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní AT

Profiler WG (fluopicolide+fosetyl-Al 2,25-3 kg (0,225-0,3%) systémový, preventívny,kuratívny, max.1x za vegetáciu silná infek. 10-12,slabá inf.14 dní 21

Pergado F 2,5 kg (0,25 %) kontaktný+systémový , max.3x za vegetáciu,na stlové neaplik. silná infek. 7-12,slabá inf.14 dní 35

Mikal M (mancozeb+fosetyl Al) 3 kg (0,3%ň kontaktný+systémový , max.2x za vegetáciu silná infek. 7-10,slabá inf.12 dní 42

Tanos 50 WG (cymoxanyl+famoxadone) 0,4 kg (0,04%) kontaktný+systémový , max.2x za vegetáciu silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní 28

Ridomil Gold Plus42,5WP(metalaxyl-M+oxichl.-Cu) 3,5-4 kg (0,35-0,4%) kontaktný+systémový ,do 2,0 kg Cu/ha/rok silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní AT

Ridomil Gold MZ 68 WG(mancozeb+metalaxyl-M) 2,5 kg (0,25%) kontaktný+systémový , max.2x za vegetáciu silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní 42

múčnatka + peronospó-
ra viniča

Shavit F 71,5 WP ( folpet+triadimenol) 2 kg (0,2%) kontaktný+hĺbkový,preventívne, max.3x za veg. silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní 35

Bordeauxská zmiešanina + S(bordoux.kopl.+síra ) 12 l (1,2%) kontaktný,preventívne silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35,7

múčnatka

Kumulus WG,Cedrus ÍRA (síra) max. 4x za veg. 6 kg (0,6%) kontaktný,pod 16°C nedost.účinok,nad 28°C fytotoxický silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 42,AT

Sulikol K(síra) max. 4x za veg. 5-10 kg (0,5-1%) kontaktný,pod 16°C nedost.účinok,nad 28°C fytotoxický silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 42

Thiovit Jet (síra) max. 4x za veg. 6 kg (0,6%) kontaktný,pod 16°C nedost.účinok,nad 28°C fytotoxický silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35

Karathane LC (dinocap) max.1x za veg. 0,5 l (0,05%) kontaktný, preventívne ale aj kuratív. aeredikat.účinok max1x silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35

Karathane New 0,5 l (0,05%) kontaktný, preventívne ale aj kuratív. aeredikat.účinok max1x silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35

Bumper 20 EC (propiconazole) 0,2 l (0,02%) systémový,max.3x za vegetáciu,nad 28°C sa účinok znižuje silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 42,21

Topas 100 EC (penconazole) 0,25 l (0,025%) systémový,max.3x za vegetáciu,nad 28°C sa účinok znižuje silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

Horizon 250 EW,Ornament 250 EW 

Lynx (teboconazole) 0,4 l (0,04%) hĺbkovo-systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní 28

Talent (myclobutanil) 0,15 l (0,015%) hĺbovo-systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

Domark 10 EC (tetraconazole) 0,25 l (0,025%) systémový,max.3x za vegetáciu,nad 28°C sa účinok znižuje silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

Collis (kresoxym-metyl +boscalid) 0,4 l (0,04%) systémový,použ. prev. max. 3x v10-14 dňových interv. silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 28

Falcon 460EC(spiroxamine+tebuconaz.+triadim.) 0,3 l (0,03%) systémový,tri účinné látky znižujú riziko rezistencie silná infek. 8-12,slabá inf.14 dní 14

IG-Crystal (quinoxyfen) 0,15-0,2 l (0,015-0,02%) systémový, aplikovať preventívne silná infek.10,slabá inf.14 dní 42

Talendo 25 EC (proquinazid) 0,25 l (0,025%) systémový, aplikovať preventívne silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 28

Topsin 500 SC (thiophanate-methyl) 1,2 l (0,12 %) systémový, aplikovať preventívne silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35,7

Punch 10 EW (flusilazole) 0,3 l (0,03%) systémový,max.3x za vegetáciu,nad 28°C sa účinok znižuje silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

AQ 10 ( spóry Ampelomyces Q.) neregistr. 35 g kdobrému účin. vlhkosť vzduchu musí byť nad 60% pri aplik. pri siln. inf.tlaku TM striazolmi 0

spúšťanie indukovanej 
rezistencie vin.

Polyversum (Pythium oligandrum Dreschler) 1,3 kg stimulácia úrody aúčinok aj proti hnilobným patogénom AT

Atonik (ONP-Na + PNP-Na + 5-NG-Na) 1,0 l stimulácia úrody,použitie aj pri stresových situláciach 2x DA AT

Obdobie kvitnutia 
začiatok - polovica júna  
BBCH 60-68

Vinič vplnom kvete 
ošetrujte len pri veľmi 

silnom infekčnom tlaku 
chorôb

Obdobie po kvitnutí 
druhá polovica júna
BBCH 69-71

peronospóra viniča
+múčnatka+botrytída

+ biela hniloba

Discus (kresoxim-methyl) 0,2-0,3 kg (0,025%) hĺbkový translaminárny, max.3x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.14 dní 21

Quadris (azoxystrobin) 0,7-1 l (0,07-0,1%) hĺbkový translaminárny, max.2-3x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.14 dní 21

Zato 20 WG (trifloxystrobin) 0,15-0,25kg (0,015-0,025%) hĺbkový translaminárny, max.3x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.14 dní 21

Eclair (trifloxystrobin+cymoxanil) 0,5 kg (0,05%) hĺbkový translaminárny+hlbkový, max.3x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.12-18 dní 35

Qadris Max (azoxystrobin+folpet) 1,5-2,0 l (0,15-0,2%) hĺbkový translaminárny+kontaktný, max.3x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.12-18 dní 35

Cabrio Top (metiram+pyraclostrobin) 2,0 kg (0,2%) hĺbkový translaminárny+kontaktný, max.2x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.12-18 dní 35,7

Shavit F 71,5 WP (folpet+triadimenol) 2,0 kg (0,2%) kontaktný+hĺbkový, max.3x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.12-16 dní 35
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Obdobie po kvitnutí 
druhá polovica júna
BBCH 69-71

peronosp.+botrytída+bie
la hniloba

Folpan 80 WDG (folpet) + Agrovital (pinelone) 2 kg + 0,5 l (0,2%) kontaktný silná inf.7-10,slabá inf.16 dní 35,14

Forum FP (folpet +dimetomorh) 2 kg (0,2%) kontaktný+systémový, max.2-3x za vegetáciu silná inf.7-12,slabá inf.16 dní 35,14

Melody Combi 43,5 WP (iprovalicarb+folpet) 2,5 kg (0,25%) kontaktný+systémový, max.2-3x za vegetáciu silná inf.7-12,slabá inf.14 dní 35

peronospóra viniča

Acrobat MZ (mancozeb+dimetomorph) 2,5 kg (0,25%) kontaktný+systémový, max.2x za vegetáciu silná infek. 7-10,slabá inf.18 dní 28

Alliete Bordeaux (fosetyl-Al+oxichl.-Cu) 4 kg (0,4%) kontaktný+systémový,do 2,0 kg Cu/ha/rok silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní 35,7

Ridomil Gold MZ 68 WG(mancozeb+metalaxyl-M) 2,5 kg (0,25%) kontaktný+systémový , max.2x za vegetáciu silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní 42

Ridomil Gold Plus42,5WP(metalaxyl-M+oxichl.-Cu) 3,5-4 kg (0,35-0,4%) kontaktný+systémový ,do 2,0 kg Cu/ha/rok silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní 35

Curzate Gold (cymoxanil+mancozeb) 2,5 kg (0,25%) lokálne systémovy+ kontaktný, max.2x za vegetáciu silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 42

Mikal M (mancozeb + fosetyl Al) 3 kg (0,3%) kontaktný+systémový, max.2x za vegetáciu silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní 42

Tanos 50 WG (cymoxanil +famoxadone) 0,4 kg (0,04%) kontaktný+systémový, max.2x za vegetáciu silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní 28

Profiler WG (fluopicolide+fosetyl-Al 2,25-3 kg (0,225-0,3%) systémový, preventívny,kuratívny, max.1x za vegetáciu silná infek. 10-12,slabá inf.14 dní 21

Pergado F 2,5 kg (0,25 %) kontaktný+systémový , max.3x za vegetáciu,na stlové neaplik. silná infek. 7-12,slabá inf.14 dní 35

Cuprocaffaro (oxychlorid Cu) 5 kg (0,5%) kontaktný, do 2,0 kg Cu/ha/rok silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35,7

Cuproxat SC (tribázický síran Cu) 5 l (0,5%) kontaktný, do 2,0 kg Cu/ha/rok silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35,7

Champion, Champ Flow , Funguran (hydroxid-Cu) 0,40% kontaktný, do 2,0 kg Cu/ha/rok silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35,7

Kocide 2000 (hydroxid Cu) 3,0 kg (0,3 %) kontaktný, do 2,0 kg Cu/ha/rok silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35,7

Kuprikol 50 (oxychlorid Cu), Kuprotix 20 DKV 0,50% kontaktný, do 2,0 kg Cu/ha/rok silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35

Galben F (benalaxyl + folpet) 2,5 kg (0,25%) kontaktný+systémový, max.2-3x za vegetáciu silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní AT

múčnatka 

Kumulus WG,Cedrus ÍRA (síra) max. 4x za veg. 4 kg (0,4%) kontaktný,nad 28°C fytotoxický silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní AT,42

Sulikol K(síra) max. 4x za veg. 5 kg (0,5%) kontaktný,nad 28°C fytotoxický silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 42

Thiovit Jet (síra) max. 4x za veg. 4 kg (0,4%) kontaktný,nad 28°C fytotoxický silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35

Bumper 20 EC (propiconazole) 0,2 l (0,02%) systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

Domark 10 EC (tetraconazole) 0,25 l (0,025%) systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

Falcon 460EC(spiroxamine+tebuconaz.+triadim.) 0,3 l (0,03%) systémový,tri účinné látky znižujú riziko rezistencie,max.3x silná infek. 8-12,slabá inf.14 dní 14

Collis (kresoxym-metyl +boscalid) 0,4 l (0,04%) systémový,použ. prev. max. 3x v10-14 dňových interv. silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 28

IG-Crystal (quinoxyfen) 0,15-0,2 l (0,015-0,02%) systémový, aplikovať preventívne silná infek.10,slabá inf.14 dní 42

Horizon 250 EW,Ornament 250 EW 

Lynx (teboconazole) 0,4 l (0,04%) hĺbkovo-systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní 28

Talent (myclobutanil) 0,15 l (0,015%) hĺbovo-systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

Domark 10 EC (tetraconazole) 0,25 l (0,025%) systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

Topsin 500 SC (thiophanate-methyl) 1,2 l (0,12 %) systémový, aplikovať preventívne silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35,7

Talendo 25 EC (proquinazid) 0,25 l (0,025%) systémový, aplikovať preventívne silná infek. 8-10,slabá inf.21 dní 28

Punch 10 EW (flusilazole) 0,3 l (0,03%) systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

Topas 100 EC (penconazole) 0,25 l (0,025%) systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

Obdobie veľkosti hrášku
koniec júna, začiatok júla 
BBCH73-75

peronospóra viniča + 
múčnatka + botrytída + 

biela hniloba

Discus (kresoxim-methyl) 0,2-0,3 kg (0,025%) hĺbkový translaminárny, max.3x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.14 dní 21

Quadris (azoxystrobin) 0,7-1 l (0,07-0,1%) hĺbkový translaminárny, max.2-3x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.14 dní 21

Zato 20 WG (trifloxystrobin) 0,15-0,25kg(0,015-0,025%) hĺbkový translaminárny, max.3x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.14 dní 21

Qadris Max (azoxystrobin+folpet) 1,5-2,0 l (0,15-0,2%) hĺbkový translaminárny+kontaktný, max.3x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.12-18 dní 35

Eclair (trifloxystrobin+cymoxanil) 0,5 kg (0,05%) hĺbkový translaminárny+hlbkový, max.3x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.12-18 dní 35

Cabrio Top (metiram+pyraclostrobin) 2 kg (0,2%) hĺbkový translaminárny+kontaktný, max.3x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.12-18 dní 35,7

Shavit F 71,5 WP (folpet+triadimenol) 2 kg (0,2%) kontaktný+hĺbkový, max.3x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.12-16 dní 35

peronosp. + botrytída + 
biela hniloba

Folpan 80 WDG (folpet) + Agrovital (pinelone) 2 kg + 0,5 l (0,2%) kontaktný silná inf.7-10,slabá inf.16 dní 35,14

Forum FP (folpet +dimetomorh) 2 kg (0,2%) kontaktný+systémový, max.2-3x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.16 dní 35,14

Melody Combi 43,5 WP (iprovalicarb+folpet) 2,5 kg (0,25%) kontaktný+systémový, max.3x za vegetáciu silná inf.7-12,slabá inf.14 dní 35,14

peronospóra viniča

Acrobat MZ (mancozeb+dimetomorph) 2,5 kg (0,25%) kontaktný+systémový, max.2-3x za vegetáciu silná infek. 7-10,slabá inf.18 dní 28

Alliete Bordeaux (fosetyl-Al+oxichl.-Cu) 4 kg (0,4%) kontaktný+systémový,do 2,0 kg Cu/ha/rok silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní 35,7

Ridomil Gold MZ 68 WG(mancozeb+metalaxyl-M) 2,5 kg (0,25%) kontaktný+systémový , max.2x za vegetáciu silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní 42

Ridomil Gold Plus42,5WP(metalaxyl-M+oxichl.-Cu) 3,5-4 kg (0,35-0,4%) kontaktný+systémový ,do 2,0 kg Cu/ha/rok silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní 35

Galben F (benalaxyl + folpet) 2,5 kg (0,25%) kontaktný+systémový, max.2-3x za vegetáciu silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní AT

Tanos 50 WG (cymoxanil +famoxadone) 0,4 kg (0,04%) kontaktný+systémový, max.2x za vegetáciu silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní 28
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Obdobie veľkosti hrášku
koniec júna, začiatok júla 
BBCH73-75

peronospóra viniča

Profiler WG (fluopicolide+fosetyl-Al 2,25-3 kg (0,225-0,3%) systémový, preventívny,kuratívny, max.1x za vegetáciu silná infek. 10-12,slabá inf.14 dní 21

Pergado F 2,5 kg (0,25 %) kontaktný+systémový , max.3x za vegetáciu,na stlové neaplik. silná infek. 7-12,slabá inf.14 dní 35

Mikal M (mancozeb + fosetyl Al) 3 kg (0,3%) kontaktný+systémový, max.2x za vegetáciu silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní 42

Curzate Gold (cymoxanil+mancozeb) 2,5 kg (0,25%) lokálne systémovy+ kontaktný, max.2x za vegetáciu silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 42

Bordeauxská zmes (zásaditý síran Cu) 1-1,5 % kontaktný silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35,14

Cuprocaffaro (oxychlorid Cu) 5 kg (0,5%) kontaktný, do 2,0 kg Cu/ha/rok silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35,7

Cuproxat SC (tribázický síran Cu) 5 l (0,5%) kontaktný, do 2,0 kg Cu/ha/rok silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35,7

Champion, Champ Flow , Funguran (hydroxid-Cu) 0,40% kontaktný, do 2,0 kg Cu/ha/rok silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35,7

Kuprikol 50 (oxychlorid Cu), Kuprotix 20 DKV 0,50% kontaktný, do 2,0 kg Cu/ha/rok silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35

múčnatka 

Kumulus WG,Cedrus ÍRA (síra) max. 4x za veg. 4 kg (0,4%) kontaktný,nad 28°C fytotoxický silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní AT,42

Sulikol K(síra) max. 4x za veg. 5 kg (0,5%) kontaktný,nad 28°C fytotoxický silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 42

Thiovit Jet (síra) max. 4x za veg. 4 kg (0,4%) kontaktný,nad 28°C fytotoxický silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35

Bumper 20 EC (propiconazole) 0,2 l (0,02%) systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

Domark 10 EC (tetraconazole) 0,25 l (0,025%) systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

Falcon 460EC(spiroxamine+tebuconaz.+triadim.) 0,3 l (0,03%) systémový,tri účinné látky znižujú riziko rezistencie,max.3x silná infek. 8-12,slabá inf.14 dní 14

IG-Crystal (quinoxyfen) 0,15-0,2 l (0,015-0,02%) systémový, aplikovať preventívne silná infek.10,slabá inf.14 dní 42

Collis (kresoxym-metyl +boscalid) 0,4 l (0,04%) systémový,použ. prev. max. 3x v10-14 dňových interv. silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 28

Horizon 250 EW,Ornament 250 EW 

Lynx (teboconazole) 0,4 l (0,04%) hĺbkovo-systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní 28

Talent (myclobutanil) 0,15 l (0,015%) hĺbovo-systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

Domark 10 EC (tetraconazole) 0,25 l (0,025%) systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

Topsin 500 SC (thiophanate-methyl) 1,2 l (0,12 %) systémový, aplikovať preventívne silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35,7

Talendo 25 EC (proquinazid) 0,25 l (0,025%) systémový, aplikovať preventívne silná infek. 8-10,slabá inf.21 dní 28

Punch 10 EW (flusilazole) 0,3 l (0,03%) systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

Topas 100 EC (penconazole) 0,25 l (0,025%) systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

Obdobie pred uzatváraním 
prvá polovica jula
BBCH 77-79

peronospóra viniča + 
múčnatka + botrytída + 

biela hniloba

Discus (kresoxim-methyl) 0,2-0,3 kg (0,025%) hĺbkový translaminárny, max.3x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.14 dní 21

Quadris (azoxystrobin) 0,7-1 l (0,07-0,1%) hĺbkový translaminárny, max.2-3x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.14 dní 21

Zato 20 WG (trifloxystrobin) 0,15-0,25kg(0,015-0,025%) hĺbkový translaminárny, max.3x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.14 dní 21

Qadris Max (azoxystrobin+folpet) 1,5-2,0 l (0,15-0,2%) hĺbkový translaminárny+kontaktný, max.3x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.12-18 dní 35

Eclair (trifloxystrobin+cymoxanil) 0,5 kg (0,05%) hĺbkový translaminárny+hlbkový, max.3x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.12-18 dní 35

Cabrio Top (metiram+pyraclostrobin) 2 kg (0,2%) hĺbkový translaminárny+kontaktný, max.3x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.12-18 dní 35,7

Shavit F 71,5 WP (folpet+triadimenol) 2 kg (0,2%) kontaktný+hĺbkový, max.3x za vegetáciu silná inf.7-10,slabá inf.12-16 dní 35

peronosp. + botrytída + 
biela hniloba

Folpan 80 WDG (folpet) 2 kg (0,2%) kontaktný silná inf.7-10,slabá inf.16 dní 35,14

Forum FP (folpet +dimetomorph) 2 kg (0,2%) kontaktný+systémový, max.3x za vegetáciu silná inf.7-12,slabá inf.16 dní 35,14

Melody Combi 43,5 WP (iprovalicarb+folpet) 2,5 kg (0,25%) kontaktný+systémový, max.3x za vegetáciu silná inf.7-12,slabá inf.14 dní 35

múčnatka 

Kumulus WG,Cedrus ÍRA (síra) max. 4x za veg. 4 kg (0,4%) kontaktný,nad 28°C fytotoxický silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní AT,42

Sulikol K(síra) max. 4x za veg. 5 kg (0,5%) kontaktný,nad 28°C fytotoxický silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 42

Thiovit Jet (síra) max. 4x za veg. 4 kg (0,4%) kontaktný,nad 28°C fytotoxický silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35

Bumper 20 EC (propiconazole) 0,2 l (0,02%) systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

Domark 10 EC (tetraconazole) 0,25 l (0,025%) systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

Falcon 460EC(spiroxamine+tebuconaz.+triadim.) 0,3 l (0,03%) systémový,tri účinné látky znižujú riziko rezistencie,max.3x silná infek. 8-12,slabá inf.14 dní 14

IG-Crystal (quinoxyfen) 0,15-0,2 l (0,015-0,02%) systémový, aplikovať preventívne silná infek.10,slabá inf.14 dní 42

Collis (kresoxym-metyl +boscalid) 0,4 l (0,04%) systémový,použ. prev. max. 3x v10-14 dňových interv. silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 28

Horizon 250 EW,Ornament 250 EW 

Lynx (teboconazole) 0,4 l (0,04%) hĺbkovo-systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 7-10,slabá inf.14 dní 28

Talent (myclobutanil) 0,15 l (0,015%) hĺbovo-systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

Domark 10 EC (tetraconazole) 0,25 l (0,025%) systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

Topsin 500 SC (thiophanate-methyl) 1,2 l (0,12 %) systémový, aplikovať preventívne silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35,7

Talendo 25 EC (proquinazid) 0,25 l (0,025%) systémový, aplikovať preventívne silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 28
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Tabuľka ochrany sadov                                                                                                                                                                  vypracoval: Ing. Ján Mezey, PhD.

patogén plodina termín prípravok, opatrenie

chrastavitosť jabloňová,

múčnatka jabloňová
jablone koniec mája

- nepoužívať už prípravky s obsahom síry, riziko hrdzovitosti plodov 

- nepoužívať prípravok Systhane od fenofázy BBCH 65-plný kvet až do polovice júna, riziko hrdzovitosti plodov

chrastavitosť jabloňová, hrušková

múčnatka jabloňová

jablone
hrušky

koniec mája - koniec prvej série postrekov strobilurínovým prípravkom vždy v kombinácii s kontaktným prípravkom

chrastavitosť jabloňová, hrušková

múčnatka jabloňová,

múčnatka broskýň

jablone
hrušky

broskyne

signalizácia,

jún, júl
- kontaktné prípravky v prípade potreby

hnednutie listov,

chrastavitosť,

hrdze,

iné hubové choroby

marhule
broskyne

BBCH 72 - v prípade potreby zopakovať postrek o 14 dní

monilióza kôstkovín
marhule
čerešne

višne
BBCH 81 - dodržať AT prípravku

hrdza slivková slivkoviny 2 t. jún - zopakovať postrek o 14 dní

vošky všetky kultúry po kvete - pri obnovenom výskyte

obaľovače jablone signalizácia - povolené POR

obaľovač slivkový slivkoviny signalizácia - povolené POR

plodokaz broskyňový broskyne signalizácia - povolené POR

vrtivka čerešňová čerešne signalizácia

- po 7.-8. dni po objavení náletu, ak teplota neklesne pod 17 °C 

- ak klesne, termín postreku oddialime o adekvátny počet dní

- zopakovať po 7-10 dňoch od prvého ošetrenia

- možné postrekovať aj v čase liahnutia lariev, čo je cca 2 týždne po liahnutí imág, ak teplota neklesne pod 17 °C, ak 

poklesne, tieto dni nepočítame

Obdobie pred uzatváraním 
prvá polovica jula
BBCH 77-79

múčnatka
Punch 10 EW (flusilazole) 0,3 l (0,03%) systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

Topas 100 EC (penconazole) 0,25 l (0,025%) systémový, max.3x za vegetáciu silná infek. 8-10,slabá inf.14 dní 35

botrytída
Trichodex (Trichoderma harzianum) 2 kg (0,2%) biopreparát na doplnenie ochrany proti botrytíde AT

Trichomil (Trichoderma harzianum) 2 l (0,2%) biopreparát na doplnenie ochrany proti botrytíde AT

obaľovače na viniči

Biobit XL (Bacillus thruringiensis) 1,5 l ošetriť 3-5 dní po max.výletu, max 2x za veg. AT

Dimilin 48 SC (diflubenzuron) 0,2 l (0,02%) ošetriť 1-2 dni pred max.výletu, max 2x za veg. 28

Nomolt 15 SC (teflubenzuron) 1 l (0,1%) ošetriť 1-2 dni pred max.výletu, max 2x za veg. 28

Calypso 480 SC (thiacloprid) 0,2 l (0,02%) ošetriť od max.výletu do 6-8 dní, max 2x za veg. 14

Obdobie pred 
mäknutím bobúľ
začiatok júla, 
začiatok augusta 
BBCH 81-83

peronosp. + botrytída + 
biela hniloba

Folpan 80 WDG (folpet) 2 kg (0,2%) kontaktný silná inf.7-10,slabá inf.16 dní 35,14

Forum FP (folpet +dimetomorph) 2 kg (0,2%) kontaktný+systémový, max.3x za vegetáciu silná inf.7-12,slabá inf.16 dní 35,14

Melody Combi 43,5 WP (iprovalicarb+folpet) 2,5 kg (0,25%) kontaktný+systémový, max.3x za vegetáciu silná inf.7-12,slabá inf.14 dní 35

peronospóra viniča

Bordeauxská zmes (zásaditý síran Cu) 1-1,5 % kontaktný silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35,14

Cuprocaffaro (oxychlorid Cu) 5 kg (0,5%) kontaktný, do 2,0 kg Cu/ha/rok silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35,7

Cuproxat SC (tribázický síran Cu) 5 l (0,5%) kontaktný, do 2,0 kg Cu/ha/rok silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35,7

Champion / Champ Flow / Funguran (hydroxid-Cu) 0,40% kontaktný, do 2,0 kg Cu/ha/rok silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35,7

Kocide 2000 (hydroxid Cu) 3,0 kg (0,3 %) kontaktný, do 2,0 kg Cu/ha/rok silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35,7

Kuprikol 50 (oxychlorid Cu) 0,50% kontaktný, do 2,0 kg Cu/ha/rok silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35

múčnatka 

Kumulus WG,Cedrus ÍRA (síra) max. 4x za veg. 4 kg (0,4%) kontaktný,nad 28°C fytotoxický silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní AT,42

Sulikol K(síra) max. 4x za veg. 5 kg (0,5%) kontaktný,nad 28°C fytotoxický silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 42

Thiovit Jet (síra) max. 4x za veg. 4 kg (0,4%) kontaktný,nad 28°C fytotoxický silná infekcia 5-7,slabá inf.12 dní 35

botrytída

Cantus (boscalid) 1,2 kg (0,12 %) systémový,výrazný účinok proti múčnatke,max 2x za veget. silná inf.7-10,slabá inf.14 dní 28

Trichodex (Trichoderma harzianum) 2 kg (0,2%) biopreparát na doplnenie ochrany proti botrytíde AT

Trichomil (Trichoderma harzianum) 2 l (0,2%) biopreparát na doplnenie ochrany proti botrytíde AT

roztoče Omite 30 W (propargite) max.2x za veg. 0,20% do polovice augusta proti populácií pred zazimovaním 28
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Pozn.: Zelenou farbou sú označené prípravky povolené pre rok 2010 do integrovanej produkcie.                                                                                            Kalendár vinohradník používa orientačne a prispôsobuje pre svoje podmienky a možnosti.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



Ing. Dana Drahošová, Ph.D, VSUO Holovousy

Ve dnech 15.-19. listopadu 2009 bylo ve Vińa 
del Mar, Reńaca, v Chile, pořádáno mezinárodní 
zahradnickou organizací ISHS ve spolupráci s chil-
skou univerzitou PUC (Pontificia Universidad Ca-
tolica) VI. mezinárodní symposium věnované třeš-
ním. Symposium se odehrávalo v klidném prostředí 
hotelu Conference Town & Convention Center.

Problematika šlechtění, pěstování a zpracová-
ní třešní byla v rámci symposia pojata komplexně. 
Během tří dnů bylo předneseno přes padesát před-
nášek a referátů a představeno kolem 100 posterů. 
Orientaci v nich usnadnil výtisk s abstrakty jednot-
livých příspěvků, který obdrželi všichni účastníci 
již při registraci.

Témata přednášek byla velmi různorodá, za-
hrnovala biologii kvetení, hodnocení podnoží 
a odrůd, ochranu před chorobami a škůdci, výživu, 
půdní a vodní management, zastřešení výsadeb, 
produkci a ošetřování sadů, mechanickou sklizeň, 
posklizňové technologie i ekonomiku odvětví. Ne-
chyběly ani novinky z oblasti genetiky a možnosti 
využití biotechnologií při šlechtění třešní.

Výběr Chile jako hostitelské země hodnotili 
kladně všichni účastníci. Díky své poloze má Chile 
dobré podmínky k pěstování ovoce všech zeměpis-
ných pásem a v produkci ovoce je zcela soběstačné. 
Plochy vinic a sadů dosahují 324 tisíc ha a během 
posledních deseti let došlo k 38 % nárůstu osázené 
plochy. Přitom 10 hlavních druhů zabírá 69 % plo-

chy a 20 druhů 90 %. Nejvýznamnější ovocnářskou 
oblastí je střední Chile – v krajích obklopujících 
hlavní město Santiago de Chile je situováno 83 % 
sadů. K postupnému nárůstu dochází i v jižních 
chladnějších oblastech, i když zde lze očekávat 
jistou stagnaci rozvoje v důsledku nedávného ze-
mětřesení. Chile má ambici stát se světovou jed-
ničkou v oblasti vývozu ovoce. V současnosti je na 
prvním místě ve vývozu stolních hroznů (nejvíce je 
zastoupena odrůda Thompson Seedless), ve vývozu 
avokáda je pak na místě druhém, dále je Chile vý-
znamným exportérem jablek, broskví a kvalitních 
odrůdových vín. V posledních letech se rozšířilo 
pěstování anony, na vzestupu je také pěstování 
třešní, oliv, ořechů, slivoní a borůvek. 

Izolace oblasti vytvořená přírodními překážka-
mi (poušť na severu, pohoří And na východě a oce-
ány na západě a jihu) pomáhala v minulosti proti 
nájezdům nepřátel, v současnosti tvoří bariéru 
průniku chorob a škůdců. Kontroly jsou zde důklad-
né, fytosanitární předpisy velmi přísné a pokuty při 
jejich nedodržení vysoké. Není divu - vždyť většina 
z pěstovaných ovocných druhů a tedy i škůdců je 
v zemi nepůvodní. Absence hospodářsky význam-
ných škůdců, kterým je například vrtule třešňová 
způsobující červivost třešní, zjednodušuje pěsto-
vání a snižuje i náklady na chemickou ochranu.

Svojí polohou na jižní polokouli Chile zužitko-
valo výhodu sezónního ovoce, které dodává na trhy 
Severní Ameriky, Evropy, Středního a Dálného Vý-
chodu v zimním období, kdy nekonkuruje místním 

producentům. Třešně se v Chile sklizejí v listopadu 
a prosinci a tak je hlavním problémem vzdálenost 
trhů – doprava 40-50 dní klade vysoké nároky na 
kvalitu přepravovaného zboží.  

Symposia se zúčastnilo více než 200 vědeckých 
a odborných pracovníků z celého světa, převážně 
z USA, Kanady, Evropy (velké zastoupení mělo Pol-
sko, Maďarsko, Itálie a Španělsko) a hostící Chile. 
Přednášky byly rozděleny do pěti širších tématic-
kých bloků, součástí programu byla i jednodenní 
odborná exkurze do třešňových sadů a prohlídka 
třídírny a balírny ovoce. 

Úvodní blok prvního dne byl věnován pěsto-
vání třešní v krytých výsadbách, novým způsobům 
zapěstování a tvarování za účelem zvýšení hustoty 
stromů na hektar. První přednáška byla zaměřena 
na fyziologické aspekty a praktické využití krytých 
výsadeb - porovnání použití fólií jako ochrany proti 
dešti a pěstování ve vysokých tunelech, které mo-
difikují mikroklima sadu. Gregory A. Lang (USA) 
kladl zvláštní důraz na vyšší konstrukce, které vy-
tvářejí vhodné mikroklima, omezují negativní vliv 
vnějších faktorů a v důsledku toho je výsadba v lep-
ším zdravotním stavu, vstupuje dříve do plodnosti 
a plody jsou větší a kvalitnější. Zároveň zdůraznil, 
že pouhé zastřešení není automatickým lékem pro-
ti praskání, ale společně s ním je nutné dodržet 
optimální vodní režim výsadby. Podobně i v Norsku 
umožňuje použití vysokých tunelů místním pěsti-
telům pozdní produkci vysoce kvalitních třešní (M. 
Meland). Další zmiňovanou možností, která vede 
ke zlepšení kvality a výnosu ovoce a k urychlení 
zrání, je použití reflexního pokryvu půdy. 

Stefano Mussachi představil historii a budouc-
nost třešňových sadů v Itálii. Výška stromů, která 
ve starých sadech dosahovala 15 – 20 m (a v Itálii 
jsou ještě zachované zbytky nyní již 100 let sta-
rých sadů) se postupně snižovala, nejmodernější 
velmi husté výsadby třešní dosahují výšky pouhé 2 
- 2,5 m při hustotě až 5 – 6,6 tisíc stromů na hek-
tar. V těchto výsadbách jsou stromy tvarovány jako 
vřetena nebo je použito V systému či vertikálního 
vedení. I Další italský příspěvek se věnoval inten-
zivním výsadbám třešní, Silvero Sansavini v něm 
uvedl posluchače do problematiky využití širokého 
spektra nových podnoží pro tyto výsadby. Velká 
pozornost je věnována také hodnocení nových 
perspektivních odrůd, výsledky hodnocení belgic-
kého srovnávání uvedl Jef Vercammer, který zkouší 
i řadu perspektivních odrůd a hybridů z Holovous. 
Aleš Vokurka představil chorvatské autochtonní 
odrůdy a János Apostol perspektivní maďarské od-
růdy třešní a višní. Jedním z nejmladších a zároveň 
velmi ambiciózním šlechtitelským programem je 
šlechtitelský program chilský, se kterým účastníky 
seznámil jeden z jeho vedoucích, Eduardo Grata-
cos.

V části věnované fyziologii prezentoval širo-
ké spektrum témat Matthew Whiting (USA) jehož 
přednášky se vždy setkaly s velkým ohlasem. Ve 
svém výzkumu se věnuje problematice optimali-
zace násady plodů, zabránění střídavé plodnosti 
a přeplozování stromů. Uvedl řadu poznatků z po-
kusů s využitím růstových regulátorů k ovlivnění 
násady plodů. Vybrané přípravky mohou být pou-

Střípky ze symposia
o třešních - Chile 2009

zahraničná reportáž

Výsadba odrůdy Santina na podnoži MaxMa 14, vysazeno v roce 2005 ve sponu 5 x 2 m, s použitím 
fólie proti praskání plodů
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zahraničná reportáž
žity buď k indukci kvetení nebo naopak k probírce 
květů.

Otázce praskání plodů třešní bylo věnováno 
více příspěvků. Praskání bylo hodnoceno v růz-
ných systémech zastřešení v závislosti na průběhu 
srážek a množství aplikované závlahy. Další disku-
tovanou možnou strategií je využití ochranných 
postřiků, které by měly omezit či zabránit praskání 
– zkoušeno bylo použití biofilmu SureSeal (C. Kai-
ser) či lipofilní vrstvy RainGardTM, jehož účinnost 
se zvýšila při kombinované aplikaci s chloridem 
vápenatým (C. Torres). 

Vysoký podíl ruční práce ve třešňových sadech 
může být v budoucnosti omezen větším využitím 
mechanizace v sadech. Ať již to bude mechanický 
řez použitelný např. u třešňové stěny nebo spíše 
některý ze setřasačů pro mechanickou sklizeň. Jim 
Flore (USA) se věnovala změně preferencí odběra-
telů a s tím spojenou problematikou mechanické 
sklizně třešní v Michiganu. Místo plodů bez stopek 
určených pro zpracování jsou v současnosti více 
ceněny plody se stopkami, které se uplatňují na 
trhu s čerstvým ovocem. Tato změna přinesla ne-
jen nutnost zásadní úpravy technologie sklizně, 
ale i změnu sortimentu pěstovaných odrůd. Pro 
kompotování jsou vhodné odrůdy světlé, s menší 
velikostí plodů, které se dobře oddělují od stopky, 
naproti tomu při přímé spotřebě konzumenti pre-
ferují tmavé velkoplodé odrůdy. 

Blok věnovaný biotechnologii a molekulární 
biologii uvedl Guo-qing Song (USA). Výzkum, který 
se původně zaměřoval hlavně na zkoumání S-alel 
podmiňující kompatibilitu opylování, se postup-
ně rozšiřuje na ověřování odrůdové pravosti a na 
vyhledávání důležitých hospodářských znaků při 
využití molekulárních markerů SSR (C. Klagger a A. 
M. Cachi) a identifikace QTL (J. Quero-García). 

Poslední den přednášek byl věnován výživě 
stromů. G. A. Lang (USA) a M. Ayala (Chile) disku-
tovali o vhodném termínu aplikace dusíku a zvlášť 
pozdně letní či podzimní aplikaci, která neovlivní 
negativně přezimování a dusík který poskytuje 
strom využije časně z jara již během kvetení.

Z příspěvků věnovaných ochraně mne zaujala 
prezentace zástupce firmy Organic Netting Ltd. 
pana Palaniappana - „Ochrana třešní proti vrtuli 
třešňové bez použití chemikálií“, který prezento-
val nový pokryvný materiál vyvinutý ve spolupráci 
s kanadskými výzkumníky vrtuli přímo „na míru“. 
Sítě z umělé tkaniny byly zkoušeny na jednotlivých 
stromech a po velmi dobrých výsledcích se nyní 
zkouší možnosti jejich použití ve větších výsad-

bách. Další zajímavou problematikou je možnost 
aplikace postřiku ob řadu, která vede ke snížení 
nákladů pěstitelů. Takto aplikovaný postřik, který 
zároveň musí zajistit nulovou červivost plodů, sni-
žuje objem pesticidu, množství pohonných hmot 
a čas pojezdu. Z výsledků J. Flore vyplývá důleži-
tost kombinace vhodného postřikovače a vhodné-
ho pesticidu pro tento způsob postřiku.

Můj referát připadl na 17. listopad a tak jsem 
přítomným, vedle prezentace výsledky pokusů 
s méně vzrůstnými podnožemi třešní, připomněla 
také toto pro nás důležité výročí. 

Jak jsem již uvedla, v rámci doprovodného 
programu byl i výjezd do terénu. Účastnila jsem 
se návštěvy ovocnářského podniku Agrícola So-
loa, kde jsme byli seznámeni s prováděnou agro-

technikou, ochranou a organizací sklizně. Podnik 
se nachází v centrální oblasti u Caldera de Tango 
a vedle třešní se zde pěstuje réva pro produkuci 
stolních hroznů (Thompson Seedless), meruňky 
a kiwi. Součástí výroby je i vlastní ovocná školka 
specializovaná na produkci třešňových očkovanců 
– nyní především odrůd C14 (Royal Down) a Sweet 
Heart na podnoži MaxMa 60. (K dosažení jednot-
ného růstu očkovanců používají aplikaci methyl 
bromidu do půdy, jeho použití v EU je zakázáno.) 
Pěstování třešní je v této oblasti poměrně novou 
záležitostí, proto jsou výsadby rozděleny do men-
ších pokusných bloků s různým způsobem tvaro-
vání a různým sponem. Jednotlivé bloky se lišily 

ve stáří (výsadba 2001-2008), jejich rozloha byla 
2-10 ha. Nejstarší výsadbou byla odrůda Brooks 
tvarovaná jako španělský keř, ale od tohoto způ-
sobu tvarování bylo u nových výsadeb již upuště-
no. V nových výsadbách jsou vysazovány špičáky, 
které jsou zapěstovány do výšky 3,5 - 4 m, poté je 
chemicky indukován růst postraních větví. Mladší 
výsadby jsou dále tvarovány jako částečná pergo-
la, vřeteno či solax, často v kombinaci s různým 
úhlem vyklonění. Použité podnože patří mezi 
středně a více vzrůstné (MaxMa 14, Cab 6P, Colt, SL 
64), v mladších výsadbách převažují samosprašné 
odrůdy Santina a Lapins, spon v sadech je 4 - 5 m x 
2 -2,5 m, některé výsadby byly na hrůbku, u všech 
byla kapková závlaha a herbicidní úhor. Mladší 
výsadby jsou zakrývány proti praskání. Většina 
navštívených ploch byla vysazena v roce 2008, 
u starších již plodících sadů dosahují sklizně 6-10 
tun na hektar. 

Druhým navštíveným místem byla třídící a ba-
lící linka firmy Unifrutti – Packing House Unifrutti 
Linderos v Paine. V plné sezóně se zde zpracovává 
5 tun třešní za hodinu. Roční kapacita je 120 tisíc 
sklízecích beden (po 12 kg). Třešně jsou v třídičce 
transportovány ve vodě, před ručním tříděním jsou 
rozděleny dle velikosti a zchlazeny vodou o teplotě 
0-2 oC. S provozem a posklizňovou úpravou a skla-
dováním třešní nás seznámil vedoucí podniku Jor-
ge Ortiz. F. Unifritti je druhým největším vývozcem 
ovoce z Chile, ovoce odtud vyvážejí do USA, Evropy 
a Asie.

Vítaným zpestřením programu byla návštěva 
vinařského centra Casablanka spojená nejen 
s ochutnávkou chilského vína a prohlídkou muzea 
věnovanému výrobě tohoto moku, ale také s kul-
turním programem, který zahrnoval ukázku lido-
vých tanců a honáckého jezdeckého umění. 

Program celého symposia byl velmi zajímavý 
a nabitý, pro zájemce z řad účastníků nabízeli or-
ganizátoři možnost dalších odborně poznávacích 
výletů také před a po symposiu. V teorii i praxi 
jsem se přesvědčila jak je v Chile, které se produk-
cí orientuje především na vývoz, silná spolupráce 
mezi producenty, výzkumníky a exportéry. 

Tato velmi inspirativní odborná cesta byla mož-
ná díky podpoře MZe ČR a VŠUO Holovousy v rámci 
prezentace výsledků projektu Integrovaná produk-
ce třešní a višní (1G58071). 

Při hlasování o konání příštího symposia vy-
hrálo před Itálií a Polskem velmi těsně Španělsko.

 Snímky: autorka
 Text neprešiel jazykovou úpravou

Třešně připravené na export - odrůda Bing, ve-
likost XL

Odrůda Lapins na podnoži Colt, vysazeno v roce 
2008 ve sponu 4,5 x 2,5 m. Mladé stromky jsou 
tvarovány po dosažení 4 m výšky

Školka s výhledem na pohoří Andy. Očkovanci 
na podnoži MaxMa 60

Na vývoz jsou žádané kvalitní a velké plody. Již 
na začátku sklizně dosahuje šířka plodů někte-
rých odrůd 30 mm
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Odroda maliny ´Glen Ample´ 
bola vyšľachtená v škótskom Vý-
skumnom ústave rastlinnej výroby 
Dundee vo Veľkej Británii v r. 1981. 
Na vzniku odrody boli do kríženia 
vybrané nemenované výbery zo 
škótskeho Výskumného ústavu pod 
označením ´SCRI 7326E1´ x ´SCRI 
7412 H16´. V Štátnych odrodových 
skúškach (ŠOS) na výkon DUS tes-
tov bola odroda skúšaná v SR v ro-
koch 2002 – 2003. Odroda je regis-
trovaná v SR od r. 2004.

Odroda ´Glen Ample´ je stred-
ne skoro dozrievajúci, raz rodiaci 
typ júnovej maliny, ktorá prináša 
úrodu v letnom období na minu-
loročných výhonoch. Rastlina je 
stredne vzrastná, vzpriameného 
rastu. Jednotlivé výhony sú stred-
ne dlhé, vzpriamené, bez tŕňov. 
V období dozrievania sa len málo 
nakláňajú do strán. Mladé výho-
ny majú povrch silne osrienený. 
Bohatosť odnožovania je stredná, 
dostatočne zabezpečuje úrodu 
i reprodukciu rastliny. Listy sú 

stredne veľké. Tvarovo sa vyskytu-
jú trojpočetné i päťpočetné listy. 
Bočné lístky sa navzájom dotýkajú 
a zároveň sa stáčajú smerom dolu. 
Bočné lístky sú stredne zelenej far-
by, stredne zvlnené medzi žilkami. 
Kvet je stredne veľký, so stredne 
intenzívnym antokyanovým sfar-
bením stopky. Začiatok kvitnutia je 
stredne skorý.

Plody (súplodie kôstkovičiek) 
sú veľké, o priemernej hmotnosti 
4 – 5 g, sýto červenej farby. Po-
vrch plodov je málo lesklý a jemne 
osrienený. Tvar plodov je široko 
kužeľovitý s oblou špičkou. Súdr-
žnosť súplodia je stredná. Počet 
kôstkovičiek v súplodí je men-
ší, ale ich veľkosť je v porovnaní 
s inými odrodami výrazne väčšia. 
Po dozretí plody predčasne ne-
opadávajú. Lôžko plodu je stredne 
veľké, plody sa od neho oddeľujú 
veľmi ľahko. Dužina kôstkovičiek je 
stredne tuhá, s dobrou, nasládlou, 
menej aromatickou chuťou. Plody 
sú vhodné hlavne na priamy kon-

zum a výrobu ovocných štiav a mra-
zených drení. Obdobie dozrievania 
je stredne skoré. Zberové obdobie 
je kratšie, podľa priebehu pove-
ternostných podmienok a výsadby 
v ovocinárskych oblastiach trvá 
približne 15 – 21 dní. Zber plodov 
sa začína v prvej dekáde júla a trvá 
do polovice až 25 júla. V niektorých 
rokoch sa zber plodov predlžuje do 
začiatku mesiaca august. 

Potenciál úrodnosti odrody 
´Glen Ample´ je veľmi dobr ý. 
V zdravých porastoch, bez príz-
nakov chorôb, je výška úrod pra-
videlná a vysoká. Podľa údajov 

prihlasovateľa je odroda odolná 
proti vírusom, ktoré prenáša voš-
ka malinová. Špeciálne požiadav-
ky na prostredie a agrotechniku 
nemá. Najlepšie úrody prináša na 
úrodných, stredne priepustných 
piesočnato-hlinitých pôdach, dob-
re zásobených humusom a vlahou. 
Odroda ´Glen Ample´ vyhovuje 
požiadavkám na odlišnosť, homo-
genitu a stálosť. Prednosťou odro-
dy je dobrý zdravotný stav rastlín 
a vysoká kvalita chutných a atrak-
tívnych plodov. Odroda je vhodná 
do teplých až stredných ovocinár-
skych oblastí.

Glen Ample

Odroda jablone ́ Heliodor´ vznik-
la na Ústave experimentálnej bota-
niky akadémie vied ČR, na výskum-
nej stanici Střížovice v ČR z kríženia 
odrôd ´Golden Delicious´ x ´Topaz´. 
Je to kvalitná zimná odroda, ktorá 
rozširuje skupinu rezistentných od-
rôd proti chrastavitosti jabloňovej. 
Vzrast stromov je stredne silný. Ha-
bitus koruny stromu je stredne hustý 
a rozložitý. Stromy sa dobre tvarujú 
v tvare štíhleho vretena na slaboras-
túcich podpníkoch typu M9. Začiatok 
kvitnutia sa v jednotlivých rokoch 
prelína na úrovni stredne skorých 
odrôd /napr. s odrodou ´Rosana´, 
´Rubinola´, ´Topaz´/ až stredne ne-
skoro kvitnúcich odrôd /napr. s odro-
dami ´Golden Delicious´, ´Rubín´, 
´Jonagored´, ´Gala´, ´Angold´, 
´Braeburn´, ´Florina´, ´Bohemia´, 
´Pinova´, ´Fuji´/. 

P lod odrody ´Hel iodor´ je 
stredne veľký, guľovito kužeľovi-
tého tvaru. Šupka plodu je tenká, 
hladká, slabo mastná, bez výskytu 

hrdzavosti. Základná farba šupky je 
svetložltá až žltá, na slnečnej strane 
prekrytá slabou intenzitou ružovej 
krycej farby. Stopka plodu je tenká, 
pevná a stredne dlhá. Dužina plo-
du je stredne pevná, stredne tuhá, 
nažltlá, šťavnatá, dobrej aromatic-
kej chuti. Odroda má pomerne dlhé 

vegetačné obdobie. Plody dozrievajú 
v poslednej dekáde septembra až za-
čiatkom októbra na úrovni s odrodou 
´Golden Delicious´. Do konzumnej 
zrelosti prichádzajú plody už kon-
com októbra až do polovice mesiaca 
november. V chladiarni vydržia do 
marca. 

Prednosťou odrody je geneticky 
daná rezistencia proti chrastavitosti 
jabloňovej a stredná odolnosť proti 
múčnatke. V stredných polohách ne-
trpí sadzovitosťou na povrchu šupky. 

Odroda vstupuje stredne skoro do 
plodnosti, ktorá je stredne vysoká 
a pravidelná. Z hľadiska predností 
i kvality plodov je odroda vhodná 
pre záhradkárov, samozásobiteľov 
ovocia a pre ekologické systémy 
pestovania ovocia. Môže sa pesto-
vať v nízkych i stredných polohách 
na slaborastúcich i stredne silne 
rastúcich podpníkoch. Stromy nie 
sú náročné na agrotechniku, rez 
i tvarovanie. Odroda nie je v SR re-
gistrovaná. 

Heliodor
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Odroda Muškát moravský bo-
la vyšľachtená na Šľachtiteľskej 
stanici vinohradníckej a vinárskej 
v Polešoviciach ako biela muštová 
odroda viniča s výraznými aro-
matickými vlastnosťami. Vznikla 
v roku 1958 krížením štandardnej 
odrody Muškát Ottonel s odrodou 
stolového typu Prachttraube. Do 
Listiny registrovaných odrôd bola 
zapísaná v roku 1987. Je pomerne 
plastickou odrodou, preto v na-
šom vinohradníctve dnes patrí me-
dzi najviac rozšírené nové odrody 
viniča. Je obľúbenou odrodou aj 
medzi malými pestovateľmi, a to 
predovšetkým v okrajových vinoh-
radníckych oblastiach.

Má silný až bujný rast. Vy-
tvára silné výhonky s kratšími 
internódiami a relatívne hustým 
olistením. Na husté olistenie má 
vplyv aj sklon k silnejšej tvorbe 
zálistkových výhonkov. Vyzrieva-
nie jednoročného dreva je skoré 
a veľmi dobré. Vyzreté drevo má 
svetlohnedú farbu, je stredne sil-
né alebo až silné. Zimné púčiky sú 
malé, zahrotené. Vrchol letorastu 
je žltozelený s jemným bronzovým 
odtieňom a slabým ochlpením. 
Dospelé listy sú stredne veľké, až 
veľké, svetlozelené, päťlaločnaté 
s malými zárezmi, ale na okraji 
listov s výraznými zúbkami. Listo-
vá stopka je stredne dlhá. Strapce 
sú stredne veľké až veľké, stred-
ne husté, ale aj husté. Hlavná os 

strapiny sa pri základe vetví a vy-
tvára krídelká. Majú kužeľovitý 
tvar. Bobule sú stredne veľké, gu-
ľaté, žlté, s voskovým povlakom. 
Dužina je polomäsitá, rozplývavá, 
šťavnatá, výrazne muškátová.

Muškát moravský má stredne 
skorý nástup do vegetačného ob-
dobia. Aj bobule začínajú mäknúť 
zavčasu, v druhej dekáde júla. 
Hrozno v teplých ročníkoch do-
zrieva už koncom augusta, naj-
častejšie ale v prvej polovici sep-
tembra.

Nie je náročná na polohu – ne-
vhodné sú však mrazové polohy 
– najmä preto, že má krátke ve-
getačné obdobie a skoro dozrie-
va. Náročnejšia je však na pôdy. 
Najvhodnejšie sú pôdy výživné, 
dobre prevzdušnené, hlboké, 
s dobrou vodnou kapacitou. V pie-
sočnatých výsušných pôdach padá 
z dreva, môže dôjsť k zvrhnutiu 
arómy a úniku kyselín. Vína z ta-
kýchto pôd sú menej harmonické, 
v chuti horkasté. Zimným mrazom 
odoláva veľmi dobre, jarné ju 
však, vzhľadom na pomerne sko-
ré pučanie, môžu poškodzovať. 
Odolnosťou voči chorobám patrí 
do strednej kategórie bez mimo-
riadnych výkyvov. Predpokladá sa 
však bežná preventívna chemická 
ochrana. Jej muškátová aróma 
je príťažlivá pre hmyz a vtáctvo, 
ktoré môžu dozrievajúce bobule 
do značnej miery poškodiť. Po-

zornosť treba venovať tiež rozto-
čom a roztočcom, ktoré pučiace 
vinohrady dosť často poškodzujú 
a môžu spôsobiť aj významné hos-
podárske škody.

Vyhovuje jej stredné, ale aj 
vysoké vedenie, väčšie tvary krov 
a širšie spony. Režeme ju podľa 
tvaru kra na ťažne so zásobnými 
čapíkmi. Ponechanie 6-8 púčikov 
na 1 m2 pôdy postačuje pre dobrú 
úrodu hrozna. V priebehu vegetá-
cie môžu byť kry zahustené množ-
stvom zálistkových letorastov, 
preto sa vyžaduje dôsledné vyko-
nanie zelených prác. Osožné môže 
byť aj čiastočné presvetľovanie 
listov v zóne strapcov. Pri voľbe 
podpníkov uprednostňujeme buj-
ne rastúce odrody podpníkového 
viniča, z ktorých vyberáme podľa 
pôdneho druhu, v ktorom bude 

odroda vysadená. Vhodné sú tie, 
ktoré aj pri vyšších úrodách pod-
porujú rast, predovšetkým Kober 
5 BB, Craciunel 2, Teleki 5 C alebo 
125 AA.

Poskytuje ľahšie alebo stredne 
plné, harmonické vína s nižším 
obsahom kyselín. Sú príjemnej 
zelenožltej farby a vyznačujú sa 
výraznou, kvetinovo-muškátovou 
arómou. Pri výrobe vína treba 
dbať na zachovanie kyselín. To 
znamená, hrozno obrať zavčasu, 
mušt rýchlo prekvasiť, stiahnuť 
z kvasníc a uplatniť prísne reduk-
tívnu technológiu. Inak sa víno 
stáva fádnym, stratí svoj, na od-
rodu tak charakteristický, pôvab. 
Víno je vhodné aj na sceľovanie 
s inými, menej výraznými vínami, 
ktorým poskytuje jemnú muškáto-
vú arómu. 
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Záhradkárske stretnutie 
v Trenčíne

Trenčianska výstava Záhradkár je už dlhé roky lídrom a nekoru-
novaným kráľom spomedzi slovenských akcií podobného typu. Sí-
ce sa jedná iba o kontraktačno-predajnú výstavu, na ktorej okrem 
predajných stánkov najrôznejšieho druhu nie je veľmi čo vidieť, 
avšak pre záhradkárov je jej každoročná návšteva takmer povin-
nosťou. Vysoká návštevnosť nebola preto prekvapením ani tento 
rok. 

Prvé dva dni sa síce niesli v „upršanom duchu“, desaťtisíce 
záhradkárskych nadšencov ale ani dážď neodradil od návštevy. 
Posledné dva dni sa počasie zlepšilo, čo sa dôrazne prejavilo na 
návštevnosti – v špičke mal človek stále silnejúci pocit, že výsta-
visko TMM je už pre túto akciu primalé. 

Okrem množstva doplnkového (a často aj úplne zbytočného) 
tovaru ponúkali predajcovia najrozličnejšie produkty pre záhrad-
károv. Od záplavy letničiek a okrasných rastlín cez hnojivá, sub-
stráty, osivá či prostriedky chemickej ochrany. Záhradkári využí-
vali tiež jednu z posledných možností nákupu ovocných stromov 
a krov, firmy ponúkali štandardný voľnokorenný, ale i balený ma-
teriál. Tentokrát nechýbali v ponuke ani kontajnerované výpestky. 
Na svoje si prišli aj včelári, nakoľko počet stánkov s včelárskym 
materiálom citeľne stúpol.

Sprievodný program bol popri kultúrnych vystúpeniach určený 
najmä pre včelárov. Zaujala však aj súťaž v aranžovaní fliaš či príp-
ravy priesad zeleniny. Pre ovocinárov boli pripravené prednášky 
prof. Hričovského, RNDr. Sedlákovej a Ing. Komžíka.

Na pokračovanie výstavy záhradkári nebudú musieť dlho ča-
kať, organizátori pre nich pripravili jej jesennú obdobu. Tá sa pod 
názvom Jahrada bude konať v dňoch 27.–29.10.2010. mk

V Topoľčiankach hodnotili víno
iba ženy

Víno je v móde, 
čomu zodpovedá aj 
množstvo rôznych 
degustačných súťaží. 
Všetky sú si viac-me-
nej podobné a ťažko 
vymyslieť niečo ino-
vatívne. A predsa! 
S originálnou myš-
lienkou prišli pred 
rokom Vinárske zá-
vody Topoľčianky. Už dlhší čas uvažovali nad usporiadaním nejakej degus-
tačnej súťaže. Chceli sa zamerať na hodnotenie najpestovanejších odrôd 
na Slovensku, ale nechceli, aby bola súťaž tuctová. Odvážny nápad sa zro-
dil v hlave Ing. Márie Lumnitzerovej. Navrhla, aby boli v komisii iba ženy. 
Ako nám povedal Ing. Miloš Ševčík, jeden z organizátorov súťaže, prvý rok 
pristupovali k podujatiu s malou dušičkou. Obávali sa, ako budú ženy na 
takéto pozvanie reagovať. Za členky komisie zvolili zástupkyne vinárskeho 
odvetvia, kontrolných orgánov, obchodníčky s vínom, someliérky a novi-
nárky. Pri oslovení potenciálnych degustátorok sa stretávali skôr s odme-
ranou ako nadšenou reakciou, v tomto druhom ročníku to už bolo iné. Mi-
nuloročné účastníčky sa pozvaniu potešili a pribudli aj nové, mladé tváre.

Do súťaže bolo od 42 výrobcov prihlásených 181 vín, z toho 113 vzoriek 
bieleho vína, 57 vzoriek červených a 11 rosé.

Každá vzorka bola hodnotená nezávisle v dvoch komisiách s vyčiark-
nutím krajných hodnôt. Do súťaže boli zaradené nasledovné vína: Muller 
Thurgau, Rizling vlašský, Veltlínske zelené, Rizling rýnsky, Rulandské bie-
le, Tramín červený, Modrý Portugal, Frankovka modrá, Svätovavrinecké, 
Alibernet a ružové vína. Podľa štatútu mohli byť prihlásené iba vína suché, 
prípadne vína s obsahom cukru maximálne o 0,2 g/l vyššom ako je obsah 
celkových kyselín.

Spomenuté vína hodnotilo sedem šesťčlenných komisií. Prvé, kontrol-
né víno bolo hodnotené spoločne, potom už záležalo na rozhodnutí každej 
z degustátoriek.

Miloš Ševčík dal počas ochutnávania priestor aj názorom žien, o kto-
rých sa vie, že vínam vskutku rozumejú. Spomeňme aspoň Ing. Jaroslavu 
Pátkovú, ktorá sa vyjadrila, že vínam by sme nemali uberať body, pretože 
sú ešte mladé a uviedla tiež, že v zahraničí panuje skôr opačný trend, na 
stôl sa degustátorovi nedostane víno, ktoré nemá aspoň dva roky.

Dodajme, že súťaž je od prvého ročníka nominačnou súťažou do Národ-
ného salóna vín.  vt

Rez 30 ročných jabloní
V obecnom sade jabloní obce TURIE (okres Žilina) sa koncom marca konal 3. ročník oblast-

nej súťaže v reze ovocných stromov. OV SZZ v spolupráci s OÚ v Turí a Strednou poľnohospodár-
skou školou v Žiline týmto pokračujú v  tradícii rezu ovocných drevín, ktorej sa darí. Súťažilo sa 
vo viacerých kategóriách - muži, ženy, mládež. Muži rezali po dva stromy, ostatní po jednom. 

Sad je 30 ročný, stromy na podpníkoch A2 a M4 v tvare polokmeňa. Výška stromov a ich 
stav ale nebránili tomu, aby každý súťažiaci ten svoj dal „do poriadku“, aj keď sa pracovalo, 
ako už 2 krát, v neskutočných výškach a s veľkou odvahou. Vzhľadom na vek a fázu stromov 
sa robil zmladzovací rez. Starosta obce Ing. Miroslav Chovanec bol týmto pokračovaním 
krátkej tradície nadšený a prestárly sad, resp. jeho časť, bol opäť ukážkovo zmladený. Reza-
lo sa „iba“ 71 stromov z celkového počtu 260. V nasledujúcich rokoch sa predpokladá ďalšie 
zmladenie sadu. Samozrejmosťou bude letný rez v spolupráci so SPoŠ a následný opravný 
rez opäť za rok. Dúfame, že to bude v budúcnosti druhá disciplína súťaže v Turí. 

O tejto súťaži chceme informovať hlavne z dôvodu, že ide o netradičné spojenie príjem-
ného s užitočným, kde nejde len o víťazstvá, ale hlavne o nezištnú pomoc.

 Ing. Jozef Čerňanský
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Progresívny rez štíhleho vretena – KLIK
Ovocinárska únia Moravy a Slezska zorganizova-

la 25.3.2010 vo Veľkých Bíloviciach seminár zame-
raný na progresívny rez štíhleho vretena spojený 
s praktickou inštruktážou rezu jadrovín a slivkovín.

Otvorenia seminára sa v kultúrnom dome ujal 
Ing. Josef Viktorin, predseda OUMS, ktorý vyjadril 
spokojnosť s bohatou účasťou ovocinárov. Z Mora-
vy, Čiech a Slovenska sa ich tu zišlo 120.

Potom už dostal slovo Peter van Arkel z pora-
denskej firmy Fruit Advies Zuid, Limbur, z Holand-
ska, ktorý predstavil modif ikovaný rez jadrovín 
a kôstkovín, tzv. KLIK. Stručne ho charakterizoval 
ako moderný rez ovocných drevín s vyšším dôrazom 
na presvetlenie a obnovu koruny stromov.

Ako uviedol, tento rez nie je novinkou, vymysleli 
ho už pred stovkami rokov mnísi. Svojej renesancie sa dočkal v 50-tych rokoch minu-
lého storočia v Belgicku a rýchlo sa rozšíril do okolitých krajín. V Holandsku ho začali 
robiť najprv na hruškách, v 80-tych rokoch aj na jabloniach a slivkovinách. Dnes sa 
tento rez používa na 90 % výsadieb ovocných drevín, čo P. van Arkel zdôvodnil tým, 
že v Holandsku si väčšinu práce v sade robí ovocinár prevažne sám a pri veľkých vý-
merách je výhodou jednoduchosť a nenáročnosť tohto rezu, ktorý, ako sa vyjadril, 
zvládnu aj malé deti a je možné naučiť sa ho za jeden deň.

Ako poznamenal, tento rez začali pred ôsmimi rokmi používať aj v Poľsku, kam 
chodieva robiť poradenstvo a na Morave je prvou lastovičkou sad Josefa Buzrlu v Mo-
ravskom Žižkove, kde sa po obede konala niekoľkohodinová ukážka tohto rezu na 
jabloniach, hruškách a slivkách.

P. van Arkel vysvetlil, že ide vlastne o rez jednoročného dreva. Pochvaľoval si, že 
tento systém umožňuje dodržiavať rovnaké vzdialenosti medzi stromami a dosiahne-
me ním aj lepšiu kvalitu pučikov. Povedal, že: „Nemáme čas sa nad rezom zamýšľať, 
musíme ho robiť automaticky a každý ďalší strom musí byť kópiou predchádzajúceho.
 vt

Vína z celého kraja 
bodovali v Piešťanoch

Predposledný 
februárový deň sa 
v  Piešť anoch už 
po štvrtýkrát ko-
nala degus tácia 
vín usporiadaná 
Zv äzom záhr ad-
károv  a  v inárov 
Slovenska. Štyrom 
komisiám sa pod vedením Ing. Richarda Gaža predsta-
vilo 210 vín, z toho 147 bielych a ružových, 63 červe-
ných. Hodnotené boli 100-bodovým systémom, pričom 
bronzovú medailu získali vína s ohodnotením 80-84,99 
bodov, striebornú 85-89,99, na zlatú bolo potrebných 
minimálne 90 bodov. Titul šampión získali za biele víno 
Tramín červený, roč. 2009, Ing. Jozefa Mikuša s 90 bod-
mi, s rovnakým počtom bodov ružové Cabernet Sauvig-
non, roč. 2009, Petra Rajníca a napokon 92 bodov pre 
Rulandské Modré, roč. 2009, firmy Janoušek. 

Týždeň nato sa mohla i laická verejnosť presvedčiť 
o kvalite vín na výstave, kde si mohli súťažné vína aj 
zakúpiť. Zväz záhradkárov a vinárov Slovenska v budúc-
nosti plánuje rozšíriť svoje rady na okrúhly počet 100 
členov. Má rozsiahlu knižnicu venovanú odbornej lite-
ratúre, pravidelne organizuje odborné prednášky, or-
ganizuje zájazdy a výstavy. Medzi jeho dlhodobé plány 
patrí podpora vinohradníctva v regióne vybudovaním 
Inoveckej vínnej cesty, ktorá by nadväzovala na južnej-
šiu Malokarpatskú. Nikoleta Wechterová
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Už 4. ročník výstavy vín v Skalici
Slovenský Zväz záhradkárov usporiadal pri príležitosti 4. ročníka celoslovenskej vý-

stavy vín s medzinárodnou účasťou v Skalici konferenciu o vinohradníctve a vinárstve.
Podujatie otvoril prof. Hričovský, ktorý zároveň predstavil prednášajúcich. Ako prvá 

vystúpila Ing. Jaroslava Pátková-Kaňuchová, aby informovala o novom Vinohradníckom 
zákone a jeho uplatňovaní v praxi. Upozornila na zmeny, ktoré môžeme prijatím zákona 
očakávať. Zaujala napr. informácia, že na etikete musí byť uvedený fľašovateľ a že „pre 
Európu výrobca nie je dôležitý“. Zaviedlo sa tiež, že mladé víno môže byť uvedené na trh 
najskôr prvý pondelok v novembri. Chcú tým uchrániť trh pred dovozom mladého vína 
z krajín, kde hrozno dozrieva podstatne skôr.

Ing. Štefan Ailer, PhD., z VINO Nitra, sa vo svojej príťažlivo podanej prednáške zame-
ral na zásady degustácie vína. Povedal, že najpodstatnejšia je senzorická analýza vína a že sa nedá posudzovať iba podľa tabuliek, ale záleží 
hlavne na názore degustátora. Zaujala tiež informácia, že horkosť a myšina vo víne sa cítia až na konci, preto tí, ktorí vypľúvajú, o tento vnem 
prichádzajú a vlastne nehodnotia objektívne. Tiež povedal, že na degustácii by sa malo hodnotiť maximálne 60 vzoriek s 1,5 hodinovou prestáv-
kou v polovici.

Netradičnými výrobkami z hrozna sa vo svojom príspevku zaoberal doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc., z Biocentra VÚP Modra. Povedal, že u nás 
je nízky inovačný potenciál, nemáme totiž výskumnícku sféru a že za inováciu nemôžme považovať zmenu obalu, ale že musí ísť o nový produkt. 
Hrozno sa dá využiť nielen na výrobu vína, ale napr. aj na výrobu hroznovej 100 % šťavy či hroznového oleja, ktorý je u nás takmer neznámy.

Ako posledný vystúpil doc. Ing. Pavel Pavloušek, PhD., z MZLU Lednice, ktorý sa zameral na integrované hospodárenie vo vinohradníctve. 
Uviedol, že väčšina českých vinohradníkov hospodári v tomto systéme, čo je ovplyvnené hlavne výškou poskytovaných dotácií. Dotkol sa tiež 
témy sezónneho ozelenenia viníc, ktoré pri holomrazoch v zime ochráni pôdu. V Rakúsku dokonca na sezónne ozelenenie poberajú vinohradníci 
dotáciu vo výške 120 eur/ha.

Na súťaži bolo hodnotených 1 619 vzoriek, z ktorých ocenenie šampión si odniesli tieto:
Biele vína suché – Fryšták František, Boršice, Tramín červený, 2006, neskorý zber
Biele vína ostatné – Víno Masaryk, Skalica, Bouviero hrozno, 2008, cibébový výber, sladké
Ružové vína suché – Víno Skrášek, Perná, Rose, 2009, polosladké
Červené vína suché – Vitis Moravia, Křepice, Zmes červená určená, polosladké
Červené vína ostatné – Petho Ladislav, Báhoň, Frankovka modrá, 2007, neskorý zber, polosuché
Cenu primátora mesta dostalo Agro-movino, s.r.o., z Veľkého Krtíša za Frankovku modrú, 2009, výber z hrozna vt

Peter van Arkel



www.bayercropscience.sk

Maximálna ochrana
pred múčnatkou

 � originálny mezostémový mechanizmus 
účinku trifl oxystrobinu

 � vysoká biologická účinnosť nezávislá
na poveternostných podmienkach

 � dlhodobé preventívne pôsobenie 
proti múčnatke, čiernej hnilobe 
a červenej spále viniča 

 � významný vedľajší účinok proti peronospóre 
a botrytíde

 � fl exibilný kombinačný partner 
pre kontaktné i systémové fungicídy

Splnené požiadavky vinárov 

 Ing. Karol Máté 0905 646 311
 Ing. Ján Hanuska 0908 740 063
 Ing. Gašpar Józan 0905 421 922
 Ing. Miroslav Lučkai 0905 251 405
 Ing. Ľuboš Žilinčík, PhD. 0908 710 749

... získajte viac



Menej odpadu s použitím prúdu vody
Ošúpať jablko, mango alebo papáju 

môže byť celkom namáhavé. Väčšinou 
je viac odpadu v koši ako dužiny na 
tanieri. Pri priemyselnom spracovaní 
potravín to nie je ináč. Na vysokej ško-
le v Kostnici vyvinuli stroj, ktorý ich 
extrémne šetrne, presne a hygienicky 
reže: ramená robota držia kus ovocia 
a prúd vody, ostrý ako nôž, riadený 
vlastným počítačom, sa prispôsobí 
tvaru ovocia a ošúpe ho tak, že sa od-

stráni len najnutnejšia vrstva. Okrem toho je tento rez vodným prúdom hygie-
nickejší a zvyšuje trvanlivosť, pretože dužina sa poškodí menej ako klasickými 
metódami. Znižuje to aj oxidačný proces. Kúsky jabĺk sa zafarbujú až po niekoľ-
kých dňoch. Besseres obst 3/2010

Nové EÚ – logo pre 
bioprodukty je tu

Okolo 63 % zo 130 000 hla-
sov potvrdilo z troch návrhov 
nové EÚ-Bio-Logo, ktoré pozo-
stáva z 12 hviezd vo forme listu 
na zelenom podklade. S týmto 
motívom sa majú vyslať dva jas-
né odkazy: Príroda a Európa.

Od 1. júla 2010 je toto logo predpísané pre všetky balenia 
bioproduktov, ktoré sa vyrobili v štátoch EÚ a ktoré spĺňajú 
záväzné predpísané normy.

Pri EÚ Logo sa môžu vytvoriť aj ďalšie súkromné, regio-
nálne alebo národné logá. V ďalších týždňoch sa pravidlá 
ekologického poľnohospodárstva dopracujú k novým logám. 

Ázia je budúcnosť
Zo štúdie za-

dane j  V ine xpo 
týkajúcej sa ob-
chodu s  vínom 
a destilátmi do 
roku 2013 vyplý-
va, že Ázia je bu-
dúcnosťou svetového vinárskeho priemyslu a kde bude podľa 
nových údajov rast rýchlejší ako v Severnej Amerike.

Z výskumu vyplýva, že v období rokov 2009-2013 sa zvý-
ši konzumácia vína v Ázii o 25 %, čím dosiahne takmer 1,3 
mld. litrov. Od roku 2011 sa hodnota trhu Ázia - Pacifik zvýši 
o viac ako 6 miliárd US dolárov.

Robert Beynat - riaditeľ Vinexpo uviedol, že Ázia bude 
budúcnosťou, pričom Hongkong sa stane dôležitou bránou, 
pretože sa nachádza v strede ázijského trhu. „Ekonomika 
v Ázii silnie a čím viac peňazí budú obyvatelia mať, tým viac 
produktov budú chcieť“.

Predpokladá sa, že od roku 2012 bude spotreba vína 
v Hongkongu viac ako 33 miliónov fliaš, pričom sa predpo-
kladá, že 70 % z tohto množstva bude tvoriť červené víno.

Aj Japonsko vykazuje rastúcu spotrebu vína, ale problé-
mom je distribúcia, ktorá v súčasnosti nie je vyhovujúca.

Vinexpo Asia-Pacific sa bude konať v Hongkongu 25.-27. 
mája.

http://www.decanter.com/news/news.php?id=294501
February 2, 2010, John Abbott

Falšovanie vína v Toskánsku
Talianske orgány 

(Ministerstvo f inan-
ci í  a  Minis ter s tvo 
poľnohospodárstva) 
vyšetrujú pôvod, kva-
litu a množstvo vína 
uvedeného do obehu, 
ktoré malo byť vy-
robené v Toskánsku, 
ale predpokladá sa, 
že bolo sfalšované 
pridaním, resp. mie-
šaním vín nižšej kva-
lity, čo nezodpovedá 

pravidlám apelačného systému v Taliansku.
Medzi vyšetrované vína patria Chianti DOGS, Toscana IGT Brunello di Mon-

talcino a Rosso di Montalcino.
Orgány vyšetrujú 17 osôb a 42 spoločností z dôvodu falšovania verejných 

dokumentov s úmyslom spáchať podvod.
Vyšetrovanie je zamerané primárne na Toskánsko, ale aj producenti z oblastí 

Abruzzo, Trentino, Piemont, Lombardy, Emilia-Romagna sú podozriví z účasti 
na falšovaní vína, ktoré má pochádzať z Toskánska.

V máji 2008 stovky tisíc fliaš vína špičkovej kvality Brunello bolo zabavených 
a predaj ročníka 2003 bol pozastavený vyšetrovaním zameraným na podozrenie 
pridávania nepovolených druhov vín.

 http://www.decanter.com/news/news.php?id=292903
December 11, 2009, Jeremy Parzen and Franco Ziliani
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ovocinárske a vinohradnícke zaujímavosti

Dvojjazyčné DVD „Rez v intenzívnych výsadbách jabloní“
V ovocinárskej praxi sa čiastočne používajú veľmi odlišné metódy rezu. Nie 

málo profesionálov pracuje pritom  s orientáciou na jednotlivé odrody s prihliad-
nutím na rast a úrodnosť. Podniky s profesionálnym zimným rezom dosahujú 
v priemere  o 50 až 100 % vyššie úrody ako podniky, ktoré rezu nevenujú takú po-
zornosť. 

Pritom vo väčšine prípadov je vedúci podniku v polohe sám si svoju výsadbu 
porezať. O to dôležitejšie je, predovšetkým vo väčších podnikoch, vyvinúť jedno-
duchú metódu rezu, ktorú vedúci podniku môže efektívne a rýchlo naučiť nových 
spolupracovníkov. Metóda rezu by mala byť použiteľná pre všetky výsadby a od-
rody.

Cieľovou skupinou nie sú len ovocinári, ale aj pomocné sily pri reze. DVD je 
preto preložené aj do poľského jazyka. Besseres Obst 3/2010



Myslite na budúcnosť ...

Jabloň
- Voška skorocelová
- Voška jabloňová
- Obaľovač jablčný

Slivka
- Obaľovač slivkový

Čerešňa
- Vrtivka čerešňová

SUMI AGRO CZECH s.r.o.
Organizačná zložka
Krupinská  4
851 01 Bratislava

�  Ing. Peter Herchel
Mobil: 0905 818 320
Fax: 02 59 324 265
e-mail: peter.herchel@sumiagro.sk

�  Ing. Ján Kanda
Mobil: 0903 584 567
Fax: 05 57 287 073
e-mail: jan.kanda@sumiagro.sk


