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ZÁKLADNÍ OCHRANA VINIC A NADSTAVBOVÁ OCHRANA VINIC
POPIS PRODUKTU
Nabízíme možnost prognózy a signalizace houbových patogenů a doporučení vhodného
systému ochrany pro konkrétní vinici. Systém je založený na monitorování klimatických
parametrů a pravidelné kontroly v určité vinici, které na základě komplexního zhodnocení
umožní doporučit optimální ochranu fungicidy nebo biologickými přípravky.
Od roku 2015 vstupují v platnost nová pravidla hospodaření v systémech integrované
produkce ve vinohradnictví. Tyto systému kladou vyšší požadavky na ekologizaci
vinohradnické produkce prostřednictvím ochrany révy vinné proti houbovým patogenům.
Kromě běžně používaného ošetření fungicidy se budou povinné k ochraně proti
houbovým patogenům využívat také biologické přípravky nebo pomocné látky. Na
základě podmínek a dodaných klimatických parametrů konkrétní vinice vyhodnotíme
infekční podmínky a tlak ve vinici, doporučíme vhodnou ochranu ve vztahu k produkci
kvalitním hroznům a vhodnou dávku aplikační kapaliny včetně jejího způsobu aplikace.
Systém doporučení ochrany se vztahuje na plíseň révy (Plasmopara viticola), padlí
révy (Erysiphe necator) a šedou hnilobu hroznů révy (Botrytis cinerea).
Pro biologickou ochranu je možné doporučovat rovněž přípravky na bázi rostlinných
extraktů jejichž vývoj je předmětem řešení projektu TAČR 04021402: Vývoj přírodních
preparátů na ochran révy vinné proti houbovým patogenům.
VYUŽITELNOST PRODUKTU V PRAXI
Určeno pěstitelům révy vinné, kteří hospodaří v systému integrované produkce.
Využitelné každoročně na všech viničních plochách v České republice k optimalizace
ochrany révy vinné proti houbovým patogenům
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Padlí révy na bobulích.

Plíseň révy na listech.

Padlí révy na listech.

Šedá hniloba hroznů révy.

Plíseň révy na listech.
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