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PADLÍ RÉVOVÉ
Na základě srážek a teplotního průběhu se téměř na všech jihomoravských vinicích stále nevyskytují ideální podmínky pro šíření
infekce padlí révového. Při očekávaném výrazném oteplení však lze očekávat na více lokalitách přechod do středního infekčního
tlaku a bude potřeba přistoupit k aplikaci silnějších přípravků než jsou ty na bázi elementární síry. V této době, kdy se réva vinná
intenzivně díky srážkám a teplejšími počasí „oživuje“, je mimořádně důležitá prevence (KUMULUS, SULFOMAX).

PLÍSEŇ RÉVOVÁ
Po předchozích silnějších srážkách již byly na více lokalitách splněny podmínky primárních infekcí peronospóry. Doporučujeme nyní
aplikovat zejména kontaktní přípravky na bázi mědi (CUPROXAT), případně folpetu (FOLPAN). Je potřeba aplikovaným postřikem
dokonale opláchnout celou listovou plochu, která je nyní v době intenzívního růstu dokonale přístupná.

OBALEČ MRAMOROVANÝ A OBALEČ JEDNOPÁSÝ
V současné chvíli probíhá na vinicích vyhodnocení letu 1. generace obalečů. Na vinicích se sklonem k silnějšímu výskytu těchto
škůdců, lze doporučit použití přípravků INTEGRO a SPINTOR.

HÁLČIVEC RÉVOVÝ, VLNOVNÍK RÉVOVÝ
Došlo pouze k mírnému výskytu hálčivců a to jen na vybraných lokalitách. V případě provedení časného preventivního postřiku sírou
v době před rašením, se významnější nástup těchto škůdců na vinicích nepředpokládá. Proti hálčivci révovému je povolen specifický
akaricid ORTUS 5 SC.

Riziko rozvoje: slabé střední silné



DETAILNÍ PŘEHLED O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ 

padlí révové plíseň révová padlí révové plíseň révová obaleči

Blatnice - - -

Bořetice Sulfomax Folpan Integro

Bzenec Kumulus Cuproxat Spintor

Čejkovice

Lednice

Lužice

Němčičky

Nosislav

Pavlov

Popice

Přítluky

Ratíškovice

Strážnice

Těšany

Tvrdonice

Valtice

Velké Bílovice

Velké Pavlovice

Znojmo

Modra (SK)

Šenkvice (SK)

Svatý Jur (SK)

Legenda slabý střední

obec
Infekční tlak Doporučené přípravky dle infekčního tlaku



V letošním roce panovaly delší dobu chladnější teploty a teprve
až nyní, po oteplení a vydatnějších srážkách, začíná réva
intenzívně růst a na vinicích panují ideální podmínky. Dá se však
předpokládat, že se velmi rychle přiblížíme k vyšším teplotám a
rychleji tak i k fenofázi kvetení. Nezapomínejte nyní na
preventivní přípravky, které je ideální kombinovat s listovými
hnojivy bohatými na dusík a mikroživiny.

Úrodu dosud neohrozily ani obávané jarní mrazy. Přestože je
čas sklizně a výroby vína ještě daleko, dosavadní vývoj na vinici
dává vinařům nadějné vyhlídky, že v tomto roce by mohla být
sklizeň hroznů dobrá. Letošní průběh jara se zatím jeví také jako
velmi vhodný k výsadbě sazenic.

Výhled počasí Další důležité informace:


