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PADLÍ RÉVOVÉ
Na většině lokalit je již riziko šíření padlí na střední úrovni. Teploty se rychle překulily k hranicím 30 °C a proto riziko padlí nelze
podceňovat, zejména nyní – před kvetením. V tomto období je třeba zahájit ošetřování rizikových porostů proti padlí révovému,
zejména na lokalitách s pravidelným výskytem choroby a u náchylných odrůd. Na takových lokalitách je zapotřebí přistoupit k
ochraně pomocí systémových přípravků, stále v kombinaci se sírou.
PLÍSEŇ RÉVOVÁ
Optimální teploty pro plíseň révovou jsou nyní splněny, teploty se pohybují mezi 21 až 30 °C. Na některých vinicích byly v
minulých dnech zaznamenány první výskyty primárních infekcí a v tuto chvíli se střední infekční tlak velmi rychle na více místech
přehoupl na vysoký. Panují ideální podmínky k šíření choroby, proto je zapotřebí přistoupit k aplikaci systémových fungicidů již
nyní!
OBALEČ MRAMOROVANÝ A OBALEČ JEDNOPÁSÝ
Všem vinařům doporučujeme bedlivě sledovat průběh letu 1. generace obalečů ve feromonových lapácích. Biopreparáty
ošetřujte 3-5 dní po vrcholu letové aktivity, optimálně při teplotě nad 18 °C. Ostatními přípravky ošetřujte 8-10 dnů po vrcholu
letu. Velkopěstitelé mohou užít přípravek STEWARD (0,15 kg/ha), pro malopěstitele doporučujeme přípravek RELDAN (0,22%).

SVILUŠKY
Nyní nastává pravý čas na ochranu révy vinné proti sviluškám. Na místech, kde se vyskytují opakovaně každým rokem,
doporučujeme přípravek NISSORUN (0,8 kg/ha). Tento postřik je v letošním roce k dostání jak pro velkopěstitele tak také pro
hobby pěstitele révy vinné.
Riziko rozvoje:

slabé

střední

silné

DETAILNÍ PŘEHLED O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ
obec

Infekční tlak
padlí révové
plíseň révová

Blatnice
Bořetice
Bzenec
Čejkovice
Lednice
Lužice
Němčičky
Nosislav
Pavlov
Popice
Přítluky
Ratíškovice
Strážnice
Těšany
Valtice
Velké Bílovice
Velké Pavlovice
Znojmo
Modra (SK)
Šenkvice (SK)
Svatý Jur (SK)
Legenda

slabý

střední

Doporučené přípravky dle infekčního tlaku
padlí révové
plíseň révová
obaleči
Dynali
Pegaso F
Integro
Kumulus
Cuproxat
Spintor

silný

Výhled počasí

Další důležité informace:
Na mnoha lokalitách se projevilo zhoršené a nestejné rašení oček a
celkově slabší počáteční růst letorostů. Tento stav může souviset se
sníženou vitalitou oček v důsledku nedostatku vláhy v průběhu loňského
roku a na počátku vegetace letošního roku, se střídáním teplot, případně
s nadměrnou úrodou v loňském roce.
Na více lokalitách byly zaznamenány významné výskyty škůdce
vlnovníka révového. Při silnějším napadení byla dokonce poškozena i
květenství. Proto vždy pamatujte na preventivní jarní postřiky sírou!
Dovolujeme si zákazníky upozornit, že do fáze kvetení je nutné vždy
používat nižší dávku přípravku uvedenou na etiketě či v příbalovém
letáku!
Nastává vhodná doba pro první aplikace listové výživy, zejména živin
potřebných pro správný a zdravý odkvět révy vinné (B, Zn, Mo).
Vyzkoušejte naše „chytré“ hnojivo pro révu vinnou – VÍNOFIT.

