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PADLÍ RÉVOVÉ
Na většině lokalit je již riziko šíření padlí stále na střední úrovni. Teploty šplhají ke 30 °C a srážky ustávají. Z minulých let je však
potřeba si vzít poučení a přistoupit už v tomto období k aplikaci osvědčených přípravků proti padlí révovému. Nejlépe takové,
které obsahují lety ověřenou systémovou účinnou látku. Vinohrady začínají na některých lokalitách kvést a ochrana proti padlí
je nyní mimořádně důležitá.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ
Postřiky proti plísni révové nyní patří mezi nejprodávanější výrobky na naší prodejně. Není divu, protože infekční tlak stále nadále
sílí. Na Čejkovicku například vystoupal oproti minulému týdnu na vysoký stupeň, v Pavlově je nyní dokonce mimořádně vysoký.
Hrozba dalšího rozvoje plísně révové sílí a vinice jsou k této chorobě stejně silně citlivé jako v minulém období. Je proto nyní
nutné přistoupit k aplikaci systémových fungicidů, které keřům poskytují maximální možnou ochranu v době před kvetením. Teď
je důležité zajistit hlavně zdravý odkvět a chránit keře před botrytidou květenství.

OBALEČ MRAMOROVANÝ A OBALEČ JEDNOPÁSÝ
Všem vinařům doporučujeme bedlivě sledovat průběh výskytu obalečů ve feromonových lapácích. V těchto dnech však let
motýlů 1. generace začíná postupně ustávat.

SVILUŠKY
Díky deštivému průběhu počasí v minulých týdnech měly svilušky vhodné podmínky pro napadání keřů révy vinné. Je proto
vhodný 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
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V minulých obdobích se na více lokalitách projevila gutace (slzení
rostlin). kdy se na letorostech a listech objevují kapky gutační tekutiny.
Jedná se o aktivní vylučování vody hydatodami, ke kterému dochází
především za vyšší vlhkosti vzduchu a nižších nočních teplot. Gutační
tekutina obsahuje také minerální látky.

Dovolujeme si zákazníky upozornit, že do fáze kvetení je nutné vždy
používat nižší dávku přípravku uvedenou na etiketě či v příbalovém
letáku! Aplikace vysoce koncentrovaných roztoků na porosty může za
současně vysokých teplot poškodit květenství či rostliny „vysušovat“.

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. Na více
lokalitách se opět začínají vyskytovat příznaky deficience železa (Fe).
Hnojivo VÍNOFIT obsahuje železo v nejlepší chelátové formě pro rostliny.

Výhled počasí Další důležité informace:


