
MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 9 Týden: 29 Období: 15. 7. 2019 - 21. 7. 2019

PADLÍ RÉVOVÉ
Infekční tlak na všech lokalitách velmi pomalu klesá, keře začínají získávat tzv. ontogenetickou rezistenci vůči padlí révovému. Počasí v

posledních dnech navíc další větší rozvoj choroby nepodpoří. Stále je však potřeba aplikovat ještě minimálně 1 postřik proti padlí
révovému a to se systémovou účinnou složkou. Na základě současného vývoje podmínek na vinicích by měla také síra zůstat součástí
postřiků a to nejlépe do konce července. Mezi více ohrožené pak patří odrůdy, které mají pozdní kvetení. Ty jsou totiž stále ve fázi vysoké
citlivosti k napadení padlím révovým.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ
Choroba je na všech lokalitách přibližně stejná jako v minulém období, zůstává na střední až vysoké úrovni infekčnosti. Lze případně

hovořit o velmi mírném poklesu. Avšak na vinicích opět zapršelo a došlo také k většímu ochlazení. Vinaři by proto měli být ostražití a
nepřestávat se věnovat silnější ochraně vinic před plísní révovou. Podmínky pro šíření jsou nyní optimální. Tam, kde byly zjištěny jasné
výskyty choroby, je vhodné intenzívní ošetřování kombinovanými a hloubkově účinkujícími přípravky s delší dobou účinnosti.

Riziko rozvoje: slabé střední silné

PLÍSEŇ ŠEDÁ
Na více lokalitách byly zjištěny příznaky napadení šedou hnilobou (Botrytis cinerea) a to jak na květenstvích, tak na listech révy vinné. V

případě silnějšího napadení doporučujeme aplikovat nejlepší přípravek na trhu – Switch (obsahuje kontaktní i systémovou účinnou
látku). Velmi dobrými přípravky jsou obecně kombinované s určením na plíseň révovou a zároveň s významným vedlejším účinkem proti
plísni šedé. V případě silného napadení použijte MELODY COMBI. Náchylné jsou zejména odrůdy s hustým hroznem. V tomto období
začíná být ochrana proti plísni šedé velmi aktuální a to hlavně s ohledem na současný vývoj počasí.
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Upozorňujeme zákazníky, že povolení k použití výrobků na bázi
THIRAMu (THIRAM GRANUFLO) byla v letošním roce ukončena. Zásoby
přípravků určených pro ošetření dřevin proti okusu zvěří nebo hlodavci
(Aversol, Stopkus a Pellacol) je umožněno uvádět na trh nejdéle do 30. 7.
2019 a nakoupené zásoby používat nejdéle do 30. 1. 2020.

Na některých lokalitách lze pozorovat symptomy nedostatku hořčíku.
Tzv. mezižilková chloróza listů, tj. zesvětlení (bílé odrůdy) nebo
zčervenání (modré odrůdy) pletiv mezi hlavními žilkami, přičemž žilky a
jejich okolí zůstávají zelené se v letošním roce objevila na více místech.
Příznaky lze nejdříve pozorovat na spodních listech, později i ve vyšších
listových patrech. Při významnější výskytu doporučujeme odebrat
nejdříve vzorek listů ke zjištění aktuálního výživového stavu rostlin a v
podzimním období tuto analýzu doplnit i o půdní rozbor. Budete tak
nejlépe informovaní o reálném stavu vaší vinice z pohledu výživy, která je
základem všeho. Hnojivo s vyšším podílem hořčíku je ideálně WUXAL
KOMBI – k dostání v našich prodejnách.

Výhled počasí Další důležité informace:


