MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ
č.: 1

Týden: 19

Období: 5. 5. - 11. 5. 2020

PADLÍ RÉVOVÉ
Setkáváme se se silným nedostatkem srážek, teploty se nedostávají do žádných významných extrémů. Z toho pohledu tudíž v
současné době nehrozí významné riziko rozvoje padlí révového. Na jihomoravských vinicích jsou obecně podmínky pro šíření infekce
padlí révového minimální. Jako vhodné přípravky pro toto období lze označit ty na bázi kontaktního účinku. Právě nyní jsou ideální,
protože při aplikaci na rostliny jimi lze dokonale omýt celou listovou plochu, čímž se keřům dostává dostatečná preventivní ochrana
před prvními možnými infekčními tlaky. Mimořádně důležitou roli v ochraně proti padlí révovému vždy zastává síra, tu je ideální
přidávat do každého tankmixu v průběhu celé vegetace.
Hlavní doporučené přípravky na následující období: KUMULUS (3 kg/ha) nebo SULFOMAX (3 l/ha)

PLÍSEŇ RÉVOVÁ
V tuto chvíli se nevyskytují ideální podmínky pro šíření peronospory. Neobjevují se požadované srážky a ani teplotní podmínky pro
rozvoj primárních infekcí nebyly doposud příliš vhodné. Růst letošních letorostů je však již pár dnů v plném proudu a není proto
radno déle zaostávat s aplikací preventivních kontaktních přípravků. Ty velmi dobře omezí případný pozdější nástup infekce a dokáží
významně ovlivnit toto riziko. Vhodné mohou nyní být měďnaté fungicidy či jiné kontaktní fungicidní přípravky. V budoucím období
se neočekávají vydatnější srážky a ani výraznější vzestup průměrných denních teplot nad 20 °C, takže tlak plísně révové by neměl
významněji stoupat.
Hlavní doporučené přípravky na následující období: FLOWBRIX (1,5 l/ha) nebo CHAMPION (0,2 %)
OBALEČI
Motýli přezimující generace se mohou na jaře začínat líhnout již začátkem dubna, což lze díky mírné zimě očekávat i v letošním
roce. Již nyní je tedy potřeba sledovat vývoj na vinicích a dle signalizace případně použít vhodné insekticidy (např. KARATE SE ZEON
TECHNOLOGIÍ, nebo SPINTOR).
Riziko rozvoje:

slabé

střední

silné

Výhled počasí

Další důležité informace:
V průběhu celé zimy a bohužel i nyní panuje v celé republice
silný srážkový deficit. Rostliny trpí. U révy vinné jsou v tomto
ohledu ohroženy především mladé výsadby, které je nutné v
tomto směru plně podporovat. Existuje-li možnost použití kapkové
závlahy, v těchto kritických dnech ji využívejte. Plodným výsadbám
lze v tuto chvíli pomoci i vhodnými stimulanty na bázi huminových
látek (Algahumi aj.) nebo mořských řas, které lze dle návodu v
etiketách přidat ke standardně aplikovaným pesticidům.

