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PADLÍ RÉVOVÉ
Padlí révy se nyní viditelněji objevuje především na listech. Na některých vinicích jsou ale touto chorobou výrazněji napadeny i
vyvíjející se hrozny. Bobule ranějších odrůd by už měly získávat díky ontogenetické rezistenci postupně odolnost a choroba by u
nich neměla razantněji postupovat. Středně rané a pozdní odrůdy je však nadále v boji s chorobou co nejlépe podporovat
účinnými prostředky. Zejména by měly preventivní postřiky dopadat na keře odrůd citlivých k padlí jako jsou Frankovka,
Chardonnay nebo Neuburské. V současné době panuje na všech lokalitách obecně střední infekční tlak padlí révového. Na
místech se silným napadením keřů doporučujeme aplikovat Karathane New. K výraznějšímu snížení tlaku padlí došlo v minulém
období v Pavlově. Na ostatních hodnocených místech je ale situace prakticky neměnná a s výhledem na počasí dalšího týdne by
se toto nemělo měnit. Nadále doporučujeme přidávat do každé postřikové jíchy sirnatou ochranu ve formě práškového Kumulusu
nebo suspenzního Sulfomaxu.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ
V minulém období se srážky objevily spíše sporadicky, bylo převážně slunečno. Přesto tyto podmínky na vinicích nijak významně
nepotlačily vysoký infekční tlak plísně révové a nadále pro tuto chorobu panují velmi příznivé až ideální podmínky. Příznaky
napadení lze najít na listech i na vyvíjejících se hroznech. Teploty nyní oscilují kolem průměrných 20-25 °C. Na všech místech
panuje obecně vysoký infekční tlak plísně révové. Vzhledem k intenzívní síle houbových chorob doporučujeme kombinovat
systemické a kontaktní účinné fungicidy. Přehled kumulativních úhrnů srážek pro signalizaci plísně révové nadále jasně ukazuje,
že je na našich vinicích z pohledu rizika plísně stav stále hodnocen jako kalamitní. Pokud se v příštím týdnu objeví častěji noční
přeháňky, nelze vyloučit zhoršení situace. V letošním roce doporučujeme zintenzivnit ochranu proti plísni révově a pokud možno
i zkrátit intervaly mezi jednotlivými aplikacemi (vždy dle doporučení v etiketách jednotlivých přípravků a s ohledem na aktuální
situaci na konkrétní vinici).
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Doporučujeme střídat přípravky s odlišným mechanismem působení
(obsahující odlišné účinné látky) a vždy dodržovat doporučené dávky.
Nezapomínejte také k posílení odolnosti rostlin přidávat do každého
postřiku síru a vhodnou listovou výživu.

Výhled počasí Další důležité informace:

Na některých vinicích je možné vidět napadení plísně révové přímo na
hroznech. U rezistentních PIWI odrůd lze na místech se zvýšeným
infekčním tlakem plísně zaznamenat i specifické obranné reakce
(hnědá nekrotická místa).

Nyní je nejvyšší čas pro
provedení osečkování letorostů s
cílem minimalizovat příznivé
podmínky pro další rozvoj
houbových chorob. V případě
silného napadení keřů
houbovými chorobami
doporučujeme sáhnout po velmi
efektivních zhášecích. Proti
plísni révové použijte CYMBAL,
padlí dokáže efektivně zastavit
přípravek KARATHANE NEW.


