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PADLÍ RÉVOVÉ
Na většině lokalit došlo během minulého období k pozvolnému poklesu tlaku padlí révového. Například v Mikulově nebo
Pavlově je nyní tlak už na hranici slabé úrovně. Vzhledem k tomu, že nyní nastává doba, kdy už si bobule získávají vlastní
ontogenetickou rezistenci proti padlí, je zejména na doposud velmi dobře ošetřených vinicích možno stříkat již jen sírou.
Jakmile dosáhnou bobule velikosti hrachu, končívá jejich vysoká citlivost vůči chorobě. Bobule jsou v této fenofázi větší a
tím pádem i odolnější k napadení. U středně raných a hlavně pak pozdních odrůd je doporučována nadále co
nejkomplexnější ochrana. V současné době panuje na všech lokalitách obecně střední infekční tlak padlí révového, silný
tlak choroby není zaznamenán na žádné z hodnocených lokalit.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ
Plíseň révová je stále dle ukazatelů portálu amet.cz na vysoké úrovni infekčnosti. Na vinicích, kde byla zavčasu
podchycena preventivní ochrana keřů, se však doposud nemusely objevit žádné specifické příznaky choroby. To nemění
nic na situaci, že i nadále je potřeba v této důkladné prevenci vytrvat, stále ještě totiž nemusí být vyhráno. Počasí dalších
dnů může situaci na vinicích během pár dnů zhoršit a symptomy napadení touto houbovou chorobu se mohou zviditelnit.
Nadále doporučujeme kombinovat přípravky na bázi systemických a kontaktních účinných látek. V letošním roce
doporučujeme zintenzivnit ochranu proti plísni révové 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). Dále je velmi
vhodné omezit nyní listová hnojiva s vysokým podílem dusíku.

Riziko rozvoje: slabé střední silné



Pro zajištění co nejlepší účinnosti aplikovaných fungicidů a také s
ohledem na častější výskyt srážek, je vhodné do tankmixu přidávat
vhodné smáčedlo. Dojde tak k mnohem lepší efektivitě postřikování,
protože bude aplikační kapalinou pokryta větší část listové plochy a
zároveň uskutečněn rychlejší vstup účinných látek do rostlin.

Výhled počasí Další důležité informace:

V době nejvyšší infekčnosti, kdy jsou příznaky silné a velmi dobře
viditelné, by měly být vždy aplikovány systémové fungicidy v
kombinaci s kontaktními (plíseň révová: měď, folpet, mankozeb; padlí
révové: síra).

V případě silného napadení keřů plísní révovou
použijte CYMBAL. Zároveň dbejte na omezení
aplikace foliárních hnojiv s vysokým podílem dusíku
(netýká se klasických granulovaných dusíkatých
hnojiv do půdy). Dusík podporuje rozvoj houbových
chorob a v tuto chvíli proto není na listech keřů ve
formě aplikovaných listových hnojiv žádoucí.

Před uzavíráním hroznů je nejvyšší čas začít s prevencí proti plísni šedé
a to zejména u odrůd s hustým hroznem. Ideálním přípravkem je
kombinovaný fungicid SWITCH.
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