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PADLÍ RÉVOVÉ
Při velmi vysokých až supertropických teplotách nad 35 °C padlí postupně slábne. I tímto lze setrvalý pokles
infekčního tlaku napříč hodnocenými lokalitami vysvětlit. Pro nadcházející fáze vybarvování a zrání je toto pro
vinaře jistě pozitivní zpráva. Na postižených místech aplikujte do fáze vybarvování bobulí nadále systémově
účinkující fungicidy. Na silně napadených místech lze navíc provést poslední aplikaci síry (KUMULUS,
SULFOMAX), příp. KARATHANE NEW (kurativní, eradikativní a preventivní účinek; omezuje navíc výskyt svilušek).
Tlak padlí révového je nyní obecně na střední až slabé úrovni a měl by nadále slábnout. Proti padlí révy lze
keře dále bránit kombinací pěstitelských postupů a ekologických přípravků, které zlepšují vitalitu a odolnost
rostliny.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ
Minulé období nijak výrazně neovlivnilo vzestup/pokles podmínek vhodných pro šíření infekce. Na většině míst
tak zůstává situace stejná, tlak hodnotíme obecně středně až slabě silný. Doba do vybarvování hroznů je stále
vhodná k použití kombinovaných přípravků, které působí současně proti plísni révy a plísni šedé. Tyto na silně
napadených místech navíc kombinujte s rychle působícími kontaktními fungicidy. Účinné látky je vhodné při
každé aplikaci obměňovat. Je nutné chránit především nové přírůstky, které jsou k napadení nejcitlivější. Proti
plísni šedé vyzkoušejte novinku SERIFEL (obsahuje novou účinnou látku), která je vhodná z pohledu
antirezistentní strategie. Vzhledem k očekávanému počasí (předpoklad dešťových přeháněk a mírné
ochlazení) je tedy nyní potřebné věnovat zvýšenou pozornost ošetření proti botrytidě. Postupně s narůstající
koncentrací cukrů v bobulích přijde následně i období zvýšené vnímavosti hroznů k infekci. Infekční tlak:

slabý

střední

silný



Další důležité informace:

Sluneční úžeh značí aktuální problém viditelný na více vinicích. V bobulích,
exponovaných ke slunečnímu záření, mohla během tropických dnů teplota vystoupat
až o 10°C, tj. některé bobule tak měly uvnitř až 45 °C! Takový extrém už může být
destruktivní nejenom pro slupku, dužninu bobule, ale také pro celkový enzymatický
systém. Krátce před zaměkáním bobulí proto není vhodné odlistění zóny hroznů,
protože bobule se nachází v nejcitlivějším stádiu ve vztahu ke slunečnímu
úžehu. Omezené odlisťování okolí hroznu je samozřejmě vhodné s ohledem na
proudění vzduchu. Velmi zjednodušeně řečeno, v žádném případě by neměly být
hrozny během extrémních teplot vystaveny celodennímu slunečnímu svitu. Postižené
bobule by ve většině případů měly zaschnout, bude-li nyní převažovat slunečné
počasí. Napadení bobulí je typické propadáním slupky, ta se zbarvuje do hnědé až
fialové barvy. Při silnějším napadení dochází k scvrkávání a zasychání bobulí. Takto
extrémně poškozené bobule již nejsou vhodné ke zpracování na víno. Jelikož jsou často
poškozené pouze části exponovaných hroznů, bylo by velice obtížné a časově náročné
hrozny třídit ve vinici. Je proto třeba hrozny co nejšetrněji vylisovat a minimalizovat
jakýkoliv delší kontakt poškozených hroznů s moštem. Mohlo by docházet k extrakci
hořkých látek do moštu a vína. K částečnému posílení odolnosti, resp. pevnosti slupek
bobulí je možné doporučit před každou očekávanou vlnou veder aplikaci listové výživy
s vysokým obsahem vápníku a také při zřetelném poškození bobulí úžehem použít
preventivní přípravky proti plísni šedé.

U náchylných odrůd révy (André, Frankovka, Müller-Thurgau, Ryzlink vlašský, Tramín, Zweigeltrebe aj.) se
v těchto dnech mohou projevovat první známky odumírání třapiny hroznů (fyziologické porucha). Tato
porucha je dána především nedostatkem přijatelného hořčíku, který je u zmíněných odrůd vhodné v
průběhu vegetace doplňovat listovou výživou. Ošetření se provádí na počátku nebo těsně před
zaměkáním a je nutné jej zopakovat. Doporučujeme listová hnojiva jako HOŘKÁ SŮL nebo VÍNOFIT. Posílit
pevnost buněčných stěn a tím i částečně zabránit zavadání lze s hnojivy LAMAG VÁPNÍK, WUXAL KALCIUM,
příp. HARMONIE VÁPNÍK. Vápník navíc představuje jednu z nepřímých ochran proti šedé hnilobě.



Doporučené přípravky dle intenzity infekčního tlaku pro profi/hobby uživatele

Infekční tlak:

slabý

střední

silný

PROFI HOBBY PROFI HOBBY

SPIROX D+KUMULUS DYNALI+KUMULUS MELODY COMBI+AIRONE FOLPAN+CHAMPION

VIVANDO TOPAS PEGASO F FOLPAN

KUMULUS KUMULUS AIRONE CHAMPION

PLÍSEŇ RÉVOVÁPADLÍ RÉVOVÉ



Výhled počasí

Oproti minulým tropickým dnům můžeme očekávat
polojasno a mírné ochlazení na již příjemnější letní teploty.
Během víkendu se mohou objevovat na některých lokalitách
srážky. Podmínky pro vybarvování bobulí až začátek zrání
velmi raných odrůd jsou příznivé.

Intenzita infekčního tlaku dle jednotlivých lokalit:
PADLÍ RÉVOVÉ PLÍSEŇ RÉVOVÁ

Blatnice

Bzenec

Kobylí

Lednice

Mikulčice

Mikulov

Hustopeče

Pavlov

Popice

Přítluky

Sedlec 

Strážnice

Svatobořice

Valtice

Velké Bílovice

Velké Pavlovice

Znojmo

Modra (SK)

Nové Zámky (SK)

Šenkvice (SK)

Čachtice (SK)


