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PADLÍ RÉVOVÉ
Letošní ročník se jeví zajímavým výraznými rozdíly v úrovních tlaků chorob mezi vzájemně sousedícími
lokalitami. Na některých místech panují velmi vhodné podmínky pro padlí i plíseň, o kousek dále však zůstávají
podmínky pro rozvoj obou chorob nepříznivé. Taková situace se odvíjí především od množství doposud
spadlých srážek na dané lokalitě. Na většině míst panuje momentálně střední úroveň infekčního tlaku padlí.
Na místech, kde se vyskytly intenzívní srážky, lze očekávat mírný pokles podmínek vhodných pro šíření
patogenu. Případné teploty nad 33 °C a intenzívní slunečné počasí, které očekáváme v následujících dnech,
by mohlo vývoj padlí zpomalit výrazněji. Před kvetením a po kvetení je ale určitě nutné provést systémové
ošetření rostlin.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ
Na některých vinicích se již mohou vyskytovat první viditelné příznaky plísně révové. Díky vydatným srážkám v
minulém období a příznivým teplotám nadále panují středně vhodné podmínky pro chorobu. I tohoto důvodu
je před a po kvetení důležité provést ochranu systémovými přípravky. Ideální jsou ty, které fungují zároveň i
proti plísni šedé. Případná kombinace s postřikem na bázi síranu měďnatého (např. CUPROXAT) je v tuto chvíli
žádoucí. Na místech, kde došlo k opakovanému splnění podmínek vhodných pro šíření patogenu, je vhodné
použití přípravků na bázi fosfonátů vykazujících dlouhodobý účinek (např. CASSIOPEE, nebo PROFILER).
Dlouhodobě účinkující přípravky mají své opodstatnění především před kvetením nebo v případě, že
očekáváme dlouhodobější srážky.

Riziko rozvoje: slabé střední silné



Výhled počasíDalší důležité informace:

Po srážkově bohatém období očekáváme výrazné oteplení.
Teploty budou atakovat 30 °C. Některé modely dokonce pro
nadcházející období naznačují, že jsou pravděpodobné teploty
až o 6°C nad dlouhodobým průměrem.

V období před a po kvetení je vhodné
podpořit rostliny listovou aplikací
mikroživin. Zejména u odrůd citlivých
na sprchávání je toto opatření na
místě. Důležité pro zdravý odkvět jsou
mimo jiné přípravky s vyšším obsahem
bóru, molybdenu a zinku. Na našich
prodejnách nyní, kromě pravidelně
doporučovaných listových hnojiv,
najdete novinky MICROSTIM RÉVA I (s
formulací živin před kvetením) a II (s
formulací mikroživin po odkvětu).
Problematická bývá během kvetení
také chloróza, ta trápí i letos nejednoho
vinaře. I zde tedy doporučujeme použít
například novinku s chelátově vázaným
železem MICROSTIM Fe, příp.
vodorozpustné hnojivo YARA VITA
Tenso Fe nebo CARBON Fe-Si.

Před kvetením révy vinné dodržujte poloviční dávky přípravků
na ochranu rostlin na doporučené množství vody. Během fáze
kvetení rostliny neošetřujte. Zejména při vysokých teplotách
a intenzívním slunečním svitu, což očekáváme v následujícím
období, by tak mohlo dojít k výraznému poškození květenství
postřikem.
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PROFI HOBBY PROFI HOBBY

PRONTO DYNALI MELODY COMBI FOLPAN

LUNA EXPERIENCE MAGNICUR CORE MILDICUT CHAMPION

KUMULUS KUMULUS CUPROXAT BYLINKOVÁ SMĚS NA PLÍSNĚ

Legenda slabý střední silný 
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