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PADLÍ RÉVOVÉ
Obecně tlak padlí na vinicích během minulých období značně narůstal. Na řadě míst se však také objevilo
větší množství srážek a větrnější počasí, které chorobě neprospívá. Proto došlo na většině hodnocených lokalit
k poklesu tlaku padlí. Srážky jsou očekávány i v nadcházejícím období a jsou určitě vítány. Pokud by na ně
navíc vždy plynule navazovalo větrné počasí, byla by situace z pohledu dalšího vývoje choroby pro vinice
optimistická. Ohrožena padlím jsou nyní zejména významně záhřevná či na chorobu citlivější místa. Dále
jednoznačně vinice, kde stále neproběhlo systémové ošetření, toto je potřebné co nejdříve dohnat. V
následujícím období bude o všem rozhodovat kvalitní fungicidní ochrana s přípravky na bázi systémových
účinků. Réva je k napadení padlím v těchto dnech vysoce citlivá.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ
Deštivé počasí může negativně ovlivnit kvetení révy vinné. V takovém případě totiž nemusí dojít k dokonalému
oddělení čepičky, která zůstane přichycena na vrcholu květu a hrozí tak zvýšené riziko vzniku infekce šedé
hniloby révy (Botrytis cinerea). Květenství po tomto napadení hnědnou a opadají. Z tohoto důvodu je nyní
aktuální, kromě postřiku na plíseň révy, provést také ochranu proti plísni šedé. Šedá hniloba (plíseň šedá,
botrytida) napadá dále malé vyvíjející se hrozny po odkvětu a riziko trvá až do úplné zralosti. Díky vhodným
podmínkám v minulém období v současné chvíli panují středně vhodné podmínky k šíření infekce. Po odkvětu
révy vinné upřednostněte přípravky vykazující kombinační účinek proti oběma zmíněný chorobám (např.
Melody combi, Folpan).

Riziko rozvoje: slabé střední silné



Výhled počasíDalší důležité informace:

Bude pokračovat letní počasí, teploty by se měly do konce
června držet spíše nad průměrem a budou často atakovat
tropickou třicítku. Ale už by neměly přijít extrémy, doufejme...
Očekáváme také další srážky koncem týdne.

Vyzkoušejte ekologicky šetrné,
avšak dobře účinné přípravky v boji
proti plísním nebo sviluškám. K
zakoupení jsou na našich
prodejnách pro tyto uživatele
NATURA - Bylinková směs na
plísně (směs mleté skořice a
hřebíčku) proti houbovým
chorobám a Bylinková směs na
svilušky (s obsahem mydlice a
skořice) s účinností proti sviluškám
s vysokým protipožerovým a
repelentním efektem.

Aktuálně doporučujeme všem vinařům
kromě standardních ošetření proti plísni
révové a padlí, nezapomínat také na ochranu
proti plísni šedé. Na trh byla v letošním roce
uvedena novinka SERIFEL (0,5 kg/ha, resp.
0,05%) proti plísni šedé. Přípravek je
biologický a je určen jak pro profi, tak pro
hobby pěstitele. Silný fungicidní účinek proti
plísni zajišťuje Bacillus
amyloliquefaciens kmen MBI 600. Tento
mikroorganismus vytváří přirozeným
způsobem metabolity lipopeptidů surfaktin a
iturin, a má také antibakteriální účinek díky
produkci různých antibiotik.
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PROFI HOBBY PROFI HOBBY

VIVANDO DYNALI PEGASO F FOLPAN

ALCEDO TOPAS MILDICUT CHAMPION

KUMULUS KUMULUS CUPROXAT BYLINKOVÁ SMĚS NA PLÍSNĚ

Legenda slabý střední silný 

DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY
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