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PADLÍ RÉVOVÉ
Na vinicích dochází neustále k dynamickému zvyšování tlaku infekce padlí. Roli zde hrají zejména vysoké

teploty a nulové srážky minulého období. Proto musíme u této choroby předpokládat vhodné podmínky pro
šíření a to zejména na významně záhřevných místech. Nejdříve příznaky padlí signalizují například keře v řádcích
nejblíže u silnic, které mohou fungovat jako indikátor infekce na dané lokalitě. V následujícím období lze nadále
predikovat vysoké teploty s možnými sporadickými srážkami a tedy infekční tlak předpokládáme, že bude sílit. V
období před kvetením a těsně po něm doporučujeme použití vhodných systémových přípravků a nadále také v
kombinaci se sírou.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ
Na některých lokalitách se již mohly projevit první známky napadení. Někde už vystoupalo infekční riziko plísně
révové dokonce na vysoký stupeň. Se silným tlakem se už nyní mohou potýkat vinaři například v Pavlově nebo ve
Strážnici. Ohroženy budou v následujícím období především náchylné odrůdy nebo ty s hustějším květenstvím
(např. Müller Thurgau, Lena, Johanitter). Právě na takových místech bude nutné ochranu posilovat a volit
kombinované přípravky s vhodnými účinnými látkami. Naopak v Kobylí nadále přetrvávají jen mírné podmínky
pro šíření významných houbových chorob révy. Výhledově lze očekávat v budoucím období vyšší teploty s
přeháňkami, což by vytvořilo velmi vhodné podmínky pro pokračování plísně révové.

Riziko rozvoje: slabé střední silné



Výhled počasí Další důležité informace:

Během kvetení rostliny neošetřujte. Zejména při vysokých teplotách a
silném slunečním svitu by v takovém případě mohlo dojít k výraznému
poškození květenství a negativnímu dopadu na sklizňovou kvantitu. Po
kvetení se dle doporučení z etiket výrobků aplikují plné dávky přípravků.

V roce 2020 byl obecně infekční tlak plísňových chorob ve srovnání s
tímto obdobím vyšší. Aktuální situace na vinicích však v tuto chvíli
napovídá, že by nás letos mohly nepříznivé tlaky houbových chorob opět
pozlobit. V těchto dnech lze totiž na téměř všech lokalitách pozorovat
středně silný tlak jak plísně révové, tak padlí révového. Bude nyní tedy
hodně záležet na včasném podchycení nástupu obou chorob a vhodnou
ochranou zamezit jejich dalšímu pokračování. Doporučujeme nyní
používat hlavně systémové a kombinované přípravky.

Pro hobby pěstitele révy vinné, kteří sympatizují
s ekologií na vinicích, nabízíme řady 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.
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