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PADLÍ RÉVOVÉ
Padlí révy se nyní může už znatelně objevovat na listech i vyvíjejících se hroznech. Bobule ranějších odrůd
budou v následujícím období získávat ontogenetickou rezistenci a choroba by se tak u nich už neměla
projevovat progresivně. Středně rané a pozdní odrůdy je však nadále nutné ošetřovat účinnými prostředky proti
padlí. Náchylné budou především odrůdy jako Frankovka, Chardonnay nebo Neuburské. Situace na vinicích se
prakticky nemění, v současné době na všech lokalitách stále panuje obecně střední až vysoký infekční tlak padlí
révového. V následujícím období by měla být situace podobná nebo se předpokládají mírně horší podmínky pro
další rozvoj infekce. Na místech se silným napadením keřů doporučujeme aplikovat Karathane New.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ
V minulém období se srážky objevily spíše sporadicky, bylo převážně slunečno. Následující období bude
charakteristické teplotami okolo 28 °C, častými srážkami a vyšší vlhkostí vzduchu. Takové podmínky budou pro
plísně vhodné, protože by mohla listová plocha zůstávat déle ovlhčená. Na vinicích, kde byla zavčasu podchycena
preventivní ochrana keřů, se doposud nemusely objevit žádné specifické příznaky choroby. Nadále však panují
velmi příznivé podmínky pro patogen a síla infekčního tlaku je hodnocena obecně jako střední. Vzhledem k
aktuální situaci a na základě vyhlídky do dalšího období doporučujeme nadále využívat nejlépe systémově
působící fungicidy, které zajišťují velmi účinnou ochranu s dlouhou reziduální účinností.

Riziko rozvoje: slabé střední silné



Výhled počasí Další důležité informace:

Nadále doporučujeme do každého tankmixu k
vybraným systémově nebo kombinovaně
působícím přípravkům přidávat také síru. Tu
nabízíme buď ve formě práškové (KUMULUS)
nebo suspenzní (SULFOMAX) – v obou případech
je obsah síry 80 %. Síra rostliny nejen chrání před
padlím, ale působí na ně i z hlediska jejich výživy.
Pro představu, keře révy vinné si pro své vyvážené
fungování nárokují síru jakožto sekundární živinu
na hektar obdobně jako fosfor.

Na vinicích by již v tuto chvíli mělo probíhat 2.-3.
komplexní ošetření keřů po kvetení. Nacházíme
se rovněž v období vhodném pro osečkování
letorostů s cílem minimalizovat příznivé
podmínky pro další rozvoj houbových chorob. V
případě, že se na vinici vyskytly příznaky silného
napadení keřů, je na místě sáhnout po
osvědčených „zhášečích“. Proti plísni révové
doporučujeme CYMBAL, padlí dokáže efektivně
zastavit přípravek KARATHANE NEW.



INTENZITA 
INFEKČNÍHO 
TLAKU DLE 

VYBRANÝCH 
LOKALIT

padlí révové plíseň révová

Blatnice

Bořetice

Bzenec

Čejkovice

Kobylí

Lednice

Mikulčice

Mikulov

Nosislav

Pavlov

Popice

Přítluky

Sedlec 

Strážnice

Velké Bílovice

Velké Pavlovice

Znojmo

Modra (SK)

Svaty Jur

Šenkvice (SK)

Nitra (SK)

silný střední slabý

obec
Infekční tlak



PROFI HOBBY PROFI HOBBY

LUNA EXPERIENCE DYNALI RIDOMIL MILDICUT

VIVANDO MAGNICUR CORE MILDICUT CABRIO TOP

KUMULUS KUMULUS FLOWBRIX CHAMPION

silný střední slabý

plíseň révová

DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové


