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PADLÍ RÉVOVÉ
Na více lokalitách se nyní začínají signifikantně projevovat symptomy napadení padlím (listy, hrozny). Šíření choroby bylo
sice v předminulém období lokálně omezeno opakovanými srážkami, kdy došlo ke smývání konidií z povrchu rostlin,
nicméně v posledních dnech nastal obrat a došlo k dalšímu zneklidňujícímu zesílení infekce. Tento trend podtrhuje
mimo jiné přehled týdenního vývoj situace s padlím na hodnocených lokalitách. Dobrou zprávou může být, že už v době
dosažení bobulí velikosti hrachu končívá jejich vysoká citlivost vůči chorobě (nyní se bobule zapojují, resp. hrozny
uzavírají). Je to z toho důvodu, že jsou v této fenofázi větší a tím pádem i odolnější k napadení. Napadené keře a keře
pozdních odrůd doporučujeme nadále intenzivně a komplexně chránit vhodnými fungicidy doplněnými o klasickou síru.
Na místech se silnými projevy choroby doporučujeme upřednostnit přípravky s obsahem spiroxaminu (LUNA MAX,
PROSPER TEC, SPIROX D), případně použít KARATHANE NEW.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ
Již ke koni května byly na moravských vinicích splněny podmínky pro zralost oospor. Ke konci června se pak vyskytly
primární infekce plísně, které přibližně v tomto období pokračují ve formě sekundárního šíření. Nyní lze na mnoha
vinicích pozorovat typické příznaky na listech a hroznech, naštěstí „jen“ v menší míře. I takové symptomy jsou však
jasným signálem, že je nutné ochranu keřů posílit. Stále jsme teprve v polovině cesty ke zralým zdravým hroznům.
Ovlhčení listů je v těchto dnech díky přeháňkám časté a tak v tuto chvíli nelze předpokládat významné snížení intenzitu
tlaku choroby. Na místech se silnými projevy choroby je nutné zkrátit intervaly mezi jednotlivými aplikacemi fungicidů při
zachování doporučených dávek přípravků dle etiket. Před uzavřením hroznů je nejvyšší čas začít s postřiky proti plísni
šedé (například TELDOR, SWITCH, SCALA).

Riziko rozvoje: slabé střední silné



Výhled počasí Další důležité informace:

V tomto období doporučujeme střídat přípravky s odlišným
mechanismem působení (obsahující odlišné účinné látky) a vždy
dodržovat, resp. nepřekračovat doporučené dávky. Nezapomínejte také
k posílení odolnosti rostlin k chorobám přidávat do každého postřiku
síru a koncentrovanou listovou výživu jako například práškové hnojivo
VÍNOFIT s obsahem mořských řas a všech důležitých živin - dusíku,
fosforu, draslíku, hořčíku, síry, bóru, chelátově vázaného železa,
molybdenu, manganu, mědi a zinku.

Díky silnému přemokření na některých místech lze i letos na keřích
často pozorovat vrcholové chlorózy. Ty se projevují jako následek
nedostatku železa. Na to je nutné reagovat nejlépe preventivně ale i
kurativně, například pomocí přípravku CARBON Fe-Si. Jedná se o
listové hnojivo s vyšším podílem železa, které odstraňuje známky
chloróz a zlepšuje tak fotosyntetickou aktivitu rostlin.

Na více místech se letos objevil silnější výskyt svilušek. V
následujícím období proto na takových místech do ochrany
révy vinné doporučujeme zahrnout také přípravky proti těmto
škůdcům. Svilušky způsobují především zpomalení růstu,
jemnou skvrnitost listů, sprchávání a zasychání květenství.
Pokud zaznamenáte výskyt svilušek, určitě proveďte aplikaci
přípravku NISSORUN 10 WP (dostupné v hobby i profi
balení).
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