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PADLÍ RÉVOVÉ
Vývoj počasí v minulém období způsobil velmi mírné zlepšení z pohledu rizika padlí. K tomu jistě
přispívá i neustále sílící přirozená odolnost rostlin, která roste úměrně s velikostí bobulí. U velmi
raných odrůd, kde se infekce doposud vizuálně neobjevila a podmínky pro šíření infekce nejsou
aktuálně vysoké, lze provést jedno z posledních ošetření systémovým fungicidem. Na místech s
aktuálními projevy a tam, kde je faktický předpoklad k dalšímu šíření choroby, doporučujeme
nadále provádět intenzivní ochranu. Přednostně používejte přípravky na bázi spiroxaminu (Luna Max,
Spirox D). Přechod z července do srpna bude na vinicích probíhat v režii středního až silného tlaku
padlí. Předpokládáme postupné zeslabování síly infekce.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ
Na některých vinicích se nyní vyskytují převážně slabší projevy plísně. Díky počasí v minulém období
totiž docházelo pouze k mírnému a pomalejšímu postupování infekce. V následujících dnech existuje
předpoklad častých dešťových srážek ve formě přeháněk či bouřek. Pokud by se vyskytovaly spíše v
noci, mohly by listy zůstávat déle ovlhčené, čímž by v kombinaci s příznivými teplotami byly vytvořeny
poměrně dobré podmínky pro další rozvoj infekce. Dopomoci k tomu mohou také ranní rosy, které se
už také mohou objevovat. V tuto chvíli je potřeba se soustředit primárně na prevenci proti botrytidě.

Riziko rozvoje: slabé střední silné



Výhled počasí Další důležité informace:

Vinice ošetřované v duchu šetrnější cesty bude v následujícím
období možné podpořit „chytrým“ hnojivem DRAFOS. Toto
díky vysoké hodnotě pH spolehlivě vytváří nevhodné
podmínky pro kyselomilné plísně a navíc dodá rostlinám 100%
obsah živin draslíku a fosforu. Výborné výsledky byly
zaznamenány také u polních plodin v rámci testování UKZUZ,
kde byl po aplikaci na list prokázán významný nárůst výnosů
oproti kontrolním hnojivům.

V době zapojování a uzavírání hroznů, které probíhá v
deštivém počasí, existuje zvýšené riziko napadení plísní
šedou. Proto doporučujeme včas, tj. již v tuto chvíli
zařadit do postřiků také preventivní ochranu proti
botrytidě. Dle aktuálního průběhu počasí je třeba
zhodnotit situaci a v případě silnějších dlouhodobých
dešťů určitě okamžitě po jejich odeznění aplikovat
vhodný fungicid - TELDOR (aktuálně nejvíce vhodný pro
velmi rané odrůdy), SWITCH nebo SCALA. V bobulích se
začnou v následujících týdnech postupně tvořit cukry,
což bude znamenat i zvýšenou citlivost k napadení.
Intenzívní ochranu je třeba věnovat především na
rizikových místech, kde došlo během kvetení k
primárním infekcím díky nedokonalé ochraně provedené
před kvetením a kde jsou patrné známky choroby.
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