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PADLÍ RÉVOVÉ
Především bobule raných odrůd jsou nyní lépe odolné vůči napadení. Na některých lokalitách však lze pozorovat
výraznější napadení padlím, především na hroznech a zálistcích může být nyní postup infekce evidentní. Při
výrazném intenzivním slunečném počasí mohou takové projevy pokračovat. Nicméně, v následujícím období
očekáváme spíše bouřkový a srážkově bohatý charakter počasí, který by neměl chorobě vytvářet příznivé
podmínky. Na místech, kde bylo zjištěno velmi silné napadení (nejčastěji s jasně viditelným šedým povlakem na
hroznech, příp. až výhřez bobulí) jednoznačně doporučujeme aplikaci přípravku KARATHANE NEW. Tento fungicid
velmi rychle zastavuje další postup infekce na rostlinách a navíc omezuje výskyt svilušek. Aplikaci postřiku
soustřeďte především do oblasti zóny hroznů. Tlak padlí révového je nyní obecně na vysoké až střední úrovni a měl
by spíše slábnout.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ /PLÍSEŇ ŠEDÁ
V posledním období došlo na mnoha místech k výraznějším dešťovým srážkám a delšímu ovlhčení listové plochy.
Nadále jsou tak vytvářeny podmínky pro existenci infekčního tlaku peronospory. Na vinicích již viditelně
postižených plísní lze předpokládat další rychlé šíření choroby. Právě na silně napadených místech bude nutné v
krajně nutných případech použít zhášeč CYMBAL. Obecně se potýkáme se středním až vysokým infekčním tlakem
plísně révové. Vzhledem k aktuálnímu počasí (předpoklad dešťových přeháněk a ochlazení) je nyní potřebné
věnovat zvýšenou pozornost ošetření proti botrytidě. Postupně s narůstající koncentrací cukrů v bobulích přijde
následně i období zvýšené vnímavosti hroznů k infekci. Ideálně doporučujeme aplikaci kombinovaného
prostředku proti plísni šedé s kontaktním i systémovým účinkem SWITCH. Tlak plísně šedé je na střední úrovni.

Riziko rozvoje: slabé střední silné



Výhled počasí Další důležité informace:

Přelom července a srpna naznačí, jak dobře byla na vinicích provedena
základní preventivní ochrana keřů a načasování zelených prací. Každoročně
se v tomto období ukazuje, jak důležité je začít s postřiky alespoň 2-3
týdny před kvetením. V tuto chvíli budou v ohrožení plísněmi zejména
taková místa, kde se „šlo do postřiků“ až po odkvětu révy. Nyní je tedy
nutné na obecně slaběji ošetřených místech nadále volit takové přípravky,
které vykazují silný eradikativní účinek na rostliny. Ohrožená jsou
především místa s výrazným množstvím aktuálně spadlých srážek nebo
tam, kde je čerstvě provedené osečkování. Čerstvé rány na keřích totiž
mohou snadno vytvořit velmi vhodné podmínky pro patogen. Klíčovým
faktorem bude také vhodně načasované osečkování. Neosečkované keře
totiž podstatně zhoršují mikroklima v listové stěně. Míru postižení plísní lze
nyní na vinicích nejlépe detekovat na zálistcích. Především tam a také na
zónu hroznů doporučujeme pokud možno aplikovat postřiky přednostně.

Pozornost se v tuto chvíli upírá především
k preventivní ochraně před plísní šedou.
Zde doporučujeme v závislosti na míře
rizika rozvoje botrytidy zvolit vhodný
fungicid. Je potřeba přihlédnout k více
faktorům (rizikovost lokality, míra
dosavadních srážek, půdní nasycenost a
náchylnost odrůdy k chorobě) vybrat
přípravek, např. TELDOR, SWITCH, SCALA.
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PROFI HOBBY PROFI HOBBY

LUNA EXPERIENCE KARATHANE NEW PEGASO F MILDICUT
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