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PADLÍ RÉVOVÉ
Na rizikových místech a tam, kde jsou evidentní jasné příznaky padlí, je nutné provést ještě alespoň jedno
ošetření systémovým fungicidem. Velmi dobrým přípravkem s léčivým účinkem proti aktuálně probíhající
chorobě na keři je KARATHANE NEW (meptyldinokap), ten lze použít až 4x během vegetace a nejpozději 21
dní před odhadovanou sklizní. Na meteorologických stanicích byl během minulého období zaznamenán
nepatrný růst podmínek vhodných k šíření padlí. Například v Popicích nebo v Pavlově tak došlo v průběhu
posledních dnů ke změně ze slabého infekčního tlaku na středně rizikový, na těchto místech to platí pro
padlí i plíseň révy. Podmínky k šíření houbových chorob jsou jinak aktuálně nejvíce příznivé na Bzenecku či
Strážnicku, naopak na jižní Moravě hodnotíme situaci příznivěji.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ
V případě silného infekčního tlaku a na místech s viditelnými příznaky plísně révy doporučujeme nadále
aplikovat kombinovaně působící fungicidy za současného respektování doby kurativního působení. Vhodnými
přípravky jsou například Forum Star nebo Melody Combi, tyto při doporučené dávce zajistí dlouhou účinnost
a poctivou ochranu (uvedené přípravky působí systémově, hloubkově). Na vinicích, které dospěly do fáze
počátku zrání již bude končit vnímavost hroznů k napadení. Nadále však může docházet k infekcím listů,
zejména nově narostlých zálistcích. K významným primárním infekcím hroznů však již nemůže dojít. Nadále je
třeba ošetřovat zejména porosty s výskytem choroby a upřednostnit v tomto období kontaktně i systémově
působící fungicidy. Pro poslední ošetření proti plísni révy jsou z často používaných měďnatých přípravků
vhodné především fungicidy Cuproxat, Flowbrix nebo Champion. V tomto kontextu je důležité pohlídat si
hektarové dávky mědi a nepřekročit stanovený limit!

Infekční tlak:

slabý

střední

silný



Další důležité informace:

Ještě před uzavřením bobulí je třeba provést postřik proti plísni šedé. Další dny v tomto
směru doporučujeme pokračovat, a to zejména na rizikových místech. Jakmile se hrozen
kompletně uzavře, aplikovaný postřik se už dovnitř hroznu nedostane. Narůstající obsah
cukrů v bobulích, deštivo, to vše v kombinaci s déletrvajícím vlhkem pak může umocnit
masivní rozšíření této houbové choroby uvnitř neošetřeného hroznu. Jako prevence je také
vhodné na rizikových lokalitách omezit hnojení keřů dusíkatými hnojivy. Doporučujeme v
závislosti na míře rizika rozvoje botrytidy a s ohledem na termín sklizně volit vhodné
fungicidy jako TELDOR, SWITCH, SCALA, příp. novinku SERIFEL.

Jakmile se půlí červenec a srpen, zpravidla se vinařům ukazuje, jak dobře se dosud o vinice postarali. Důležitá v tomto směru je
především preventivní ochrana pomocí chemických či ekologických přípravků. Velmi důležitou roli v aktuální podobě vinic jistě
sehrálo i vhodné načasování a provedení zelených prací. Keře, na které dopadly první spolehlivé postřiky již před kvetením,
bývají pravidelně zdravé. Míru aktuálního postižení keřů plísněmi lze nyní na vinicích nejlépe detekovat na zálistcích. Především
tam a také na zónu hroznů tak doporučujeme pokud možno aplikovat postřiky přednostně. Nezřídka si lze letos dále všimnout,
že se nedostatek srážek v průběhu července na některých místech postaral o menší velikost bobulí a očekávat lze i předčasný
opad listů, srovnáme-li toto s obdobím minulého ročníku. Doufejme, že v srpnu ještě průběžně zaprší.

Na ohrožených porostech (především nové výsadby, mladé porosty) je potřeba sledovat poškození
porostů hálčivcem či vlnovníkem. Druhá dekáda srpna nabízí vhodný termín pro letní ošetření významně
napadených porostů před přechodem samiček do zimních úkrytů. K ošetření lze použít sirnaté přípravky
Kumulus nebo Sulfomax, příp. Ortus (kontaktní insekticidní přípravek určený k ochraně proti svilušce ovocné,
chmelové a révy vinné proti hálčivcům a vlnovníkům).



Doporučené přípravky dle intenzity infekčního tlaku pro profi/hobby uživatele

Infekční tlak:

slabý

střední

silný

PROFI HOBBY PROFI HOBBY

LUNA MAX+KUMULUS TOPAS+KUMULUS MELODY COMBI+CHAMPION FOLPAN+CHAMPION

DOMARK MAGNICURE CORE PEGASO F FOLPAN

DRAFOS DRAFOS DRAFOS DRAFOS

PADLÍ RÉVOVÉ PLÍSEŇ RÉVOVÁ



Výhled počasí

Do pátku lze na řadě míst opět výhledově očekávat tropické
teploty. Pokud je to možné, doporučujeme posunout aplikaci
plánovaných postřiků na dny, kdy se opět „ochladí“ pod 30
°C. Pravděpodobné nulové srážky a sympatické letní teploty
pak od víkendu vytvoří podmínky vhodné k dozrávání velmi
raných odrůd.

Intenzita infekčního tlaku dle jednotlivých lokalit:
PADLÍ RÉVOVÉ PLÍSEŇ RÉVOVÁ

Blatnice

Bzenec

Kobylí

Lednice

Mikulčice

Mikulov

Hustopeče

Pavlov

Popice

Přítluky

Sedlec 

Strážnice

Svatobořice

Valtice

Velké Bílovice

Velké Pavlovice

Znojmo

Modra (SK)

Nové Zámky (SK)

Šenkvice (SK)

Čachtice (SK)


