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PADLÍ RÉVOVÉ
Na základě vývoje předešlých dnů došlo k zesílení podmínek vhodných pro šíření padlí. Keře by ale v tuto chvíli již
měli být k chorobě odolnější. Odolnost bobulí k nové infekci se zvyšuje zejména po zaměkání. Pokud se infekce na
bobulích objeví už před zaměkáním bobulí a účinná ochrana nebyla dostatečná, může docházet k napadení i po
zaměkání. Doporučujeme na místech silněji postižených padlím volit takové přípravky, které vykazují silný
eradikativní účinek. U raných a velmi raných odrůd už je vhodné omezit sirnaté přípravky. U ostatních odrůd je
stále možné fungicidní a baktericidní účinky síry využívat. Přípravky KUMULUS nebo SULFOMAX s vysokým podílem
účinné látky (80 % S) lze aplikovat až do období začátku zrání, blednutí bobulí, příp. do začátku vybarvování (BBCH
81).

PLÍSEŇ RÉVOVÁ /PLÍSEŇ ŠEDÁ
V uplynulém týdnu přes nás přecházelo několik frontálních systémů. Srážky se objevovaly prakticky každý den,
většinou byly lokální a intenzivní. V posledním období spadlo na hodnocených lokalitách od 40 do 70 mm a také
díky tomu se vytvořily velmi dobré podmínky pro zesílení tlaku plísně. Například v Popicích spadlo jen během
čtvrtka až 66 mm. Naopak Přítluky nebo Valtice hlásí v porovnání s ostatními lokalitami srážky podstatně nižší. Na
vinicích jsou nyní vytvářeny podmínky především pro existenci infekčního tlaku plísně šedé. Právě této chorobě je
potřebné věnovat velkou pozornost a zacílit na ni s vhodnou fungicidní ochranou. Ohroženy jsou nyní především
velmi rané a rané odrůdy. Pro pozdní odrůdy nepředstavuje srážkový průběh poslední dekády významné riziko z
pohledu botrytidy. Z fungicidů lze nyní využít i ty, které působí současně proti plísni révové a plísni šedé jako
MELODY COMBI, PEGASO F, FOLPAN nebo FOLPAN GOLD.

Riziko rozvoje: slabé střední silné



Výhled počasí Další důležité informace:

Při aplikaci postřiků doporučujeme v
následujícím období cílit pokud možno
především do zóny hroznů. Primárně by se
měla aplikační kapalina dostat na hrozny a
nově přirůstající zálistky. Při použití jakéhokoli
přípravku k ochraně révy vinné je také třeba
dodržet stanovenou ochrannou lhůtu (OL).
Fungicid již tedy volte s ohledem na ranost
dané odrůdy. Krátkou OL 14 dní mají přípravky
TELDOR, MAGNICUR QUICK nebo PROLECTUS.
Jako ekologickou variantu lze využít například
BYLINKOVOU SMĚS NA PLÍSNĚ.

Aktuálně lze před dozráváním posílit odolnost keřů
vůči houbovým chorobám také pomocí vhodných
listových hnojiv. Výhodou je, že rostliny ke zrání
podpoříme dostatkem živin a že u hnojiv obecně není
nutné řešit ochrannou lhůtu vůči keřům (i tak by ale
měla být tato hnojiva aplikována maximálně týden
před plánovanou sklizní). Vápník obsažený ve hnojivu
WUXAL KALCIUM posiluje pevnost buněčných stěn a
tedy i slupek bobulí. Dalším hnojivem s vysokou
přidanou hodnotu ve formě zásaditého pH 10 je
DRAFOS. Vysoké pH spolehlivě vytvoří nevhodné
podmínky všem kyselomilným houbovým patogenům.
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PROFI HOBBY PROFI HOBBY

VIVANDO KARATHANE NEW MELODY COMBI MILDICUT

DOMARK DYNALI MILDICUT FOLPAN

SULFOMAX SULFOMAX FOLPAN GOLD CHAMPION

silný střední slabý

DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové plíseň révová


