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PADLÍ RÉVOVÉ
Na více lokalitách se ve vinicích objevují příznaky padlí révy, zejména jsou teď velmi dobře určitelné na bobulích.
Ideální podmínky pro rozvoj infekce byly zejména v posledním červnovém týdnu, kdy byly velmi příznivé podmínky
vlhkosti vzduchu. Znovu se tak ukázalo, jak důležité bylo včasné provedení preventivní ochrany, a to již v době před
kvetením. U pozdních odrůd je stále možné použití síry (KUMULUS nebo SULFOMAX) a to až do období začátku
zrání, blednutí bobulí, příp. do začátku vybarvování. V případě velmi silného poškození použijte KARATHANE NEW v
kombinaci se sírou. Postup infekce by se měl tímto zásahem výrazně omezit. Tlak padlí je stále na všech lokalitách
hodnocen jako silný.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ /PLÍSEŇ ŠEDÁ
U všech odrůd nastoupila a probíhá fáze vybarvování bobulí. Přetrvává nebezpečí sekundárního šíření plísně révy,
protože byly v minulém období na většině lokalit opakovaně splněny podmínky sekundární infekce. Během nočních
ovlhčení došlo na napadených rostlinných částech ke sporulaci patogenu a následně k dalším infekcím.
Momentálně je aktuální především preventivní ochrana proti plísni šedé. Toto opatření se týká především středně
raných a pozdních odrůd. Ideálně pro takové odrůdy doporučujeme přípravek SWITCH s kontaktním i systémovým
účinkem. U raných odrůd a zejména tam, kde již došlo k patrnému rozvoji choroby, jsou nyní nejlepší volbou
přípravky s krátkou ochrannou lhůtou (14 dní) jako TELDOR, MAGNICUR QUICK nebo PROLECTUS s krátkou OL.
Synergicky působícím pomocníkem v boji s plísněmi je náš přípravek DRAFOS.

Riziko rozvoje: slabé střední silné



Výhled počasí Další důležité informace:

Momentální velmi teplé počasí přišlo po vydatných srážkách vhod. V srpnu
jsou takové dny při vybarvování a počínajícím zrání révy příznivé. Ideální by
však bylo, aby nebyly tropické i noci. Pro tvorbu cukrů jsou optimální teploty
mezi 25-35°C. Pokud teploty přesáhnou 35°C v kombinaci se suchem, lze
očekávat zpomalení tvorby cukrů v listech a ukládání v bobulích. Aktuální
dlouhodobě teplé počasí proto může vést k dynamickému nárůstu cukrů.
Důsledkem potom může být v následujících týdnech u některých raných
odrůd vysoká cukernatost, nižší kyseliny a také nedostatečná vyzrálost
aromatických látek. Pro zrání bílých odrůd by teď bylo spíše optimální
střídání teplých dnů a chladných nocí. Dosavadní průběh počasí zatím
nesměle naznačuje, že výrazná by mohla být především kvalita modrých
hroznů pro výrobu červených vín. O dalším vývoji kvality hroznů na vinicích
dále rozhodně především příznivé slunečné dny, množství dalších srážek a
vlhkost vzduchu. Výhledově to zatím dle předpovědi v tomto směru vypadá
pozitivně.

Ve vinicích v integrované produkci doporučujeme nejlépe využít systémové
fungicidy působící zároveň na plíseň révovou i šedou: MELODY COMBI,
PEGASO F, MILDICUT, CYMBAL. V současné chvíli jsme na vinicích přibližně o
týden zpoždění a stále na keřích rostou nové přírůstky, zálistky, které se
budou podílet na tvorbě cukrů. Proto je tyto nutné nyní chránit před dalším
napadením plísněmi pomoci vhodných fungicidů a ideálně za podpory
listových hnojiv především na bázi draslíku a fosforu.



INTENZITA 
INFEKČNÍHO 
TLAKU DLE 

VYBRANÝCH 
LOKALIT

padlí révové plíseň révová

Blatnice

Bzenec

Čejkovice

Kobylí

Lednice

Mikulčice

Mikulov

Nosislav

Pavlov

Popice

Přítluky

Sedlec 

Strážnice

Svatobořice

Valtice

Velké Bílovice

Velké Pavlovice

Znojmo

Modra (SK)

Svaty Jur (SK)

Šenkvice (SK)

Nitra (SK)

silný střední slabý

obec
Infekční tlak



PROFI HOBBY PROFI HOBBY

VIVANDO KARATHANE NEW MELODY COMBI MILDICUT

VIVANDO SERCADIS CYMBAL FOLPAN

SULFOMAX SULFOMAX FOLPAN GOLD CHAMPION

silný střední slabý

DOPORUČENÉ PŘÍPRAVKY

padlí révové plíseň révová


