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PADLÍ RÉVOVÉ
V současné době nedochází k významným srážkám, ty očekáváme v průběhu tohoto týdne. Průměrné teploty se dosud držely pod

normálem pro toto období. Tyto podmínky tedy spíše vylučovaly riziko nástupu padlí. Podprůměrné teploty by měly dle CHMU
panovat až do 16. května. Na základě toho lze předpokládat, že podmínky pro šíření choroby budou nastupovat spíše pomaleji a
zvolna. V oblasti Strážnice nebo Velkých Pavlovic se však již v tuto chvíli mírnější podmínky pro šíření infekce vyskytují. Na vinicích
lze pár dnů po rašení, přibližně ve fázi 5-9 listů, začít s kontaktní ochranou a zajistit tak spolehlivou prevenci před prvními infekčními
tlaky. Hlavní doporučené přípravky na následující období: SPIROX, TOPAS, příp. ROCK EFFECT

PLÍSEŇ RÉVOVÁ
V minulém období po delší pauze mírně zapršelo. Od 1.5. se ve všech hodnocených oblastech objevil nevýznamný maximální úhrn

srážek do 2 mm. Také díky tomu zůstává nadále půdní vlhkost na většině území v normě. Tyto faktory se podílí na tom, že k
primárním infekcím dosud na vinicích nemohlo dojít. S teplotami to bylo v posledních dnech jako na houpačce. Výraznější oteplení
je očekáváno začátkem tohoto týdne. Podmínky pro šíření plísně révové jsou tímto minimální. V následujícím období se očekává
rychlejší posun v růstu letorostů, zejména pokud se objeví predikované vydatnější srážky. Proto je na místě již nyní uvažovat o
prvních preventivních postřicích na bázi kontaktního účinku. Vhodné budou především měďnaté fungicidy. Hlavní doporučené
přípravky na následující období: CHAMPION, CUPROXAT.

OBALEČI
Umístění feromonových lapáků proti obalečům již mělo být provedeno v uplynulých týdnech. Motýli přezimující generace se díky

mírnější zimě začali líhnout již v dubnu. Sledujte vývoj na lapácích na vinicích a dle signalizace případně volte k použití vhodné
insekticidy, např. KARATE SE ZEON TECHNOLOGIÍ, STEWARD, LEPINOX PLUS.

Riziko rozvoje: slabé střední silné



Výhled počasí Další důležité informace:

V letošním roce panovaly delší dobu
chladnější teploty. Réva se teprve až nyní
začíná v růstu projevovat intenzivněji. Nyní
lze předpokládat, že se začátkem týdne velmi
rychle přiblížíme k vyšším teplotám. S
výraznějším teplotním výkyvem by pak byl
příhodný synchronní přísun srážek. Ten by v
tuto chvíli mohl být potřebný zejména u
mladých výsadeb na sprašových a organicky
chudých půdách. V současné chvíli je však
půdní nasycenost díky loňským vydatným
srážkám zatím hodnocena na úrovni „bez
rizika sucha“. Věřme, že to v tomto
pozitivním módu během vegetace vydrží.

V následujícím období doporučujeme do ochrany révy vinné
zahrnout také přípravky na svilušky. Svilušky způsobují
především zpomalení růstu, jemnou skvrnitost listů,
sprchávání a zasychání květenství. Od září do dubna bylo
možné pod očky na révě a v prasklinách borky dvouletého
dřeva pozorovat vajíčka, které vypadají jako červený prášek.
Proti sviluškám ošetřujeme také v následujícím období ve
fázi 9. listů. Pokud zaznamenáte výskyt tohoto škůdce, určitě
proveďte aplikaci přípravku NISSORUN 10 WP.
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