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PADLÍ RÉVOVÉ
Slabší výskyt padlí v loňském roce zamezil početnému osídlení bazálních oček letorostů patogenem. Na lokalitách, kde se
vyskytovaly silné mrazy, došlo k zesílení protipatogenního účinku. K tvorbě konidií na primárně napadených letorostech by
zpravidla mělo docházet nejdříve ve fázi 5.–6. listů. V tuto chvíli, a ani v následujícím období, neočekáváme významné
riziko padlí. Podmínky k šíření infekce nyní nejsou příznivé. Pokud se nízké teploty udrží také před kvetením révy vinné,
mohlo by dojít k výraznému omezení produkce dalších nových spor. Tímto by se mělo přirozeně snížit napadení padlím v
aktuálně nadcházející vegetaci. Ošetření je ale potřeba zahájit u rizikových porostů, což doporučujeme zejména na
lokalitách s pravidelným výskytem choroby, se silnějším výskytem v loňském roce a u náchylných odrůd. Vhodná je
prevence také u keřů, které jsou padlím atakovány pravidelně.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ
Vydatné dešťové srážky, dlouhodobé ovlhčení listové plochy, vhodná denní teplota 8-13°C a délka nových letorostů od
10 cm nebo nové listy v průměru od 2,5 cm - to vše nahrává výskytům primárních infekcí plísně révové. Na většině
lokalit tak také skokově vzrůstá riziko prvních projevů této choroby. Kupříkladu v Pavlově nebo ve Znojmě spadlo během

3 dnů téměř 60 mm srážek. A zejména v těchto lokalitách je potřeba posílit ochranu keřů. Typické olejové skvrny na listech
lze nalézt na nejníže položených listech nebo na listech uvnitř listové stěny keřů, které byly nejdéle ovlhčené. Ačkoli je v

letošním roce intenzívní růst letorostů vlivem počasí poměrně zbrzděn, tak i při délce letorostů nad 20 cm by určitě první

preventivní ochrana révy měla proběhnout. Pro klíčení oospor jsou již podmínky vhodné. Upřednostněte kontaktní

fungicidy s preventivními účinky. V místech momentálně více ohrožených plísněmi je už na zvážení zásah s přípravky na

bázi systémových účinných látek. Vyhlídky směrem k dalšímu vývoji plísně révové nejsou pro vinaře v tuto chvíli příznivé.

Riziko rozvoje: slabé střední silné



Výhled počasí Další důležité informace:

V důsledku chladnějšího počasí dochází na vinicích k nerovnoměrnému
rašení oček. Na různých lokalitách došlo v minulém období také k odlišným
srážkovým úhrnům. Na základě toho je nutné uvážit aktuální vhodnost
daného postřiku, aby co nejlépe keře před napadením chránil. S
preventivními postřiky doporučujeme začít po odeznění dešťů, nejpozději
ve fázi 9 listů, a to zejména na rizikových místech. Prevence na vinicích je
základ, který se pak velmi těžce během rozjeté vegetace dohání.

Dostupnost jakéhokoli registrovaného pesticidu (fungicidu, herbicidu,
insekticidu, akaricidu či jiného přípravku) lze jednoduše vyhledat v Registru
přípravků na ochranu rostlin (na stránkách UKZUZ)
(http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?vyhledat=A&s
tamp=1610731264145). Doporučujeme před užitím jakéhokoli přípravku
vždy pročíst příbalový leták/etiketu a držet se při jeho použití uvedených
doporučení (dodržování maximálních doporučených dávek, počet
opakování během sezóny, mísitelnost s jinými přípravky, dodržení zásad pro
ochranu včelstev aj.)

Proti obalečům doporučujeme dle signalizace použít
insekticidy KARATE SE ZEON TECHNOLOGIÍ, STEWARD,
LEPINOX PLUS. Přípravek STEWARD potlačuje v dávce
0,05 kg/ha také výskyt letos ve větší míře se
vyskytujícího různorožce trnkového. Použití je možné
pouze 1x za vegetaci.

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?vyhledat=A&stamp=1610731264145
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