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PADLÍ RÉVOVÉ
Obecně lze konstatovat, že na všech lokalitách nyní sílí především tlak plísně révy. Vývojový trend u padlí zůstává
neměnný, podmínky pro primární infekce nejsou vyhovující. Přesto na některých místech s nižšími srážkovými úhrny k
velmi mírnému posunu mohlo dojít. Doporučujeme mít se na pozoru a průběžně na vinicích sledovat prvotní příznaky
(málo patrné zelenožluté, matné, jemně stříbřité skvrny). K lepší identifikaci doporučujeme podívat se na list z profilu ve
výšce očí, kdy je lépe viditelný šedobílý povlak mycelia. Nadále neočekáváme významnou změnu zvýšení rizika padlí. V
každém případě doporučujeme při každé aplikaci přidávat do tankmixu síru (KUMULUS, SULFOMAX) jakožto
nezastupitelnou složku fungicidní a baktericidní ochrany révy. Relativně dobře z pohledu plísní jsou na tom vinice v okolí
Kobylí. Zde padlí ani peronospoře nebyly doposud vytvořeny vhodné podmínky k dalšímu rozvoji.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ
Deštivé a chladné počasí v minulém týdnu způsobilo na mnoha místech další zvýšení rizika rozvoje plísně révové. Podle
prognostických grafů je tak atakována hranice kalamitního výskytu. Na rizikových místech lze pozorovat první nepatrné
olejové skvrny na listech, dobře viditelné symptomy jsou zejména na nejníže položených listech. Rozhodně není vhodné
déle čekat s fungicidní ochranou keřů. Podmínky pro klíčení oospor již byly splněny. U velmi raně kvetoucích odrůd a
dále tam, kde již evidujeme silné olistění keřů, doporučujeme použít přípravky na bázi systémového účinku. U porostů s
méně koncentrovanou listovou plochou lze nadále aplikovat kontaktní fungicidy. Po odeznění dešťů a nárůstu denních
teplot lze předpokládat zvýšený výskyt projevů choroby. Také proto je nutné co nejdřívější provedení ochrany keřů
spolehlivými přípravky k tomu určenými.

Riziko rozvoje: slabé střední silné



Výhled počasí Další důležité informace:

V uplynulém období jsme přešli z velmi vysokých
teplot do chladnějšího a hlavně srážkově bohatého
období. Půdy jsou z pohledu nasycenosti ve
výborném stavu, na nedostatek srážek si rozhodně
nemůžeme stěžovat. V dalších dnech nečekáme
změnu v charakteru počasí. Konec května bude
nadále teplotně normální či lehce podprůměrný.
Po odeznění dešťů bude nutné urychleně zahájit
preventivní ochranu vinic a aplikace postřiků
provádět intenzivně. Panující vhodné vláhové
podmínky jsou příznivé nejen pro révu. V
následujících dnech lze očekávat také silnější růst
plevelů, které vytváří ideální zázemí pro různé
choroby a škůdce či přímo konkurují mladším
keřům révy. V takových případech doporučujeme
použití přípravků ROUNDUP KLASIK PRO nebo
TOUCHDOWN QUATTRO.

V následujícím období bude vhodný čas k provedení listových rozborů.
V našich laboratořích lze provést základní (základní živiny) a rozšířený
rozbor listů (základní živiny a mikroživiny) s následným přesným
doporučením listových hnojiv včetně dávek.
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PROFI HOBBY PROFI HOBBY

- - MELODY COMBI RIDOMIL GOLD

TALENDO MAGNICUR CORE CASSIOPEE RIDOMIL GOLD

KUMULUS KUMULUS PEGASO F CHAMPION
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