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PADLÍ RÉVOVÉ
Současné teplé počasí s vyšší vlhkostí vzduchu vytváří velmi příznivé podmínky pro rozvoj padlí révy. Došlo k postupnému
nástupu letních teplot a s tím ke zvyšovaní tlaku infekce. To se projevilo také na signalizačních stanicích vinic, kde je v
tomto ohledu jasně určitelný trend. Až nyní lze navíc očekávat období silného intenzivního růstu letorostů a zahušťování
listové stěny. S tímto bude síla infekce úměrně růst a bude potřeba na to správně strategicky reagovat pomocí vhodné
systémové fungicidní ochrany. Ochrana keřů proti padlí pomocí zelených prací v tuto chvíli není aktuální, jelikož přírůstky a
olistění není natolik výrazné. V následujících dnech ale očekáváme zrychlení tempa růstu listové stěny a na to bude nutné
reagovat nejlépe obojí ochranou.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ
Deštivé počasí minulého období vytvářelo příznivé podmínky pro rozvoj plísně révy. Na některých vinicích je již možné na
listech dohledat primární příznaky. Díky dostatku srážek a probíhajícím letním teplotám očekáváme velmi rychlý posun
vegetačního růstu a tak i skokový nárůst vyskytujících se příznaků plísně. U keřů, kde bude dostatečně vzrostlá listová
stěna, je nezbytné aplikovat systémové nebo kombinované přípravky a ty kontaktní používat spíše jako doplňkové. Na
místech, kde je růst stále zdrženlivý, lze nadále využívat ochranu na bázi kontaktního účinku. Ke splnění srážkových a
teplotních podmínek primární infekce již došlo (10 mm/24 h). V průběhu následujícího období lze očekávat, že budou
vytvořeny také relativně příznivé podmínky pro primární infekce botrytiové hniloby květenství.

Riziko rozvoje: slabé střední silné



Výhled počasí Další důležité informace:
Začátek letošní vegetace se vyznačuje všeobecně nižšími teplotami, což se projevilo na
opožděném vývoji vegetace. U letorostů je také možné pozorovat rychlejší vývoj květenství ve
vztahu k růstu letorostů. Podobně jako v roce 2020, proto může docházet ke kvetení révy na
poměrně krátkých letorostech. Listová plocha je ale zásadní i pro kvalitu kvetení révy vinné. Z
těchto důvodů je proto doporučeno zaměřit se také na ošetření, které podpoří růst letorostů.
Vhodná je aplikace přípravků na bázi stimulace růstu révy vinné (huminové látky, extrakty z
mořských řas, přípravky na bázi prospěšných mikroorganismů).

Svou roli v následujícím období ukáže také
efekt zásobenosti půd živinami, respektive
posílení listové výživy rostlin. Zejména pak
bude kvůli opožděnému růstu letorostů
potřebný draslík a dusík. Tyto prvky mají
zásadní význam při dlouživém růstu a zvýšení
objemu listové plochy. Bez výše uvedených
živin budou keře révy vinné velmi špatně
odkvétat. Doporučujeme WUXAL KOMBI,
WUXAL SUPER, VÍNOFIT. Pro podporu
správného fungování fotosyntézy je vhodná
také HOŘKÁ SŮL.

V případě výskytu svilušek, kterým by se mohlo v letošním roce nejen na
vinicích dařit, ošetřujeme selektivním kontaktním akaricidem NISSORUN 10
WP. Ten působí dlouhodobě na vajíčka, larvy i nymfy svilušek. Na dospělce
působí nepřímo, nehubí je, ale sterilizuje (z nakladených vajíček se již
nelíhne další generace). Silný translaminární účinek přípravku zajistí
zahubení škůdce na horních i spodních stranách listů. Na bázi mydlice a
skořice lze využít šetrnější „eko“ ochranu BYLINKOVÁ SMĚS NA SVILUŠKY.
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