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PADLÍ RÉVOVÉ
Na více místech došlo během posledního období k vzestupu rizika šíření padlí na vysoký stupeň. V nejvyšším

stupni ohrožení se nyní nacházejí například Velké Pavlovice nebo Strážnice, tam jsou podmínky pro šíření
infekce velmi příhodné. Obecně tlak padlí na vinicích během posledního období citelně vzrostl a i nadále jsou
predikovány vhodné podmínky pro šíření, Zejména na významně záhřevných místech. V následujícím období
bude o všem rozhodovat kvalitní fungicidní ochrana s přípravky na bázi systémových účinků. V těchto chvílích je
réva k napadení padlím stále vysoce citlivá. Šíření infekce by mohl omezit častější výskyt přeháněk. Mohlo by
tak dojít k částečnému smytí spór hub z rostlin, čímž by se míra napadení omezila.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ
V posledním období místy spadlo větší množství srážek. Například ve Svatobořicích napadlo ze čtvrtka na pátek
téměř 50 mm. Relativně dobře zapršelo i na místech, kterým se doposud srážky spíše vyhýbaly, příkladem je
oblast Kobylí. Nyní, v době kvetení a krátce po odkvětu, je aktuální vysoká vnímavost květenství k napadení
plísní. Primární infekce lze nejlépe podchytit sledováním keřů v níže položených částech vinic, vinic v blízkosti
lesních porostů nebo vodních ploch či v uzavřených a hůře „větraných“ polohách. Dle zjevných příznaků je pak
nutné zintenzivnit ochranu. Ohroženy jsou nadále nejvíce náchylné odrůdy nebo ty s hustějším květenstvím
(např. Müller Thurgau, Lena, Johanitter).

Riziko rozvoje: slabé střední silné



Výhled počasí Další důležité informace:

Mnoho vinic se během pár minut ocitlo v doslova
katastrofální situaci. Na mnoha lokalitách došlo k
velmi silnému krupobití, kdy kroupy dosahovaly
velikosti tenisových míčků a podstatně narušily a
poničily stovky hektarů (drátěnky, vedení i keře). V
tom nejhorším případě byly vinice úplně
zdevastovány velmi silným tornádem. Jedná se o
extrémně nešťastnou událost a všem zasaženým
vinařům přejeme hodně sil a víry v lepší zítřky.

Vinice, které jsou zasaženy „pouze“ krupobitím,
bude nutné co nejrychleji regenerovat. Narušená
listová plocha, polámané letorosty a květenství nyní
vytváří nežádanou vstupní bránu pro různé patogeny.
Proto bude nutné posílit fungicidní ochranu a
zaměřit se i na ošetření, které podpoří celkový růst
keřů. Vhodná je nyní aplikace přípravků na bázi
stimulace růstu (huminové látky, extrakty z mořských
řas, přípravky na bázi prospěšných mikroorganismů,
listová hnojiva s vyšším obsahem dusíku a draslíku).
Doporučujeme například ALGAHUMIN,
AMALGEROL, WUXAL KOMBI, VÍNOFIT. U silně
zasažených vinic bude v krajních případech bohužel
nutné přistoupit k řezu dle aktuální situace a k
následnému ošetření řezných ran.
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PROFI HOBBY PROFI HOBBY

VIVANDO DYNALI MELODY COMBI RIDOMIL

PROSPER CABRIO TOP MILDICUT MILDICUT

KUMULUS KUMULUS CUPROXAT FOLPAN
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