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PADLÍ RÉVOVÉ
Napříč hodnocenými lokalitami je na základě meteorologických stanic a vývoje počasí evidentní neustále sílící
tlak padlí. Vzhledem k tomu, že dokvétání révy představuje období nejvyšší citlivosti mladých hroznů k
napadení a nadále trvají vhodné podmínky pro patogen, je vhodné k ošetření upřednostnit fungicidy s
intenzívním účinkem (např. COLLIS, DYNALI, LUNA EXPERIENCE, SERCADIS, VIVANDO). Na vinicích se silnějšími
příznaky padlí doporučujeme použít přednostně přípravky na bázi spiroxaminu jako například Prosper TEC nebo
LUNA MAX. I nadále jsou predikovány vhodné podmínky pro šíření infekce a to zejména na významně
záhřevných místech.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ
Situace s chorobami je v letošním roce poměrně proměnlivá. Jsou období, kdy jejich tlak sílí a období, kdy
stagnuje. V současné chvíli je tlak plísně révové obecně na mírném ústupu a hodnocen jako středně intenzívní.
Nadále však trvá období vysoké vnímavosti květenství k napadení. V tuto chvíli je také potřeba posílit ochranu
proti plísni šedé a podchytit tak primární infekce zavčasu. Doporučujeme zintenzivnit ochranu proti plísni révově
i plísni šedé a pokud možno i zkrátit intervaly mezi jednotlivými aplikacemi (vždy dle doporučení v etiketách
jednotlivých přípravků a s ohledem na aktuální situaci na konkrétní vinici).

Riziko rozvoje: slabé střední silné



Výhled počasí Další důležité informace:

V letošním roce je možné na vinicích pozorovat častější

výskyt poškození listů révy plošticemi. Obvyklým

původcem je klopuška révová Apolygus spinolae. Jedná se o

5-6 mm velkou ploštici, zelené nebo žlutozelené barvy a

oválně vejčitého tvaru. Nymfy i dospělci sají nejčastěji na

vrcholcích letorostů, s menší intenzitou i na květenstvích. V

důsledku sání a intoxikace slinami dochází k poškození pletiv

nově vyrůstajících listů. Čepele listů jsou různě zdeformované

a proděravělé.

Po kvetení nastává období zvýšených výživových nároků na dusík, hořčík
a železo. Tyto prvky jsou důležité pro kvalitní růst nově se vyvíjejících
bobulí a správnou regulaci fotosyntézy. Vhodným přípravkem pro vinaře
je v tomto období WUXAL KALCIUM (dusík, hořčík, vápník, mikroživiny).

Přípravek KARATE SE ZEON TECHNOLOGIÍ 5 CS je insekticid, který je
aktuálně vhodný proti obalečům na révě. Navíc má výrazné vedlejší
účinky na svilušky. Vyznačuje se rychlou účinností (knockdown efekt) a
dlouhým reziduálním působením. Dráždivé účinky přípravku vyvolávají
neklid hmyzu a nutí i skrytě žijící druhy ke kontaktu s účinnou látkou.
Má repelentní účinek. U zákazníků je velmi oblíbený pro svou
neformálně vedenou účinnost na prakticky veškerý nežádoucí hmyz
osidlující révu vinnou.
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PROSPER DYNALI RIDOMIL MILDICUT

LUNA MAX TOPAS MILDICUT FOLPAN
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