MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ
č.: 13 Týden: 31

Období: 31. 7. - 6. 8. 2018

PADLÍ RÉVOVÉ
Na vinicích nastávají fenofáze zaměkání bobulí až zrání. Podle předpovědi počasí bude přetrvávat spíše střední infekční tlak.
Nebezpečí sekundárních infekcí budou snižovat velmi vysoké teploty. Při teplotě nad 33 0C se rozvoj infekce omezuje, teploty nad
35 OC způsobují eradikativní účinek, kdy je patogen zničen. Zároveň se mohou objevit lokální srážky ve formě bouřek, které
patogen z porostu „umyjí“. V místech, kde jsou viditelné známky napadení porostů, doporučujeme pokračovat v ochraně. Zdravé
vinice v dalším období nebude třeba ošetřovat.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ
Infekční tlak plísně révové znovu zůstává na nejnižším stupni nebezpečí. Místa, u kterých byla provedena včasná a důkladná
preventivní ochrana, nyní nejsou infekci vystavena. Na místech s viditelnými příznaky choroby nebo s častým výskytem plísně šedé,
je vhodné pokračovat v ochraně pomocí některých z kombinovaných přípravků s kratší ochranou lhůtou (Ridomil MZ -OL 14 dní
nebo Melody Combi- 28 dní). Zdravé vinice již nebude potřeba nadále ošetřovat.

ŠEDÁ HNILOBA RÉVY
Průběh letošní vegetace je velmi rychlý a sklizně se tak předpokládají s přibližně třítýdenním předstihem. V následujícím období
se zrání mírně zbrzdí velmi vysokými teplotami, které omezují výkonnost fotosyntézy (optimum pro zrání 25-30 0C). U ranějších
odrůd může být jediným řešením lokálně systémový přípravek Teldor (OL 14 dní). Pro vystupňování cukernatosti a lepší vyzrání
jednoletého dřeva doporučujeme přípravek Drafos, který zároveň spolehlivě chrání před plísňovými chorobami, případně
ekologický přípravek Vitisan.
Riziko rozvoje:
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DETAILNÍ PŘEHLED O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ
obec

Infekční tlak
padlí révové

plíseň révová

slabý

střední

Blatnice
Bořetice
Bzenec
Čejč
Lednice
Lužice
Mikulov
Němčičky
Nosislav
Pavlov
Popice
Přítluky
Ratíškovice
Stošíkovice
Strážnice
Těšany
Tvrdonice
Valtice
Velké Bílovice
Velké Pavlovice
Vnorovy
Znojmo
Modra (SK)
Šenkvice (SK)
Svatý Jur (SK)

Legenda

Doporučené přípravky dle infekčního tlaku
padlí révové
plíseň révová
Karathane New+Kumulus
Melody Combi
Drafos
Defender Dry
Vitisan
Flowbrix

silný

nehodnoceno

plíseň šedá
Serenade ASO
Drafos
Vitisan

Výhled počasí a další informace:

Ve vinicích byly zaznamenány první výskyty
octomilky Drosophila suzukii, která napadá
zrající bobule a způsobuje octovou hnilobu.
Vhodným řešením proti tomuto škůdci může
být ekologický přípravek SERENADE ASO, který
účinkuje i proti plísni šedé.

V tomto období budou panovat velmi vysoké
teploty, čímž bude docházet ke značným
stresovým podmínkám. Suchem mohou být
ovlivněny zejména mladé výsadby.
Dopočujeme aplikaci protistresových přípravků
s převahou humínových látek, např. Alga 95 či
Algahumin.

