
MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 4 Týden: 22 Období: 29. 5. - 4. 6. 2018

PADLÍ RÉVOVÉ
V závěru minulého období se vytvářely vhodné podmínky pro rozvoj padlí, síla infekčního tlaku se zvyšovala na vyšší úrovně.
Předpověď na první polovinu tohoto týdne slibuje teploty okolo 28 OC a poměrně suché počasí, což bude dále zvyšovat riziko
vyššího infekčního tlaku. Rozvoj padlí by mohly negativně ovlivnit případné silné dešťové srážky, kdy by došlo ke smytí patogenu z
porostů. Réva se nachází v citlivém období, kdy na některých místech došlo k rychlému odkvětu, pozdní odrůdy odkvetou díky
vhodným podmínkám dříve, takže bude důležité tento stav nepodcenit. Nastává citlivé období vývoje bobulí do velikosti hrachu,
kdy mohou být snadno napadnutelné padlím. Vhodným řešením vzhledem k současnému vývoji bude provést ochranu pomocí
intezivních systémových fungicidů (Prosper, Vivando, Luna, Collis, Dynali).

PLÍSEŇ RÉVOVÁ 
V minulém týdnu se vyskytovaly převážně občasné přeháňky nebo lokální bouřky, které mohly zapříčinit opakované splnění
podmínky pro rozvoj primárních infekcí. V tomto týdnu se mohou vyskytnout v první polovině období další srážky, zejména v
odpoledních hodinách-buď ve formě přeháněk nebo i bouřek. Malé broky po odkvětu, které ještě nemají vytvořenu voskovou
vrstvičku na povrchu, fungují jako listy a jsou snadno napadnutelné plísní. Nyní je důležité situaci nepodcenit a provést ošetření
systémovými přípravky (Melody Combi, Cassiopee, Pegaso, Ridomil).

Riziko rozvoje: slabé střední silné

BOTRYTIOVÁ HNILOBA KVĚTENSTVÍ RÉVY
Na některých lokalitách bylo zjištěno slabé napadení květenství u citlivých odrůd. Způsobily to srážky v minulých obdobích. V
případě chladného počasí a srážek v období květu se doporučuje provést ošetření přípravky buď s vedlejší (Melody Combi,
Cassiopee), anebo přímou účinností na plíseň šedou (Switch, Thiram Granulfo).



DETAILNÍ PŘEHLED O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ 

padlí révové plíseň révová padlí révové plíseň révová

Blatnice Dynali -

Bořetice Vivando Pegaso F

Bzenec Mildicut

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 slabý střední silný nehodnoceno

obec
Infekční tlak Doporučené přípravky dle infekčního tlaku



Výhled počasí Důležité informace

Réva se nachází v období kvetení, ranější odrůdy (Solaris,
Irsay Oliver, Chardonnay) rychle a kvalitně odkvetly,
zbytek odrůd toto období brzy ukončí. Optimální
podmínky pro kvetení se vyznačují teplotou 25-30 0C,
suchým počasím.

Také dochází ke skokovému nárůstu potřeb na živiny. Která
živina se problematicky do keřů révy dostává a jakou
ideální výživu použít, aby byly listy, resp. růst opět zdravý,
pomohou odhalit rozbory listů (základní, rozšířený).


