Okénko zahrádkáře.
První dekáda července byla teplotně oproti dlouhodobému normálu chladnější, i když jsme jeden
den – pátek 10.7. zaznamenali tropické teploty. Začátek července byl velmi suchý, ale při přechodu
studené fronty v noci na sobotu 11.7. jsme zaznamenali značnou bouřkovou činnost. Nejvíce spadlo ve
Znojmě a blízkém okolí (17 – 32 mm), na ostatním území Znojemska jen 1 – 8 mm dešťových srážek.
Dle předpovědi, by mělo na Znojemsku během soboty spadnout ještě kolem 6 mm. U meruněk zrají
plody odrůdy Karola, Goldrich a na teplejších lokalitách také i odrůda Velkopavlovická. U broskvoní
nazrává odrůda Dixired, ostatní odrůdy mají ještě zelené plody, celkový zdravotní stav stromů
broskvoní je velice dobrý. Ú višní jsou zralé plody odrůd Morellen Feuer a Köröšská, celkově je
velmi dobrá násada plodů, podobně je tomu i u slivoní a švestek. U jabloní je celková násada plodů
průměrná, zrají jablka odrůd Stark Earlist, Julia a Wista Bella. Oteplení se také projevilo vysokou
aktivitou letu obaleče slupkového a výskytem mšic. Letorosty révy vinné mají velmi dobré přírůstky,
je znát dobré provlhčení v horním a středním horizontu půdy. Odkvět byl dobrý, násada hroznů je
vysoká a většina hroznů je již „svěšena“, ale vývoj hroznů je nevyrovnaný. Znovu se objevuje na
vrcholcích letorostů kadeřavost listů, je zaznamenán menší výskyt padlí v uzavřených lokalitách u
citlivých odrůd. Objevili se i první příznaky chřadnutí révových keřů (ESCA) – vadnutí vrcholových
listů, které rychle postupuje k patě letorostu. V důsledku vysokých dešťových srážek a vyšších teplot
v předešlé dekádě jsou signalizovány ideální podmínky pro vývoj plísně révové a padlí révy.
V tomto týdnu bude aktuelní ochrana jádrovin proti obalečům, mšicím a padlí. K ochrannému postřiku
použijeme přípravky: Zato 50 WG 0,015%, nebo Topas 100 EC 0,05% či Talent 0,045% a přípravky
na škůdce: Mospilan 20 SP 0,025% nebo Decis 15 EW 0,07% či Calypso 480 SC 0,025% a přidáme
přípravek s vápníkem na hořkou pihovitost plodů – Wuxal Calcium 0,2%.
Révu vinnou ošetřujeme v intervalu 10 – 14 dní po posledním ošetření, neboť mladá bobulka je nyní
nejvíce vnímavá na infekci houbových chorob. Použijeme Ridomil Gold MZ Pepite 0,2% nebo Gabrio
Top 0,2% či Momentum 0,4% a přidáme Falcon 460 EC 0,04% nebo Topas 100 EC 0,03% či
Kumulus 0,3% proti padlí, který účinkuje také i na kadeřavost, plstnatost a svilušky.
Při aplikaci přípravků je nutné se řídit návodem na obalu přípravku či dle Přehledu registrovaných
přípravků a také aktuálními informacemi Rostlinolékařské správy ÚKZÚZ Brno.
U mladších stromů broskvoní a meruněk je vhodné také některé mladé „konkurenční“ či zahušťující a
do koruny rostoucí výhony pohodlně „vylomit“ či odstřihnout a podpořit růst ostatních výhonů. Je
také doporučováno v této době u bujně rostoucích postraních výhonech „zaštipnout“ jejich vrchol.
Ještě můžeme zredukovat vysoké počty plůdků u pozdních odrůd broskvoní ruční probírkou, aby
velikost a kvalita plodů odpovídající a nesnižovali jsme příliš mnoho růstovou potenci mladých
stromků.
V závislosti na růstovém vývoji keřů révy prostrkujeme letorosty do dvojdrátí a vylamujeme zálistky v
zóně kolem květenství. Tento úkon je nutný především u odrůd, jež zahušťují keř. Stále ještě můžeme
odstraňovat malé hrozny při letošní vysoké násadě na keři. U bujně rostoucích keřů již můžeme
vrcholky letorostů osečkovat nad horním dvojdrátím.

-Čepička-

