Okénko zahrádkáře.
První polovina měsíce července byla teplotně mírně nadprůměrná. Dešťové srážky za toto období jsou
na Znojemsku ve výši 25 – 53 mm. Nejméně spadlo dešťových srážek v Hnanicích, Stošíkovicích,
Těšeticích, Vrbovci a Slupi (25 – 30 mm). Nejvyšší dešťové srážky byly zaznamenány
v Hostěradicích a Hrádku (46 – 53 mm).
Dle výskytu motýlků ve feromonových lapacích byl zaznamenán vrchol druhé letové vlny obaleče
jablečného. Na vrcholcích letorostů jabloní u citlivých odrůd jsou stále znatelné příznaky padlí. Velký
výskyt mšic je na vrcholcích letorostů u švestek a slivoní., U meruněk jsou plně zralé plody odrůdy
Karola, Orange Red, Sylvercot a začínají zrát plody odrůdy Goldrich. U broskvoní začínají zrát
nejranější odrůdy Amsdenova, Redwin a Luna. U jabloní dozrává raná odrůda Wista Bella.
U keřů vinné révy pokračuje rychlý růst letorostů i zálistků, letorosty již přesahují horní dvojdrátí.
Réva vinná je v růstové fázi vývoje bobulí ve velikosti malého až středního hrášku. Na vrcholových
listech se u některých odrůd objevuje plstnatost révových listů.
U jabloní a hrušní ošetřujeme především proti obaleči, mšicím a také proti padlí. Ošetřujeme
kombinovanými přípravky proti houbovým chorobám: Talent 0,05% nebo Zato 50 WG 0,015%, na
škůdce přidáme Mospilan 20 SP 0,02% nebo Decis Mega 0,01% a listovou výživu Wuxal Calcium
0,2% proti hořké pihovitosti plodů.
U révy, kde je nyní stále velmi vysoká vnímavost malých bobulí k houbovým chorobám, aplikujeme
postřik, ke kterému použijeme Melody Combi 65 WG 0,18% nebo Gabrio Top 0,2% a přidáme
přípravek na padlí Prosper 0,05% nebo Topas 100 EC 0,03% či Kumulus WG 0,3%, který omezuje
kadeřavost a plstnatost révových listů. Přípravek Kumulus neaplikujeme za vyšších teplot. Pokud
máme slabší růst, přidáme přípravek na posílení růstu na bázi kyseliny huminové Envi Star nebo
Energen.
Hlavní prací u révy vinné je stále prostrkování letorostů do dvojdrátí, vylamování zálistků v zóně
hroznů a osečkování nejvyšší části letorostů. Keře révy jsou letos poměrně husté a stále ještě můžeme
při „zelených pracích“ vylomit malé letorosty, které zahušťují révový keř. V letošním roce je vysoká
násada a můžeme tak současně se zelenými pracemi ještě stále redukovat počet hroznů, především u
stolních odrůd a odrůd s velkým hroznem.
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