
Okénko zahrádkáře. 
 

    Druhá srpnová dekáda na Znojemsku byla teplotně nad dlouhodobým normálem s velmi rozdílným 

úhrnem dešťových srážek. Celkem bylo naměřeno od 11 mm (Hnanice) po 73 mm srážek 

(Branišovice). Celkové dešťové srážky od začátku měsíce srpna činí od 44 mm (Hnanice) po 102 mm 

(Branišovice).  U broskvoní končí sklizeň plodů odrůdy Symphonie a plody odrůdy Cresthaven jsou 

ještě tvrdé. U slivoní a švestek, které mají všeobecně velkou sklizeň, jsou sklizeny plody odrůd 

Katinka, Čačanská rodna, Čačanská najbolje, Zelená renkloda i Mirabelka nancyská. Dozrávají plody 

odrůd Jojo, Stanley a Valor. U jabloní je celková násada plodů průměrná, dochází k padání plodů, jak 

v důsledku červivosti, tak v důsledku vytěsnění jednotlivých plodů ve shlucích. Sklizeny jsou plody 

odrůdy Discowery, dozrávají plody odrůdy James Grive a Summered. Vysoké teploty v minulém 

týdnu se projevily stále vysokou aktivitou letu obaleče slupkového. U révy vinné jsou stále velké 

přírůstky letorostů révy vinné s bohatou listovou plochou. Je značný výskyt plísně révové na mladých 

listech, „ustoupila“ kadeřavost a plstnatost listů. U citlivých odrůd v uzavřených lokalitách je 

zaznamenán na hroznech výskyt padlí. Objevují se u dalších keřů nové příznaky chřadnutí révových 

keřů (ESCA). V důsledku vysokých dešťových srážek a vyšších teplot jsou signalizovány velmi dobré 

podmínky především pro vývoj plísně šedé, révové  a „průměrné“ u padlí révy.   

V tomto týdnu bude stále ještě aktuelní ochrana jádrovin proti obaleči slupkovému a preventivnímu 

ošetření proti hořké pihovitosti plodů. K ochrannému postřiku použijeme přípravky: Decis Mega 

0,02% nebo Dimilin 48 SC 0,025% či  Mospilan 20 SP 0,025% a přidáme přípravek s vápníkem na 

hořkou pihovitost plodů – Wuxal Calcium 0,2%.  

Révu vinnou ošetřujeme v intervalu 10 dní po posledním ošetření. Použijeme přípravky: Champion 

0,3% nebo Kuprikol 0,5% (z vlastních zásob) na lepší vyzrávání révy a proti hnilobě hroznů přidáme 

Mythos 30 SC 0,25% nebo  Scala 0,2%, či Teldor 50 SC 0,1% nebo Thiram Granuflo 0,4% - oba z 

vlastních zásob.  

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 keřů révy vinné pokračujeme s opakovaným osečkování letorostů nad horním dvojdrátím. 

S odlistěním zóny hroznů můžeme začít po předpokládaném ochlazení na začátku tohoto týdne, 

především u modrých a pozdních bílých odrůd.  

U stromů broskvoní začneme s letním řezem po sklizni plodů a provádíme jej až do poloviny září. 

Bakteriózy, které jsou příčinou chorob „dřevní hmoty“, se v době vegetace špatně dostávají do 

řezných ran letorostů i větví. Letní řez provádíme částečným „zmlazením a prosvětlením“ stromů se 

záměrem stálého snižování  výšky i objemu korun, úměrně stáří a velikosti stromů. U broskvoňových 

stromů daleko více provádíme detailní řez zahradnickými nůžkami než u meruněk. Snažíme se 

zmenšovat délku dvou až tříletých postraních větví na základních kosterních větví zakrácením na 

vhodný jednoletý výhon, který již nezakracujeme. Letní řez provádíme podle vzrůstnosti stromu i 

délce jednoletých výhonů. Počítáme s ponecháním většího množství jednoletých výhonů jako 

„rezervy“ pro případ poškození zimními či pozdně jarními mrazy. Počítáme také s tím, že základní řez 

stromů broskvoní provádíme na jaře v období těsně před květem.     
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