Okénko zahrádkáře.
Druhá dekáda července byla teplotně v rámci dlouhodobého normálu s dešťovými srážkami nad
dlouhodobým normálem. Nejvíce spadlo srážek od začátku července v severní části okresu a v okolí
Znojma (Hostěradice, Branišovice, Znojmo a blízké okolí) 64 – 75 mm, nejméně spadlo kolem hranic
s Rakouskem (Hodonice, Hrádek, Slup, Jaroslavice, Stošíkovice) 35 - 50 mm dešťových srážek.
Meruňky jsou prakticky již ve všech lokalitách sklizeny, potvrzená je asi třetinová sklizeň. U
broskvoní se sklízí odrůda Dixired a Favorita Morettini, dozrávají odrůdy Sunhaven a Red Robin. U
odrůdy Redhaven plody červenají a zvětšují se. U slivoní a švestek je celkově velmi dobrá násada
plodů, u nejranějších odrůd plody začínají „modrat“. U jabloní je celková násada plodů průměrná, zrají
jablka odrůd Discowery a July Red. Oteplení se také projevilo vysokou aktivitou letu obaleče
jablečného i slupkového. Letorosty révy vinné mají velmi dobré přírůstky s bohatou listovou plochou.
Vývoj hroznů je částečně nevyrovnaný, hrozny u ranějších odrůd se již uzavírají. Na vrcholcích
letorostů je u některých odrůd kadeřavost listů a je zaznamenán menší výskyt padlí v uzavřených
lokalitách u citlivých odrůd. Objevili se i první příznaky chřadnutí révových keřů (ESCA). V důsledku
vysokých dešťových srážek a vyšších teplot jsou signalizovány ideální podmínky především pro vývoj
plísně révové a částečně také u padlí révy.
V tomto týdnu bude stále aktuelní ochrana jádrovin proti obalečům a preventivnímu ošetření vůči
hořké pihovitosti plodů. K ochrannému postřiku použijeme přípravky: Decis Mega 0,02% nebo Decis
15 EW 0,07%, 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 – 14 dní po posledním ošetření, před uzavřením hroznů
používáme již přípravky na šedou hnilobu. Použijeme přípravky: Folpan 80 WG 0,2% nebo
Momentum 0,4% a přidáme Topas 100 EC 0,03% nebo Falcon 460 EC 0,04% - z vlastních zásob či
Kumulus 0,3%, který účinkuje také i na kadeřavost, plstnatost a svilušky. 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 prostrkováním letorostů do dvojdrátí a s osečkováním letorostů nad
horním dvojdrátím. Pokračujeme také s vylamováním zálistků v horní zóně letorostů. Můžeme také u
pozdních odrůd – Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené a modrých odrůd již začít s
částečným odlistěním zóny hroznů, toto nesmíme nikdy provádět za velmi horkých dnů, neboť je
nebezpečí úpalu hroznů.
U stromů třešní a višní je nyní po sklizni ovoce vhodná doba pro řez těchto ovocných druhů. Volíme
systém „průklestového“ typu řezu v závislosti na stáří, velikosti a hustotě koruny, odstraňujeme
zahušťující větve, jednoleté stojící vlky a celkově se snažíme řezem snížit celkovou výšku i objem
korun stromů. Pokud je vrchní část stromů hustá a obvykle i bujně rostoucí, tak zastiňuje spodní část
koruny, ve které pak odumírají větve a strom „se vyholuje“.
-Čepička-

