Okénko zahrádkáře.
Druhá dekáda června byla oproti dlouhodobému normálu chladnější, ale ke konci druhé dekády se
výrazně oteplilo. Celkový úhrn dešťových srážek k 27. červnu byl vysoce nadnormální a také značně
rozdílný podle lokalit. Nejmenší úhrny srážek jsou v okolí Stošíkovic a Těšetic (110 mm) a nejvíce
spadlo dešťových srážek v okolí státní hranice s Rakouskem, kolem Branišovic a Troskotovic (130 160 mm). Na průběh červnového počasí můžeme použít lidové rčení – „Medardova kápě čtyřicet dní
kape“. Vydatné deště způsobily u dozrávajících třešní silné popraskání plodů a také i jejich
znehodnocení. Úroda višní je dobrá, začínají zrát plody odrůdy Morellen Feuer. U meruněk dozrávají
plody odrůdy Orange Red a Leskora, začínají „žloutnout“ plody odrůdy Karola. Jinak celková sklizeň
u meruněk se odhaduje na 10% dlouhodobého normálu. U broskvoní je celkově průměrná násada
plodů, nejlepší je u odrůdy Redhaven. Stromy švestek a slivoní mají také ve většině případů dobrou
násadu. U jabloní je celková násada mladých plůdků průměrná, červnový propad plůdků je stále
značný, ale plody se rychle zvětšují. Pokud ke konci června nemáme na plodech výskyt strupovitosti,
můžeme ochranu proti této houbové chorobě ukončit. Oteplení se také projevilo vysokou aktivitou letu
obaleče slupkového. Letorosty révy vinné mají velmi dobré přírůstky, je znát vydatné provlhčení
v horním a středním horizontu půdy. Raně kvetoucí odrůdy révy jsou již odkvetlé, později kvetoucí
odrůdy jsou v plném květu či dokvétají. V důsledku vysokých dešťových srážek a vyšších teplot jsou
signalizovány ideální podmínky pro vývoj plísně révové a padlí révy.
V tomto týdnu bude aktuelní ochrana jádrovin proti obalečům 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 důsledku vysokých dešťových srážek co nejdříve, především kombinovanými přípravky
s dlouhodobějším účinkem. Použijeme Ridomil Gold MZ Pepite 0,2% nebo Melody Combi 65 WG
0,18% či Gabrio Top 0,2% a přidáme Falcon 460 EC 0,04% nebo Prosper 0,06% 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.
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 se zahušťují – Müller Thurgau,
Sylvánské zelené, Neuburské, Kerner či stolní odrůdy. Případné krátké letorosty, které zahušťují
révový keř vylomíme, abychom nezahušťovali révové keře. Stále ještě můžeme odstraňovat malá
květenství či hrozny při letošní vysoké násadě na keři.
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