Okénko zahrádkáře.
Poslední dekáda měsíce srpna byla opět teplotně nadprůměrná a bez dešťových srážek. Díky
dešťovým srážkám v první polovině měsíce srpna je celkový úhrn srážek na 40 – 90% dlouhodobého
normálu. Souhrn dešťových srážek v okolí Znojma byl za tento měsíc ve výši 40 – 55 mm, v obcích
podél státní hranice s Rakouskem pak 60 – 75 mm. Na většině lokalit se půdní vláhový deficit ještě
zvýšil.
U broskvoní končí sklizeň odrůdy Flamengo a Fairhaven a dozrávají plody odrůdy Cresthaven. U
jabloní se sklízejí jablka podzimních odrůd James Grive a Summerred. U obaleče jablečného,
slupkového a švestkového dosáhla letová vlna motýlků druhé generace svého vrcholu. U révy vinné je
„celkový stav“ stále dobrý až velmi dobrý. Réva má nyní minimální přírůstky letorostů, na lehčích
půdách se růst úplně zastavil a bobule pozdních odrůd se již nezvětšují. Hrozny raných odrůd (Iršai
Oliver, Bouvierův hrozen, Arkadia, Kodrjanka, Solaris,) jsou ve fázi zralosti. Jsou signalizovány
středně vhodné podmínky pro rozvoj padlí a velmi dobré podmínky pro plíseň šedou na hroznech.
Jsou stále velmi početné výskyty chřadnutí révových keřů – odumírání kmínků (ESCA), nejvíce u
odrůd Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Muškát moravský, Veltlínské zelené, Müller - Thurgau a
některých stolních odrůd.
U keřů modrých odrůd a pozdních bílých odrůd můžeme po předpokládaném nástupu chladnějšího
počasí začátkem nastávajícího týdne citlivě, spíše méně, odstranit listy v okolí hroznů, uprostřed
révového keře. Je nutné, aby révové keře byly v zóně hroznů prosvětlené a vzdušné a po deštích brzo
osýchaly. U modrých a aromatických odrůd provedeme zasíťovat révových keřů sítěmi jako ochranu
hroznů proti poškození ptactvem.
Při chemické ochraně pozdních odrůd révy proti houbovým chorobám se nyní zaměřujeme jen na
plíseň šedou, která má nyní příznivé podmínky pro svůj rozvoj. Proti plísni šedé - hnilobě hroznů
použijeme přípravek Teldor 500 SC 0,1% nebo Thiram Granuflo 0,4% nebo Mythos 30 SC 0,25% či
Scala 0,2% a přidáme do postřiku listovou výživu Vuxal, Harmavit nebo Ekolist. Rané a polorané
odrůdy již chemicky neošetřujeme a u ostatních odrůd musíme dodržet ochranou lhůtu před sklizni,
která je dle použitých přípravků 14 - 21 dní. Mělo by to být poslední ošetření révových keřů v letošní
vegetační době.
U jabloní a hrušní je potřebné ošetřit stromy zimních odrůd z hlediska ochrany před červivosti plodů obaleči jablečnému a slupkovému přípravky: Mospilan 20 SC 0,025% nebo Decis Mega 0,02%.
Můžeme ještě přidat přípravky proti hořké skvrnitosti plodů a na podporu skladovatelnosti – Wuxal
Kalcium či Harmonie vápník.
Při aplikaci přípravků je nutné se řídit návodem na obalu přípravku, dle Přehledu registrovaných
přípravků a také aktuálními informacemi Rostlinolékařské správy ÚKZÚZ Brno. Další informace
získáme na Rostlinolékařském portálu – Agromanual.cz a webových stránkách eAGRI o přípravcích
na ochranu rostlin.
U meruňkových a broskvoňových stromů provádíme po sklizni během letního období průběžný
zmlazovací řez, především zahradnickou pilkou, který bychom měli ukončit do poloviny září.
Z hlediska zdravotního hlediska je toto období pro řez velmi vhodné. Koruny stromů se snažíme
snižovat a také zmenšit jejich celkový objem, dále vracet boční obrost blíže ke kosterním větvím
v úměrné závislosti na stáří a velikosti stromů s cílem prosvětlení celé koruny ovocného stromu.
Snažíme se o zachování základního počtu 4 kosterních větví a tento počet nezvyšujeme dalším
rozvětvováním těchto základních větví. Samozřejmě, že odstraňujeme všechny konkurenční a stojaté
letorosty, tak jako všechny zasychající větvičky a letorosty. Také odstraňujeme zbylé mumifikované a
zaschlé plody.
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