Okénko zahrádkáře.
Měsíc červen můžeme považovat i přes ochlazení v posledním týdnu jako teplotně nadprůměrný, což
zmenšilo vegetační zpoždění rostlin. Srážkově byl měsíc červen nad dlouhodobým normálem, který je
62 mm. Rozdělení dešťových srážek bylo značné, jak dle místa, tak i dle úhrnu srážek. Nejméně
dešťových srážek spadlo ve Stošíkovicích, Hnanicích a Slupi (37 – 59 mm). Dešťové srážky na hranici
„normálu“ byly zaznamenány v Bohuticích, Jaroslavicích, Hodonicích a Těšeticích (60 – 74 mm) a
srážky nad dlouhodobým normálem byly naměřeny v Hostěradicích, Znojmě, Jiřicích a Vrbovci (80 –
102 mm). Bohužel v obou bouřkových vlnách, které prošly územím Znojemska se vyskytovaly
kroupy, lokálně i velké množství, jež poškodily zejména plůdky jabloní, broskvoní, meruněk i
ostatního ovoce. U révy je také určité poškození, ale vzhledem k násadě květenství a hustším
porostům je poškození malé.
U švestek, slivoní a jabloní je značný výskyt mšic a dle odchytu motýlků ve feromonových lapacích
je zaznamenán konec první letové vlny obaleče jablečného. U jabloní a hrušní se jeví násada plůdků
jako průměrná, část plůdků je poškozena kroupy či nízkými teplotami. Na vrcholcích letorostů jabloní
u citlivých odrůd jsou stále znatelné příznaky padlí. Vysoký výskyt mšic je také u švestek a slivoní.
Plody středně raných odrůd třešní Vanda a Těchlovan jsou zralé, u meruněk jsou zralé plody odrůd
Aurora a začínají se vybarvovat plody odrůdy Sylvercot a Leskora.
U keřů vinné révy dochází k rychlému růstu letorostů a zálistků, letorosty již přesahují horní dvojdrátí.
Réva vinná je již ve všech lokalitách odkvetlá a v nejteplejších polohách u ranějších odrůd jsou bobule
ve velikosti „malého hrášku“.
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% a listovou výživu Wuxal Calcium 0,2%.
U slivoní, renklód a švestek aplikujeme ochranný postřik proti mšicím přípravkem Pirimor 50 WG
0,05% nebo univerzální Decis Mega 0,01% a proti monilióze plodů přidáme Teldor 500 SC 0,15 %.
U révy, kde je nyní velmi vysoká vnímavost malých bobulí k houbovým chorobám, aplikujeme
postřik, ke kterému použijeme Folpan 80 WG 0,2% nebo Momentum 0,4% či Melody Combi 65 WG
0,18% a přidáme přípravek na padlí Prosper 0,05% 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.
U keřů révy provádíme prostrkování letorostů, vylamování zálistků v oblasti hroznů a zkrátíme
letorosty asi 20 cm nad horním dvojdrátím. V letošním roce je dobrá násada a tak odstraňujeme i malé
letorosty s hrozny, u stolních odrůd ponecháme jen jeden hrozen na letorostu.
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