
Okénko zahrádkáře. 
 

    Uplynulý týden byl teplotně podprůměrný a srážkově nadprůměrný s  rozdílným úhrnem dešťových 

srážek. Celkem bylo naměřeno od 27 mm (Stošíkovice) po 48 mm dešťových srážek (Hostěradice a 

Vrbovec). Za měsíc srpen celkem spadlo od 60 mm (Stošíkovice, Troskotovice) po 113 mm 

(Branišovice, Vrbovec) dešťových srážek. Teplotně byl srpen mírně pod dlouhodobým normálem. U 

broskvoní nyní dozrávají plody odrůdy Cresthaven. U slivoní a švestek se sklízí plody odrůd  Stanley, 

Valor a Domácí. Započala sklizeň jablek odrůdy James Grive Red, Rubín a Gala, u hrušní začíná 

dozrávat odrůda Konference. Vcelku vyšší teploty v minulém týdnu se stále projevují vysokou 

aktivitou letu obaleče slupkového. U révy vinné je ještě značný výskyt plísně révové na mladých 

listech. 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 „podprůměrné“ u padlí révy. Pěstitelé již sklízí hrozny nejranějších odrůd na výrobu burčáku 

- Iršai Oliver, Solaris a Muškát moravský. Zralé jsou i stolní hrozny odrůd Arkadia, Ajwas, Julski 

Bizer a Suzi. Zaměkání u moštových odrůd je asi o 10 – 14 pozdější jak v loňském roce, čili v rámci 

dlouhodobého termínu. 

V nastávajícím období již není vhodné porosty jabloní ošetřovat a to i přes mírné poškození jablek 

obalečem slupkovým.  

Révu vinnou ošetřujeme přípravky proti plísni šedé Mythos 30 SC 0,25% nebo  Scala 0,2%, či Teldor 

50 SC 0,1% nebo Thiram Granuflo 0,4% - oba z vlastních zásob.  Ranější odrůdy již neošetřujeme, 

neboť je nutné dodržet ochranou dobu, která u těchto přípravků je od 21 – 30 dní.  

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, ale již menším - estetickým osečkování vrcholků 

letorostů. S odlistěním listů v zóně hroznů můžeme pokračovat, především u modrých a pozdních 

bílých odrůd – Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský a Ryzlink rýnský.  
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