Okénko zahrádkáře.
První srpnový týden byl teplotně v rámci dlouhodobého normálu s dešťovými srážkami nad
dlouhodobým normálem. Dešťových srážek bylo naměřeno od 15 mm (Hrádek) po 65 mm (Vrbovec).
V rámci měsíce červenec spadlo nejvíce dešťových srážek ve Znojmě a blízkém okolí (55 – 77 mm) a
nejméně v pásu od Slupi do Jiřic (32 – 56 mm). Měsíc červenec byl dlouhodobě teplotně
podprůměrný. U broskvoní končí sklizeň plodů odrůdy Redhaven a dozrávají plody odrůdy Fairhaven.
U slivoní a švestek je celkově velmi dobrá násada plodů, u nejranějších odrůd skupiny „Čačanská“
plody jsou již zbarveny modře. U jabloní je celková násada plodů průměrná, dochází k padání plodů
jak v důsledku červivosti, tak v důsledku vytěsnění jednotlivých plodů ve shlucích. Některé plody mají
mrazová poškození. Vyšší teploty v minulém týdnu se projevily vysokou aktivitou letu obaleče
jablečného i slupkového. Přírůstky letorostů révy vinné jsou značné s bohatou listovou plochou. U
hroznů raných odrůd (Vostorg. Iršai Oliver, Siegerrebe, Arkadia) došlo v důsledků vysokých srážek
k popraskání zralejších bobulí. Na vrcholcích letorostů je u některých odrůd kadeřavost listů a je
zaznamenán značný výskyt plísně révové na mladých listech, na hroznech malý výskyt padlí a bílé
hniloby. Objevují se u dalších keřů nové příznaky chřadnutí révových keřů (ESCA). V důsledku
vysokých dešťových srážek a vyšších teplot jsou signalizovány ideální podmínky především pro vývoj
plísně révové a šedé a také padlí révy.
V tomto týdnu bude stále aktuelní ochrana jádrovin proti obalečům a preventivnímu ošetření proti
hořké pihovitosti plodů. K ochrannému postřiku použijeme přípravky: Decis Mega 0,02% 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 dní po posledním ošetření. 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 v horní části drátěnky a
opakovaném osečkování letorostů nad horním dvojdrátím. S odlistěním zóny hroznů v tomto velmi
teplém období je lépe nyní počkat, neboť je velké nebezpečí úpalu hroznů.
U stromů meruněk po sklizni ovoce, vzhledem k vlivu řezu na zdravotní stav ovocného stromu,
provádíme až do poloviny září letní řez s částečným „zmlazením“ stromů. Bakteriózy, které jsou
příčinou chorob stromů, se v době vegetace špatně dostávají do řezných ran letorostů i větví. Letní řez
provádíme způsobem průklestového typu s celkovým snížením výšky i objemu korun, úměrně stáří a
velikosti stromů. Také odstraňujeme všechny stojaté jednoleté výhony – „vlky“, kterých je letos při
velmi malé úrodě a vysokých dešťových srážek velké množství a jejich délka je značná, v rozmezí 50
– 120 cm. 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“. Letní řez podle situace nemusíme
provádět vždy až tak radikální, máme určitou možnost další redukce koruny na jaře po odkvětu podle
násady mladých plůdků při jarním korekčním řezu meruněk.
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