Okénko zahrádkáře.
První květnová dekáda byla nadprůměrně teplá s rozdílnými srážkami na území Znojemska,
v rozpětí 4 - 28 mm. Z ovocných stromů nyní dokvétají jabloně. Meruňkové stromy jsou již „olisťěny“
a je v různém stupni poškození moniliovým úžehem květů. Násada plůdků u meruněk je velmi
rozdílná a dá se očekávat ještě velký propad plůdků. Podobně jsou i olistěné stromy broskvoní
s celkem dobrou násadou plůdků a bez poškození listů kadeřavosti. Na vrcholcích výhonů u slivoní,
švestek, mirabelek a meruněk je již zaznamenán výskyt mšic. Na feromonových lapácích je
zaznamenán první letový vrchol obaleče jablečného. Na teplých lokalitách keře révy vinné mají až 15
cm letorosty, na ostatních lokalitách jsou krátké letorosty do 5 cm, všechna očka jsou vyrašená.
Po odkvětu jabloní a hrušní, je nutné počítat s ochranným postřikem proti houbovým chorobám,
především strupovitosti, padlí a škůdcům – mšicím, píďalkám a obaleči jablečném. U hrušní musíme
počítat i s ochranou proti rzi hrušňové a merám. Tento ochranný zásah po odkvětu je jeden
z nejdůležitějších v ochraně jádrovin. Po dešťových přeháňkách posledních dní je i delší ovlhčení
listů. Díky velmi mírnému průběhu zimy je také velký výskyt padlí na vrcholcích letorostů, tyto
napadené letorosty je nutné odstranit a zabránit dalšímu rozšiřování choroby. Ošetřujeme přípravky:
Topas 100 EC 0,05% nebo Zato 50 WG 0,015% či Talent 0,05% z vlastních zásob a na škůdce
přidáme Decis Mega 0,01%, nebo Calypso 480 BC 0,025% či Mospilan 20 SP 0,02%. U hrušní
volíme přípravky, které účinkují jak na strupovitost, tak i na rez – Delan Pro, Merpan, Polyram,
Talent, Thiram Granuflo a Zato. Vyšší napadení rzí na listech hrušní podporuje blízkost jehličin –
jalovců, zeravů a cypříšů. Proti mérám u hrušní přidáme přírodní olej Rock Effect v koncentraci 1%,
tento přípravek „odpuzuje“ škůdce a navíc působí i proti padlí.
Porost jahodníku ke konci kvetení ošetřujeme proti plísni šedé přípravky Teldor 500 SC 0,15% nebo
Signum 0,075%.
Při aplikaci přípravků je nutné se řídit návodem na obalu přípravku či dle Přehledu registrovaných
přípravků a také aktuálními informacemi Rostlinolékařské správy ÚKZÚZ Brno.
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