Okénko zahrádkáře.
Dosavadní průběh počasí v druhé dekádě července byl ve znamení tropických teplot, bez
výraznějších dešťových srážek. Za obě červencové dekády bylo naměřeno do 20 mm, ve Vrbovci pak
31 mm dešťových srážek. U meruněk nyní dozrávají plody pozdních odrůd: Bergeron, Hargrand,
Veecot a Vesna. U broskvoní jsou zralé plody odrůd Dixired a Fertilia Morettini. U švestek dozrávají
plody rané odrůdy Čačanská lepotica. U jabloní se začínají sklízet plody odrůd Discowery a
Summerred. Některé plody jablek na sluneční straně jsou poškozeny slunečním úpalem. Početnost
kolonií mšic na vrcholcích výhonů u peckovin se snížila na přijatelný rozsah, přesto bude vhodné tyto
napadené vrcholky ručně odstranit. Na feromonových lapácích byl zaznamenán výrazný vzestup druhé
letové vlny obaleče jablečného, slupkového a švestkového. Keře révy vinné v tomto teplém počasí
mají stále přírůstky a je velký nárůst zálistků. Většina odrůd má bobule ve velikosti „hrachu“. Je
zaznamenán minimální výskyt plísně révové a padlí na listech a hroznech, na mladých listech u
citlivých odrůd je vysoký výskyt plstnatosti listů. Také se již objevují i první příznaky odumírání
kmínků – ESCA.
U jabloní je nutné počítat s dalším ochranným postřikem proti obaleči jablečném a slupkovém,
případně dalším škůdcům. Ošetřujeme přípravky Decis Mega 0,01%, nebo Mospilan 20 SP 0,025% a
přidáme listovou výživu Wuxal Kalcium 0,3% proti hořké pihovitosti nebo přípravky na bázi kyseliny
humínové (Envi Star či Energen), které zlepšují hospodaření s vodou.
Slivoně pozdních odrůd ošetřujeme přípravky: Decis Mega 0,01% nebo Calypso 480 BC 0,025% z vlastních zásob a přidáme přípravky listové výživy a smáčedlo Silwet.
V dalším ochranným ošetřením u révy musíme počítat před „uzavíráním“ hroznů. K tomu použijeme
kombinované přípravky např. Melody Combi 0,2% proti plísni révové a šedé, přidáme ještě Kumulus
0,3% nebo Prosper 0,03%. Můžeme použít pro postřik i kombinaci přípravků na jednotlivé choroby:
Folpan 0,2% nebo Momentum 0,2%, k tomu přidáme Kumulus 0,3% nebo Prosper 0,03% a Teldor
0.1% nebo Scala 0,2%. Vždy přidáváme ještě přípravky listové výživy nebo kyseliny humínové (Envi
Star či Energen), které zlepšují hospodaření s vodou.
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 révy provádíme dodatečné odstraňování zálistků v zóně hroznů, případně ještě dodatečně
odstraňujeme velmi slabé letorosty, které zahušťují révový keř. Osečkujeme dorůstající letorosty
přesahující horní dvojdrátí ve výši cca 20 cm nad horními dráty. V tomto velmi teplém období
nesmíme provádět odlisťování keřů révy v zóně hroznů.
Nesmíme v tomto velmi horkém počasí zapomínat na závlahu mladých podsazených sazenic révy
vinné či mladých ovocných stromků. Je vhodné také mulčovat trávu a plevele kolem kmínků stromů
či révových sazenic, které částečně zabraňují výparu vody z půdy.
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