
Milí přátelé, 

Představujeme Vám 2. vydání “občasníku”, které je tentokrát věnováno ovocnářství v severní Itálii, kde jsme ve druhé polovině září 
měli možnost strávit několik dnů. Hlavním cílem byla návštěva výzkumného cetra Fondazione Edmund Mach - Instituto Agrario Di 
San Michele All´Adige a s ním spojená exkurze do konsorcií La Trentina a Melinda. Přestože šlo o relativně krátkodobý pobyt, podaři-
lo se zaznamenat poměrně široký záběr informací.  Byla by škoda je nepředat dál...

Text a foto: V. Falta, V. Psota a kol.
Datum: 3.9.2014
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Trentino - Alto Adige:
Ovocnářsko-vinařský ráj 
na severu Itálie

Biosad News

Dech beroucí masívy Dolomit a gi-
gantická údolí pokrytá mozaikou vi-
nic, sadů a malebných měst a měste-
ček, nad nimiž vidíme či tušíme pří-
tomnost sjezdovek a horských tre-
ků. Optimističtí a otevření lidé a k 
tomu „rakouský“ pořádek.  Špičkové 
výsadby s výstavními Goldeny, obří 
odbytová střediska a excelentní vý-
zkumné  centrum. To je Trentino a 
další alpské regiony Itálie vyznačující 
se nejen skvěle fungujícím ovocnář-
stvím, ale působící navenek jako har-
monický  a krásný kout světa. Zkus-
me se v následujících řádcích na ten-
to region podívat více z blízka a  zá-
roveň najít odpověď na otázku, kde 
je skryt klíč k úspěchu a prosperitě 
celého kraje.
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Ovocnářsko-vinařský ráj 
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Oblast Trentino - Alto Adige: 
28000 ha sadů, 60% italské 

produkce, velikost farem 1,5 ha; o od-
byt a know how se starají kooperativy

Samotná Itálie je sedmým největším 
producentem jablek na světě s roční 

produkcí přibližně 2,2 mil. tun a v Evro-
pě je na druhém místě za Polskem. Plo-
cha jabloňových v této zemi  činí přibliž-
ně 57 tis. ha, což ji v tomto ohledu zařa-
zuje na 13. místo ve světě. Svědčí to o 
velmi intenzívním pěstování s vysoký-
mi hektarovými výnosy a také o prospe-
ritě odvětví v daném regionu. Pro srov-
nání se světová produkce jablek  pohy-
buje přibližně okolo 65 miliónů tun roč-
ně, přičemž téměř polovina této pro-
dukce pochází z Číny. Měřeno na úrovni 
kontinentů se na produkci přibližně z 55 
% podílí pěstitelské oblasti v Asii; Evropa 
zaujímá 22 % a Amerika pouze 15 %. 

Přibližně 70 % italské produkce (zhru-
ba 1,5 mil. tun) pochází z regionu Tren-
to - Alto Adige; dalšími pěstitelskými 
oblastmi je Veneto, Emiglia Romagna, 
Piemonte a Campania. Region Trento - 
Alto Adige je s 28 000 ha půdy největ-
ší  souvislou pěstitelskou oblastí jabloní 
v Evropě a i jednou z nejvýznamnějších 
na světě. Pomyslným středem tohoto 
ovocnářského světa s dlouholetou tra-
dicí je provincie Trento (též se použí-
vá název Trentino).  Na svazích Dolo-
mit i v samotných údolích se na 10 000 
ha, tj. ploše srovnatelné se všemi inten-
zivními sady v ČR, každoročně vypěs-
tuje okolo 450 000 t jablek. Sady jsou 
opravdu všudypřítomným fenoménem 
a najdeme je od 400 až do 1200 m.n.m, 
v blízkosti měst a městeček a i na vzdá-
lených strmých svazích, kde bychom 
očekávali spíše lyžařské areály. Díky vy-
sokým cenám půdy je k pěstování vyu-
žit doslova každý centimetr půdy, a to 

i v extrémně členitém horském nebo 
podhorském terénu. Zdejší mikroklima  
oblasti umožňuje dosáhnout  u jablek, 
zejména u odrůdy Golden Delicious, 
vysoké kvality plodů – a i z tohoto dů-
vodu 20 % italské produkce  pochází z 
Trentina. Přibližně 300 tisíc tun jablek z 
celkové roční produkce provincie Tren-
tino pochází z  Val di Non, kde žije 38 ti-
síc obyvatel.  Pěstování jablek se v tom-
to údolí stává přímým zdrojem příjmu 
pro 10 tisíc rodin a nepřímo pro dalších 
6 tisíc rodin, které jsou závislé na pro-
dukci jablek (skladování, třídění a trans-
port ovoce, servis pro ovocnáře, prodej 
techniky, finanční sektor, aj.). 

Nejen v oblasti Trentina, ale v celé 
Itáílii, je tradicí sdružování pěstitelů 
ovoce do členských družstev (ko-
operativ), tato družstva se dále spo-
jují do větších konsorcií. Např. v roce 
1989 založilo 16 místních členských 
družstev v oblasti Val di Non a Val di 
Sole konsorcium Melinda, v jiné ob-
lasti spojením šesti členských družstev 
vzniklo konsorcium La Trentina. Úlo-
hou družstev nebo kooperativ je zajis-
tit nejen odbyt, ale i kompletní tech-
nologii a poradenský servis pěstitelům.
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Krajina mezi Bolzanem 
a Trentem..

Mozaika sadů vyplňuje doslo-
va každé místečko obdělávatel-
né půdy a zasahuje až do samé 
blízkosti obcí a lesních poros-
tů. Zeleň je přerušena pouze še-
dými plochami protikroupových 
sítí nebo zakrývacích systémů. 
Pozemky jednotlivých farmářů 
jsou kupodivu malé (v průmě-
ru do 1,5 ha), jak je patrno i z de-
tailního záběru.

Vinice Tradiční plodinou na svazích 
Jižních Tirol je vinná réva. 

V oblasti Val di non, odkud pochází tyto snímky, 
je však spíše doplňkovým sortimentem a kra-
jinný ráz zde vytváří hlavně výsadby jabloní - 
především odrůda Golden Delicious. U toho dosa-
hují místní pěstitelé nejlepší kvality ve vyšších 
polohách, kde je prý pro zrání “Goldenů“ ideální 
mikroklima.
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Další ukázky krajinného rázu v 
oblasti Trenta. Zdá se, že ja-

blka rostou úplně všude (snímek 
dole) :-)

Fotografie na této straně: Luděk Laňar
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Intenzivní sady přímo v obci.
V regionu je zcela běžné, že intenzivní výsadby jsou součástí 
vesnic a městeček. I pár řádků jabloní„za humny“ je udržováno 
podle stejné technologie, jako větší výsadby v otevřené krajině. 
Neuspořádané a zanedbané plochy, tak jak jsme na ně zvyklí u 
nás, v této oblasti najdete zřídka. Zdroj škůdců a chorob tak vět-
šinou tvoří pouze lesy.

Prolínání sadů s lidskými sídly je spojeno se zvý-
šeným tlakem na omezování chemické ochrany. 
Například proti obaleči jablečnému je na většině 
ploch využívána metoda dezorientace. Ekologic-
kých sadů je ale v regionu minimum (1%) - převa-
žuje model integrované produkce. Jedním z důvo-
dů je náročnost hlavní pěstované odrůdy (Golden 
Delicious) na ochranu proti strupovitosti. Na svaži-
tých pozemcích je za mokra přístup mechanizace 
spojen s bezpečnostními riziky, což omezuje mož-
nost využití „stop aplikací“ polysulfidu vápenatého 
(více str. 13-14).

Převažuje model IPM
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Dva zdánlivě protikladné vjemy: 
Pohoda při sklizni na rodinné farmě a gi-
gantické centrum se sklady a  horami 
velkobeden. Vše je ale součástí jedno-
ho týmu, kde díky inteligenci pěstitelů, 
manažerů, solidnosti obchodníků a celé 
místní společnosti má šanci na zajištění 
slušného živobytí každý..



Trochu historie na úvod..
Výzkumné centrum:

Současnost

Výzkumné centrum Instituto Agrario 
Di San Michele All´Adige: 

136 let tradice; ucelený systém výzkumu, 
jehož výstupem je extension servis pro 

jednotlivé farmáře..

7

Biosad News 2/2014

Jedním z fenoménů, který významně 
zformoval ráz krajiny i život lidí v regi-
onu je výzkumné centrum Fondazio-
ne Edmund Mach - Instituto Agrario Di 
San Michele All´Adige. Založení cen-
tra se datuje k roku 1874, kdy v býva-
lém augistiánském klášteře na pod-
nět tehdejší tyrolské vlády vznikla ze-
mědělská škola spojená s experimen-
tální stanicí a pokusnými výsadbami. 
Cílem bylo poskytnout vzdělání a od-
borné zázemí německy a italsky mlu-
vícímu obyvatelstvu po obou stranách 
Alp. Projekt navrhl p. Edmund Mach, 
který se zároveň stal první ředitelem 
institutu, jehož poslání nespočívalo 
jen ve vzdělávání farmářů, ale i v zajiš-
tění jejich spolupráce s pokusnou sta-
nicí tak, aby byl v co největší míře vyu-
žit poteciál místního zemědělství. Mo-
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Jedna z nových budov instituce v San 
Michele All´Adige

Pokusná stanice v Pergine Valsugana dýchá historií
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del, jenž vznikl pod vedením osobnos-
ti p. E. Macha a vedl k rozkvětu celé ob-
lasti, se stal vzorem pro další obdobné 
projekty a jeho význam brzy přesáh-
la hranice regionu. Celo historií institu-
tu až do současnosti se prolíná úsilí o 
propojení vztahů mezi školou, výzku-
mem a technickým servisem poskyto-
vaným praxi. Toto poslání je zakotveno 
i v statutu výzkumného centra centra. 
V rozvoji výzkumné instituce hrála roli 
řada dalších osobností, z nichž v před-
válečném období vynikali prof. Enri-
co Avanzi a Rebo Rigotti a po 2. světo-
vé válce pak Bruno Kessler, jenž byl zá-
roveň i prezidentem regionu Trentino. 
Jeho zásluhou došlo v 70. letech k mo-
dernizaci výuky a k otevření spoluprá-
ce s obdobnými zahraničními istitu-
cemi, především v německy mluvících 
zemích. Nově byly vybavena zaříze-
ní analytických laboratoří, experimen-
tálních stanic, farem, vinných sklepů a 
dalších složek výzkumného centra. In-
stituce je nyní privátního charakteru a 
jejím vlastníkem je region.

V průběhu několika po-
sledních let došlo k roz-
šíření výkumných smě-
rů od  zdravotní bezpeč-
nosti zemědělské produk-
ce, genetiky vinné révy a 
jablek, ochrany životního 
prostředí a klimatických 
změn, technologie pěs-
tování vinné révy a jab-
lek  až po chov domácích 
zvířat, ryb, lesnictví a dal-
ší obory. Představu o roz-
sahu činností si můžeme 
učinit i podle organizač-
ní struktury, jež je k na-

Dr. Edmund Mach 

hlédnutí na webu instituce 
(http://www.fmach.it/). V 
současné době institut řeší 
významné úkoly na mezi-
národní úrovni a s jeho zá-
stupci a výsledky se setká-
me prakticky na každé ev-
ropské konferenci věnova-
né pěstování ovoce. Pod 
vedením tohoto institutu 
byl například koordinován 
projekt sekvenování geno-
mu odrůdy Golden Delici-
ous, který byl v roce 2010 
úspěšně dokončen. V in-
stitutu pracuje 800 vědců, 

profesorů, techniků, stu-
dentů – doktorandů. Vě-
nuje se vzdělávání (uni-
verzita s 900 studenty), 
základnímu výzkumu a 
transferu aplikovaného 
výzkumu do oblasti ze-
mědělství, tzv. extensi-
on servis, kde asi 70 spe-
cialistů zajišťuje rozší-
řený poradenský servis 
pro 8000 farem. Krom 
toho je v činnosti zahr-
nuto zpracování produk-
tů, dále  ochrana životní-
ho prostředí. aj. 



Návštěva výzkumného centra: 
laboratoř letem světem, pokusné výsadby, 
šlechtění, podnože, tvarování. Problémy s 

únavou půdy a s octomilkou Drozophilla su-
zuki. Nové postupy v metodě dezorientace 

proti obaleči jablečnému.
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Při exkurzi nás provázel p. Tommaso 
Pantezzi (na fotografii druhý zprava), 

který je zapojen do činnosti extension 
týmu. Cílem tétojeho týmu je zprostřed-
kovat součinnost mezi výzkumem a far-
máři tak, aby výsledky výzkumu nejen na-
cházely rychlé uplatnění v praxi, ale aby 
také byly stanovovány rozumné a smyslu-
plné výzkumné cíle a směry. Aktivity jsou 
směrovány přímo ke konkrétním farmá-
řům a firmám. Měli jsme možnos nahléd-
nou do jedné laboratoří, navšívit pokusné 
výsadby jabloní i třešní se zaměřením na 
šlechtění, testování podnoží, tvarování. 
Součástí programu prvního dne v oblasti 
Trenta byla i návštěva odbytového cent-
ra La Trentina, která s výzkumným isntitu-
tem úzce spolupracuje.

ExkuRZE VE VýZkuMNéM cENTRu

Program šlechtění

Únava půdy a nové podnože

Institut Edmund Mach Foundation je 
mimo jiné zaměřen na šlechtění jab-
lek a každoročně je provedeno 20 – 30 
kombinací křížení a následně selekto-
vány nadějné genotypy z 5 – 7 tisíc se-
menáčů ročně. Pro selekci využíva-
jí moderních technik molekulární bio-
logie, k dispozici mají moderně vyba-
vené laboratoře umožňující sekveno-
vání, genotypizaci, vývoj genetických 
markerů využitelných v selekci nových 
odrůd a další analýzy. Šlechtění jablo-
ní je zaměřeno na rezistenci k patoge-
nům chorob (Venturia inaequalis, Po-
dosphaera leucotricha, Erwinia amylo-
vora a další), na vnitřní kvalitu a dlou-
hodobou uchovatelnost plodů. Každo-
ročně se vyselektuje přibližně 30 hyb-
ridů, nejlepší z nich jsou nabídnuty ke 
zkoušení ovocnářům v místním regio-
nu. Pokud o hybridy není zájem  přímo 
zde, nabídnou se na zkoušení do dal-
ších regionů. 

V dané oblasti se jedná již 
o 4 generaci jabloňových 
sadů obnovených na tém-
že pozemku. Cena půdy v 
oblasti Trenta se pohybu-
je přibližně na 90 EUR/ m2 
na rovině, na svazích a v 
údolích je cena nižší (při-
bližně 40 EUR/m2).  Téměř 
veškeré výsadby jsou na 
podnoži M9, která je na 
únavu půdy citlivá. Pro-
blém je v současné době 
řešen výměnou půdy v 
řádku půdou z meziřadí 

nebo v použití nových pod-
noží, zejména americké řady 
Cornell Geneva. Dle úda-
jů šlechtitelů jsou všechny 
tyto podnože rezistentní k 
napadení patogenem Erwi-
nia amylovora a tolerantní k 
Phytophthora sp. Jsou také 
více či méně tolerantní ke 
komplexu půdních patoge-
nů způsobujících tzv. speci-
fickou únavu půdy a někte-
ré rovněž vykazují odolnost 
k napadení vlnatkou krva-
vou. Hlavní zkoušené pod-

nože jsou G11 – jedná 
se o slabě rostoucí pod-
nož srovnatelnou růstem 
i plodností s M9 T337, její 
odolnost k únavě půdy 
je nízká, je ale odol-
ná proti  vlnatce krva-
vé, G16 – slabě rostoucí 
podnož růstem mezi M9 
T337 a M9 Pajam 2, kde 
je produkce podobná s 
M9, částečně je odolná k 
půdní únavě ovšem cit-
livá vůči virům a násled-
nému chřadnutí, G41 
– rovněž slabě rostou-
cí podnož, růstově srov-
natelná s G16, odolná k 
únavě půdy a k napade-
ní vlnatkou krvavou. S 
touto podnoží jsou pro-
zatím nejlepší zkušenos-
ti při obnově výsadeb a 
to nejen v Itálii. Prozatím 
se jeví jako vhodná ná-
hrada M9 právě na una-
vených pozemcích, G202 
– silněji rostoucí podnož 
zhruba na úrovni M26, 
pro intenzivní výsadby 



Podnože cornell Geneva: rezistence k Erwinia amylovo-
ra a tolerance k Phytophthora sp. a ke specifické únavě 

půdy, dále odolnost k vlnatce, ale variabilní intenzita růs-
tu. klasickou M9 může nahradit G16; nyní v obnově pře-
važuje M9 Pajam. Zkouší se B9 a  B491 a další materiál.
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je příliš silná ale je velmi odolná k vl-
natce krvavé. Velmi dobře snáší půd-
ní únavu. Hojně využívaná na Novém 
Zélandu. G935 – růstově srovnatelná 
s G202 není však odolná k vlnatce kr-
vavé, G214 – je prozatím poslední sla-
běji rostoucí podnož ze šlechtitelské-
ho programu na Cornellově univerzitě 

Další výzkum se preciz-
ně věnuje tvarování korun 
stromů. Na pokusných plo-
chách se zkoušejí u jab-
loní tvary štíhlé vřeteno, 
bi-baum tvary (dvě osy), 
stromy ve tvaru písmene Y; 
u třešní štíhlé vřeteno, bi-
baum tvary, UFO (Upright 
Fruiting Offset), což je vodo-
rovná osa stromu, ze které 
vyrůstají jednotlivé plodné 
výhony. U jabloní se dobře 
osvědčuje bi-baum systém, 
který je méně nákladný na 
výsadbový materiál, stromy 
se dobře ošetřují, je usnad-

v USA. Tato podnož je ve 
všech vlastnostech srov-
natelná s G41, jenom o 
něco více vzrůstná. Pou-
žití výše zmíněných pod-
noží probíhá V Evropě za-
tím na výzkumných sta-
nicích a velké evropské 
školky nabízejí strom-
ky na těchto podnožích 
v omezené míře. Výsled-
ky probíhajících výzkumů 
postupně vyselektují nej-

vhodnější podnož právě 
pro unavené půdy při za-
chování produktivity srov-
natelné s podnoži M9. Pro-
zatím je v dané oblasti při 
obnově výsadby po vý-
sadbě využívána podnož 
M9 Pajam 2, která je více 
vzrůstná. Poslední výsled-
ky rovněž ukazují na mož-
nost využití podnoží B 9 a 
B 491 (Budagovski). Zkou-
šejí i další podnože a tvary 

jabloní, například stromy 
se třemi osami na podno-
žích G935, G6969, G4214. 
Mezi testovanými pod-
nožemi jsou S3 z Němec-
ka (o 10 % méně vzrůst-
ná než M9), P22 (vel-
mi dobrá produkce, ale 
menší velikost plodů), i 
česká podnož J-TE-G (je 
pro místní podmínky pří-
liš slabě rostoucí). 

Tvarování stromů od A až do Z
něný řez stromů a sklizeň plo-
dů. Též plody jsou od pátého 
roku stáří výsadby lépe vybar-
vovány. U třešní je podle do-
savadních výsledků nejméně 
výhodný UFO systém, který je 
náročný na udržování a obno-
vu plodných výhonů. U toho-
to systému je důležitá obnova 
plodných výhonů, založeno je 
10 plodných výhonů a dva vý-
hony jsou každoročně odstra-
něny a založeny nové (tj. 20 % 
výhonů je každoročně vyjmu-
to). Též velikost plodů je při 
použití stejných podnoží u to-
hoto systému menší.



Příklady tvarování stromů v experimentálních výsadbách

Foto: Tomasso Pantezzi
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Díky vysokým cenám po-
zemků se závažným pro-
blémem  stává únava půdy, 
ke které dochází opakova-
ným vysazováním jabloní 
na stejné místo. V obnově 
sadů se využívají půdní fré-
zy umožňující výměnu půdy 
v liniích opěrného systému.



Odbytová centra
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konsorcia La Trentina a Melinda: průměrná výměra fa-
rem 1,5 ha, špičkové technologické zázemí a know-

how, třídičky s 3D projekcí, téměř nulový podíl odpa-
du. Výkup do skladu za 0,35-0,65 EuR, expedice za 0,80 

EuR. 3 ha stačí k uživení na plný úvazek.

Měli jsme také možnost prohlédnout 
si výsadby a sklady ovoce dvou kon-
sorcií Melinda (http://www.melinda.
it/) a La Trentina (http://www.latren-
tina.it/). Obě tato konsorcia vznikla v 
roce 1989 za účelem koordinace míst-
ních členských družstev (coops). Me-
linda sdružuje 16 členských družstev 
(cca 2000 pěstitelů), La Trentina 6 člen-
ských družstev (200 pěstitelů). Prů-
měrná výměra jednotlivých sadů v 
obou konsorciích je zhruba 1,5 ha.
Členské družstvo je tvořeno ovocná-
ři, kteří jsou si v rozhodování rovni bez 
rozdílu výměry obhospodařované plo-
chy. V době naší návštěvy probíha-

la sklizeň, takže jsme měli 
příležitost aspoň zčásti vi-
dět provoz spojený s tří-
děním a naskladňováním 
ovoce. Pěstitelé přiváže-
jí úrodu ze svých výsadeb 
v plastových velkobed-
nách, bedny jsou zváženy 
a opatřeny cedulkou s čá-
rovým kódem, kde je i kód 
pěstitele. Ihned po příjez-
du jsou velkobedny pře-
praveny na třídičku. Vod-
ní cestou putují jablka do 
části, kde jsou umístěny 
fotobuňky umožňující tří-
dit jablka podle velikosti 
a barvy do celkem 26 sku-
pin. Při kontrole je mož-
né provést 3D vizualizaci. 

Každá dodaná velkobedna 
projde elektronickým vy-
hodnocením, které je ulo-
ženo do PC a ovocnář inka-
suje podle vizuální kvality 
vypěstovaného ovoce (ve-
likost, tvar, barva, poškoze-
ní, aj.). V další fázi jsou ja-
blka dopravníky vytříděna 
do jednotlivých skupin a 
znovu uložena do velkobe-
den s označením vytřídě-
né kvality (velikostní frak-
ce, barva) a označena ná-
lepkou s čárovým kódem. 
Bedny jsou ihned přemís-
těny do skladových boxů 
a do 7 dnů od sklizně ulo-
ženy do skladovací atmo-
sféry. V konsorciu La Tren-

tina používají technologii 
Smart fresh již 7 let, ale 
vzhledem k vysoké ceně 
této technologie je pří-
pravek Smart fresh uplat-
ňován pouze u odrůdy 
Golden Delicious. V kon-
sorciu Melinda techno-
logii Smart Fresh nepo-
užívají a jablka umisťu-
jí do dynamické atmosfé-
ry ULO, bez použití ozó-
nu. Jednotlivý box je do 
5 dnů naskladněn, uza-
vřen a do 2 dnů je na-
stavena ULO atmosféra 
na skladování (97 % N, 3 
% tvoří směs O2 a CO2), 
takže nejpozději do 7 
dnů od sklizně jsou jabl-



Komentář k obrázkům (shora): příjem sklizně od farmáře v odbytovém centru  La Trentina; vytřídě-
ná jablka s definovanou velikostní frakce (90/95) a zbarvením určená k expedici - v tomto případě 

je vzhledem k velikosti a zbarvení plodů cílenou destianací zřejmě severní Afrika.
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ka vytříděna a naskladněna. Ztrá-
ty při skladování činí maximál-
ně 5%. Sklady, třídící a balící lin-
ky jsou průběžně modernizová-
ny a rozšiřovány. Do budoucna 
se uvažuje o vybudování sklado-
vacích boxů pod úrovní terénu, 
což umožní nejen úsporu nákla-
dů za izolaci, za energii potřeb-
nou k chlazení boxů, ale i sníže-
ní růstu zastavěné plochy.  Pěs-
titelé platí členské poplatky bez 
ohledu na velikost svých sadů, 
dostávají zaplaceno podle kva-
lity 0,35 – 0,65 € / kg u odrůdy 
Golden Delicious, pro nečleny 
je cena nižší (od 0,22 € / kg). Ze 
skladu se prodává ovoce v prů-
měru za 0,80-0,93 €, daň z prode-
je je v Itálii u ovoce 4 % (pozn.: v 
letošním roce díky nadproduk-
ci jablek ceny poklesly - spodní 
hranice pro výkup v družstvu činí 
0,22 € / kg a velkoobchodní cena 
je 0,80 €/kg). Průměrná cena pro 
zákazníka je v obchodě přibližně 
1,49 € / kg. Bylo nám sděleno, že 
tyto obchodní marže jsou v Itálii 
respektovány a dodržovány vše-
mi konsorcii a obchodními řetěz-
ci. V konsorciu Melinda je systém 
obdobný, jablka jsou tříděna do 
více kategorií (40 kategorií), což 
souvisí s odlišnou obchodní stra-
tegií. Dle údajů z různých druž-
stev 50-70 % produkce jablek zů-
stane na trhu v Itálii a hlavní po-
díl exportu míří do Německa, An-
glie a Maroka. Foto: Luděk Laňar

Foto: Luděk Laňar



Ochrana sadů v Trentinu

Strategie a problémy v ochraně: 2-3  
generace obaleče, nový postup v matení, 
30% MLR a 4 rezidua, Drzophila, ceratitis 

capitata, strupovitost a Erwinia

Jednou z úloh konsorcií, a tedy i pěs-
titelů, je postupné nahrazování che-
mické ochrany přírodními nebo biolo-
gickými pěstitelskými systémy a ve vý-
sadbách je realizován program integro-
vané produkce. Vstřícnost vůči životní-
mu prostředí vyplývá ze skutečnosti, že 
sady jsou často situovány v hustě osíd-
lených oblastech a zasahují přímo do 

obcí. Díky požadavkům obchodních 
řetězců se pěstitelé také snaží minima-
lizovat výskyt reziduií – tolerován je 
nález   30% MLR u jednoho pesticidu a 
výskyt maximálně 4 účinných látek ve 
vzorku. Vzhledem k odrůdové sklad-
bě jabloní (odrůdy citlivé ke strupovi-
tosti) je k omezování chemické ochra-
ny možné především v rámci ochrany 
proti škůdcům. Prakticky ve všech sa-
dech se k ochraně proti obaleči jableč-
nému i dalším příbuzným druhům vy-
užívá metoda dezorientace. V součin-
nosti s výzkumnou institucí a s firma-
mi jsou ale tradiční „špagety“ řady  
Isomate nahrazovány sofistikovanými 
dispenzery typu „Puffer“ (www.suter-

ra.com), jejichž konstrukce umožňuje 
cíleněji dávkovat feromonovou clonu 
v sadech a nedochází zde ke snižová-
ní koncentrace feromonů na ploše v 
pozdější fázi sezóny. Hlavní výhodou 
je úspora živé práce potřebné na in-
stalaci špaget (20 hod./ha). V přípa-
dě nové technologie stačí jen něko-
lik odparníků na 1 ha. Obaleč jableč-
ný má v oblasti dle nadmořské výšky 
zpravidla 2 celé generace, výjimeč-
ně částečnou třetí a je jedním z tra-
dičních klíčových škůdců. Strategie 
ochrany proti o. jablečnému, ubírají-
cí se popsaným směrem, vyplývá ne-
jen z environmentálních potřeb, ale 
také z nutnosti čelit rozvoji rezisten-
ce vůči insekticidům. V posledních le-
tech se v sadech také objevuje vlnat-
ka krvavá, ale dosud ne v celoploš-
ném měřítku.  Ve výsadbách třešní 
a dalšího měkkoplodého ovoce je v 
současné době velkým problémem 
invazivní druh octomilky (Drosophila 
suzuki), která v jižní části Evropy za-
čala škodit zhruba před 5 lety a regi-
on Trentino-Alto Adige byl jednou z 
prvních postižených oblastí. Výskyty 
jsou hlášeny již i z Německa a dalších 
zemí a je možná i postupná migra-
ce k nám. Jedná se o teplomilný a po-

Drosophila suzuki (zdroj: http://www.diptera.info/

Drosophila suzuki (zdroj: http://www.cpt-ti.ch

lyfágní druh, schopný přežívat např. i na 
malinách, borůvkách, třešni ptačí apod. a 
proto zdrojem infestace bývají lesní po-
rosty, poskytující zároveň i příznivé klima 
pro přezimování škůdce. Enormní repro-
dukční potenciál (v regionu 8-9 generací 
za sezónu) a schopnost rychlého šíření v 
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Ceratitis capitata (zdroj: Jack Kelly Clark, UC Division of Agriculture and Natural Resources)

krajině (desítky km/sezónu) činí z octomil-
ky závažnou hrozbu pro komerční výsadby. 
Ke škodám dochází velmi často těsně před 
sklizní či v jejím průběhu, což díky ochran-
ným lhůtám a reziduím omezuje výběr pří-
pravků. Dostatečně účinný je v současné 
době pouze organofosfát dimetoát (Dime-
thoate 4C, Dimethoate 400), který je však 
nevhodný z ekotoxikologického hlediska. 
Účinný je např. i spinosad, ale ten má příliš 
krátký reziduální účinek. Jednou z možnos-
tí ochrany je použití ochranných sítí; pro-
blematické jsou však otvory v místech, kde 
sítě přiléhají k zemi vlivem nerovného te-
rénu.  K enormnímu poškození úrody třeš-
ní (50%) došlo zejména po  loňské teplej-
ší zimě ve výsadbách třešní. Dalším invaziv-
ním druhem je vrtule Ceratitis capitata, kte-
rá je rovněž polyfágní a rovněž ohrožuje ši-
roké spektrum měkkých druhů ovoce. Na 
rozdíl od naší běžné vrtule třešňové tento 
druh klade až 10 vajíček do jednoho plodu 
a kromě třešní a višní poškozuje např. citru-
sy, broskve nebo i hroznové víno. Nepříliš 
povzbudivou zprávou pro naše ovocnáře je 
záznam výskytu Ceratitis capitata na našem 
území v letošním roce v jižních Čechách.

Ochrana proti strupovitosti jabloně 
je ve zdejších sadech založena na 
preventivních ošetřeních kontakty 
(captan, dithianon), při případném 
kurativním ošetření se využívá 
kombinace kontaktního i systé-
mového fungicidu. Přípravky na 
bázi Cu se nepoužívají z důvodů 
tvorby červených skvrn na plodech. V 
letošním roce byly srážky abnormálně 
vysoké a dosáhly již 1500 mm (ob-
vyklé jsou srážky do 1 200 mm ročně). 
Pokud se týká ekologické produkce, 
tak ta v oblasti Trenta zaujímá výměru 
přibližně 300 ha a jejímu širšímu 
uplatnění mimo jiné brání i svažité 
pozemky. V systému ošetření proti 
strupovitosti nepřichází v úvahu stop 
aplikace polysulfidem vápenatým 
(ihned po dešti, případně i za deště), 
neboť na svažitých pozemcích je její 

http://www.ica.csic.es

http://photos.eppo.org/

Golden D. - pozdní strupovitost

Golden D. - strupovitost v časné fázi sezóny

http://upload.wikimedia.org/

provedení mechanizací spojeno s 
bezpečnostními riziky. V rámci ochra-
ny proti patogenům také postupně 
narůstá problém se šířením fyto-
plazmy působící proliferaci jabloně. 
Poškození plodů strupovitostí jabloně 
bylo v loňském roce velmi vysoké 
(až 50 %), konzumenty byly akcep-
továny i plody s menším poškozením. 
V letošním roce je sice kvalita ovoce 
velmi vysoká, avšak ceny díky nad-
produkci významně klesly.

Proti strupovitosti 
preventivně
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Vývoj škůdců a patogenů je 
v celé oblasti monitorován 
prostřednictvím cca 60 me-
teorologických stanic (http://
meteo.iasma.it/meteo/mappa.
php). Podle údajů ze  stanic a s 
využitím modelů (např. RimPro) 
jsou zpracovávána doporučení 
pro farmáře, a to s ohledem na 
nadmořskou výšku a další míst-
ní podmínky. Tyto informace 
jsou ovocnářům poskytovány 
zdarma. Server spravuje Cen-
trum pro transfer technologií 
(Centro Transferimento Tecno-
logico), které je součástí výz-
kumné instituce Fondazione 
Edmund Mach. Vpravo je ukáz-
ka stránky, která zpřístupňuje 
údaje k výstupům programu 
RimPro v signalizaci ochrany 
proti obaleči jablečnému.

Třešně se v oblasti Trenta pěstují na ploše 
200 ha, z toho polovina je se systémem 

nadkrytí proti dešti. V oblasti Val di Non je 
též 200 ha třešní a všechny výsadby jsou 
opatřeny nadkrývacími systémy proti dešti. 
Nejčastější spon je u třešní 3,5 – 4 m x 1,5 – 2 
m. U velmi intenzívních výsadeb je spon 3,5 
m x 0,7 – 1,4 m. Odrůdy Kordia a Regina jsou 
nejčastěji pěstované odrůdy v oblasti Trenta, 

200 ha třešní v regionu, 50% ploch pod fólie-
mi. Nejčastěji odrůdy kordia a Regina na 

podnoži Gizela 5; výnosy 15-20t, za 1kg třešní 
tržba 5 EuR

Systém pěstování třešní

Signalizace

ve výsadbách je Kordia zastoupena 
z 80 % a Regina z 20%. V oblasti Val 
di Non se pěstuje odrůda Kordia (80 
%) a také Ferrovia (20 %), která zraje 
přibližně 4 dny po odrůdě Kordia. 
Pěstitelé třešní dosahují průměrných 
výnosů 15 t/ha, v letošním roce až 20 t/
ha. Za 1 kg třešní farmáři utrží přibližně 
5 €, v některých letech i 6 €. Třešně se 

pěstují na podnožích Gisela 5. Výsadby 
jsou nadkrývány plachtami přibližně 20 
dnů před sklizní. Nejvíce rozšířené jsou 
systémy firem Frutop, Frustar a Voen, 
ale systémy firmy Voen mají v Itálii o 10 
% vyšší pořizovací náklady. Třešně se 
pěstují od nadmořské výšky 400 m až 
do 1000 m, čímž se přirozeně prodlužuje 
sklizňové období v této oblasti. 
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Závěr
Region Trentino – Alto Adige 
je z ovocnářského hlediska 
dlouhodobě prosperující ob-
lastí a důležitým fenoménem 
na evropském trhu s ovocem, 
především s jablky. Úspěch vy-
plývá z následujících aspektů:  

 • Vhodné klimatické podmínky v oblasti 
Dolomit umožňují dosáhnout vysokých 
výnosů a kvality

 • Etnický a kulturně historický kontext 
(vliv Německa a Rakouska s tradičním 
smyslem pro pořádek)

 • Díky vysokým cenám půdy je prioritou 
intenzivní ovocnářství s výnosy jablek 60 
až 70 t/ha a u třešní 15 t/ha. 

 • Ovocnáři jsou zatíženi nízkými daněmi, 
místní vláda má řadu pravomocí díky  
autonomii oblasti Trentino – Alto Adige

 • Silná a velmi dobře nastavená proag-
rární politika

 • Harmonické fungování zemědělské 
produkce v rámci krajiny a sociálního 
kontextu 

 • Dlouholetou tradici mají vlastnická 
družstva reprezentovaná 20 konsorcii s 
15 000 členy. Konsorcia obchodují 90 % 
jablek

 • Technologické zázemí konsorcií 
poskytující skladování, odbyt a poraden-
ské know-how během sezóny všem 
pěstitelům

 • Systém poskytuje existenční možnost 
i velmi malým subjektům, ovocnáři mají 
možnost půjček v místních bankách

 • I když 60 % farmářů je nyní starších než 
50 let, mladí lidé se začínají o pěstování 
ovoce zajímat a je pro ně perspektivním 
oborem

 • Silné zastřešující organizace (APO, Frut-
tunion, VIP, VOG)

 • Zázemí špičkové instituce pro výz-
kum, transfer technologií a poradenství. 
Instituce je zapojena do spolupráce na 
aktuálních problémech v ovocnářství v 
evropském i celosvětovém měřítku a je 
schopna přinášet do oboru nové trendy 
a poznatky

 • Existence specializovaných odborných 
periodik přímo určených pro pěstitele

 • Strukturovaný systém odbytu, který 
minimalizuje podíl netržního ovoce, 
důraz na kvalitu.
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 • Technologie pěstování: Základem 
je vynikající výsadbový materiál, což 
je dvouletý knipbaum s početnými 
vodorovně založenými větvemi 
zaručující plnou plodnost ve čtvrtém 
roce po výsadbě. Podpora tvorby 
květních pupenů a násady plodů je 
předpokladem pro pravidelnou a 
vysokou sklizeň a také i pro účinnost 
prováděné ochrany. Pouhý výběr 
odrůd nestačí.

 • Firemní strategie: Zvýšení příjmu je 
možné investováním a používáním 
moderních technik pěstování, 
snižování nákladů nestačí. Je snadnější 
vydělat 10 000 € investováním do 
správné technologie než ušetřit 10 000 
€ na výdajích.

 • Kvalitní marketing na úrovni celých 
regionů a z toho vyplývající stabilita 
odbytu,...

Ilustrační fotografie: Propagace zemědělských 
produktů na veletrhu MACFRUIT konaném v Ce-
seně v září 2014.

Vydalo Občanské sdružení Biosad 
v roce 2014 za podpory projektů 
TA 02020168,  QJ1210209 a 

QJ1210275. Ročník 1, č. 2. Autoři 
příspěvků: R. Vávra. V. Falta, L. 

Laňar. Fotografie: V. Falta, L. Laňar 
+ další uvedené zdroje. grafická 

úprava: V. Falta
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