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Anotace

Annotation

Metodika je určena pěstitelům ovoce
zaměřených na minimalizaci obsahu
reziduí pesticidů v produkci. Zahrnuje
poznatky získané v průběhu řešení
projektu TA02020168 v letech 20122015. Publikace je koncipována jako
průvodce hlavními fázemi vegetace s
informacemi k ochraně proti klíčovým
patogenům a škůdcům. Pozornost je
věnována volbě přípravků tak, aby
potenciální výskyt reziduí v ovoci splnil
limit stanovený pro dětskou výživu.

The publication is intended for the fruit
growers whose aim is to minimize the
content of residues in the production.
It was worked up on the base of the
results of the project TA02020168 solved
during years 2012-2015. It is designed as
a guide throughout the crucial moments
in the season. The users can find the
information and recommendations
linked to pest and disaese control in the
regime compatible with the residue limits
for baby food.
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1. Úvod
V posledním době je kladen zvýšený důraz na zdravotní bezpečnost ovoce, zejména z hlediska potenciálního výskytu reziduí pesticidů. Kromě specifických požadavků obchodních řetězců narůstá informovanost jednotlivých konzumentů, především mladých rodin a dalších vyznavačů zdravého životního stylu. Marketingově prosadit "běžnou" integrovanou produkci se dosud v dostatečné míře nepodařilo a výše zmíněné cílové skupiny konzumentů spíše upřednostní bioprodukci opírající se o zásadní a jednoduchý argument - nahrazení pesticidů přírodními a nechemickými přípravky a metodami. Tyto postupy se přitom v poslední
době uplatňují i v integrovaných systémech. Úpravou postřikového plánu a díky znalostem o degradaci účinných látek přípravků
jsme schopni téměř eliminovat výskyt reziduí pesticidů v plodech.
Model ochrany, kde je obsah zjištěných analyzovaných pesticidních látek nižší než 0,01 mg/kg čerstvé biomasy, označujeme jako
bezreziduální. Uvedená hodnota odpovídá normě stanovené
pro surovinu na dětskou výživu, což velmi jasně vyjadřuje snahu
pěstitele nabídnout kvalitní a po zdravotní stránce zcela spolehlivé ovoce. Náměty, jež jsou v předkládané publikaci nastíněny,
mohou proto být i zdrojem inspirace pro další směřování integrovaných systémů.

2. Cíl metodiky
Předkládaná metodika je návodem, jak postupovat v ochraně
ovoce v průběhu vegetační sezóny tak, abychom dokázali garantovat výše zmíněný limit pro obsah reziduí. Publikace ve svém
pojetí nezahrnuje všechny škodlivé organizmy vyskytující se v sadech a ani aspekty jejich bionomie a populační dynamiky. Podrobnější informace o diagnostice a bionomii škodlivých organizmů najdete v metodické příručce "Ochrana jádrovin v ekologické produkci" (V. Falta a kol., 2016), s níž se tématicky prolíná,
a dále v obsáhlé knize "Integrovaná ochrana ovoce" (F. Kocourek a kol., 2015). Tato příručka je koncipována jako průvodce nejdůležitějšími fázemi vegetace, kde lze nalézt obecné i konkrétní
podněty v plánování ochrany a inspirací pro zpracování metodiky, obdobně jako u verze pro ekologické pěstitele, byly pravidelné týdenní zprávy zasílané v období 2012-2015 v rámci monitorovací služby občanského sdružení Biosad. V jednotlivých kapitolách je zachována struktura zpráv, na kterou jsou ovocnáři zvyklí
a osvědčila se. Z přehledu informací jsou vyjmuty pasáže nemající obecnou platnost, jako např. předpověď počasí, aktuální teplotní sumy apod. Zvýšená pozornost je věnována první polovině
vegetace, neboť zde se do značné míry rozhoduje o výsledcích
v ochraně. Věříme, že metodika bude vítanou pomůckou nejen
pro pěstitele, kteří se zaměřují na produkci se zvýšenými nároky
na zdravotní bezpečnost, ale zaujme i širší okruh čtenářů.
za autorský kolektiv Vladan Falta
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3. Vlastní popis metodiky
Logické členění metodiky. V publikaci je navrženo a
zpracováno 12 hlavních období vegetační sezóny, která
jsou charakterizována fenologickým vývojem a současně korespondují se zásadními tématy v ochraně. Období
jsou pro snazší orientaci barevně odlišena (viz tabulka na
protější straně). U každé kapitoly hlavní textové části jsou
uvedeny následující informace:
●● Časový interval v kalendáři odpovídající podmínkám
v klimaticky "průměrných" regionech.
●● Fenologické fáze ovocných druhů s komentářem
●● Výskyt stěžejních škodlivých činitelů typických pro
dané období + fotografie vybraných druhů včetně vybraných necílových organizmů. Kromě přirozených nepřátel jsou zahrnuta omezující upozornění ve vztahu k výskytu opylovačů.
●● Doporučení v ochraně formulovaná na základě informace o výskytu škůdců a chorob. Kromě aktuálních zásahů jsou také uvedeny další informace, jako instalace
lapáků atd.
●● Seznam přípravků doporučených proti jednotlivým
škodlivým organizmům, cílená stádia, event. doplňující
poznámky.
V rámci jednotlivých kapitol není uveden kompletní seznam přípravků (ten je k dispozici v přílohách),
ale pouze návrh, jak ochranu optimálně naplánovat. Chemické přípravky a tzv. "biopesticidy" (přípravky pro EP) jsou v tabulkách barevně odlišeny (červené, resp. zelené písmo), aby bylo patrné, kdy se doporučuje chemickou ochranu ukončit a používat přípravky pro EP.
V přílohách metodiky jsou k dispozici tyto údaje:
●● Fenologické fáze ovocných druhů (jabloně, hrušně,
slivoně, třešně+višně, meruňky, broskvoně).
●● Seznam přípravků pro integrovanou a ekologickou
produkci. Výčet přípravků je doplněn hodnocením jejich
vlivu na necílové organizmy.
●● Schémata k bionomii a k ochraně vybraných klíčových škůdců a chorob.
●● Základní přehled přirozených nepřátel škůdců.
●● Příklady exportů programu RIMpro.
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3 Vlastní popis metodiky

I
II

1) Vegetační klid (II-III)

přezimující škůdci, kadeřavost
broskvoně, puchrovitost švestky

2) Počátek rašení (III až počátek IV)

kadeřavost broskvoně, květopas
jabloňový, mera skvrnitá, přezimující škůdci

3) Květ meruněk, rašení jádrovin (první
polovina IV)

moniliniový úžeh, slupkoví a pupenoví obaleči, zobonosky, mera
skvrnitá, přezimující škůdci

4) Květ slivoní a třešní, pokročilé rašení
jádrovin (druhá polovina IV)

strupovitost jabloně, padlí, moniliniový úžeh, pilatky na slivoních,
slupkoví obaleči, zobonosky, píďalky, sviluška ovocná, mera skvrnitá, bejlomorky, podkopníčci

5) Počátek květu jádrovin, odkvět peckovin (první polovina V)

strupovitost jabloně, padlí jabloně,
pilatky na slivoních, pilatka jablečná, mšice, vlnatka krvavá, sviluška ovocná, píďalky, mera skvrnitá, podkopníčci aj.

6) Květ až odkvět jádrovin; růst plůdků u
peckovin (druhá polovina V)

strupovitost jabloně, padlí, bakteriální spála, kališní a jádřincová hniloba, pilatka jablečná, mšice, vlnatka krvavá, sviluška ovocná, píďalky, zobonosky, mera skvrnitá aj.

7) Všechny ovocné druhy po odkvětu;
vývoj násady (přelom V a VI do poloviny VI)

strupovitost jabloně, padlí jabloně, bakteriální spála, skvrnitosti listů peckovin*, obaleč švestkový,
obaleč jablečný, o. zimolezový,
zobonoska třešňová, mera skvrnitá, vrtule třešňová.

8) Konec jara až počátek léta (druhá polovina VI), 2. propad plůdků

strupovitost jabloně, padlí jabloně, bakteriální spála, skvrnitosti listů peckovin*, o. švestkový, o. jablečný, o. zimolezový, mera skvrnitá, vrtule třešňová, štítenka zhoubná, makadlovka broskvoňová

9) Vrcholné léto (VII až přelom VII a VIII)

strupovitost j., padlí jabloně, bakteriální spála, moniliniová hniloba,
o. švestkový, o. jablečný, o. zimolezový, mera skvrnitá, vrtule třešňová.

10) Pozdní léto (VIII - přelom VIII a IX)

strupovitost j., sklád. choroby na
jádrovinách, o. švestkový, o. jablečný a zimolezový,

11) Počátek podzimu (IX až přelom IX a X)

skládkové choroby jádrovin, o.
švestkový, o. jablečný, o. zimolezový, květopas hrušňový

12) Období po sklizni (XI-XII)

fytosanitární opatření, vlnatka,
opatření proti zvěři a hlodavcům

XI

X

IX

VIII

VII

VI

V

IV

Název Období

III

Členění metodiky na jednotlivá období s hlavními tématy v ochraně.

Hlavní témata v
ochraně
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4. Principy ochrany
v bezreziduální produkci
Důraz na první polovinu vegetace. Možnost využití
většiny chemických přípravků v první polovině vegetace
nebo dokonce jen na samém jejím počátku klade nároky na ochranu proti škůdcům a patogenům právě v těchto fázích sezóny. V tomto období se rozhoduje nejen o výnosu a kvalitě, ale probíhají klíčová období v bionomii řady
škodlivých organizmů a v jejich vlivu na celoroční výsledek.
Zde jsou příklady:
●● Primární infekce strupovitosti jabloně. Největší infekční
tlak je od fáze růžového poupěte do fáze lískového oříšku
(přelom IV a V až konec V). Rozsah primárních infekcí rozhoduje o infekcích sekundárních.
●● Primární infekce padlí, bakteriální spály a dalších patogenů.
●● V první polovině vegetace dochází k aktivitě první generace obaleče jablečného, zimolezového, švestkového,
východního, podkopníčků i dalších druhů motýlů. Nezvládnutí ochrany proti první generaci je u těchto druhů zdrojem
problémů u generací následujících.
●● Aktivita druhů redukujících násadu v době před květem
a v době květu (květopas, pilatky, aj.).
●● Objevují se zdrojové populace mšic, svilušek, mer a dalších škůdců s velkým reprodukčním potenciálem.
●● Probíhá migrace polyfágních škůdců ze zimovišť (zobonosky a další zástupci čeledi nosatcovitých).
●● Citlivým obdobím je u peckovin kvetení z hlediska infekcí moniliniovoým úžehem.
obecné zásady integrované ochrany. Samozřejmostí je respektování hlavních zásad integrované ochrany, nejlépe v kombinaci s prvky uplatňovanými v ekologické produkci. Jde mimo jiné o následující opatření:
●● Využívání vhodných metod monitoringu škůdců a patogenů včetně teplotních modelů.
●● Zásahy provádět při překročení prahů škodlivosti.
●● Podpora funkční biodiverzity, tj. výskytu přirozených nepřátel.
●● Během volby přípravků zohlednit jejich vliv na necílové
organizmy a další ekotoxikologické aspekty.
●● Věnovat pozornost všem možnostem preventivních a
nepřímých opatření, jako je eliminace zdrojů infekce či infestace, dobrá kondice a vyvážený fyziologický stav stromů (výživa, řez) aj.
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Plánování ochrany pro bezreziduální produkci: Ve schématu je pro jednotlivé

ovocné druhy uveden interval, kdy se doporučuje ukončit chemickou ochranu a přejít na systém pro ekologickou produkci. Uvedeny jsou fenologické fáze přibližně odpovídající stanovenému termínu. U jádrovin, kde máme k dispozici nejvíce podkladů, je rovněž zpracován harmonogram pro jednotlivé pesticidy (str. 12-13), který je nutno zohlednit při výběru přípravků.

Broskvoně

Meruňky

Třešně + višně

slivoně

Hrušně

jabloně

Ovocný druh

II

III

IV

V

VI

Pozdní odrůdy
(do konce VI)

IX

X

XI

skládkové choroby, strupovitost, padlí,
obaleči, mšice
skládkové choroby, strupovitost, padlí, b. spála
obaleči, mery, mšice

letní odrůdy
(do poloviny VI)
pozdní odrůdy
(do konce VI)

skládkové choroby, strupovitost, padlí, bakter. spála
mery, obaleči, mšice
suchá skvrnitost peckovin, obaleč švestkový,
mšice

Rané odrůdy

(první dekáda VI)

Pozdní odrůdy
(do poloviny VI)

(posl. dekáda V)

VIII

skládkové choroby,
strupovitost, padlí, obaleči, mšice

letní odrůdy
(do poloviny VI)

Rané odrůdy

VII

suchá skvrnitost peckovin,
obaleč švestkový, mšice

skvrnitost listů,moniliniová a koletotrichová
h., vrtule t., mšice

Pozdní odrůdy

viz rané odrůdy

(první dekáda VI)

Rané odrůdy
(do konce V)

suchá skvrnitost listů,moniliniová h., hnědnutí listů
meruněk, mšice

Pozdní odrůdy
(první dekáda VI)

Rané odrůdy
(konec V)

Pozdní odrůdy
(do poloviny VI)

suchá skvrnitost listů,moniliniová h., hnědnutí listů meruněk, mšice
suchá skvrnitost listů,moniliniová h., strupovitost b.,
mšice
suchá skvrnitost listů,moniliniová h., strupovitost b.,
mšice

= Období, kdy je možno použít chemické přípravky. Možnost korekčních
zásahů po sklizni.
= Chemické přípravky vyloučeny, možný jen systém ochrany pro ekologickou produkci. Uvedeny jsou klíčové škodlivé organizmy pro dané období.
Ochrana ovoce v bezreziduální integrované produkci
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Harmonogram aplikací fungicidů určených do jádrovin. Interval pro splnění MLR
pro dětskou výživu (0,01 mg/kg) je označen zelenou barvou. V pravé části grafu je znázorněno, do které skupiny jsou přípravky zařazeny dle rychlosti degradace reziduí. K odpočtu dnů (spodní část grafu) byl uvažován termín sklizně 10. října.
Syllit 65 WP
Syllit 400 SC
Thiram Granuflo
> 150
dnů

Polyram WG
Novozir MN 80

Do konce
květu

Mastana SC
Manfil 80 WP
Dithane M 45
Dithane DG Neotec
Tercel
Flint Plus
Delan 750 SC
Delan 700 WDG

140-150
dnů

Captan 80 WG
Merpan
Merpan 80
MNWG
80

Do 20.5.

Clarinet 20 SC
Minos
Mythos 30 SC
Discus
Domark 10 EC
Punch 10 EW

115-140
dnů

Systhane 12 EC

Do 15.6.

Topas 100 SC
Zato 50 WG

100-115
dnů

Chorus 50 WG
Difcor 250 EC
Difo 25%

90-100
dnů

Score 250
EC
Score

Do 10.7.

MycoSin
Myco-Sin
VitiSan

Bez
omezení

Alginure*
Kumulus WG
Polisenio

Počet dnů do 0170 10160 20150 30 14040 13050
sklizně
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90 100
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Harmonogram aplikací zoocidů určených do jádrovin. Interval pro splnění MLR pro
dětskou výživu (0,01 mg/kg) je označen zelenou barvou. V pravé části grafu je znázorněno, do které skupiny jsou přípravky zařazeny dle rychlosti degradace. K odpočtu dnů
(spodní část grafu) byl uvažován termín sklizně 10. října.
> 150

Dimilin 48 SC
Pirimor 50 WG

140-150
dnů

Mospilan 20 SP

Do 20.5.

Trebon 10 F, 30 EC

115-140
dnů

Calypso 480 SC

Do 15.6.

Integro

100-115
dnů

Nissorun 10 WP

Steward

Do 30.6.
90-100
dnů
Do 10.7.

Reldan 22
Sanmite 20 WP
SpinTor
Neem Azal

Bez
omezení

Quassia amara
PREV-B2
PrevB2
Počet dnů do
sklizně

170
160 20150 3014040 13050 120
0 10
60

110
70

100 90
90 10080 11070120 60130 50
40 160
30 170
20
80
140 150

Počet dnů do sklizně

= Období, kdy je v jabloních možno použít uvedené chemické přípravky.
Možnost korekčních zásahů po sklizni.
= Chemické přípravky vyloučeny, možný jen systém ochrany pro ekologickou produkci.
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5. Kalendář ochrany ovoce
1) Vegetační klid
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Ovocný druh

Komentář k fenologickým fázím

Jabloně

vegetační klid

Hrušně

vegetační klid

Slivoně

vegetační klid až patrné první pohyby šupin pupenů

Třešně, višně

vegetační klid až patrné první pohyby šupin pupenů

Meruňky

patrné první pohyby šupin pupenů

Broskvoně

patrné první pohyby šupin pupenů

XI

XII

1) Vegetační klid

1. Výskyt škodlivých organizmů
1.1 Patogenní organizmy
Kadeřavost broskvoně. Původcem je houba Taphrina deformans přezimující na pupenech. V daném období je aktuální riziko infekce blastosporami. Ukazatelem vývoje jsou sumy aktivních teplot na http://www.amet.cz/.
V témže období aktivita patogenu T. pruni působícího puchrovitost švestky.
1.2 Živočišní škůdci
V průběhu zimního řezu, nejlépe v předjaří, jsou prováděny kontroly výskytu následujících škůdců:
●● sviluška ovocná (vajíčka)
●●
●●
●●
●●
●●

mera jabloňová (vajíčka)
diapauzní vajíčka mšic
píďalky a jarnice (vajíčka)
předivky a bourovec prsténčitý (snůšky)
štítenka zhoubná (štítky+nymfy)

14

●●
●●
●●
●●
●●
●●

štítenka čárkovitá (štítky s vajíčky)
slupkoví obaleči (housenky)
podkopníček spirálový (zápředky)
mera skvrnitá (dospělci, vajíčka)
vlnovníci a hálčivci
vlnatka krvavá (přezim. kolonie)

Ochrana ovoce v bezreziduální integrované produkci

5 kalendář ochrany ovoce

Zimní kontrola
Odběr vzorků větviček. Zjišťujeme stupeň výskytu
různých stadií přezimujících škůdců. Odebírají se cca
20 cm dlouhé segmenty 2-3letých větví s plodonoši.
Postranní obrost na větvičkách zakrátíme (na 1 cm),
krátké plodonoše ponecháme. Při odběru procházíme napříč celou parcelou tak, aby byla zkontrolována co největší plocha. Vzorky odebíráme rovnoměrně
z různých částí korun 10 stromů. Z 1 stromu odebíráme
2 větvičky. Celkový rozsah odběru tak činí 20 segmentů větví. Z velkých odrůdových monobloků odebíráme
vzorek min. ze 30 stromů (tj. 60 větví). Větvičky označené štítkem s datem a lokalitou odběru se prohlížejí po
celé délce stereoskopickým mikroskopem při zvětšení
10 -16 x. Počet zjištěných přezimujících stadií škůdců se
přepočítává na 1 m větví.

Ochrana ovoce v bezreziduální integrované produkci
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1) Vegetační klid

Modifikací je tzv. pupenová metoda, při které se odebere buď po:
●● 1 větvičce se 7 pupeny z 20 jabloní,
●● nebo po 1 větvičce s 5 pupeny z 28 jabloní,
●● nebo po 1 větvičce se 4 pupeny z 35 jabloní (celkově 140 pupenů)
Na odebraných větvičkách počítáme:
●● počet vajíček mšic a píďalek, a to po celé délce segmentu
●● vajíčka svilušky ovocné a mery jabloňové - pouze v paždí pupenů. U svilušek
pouze pupeny, mající v paždí > 10 živých vajíček; u mer pupeny s > 2 vajíčky.
●● počet housenek obalečů, nymf puklice, štítenek, vajíček mšic i píďalek

kalendář ochrany ovoce 5

Příklady škůdců kontrolovaných při zimní kontrole (v předjaří)
Sviluška ovocná

Mšice

Jarnice

Píďalka podzimní

Mera skvrnitá

O. zimolezový

Vlnovník jabloňový
Rohlíčkovití roztoči v
blízkosti pupenů a v
borce, velikost 0,1 mm.
Práh škodlivosti: desítky
jedinců/na 1 pupen.

Štítenka čárkovitá
Podlouhlé štítky 1-2
mm na větvích i kmenech. Práh škodlivosti:
25 jedinců/1m dřeva
nebo 40 štítků/vzorek
větví (140 pupenů)

Vlnatka krvavá

Štítenka zhoubná

Vajíčka v blízkosti
pupenů, červená,
0,15 mm. Práh škodlivosti: 70 pupenů nebo
trnů má v paždí více
než 10 vajíček

Žebrovaná, fialově
šedá, opaleskující vajíčka, kladená do štěrbin v borce, 1 mm
Práh škodlivosti: 1 vajíčko na 1m 2-3 letých
větví
vajíčka kladena v
předjaří, bělavá, později oranžová, 0,5 mm.
Práh škodlivosti: 0,4 vajíček na 1m dřeva

1) Vegetační klid

Kontroluje se výskyt živých koloniích na stromech a v blízkosti kořenových výmladků.
Práh škodlivosti: 5 %
napadených stromů.

Vajíčka v blízkosti pupenů, lesklá, černá,
0,5 mm. Práh škodlivosti: 25 vajíček na 1m
2 letého dřeva nebo
100 vajíček/140 pupenů
Perleťově šedá vajíčka , síťkovaná, později
oranžová, 0,6 mm
Práh škodlivosti:
4 ks/140 pupenů

Zápředky na větvích,
uvnitř zelené housenky
Práh škodlivosti: 1,5 3,5 housenek na 1m
dřeva vzorků (nebo
kosterních větví)

Okrouhlé štítky ve fázi
černého kroužku. Práh
škodlivosti: 10 jedinců/1m dřeva nebo 40
štítků/vzorek větví (140
pupenů)

V pásech z vlnité lepenky instalovaných v létě nebo na podzim předchozího roku na kmeny stromů zjišťujeme např. tyto druhy:
●●
●●
●●
●●
●●
●●

výskyty svilušky stromové
květopasa jabloňového - přezimující dospělce
zobonosky - přezimující dospělce
přezimující housenky obaleče jablečného
přezimující dospělci mery skvrnité
přezimující přirozené nepřátele (pavouci, larvy pestřenek, aj.)
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2. Doporučení
2.1. Kadeřavost broskvoně
Sledování sum aktivních teplot nad 7°C (SAT7) na www.amet.cz, kde v odkazu najdeme i metodiku výpočtu SAT. Proti patogenu provádíme ošetření v
již při prvním viditelném pohybu šupin pupenů, což odpovídá SAT7=1000°C.
Při vyšších teplotách infekční období trvá 2-3 týdny a postačí 1-2 zásahy. Při
nižších teplotách infekční období trvá déle a zásah musíme opakovat vícekrát a v deštivém počasí je třeba počítat i se smyvem přípravku. Rozhodování je nutno korigovat přímým pozorováním fenolog. vývoje v terénu.
2.2. Puchrovitost švestky
Ošetření při pohybu šupin pupenů přípravky na bázi mědi nebo kontaktními
fungicidy dle registru.
2.3. Mera skvrnitá
V této době doporučujeme provést ošetření kaolínem nebo vysokými dávkami olejů povolenými v EZ s preventivním repelentním účinkem (cílem je
oddálení ovipozice). Poslední zásah oleji přichází v úvahu na maximum vykladených vajíček těsně před líhnutím nymf (ovicidní účinek 50-70%).
2.4. Přezimující škůdci
Proti stadiím přezimujících škůdců (mšice, svilušky, jarnice, píďalky, ...) ošetření oleji ve vyšších dávkách. Účinnost je vyšší se vzrůstem teplot (souvislost
s intenzivnější respirací vajíček). Metodika odběru vzorků a prahy škodlivosti viz str. 10-12.
2.5. Vlnovník višňový na slivoních
Výsadby slivoní nutno dle napadení ošetřit předjarním zásahem přípravky
na bázi síry nebo oleji proti vlnovníku višňovému (Aculus fockeui). Jarní ošetření je základem ochrany proti vlnovníku.
2.6. Molovka pupenová ve višních a slivoních
S oteplením nad 10°C dochází k líhnutí přezimujících housenek spojenému
s jejich zavrtáváním do pupenů. Ve výsadbách, kde byly v předcházejícím
roce s tímto škůdcem problémy, je nutno ošetřit.
Organizmus

Cílené
stadium

Přípravky

kadeřavost
broskvoně,
puchrovitost švestky

blastospory

Přípravky na bázi mědi;
kontaktní fungicidy povolené v IP

opakovat 1-2x
dle teplot
a srážek

mera skvrnitá

vajíčka, dospělci

oleje, kaolín

synchronizace
kladení

přezimující škůdci

diapauzní stádia

oleje

počkat na vyšší
teploty

vlnovník višňový, v.
jabloňový,
v. hrušňový

přezimující
nymfy

přípravky na bázi síry,oleje

ihned při vzrůstu teplot nad
10°C

molovka pupenová

přezimující
housenky

Reldan 22, Calypso
480 SC

při vzrůstu teplot
nad 10°C

Ochrana ovoce v bezreziduální integrované produkci
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1) Vegetační klid

Živočišní Škůdci

Patogeny

3. Přípravky

kalendář ochrany ovoce 5

2) Počátek rašení jabloní
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Ovocný druh

Komentář k fenologickým fázím

Jabloně

patrný pohyb šupin, objevují se zelená pletiva

Hrušně

pohyb šupin patrnější než u jabloní

Slivoně

pukání pupenů

Višně, třešně

pukání pupenů

Meruňky

pupeny otevřené, těsně před květem

Broskvoně

pupeny zčásti otevřené, patrné květní obaly

IX

X

XI

XII

1. Výskyt škodlivých organizmů

2) Počátek rašení jabloní

1.1 Patogenní organizmy

Kadeřavost broskvoně: Stále trvá riziko infekce blastosporami. Ukazatelem
vývoje patogenu jsou sumy aktivních teplot na http://www.amet.cz/
Strupovitost jabloně: Původcem je houba Venturia inaequalis přezimující ve
spadaném listí, kde v pseudoperitheciích postupně dozrávají vřecka s vřeckosporami (viz přílohy). První ošetření provádíme při splnění SAT pro zralost
50% askospor (http://www.amet.cz/), přítomnosti zelených pletiv (otevřené
pupeny) a splnění meteorologických podmínek pro infekci. Splnění těchto
podmínek fenologicky odpovídá fázi myšího ouška (viz následující období).

1.2 Živočišní škůdci

V jabloních je aktuální výskyt květopasa jabloňového, který zde prodělává
úživný žír. Zásah je nutný před kladením. S nárůstem teplot zahajuje aktivitu
vlnatka krvavá v přezimujících koloniích. Dochází k migraci mer přenášejících fytoplazmy na jabloních a v hrušních pokračuje kladení mery skvrnité.
Možný je výskyt larev 1. vývojového stádia (L1). Ve slivoních během IV dochází k rozlézání přezimujících nymf puklice švestkové. Ve všech ovocných
druzích se mohou objevit housenky slupkových a pupenových obalečů.
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1

2

3

4

5

6

1, 2 - květopas jabloňový (dospělec)
3, 4 - květopas jabloňový (poškozený
pupen s vajíčkem)
5, 6 - mera skvrnitá
7- přezimující kolonie vlnatky krvavé

7
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1

2) Počátek rašení jabloní

2

3

Fytoplazmová proliferace jabloně a
její přenašeči. Tato fytoplazma se ve zvýšené míře objevuje v sadech po omezení aplikací širokospektrálních insekticidů. Je proto nutné věnovat zvýšenou pozornost cílené
ochraně proti jejím vektorům. Jimi jsou především mery rodu Cacopsylla (C. melanoneura, C. picta), jež v předjaří migrují do sadů ze
zimovišť (jehličnaté porosty horských poloh).
K monitoringu využíváme žluté lepové desky;
diagnostika je velmi obtížná a provádí ji specializovaná pracoviště.

4

20

1 - žlutá lepová deska; 2 - Cacopsylla picta;
3 - C. melanoneura; 4 - příznaky fytoplazmové proliferace v době vegetace.
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2. Doporučení
2.1. Kadeřavost broskvoně
Sledování SAT na www.amet.cz. V tomto období přichází v úvahu poslední ošetření, obdobně jako u puchrovitosti švestky.
2.2. Strupovitost jabloně
Dochází k postupnému dozrávání askospor. Za deštivého počasí dochází k jejich hromadnému uvolňování. Riziko infekce dle modelu (např. RIMpro). Pro první ošetření jsou tradičně využívány přípravky na bázi mědi,
jež ve vyšší dávce působí na bakteriózy a korové nekrózy. Kromě ochrany proti V. inaequalis omezuje tento postřik také výskyt korových nekróz.
2.3. Suchá skvrnitost lisů peckovin
Původcem je houba Stigmina carpophila, jež přezimuje na spadaných
listech a napadených letorostech. Působí dírkovitost listů na všech druzích peckovin. 1. ošetření provádíme v době rašení; další pak po odkvětu peckovin v cca 14denním intervalu.
2.4. Květopas jabloňový
Provést ošetření při výskytu dospělců před kladením vajíček. Za chladného počasí může být nálet květopasa rozvleklý a v takovém případě se
doporučuje ve sklepávání pokračovat a při výskytu brouků nad prahem
škodlivosti provést následné ošetření ošetření (cca po 1 týdnu).
2.5. Mera skvrnitá
V tomto období provést ošetření kaolínem nebo vysokými dávkami olejů s preventivním repelentním účinkem (cílem je oddálení ovipozice). Poslední zásah oleji přichází v úvahu na maximum vykladených vajíček těsně před líhnutím nymf (ovicidní účinek 50-70%).
2.5. Přezimující škůdci - viz předchozí období.

Organizmus

Cílené
stádium

Přípravky

kadeřavost
broskvoně

blastospory

přípravky na bázi mědi;
kontaktní fungicidy

dle SAT
(www.amet.cz)

strupovitost jabloně
korové nekrózy

askospory,
spory

přípravky na bázi mědi

na k. nekrózy
vyšší dávky

suchá skvrnitost listů
peckovin

spory

přípravky na bázi mědi;
kontaktní fungicidy

mera skvrnitá

vajíčka

oleje, kaolín

přezimující škůdci

diapauzní
stádia

oleje - vyšší dávky

puklice švestková

L2 nymfy

Calypso 480 SC,
Reldan 22

květopas jabloňový

dospělci

SpinTor, Calypso 480 SC,
Reldan 22

Ochrana ovoce v bezreziduální integrované produkci

Poznámka

synchronizace
kladení
při vyšších
teplotách
možný TM s oleji proti přezim.
škůdcům
TM s oleji proti
přezim. šk.
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Živočišní Škůdci

Patogeny

3. Přípravky
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3) Květ meruněk
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Ovocný druh

Komentář k fenologickým fázím

jabloně

myší ouško

hrušně

myší ouško až zelené poupě

slivoně

viditelné květní plátky, těsně před květem

višně, třešně

zelené poupě

meruňky

počátek květu až plný květ

broskvoně

počátek květu

IX

X

XI

XII

1. Výskyt škodlivých organizmů

3) Květ meruněk

1.1 Patogenní organizmy

Strupovitost jabloně: V tomto období bývají splněny SAT pro zralost 50%
askospor (http://www.amet.cz/). Riziko infekce dle meteorologických podmínek (délka ovlhčení a teploty dle Millsovy tabulky) nebo modelu RIMpro.
Padlí jabloně: Původcem je houba Podosphaera leucotricha. V době rašení
dochází k rozvoji primárních infekcí. Vývoj. cyklus viz přílohy.
Moniliniový úžeh peckovin: Riziko platí pro kvetoucí výsadby
meruněk, zejména za chladného a deštivého počasí. Zdrojem infekce jsou mumifikované plody z předchozí sklizně.

1.2 Živočišní škůdci

V jabloních je nadále aktuální výskyt dospělců květopasa jabloňového. Nárůst aktivity nymf vlnatky krvavé v přezimujících koloniích. V hrušních vrcholí kladení mery skvrnité; líhnutí larev 1. instaru. Na jádrovinách i peckovinách
se mohou se objevit housenky slupkových a pupenových obalečů. Na rašících i nakvétajících stromech se mohou objevit zobonosky, housenky píďa-
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lek a další polyfágní škůdci. Necílové organizmy: Ve sklepávadle nalézáme
slunéčka, zlatoočky, pavouky, aj. Ve kvetoucích sadech výskyt opylovačů.

1

2

3

1 - zobonoska jablečná, 2 - píďalka zhoubná, 3 - nymfy mery skvrnité (L2, L1)

2. Doporučení
2.1. Padlí jabloně
Zásah přípravky na bázi síry (nad 15°C ) a fungicidy dle registru.
2.2. Strupovitost jabloně - viz předchozí období
2.3. Moniliniový úžeh peckovin: zásah na počátku květu, v plném květu a
při dokvétání dle předpovědi srážek. Kromě registrovaných fungicidů se v
EP osvědčila i kombinace mědi a síry nebo Myco-Sin + síra.
2.4. Květopas jabloňový - 2. ošetření na základě výsledku sklepávání.
2.5. Mera skvrnitá - larvicidní zásah na líhnoucí se L1 nymfy. Ošetření zopakovat po 7-10 dnech dle průběhu líhnutí.
2.6. Přezimující škůdci - viz období vegetačního klidu. Zásah v případě, že
nebyl dosud proveden; nejpozději do fáze zeleného poupěte.
2.7. Slupkoví a pupenoví obaleči, píďalky
Provést vizuální kontrolu nebo sklepávání. Zásah účinnými larvicidy (na slupkové obaleče nejsou vhodné neonikotinoidy - viz tabulka).
2.8. Zobonosky: Dle výsledku sklepávání zásah vhodným adulticidem.
Organizmus

Cílené
stádium

Přípravky

padlí jabloně

konidie

přípravky na bázi síry
fungicidy dle registru

strupovitost jabloně

askospory

přípravky na bázi mědi

moniliniový úžeh

konidie

fungicidy dle registru

mera skvrnitá

nymfy

SpinTor, Prev-B2, neonikotinoidy, Sanmite

Poznámka

3x během květu

zopakovat po
10 dnech

přezimující škůdci

diapauz. stádia

oleje

vyšší dávky

květopas jabloňový
Zobonosky

dospělci

SpinTor, Calypso 480
SC, Reldan 22

dle sklepávání

píďalky

housenky

Lepinox Plus, SpinTor,
larvicidy dle registru

slupkoví a pupenoví
obaleči

housenky

Lepinox Plus, SpinTor,
účinné larvicidy*

Ochrana ovoce v bezreziduální integrované produkci

*) Trebon, Integro,
Coragen, Steward
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Patogeny

3. Přípravky
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4) Květ slivoní, třešní a višní
I

II

III

IV

V

VI

VII

Ovocný druh

Komentář k fenologickým fázím

jabloně

zelené až růžové poupě

hrušně

zelené až růžové poupě

slivoně

počátek květu až plný květ

višně, třešně

počátek květu

meruňky

po odkvětu, zahájen růst semeníku

broskvoně

dokvétání

VIII

IX

X

XI

XII

1. Výskyt škodlivých organizmů

4) Květ slivoní a třešní

1.1 Patogeni

Strupovitost jabloně: Riziko primárních askosporových infekcí dle meteorologických podmínek (délka ovlhčení a teploty dle Millsovy tabulky) nebo podle modelu RIMpro, kde je ve výstupním grafu k dispozici i krátkodobá predikce dle předpovědi počasí (viz přílohy).
Padlí jabloně: Původce je houba Podosphaera leucotricha. Aktivitu houba
zahajuje těsně před květem jabloní, kdy dochází rozvoji primárních infekcí.
Riziko výskytu hlavně na citlivých odrůdách, zhruba do poloviny léta.
Moniliniový úžeh peckovin: Riziko platí hlavně pro nakvétající výsadby višní,
především za chladného a deštivého počasí. Za extrémních podmínek riziko i ve třešních a slivoních. Zdrojem infekce jsou mumifikované plody z předchozí sklizně.

1.2 Živočišní škůdci

Klíčovými škůdci v tomto období jsou pilatky na slivoních, které převážně
kladou v době květu raných odrůd. Ve výsadbách hrušní nadále kladení
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1

2

3

4

1 - pilatky na slivoních (čerstvý vpich)
2 - detail vpichu
3, 4 - mera skvrnitá (vajíčka na rašících pletivech)
5 - housenka obaleče jabloňového

5
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4) Květ slivoní a třešní

mery skvrnité; v daném období hromadné líhnutí L1; mohou se postupně
objevit i vyšší larvální stádia. Na jádrovinách i peckovinách pokračuje rozlézání housenek slupkových a pupenových obalečů a píďalek, provázené žírem na rašících pletivech. Pokračuje nálet zobonosek ze zimovišť. S nárůstem teplot se zvyšuje i aktivita vlnatky krvavé (postupné obnovování přezimujících kolonií). Objevit se mohou nymfy mšic a svilušky ovocné vylíhlé z
přezimujících vajíček a s růstem zelených pletiv zaznamenáváme výskyty a
kladení bejlomorek. Počátek letu podkopníčka spirálového. Necílové organizmy: slunéčka, pavouci, zlatoočky, aj.; opylovači.

kalendář ochrany ovoce 5

1

2

3

4

5

6

1 - zobonoska jablečná
2 - zobonoska ovocná
3 - sviluška ovocná
4 - mšice jabloňová
5 - vlnatka krvavá
6 - podkopníček
spirálový v lapáku

4) Květ slivoní a třešní

7

9

8

10

Výskyty necílových organizmů: slunéčka a pavouci (7), zlatoočka (8), dravá ploštice z čeledi Anthocoridae (9), opylovači (10)*
*) Upozornění: v době květu je třeba vzít v úvahu účinky přípravků na včely a další opylovače.
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2. Doporučení

PatogenNí organizmy
2.1. Padlí jabloně: Zásah přípravky na bázi síry (při teplotách nad 15°C ) a
fungicidy dle registru. Spojit se zásahem proti strupovitosti.
2.2. Strupovitost jabloně: Zásah dle předpokládané nebo vzniklé infekce registrovanými kontaktními nebo systémovými fungicidy. Výběr přípravků dle
teplot.
2.3. Moniliniový úžeh peckovin: Zásah na počátku květu, v plném květu a
při dokvétání višní (event. dalších kvetoucích peckovin) dle předpovědi
srážek. Kromě registrovaných fungicidů se osvědčila i kombinace mědi a
síry nebo Myco-Sin + síra (pro ekol. produkci).
Živočišní škůdci
2.4. Pilatky na slivoních - kontrola úlovků na bílých lepových deskách, kontrola kladení.
2.5. Mera skvrnitá - Zopakování larvicidního zásahu na líhnoucí se L1 nymfy.
2.6. Přezimující škůdci - viz období vegetačního klidu. Zásah v případě, že
nebyl dosud proveden; nejpozději ve fázi zel. poupěte.
2.7. Slupkoví a pupenoví obaleči, píďalky: Provést vizuální kontrolu nebo
sklepávání. Ošetření účinnými larvicidy v případě, že dosud nebylo provedeno. Na slupkové obaleče neúčinkují v dostatečné míře neonikotinoidy.
2.8. Zobonosky: Dle výsledku sklepávání zásah vhodným adulticidem.
2.9. Svilušky: V případě výskytu akaricidní zásah.
2.10. Vlnatka krvavá, mšice: Vizuální kontrola, v případě výskytu aplikace
aphicidu (v případě vlnatky přídavek kvalitního smáčedla).
2.11. Podkopníček spirálový: Instalace lapáků, dle letu ovicid.
Organizmus

Cílené
stádium

Přípravky

padlí jabloně

konidie

Přípravky na bázi síry
fungicidy dle registru

strupovitost jabloně

askospory

fungicidy dle registru

moniliniový úžeh

konidie

fungicidy dle registru

mera skvrnitá

nymfy

SpinTor, Prev-B2, neonikotinoidy, Sanmite

přezimující škůdci

diapauz. stádia

oleje - vyšší dávky

zobonosky

dospělci

SpinTor, Calypso 480
SC, Reldan 22

píďalky

housenky

Lepinox Plus, SpinTor,
larvicidy dle registru

slupkoví a pupenoví
obaleči

housenky

Lepinox Plus, SpinTor,
účinné larvicidy*

podkopníček spirál.

vajíčka

ovicid dle registru

svilušky

nymfy

akaricid dle registru

mšice vč. vlnatky

nymfy

aphicidy dle registru
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dle sklepávání

*) Trebon, Integro,
Coragen, Steward

u vlnatky smáčedlo
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4) Květ slivoní a třešní

Živočišní Škůdci

Patogeny

3. Přípravky

kalendář ochrany ovoce 5

5) Počátek květu jádrovin
Přelom IV a V. Kromě jabloní ovocné druhy odkvetlé. Hlavní témata v ochraně: strupovitost jabloně, padlí, spála růžokvětých, pilatka švestková a pilatka jablečná.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Ovocný druh

Komentář k fenologickým fázím

jabloně

stadium balónku, první květy otevřené

hrušně

stadium balónku, první květy otevřené

slivoně

opad květních plátků

višně, třešně

plný květ až opad květních plátků

meruňky

růst semeníku

broskvoně

po odkvětu

IX

X

XI

XII

5) Počátek květu jádrovin

1. Výskyt škodlivých organizmů
1.1 Patogeni

Strupovitost jabloně: Postupně dozrávají další askospory, ve srážkách předpoklad podmínek pro jejich uvolňování z plodniček. Maximální intenzita
ochrany musí být zaměřena na časový úsek od fáze růžového poupěte do
doby přibližně 2-3 týdny po odkvětu (viz fotografie). V tomto období se uvolní 90 – 95 % askospor a riziko infekcí zpravidla bývá nejvyšší.

Fenologické fáze jabloní s největším rizikem primárních infekcí strupovitosti. Toto
období je rovněž významné v ochraně proti bakteriální spále růžokvětých.
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Padlí jabloně: Rozvoj primárních infekcí; v tomto období již možno pozorovat
výskyt příznaků na citlivých odrůdách. Jedním z indikátorů je Idared.
Moniliniový úžeh peckovin: Riziko platí pro dokvétající výsadby višní.
Bakteriální spála růžokvětých: Původcem je baktérie Erwinia amylovora,
zdrojem infekce jsou nekrotické léze na kůře větví nebo kmenů napadených v předcházející sezóně. Primární infekce vznikají v době květu; k jejich
rozvoji přispívá deštivé počasí. K šíření patogenu dochází pomocí deště, větru, dále hmyzem i ptactvem. Baktérie proniká do rostliny nezdřevnatělými
částmi pletiva a šíří se cévními svazky. Citlivé jsou především hrušně.
Jádřincová hniloba, kališní hniloba: Původci jsou houby r. Alternaria spp. a
Botrytis spp. K infekcím může dojít v době květu; houba pak setrvává v latentním stádiu do sklizně, kdy se symptomaticky projeví na plodech.
Suchá skvrnitost listů peckovin: Po odkvětu riziko vzniku infekcí ve všech druzích peckovin.

1.2 Živočišní škůdci

Příznaky primární infekce padlí; mumifikované plody - zdroj infekce moniliniového úžehu.
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5) Počátek květu jádrovin

Klíčovými škůdci v tomto období jsou nadále pilatky na slivoních, které se
postupně líhnou z vykladených vajíček. V jabloních zaznamenáváme výskyty dospělců pilatky jablečné. V hrušních pokračuje líhnutí a vývoj nymf
mery skvrnité. Ve všech ovocných druzích nadále aktuálním tématem výskyt housenek slupkových a pupenových obalečů a píďalek, zobonosek a
také listopasů r. Phillobius. Dochází k dalšímu rozvoji kolonií vlnatky krvavé a
k hromadnému líhnutí nymf mšic a svilušky ovocné z diapauzních vajíček. S
rozvojem listové plochy let a kladení podkopníčka spirálového. Po odkvětu slivoní zpravidla zahajují let dospělci obaleče švestkového. Lze pozorovat první výskyty symptomů napadení květopasem jabloňovým a bejlomorkami. Necílové organizmy: Ve kvetoucích výsadbách je nadále třeba věnovat pozornost opylovačům.

kalendář ochrany ovoce 5

1

3

2

4

5) Počátek květu jádrovin

6

7

5

1 - vajíčko pilatky
švestkové
2 - líhnoucí se housenice
pilatky šv.
3 - plůdek poškozený
housenicí pilatky š.
4 - pilatka jablečná
5 - listohlod r. Phillobius
6 - bejlomorka jabloňová
7 - květopas jabloňový

2. Doporučení
PatogenNí organizmy
2.1. Padlí jabloně: Zásah přípravky na bázi síry (při teplotách nad 15°C ) a
fungicidy dle registru. Spojit se zásahem proti strupovitosti. V případě výskytu příznaků primárních infekcí odstranit napadené růžice.
2.2. Strupovitost jabloně: Zásah dle předpokládané nebo vzniklé infekce
registrovanými kontaktními nebo systémovými fungicidy. Sledovat predikci a průběh infekcí podle modelu RIMpro a na www.amet.cz.
2.3. Moniliniový úžeh peckovin: zásah na počátku květu, v plném květu a
při dokvétání višní (event. dalších peckovin) dle předpovědi srážek.
2.4. Bakteriální spála růžokvětých: Sledovat předpověď srážek. Výpočet
rizika vzniku infekcí metodou COUGARBLIGHT je k dispozici na www.amet.
cz. Zásah registrovaným baktericidem na počátku květu (podle průběhu
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počasí zopakovat na konci květu event. na počátku růstu plůdků).
2.5. Kališní a jadřincová hnilaba: Fungicidní ošetření v době květu - zásah
v rámci ochrany proti strupovitosti.
2.6. Suchá skvrnitost listů peckovin: Ošetření po odkvětu ve 14 denním intervalu
Živočišní škůdci
2.7. Pilatky na slivoních: - Larvicidní zásah po opadu květních plátků - ve
fázi červených očí, nejpozději však v době líhnutí housenic.
2.8. Mera skvrnitá: Sledování vývoje nymf, kontrola účinnosti zásahu. Kontrola přítomnosti přirozených nepřátel.
2.9. Slupkoví a pupenoví obaleči, píďalky: Provést vizuální kontrolu nebo
sklepávání. Zásah účinnými larvicidy v případě, že dosud nebyl proveden.
Na slupkové obaleče jsou nevhodné neonikotinoidy.
2.10. Zobonosky: Dle výsledku sklepávání zásah vhodným adulticidem.
2.11. Svilušky: Akaricidní zásah při škodlivém výskytu.
2.12. Vlnatka krvavá, mšice: Vizuální kontrola, v případě výskytu aphicidní
zásah (v případě vlnatky použití kvalitního smáčedla).
2.13. Obaleč švestkový a jablečný - instalace feromonových lapáků a odparníků pro feromonové matení.
2.14. Podkopníček spirálový: Ovicid dle letu nebo larvicid při objevení prvních min. Larvicid rovněž při SET10(h)=3000°C od začátku roku.
Organizmus

Cílené stádium

Přípravky

padlí jabloně

konidie

přípravky na bázi síry
fungicidy dle registru

strupovitost jabloně

askospory

fungicidy dle registru

moniliniový úžeh

konidie

fungicidy dle registru

bakteriální spála

baktérie

Myco-Sin, měď, Aliette
80 WG

kališní a jádřincová
hniloba

spory

Myco-Sin, fungicidy dle
registru

pilatky na slivoních

líhnoucí se
housenice

Q. amara, Calypso 480
SC, Reldan 22

zobonosky

dospělci

SpinTor, Calypso 480
SC, Reldan 22

píďalky

housenky

Lepinox Plus, SpinTor,
larvicidy dle registru

slupkoví a pupenoví
obaleči

housenky

Lepinox Plus, SpinTor,
účinné larvicidy*

podkopníček spirál.

vajíčka, L1

ovicid/larvicid dle registru

obaleči*

samci

odparníky Isomate

svilušky

nymfy

akaricid dle registru

mšice vč. vlnatky

nymfy

aphicidy dle registru
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*) Trebon, Integro,
Coragen, Steward

*) dle druhů
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5) Počátek květu jádrovin

Živočišní Škůdci

Patogeny

3. Přípravky

kalendář ochrany ovoce 5

6) Květ až odkvět jádrovin
První polovina V. Kromě jabloní ovoce odkvetlé. Hlavní témata v ochraně: strupovitost, padlí, spála růžokvětých, jadřincová a kališ. hniloba, pilatka j, zobonoska tř.
I

II

III

IV

V

VI

VII

Ovocný druh

Komentář k fenologickým fázím

Jabloně

plný květ až odkvět

Hrušně

plný květ až odkvět

Slivoně

květní plátky opadané

Višně, třešně

květní plátky opadané

Meruňky

růst semeníku

Broskvoně

růst semeníku

VIII

IX

X

XI

XII

6) Květ až odkvět jádrovin

1. Výskyt škodlivých organizmů
1.1 Patogeny

Strupovitost jabloně: Postupně dozrávají askospory, ve srážkách předpoklad
podmínek pro vznik infekcí. Maximální intenzita ochrany musí být zaměřena
na období největšího nebezpečí infekcí, což je od fáze růžového poupěte
do doby přibližně 2-3 týdny po odkvětu (viz fotografie). V tomto období se
uvolní 90 – 95 % askospor z pseudoperitécií. Možnost prvních symptomatických projevů primárních infekcí strupovitosti.

Fenologické fáze jabloní s největším rizikem primárních infekcí strupovitosti. Toto
období je rovněž významné v ochraně proti bakteriální spále růžokvětých.
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Padlí jabloně: Výskyt příznaků primárních infekcí na citlivých odrůdách.
Možnost rozvoje sekundárních infekcí na listech a vznikajících letorostech.
Bakteriální spála růžokvětých: Původcem je baktérie Erwinia amylovora,
zdrojem infekce jsou nekrotické léze na kůře větví nebo kmenů napadených v předcházející sezóně. Primární infekce vznikají v době květu; k jejich
rozvoji přispívá deštivé počasí. K šíření patogenu dochází pomocí deště, větru, dále hmyzem i ptactvem. Baktérie proniká do rostliny nezdřevnatělými částmi pletiva a šíří se zde cévními svazky. Citlivé jsou především hrušně.
Jádřincová hniloba, kališní hniloba: Původci jsou houby r. Alternaria spp. a
Botrytis spp. (fotografie str. 57). K infekcím může dojít v době květu, patogen
setrvává v latentním stádiu do sklizně, kdy se symptomaticky projeví na plodech. Hnědnutí listů meruňky: Původcem je houba Apiognomonia erythrostoma, která přezimuje ve spadaných listech. Askospory dozrávají 2-3 týdny
po odkvětu meruněk. Suchá skvrnitost listů peckovin: Po odkvětu riziko vzniku infekcí ve všech druzích peckovin.

1.2 Živočišní škůdci

1

2

Příznaky primární infekce strupovitosti krátce po odkvětu jabloní (1); moniliniový úžeh
na třešních (2).
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6) Květ až odkvět jádrovin

V průběhu květu jabloní je klíčovým škůdcem pilatka jablečná, která klade
přednostně na raně kvetoucích odrůdách. S rozvojem listové plochy pokračuje líhnutí 1. generace podkopníčka spirálového. Na odkvetlých třešních a
višních možnost výskytu zobonosky třešňové (nahlodává plůdky, do kterých
klade vajíčka). V neošetřovaných výsadbách již mohou být patrné příznaky
poškození násady pilatkami na slivoních. Pokračuje vývoj nymf 1. generace mery skvrnité. Nadále je aktuální výskyt skupiny polyfágních škůdců jako
slupkových a pupenových obalečů, píďalek, zobonosek a listopasů. Pokračuje rozvoj kolonií vlnatky krvavé i líhnutí nymf mšic z přezimujících vajíček.
Výskyty prvních kolonií mšic na mladých listech. Po odkvětu slivoní počátek
letu obaleče švestkového a v teplých regionech po odkvětu jabloní i obaleče jablečného. Výskyty symptomů napadení květopasem jabloňovým.
Necílové organizmy: S nástupem populací mšic výskyty afidofágů. Ve kvetoucích výsadbách jabloní je nadále třeba věnovat pozornost opylovačům.

6) Květ až odkvět jádrovin

kalendář ochrany ovoce 5

1

2

3

4

5

6

Pilatka jablečná
1 - dospělec
2 , 3- čerstvý vpich
4, 5 - odpreparované čerstvě vykladené vajíčko
6 - housenice těsně před líhnutím
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1

2

3

4

5

7

6

Další škůdci v období květu a odkvětu jádrovin
1 - zobonoska třešňová
2 - květopas jabloňový (poškozený květ)
3, 4 - plůdky slivoní poškozené pilatkami
5 - plůdek + housenice pilatky
6 - podkopníček spirálový v lapáku
7 - bejlomorka jabloňová (Dasineura mali)
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6) Květ až odkvět jádrovin

5 kalendář ochrany ovoce

6) Květ až odkvět jádrovin

kalendář ochrany ovoce 5

1

2

3

4

5

6

Komentář k fotografiím: Období květu a krátce po odkvětu je nejzazším
termínem pro instalaci feromonových lapáků na obaleče i nesytku j.
1 - obaleč švestkový v lapáku + vajíčko krátce po vykladení
2 - odparník Isomate OFM Rosso pro metodu matení u o. švestkového a
východního
3 - o. jablečný v lapáku + vajíčko (stadium oranžového prstence)
4 - odparník Isomate C Plus pro metodu matení u o. jablečného
5 - feromonový lapák typu delta
6 - nádobový feromonový lapák (vhodný pro kombinovaný monitoring a
odchyt nesytek)
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2. Doporučení

PatogenNí organizmy
2.1. Padlí jabloně: Zásah přípravky na bázi síry (při teplotách nad 15°C ) a fungicidy
dle registru. Spojit se zásahem proti strupovitosti. V případě výskytu příznaků primárních infekcí odstranit napadené růžice.
2.2. Strupovitost jabloně: Zásah dle předpokládané nebo vzniklé infekce - sledovat
predikci a průběh infekcí na modelu RIMpro a na www.amet.cz.
2.3. Bakteriální spála růžokvětých: Sledovat předpověď srážek. Výpočet rizika vzniku infekcí metodou COUGARBLIGHT je k dispozici na www.amet.cz. Zásah registrovaným baktericidem na počátku květu (Pozn.: Podle průběhu počasí zopakovat na
konci květu event. na počátku růstu plůdků).
2.4. Kališní a jadřincová hnilaba: Fungicidní ošetření ve kvetoucích výsadbách v případě, že nebylo provedeno.
2.5. Hnědnutí listů meruněk: 1. ošetření 2-3 týdny po odkvětu meruněk; následné o
10 dnů později.
2.6. Suchá skvrnitost listů peckovin: Aplikace po odkvětu ve 14denních intervalech
Živočišní škůdci
2.7. Pilatka jablečná/hrušňová: Kontrola kladení a vývoje vajíček, larvicid ve fázi
červených očí nebo nejpozději v době líhnutí housenic. V případě rozvleklého líhnutí kontrola později kvetoucích výsadeb + zásah dle vývoje vajíček. Možno spojit se
zásahem proti zobonoskám.
2.8. Vlnatka krvavá, mšice: Vizuální kontrola, v případě výskytu aphicidní zásah (v
případě vlnatky použití smáčedla nebo draselného mýdla).
2.9. Obaleč švestkový, o. jablečný, o. východní nesytka jabloňová - instalace feromonových lapáků, event. feromonových odparníků pro metodu dezorientace.
2.10. Podkopníček spirálový: Larvicid dle výskytu min nebo SET (www.amet.cz).

Organizmus

Cílené stádium

Přípravky

padlí jabloně

konidie

fungicidy dle registru

strupovitost jabloně

askospory

fungicidy dle registru

bakteriální spála

baktérie

Myco-Sin, měď, Aliette

suchá skvrnitost listů
peckovin

spory

měď, kontaktní fungicidy

po odkvětu

hnědnutí listů
meruněk

askospory

měď, kontaktní fungicidy

po 14 dnech
zopakovat

kališní a jadřincová
hniloba

spory

Myco-Sin, fungicidy dle
registru

pilatka jablečná,
pilatka hrušková

líhnoucí se
housenice

Q. amara, Calypso 480
SC, Reldan 22

podkopníček spirál.

housenky

larvicid dle registru

zobonosky třešňová

dospělci

SpinTor, Calypso 480 SC

píďalky, sl. obaleči

housenky

viz předchozí období

mšice vč. vlnatky

nymfy

aphicidy dle registru

Ochrana ovoce v bezreziduální integrované produkci
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6) Květ až odkvět jádrovin

Živočišní Škůdci

Patogeny

3. Přípravky

kalendář ochrany ovoce 5

7) Všechny ovocné druhy po odkvětu
Přelom V a VI. Všechny druhy ovoce odkvetlé, 1. propad plůdků. Hlavní témata v
ochraně: strupovitost, padlí, spála růžokvětých, vlnatka, mšice, zobonosky, pilatka j.
I

II

III

IV

V

VI

VII

Ovocný druh

Komentář k fenologickým fázím

jabloně

odkvetlé, patrný růst semeníku

hrušně

odkvetlé, patrný růst semeníku

slivoně

růst plůdků, velikost 1-2 cm

višně, třešně

plůdky 1-1,5 cm

meruňky

plůdky 3-5 cm

broskvoně

plůdky 1-2 cm

VIII

IX

X

XI

XII

1. Výskyt škodlivých organizmů

7) Ovoce po odkvětu

1.1 Patogeni

Strupovitost jabloně: Postupný pokles zásob askospory. Ve srážkách předpoklad podmínek pro uvolňování askospor. Stále trvá období největšího nebezpečí infekcí, což je od fáze růžového poupěte do doby přibližně 2-3 týdny po odkvětu (viz fotografie). V tomto období se uvolní 90 – 95 % askospor
z pseudoperitécií. Objevují se první symptomy primárních infekcí strupovitosti na mladých listech.

Fenologické fáze jabloní s největším rizikem primárních infekcí strupovitosti. Toto
období je rovněž významné v ochraně proti bakteriální spále růžokvětých.
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Padlí jabloně: Výskyt příznaků primárních infekcí na citlivých odrůdách.
Možnost rozvoje sekundárních infekcí na listech a vznikajících letorostech.
Bakteriální spála růžokvětých: Původcem je baktérie Erwinia amylovora,
zdrojem infekce jsou nekrotické léze na kůře větví nebo kmenů napadených v předcházející sezóně. Primární infekce vznikají v době květu; k jejich
rozvoji přispívá deštivé počasí. K šíření patogenu dochází pomocí deště, větru, dále hmyzem i ptactvem. Baktérie proniká do rostliny nezdřevnatělými
částmi pletiv a šíří se cévními svazky. Citlivé jsou především hrušně. Objevují
se příznaky poškození kadeřavostí broskvoně.
Suchá skvrnitost listů peckovin: Po odkvětu riziko vzniku infekcí ve všech druzích peckovin.
Skvrnitost listů třešní: Původcem je houba Blumeriella jaapii. Askospory ze
spadaných listů se začínají uvolňovat 3-4 týdny po odkvětu.

1.2 Živočišní škůdci

1

2

Padlí jabloně - rozvoj sekundárních infekcí na vyvíjejících se letorostech (1); kadeřavost broskvoně (2).
Ochrana ovoce v bezreziduální integrované produkci
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7) Ovoce po odkvětu

V jádrovinách příznaky primárního poškození pilatkou jablečnou i hruškovou. V případě rozvleklého kladení ještě probíhá v později kvetoucích odrůdách líhnutí housenic. V teplých regionech po odkvětu jabloní počátek
letu obaleče jablečného. Výskyty symptomů napadení květopasem jabloňovým. Pokračuje rozvoj kolonií vlnatky krvavé, u které nyní dochází k migraci z úkrytů u pat kmenů a z obrostu. V hrušních pokračuje rovněž vývoj
nymf 1. generace mery skvrnité. V odkvetlých třešních a višních možnost výskytu zobonosky třešňové, jež nahlodává plůdky, do kterých klade vajíčka.
Ve slivoních počátek letu i kladení obaleče švestkového. Nadále je aktuální
výskyt zástupců skupiny polyfágních škůdců jako slupkových a pupenových
obalečů, píďalek, zobonosek, dále předivek a také ovivaků červce javorového. Rozvoj kolonií mšic a bejlomorek na mladých listech s typickými symptomy. Necílové organizmy: S nástupem populací mšic výskyty afidofágů i
dalších nespecializovaných přirozených nepřátel - kromě dospělců postupně přítomnost vývojových stadií (vajíčka a mladé larvy či nymfy).

kalendář ochrany ovoce 5

1

2

3

4

5

6

7) Ovoce po odkvětu

7

8

9

1 - pilatka jablečná
(primární poškození plůdku)
2 - pilatka hrušková
3 - plůdky poškozené zobonoskami
4 - píďalka podzimní
5 - předivka jabloňová
6 - červec javorový (ovivak)
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10

11

7,8 - vlnatka krvavá - migrace nymf
a rozvoj kolonií v ohniscích
9, 10 - mšice
11 - bejlomorky na slivoních
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2. Doporučení
PatogenNí organizmy
2.1. Padlí jabloně: Zásah přípravky na bázi síry a fungicidy dle registru. Spojit se zásahem proti strupovitosti. V případě výskytu příznaků primárních infekcí odstranit napadené růžice.
2.2. Strupovitost jabloně: Zásah dle předpokládané nebo vzniklé infekce - sledovat
predikci a průběh infekcí na modelu RIMpro a na www.amet.cz.
2.3. Bakteriální spála růžokvětých: Sledovat předpověď srážek. Výpočet rizika vzniku infekcí metodou COUGARBLIGHT viz www.amet.cz - dle situace zásah.
2.4. Suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně: Zásahy po odkvětu ve
14denních intervalech.
2.5. Hnědnutí listů meruněk: 2. ošetření dle potenciálních podmínek pro infekci.
Živočišní škůdci
2.6. Pilatka jablečná: V případě rozvleklého líhnutí zásah v později kvetoucích výsadbách. Možno spojit se zásahem proti zobonoskám a dalším polyfágním škůdcům.
2.7. Listožravé housenky (píďalky, předivky, aj.) - larvicidní zásah dle výskytu.
2.8. Vlnatka krvavá, mšice: Vizuální kontrola, v případě výskytu aphicidní zásah (v
případě vlnatky použití kvalitního smáčedla nebo draselného mýdla).
2.9. Obaleč švestkový, o. jablečný: ovicidní zásah dle kladení (úlovky v lapácích, vizuální kontrola, u o. jablečného teplotní model RIMpro). Rozhodnutí o termínu larvicidníhu zásahu (pokud nebude použit ovicid) dle SET pro embryonální vývoj o. švestkového (BSET10h=1500°C) a o. jablečného (BSET10h= 2000°C), kde B=biofix pro počátek letové vlny.
2.10. Vrtule třešňová: Instalace žlutých lepových desek pro monitoring letu.
2.11. Zobonoska třešňová: Zásah dle výskytu brouků nebo požerků na plodech.

Organizmus

Cílené
stádium

Přípravky

Poznámka

padlí jabloně

konidie

fungicidy dle registru

strupovitost jabloně

askosp., konidie

fungicidy dle registru

bakteriální spála

baktérie

Myco-Sin, měď, Aliette

hnědnutí listů meruněk

spory

fungicidy dle registru*

*) rané odr. EP

suchá skvrnitost
listů peckovin

spory

fungicidy dle registru*

*) rané odr. EP

zobonosky třešňová

dospělci

SpinTor

píďalky a další
listožravé housenky

housenky

Lepinox Plus, SpinTor,
larvicidy dle registru*

mšice vč. vlnatky

nymfy

aphicidy dle registru

obaleč jablečný

vajíčka

ovicid dle registru*

obaleč švestkový

vajíčka

ovicid dle registru*

*) peckoviny
jako EP

*) rané odr.
pouze larvicid!

EP = pouze přípravky do ekologické produkce
Ochrana ovoce v bezreziduální integrované produkci
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7) Ovoce po odkvětu

Živočišní Škůdci

Patogeny

3. Přípravky

kalendář ochrany ovoce 5

8) Konec jara až počátek léta (druhá polovina VI)
Intenzivní růst plodů u všech druhů ovoce. Zrání raných odrůd třešní a meruněk. Hlavní témata v ochraně: strupovitost jabloně, padlí jabloně, komplex chorob listů peckovin, obaleč jablečný, o. švestkový, o. zimolezový, vrtule třešňová.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Ovocný druh

Komentář k fenologickým fázím

jabloně

lískový oříšek až vlašský ořech

hrušně

lískový oříšek až vlašský ořech

slivoně

délka plůdků 3 cm

višně, třešně

plůdky 2 cm, zrání raných odrůd

meruňky

plůdky 5 cm, vybarvování raných odrůd

broskvoně

plůdky 3 cm

IX

X

XI

XII

1. Výskyt škodlivých organizmů
8) Přelom jara a léta

1.1 Patogenní organizmy

Strupovitost jabloně: Většina askospor uvolněná, riziko primárních infekcí klesá. V případě výskytu příznaků napadení z primárních infekcí hrozí rozvoj sekundárních infekcí (konidiemi).
Padlí jabloně: Výskyt příznaků primárních a sekundárních infekcí na citlivých
odrůdách. V příznivých podmínkách možnost dalšího šíření patogenu.
Bakteriální spála růžokvětých: Za příznivých podmínek riziko rozvoje sekundárních infekcí.
Suchá skvrnitost listů peckovin: Po odkvětu riziko vzniku infekcí ve všech druzích peckovin.
Skvrnitost listů třešní: Původcem je houba Blumeriella jaapii. Askospory ze
spadaných listů se začínají uvolňovat 3-4 týdny po odkvětu. Infekce vznikají za deštivého počasí. Napadá třešně a zejména višně, jež jsou citlivé k této
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chorobě. Za obzvláště náchylné považujeme např. odrůdy Morela pozdní,
Morellenfeuer a Fanal. Optimální teplota pro primární infekce je mezi 16 – 20
°C za současného ovlhčení listů. Symptomatické projevy kadeřavosti broskvoně a puchrovitosti na slivoních. Koletotrichová hniloba a moniliniová hniloba: se zráním třešní rozvoj uvedených patogenů. Možný výskyt moiniliniové hniloby i v meruňkách.

1.2 Živočišní škůdci

1

2

3

4

1 - strupovitost jabloně , 2 - puchrovitost švestky, 3 - suchá skvrnitost listů peckovin, 4 - moniliniová hniloba na višních
Ochrana ovoce v bezreziduální integrované produkci
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8) Přelom jara a léta

Období je klíčové v ochraně proti 1. generaci obaleče jablečného, o. švestkového, o. zimolezového a o. východního. Nezvládnutí ochrany v daném
období přináší problémy v průběhu následných generací těchto druhů. Ve
výsadbách třešní let, kladení a postupné líhnutí vrtule třešňové. Na přelomu
VI a VII se v jabloních objevují pohyblivé L1 nymfy štítenky zhoubné a dochází k výletu dospělců letní generace květopasa jabloňového v napadených partiích výsadeb. Na hrušních bývá hojný výskyt mery skvrnité, u které jsou v této době přítomna všechna vývojová stádia překrývající se 2. a 3.
letní generace. Přítomnost mer je spojena s produkcí medovice. Ve všech
ovocných druzích jsou za příznivých podmínek velmi aktivní mšice, v jabloních též vlnatka krvavá. Sání mšic je provázeno tvorbou medovice a deformacemi listů a letorostů. U mšice jabloňové již mohou být patrné příznaky
poškození plodů. Necílové organizmy: S nástupem populací mšic trvají výskyty afidofágů i dalších přirozených nepřátel v různých vývojových stadiích.
Při přemnožení mšic bývá dominantním druhem slunéčko východní.

kalendář ochrany ovoce 5

1

2

3

4

6

8) Přelom jara a léta

5

7

8
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1 - obaleč zimolezový
v lapácích
2, 3, 4 - obaleč jablečný
5 - mera skvrnitá
(různá stádia nymf)
6 - makadlovka broskvoňová
(poškození plodu + detail housenky)
7 - makadlovka b. v lapáku
8 - květopas jabloňový (dospělec letní
generace)
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1

2

3

4

6

7

1 - obaleč švestkový s detailem
vajíčka
2, 3 - štítenka zhoubná
4 - vlnatka krvavá
5 - mšice jabloňová
6 - mšice třešňová
7 - slunéčko východní (kukly)
8 - podkopníček spirálový
(mina + housenka)
8

Ochrana ovoce v bezreziduální integrované produkci
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8) Přelom jara a léta

5

kalendář ochrany ovoce 5

1

2

3

4

Vrtule třešňová: 1 - lepová deska, 2 - dospělec, 3 - detail vpichu, 4 - vajíčko ve stádiu 2 černých skvrn (patrná kusadla larvy).

8) Přelom jara a léta

2. Doporučení
PatogenNí organizmy
2.1. Padlí jabloně: Zásah přípravky na bázi síry (při teplotách nad 15°C ) a
fungicidy dle registru. Spojit se zásahem proti strupovitosti. V případě výskytu příznaků primárních infekcí odstranit napadené růžice.
2.2. Strupovitost jabloně: Zásah dle předpokládané nebo vzniklé infekce sledovat predikci a průběh infekcí na modelu RIMpro a na www.amet.cz.
2.3. Bakteriální spála růžokvětých: Sledovat předpověď srážek. Výpočet
rizika vzniku infekcí metodou COUGARBLIGHT je k dispozici na www.amet.
cz - dle situace zásah.
2.4. Suchá skvrnitost listů peckovin: Zásahy po odkvětu ve 14denních intervalech.
2.5. Moniliniová hniloba, koletotrichová hniloba: Zásahy cca týden před
očekávanou sklizní třešní.
2.6 Skvrnitost listů třešní: fungicidní ošetření (kvůli OL po sklizni).
Živočišní škůdci.
2.7. Obaleč švestkový, o. jablečný: Ovicidy kvůli potenciálním reziduím již není možno použít. Rozhodnutí o termínu larvicidníhu zásahu dle SET
pro embryonální vývoj o. švestkového (BSET10h=1500°C) a o. jablečného
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(BSET10h= 2000°C), kde B=biofix pro počátek letové vlny.
2.8. Obaleč zimolezový: larvicidní zásah při BSET10h=2000°C (kde B je biofix
pro počátek významné letové vlny) nebo při zjištění mladých housenek, zápředků nebo požerků.
2.9. Vrtule třešňová: Sledování letu (žluté lepové desky) a kladení. Ochrana
proti vrtuli se většinou netýká raných odrůd třešní (1. a 2. třešňový týden). Je
třeba se zaměřit na středně pozdní a pozdní odrůdy a na višně. Adulticidní
zásahy v době letu dospělců dle reziduálního účinku přípravků; larvicid pak
ve fázi 2 černých skvrn (vajíčko těsně před líhnutím - viz foto č. 4 na str. 46).
V dalším období přechod na přípravky pro EP!
2.10. Vlnatka krvavá, mšice: Vizuální kontrola, v případě výskytu aphicidní
zásah (v případě vlnatky použití kvalitního smáčedla). U vlnatky při extrémním napadení před aplikací aphicidu použít draselné mýdlo (Cocana) ve
vyšším aplikačním objemu k odstranění voskových povlaků.
2.11. Mera skvrnitá: V případě výskytu mer ošetření v době, kdy převažují oranžová vajíčka, L1 a L2. Zásah dle průběhu líhnutí v 10denním odstupu
zopakovat. Medovici je možno odstranit aplikací hořké soli nebo draselného mýdla.
2.12. Štítenka zhoubná: Larvicid na pohyblivé nymfy L1. Zopakovat po 1 týdnu. Účinnost zvyšuje přídavek smáčedla (např. Prev-B2).
Organizmus

Cílené
stádium

Přípravky

Poznámka

strupovitost jabloně

konidie

fungicidy dle registru*

*) rané odrůdy EP

padlí jabloně

konidie

fungicidy dle registru*

*) rané odrůdy EP

bakteriální spála

baktérie

Myco-Sin, měď, Aliette

suchá skvrnitost
listů peckovin

spory

přípravky na bázi mědi

moniliniová hniloba
koletotrichová hniloba

spory

Myco-Sin

o. jablečný, o švestkový

L1

larvicid dle registru

rané odrůdy EP

o. zimolezový

L1, L2

Lepinox Plus, SpinTor,
účinné larvicidy

rané odrůdy EP

vrtule třešňová

imaga, L1

neonikotinoidy,
Reldan 22*

*) pouze višně

mšice vč. vlnatky

nymfy

Aphicidy dle registru*

peckoviny jako EP

vlnatka krvavá

-

draselné mýdlo

smytí vosku

mera skvrnitá

L1, L2

SpinTor, Prev-B2, neonikotinoidy, Sanmite**

rané odrůdy jako EP
**) do spotř. zásob

mera skvrnitá

-

síran hořečnatý (2%)

smytí medovice

štítenka zhoubná

L1

Reldan 22, SpinTor

aplikace 2x

EP = pouze přípravky do ekologické produkce
Ochrana ovoce v bezreziduální integrované produkci
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8) Přelom jara a léta

Živočišní Škůdci

Patogeny

3. Přípravky

kalendář ochrany ovoce 5

9) Vrcholné léto (VII až přelom VII a VIII)
Sklizeň třešní, višní a meruněk; zrání raných odrůd broskví. U jádrovin proběhl 2. propad
plůdků. Hlavní témata ochraně: strupovitost jabloně, padlí jabloně, moniliová hniloba, koletotrichá hniloba, obaleč jablečný, o. švestkový, o. zimolezový, vrtule třešňová, mšice, svilušky, makadlovka broskvoňová.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Ovocný druh

Komentář k fenologickým fázím

jabloně

plody dosahují 40-70% velikosti dle odrůd

hrušně

plody dosahují 40-70% velikosti dle odrůd

slivoně

plody dosahují 70-80% velikosti, vybarvování raných odrůd

višně, třešně

zrání a sklizeň středně pozdních a pozdních odrůd

meruňky

sklizeň hlavního sortimentu odrůd

broskvoně

zrání a sklizeň raných odrůd

XII

1. Výskyt škodlivých organizmů

9) Vrcholné léto

1.1 Patogenní organizmy

Strupovitost jabloně: V případě výskytu příznaků primárních infekcí hrozí ve
srážkách rozvoj sekundárních infekcí (konidiemi) na listech a plodech.
Padlí jabloně: Výskyt příznaků primárních a sekundárních infekcí na citlivých
odrůdách. V tomto období (do poloviny VII) ukončení aktivity patogenu.
Bakteriální spála růžokvětých: Výskyty příznaků na hrušních, za příznivých
podmínek riziko šíření sekundárních infekcí.
Koletotrichová hniloba: se zráním pozdních odrůd višní rozvoj patogenu.
Moniliniová hniloba: výskyt choroby se zráním ovocných druhů (třešně, višně, meruňky, broskve, letní odrůdy jablek a hrušek). Šíření zvyšují poškození
plodů hmyzem (viz 1.2). Objevuji se symptomy výskytu skvrnitosti listů třešně,
suché skvrnitosti peckovin. Příznaky poškození dalšími chorobami, jako jsou
kadeřavost broskvoně, moniliniový úžeh peckovin, aj.
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1.2 Živočišní škůdci

Na počátku období významný termín v ochraně proti první generaci obaleče jablečného. Riziko ztrát v případě letové vlny a kladení je zvýšeno proběhlým fyziologickým propadem plůdků. Totéž platí pro o. švestkového a o.
zimolezového. Ke konci července ale postupný útlum v aktivitě 1. generace
uvedených obalečů; u obaleče švestkového zpravidla počátek 2. generace. Probíhá intenzivní let nesytky jabloňové; ve výsadbách přítomny příznaky poškození podkopníčkem spirálovým a p. ovocným. V pozdních odrůdách třešní a višní doznívá kladení a líhnutí vrtule třešňové. Nadále aktivita mšic včetně vlnatky krvavé. Sání mšic je provázeno přítomností medovice a deformacemi listů a letorostů, postupný výskyt černí i deformací plodů
(Aphis pomi). Na hrušních přítomna mera skvrnitá - nalézt lze všechna vývojová stádia překrývajících se generací. Výskyt medovice, černí a také blanokřídlého hmyzu potravně vázaného na medovici. Na dozrávajícím ovoci, zejména za suchého letního počasí, hojné výskyty vos, sršní i škvorů působících požerky a sekundární napadení patogeny. Na počátku období hromadné líhnutí a vývoj nymf puklice švestkové, později i červce javorového.
Výskyty housenek makadlovky broskvoňové.
Necílové organizmy: Výskyty afidofágů v různých vývojových stadiích. Se
sklizní obilovin dochází k migraci slunéček z okolních polí.

1.3 Abiotická poškození

Příznaky poškození plodů slunečním úpalem, kroupami.

2

3

4

5

1 - fyziologický propad plůdků , 2 - sluneční úpal, 3 - poškození kroupami, 4 strupovitost jabloně, 5 - moniliniová hniloba na odrůdě ´Julia´
Ochrana ovoce v bezreziduální integrované produkci
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9) Vrcholné léto

1

9) Vrcholné léto

kalendář ochrany ovoce 5

1

2

3

4

5

6

1 - závrtek obaleče jablečného
2 - požerek o. zimolezového
3 - vlnatka krvavá
4 - plod poškozený mšicemi
5 - vrtule třešňová
6 - sviluška ovocná
7 - puklice švestková (samice se štítky, nymfy)
7
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Červec javorový: ovivaky; poškození plodů a listů medovicí a černěmi.

2. Doporučení

!! Upozornění: Od začátku července v systému ochrany pro bezreziduální
produkci končí možnost použití chemických přípravků. Doporučujeme přejít
na systém ochrany pro ekologické pěstování.
PatogenNí organizmy
Padlí jabloně, strupovitost jabloně, bakteriální spála růžokvětých, moniliniová hniloba, koletotrichová hniloba: Zásahy dle předchozího období,
ale pouze přípravky určenými do EP.
Živočišní škůdci.
Obaleč jablečný, o švestkový: pouze larvicidní přípravky doporučené pro
EP (již ne ovicidy). Vrtule třešňová: pyrethrum nebo spinosad s atraktantem na dospělce; larvicid není k dispozici. Ostatní informace viz tabulka.

Organizmus

Cílené
stádium

Přípravky

strupovitost jabloně

konidie

měď, síra, VitiSan,..*

padlí jabloně

konidie

síra, polysulfid vápenatý

bakteriální spála

baktérie

Myco-Sin, měď

poškození kroupami

patogenní
houby

AquaVitrin; následně*
měď a Myco-Sin

moniliniová hniloba
koletotrichová hniloba

spory

Myco-Sin, VitiSan

o. jablečný

L1

CpGV, SpinTor

o švestkový, o. zimolez.

L1

SpinTor, Lepinox Plus

vrtule třešňová

imaga

Spruzit Flussig, Spintor Fly*

*) není registrován

mšice vč. vlnatky*

nymfy

NeemAzal, RockEffect

+Cocana

mera skvrnitá

L1, L2

SpinTor, Prev-B2

mera skvrnitá

-

síran hořečnatý (2%)

puklice švestková

nymfy

SpinTor, PREV-B2

červec javorový

nymfy

SpinTor, PREV-B2

Ochrana ovoce v bezreziduální integrované produkci
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*) 2 ošetření

smytí medovice
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9) Vrcholné léto

Živočišní Škůdci

PatogenY

3. Přípravky

kalendář ochrany ovoce 5

10) Pozdní léto (VIII - přelom VIII a IX)
Sklizeň třešní a višní ukončena, konec sklizně meruněk. Sklizeň hlavního sortimentu
broskví, raných odrůd švestek a letních odrůd jablek. Hlavní témata ochraně: strupovitost jabloně, moniliniová hniloba + skládkové choroby, obaleč jablečný, o. švestkový, o. zimolezový, mšice včetně vlnatky krvavé, svilušky.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Ovocný druh

Komentář k fenologickým fázím

jabloně

plody dosahují 70-100% velikosti, sklizeň raných odrůd

hrušně

plody dosahují 70-100% velikosti , sklizeň raných odrůd

slivoně

plody dosahují 80-100% velikosti, sklizeň dle odrůd

višně, třešně

sklizeň ukončena

meruňky

sklizeň velmi pozdních odrůd

broskvoně

sklizeň dle odrůd

XI

XII

1. Výskyt škodlivých organizmů

10) Pozdní léto

1.1 Patogenní organizmy

Strupovitost jabloně: V případě výskytu příznaků napadení z primárních infekcí hrozí rozvoj sekundárních infekcí (konidiemi) na listech a plodech. V
neošetřovaných výsadbách u citlivých odrůd poškození listů a plodů. Na
konci období rozvoj pozdní a skládkové strupovitosti; zejména na odrůdě
Golden D. Kromě strupovitosti a padlí se v některých výsadbách jabloní projevují příznaky napadení patogenem Marsonina coronaria; ve výsadbách
hrušní se objevují rzivost hrušně, hnědá a šedá skvrnitost hrušně.
Bakteriální spála růžokvětých: Výskyty příznaků na hrušních, za příznivých
podmínek riziko šíření sekundárních infekcí.
Moniliniová hniloba: Výskyt choroby se zráním ovocných druhů (meruňky,
broskve, slivoně, letní odrůdy jablek a hrušek). K šíření přispívají mechanická
poškození hmyzem nebo kroupami.
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Příznaky výskytu skvrnitosti listů třešně, suché skvrnitosti peckovin. Příznaky
poškození dalšími chorobami, jako jsou kadeřavost broskvoně, moniliniový
úžeh peckovin, aj. V průběhu pozdního léta a během sklizně možnost infekce patogeny ze skupiny skládkových chorob (včetně moniliniové hniloby).

1.2 Živočišní škůdci

1

2

3

4

5

6

1, 2 - strupovitost jabloně, 3 - moniliniová hniloba, 4 - rez hrušňová,
5 - Marsonina coronaria, 6 - skvrnitost listů třešně
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10) Pozdní léto

Let druhé generace obaleče jablečného, švestkového i zimolezového. Poškození plodů typická pro tyto druhy. Pokračuje let nesytky jabloňové; ve
výsadbách přítomny příznaky poškození podkopníčkem spirálovým a p.
ovocným. Objevit se může 2. generace štítenky zhoubné; pokračuje rozvleklé líhnutí nymf červce javorového. Ve všech ovocných druzích nadále
aktivita mšic včetně vlnatky krvavé v jabloních. Sání mšic i mery skvrnité je
provázeno přítomností medovice s postupným výskytem černí a deformacemi plodů. S přispěním predační aktivity přirozených nepřátel a také v souvislosti s poklesem růstu pletiv dochází k postupné redukci populací mšic. Na
dozrávajícím ovoci, zejména na měkkých plodech (meruňky, broskve, švestky) za suchého letního počasí pokračují výskyty vos, sršní i škvorů působících
požerky a sekundární napadení patogeny. V blízkosti sadů a zahrad možno
ke konci léta mj. zaznamenat migrující housenky drvopleňů. Necílové organizmy: Výskyty afidofágů v různých vývojových stadiích.

10) Pozdní léto

kalendář ochrany ovoce 5
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1

2

3

4

5

6

7

8
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9

10

11

12

14

13

1 - podkopníček spirálový (podkopěnka)
2 - podkopníček spirálový (zámotek
s kuklou)
3 - obaleč švestkový
4 - obaleč jablečný
5, 6 - obaleč zimolezový
7 - nesytka jabloňová
8 - puklice švestková

9 - červec javorový (poškozený plod)
10 - sršeň obecná na plodu
11, 12 - kolonie vlnatky zredukovaná
parazitací vosičkou Aphelinus mali
13 - vlnatka krvavá
14 - migrující housenka drvopleně
obecného (Cossus cossus)

Ochrana ovoce v bezreziduální integrované produkci
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10) Pozdní léto

Fotografie na této dvoustraně

kalendář ochrany ovoce 5

10) Pozdní léto

2. Doporučení
PatogenNí organizmy
2.1. Strupovitost jabloně: Zásah dle předpokládané nebo vzniklé infekce sledovat predikci a průběh infekcí na modelu RIMpro a na www.amet.cz.
Riziko vzniku pozdní a skládkové strupovitosti. Ošetření přípravky na bázi
síry, polysulfidem vápenatým, přípravkem Alginure a VitiSan dle schématu v příloze.
2.2. Moniliniová hniloba, skládkové choroby: Zásahy před očekávanou
sklizní (Myco-Sin).
2.3. Bakteriální spála růžokvětých: V případě rizika infekce zásahy mědí a
přípravkem Myco-Sin.
Živočišní škůdci.
2.4. Obaleč švestkový, o. jablečný: larvicidní zásah těsně před líhnutím L1
dle intenzity letu a kladení. Signalizace dle SET či modelu RIMpro.
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2.5 Obaleč zimolezový: larvicid na L1 nebo L2 při výskytu housenek, požerků a zápředků. Zásah okamžitě při zjištění prvních drobných požerků
na plodech - škody na úrodě mohou být v tomto období značné.
2.6 Vlnatka krvavá, mšice: kontrola napadení výsadeb; v případě obnovení kolonií vlnatky ošetření draselným kokosový mýdlem za účelem smytí voskových povlaků.
2.7 Svilušky: kontrola výskytu příznaků poškození listů sviluškami, případně zásah. Akaricidy díky reziduím již nelze použít, k dispozici pomerančový olej. Systémovým opatřením v sadech, kde škodí svilušky, je introdukce
dravého roztoče T. pyri kombinovaná s jarními zásahy oleji.
2.8 Štítenka zhoubná: při výskytu druhé generace zásah v době rojení pohyblivých L1 nymf (obdobně jako u 1. generace). Pokusně se osvědčily
přípravky SpinTor, Prev-B2, Naturalis i Rock Effect. Obdobně jako u svilušek ochrana proti štítence rovněž vyžaduje systémová opatření zahrnující
jarní ošetření oleji a zejména zvládnutí ochrany proti 1 generaci na konci června.
2.9 Mera skvrnitá: Ve druhé polovině léta bývají při výskytu mery stromy
pokryty medovicí nebo i černěmi. Vzhledem k překrývajícím se generacím je nyní efekt larvicidního zásahu nízký a účelnější je soustředit se na
odstraňování medovice (hořká sůl, draselné kokosové mýdlo).
2.10 Vosy a další hmyz poškozující ovoce: V případě extrémních škod na
zrajícím ovoci přímý zásah pomocí spinosadu; umísťování potravních návnad.
2.11 Červec javorový, puklice švestková: V případě rozvleklého líhnutí
nymf zásahy spinosadem nebo pomerančovým olejem.

Organizmus

Cílené
stádium

Přípravky

Poznámka

strupovitost jabloně

konidie

měď, síra, VitiSan,..*

bakteriální spála

baktérie

Myco-Sin, měď

poškození kroupami

patogenní
houby

AquaVitrin; následně*
měď a Myco-Sin

*) 2 ošetření

moniliniová hniloba
Skládkové choroby

spory

Myco-Sin*

*) u jádrovin 3
ošetření

o. jablečný

L1

CpGV, SpinTor

o švestkový, o. zimolez.

L1

SpinTor, Lepinox Plus

*) viz přílohy

mšice vč. vlnatky*

nymfy

NeemAzal T/S, RockEffect

+Cocana

mera skvrnitá

-

síran hořečnatý (2%)

smytí medovice

štítenka zhoubná

nymfy

SpinTor, PREV-B2

červec j., puklice šv.

nymfy

SpinTor, PREV-B2

svilušky

nymfy

PREV-B2

Ochrana ovoce v bezreziduální integrované produkci

57

10) Pozdní léto

Živočišní Škůdci

Patogeni

3. Přípravky

kalendář ochrany ovoce 5

11) Počátek podzimu (IX až přelom IX a X)
Sklizeň pozdních odrůd slivoní a hlavního sortimentu jádrovin. Hlavní témata ochraně:
strupovitost jabloně, skládkové choroby, obaleč zimolezový. Po sklizni vlnatky krvavá, event. svilušky a další druhy.
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Ovocný druh

Komentář k fenologickým fázím

jabloně

plody dosahují 70-100% velikosti, sklizeň dle odrůd

hrušně

plody dosahují 70-100% velikosti , sklizeň dle odrůd

slivoně

plody dosahují 80-100% velikosti, sklizeň pozdních odrůd

višně, třešně

sklizeň ukončena

meruňky

sklizeň ukončena

broskvoně

sklizeň ukončena

XI

XII

1. Výskyt škodlivých organizmů

11) Počátek podzimu

1.1 Patogeny

Strupovitost jabloně: Potenciální rozvoj skládkové strupovitosti; zejména na
odrůdě Golden D.
Skládkové choroby: Před sklizní a v jejím průběhu riziko infekcí.
Na ovocných druzích příznaky řady chorob zmiňovaných v předchozích kapitolách. Možnosti přímé ochrany jsou již nyní omezené. Symptomatické projevy řady patogenů se objevují v průběhu skladování.

1.2 Živočišní škůdci

Let obalečů ukončen; ve výjimečně teplých letech (jako byl např. rok 2003)
se může objevit 3. generace o. jablečného i o. zimolezového. U obaleče zimolezového je při větším a dlouhodobějším předchozím náletu nutno počítat s rozvleklým líhnutím housenek, které často působí škody na sklizeném
ovoci před jeho uskladněním a nebo i ve skladech.
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1

4

5

6

7

9

10

8

11

Skládkové choroby jablek
1, 2 - pozdní a skládková strupovitost (V. inaequalis)
3, 4 - hnědá kruhová hniloba (Neofabrea sp.)
5 - Alternaria sp.
6, 7, 8 - Moniliniová hniloba
9, 10 - modrá peniciliová hniloba
11 - sazovitost plodů (Gloeodes sp.)
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11) Počátek podzimu

3

2

kalendář ochrany ovoce 5

1

2

11) Počátek podzimu

3

1 - obaleč jablečný
2 - požerek o. zimolezového
3 - drobný požerek obaleče zimolezového + mladá housenka v zápředku těsně před sklizní
4 - obnovená kolonie vlnatky krvavé

4
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5 kalendář ochrany ovoce

2. Doporučení
V období před sklizní jsou možnosti přímé ochrany omezené. Některé zásahy (např. proti vlnatce krvavé) je vhodnější provést po sklizni (viz následující období).
PatogenNí organizmy
2.1. Strupovitost jabloně: Zásah dle předpokládané nebo vzniklé infekce sledovat predikci a průběh infekcí na modelu RIMpro a na www.amet.cz.
Riziko vzniku pozdní a skládkové strupovitosti.
2.2. Moniliniová hniloba, skládkové choroby: Zásahy před očekávanou
sklizní přípravkem Myco-Sin.
2.3. Bakteriální spála růžokvětých: V případě rizika infekce zásahy mědí a
přípravkem Myco-Sin.
Živočišní škůdci.
2.4. Obaleč švestkový, o. jablečný: larvicidní zásah těsně před líhnutím
L1 dle intenzity letu a kladení (před sklizní výjimečně, pouze v případě extrémního náletu nebo nízké násady).
2.5 Obaleč zimolezový: larvicid na L1 nebo L2 při výskytu housenek a požerků na plodech.
2.6 Vlnatka krvavá: Aplikace draselného mýdla ve větším aplikačním objemu za účelem smytí vosku; následně NeemAzal T/S, Prev-B2 nebo Rock
Effect.
2.7 Svilušky: při extrémním výskytu po sklizni zásah oleji nebo akaricidy. Po
sklizni rovněž introdukce dravého roztoče T. pyri (pokud není přítomen).

Organizmus

Cílené stádium

Přípravky

strupovitost jabloně

konidie

síra, VitiSan,..*

bakteriální spála

baktérie

Myco-Sin, měď

moniliniová hniloba
skládkové choroby

spory

Myco-Sin

o. jablečný

L1

CpGV, SpinTor, Lepinox Plus

o švestkový, o. zimolezový

L1

SpinTor, Lepinox Plus

mera skvrnitá

medovice

Cocana

vlnatka krvavá

nymfy

Prev-B2

předtím
Cocana

svilušky

nymfy, vajíčka

olej

po sklizni

svilušky

nymfy, vajíčka

Typhlodromus pyri

po sklizni
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Poznámka
*) viz přílohy

těsně před
sklizní
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11) Počátek podzimu

Živočišní Škůdci

Patogeny

3. Přípravky

kalendář ochrany ovoce 5

12) Období po sklizni
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ukončena sklizeň jádrovin. Postupný opad listů a přechod do vegetačního klidu. Z
provozního hlediska probíhá zakládání nových výsadeb, případně i zimní řez.

1. Výskyt škodlivých organizmů

12) Období po sklizni

1.1 Patogenní organizmy

Většina patogenů se nachází v neaktivní fázi ve formě přezimujícího stádia. Řada houbových organizmů přezimuje na spadaném listí (strupovitost
jabloně, skvrnitost listů třešně, suchá skvrnitost peckovin, aj.), takže po jeho
opadu je vhodné provést fytosanitární opatření eliminující zdroje infekce pro
nadcházející sezónu (vymetání listí do meziřadí s následným mulčováním).
Totéž platí i pro úklid spadaného ovoce napadeného moniliniovou hnilobou
a dalšími patogeny včetně infikovaných plodů na stromech.

1.2 Škůdci

Většina druhů je v diapauzní formě nebo se nacházejí v zimovištích mimo
sady. Jednou z výjimek jsou např. píďalka podzimní a p. zhoubná, jejichž
bezkřídlé samice kladou od XI do poloviny I vajíčka do štěrbin v kůře. Housenky se líhnou na jaře v době rašení a během IV-VI škodí žírem na pupenech, květech a později listech i plůdcích. Po opadu listů patrná ohniska výskytu kolonií vlnatky krvavé, jež se před sklizní a v jejím průběhu mohla obnovit.
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5 kalendář ochrany ovoce

1

2

3

4

Ilustrační Fotografie

5
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10) Období po sklizni

1 až 4 - Plody napadené patogeny
jsou zdrojem infekce v další sezóně
5 - Jedním z preventivních opatřením v ochraně proti strupovitosti jabloně i dalších houbových chorob je
úklid listí, resp. jeho vymetání do meziřadí a mulčování

kalendář ochrany ovoce 5

1

12) Období po sklizni

3

2

4

5

6

7

8

1 - píďalka podzimní (samička)
2 - vajíčko píďalky
3 - kolonie vlnatky
4 - 7 ochrana stromů proti zvěři
(instalace chráničů na kmeny,
nátěry repelentů, průběžné provádění zimního řezu
8, 9 - aplikace rodenticidů
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9

5 kalendář ochrany ovoce

2. Doporučení
PatogenNí organizmy
2.1. Strupovitost jabloně, Marsonina coronaria: k urychlení rozkladu listů před
jejich opadem postřik 5% močovinou; po opadu vymetání listí do meziřadí s
následným mulčováním.
2.2. Moniliniová hniloba, skládkové choroby: Odstranění mumifikovaných
plodů jako zdroje infekce moniliniovým úžehem (peckoviny) a moniliniovou
hnilobou plodů (jádroviny a peckoviny). Aplikace přípravků na bázi mědi.
2.3. Skvrnitost listů třešně, suchá skvrnitost listů peckovin, hnědá skvrnitost
listů meruněk: Vymetání listí a mulčování obdobně jako u strupovitosti jabloně.
Živočišní škůdci
2.4 Vlnatka krvavá: V případě extrémního výskytu možno provést korekční
zásah po sklizni účinnými aphicidy (pirimicarb, neonikotinoidy). Předtím aplikace draselného mýdla ve větším aplikačním objemu za účelem smytí vosku.
2.5 Píďalka zhoubná, píďalka podzimní: Instalace lepových pásů na kmeny před migrací bezkřídlých samic. Vhodné pro menší výsadby při vysokém
napadení během sezóny.
2.6 Hraboš polní a další hlodavci: Aplikace rodenticidů do půdy v meziřadí.
2.7 Zajíci a zvěř: Kontrola stavu oplocení a mechanických chráničů kmenů,
zejména u mladých výsadeb. V případě potřeby aplikace repelentních přípravků (Morsuvin, Pellacol, atd.) na kmínky nebo terminály.

Organizmus

Cílené stádium

Přípravky/opatření

strupovitost jabloně
Marsonina coronaria

mycelium

močovina 5%

strupovitost, Marsonina
c., skvrnitost listů třešně,
aj. (viz kap. 2.2.3)

mycelium

moniliniová hniloba
skládkové choroby

mycelium

vlnatka krvavá

nymfy

aphicid dle registru

před aphicidním
zásahem Cocana

svilušky

nymfy, vajíčka

Typhlodromus pyri

introdukce roztočů

-

Stutox I, Lanirat
Micro

aplikace do nor

-

WÖBRA, Morsuvin,
Pellacol

nátěr kmenů
nebo terminálních výhonů

hlodavci
zajíci a zvěř

Poznámka
před opadem
listů

-

vymetání listů po
jejich opadu

-

odstranění napadených plodů
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12) Období po sklizni

Živočišní Škůdci

Patogeny

3. Přípravky nebo opatření

závěr 6

ní podobě jde o doporučení týkající se ekologicky šetrných přípravků
a návrh, jak plánovat ochranu, aby
nedošlo k překročení stanovených
MLR.

6.2. Popis uplatnění metodiky

6. Závěr
Systémy integrované produkce v

ČR v posledním období procházejí řadou pozitivních změn. Velký objem investic je vkládán do modernizace sadů, zejména na zakládání
zahuštěných výsadeb s vysokým výnosovým potenciálem. Tento trend
je zcela nezbytný v kontextu vývoje, jenž se dlouhodobě odehrává v ovocnářsky vyspělých zemích.
Opomenuty ale nesmí být další aspekty pěstování ovoce - zdravotní bezpečnost produktů a ochrana
životního prostředí. Ideální variantou jsou v tomto ohledu systémy zaměřené na minimalizaci reziduí pesticidů, jako je bezreziduální produkce. V tomto modelu, jenž v základu
vychází z principů běžné integrované produkce, se optimálně spojuje
možnost využití chemické ochrany s
přípravky pro ekologickou produkci.

6.1 Srovnání novosti postupů
Ve zpracované publikaci jsou zahrnuty postupy, jež byly formulovány na základě výsledků pokusů zahrnutých do výzkumného projektu TA02020168 "Technologie ochrany ovoce pro systémy bezreziduální
a ekologické produkce". V konkrét-
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Metodika je primárně určena pěstitelům v rámci systému integrované produkce, jejichž cílem je minimalizovat nebo vyloučit výskyt reziduí v ovoci v míře, která je srovnatelná s podmínkami pro dětskou výživu
(MLR=0,01 mg/kg). Publikace může
rovněž sloužit jako názorný průvodce
hlavními fázemi ochrany během vegetační sezóny pro začínající i zkušené ovocnáře.

6.3 Ekonomické aspekty
uplatnění metodiky
Využívání
navržených
postupů
umožní minimalizaci výskytu reziduí
pesticidů v čerstvém i zpracovaném
ovoci a k omezení rizik z používání
pesticidů v ovoci na životní prostředí, přirozené nepřátele škůdců a biodiverzitu. Garance nulového nebo
minimálního obsahu reziduí v ovoci
představuje bonus, jenž může vést k
signifikantnímu nárůstu zájmu odběratelů o produkci z integrovaných
systémů - za předpokladu vhodně
nastaveného marketingu. Model
ochrany nastíněný v metodice rovněž přispěje k nárůstu kladných externalit vyplývající z nižší zátěže životního prostředí. Z provozního hlediska
příručka také přispěje k zefektivnění rozhodovacího procesu v ochraně, což se odrazí v úspoře času, optimální volbě přípravků a plánování
ochrany.
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10. Přílohy
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Přílohy 10

Hlavní fenologické fáze jabloní

00 - vegetační klid

54 - myší ouško

56 - zelené poupě

58 - růžové poupě

60 - první květy otevřené

72 - velikost lískového oříšku

75 - velikost plodů 50 %

87 - sklizňová zralost
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10

Přílohy

Hlavní fenologické fáze hrušní

00 - vegetační klid

54 - myší ouško

56 - zelené poupě

58 - růžové poupě

65 - plný květ

72 - velikost lískového oříšku

75 - velikost plodů 50 %

87 - sklizňová zralost
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Přílohy 10

Hlavní fenologické fáze třešní

51 - počátek rašení

53 - pukání pupenů

65 - plný květ

71 - narůstající semeník

73 - růst plodů

77- velikost plodů 70%

81 - začátek zrání

87 - sklizňová zralost
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Přílohy

Hlavní fenologické fáze slivoní

51 - počátek rašení

53 - pukání pupenů

65 - plný květ

71 - narůstající semeník

73 - růst plodů

75 - velikost plodů 50%

81 - začátek zrání

87 - sklizňová zralost
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Přílohy 10

Hlavní fenologické fáze meruněk

51 - počátek rašení

53 - pukání pupenů

65 - plný květ

71 - narůstající semeník

73 - růst plodů

75 - velikost plodu 50%

81 - začátek zrání

87 - sklizňová zralost
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Přílohy

Hlavní fenologické fáze broskvoní

00 - vegetační klid

53 - počátek rašení

65 - plný květ

66 - opad prvních květních plátků

67 - většina plátků opadla

75 - velikost plodu 50%

81 - začátek zrání

87 - sklizňová zralost
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Přílohy 10

Seznam přípravků povolených do IP

Jabloně

Jabloně

Ochrana proti patogenům
ALIETTE 80 WG | ANTRE 70 WG | BATALION 450 SC
WG

| CLARINET 20 SC

| CUPROCAFFARO

EW

| DELAN 700 WDG | DIFCOR 250 EC

DITHANE DG NEO-TEC | DITHANE M 45
PLUS | FLOWBRIX | FONTELIS
450 SC

| BELLIS | CAPTAN 80

| CUPROZIN PROGRESS

| DIFO 25% EC

| CYFLAMID 50

| DISCUS |

| DOMARK 10 EC | FABAN

| FLINT

| FUNGURAN - OH 50 WP | GEOXE 50 WG

| CHAMPION 50 WP | CHORUS 50 WG

| GLADIUS

| CHORUS 75 WG | KOCIDE

2000 | KUMAR | KUMULUS WG | KUPRIKOL 250 SC | KUPRIKOL 50 | LUNA
EXPERIENCE

| MANFIL 75 WG

30 SC | NOVOZIR MN 80 NEW
SC

| SCAB 480 SC

| MASTANA SC

| MERPAN 80 WG | MINOS

| PENNCOZEB 75 DG

| SCAB 80 WG

| MYTHOS

| POLYRAM WG | PYRUS 400

| SCORE 250 EC | SULFURUS | SYLLIT 400

SC | SYLLIT 65 WP | SYSTHANE 12 EC

| TALENT | TERCEL | THIOVIT JET

GRANUFLO | TOPAS 100 EC | VEDETTE

| ZATO 50 WG |

| THIRAM

Ochrana proti škůdcům
CALYPSO 480 SC | CALYPSO AL
SC

| INSEGAR 25 WG

OFM ROSSO

| CARPOVIRUSINE | CORAGEN 20 SC | DIMILIN 48

| INTEGRO

| LEPINOX PLUS

| ISOMATE C LR | ISOMATE C PLUS | ISOMATE

| MADEX

SL | MOSPILAN 20 SP

| NeemAzal T/S

WP | PIRIMOR 50 WG

| RELDAN 22

| MADEX TOP

| MASAI | MIDO 20

| NEUDOSAN | NEUDOSAN AF

| NISSORUN 10

| SANMITE 20

WP | SPINTOR | STEWARD | TREBON 10 F

| TYPHLODROMUS PYRI

| WARRANT 700

WG |

Ostatní přípravky
ADAPTIC | AGROVITAL | ALGINURE | ALTRON
SILVER | ATONIK
| GIBB PLUS
SIN

| NATRISAN

STROMŮ

| COCANA

| GLOBARYLL 100

| ETHREL

| EXILIS

| KABUKI

| FIXOR

| MERO 33528

| FLORDIMEX

| FYSIUM

| MYCO-

| NEUDO-VITAL PRO POSÍLENÍ OVOCNÝCH

| NOVAGIB

STAR | SMARTFRESH

| REGALIS 10 WG
| SPARTAN

| RHODOFIX

| VELOCITY

| ROCK EFFECT | SILWET

| VITISAN

| X-CHANGE

|

Zdroj: www.agromanual.cz
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Seznam přípravků povolených do IP

Hrušně

Hrušně

Ochrana proti patogenům
AIRONE SC
SC

| ALIETTE 80 WG | ANTRE 70 WG | BELLIS | CAPTAN 80 WG

| CLARINET 20

| CUPROZIN PROGRESS | CYFLAMID 50 EW | DELAN 700 WDG | DIFCOR 250

EC | DIFO 25% EC

| DISCUS

| DITHANE DG NEO-TEC | DITHANE M 45 | FABAN | FLINT

PLUS | FLOWBRIX | FONTELIS | FUNGURAN - OH 50 WP | GEOXE 50 WG | CHAMPION 50
WP | CHORUS 50 WG | CHORUS 75 WG | KOCIDE 2000 | KUPRIKOL 250 SC | KUPRIKOL
50

| LUNA EXPERIENCE | MASTANA SC | MERPAN 80 WG | MINOS | MYTHOS 30

SC | NOVOZIR MN 80 NEW | POLYRAM WG | PYRUS 400 SC | SCAB 480 SC | SCAB 80
WG | SCORE 250 EC | SULFURUS | SYLLIT 400 SC | TALENT | THIOVIT JET

| THIRAM

GRANUFLO | TOPAS 100 EC |

Ochrana proti škůdcům
| CALYPSO 480 SC
ROSSO

| CALYPSO AL

| LEPINOX PLUS

| CORAGEN 20 SC

| MADEX | MADEX TOP

PYRI

| SPINTOR

| STEWARD

| VARGAS | VERTIMEC 1,8 SC

| ISOMATE OFM

| MOSPILAN 20 SP

MULTISECT POSTŘIK | NEUDOSAN | NEUDOSAN AF
WG | SAFRAN

| INTEGRO

| NATUREN

| NISSORUN 10 WP

| PIRIMOR 50

| TYPHLODROMUS

| VERTIMEC 1.8 EC |

Ostatní přípravky
ADAPTIC
SILVER
33528

| AGROVITAL
| ATONIK

| MYCO-SIN

EFFECT

| ALTRON

| ETHREL

| EXILIS

| GIBB 3

| KABUKI

| NEUDO-VITAL PRO POSÍLENÍ OVOCNÝCH STROMŮ

| SILWET STAR

PROTABS

| ALGINURE

| COCANA

| SPARTAN

| SMARTFRESH
| VELOCITY

| SMARTFRESH

| VITISAN

| X-CHANGE

|

Zdroj: www.agromanual.cz
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| MERO
| ROCK
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Seznam přípravků povolených do IP

Slivoně

Slivoně

Ochrana proti patogenům
ABILIS ULTRA

| AIRONE SC

| DITHANE DG NEO-TEC

WP

| HORIZON 250 EW

| CHAMPION 50 WP

SC

| KUPRIKOL 50

| LYNX

EW

| PROLECTUS

| SIGNUM

SC

| THIOVIT JET

| FLOWBRIX

| KOCIDE 2000

| FUNGURAN - OH 50

| KUPRIKOL 250

| ORNAMENT 250
| SPORGON 50 WP

| SWITCH

| TALENT

| TELDOR 500

| ZATO 50 WG |

Ochrana proti škůdcům
| CALYPSO 480 SC
WG

| INTEGRO

SP

| NEUDOSAN

| CALYPSO AL

|

| DIMILIN 48 SC

| ISOMATE OFM ROSSO
| NEUDOSAN AF

| INSEGAR 25

| LEPINOX PLUS | MOSPILAN 20

| TYPHLODROMUS PYRI

|

Ostatní přípravky
ADAPTIC
SIN

| AGROVITAL

| ALTRON SILVER

| KABUKI

| NEUDO-VITAL PRO POSÍLENÍ OVOCNÝCH STROMŮ

STAR | SMARTFRESH

| SMARTFRESH PROTABS

| MERO 33528

| MYCO-

| ROCK EFFECT

| SPARTAN

| SILWET

| X-CHANGE

|

Zdroj: www.agromanual.cz
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Seznam přípravků povolených do IP

Třešně

Třešně

Ochrana proti patogenům
ABILIS ULTRA

| AIRONE SC

DITHANE DG NEO-TEC
WP | HORIZON 250 EW
SC

| KUPRIKOL 50

250 EW
WP

| FLOWBRIX

| FUNGURAN - OH 50

| CHAMPION 50 WP | KOCIDE 2000 | KUPRIKOL 250

| LUNA EXPERIENCE

| PROLECTUS

| SWITCH

| ANTRE 70 WG | DELAN 700 WDG |

| DITHANE M 45

| LYNX

| ROVRAL AQUAFLO

| NOVOZIR MN 80 NEW

| SIGNUM

| SYLLIT 400 SC | SYLLIT 65 WP

| ORNAMENT

| SPORGON 50

| TALENT

| TELDOR 500 SC

| ZATO

50 WG |

Ochrana proti škůdcům
| CALYPSO 480 SC

| CALYPSO AL

AF | PIRIMOR 50 WG

| MOSPILAN 20 SP

| TYPHLODROMUS PYRI

| NEUDOSAN

| NEUDOSAN

|

Ostatní přípravky
ADAPTIC
SILVER
SIN
STAR

| AGROVITAL
| ATONIK

| ALTRON

| ETHREL

| FLORDIMEX

| KABUKI

| NEUDO-VITAL PRO POSÍLENÍ OVOCNÝCH STROMŮ
| SPARTAN

| VELOCITY

| MERO 33528
| ROCK EFFECT

|

X-CHANGE |

Zdroj: www.agromanual.cz
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| MYCO| SILWET
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Seznam přípravků povolených do IP

VIšně

Višně

Ochrana proti patogenům
ABILIS ULTRA
45

| ANTRE 70 WG

| FLOWBRIX

| KOCIDE 2000
NEW
WP

| KUPRIKOL 50

| ORNAMENT 250 EW

AQUAFLO

| SIGNUM

| TALENT

| DELAN 700 WDG

| FUNGURAN - OH 50 WP

| DITHANE DG NEO-TEC

| HORIZON 250 EW

| LUNA EXPERIENCE

| PROLECTUS

| SPORGON 50 WP

| TELDOR 500 SC

| LYNX

| PUNCH 10 EW
| SWITCH

| ZATO 50 WG

| DITHANE M

| CHAMPION 50 WP
| NOVOZIR MN 80
| ROVRAL

| SYLLIT 400 SC

| SYLLIT 65

|

Ochrana proti škůdcům
| CALYPSO 480 SC
20 SP
22

| ISOMATE OFM ROSSO

| NEUDOSAN

| NEUDOSAN AF

| TYPHLODROMUS PYRI

| LEPINOX PLUS

| PIRIMOR 50 WG

| LIMA ORO

| MOSPILAN

| RELDAN

|

Ostatní přípravky
AGROVITAL
SILVER
SIN
STAR

| ALTRON

| ATONIK

| ETHREL

| FLORDIMEX

| KABUKI

| NEUDO-VITAL PRO POSÍLENÍ OVOCNÝCH STROMŮ
| SPARTAN

| VELOCITY

| MERO 33528
| ROCK EFFECT

| MYCO| SILWET

|

X-CHANGE |

Zdroj: www.agromanual.cz
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Seznam přípravků povolených do IP

Broskvoně

Broskvoně

Ochrana proti patogenům
AIRONE SC
50 WP

MN 80 NEW
WP

| DITHANE DG NEO-TEC

| CHAMPION 50 WP
| PROLECTUS

| TALENT

| DITHANE M 45

| KOCIDE 2000
| SIGNUM

| TELDOR 500 SC

| FLOWBRIX

| KUMULUS WG

| SPORGON 50 WP

| THIOVIT JET

| FUNGURAN - OH

| KUPRIKOL 50
| SYLLIT 400 SC

| ZATO 50 WG

| NOVOZIR
| SYLLIT 65

|

Ochrana proti škůdcům
| CALYPSO 480 SC

| LEPINOX PLUS

| LIMA ORO

SP

| NEUDOSAN AF

| PIRIMOR 50 WG

| NEUDOSAN

| LIMA ORO 5%

| MOSPILAN 20

| TYPHLODROMUS PYRI

|

Ostatní přípravky
ADAPTIC | AGROVITAL
SIN
STAR

| ALTRON SILVER

| KABUKI

| MERO 33528

| NEUDO-VITAL PRO POSÍLENÍ OVOCNÝCH STROMŮ
| SPARTAN

| VELOCITY

| X-CHANGE

| MYCO-

| ROCK EFFECT

|

Zdroj: www.agromanual.cz
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Seznam přípravků povolených do IP

Meruňky

Meruňky

Ochrana proti patogenům
AIRONE SC
50 WP

MN 80 NEW
WP

| DITHANE DG NEO-TEC

| CHAMPION 50 WP
| PROLECTUS

| TALENT

| DITHANE M 45

| KOCIDE 2000
| SIGNUM

| TELDOR 500 SC

| FLOWBRIX

| KUMULUS WG

| SPORGON 50 WP

| THIOVIT JET

| FUNGURAN - OH

| KUPRIKOL 50
| SYLLIT 400 SC

| ZATO 50 WG

| NOVOZIR
| SYLLIT 65

|

Ochrana proti škůdcům
| CALYPSO 480 SC
AF

| LEPINOX PLUS

| MOSPILAN 20 SP | NEUDOSAN | NEUDOSAN

| PIRIMOR 50 WG | TYPHLODROMUS PYRI |

Ostatní přípravky
ADAPTIC | AGROVITAL | ALMIRO ULTRA | ALTRON SILVER
33528 | MYCO-SIN

| KABUKI

| MERO

| NEUDO-VITAL PRO POSÍLENÍ OVOCNÝCH STROMŮ | ROCK

EFFECT | SILWET STAR | SMARTFRESH

| SPARTAN | VELOCITY | X-CHANGE |

Zdroj: www.agromanual.cz
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Přílohy 10
Tab. 10b: Vedlejší účinky přípravků na necílové organizmy – FUNGICIDY a pomocné látky určené k ochraně proti

Vedlejší
účinkydlefungicidů
patogenům jádrovin
obchodních názvů pro IP na necílové organizmy.
Účel

Účinná látka, agens

Dávka
(l, kg/ha)

OL
(dny)

Cílený organizmus

Alginure

PL

Výtažek z moř. řas

3-5

0

strupovitost

Aliette 80 WG

Ba

Fosetyl-Al

2-3

28

E. amylovora

Antre 70 WG

F

Propineb

max. 2,25

AT

strupovitost

Bellis

F

Boscalid

0,8

7

Padlí, strupovitost,
sklád. choroby

Captan 80 WG

F

captan
Captan

2,1

28

strupovitost

Clarinet 20 SC

F

Fluquinconazole

1-1,5

28

Strupovitost, padlí

Obchodní
Obchodnínázev
název

1

AT

E. amylovora,
*)korové nekrózy
padlí jabloně

0,2

14

Strupovitost, padlí

Difenoconazole

0,2

21

Strupovitost, padlí

Kresoxim - m

0,2

35

Padlí, strupovitost,
sklád. choroby

Cyflamid 50 EW

F

Cyflufenamid

0,5-1,0
3-5*
0,5

Difcor 250 EC

F

Difenoconazole

Difo 25% EC

F

Discus

F

Cuprocaffaro

F, Ba Oxichlorid měďnatý

Dithane DG Neotec

F

Dithane M 45

AT

Mancozeb

2-4,5

28

Strupovitost j.

Mancozeb

2-4,5

21

Strupovitost j.

Domark 10 EC

F

Tetraconazole

0,25-0,4

14

Padlí, strupovitost

Flint Plus

F

Trifloxystrobin,
captan

max. 1,8

14

Strupovitost, padlí

Flowbrix

F, Ba Oxichlorid měďnatý

Funguran-OH 50 WP

F, Ba

Hydroxid měďnatý

Champion 50 WP

F, Ba

Hydroxid měďnatý

F
F

Cyprodinil
Cyprodinil

F, Ba

Hydroxid měďnatý

Chorus 50 WG
Chorus 75 WG
Kocide 2000

Kumulus WG

F

84

síra

0,5-1,0
3-5*
0,5-1,0
3-5*
0,5-1,0
3-5*
0,45
0,2
0,5-1,0
2,5-3,5*

0,45-2%

AT
AT
AT
AT
28
AT

3

E. amylovora,
*)korové nekrózy
E. amylovora,
*)korové nekrózy
E. amylovora,
*)korové nekrózy
strupovitost
strupovitost
E. amylovora,
*)korové nekrózy

Padlí, strupovitost

Vedlejší účinky
na necílové o.

Ploštice,
parazitoidi
parazitoidi
Roztoči,
slunéčka, žížaly,
ryby

Ploštice,
parazitoidi,
pestřenky
ryby
ploštice
parazitoidi
Žížaly, ryby
?
ryby
ploštice
ryby
ploštice
ryby
Roztoči, ploštice
Parazitoidi, ryby
Roztoči, ploštice
Parazitoidi, ryby
Ploštice,
parazitoidi,
pestřenky
ryby
Žížaly, ryby
slunéčka
slunéčka
?
?
slunéčka
Roztoči,
slunéčka,
zlatoočky,
drabčíci
parazitoidi

Ochrana ovoce v bezreziduální integrované produkci

10

Přílohy
Tab. 10b: Vedlejší účinky přípravků na necílové organizmy – FUNGICIDY a pomocné látky určené k ochraně proti
Vedlejšíjádrovin
účinky
patogenům
dle obchodních názvů pro IP na necílové organizmy - pokračování.

fungicidů

Obchodní
název
Obchodní
název
Tab. 10b:
Pokračování

1

Účel

Účinná látka, agens

Dávka
(l, kg/ha)

OL
(dny)

Alginure 50
Kuprikol

Výtažek z měďnatý
moř. řas
F,PL
Ba Oxichlorid

3-5

0

Aliette 80 WG
Kuprikol 250 SC

Ba
Fosetyl-Al
F, Ba Oxichlorid měďnatý

0,5-1,0
2-3
3-5*

28
AT

Cílený organizmus

E.strupovitost
amylovora,
korové nekrózy
E.
E. amylovora,
amylovora
*)korové nekrózy

Manfil 80 WP
Antre 70 WG

F
F

Mancozeb
Propineb

3,2
max. 2,25

35
AT

Mastana SC

F

Mancozeb

2,5-3

28

Bellis

F

Boscalid

0,8

7

Padlí, strupovitost,
sklád. choroby

Merpan 80 WG

F

captan
Captan

2,1

28

strupovitost

Captan 80 WG

F

captan

2,1

28

strupovitost

Minos

F

Pyrimethanil

Clarinet 20 SC
MycoSin

F
PL

1-1,5
2-4
0,5-1,0
3-5*
0,5

28
0
AT
AT

Strupovitost, padlí
Skládkové choroby
E. amylovora,
*)korové nekrózy
padlí jabloně

0,2
2%

14
-

Strupovitost,
mšice padlí

0,2
2-4,5

21
21

0,2
2

35
28

Strupovitost, padlí
Strupovitost j.
Padlí, strupovitost,
sklád.
choroby
Strupovitost
j.

Cuprocaffaro
Mythos
Cyflamid 50 EW
Difcor 250 EC
Neudosan
Difo 25% EC
Novozir MN 80
Discus
Penncozeb 75 DG

Fluquinconazole
Síran hlinitý
tetrahekahydrát,..
F, Ba Oxichlorid měďnatý
Pyrimethanil
F
F
Cyflufenamid
Draselná sůl
Difenoconazole
IF
přírodních
mastných kyselin
F
Difenoconazole
F
Mancozeb
F
F

Kresoxim - m
Mancozeb

strupovitost

Dithane DG Neotec

F

Mancozeb

2-4,5

28

Strupovitost j.

Polyram WG
Dithane M 45
Punch 10 EW
Domark 10 EC
Score

F

2-2,4
2-4,5
0,2-0,3
0,25-0,4
0,2

21
21
35
14
49

Strupovitost j.
Strupovitost j.
Strupovitost, padlí
Padlí, strupovitost
Strupovitost, padlí

Flint Plus

F

Metiram
Mancozeb
Flusilazole
Tetraconazole
Difenoconazole
Trifloxystrobin,
captan

max. 1,8

14

Strupovitost, padlí

7
AT
AT
21
28
AT
28
AT
35
28

Padlí, strupovitost
E. amylovora,
*)korové nekrózy
E. amylovora,
Strupovitost
j.
*)korové
nekrózy
Strupovitost
E. amylovora,j.

F
F
F

Sulfurus
Flowbrix

F
síra
F, Ba Oxichlorid měďnatý

Funguran-OH
Syllit
65 WP 50 WP
Syllit 400 SC
Champion 50 WP
Systhane 12 EC
Chorus 50 WG
Tercel
Chorus 75 WG

F,FBa
F
F, Ba
F
FF
F

Hydroxid
měďnatý
Dodine
Dodine
Hydroxid měďnatý
Myclobutanil
Cyprodinil
Dithianon
Cyprodinil

Kocide 2000
Thiram Granuflo

F, Ba
F

Hydroxid měďnatý
Thiram

2
0,5-1,0
3-5*
0,5-1,0
0,75-1,0
3-5*
1,2-1,7
0,5-1,0
0,6
3-5*
0,45
2,5
0,2
0,5-1,0
2,5-3,5*
3

Kumulus WG
Topas 100 EC

F
F

síra
Penconazole

0,45-2%
0,45

3
35

Padlí, strupovitost
padlí

VitiSan

PL

4,0

-

strupovitost

Zato 50 WG

F

0,15

14

Strupovitost, padlí

Dihydrogenuhličitan
draselný
Trifloxystrobin

AT
14

Strupovitost,
padlí
*)korové nekrózy
strupovitost
Strupovitost,
padlí
strupovitost
E. amylovora,
Strupovitost,
*)korové
nekrózy
skládkové choroby
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Žížaly, ryby
Ploštice,
Žížaly,
ryby
parazitoidi
parazitoidi
Roztoči, ploštice
Roztoči,
Parazitoidi, ryby
slunéčka, žížaly,
Roztoči,
ploštice
ryby
Parazitoidi, ryby
Ploštice,
parazitoidi,
Ploštice,
pestřenky
parazitoidi,
ryby
pestřenky
ploštice
ryby
parazitoidi
ploštice
parazitoidi
Žížaly, ryby
ploštice
parazitoidi
?
ryby
roztoči
ploštice
ryby
Roztoči, ploštice
ploštice
Parazitoidi, ryby
ryby
Roztoči,
ploštice
Parazitoidi,
ryby
Roztoči, ploštice
Roztoči,ryby
Parazitoidi,
parazitoidi,
Roztoči,
ploštice
pestřenky
Parazitoidi, ryby

ryby
Ploštice,
ploštice
parazitoidi,
Roztoči,
pestřenky
slunéčka,
ryby
zlatoočky,
drabčíci
Žížaly,
ryby
parazitoidi
slunéčka
slunéčka
?
ryby
?
Drabčíci,
pestřenky
slunéčka
Roztoči,
Roztoči,
slunéčka,
slunéčka,ryby
parazitoidi,
zlatoočky,
Ploštice,
drabčíci
parazitoidi
parazitoidi

Přílohy 10

Vedlejší účinky

Insekticidů pro IP na necílové organizmy.

Tab. 10a: Vedlejší účinky přípravků na necílové organizmy -ZOOCIDY dle obchodních názvů
Obchodní
Obchodnínázev
název

1

Účel

Biobit
XL Plus
Lepinox

Bi

Biolaagens TP

Bi

Calypso 480 SC

I

Účinná látka, agens
Bacillus
thuringiensis
ssp.kurstaki
Typhlodromus pyri

thiacloprid

Carpovirusine

Bi

Cydia pomonella
granulovirus

Coragen 20 SC

I

Dávka
(l, kg/ha)

OL
(dny)

Cílený
organizmus

1,1-2,25

-

obaleči, píďalky

-

svilušky

14

o. jablečný, o.
švestkový, mšice,
pilatky, vrtule t.

0,2

1,0

3

o. jablečný

chlorantraniliprole

o. jablečný

Dimilin 48 SC

I

diflubezuron

0,2-0,25

28

o. jablečný, o.
švestkový

Insegar 25 WG

I

fenoxycarb

0,3

60

o. jablečný, o.
švestkový

Integro

I

indoxacarb

0,4-0,5

14

obaleči

Isomate C LR

FM

syntetické
feromony

1000-500
ks

-

o. jablečný, o.
zimolezový, o.
zahradní

Isomate C PLUS

FM

1000-500
ks

-

o. jablečný

Isomate OFM Rosso

FM

syntetické
feromony
syntetické
feromony
Heterorhabditis
bacteriophora
Cydia pomonella
granulovirus

o. východní

tebufenpyrad

Larvanem
Madex, Madex Top

Bi

Masai

A

500 ks

-

500 000
2
ks/m

-

0,1

AT

o. jablečný

0,375

21

svilušky

Vedlejší účinky na
necílové o.

Slunéčka,
parazitoidi, ryby
pavouci, ploštice,
střevlíci

Parazitoidi motýlů
Pavouci, zlatoočky,
ploštice, slunéčka,
škvoři
Včely, ryby
parazitoidi
ploštice, zlatoočky
ryby
Roztoči, slunéčka,
parazitoidi

Ploštice,
parazitoidi, ryby,
roztoči, pestřenky

Mospilan 20 SP

I

acetamiprid

0,25

14

o. jablečný,
mšice, vrtule t.

NeemAzal-T/S
Nissorun 10 WP

I
A

azadirachtin
hexythiazox

2,5-3,0
0,7

0
30

Mšice
Svilušky

Pirimor 50 WG

I

pirimicarb

0,5

7

mšice

I, A

pomerančový olej

3-4

-

Mšice, svilušky

Prev B-2
PREV-B2

86

Ploštice, slunéčka,
parazitoidi,
zlatoočky

Pestřenky, včely,
parazitoidi
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Přílohy

10

Vedlejší účinky

Insekticidů pro IP na necílové organizmy - pokračování.

Obchodnínázev
název
Obchodní

Reldan 22

2

1

Účel

I

Účinná látka, agens

chlorpyrifos-methyl

Dávka
(l, kg/ha)

2,7

OL
(dny)

Cílený
organizmus

21

o. jablečný, o.
švestkový,
pilatky, mšice,
vrtule t. (višně)

Vedlejší účinky na
necílové o.
Roztoči, zlatoočky,
parazitoidi, škvoři,
včely, ryby,
ploštice, slunéčka
Parazitoidi,

Sanmite 20 WP

A, I

pyridaben

0,75

21

svilušky, mery

SpinTor

I

spinosad

0,6

7

o. jablečný

Steward

I

indoxacarb

0,17

7

obaleči

Trebon 10 F

I

etofenprox

0,5

28

obaleči

Včely, roztoči,
ploštice
Parazitoidi, včely,
škvoři
Ploštice,
parazitoidi,
roztoči, slunéčka

Trebon 30 EC

Vertimec 1.8 EC

I

I, A

etofenprox

abamectin

0,2

1,0

28

28

Ploštice,
parazitoidi,

obaleči

mera skvrnitá

1

roztoči, slunéčka
Roztoči, ploštice,
parazitoidi, včely ,
ryby
slunéčka

) I=insekticid, F=fungicid, H=herbicid, A=akaricid, Bi=bioagens, Ba=baktericid, FM=feromonové matení, PL=pomocné

látky
2

) Reldan 22 zařazen do žlutého seznamu

= barevné označení přípravků dle tříbodové stupnice, tzv. „semafor“
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BIOPREPARÁTY

SÍRA

88

MĚĎ

A

Polyversum

F, B
F, B
F, B

F, B

F, B

F, B

F, B

Flowbrix
Funguran-OH 50 WP
Champion 50 WP

Kocide 2000

Korzar

Kuprikol 50

Kuprikol 250 EC

-

Xn

hydroxid měďnatý

-

-

-

NH

NK
NH

-

-

-

-

predátoři

2

2

2

1

2
1
1

2

2

3

2

0,05-0,1%
0,05-0,1%
2,5-3,5 kg
0,05-0,1%
0,05-0,1%
3-5 kg
1-2 l

0,05-0,1%

0,05-0,1%
3-5 kg
0,05-0,07%

0,45-1%

1-2%

0,45-1%

0,45-1%

0,45-1%

2

0,45-1%

2

0,05%

0,1 kg

Dávka
(kg, l/ha)

2

-

-

Fytotoxicita

AT

AT

AT

AT

AT
AT
AT

AT

3

-

3

3

3

3

-

-

Ochranná
lhůta
(dny)3

ÚDAJE K APLIKACI

bakteriální spála
bakteriální spála,
korové nekrózy
bakteriální spála
bakteriální spála,
korové nekrózy
bakteriální spála

bakteriální spála

bakteriální spála,
korové nekrózy
bakteriální spála

strupovitost, padlí

strupovitost, padlí

strupovitost, padlí

strupovitost, padlí

strupovitost, padlí

strupovitost, padlí

fytophtorová hniloba
jahodníku

Moniliový úžeh

Cílený
organizmus/účel

VYSVĚTLIVKY
Zařazení přípravků: F=fungicid, I=insekticid, BT=biopreparát, BR=bioagens-predátor, BH=bioagens-entomopatogenní háďátka, AD=aditivum, AJ=adjuvant, O=olej,
FP=fyzikální působení, P= pasivní pomocný prostředek, PZ =podpora zdravotního stavu, RE=repelent
= blanokřídlí DP=dravé ploštice, Pe=pestřenky, Sl=slunéčka, Šk=škvoři, Zl=zlatoočky
Toxicita: NH=toxicita nehodnocena, NK= nevyžaduje klasifikaci; Bl=balnokřídlí,
Fytotoxicita: 0=přípravek není fytotoxický, 1=nízké riziko fytotoxicity, 2=střední riziko fytotoxicity, 3=vysoká fytotoxicita, (-)=údaj není potřebný, N=údaj chybí

Vč2

Vč2

Xi

Xi

oxichlorid měďnatý

oxichlorid měďnatý

Vč2

Xi

oxichlorid měďnatý

hydroxid měďnatý

hydroxid měďnatý

PR

-

PR
PR
PR
PR
PR

-

-

včely

Xn
Xn

Xn

-

-

-

člověk

Toxicita Toxicita Toxicita

oxichlorid měďnatý

oxichlorid měďnatý

síra

polysulfid vápenatý

síra

síra

*) Boni Protect v ČR není dosud registrován

F, B

F
F
F
F
F
F

Cuprocaffaro

PŘÍPRAVKY NA BÁZI MĚDI

Agrosales–Síra 80
Kumulus WG
LUK-sulphur WG
Nimbus WG
Polisenio
Stratus WG

síra
síra

Pythium oligandrum

Aureobasidium pullulans

Účinná látka
nebo agens

PŘÍPRAVKY NA BÁZI SÍRY A POLYSULFIDU

A

Zařazení

Boni Protect forte*

BIOPREPARÁTY

Přípravek1
(obch. název)

OBECNÉ ÚDAJE

Fungicidy pro ekologickou produkci
Přílohy 10

Ochrana ovoce v bezreziduální integrované produkci

Zařazení

Účinná látka
nebo agens
člověk

PZ

VitiSan

síran hlinitý, deaktiv.
suš. kvasnice,..
hydrogen bikarbonát
draselný

-

Xi

PZ

výluh z kompostu
kalifornských žížal

-

-

NH
-

-

-

-

-

-

NH
-

0

N
N
N
N

0

0

1
N

Fytotoxicita

4-5

0,4-1%
0,15%
0,5%
100%

0,5-1%

0,8-1%

3-5
3-4

Dávka
(kg, l/ha)

-

-

-

-

AT

Ochranná
lhůta
(dny)3

zvýšení kondice

zvýšení kondice

zvýšení kondice

zvýšení kondice

zvýšení kondice

strupovitost,
skládkové choroby

skládkové choroby

sazovitost, h. choroby

strupovitost

Cílený
organizmus/účel

VYSVĚTLIVKY
Zařazení přípravků: F=fungicid, I=insekticid, BT=biopreparát, BR=bioagens-predátor, BH=bioagens-entomopatogenní háďátka, AD=aditivum, AJ=adjuvant, O=olej,
FP=fyzikální působení, P= pasivní pomocný prostředek, PZ =podpora zdravotního stavu, RE=repelent
= blanokřídlí DP=dravé ploštice, Pe=pestřenky, Sl=slunéčka, Šk=škvoři, Zl=zlatoočky
Toxicita: NH=toxicita nehodnocena, NK= nevyžaduje klasifikaci; Bl=balnokřídlí,
Fytotoxicita: 0=přípravek není fytotoxický, 1=nízké riziko fytotoxicity, 2=střední riziko fytotoxicity, 3=vysoká fytotoxicita, (-)=údaj není potřebný, N=údaj chybí

Vermifit

PODPŮRNÉ LÁTKY – BEZ SPECIFICKÉHO ÚČINKU NA ORGANIZMY
vodní sklo draselné
AquaVitrin K
PZ
lecitin
Bioblatt
PZ
přesličkový extrakt
Bio Plantella Natur-f
PZ
Bio Plantella Natur-f-R
přesličkový extrakt
PZ
-

PZ

MycoSin

-

včely

predátoři

Toxicit
Toxicita Toxicita
a

ÚDAJE K APLIKACI

Přílohy

PODPŮRNÉ LÁTKY – SE SPECIFICKÝM ÚČINKEM NA ORGANIZMY
výtažek z mořských řas
Alginure
PZ
dras. kokosové mýdlo
Cocana
PZ
Xi

Přípravek1
(obch. název)

OBECNÉ ÚDAJE

10

Pomocné látky pro ekol. produkci
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BIOPREPARÁTY

BIOAGENS

FEROMONY

90

OLEJE

BR
BR

I, BT
I, BT
I, BT
I, BT
BH

Zařazení

Typhlodromus pyri

Typhlodromus pyri

H. bacteriophora

F

F

Isomate CLR

Isomate OFM rosso

Ochrana ovoce v bezreziduální integrované produkci

O, FP
AD, AJ
-

I, B
I, B
I, B
P, B

-

samičí feromony
cílených druhů

pomerančový olej

olej řepkový

olej řepkový

olej z P. pinnata

dřevo z Q. amara

-

-

-

samičí feromony
cílených druhů

pyrethriny
azadirachtin

-

samičí feromony o.
jablečného

-

-

člověk

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

3
2

-

3

2

1

2

0

NH

NH

NH

Pe

-

-

-

-

1-5%
1-1,5
0,4-0,5%

0,1%
3
3-4,5
1-3%

500 ks

1000 ks

1000 ks

5ks/strom
1-2ks/strom

-

0,5 mil. ks/m2

1
0,6
1
0,1

Dávka
(kg, l/ha)

-

-

0

0

-

Fytotoxicita

Bl, DP, Sl, Šk

predátoři

Toxicita

toxický Bl, Sl, Zl, Šk, aj.

-

-

-

-

-

včely

Toxicita Toxicita

AT
AT

2
1

-

-

-

-

7
3
AT
-

Ochranná
lhůta (dny)

ÚDAJE K APLIKACI

mery, mšice, svilušky

přezimující škůdci

přezimující škůdci

mšice, svilušky

pilatka jablečná

mšice

saví a žraví škůdci

o. jablečný,
o. zimolezový a
o. zahradní
o. švestkový,
o. slivoňový

obaleč jablečný

svilušky

svilušky

lalokonosec libečkový

obaleč jablečný

obaleč jablečný

obaleči, květopas j.

housenky motýlů

Cílený
organizmus

VYSVĚTLIVKY
Zařazení přípravků: F=fungicid, I=insekticid, BT=biopreparát, BR=bioagens-predátor, BH=bioagens-entomopatogenní háďátka, AD=aditivum, AJ=adjuvant, O=olej,
FP=fyzikální působení, P= pasivní pomocný prostředek, PZ =podpora zdravotního stavu, RE=repelent
= blanokřídlí DP=dravé ploštice, Pe=pestřenky, Sl=slunéčka, Šk=škvoři, Zl=zlatoočky
Toxicita: NH=toxicita nehodnocena, NK= nevyžaduje klasifikaci; Bl=balnokřídlí,
Fytotoxicita: 0=přípravek není fytotoxický, 1=nízké riziko fytotoxicity, 2=střední riziko fytotoxicity, 3=vysoká fytotoxicita, (-)=údaj není potřebný, N=údaj chybí

Biool
Ekol
Prev–B2

OLEJE

Spruzit-Flussig
NeemAzal-T/S
Quassia amara
Rock Effect

BOTANICKÉ INSEKTICIDY

F

Isomate C Plus

CpGV

CpGV

B. thuringiensis
spinosad

Účinná látka
nebo agens

FEROMONY (METODA DEZORIENTACE)

Biolaagens - TP
Typhlodromus pyri

BIOAGENS

Lepinox Plus
SpinTor
Carpovirusine
Madex
Heterorhabditis

BIOPREPARÁTY

Přípravek
(obch. název)

OBECNÉ ÚDAJE

Přílohy 10

Zoocidy pro ekologickou produkci

10

Přílohy

přirození nepřátelé škůdců v sadech

1

2

3

6

4

5

7

9
11
8

14

15

10

13

16

12
1 - křižáček Araniella spp.
2 - roztoč Kampimodromus
aberrans
3 - škvor obecný
4 - plošice z čeledi Anthocoridae
5 až 7 - pestřenky
8 - zlatoočka obecná
9 až 13 - slunéčka
14 - páteříček
15 - kuklice
16 - lumek
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Vývojový cyklus strupovitosti: Patogen přezimuje v opadaném listí,
v jejichž pletivech se nachází pohlavní stádium - pseudoperithecia s vřecky. V nich postupně dozrávají askospory, které se uvolňují z vřecek od rašení až do června a jsou zdrojem primární infekce. Počátek výletu askospor
nastává při splnění SAT0(d)=300°C od počátku roku; maximum výletu pak
od fáze růžového poupěte až cca do fáze lískového oříšku. V tomto období jsou pletiva hostitele k patogenu nejvnímavější. (Pozn.: Askospory dozrávají kontinuálně a proto k jejich nejintenzivnějšímu uvolňování dochází po delším období bez deště). Po vzniku primárních infekcí dochází k vývoji nepohlavního stádia a k produkci konidií (sekundární infekce). V opadaných listech během vegetačního klidu opět vzniká pohlavní stádium.

92
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Způsob používání přípravků v ochraně proti strupovitosti v EP
Preventivní
ošetření

("germination window")

Stop ošetření

Kurativní
ošetření

Eradikativní
ošetření

zásah na suchý list dle předpovědi počasí;
(před očekávanou infekcí)

zásah na mokrý list,
během deště nebo
na jeho konci při
BSET(h)0=120-300°C
od vzniku infekce

zásah na suchý
list, 1-2 dny nebo
při BSET(h)0=300430°C od vzniku
infekce

> 5 dnů po
vzniku
infekce

měď (pod 15°C)
síra (15-25°C)
Alginure
(MycoSin)

polysulfid vápenatý

dihydrogenuhličitan draselný
(+ síra)

pro EP není
přípravek
k dispozici

(před deštěm)

Pozn.: Kompletní seznam povolených přípravků je uveden v závěru kapitoly. Harmonogram jejich použití je v příloze metodiky. Zdroj: J. Kiefer, 2010

Vlastnosti Přípravků v ochraně proti strupovitosti
Látka, přípravek

Působení

Stabilita při dešti

Rozpětí teplot

preventivně

velmi dobrá

široké, toxická při
nízkých teplotách

preventivně a
kurativně na mokrý list

dobrá

široké, tox. při teplotách nad 25°C

preventivně

dobrá

15-25°C, toxická
nad 25°C

kurativně (konidie)

ne

široké

Alginure

preventivně

velmi dobrá

není známo

Myco-Sin

preventivně

velmi dobrá (15 mm)

Měď
Polysulfid vápenatý
Koloidní síra
VitiSan

Zdroj: Biocont Laboratory spol. s r.o.
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Vývojový cyklus padlí: Padlí je obligátní ektoparazit (žije na povrchu
pletiv živého hostitele). Houba přezimuje ve formě mycelia a plodniček
(kleistothecií) v infikovaných listových i květních pupenech, zejm. mezi jejich šupinami. Plodničky obsahují 1 vřecko s 8 oválnými askosporami. Úloha askospor v primární infekci (v době rašení) není zcela objasněna, neboť v některých letech plodničky nedozrají. Patogen se šíří konidiemi na
vznikající letorosty. Vzniká sekundární infekce, která začíná v květnu a končí cca v červenci. Paogen přechází do dormantní formy na letorostech.

Podosphaera leucotricha
- vývojový cyklus

Primární cyklus

Příznaky na
plodech
(VIII-IX)

Konidie na
napadených
orgánech

Napadené
květy (V)

Opakujcí se
infekce na
letorostech (V-VII)

Rozvoj primární
infekce v době rašení (IV-V)
Dormantní
stádium

Sekundární
cyklus

Ukončení
konidiových
infekci (VII-VIII),
vývoj pohl. stádia

Letorost s přezimujícím
myceliem (XI-III)
Zpracováno podle www.apsnet.org
a www.nysipm.cornell.edu
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Kleistothecium
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4) První čerstvé závrtky
(= poslední možnost
zásahu)

3) Aplikace (optimální termín)

BSET10(h)=1900-2000°C

Signalizace ošetření

přípravky na bázi CpGV

2) Kontrola kladení
a vývoje vajíček

1) Počátek letové vlny
s kladením
Ochrana ovoce v bezreziduální integrované produkci
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Příklady exportů programu RIMpro
Obaleč jablečný - Velké Bílovice 2016

Obaleč jablečný - Klášterec nad Ohří 2016
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Příklady exportů programu RIMpro
Pilatka jablečná - Velké Bílovice 2016

Pilatka jablečná - Klášterec nad Ohří 2016
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Příklady exportů programu RIMpro
Strupovitost jabloně (primární infekce) - Slaný 2016

Strupovitost jabloně (sekundární infekce) - Slaný 2016

98
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Příklady exportů programu RIMpro
Marsonina coronaria - Slaný 2016

Sazovitost - Slaný 2016
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Vzor monitorovací zprávy občanského sdružení Biosad

Monitorovací zpráva o vývoji
chorob a škůdců v sadech
Zpráva č. 11

2. 6. 2015

23. týden

1. Aktuální situace
2. Doporučení
3. Přípravky

1. Aktuální situace
1.1. Fenofáze
1.1.1 východní Čechy

Ovocný druh
Jabloně
Hrušně
Slivoně
Višně
Třešně
Meruňky
Broskvoně

Komentář k fenofázím – Jičínsko
Lískový oříšek až vlašský ořech
Lískový oříšek až vlašský ořech
Plůdky – délka 3-4 cm; počátek propadu plůdků
Plůdky o průměru 1-2 cm
Vývoj plůdků – průměr 1-2 cm; u raných odrůd vybarvování
Vývoj plůdků – průměr 3-4 cm; nyní probírky
Vývoj plůdků – průměr 3-4 cm
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Bulletin "Biosad News"
2/2014
2/2014

Biosad News

Autorský kolektiv:

V. Falta,
R. Vávra,
L. Laňar
Text a foto:
V. Falta,
V. Psota
a kol.
30.10.2014
Datum:Datum:
3.9.2014

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, podařilo se zaznamenat poměrně široký záběr informací. Byla by škoda je nepředat dál...

OBSAH tohoto

čísla

Pár údajů k regionu (2)

Trentino - Alto Adige:
Ovocnářsko-vinařský ráj
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