Monitorovací zpráva o
vývoji chorob a škůdců
v sadech
Zpráva č. 13

15.6.2019

25. týden

1. Aktuální situace
2. Teplotní sumy
3. Doporučení
4. Přípravky
Hlavní témata v ochraně: obaleč jablečný, o. švestkový, o. zimolezový, mšice, makadlovka
broskvoňová, vrtule třešňová, padlí, strupovitost, bakteriální spála, suchá skvrnitost listů
peckovin, skvrnitost listů třešně a višně, moniliová hniloba plodů

1. Aktuální situace
1.1.

Fenofáze

1.1.1 východní Čechy

Ovocný druh
Jabloně
Hrušně
Slivoně
Višně
Třešně
Meruňky
Broskvoně

Komentář k fenologickým fázím – Jičínsko
Plůdky velikosti vlašského ořechu, fáze T, fyziologický propad
Plůdky velikosti vlašského ořechu
Plůdky 3 – 4 cm
Plůdky 1,5 cm
Sklizeň raných odrůd
Růst plůdků, velikost 3-4 cm
Plůdky 2 -3 cm

1.1.2 jižní Morava

Ovocný druh
Jabloně
Hrušně
Slivoně
Višně
Třešně
Meruňky
Broskvoně

1.2. Počasí

Komentář k fenologickým fázím – j. Morava
Vlašský ořech, fyziologický propad
Vlašský ořech
Plůdky 3 – 4 cm
Plůdky 1,5-2 cm
Sklizeň dle ranosti odrůdy
Dozrávání v závislosti na odrůdě
Plůdky o velikosti vlašského ořechu

Přes naše území bude přecházet zvlněná studená fronta. Bude oblačno se srážkami a bouřkami
s přívalovým deštěm. Později polojasno, ojediněle přeháňky. V závěru období bude zvětšená
oblačnost, místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C, nejvyšší denní
teploty 21 až 25 °C, postupně až 24 až 28 °C.
(zdroj: www.chmi.cz).
Vývoj přímo v dané lokalitě sledujte na www.yr.no (odkaz k dispozici též na www.amet.cz
nebo www.biosad.cz), www.meteoblue.com. Mapy modelu Aladin:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/ala.html
Sledujte také předpověď intenzity sucha (včetně předpovědi počasí) na www.intersucho.cz
1.3 Entomofauna
Pokračuje let a kladení obaleče švestkového, stále ve velké intenzitě. Dochází k líhnutí obaleče
jablečného. U mery skvrnité nyní převažují žlutá vajíčka a L1-L2 nymfy. Aktivita mšic na všech ovocných
druzích, objevují se listokazi. Necílové organizmy: V blízkosti kolonií mšic i mer afidofágové, páteříčci,
blanokřídlí parazitoidi aj.

Závrt způsobený obalečem jablečným, poškození plodu zoboskami

Obaleč jablečný, o. zimolezový a o. jabloňový v lapáku

Obaleč meruňkový, úlovky nesytky jabloňové, nesytka rybízová

Mera skvrnitá – dospělec a vajíčka na mladých listech; listokaz zahradní

Mšice třešňová, m. jitrocelová a m. jabloňová

Vrtule třešňová, vpich s odpreparovaným vajíčkem; puklice švestková (vajíčka a nymfy po odkrytí
štítku)
Další fotografie viz https://biosad.rajce.idnes.cz/

1.4. Výskyt patogenů
Strupovitost jabloně (Venturia inaequalis)
Ve výsadbách se objevily příznaky choroby na listech. Končí období primárních infekcí.

Padlí jabloně (Podosphaera leucotricha)
Výskyt na citlivých odrůdách. Nadále rozvoj infekcí.
Suchá skvrnitost listů peckovin a skvrnitost listů třešně a višně (Blumeriella jaapii)
Ve srážkách možnost infekcí.
Hnědnutí listů meruňky (Apiognomonia erythrostoma)
Patogen přezimuje pouze na napadených listech a na jaře se askosporami šíří zpět na listy
Askospory se tvoří 2–3 týdny po dokvětu a v závislosti na průběhu počasí se tvoří 4–6 týdnů
Hniloby plodů Gloeosporium ssp.; Colletotrichum ssp.
Pro patogeny Gloeosporium ssp. je příznivé chladnější vlhké počasí, pro patogeny
Colletotrichum ssp. je příznivé teplejší vlhké počasí
Moniliniová hniloba plodů (Monilinia ssp.)
Výskyt na plodech po deštivém počasí

Strupovitost a padlí jabloně

Deštivé počasí přispívá k rozvoji houbových patogenů - moniliová hniloba plodů a suchá skvrnitost listů
peckovin
Další fotografie viz https://biosad.rajce.idnes.cz/

2. Grafy RIMpro
Aktuální výstupy modelu pro strupovitost jabloně – primární infekce

Aktuální výstupy modelu pro strupovitost jabloně – sekundární infekce

Aktuální výstupy modelu pro padlí jabloně

Aktuální výstupy modelu pro skvrnitost listů třešně a višně

Aktuální výstupy modelu pro obaleče jablečného

Přístup do programu RIMpro:
Uživatelské jméno (username): Biosad
Heslo (password): ovoce

3. Teplotní sumy

Klášterec n. O.

Sledovat sumy pro počátek líhnutí obaleče jablečného a zimolezového (www.amet.cz).
OBALEČ ŠVESTKOVÝ - konec kladení
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max. líhnutí housenek…
OBALEČ JABLEČNÝ- 2. kontrola vajíček (DS)
ŠTÍTENKA ZHOUBNÁ - rozlézání larev 1g.
MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 3 g.

Temelín

OBALEČ ŠVESTKOVÝ -konec kladení
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max. líhnutí housenek…
OBALEČ JABLEČNÝ- 2. kontrola vajíček (DS)
ŠTÍTENKA ZHOUBNÁ - rozlézání larev 1g.
MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 3 g.

Klopina

OBALEČ ŠVESTKOVÝ -konec kladení
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max. líhnutí housenek…
OBALEČ JABLEČNÝ- 2. kontrola vajíček (DS)
ŠTÍTENKA ZHOUBNÁ - rozlézání larev 1g.
MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 3 g.

Jičínsko

OBALEČ ŠVESTKOVÝ -konec kladení
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max. líhnutí housenek…
OBALEČ JABLEČNÝ- 2. kontrola vajíček (DS)
ŠTÍTENKA ZHOUBNÁ - rozlézání larev 1g.
MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 3 g.
OBALEČ ŠVESTKOVÝ -konec kladení

Slaný

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max. líhnutí housenek…
OBALEČ JABLEČNÝ- 2. kontrola vajíček (DS)
ŠTÍTENKA ZHOUBNÁ - rozlézání larev 1g.
MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 3 g.

V. Bílovice

OBALEČ ŠVESTKOVÝ -konec kladení
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max. líhnutí housenek…
OBALEČ JABLEČNÝ- 2. kontrola vajíček (DS)
ŠTÍTENKA ZHOUBNÁ - rozlézání larev 1g.
MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 3 g.
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4. Doporučení
4.1. ŠKŮDCI
4.1.1 Obaleč švestkový
Nadále sledovat let a pokračovat v larvicidní ochraně.
4.1.2 Obaleč jablečný
V teplých oblastech do dnešního dne proběhlo dle sum 100% vývoje (SET=1900-2000°C).
Ošetření nebo jeho rozsah zvážit dle množství úlovků během uvedeného období kladení.
Aktuálně probíhá líhnutí housenek první generace a dle situace na lokalitě je vhodné provést
larvicidní zásah.
4.1.3 Obaleč zimolezový
Počátek letu. Larvicidní zásah možno spojit s následným ošetřením na obaleče jablečného
(=líhnutí z kladení, jež probíhá nyní).
4.1.4 Mera skvrnitá
Zásah larvicidem na L1-L2 nymfy při cca 10% vylíhlých jedincích. Zásah zopakovat po týdnu až
10 dnech. Výběr přípravku zvážit dle přítomnosti přirozených nepřátel. V případě vysokého
výskytu medovice její odstraňování draselným mýdlem nebo hořkou solí.
4.1.5 Vrtule třešňová
Pokračovat v adulticidní ochraně - nyní již aktuální larvicidní zásah. Dle odrůd a odhadované
sklizně zohlednit OL.
4.1.6 Mšice, vlnatka krvavá
Vizuální kontrola, aficidní zásah v případě rozvoje kolonií – pokud nebylo provedeno dle
předchozí zprávy. U vlnatky při intnezivním napadení před aficidem aplikace draselného mýdla.
4.1.7 Svilušky
Vizuální kontrola; selektivní akaricid dle výskytu – opět v případě, že nebylo uskutečněno.
4.1.8 Červec javorový
Nadále sledovat vývoj vajíček v ovivacích – při rojení nymf larvicidní zásah.
4.1.9 Makadlovka broskvoňová, nesytka jabloňová, nesytka rybízová, obaleč meruňkový
Sledovat úlovky v lapácích. V případně makadlovky broskovoňové je třeba zvážit larvicidní
zásah v meruňkách i s ohledem na výskyt tohoto škůdce v přechozích letech.
4.1.10 Puklice švestková
V ohniscích výskytu sledovat vývoj vajíček pod štítky. V případě rojení nymf larvicid.

4.2 PATOGENY
4.2.1 Strupovitost jabloně (Venturia inaequalis)
Končí období primárních infekcí. Ve výsadbách se symptomy choroby na listech pokračovat
v aplikacích. Před předpokládanými srážkami preventivní ošetření k zamezení sekundárního
šíření konidiemi.
4.2.2 Padlí jabloně (Podosphaera leucotricha)
Ošetření přípravky na bázi síry, v příznivých podmínkách rozvoj primárních a sekundárních
infekcí.
4.2.3 Skvrnitost listů třešně a višně (Blumeriella jaapii), suchá skvrnitost listů peckovin
Preventivní ošetření před srážkami.
4.2.4 Spála růžokvětých (Erwinia amylovora)
Možnost infekcí při výskytu bouřek s kroupami. K bionomii více na
http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/551/ustav_551/aplikace/soubory/erwina.pdf
4.2.5 Hnědnutí listů meruňky (Apiognomonia erythrostoma)

Strategie ochrany podobná jako pro strupovitost jabloně. Vývoj patogenu podobný jako pro
strupovitost jabloně, ideální podmínky infekce při ovlhčení delším než 6 hodin při teplotách 15
– 20 °C
4.2.6 Hniloby plodů Gloeosporium ssp.; Colletotrichum ssp.
Infekce plodů se může objevit v období po odkvětu až po sklizeň ve vlhkém počasí. Infekce
probíhá hlavně lenticelami
4.2.7 Moniliová hniloba plodů (Monilinia ssp.)
Ošetření preventivně před deštěm, možnost dalšího rozvoje v případě bouřek s kroupami. U
zrajících třešní i nejranějších odrůd meruněk zohlednit OL.

5. Přípravky
Organizmus

Cílené stádium

Přípravky – EP*

Přípavky –IP*

Obaleč jablečný

Housenky L1

Jako EP + povolené
tortricidy nebo
neonikotinoidy

Obaleč švestkový

Housenky L1

Madex, Madex
Top,
Carpovirusine,
spinosad
Lepinox Plus

Obaleč zimolezový

Housenky L1

Červec javorový

Pohyblivé L1
nymfy
Pohyblivé L1
nymfy
L1 nymfy

Puklice švestková
Mera skvrnitá

Mšice jitrocelová,
mšice jabloňová

nymfy

Mšice třešňová
Vlnatka krvavá

nymfy
nymfy

Svilušky

Nymfy, vajíčka

Pozn.

Jako EP + povolené
larvicidy
spinosad
Larvicidy kromě
Po spnění SET
neonikotinoidů
2000 HS. Možno
spojit
s ochranou proti
CP
spinosad
Neonikotinoidy,
Dle vizuální
spinosad
kontroly
spinosad
Neonikotinoidy,
Dle vizuální
spinosad
kontroly
spinosad
Neonikotinoidy,
Zásah zvážit dle
spinosad,
výskytu
spirotetramat
přirozených
nepřátel
NeemAzal-T/S
Jako EP,
Dle výskytu,
pirimicarb,
ošetření, pokud
neonikotionidy,
nebylo
spirotetramat
provedeno
Aficid del registru
Cocana
Pirimicarb*
Před aplikací
přípravek
Cocana
Vyšší dávky
Selektivní akaricid *) +Wetcit jako
S částečně potlačí
dle registru
smáčedlo
populaci svilušek*
v nejvyšší
povolené dávce

Vrtule třešňová

Strupovitost
jabloně
Padlí jabloně
Skvrnitost listů
třešně a višně
Bakteriální spála
růžokvětých

Dospělci, líhnoucí
se larvy

U nadkrytých
výsadeb boční
ochranné sítě

Askospory,
konidie
konidie

Síra, VitiSan

spory

baktérie

Hnědnutí listů
meruňky

spory

Moniliová hniloba
plodů

spory

neonikotinoidy

Jako EP, fungicidy
dle registru,
Síra
Registrované
fungicidy, síra
přípravky na bázi Jako EP + fungicidy
mědi a síry,
dle registru
MycoSin, Vitisan
Fungicidy na bázi Jako EP + fungicidy
mědi, Bacillus
dle registru
subtilis
přípravky na bázi Jako EP + fungicidy
mědi a síry,
dle registru
MycoSin, Vitisan
Bacillus subtilis Jako EP + fungicidy
dle registru

U středně
pozdních odrůd,
zohlednit OL

Dávky dle
registru
Dávky dle
registru
Dávky dle
registru

Upozorňujeme, že konečné rozhodnutí o zvolené variantě ochrany musí učinit ovocnář na základě
vyhodnocení aktuálních podmínek v konkrétní výsadbě. Věříme, že tyto údaje budou užitečné pro
Vaše rozhodování. Pokud budete mít připomínky, sdělte je na adresu biosad@atlas.cz.
Vladan Falta 733 522 664, Radek Vávra 737 603 151, Václav Psota 725 761 112,
Tomáš Litschmann 731 702 744 (AMET)

