Monitorovací zpráva o
vývoji chorob a škůdců
v sadech
Zpráva č. 17

12.7.2019

29. týden

1. Aktuální situace a doporučení
2. Grafy RIMpro
3. Teplotní sumy
4. Přípravky
Hlavní témata v ochraně: obaleč jablečný, podkopníček spirálový, mšice jabloňová, vlnatka
krvavá, strupovitost, bakteriální spála, suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně a
višně, moniliová hniloba plodů

1. Aktuální situace
1.1.

Fenologické fáze

1.1.1 Východní Čechy

Ovocný druh
Jabloně
Hrušně
Slivoně
Višně
Třešně
Meruňky
Broskvoně

Komentář k fenologickým fázím – Jičínsko
Plody cca 70% sklizňové velikosti
Plody cca 70% sklizňové velikosti
Plody cca 75-100% sklizňové velikosti, zrání velmi raných odrůd
Sklizeň pozdních odrůd
Sklizeň velmi pozdních odrůd
Plody cca 80-100% sklizňové velikosti, sklizeň dle odrůd
Plody 70% sklizňové velikosti

1.1.2 Jižní Morava

Ovocný druh
Jabloně
Hrušně
Slivoně
Višně
Třešně
Meruňky
Broskvoně

Komentář k fenologickým fázím – j. Morava
Plody cca 70% sklizňové velikosti
Plody cca 70% sklizňové velikosti
Plody cca 75-100% sklizňové velikosti, zrání velmi raných odrůd
Sklizeň pozdních odrůd
Ukončování sklizně
Sklizeň dle odrůd
Zrání a sklizeň raných odrůd

1.2. Počasí
Nadále setrvává vláhový deficit. Na počátku období vlivem tlakové níže příliv chladnějšího
vzduchu od SZ, které postupně vystřídá přísun teplejšího proudění od JZ. O víkendu zataženo
až oblačno se srážkami, v průběhu týdne slábnutí srážkové činnosti, polojasno s přeháňkami a
ojediněle s bouřkami. Denní maxima zprvu 20°C, později ke 30°C. V noci kolem 15°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 Živočišní škůdci – výskyty a doporučení
Celkové zhodnocení: S ochlazením mírný pokles v aktivitě škůdců, např. dle poklesu úlovků obalečů
v lapácích. Necílové organizmy: V blízkosti kolonií mšic i mer nadále afidofágové, zejména slunéčka
(nyní kukly, dospělci i larvy) a mšicovník vlnatkový. Objevují se také dospělci pestřenek, které můžeme
pozorovat na kvetoucích bylinách, dále zlatoočky a nymfy škvorů.
Škůdce
Obaleč jablečný

Obaleč zimolezový

Obaleč švestkový

Aktuální stav
Pokles intenzity náletu, zvýšení
podílu
L5
housenek
a
poškozených plodů již bez
housenek. Pozorování v terénu
naznačují začátek 2. generace.
Sumy poukazují na 2. generaci,
ale ve VČ zatím bez úlovků.
Možný
nálet
motýlů
v nejbližších dnech
Letová aktivita slabší.

Podkopníček
spirálový

Zvýšení
počtu
úlovků
v lapácích – pravděpodobně
počátek 2. generace.

Mšice kromě
vlnatky
Vlnatka krvavá

Rozvoj kolonií mšice jabloňová,
mšice broskvoňová.
Nadále šíření z ohnisek (vnitřní
partie
korun,
kořenové

Doporučení
Sledování úlovků v lapácích. Zjišťování
výskytu vajíček a čerstvých závrtků (platí
zejména pro sady s matením). U letních
odrůd již postupně sledovat OL.
Kontrola lapáků.

Sledování počtu úlovků, další ochrana s
nárůstem počtu motýlů v lapácích.
Larvicidní ošetření při výskytu nových
začínajících min na listech. Na spodní straně
listu pod minou vždy drobné leskle
šedohnědé vajíčko.
Kontrola výskytu mšic na letorostech. Přímý
zásah dle napadení a výskytu predátorů.
Posoudit stav dle intenzity napadení a
parazitace. V případě silného napadení

Svilušky

Mera skvrnitá

Ostatní

výmladky). Důležité je sledovat
průběh parazitace Aphelinus
mali, jež je v sadech v různém
stádiu (od počátku kladení až
po novou generaci)
Šíření z ohnisek (růžice) nebo
z bylinného
podrostu
(s.
chmelová).
Převažují L1 až L2 nymfy

ošetření přípravkem Cocana před samotným
aficidem.
Vyhnout
se
přípravkům
s negativním dopadem na přirozené
nepřátele (slunéčka, blanokřídlí parazitoidi).
Kontrola výskytu, zásah dle situace.

Vhodný termín pro zásah, ale je třeba jej
zvážit.
Zcela se
vyvarovat
zásahů
neselektivními přípravky (např. abamectin).
Odstraňování medovice (Cocana, hořká sůl,
hydrogenuhličitan draselný nebo draselná sůl
přírodních mastných kyselin).
Mravenci, škvoři, j. – nadále Urychlení sklizně; přímá opatření vzhledem k
škody na zrajícím ovoci
OL obtížná

1.4. Patogeny – výskyty a doporučení
Celkové zhodnocení: V suchém počasí rizika infekcí patogeny minimální.
Patogen
Aktuální stav
Doporučení
Strupovitost
Příznaky napadení listů i plodů Preventivní zásahy (S, Cu) před deštěm nebo
jabloně
i v komerčních výsadbách. Ve kurativně na suchý list S+VitiSan. Alternativou
srážkách v sadech s výskytem k polysulfidu na mokrý list (není mometálně
patogenu riziko sekundárních povolen) je tekutá formulace síry.
infekcí.
Padlí jabloně
Postupné ustávání aktivity
patogenu.
Suchá skvrnitost
Ve srážkách možnost infekcí.
Pokračovat ve fungicidní ochraně – pozor na
listů peckovin
OL
Skvrnitost listů
Ve srážkách možnost infekcí.
Pokračovat ve fungicidní ochraně – pozor na
třešně a višně
OL
Hniloby plodů
Pro patogeny Gloeosporium U fungicidů zohlednit OL
Gloeosporium ssp.; ssp. je příznivé chladnější vlhké
Colletotrichum ssp. počasí,
pro
patogeny
Colletotrichum ssp. je příznivé
teplejší vlhké počasí. Infekce
probíhají hlavně lenticelami
Moniliová hniloba Výskyt na plodech po
Ošetření preventivně před deštěm, možnost
plodů (Monilinia
deštivém počasí a po
dalšího rozvoje v případě bouřek s kroupami.
ssp.)
mechanickém poškození plodů U zrajících třešní i nejranějších odrůd
kroupami a hmyzem
meruněk zohlednit OL.
Spála
Možnost infekcí při výskytu
Preventivní baktericidní ochrana
růžokvětých*
bouřek s kroupami.
*) K bionomii více na http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/551/ustav_551/aplikace/soubory/erwina.pdf

1.5 Fotodokumentace ke škůdcům a patogenům (další fotografie viz https://biosad.rajce.idnes.cz/ ):

U o. jablečného se zvyšuje podíl L5 housenek v populaci. Plod, který již housenka opustila.

Mšice broskvoňová zredukovaná slunéčky a kolonie mšice jabloňové s dravou bejlomorkou

Kolonie vlnatky s vosičkou Aphelinus mali (vlevo ovipozice)

Kolonie mšice jabloňové a vajíčka slunéček

Štítenka čárkovitá; bylinný podrost je útočištěm pro přirozené nepřátele

Strupovitost jabloně na listech; plody těžce poškození strupovitostí + příznaky výskytu svilušek

Rzivost hrušně, suchá skvrnitost listů peckovin a moniliová hniloba

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

Aktuální výstupy modelu pro obaleče jablečného

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

Klášterec n. O.

3. Teplotní sumy
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max. líhnutí 2. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. líhnutí 2. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 2. g.
OBALEČ JABLEČNÝ- počátek líhnutí 2 g.
OBALEČ JABLEČNÝ- počátek kladení 2 g.

Temelín

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max. líhnutí 2. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. líhnutí 2. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 2. g.
OBALEČ JABLEČNÝ- počátek líhnutí 2 g.
OBALEČ JABLEČNÝ- počátek kladení 2 g.

Klopina

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max. líhnutí 2. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. líhnutí 2. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 2. g.
OBALEČ JABLEČNÝ- počátek líhnutí 2 g.
OBALEČ JABLEČNÝ- počátek kladení 2 g.

Jičínsko

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max. líhnutí 2. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. líhnutí 2. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 2. g.
OBALEČ JABLEČNÝ- počátek líhnutí 2 g.
OBALEČ JABLEČNÝ- počátek kladení 2 g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max. líhnutí 2. g.

Slaný

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. líhnutí 2. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 2. g.
OBALEČ JABLEČNÝ- počátek líhnutí 2 g.
OBALEČ JABLEČNÝ- počátek kladení 2 g.

V. Bílovice

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max. líhnutí 2. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. líhnutí 2. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 2. g.
OBALEČ JABLEČNÝ- počátek líhnutí 2 g.
OBALEČ JABLEČNÝ- počátek kladení 2 g.
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4. Přípravky
Organizmus

Cílené stádium

Přípravky – EP*

Obaleč jablečný

Housenky L1

CpGV, spinosad

Obaleč švestkový

Housenky L1

Podkopníček
spirálový
Mera skvrnitá

Housenky L1

Mšice jabloňová

Vlnatka krvavá
Svilušky

Odstraňování
medovice
nymfy

nymfy
Nymfy, vajíčka

Strupovitost
jabloně
Padlí jabloně
Skvrnitost listů
třešně a višně
Bakteriální spála
růžokvětých
Moniliová hniloba
plodů

Askospory,
konidie
konidie
spory

baktérie
spory

Přípavky –IP*

Pozn.

Jako EP + povolené
larvicidy
Lepinox Plus
Jako EP + povolené
larvicidy
NeemAzal T/S
Larvicid dle
registru
VitiSan, Cocana
VitiSan, Cocana,
hořká sůl
NeemAzal-T/S
Jako EP+povolené Zvážit dle
aficidy
výskytu
slunéček
Cocana
Pirimicarb*
Před aplikací
Cocana
Vyšší dávky
Selektivní akaricid *) +Wetcit jako
S potlačí populaci
dle registru
smáčedlo
svilušek*
Síra, VitiSan

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, B. subtilis
dle registru
Bacillus subtilis Jako EP + fungicidy
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)

