Monitorovací zpráva o
vývoji chorob a škůdců
v sadech
Zpráva č. 18

26.7.2019

31. týden

1. Aktuální situace a doporučení
2. Grafy RIMpro
3. Teplotní sumy
4. Přípravky
Hlavní témata v ochraně: obaleč jablečný, obaleč švestkový, o. zimolezový, mšice jabloňová,
vlnatka krvavá, strupovitost, 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
Zrání letních odrůd
Zrání letních odrůd
Vybarvování raných odrůd
Dokončování sklizně
Sklizeň ukončena
Sklizeň dle odrůd
Zrání raných odrůd

1.1.2 Jižní Morava

Ovocný druh
Jabloně
Hrušně
Slivoně
Višně
Třešně
Meruňky
Broskvoně

Komentář k fenologickým fázím – j. Morava
Zrání a sklizeň nejranějších odrůd
Zrání letních odrůd
Vybarvování raných odrůd
Sklizeň ukončena
Sklizeň ukončena
Sklizeň dle odrůd
Sklizeň raných odrůd

1.2. Počasí
S přechodem zvlněné studené fronty na konci týdne bouřky a přívalové srážky s úhrny až 50
mm. Možné výskyty krupobití. Změna proudění z JV na Z až SZ, což během týdne přinese
oblačno a ž polojasno a přeháňky. Mírný Z nebo SZ vítr v bouřkách zesílí. Pravděpodobnost
výskytu srážek se bude ke konci týdne snižovat. Denní maxima mezi 25-30°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: V horkém počasí nárůst aktivity škůdců. Nedostatek vody může zvýšit škody na
zrajícím ovoci. Necílové organizmy: V blízkosti kolonií mšic i mer nadále afidofágové, zejména slunéčka
(nyní hlavně dospělci a vajíčka), mšicovník vlnatkový, zlatoočky, pestřenky a také škvoři, kteří ale působí
škody na zrajících plodech.
Škůdce
Obaleč jablečný

Obaleč zimolezový

Aktuální stav
Po
krátkém
chladnějším
období a pauze (patrnější ve
VČ, ne na JM) v posledních
několika dnech nárůst úlovků
v lapácích.
V sadech
s napadením výskyt všech
stádií
housenek
včetně
čerstvých závrtků.
Zjištěny nové housenky – již
v minulém týdnu.

Obaleč švestkový

Letová aktivita pokračuje.

Mšice kromě
vlnatky

Rozvoj kolonií mšice jabloňové

Vlnatka krvavá

Kolonie v různém rozsahu a
kondici
v sadech
s rovnováhou
častu
silná
redukce
mšicovníkem
a
slunéčky. Lokálně extrémní
napadení.

Svilušky

Možné šíření z ohnisek (růžice)
nebo z bylinného podrostu (s.
chmelová).
Převažují bílá až žlutá vajíčka a
také postupný výskyt L1 až L2
nymf
Mravenci, škvoři, j. – nadále
škody na zrajícím ovoci,
JM i další lokality kalamitní
výskyty

Mera skvrnitá

Mravenci a škvoři
Hlodavci

Doporučení
Jako minule: Sledování úlovků v lapácích.
Zjišťování výskytu vajíček a čerstvých závrtků
(platí zejména pro sady s matením). U letních
odrůd již postupně sledovat OL. V horkém
počasí kratší reziduální účinek přípravků. U
CpGV max. interval 5 dnů!

Kromě sledování lapáků provést důkladnou
vizuální kontrolu výskytu zápředků, požerků a
housenek na listech a plodech. Zaměřit se na
místa, kde se plody dotýkají (totéž platí pro
CP).
Sledování počtu úlovků, další ochrana s
nárůstem počtu motýlů v lapácích.
Zohlednění OL.
Kontrola výskytu mšic na letorostech. Přímý
zásah dle napadení a výskytu predátorů.
Pozor na OL.
Posoudit stav dle intenzity napadení a
parazitace. V případě silného napadení
ošetření přípravkem Cocana před samotným
aficidem.
Vyhnout
se
přípravkům
s negativním dopadem na přirozené
nepřátele (slunéčka, blanokřídlí parazitoidi).
K redukci rozvoje vlnatky a ke zvýšení
účinnosti zásahů přispívá i letní řez.
Kontrola výskytu, zásah dle situace.

Zásah šetrnými prostředky: Cocana, hořká
sůl, hydrogenuhličitan draselný nebo
draselná sůl přírodních mastných kyselin.
Urychlení sklizně; přímá opatření vzhledem k
OL obtížná
Aplikace pelet s rodenticidy do nor

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

Skládkové
patogeny
Moniliová hniloba
plodů (Monilinia
ssp.)

patogenu riziko sekundárních
infekcí.
Ve vlhkém počasí zvýšená
pravděpodobnost infekcí
Výskyt na plodech po
deštivém počasí a po
mechanickém poškození plodů
kroupami a hmyzem

k polysulfidu (není momentálně povolen) na
mokrý list je tekutá formulace síry.
Preventivně před očekávaným deštěm. U
raných odrůd zohlednit OL.
Ošetření preventivně před deštěm, možnost
dalšího rozvoje v případě bouřek s kroupami.
U zrajících třešní i nejranějších odrůd
meruněk zohlednit OL.

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

Po chladnějším období opět dochází k nárůstu úlovků obaleče jablečného v lapácích; čerstvý závrtek

Objevují se housenky, čerstvé požerky a zápředky o. zimolezového

Lokálně se setkáváme s extrémními výskyty vlnatky; kolonie po ošetření (Cocana, pirimicarb)
v součinnosti s parazitací A. mali

Dochází k intenzivnímu šíření mšice jabloňové, jež je redukována jen při silném výskytu slunéček

Štítenka čárkovitá; příznaky výskytu svilušek, mera skvrnitá - vajíčka a mladé nymfy

Červec toulice kopřivová (Orthezia urticae) na podrostu a na kmeni jabloně

Nesytka jabloňová, kalamitní výskyty hrabošů (JM), pavouk běžník

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

3. Teplotní sumy

Klášterec n. O.

Sledovat vývoj SET pro líhnutí o. zimolezového a let o. východního.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max. líhnutí 2. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. líhnutí 2. g.
OBALEČ VÝCHODNÍ - poč. letu 3. g.
MAKADLOVKA B. - konec letu 2. g.
KLÍNĚNKA J. - max. líhnutí hous. 2.g

Temelín

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max. líhnutí 2. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. líhnutí 2. g.
OBALEČ VÝCHODNÍ - poč. letu 3. g.
MAKADLOVKA B. - konec letu 2. g.
KLÍNĚNKA J. - max. líhnutí hous. 2.g

Klopina

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max. líhnutí 2. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. líhnutí 2. g.
OBALEČ VÝCHODNÍ - poč. letu 3. g.
MAKADLOVKA B. - konec letu 2. g.
KLÍNĚNKA J. - max. líhnutí hous. 2.g

Jičínsko

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max. líhnutí 2. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. líhnutí 2. g.
OBALEČ VÝCHODNÍ - poč. letu 3. g.
MAKADLOVKA B. - konec letu 2. g.
KLÍNĚNKA J. - max. líhnutí hous. 2.g
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max. líhnutí 2. g.

Slaný

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. líhnutí 2. g.
OBALEČ VÝCHODNÍ - poč. letu 3. g.
MAKADLOVKA B. - konec letu 2. g.
KLÍNĚNKA J. - max. líhnutí hous. 2.g

V. Bílovice

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max. líhnutí 2. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. líhnutí 2. g.
OBALEČ VÝCHODNÍ - poč. letu 3. g.
MAKADLOVKA B. - konec letu 2. g.
KLÍNĚNKA J. - max. líhnutí hous. 2.g
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Komentář: Letošní nárůst sum (je vyšší než v roce 2018) se blíží historickému maximu z roku
2003, kdy v teplých regionech vznikla částečná 3. generace o. jablečného i o. zimolezového. Při
současném trendu počasí je třeba počítat s opakováním této situace.

4. Přípravky
Organizmus

Cílené stádium

Obaleč jablečný

Housenky L1

Obaleč švestkový

Housenky L1

Obaleč zimolezový
a další slupkoví
obaleči
Mera skvrnitá

housenky

Odstraňování
medovice

Mšice jabloňová

nymfy

Vlnatka krvavá

nymfy

Svilušky

Nymfy, vajíčka

Hraboš polní

Strupovitost
jabloně

Moniliová hniloba
plodů
Skládkové
patogeny

Askospory,
konidie

spory
Spory

Přípravky – EP*

Přípavky –IP*

Pozn.

CpGV*, spinosad Jako EP + povolené
larvicidy
Lepinox Plus
Jako EP + povolené
larvicidy
Lepinox Plus,
Jako EP + povolené
spinosad
larvicidy kromě
neoneikotinoidů
VitiSan, Cocana, *
Jako EP
V zahraničí se
využívá
kombinace
VitiSan+Cocana
(5+10) do 6001000 l vody
NeemAzal-T/S, Jako EP+povolené Chemický zásah
Cocana (10l/ha)
aficidy
zvážit dle
výskytu
slunéček
Cocana 2%, 1000
Pirimicarb*
*) Před aplikací
l/ha
Cocana, pozor
na OL
Vyšší dávky
Selektivní akaricid *) +Wetcit jako
S potlačí populaci
dle registru
smáčedlo
svilušek*
Rodenticidy na
Aplikace do nor,
bázi fosfidů
max. 3x za
sezónu
Síra, VitiSan
(S+VitiSan),
MycoSin, Cu

Jako EP, fungicidy
dle registru,

U síry a Cu nízké
dávky, Cu ne
v odrůdách
citlivých na
rzivost

MycoSin, Bacillus Jako EP + fungicidy
subtilis
dle registru
MycoSin
Fungicidy 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)

