Monitorovací zpráva o
vývoji chorob a škůdců
v sadech
Zpráva č. 19

16.8.2019

34. týden

1. Aktuální situace a doporučení
2. Grafy RIMpro
3. Teplotní sumy
4. Přípravky
Hlavní témata v ochraně: obaleč jablečný, obaleč švestkový, o. zimolezový, vlnatka krvavá,
strupovitost, moniliová hniloba plodů, skládkové choroby

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 a sklizeň raných odrůd
Zrání a sklizeň raných odrůd
Zrání a sklizeň raných odrůd
Sklizeň ukončena
Sklizeň ukončena
Konec sklizně
Sklizeň dle odrůd

1.1.2 Jižní Morava

Ovocný druh
Jabloně
Hrušně
Slivoně
Višně
Třešně
Meruňky
Broskvoně

Komentář k fenologickým fázím – j. Morava
Zrání a sklizeň raných odrůd
Zrání a sklizeň raných odrůd
Zrání a sklizeň raných odrůd
Sklizeň ukončena
Sklizeň ukončena
Sklizeň ukončena
Sklizeň pozdních odrůd

1.2. Počasí
O víkendu k nám bude proudit teplý vzduch od jihozápadu, v neděli večer bude od západu postupovat
studená fronta. Zpočátku bude jasno až polojasno, přibývání oblačnosti, při přechodu fronty déšť nebo
přeháňky. Postupně ubývání srážek a oblačnosti, místy občasný déšť. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C,
nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C, v neděli až 32 °C. Po přechodu fronty nejnižší noční teploty 17 až 13
°C, nejvyšší denní teploty 20 až 24 °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

Výstupy na www.intersucho.cz z 26.7.2019 a ze 16.8.2019

1.3 Živočišní škůdci – výskyty a doporučení
Celkové zhodnocení: S ochlazením pokles aktivity škůdců. Srážky mohou přispět k rozvoji hnilob na
ovoci. Necílové organizmy: Nadále převažují afidofágové, zejména slunéčka (nyní hlavně dospělci a
vajíčka), mšicovník vlnatkový, zlatoočky, pestřenky, dravé bejlomorky a také škvoři, kteří ale působí
škody na zrajících plodech. V hojném množství pavouci.
Škůdce
Obaleč jablečný

Obaleč zimolezový

Aktuální stav
V ošetřovaných sadech za
poslední 2 týdny postupný
útlum v aktivitě, která se ale
může ještě obnovit.
Za poslední 2 týdny bez úlovků.
V lapácích se objevují jiné
druhy, např. můry

Obaleč švestkový

Stále zaznamenávány úlovky.

Mšice kromě
vlnatky
Vlnatka krvavá

Útlum v aktivitě.

Svilušky

Mera skvrnitá

Stav stejný jako minule:
kolonie v různém rozsahu a
kondici
v sadech
s rovnováhou
častu
silná
redukce
mšicovníkem
a
slunéčky. S vlhčím počasím
může dojít ke zhoršení situace.
V sadech s výskyty svilušek již
většinou
letní
ošetření
proběhla.
Oranžová vajíčka a nymfy
v různých stádiích. U vajíček se
projevuje poškození suchem.
Srážky přispěly ke smytí
medovice.
Lokálně hojné výskyty

Podkopníček
spirálový
Mravenci, škvoři, Mravenci, škvoři i slunéčka –
slunéčka
škody
na
zrajícím
měkkoplodém ovoci

Doporučení
Sledovat nadále úlovky v lapácích nebo
výskyt vajíček a čerstvých závrtků (platí
zejména pro sady s matením). Vzhledem k OL
možnosti chemických zásahů omezené.
Bez ohledu na úlovky v lapácích pravidelně
sledovat výskyty zápředků a požerků – platí až
do sklizně. Zásah před sklizní lze řešit
přípravkem na bázi B. thuringiensis.
Možnost zásahu vzhledem k OL již
problematická. Při sklizni odstranit červivé
plody ze sadu.
Přímý zásah již většinou není relevantní.
Přímý zásah není možný, lze pouze využít
nechemických prostředků k odstranění
voskových povlaků.

Zásah v krajních případech dle OL.

Při výskytech zásah šetrnými prostředky:
Cocana, hořká sůl, hydrogenuhličitan
draselný nebo draselná sůl přírodních
mastných kyselin.
Nyní je možné se spoléhat pouze na
biologickou regulaci pomocí přiroz. nepřátel
Urychlení sklizně; přímá opatření jsou
vzhledem k OL i cíleným druhům 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 (není momentálně povolen) na
patogenu riziko sekundárních mokrý list je tekutá formulace síry.
infekcí a rozvoje skládkové
formy patogenu.

Skládkové
patogeny
Moniliová hniloba
plodů (Monilinia
ssp.)

Ve vlhkém počasí zvýšená Kontaktní přípravky preventivně před
pravděpodobnost infekcí
očekávaným deštěm. U raných odrůd
zohlednit OL.
Výskyt na plodech po
Ošetření preventivně před deštěm, možnost
deštivém počasí a po
dalšího rozvoje v případě bouřek s kroupami.
mechanickém poškození plodů U zrajících třešní i nejranějších odrůd
kroupami a hmyzem
meruněk zohlednit OL.

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

Obaleč švestkový byl v předchozích 2 týdnech stále aktivní; čerstvý závrtek o. jablečného

Můra (pravděpodobně osenice zemáková)v lapáku na AO, vajíčka slunéčka a vajíčko zlatoočky

Podkopníček spirálový: napadený porost, uhynulá housenka (zřejmě po parazitaci), kokony (v blízkosti
larva zlatoočky)

Kolonie vlnatky s dospělcem A. mali; požerek pravděpodobně způsobený můrami; Stictocephala bisonia
(ostnohřbetka ovocná) – netradiční škůdce v sadech

Slunéčka mohou na meruňkách a broskvích škodit; přítomnost vajíček slunéček na hrušních je pozitivní
informací o přirozené regulaci mer, dravá bejlomorka v kolonii A. pomi

Léze rzivosti hrušně; moniliová hniloba na letních jablkách

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
Nastavené SET jsou na většině lokalit u klíčových druhů škůdců pro tento rok splněny.

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

Strupovitost
jabloně

Askospory,
konidie

Moniliová hniloba
plodů

spory

Skládkové
patogeny

Spory

Přípravky – EP*

Přípavky –IP*

Pozn.

CpGV*, spinosad Jako EP + povolené OL
larvicidy
Lepinox Plus
Nyní již pouze jako
EP
Lepinox Plus,
Jako EP + povolené OL
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 Cocana 2%, 1000 Odstranění
l/ha
l/ha
vosku
Vyšší dávky
Selektivní akaricid *) +Wetcit jako
S potlačí populaci
dle registru
smáčedlo
svilušek*
Síra, VitiSan
(S+VitiSan),
MycoSin, Cu

Jako EP, fungicidy
dle registru,

Myco-Sin, Bacillus Jako EP + fungicidy
subtilis, Altela,
dle registru*
Memcomba
Myco-Sin, Altela, Fungicidy dle
Memcomba
registru*

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

Dle OL

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)

