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Hlavní témata v ochraně: pilatky, mšice, moniliová spála, strupovitost jabloně, padlí jabloně

1. Aktuální situace
1.1.

Fenofáze

1.1.1 východní Čechy

Ovocný
druh
Jabloně
Hrušně
Slivoně
Višně
Třešně
Meruňky
Broskvoně

Komentář k fenofázím – Jičínsko
Růžové poupě
Růžové poupě až balónek
Počátek květu
Těsně před květem
Květ dle odrůd
Většina odrůd odkvetlých
Květ dle odrůd

1.1.2 jižní Morava
Ovocný
druh
Jabloně
Hrušně
Slivoně
Višně
Třešně
Meruňky
Broskvoně

Komentář k fenofázím – j. Morava
Růžové poupě až počátek květu
Balónek
Počátek květu až plný květ
Květ dle odrůd
Květ dle odrůd
Po odkvětu
Květ dle odrůd

1.2. Počasí
V noci z 11.4. na 12.4. výskyt mrazů, zejména v západních a také ve východních Čechách (viz
mapka z www.amet.cz). Současný příliv studeného vzduchu ze SV vystřídá v polovině příštího
týdne JV proudění a návrat teplého jarního počasí. Na počátku týdne ale stále riziko nočních
mrazů. O víkendu déšť, ve vyšších polohách sněžení. Dle předpovědních modelů úhrny řádově
pouze v několika mm. Kromě víkendu 13.4.-14.4. převážně polojasno až jasno.
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

1.3 Entomofauna
V sadech již došlo k vylíhnutí převažující části populací mšic ze zimních vajíček, tj. zakladatelek.
Přítomnost mšic indikují i výskyty mravenců. Mera skvrnitá nadále klade; na mladých pletivech
nacházíme bílá až žlutá vajíčka; výskyty nymf, ovšem hromadné líhnutí očekáváme až s oteplením.
Nadále platí možnost výskytu zobonosek, píďalek a slupkových obalečů. Objevují se nymfy svilušky

ovocné. S rozkvětem slivoní let a kladení pilatek, jejichž větší výskyt očekáváme rovněž až s oteplením.
S rozkvětem jabloní (teplé regiony) předpokládáme let pilatky jablečné. Necílové organizmy: nadále
převažují pavouci slunéčka.

V době před květem dochází líhnutí mšic z diapauzních vajíček. Na snímcích nahoře mšice jabloňová a
příznaky poškození zakladatelkami r. Dysaphis. Dole: uvnitř charakteristických puchýřků na listech
najdeme zakladatelky r. Dysaphis – nachází se již ve vyšších růstových fázích (přítomnost svleček).

V sadech se začínají objevovat polyfágní druhy – zobonosky a píďalky

Poškození růžice pupenovými obaleči; drvopleň hrušňový

Vajíčka mery skvrnité; z necílových organizmů převažují slunéčka a pavouci
Další fotografie viz https://biosad.rajce.idnes.cz/

1.4. Výskyt patogenů
Strupovitost jabloně
Během víkendu předpověď menších srážek, ale vzhledem k chladnému počasí bez rizika infekcí.
Padlí jabloně
Rozvoj primárních infekcí na citlivých odrůdách
Moniliová spála peckovin – ve kvetoucích peckovinách možnost infekce.

Suché a teplé počasí přispělo k rozvoji primárních infekcí padlí jabloně

Mumifikované plody – zdroj infekce moniliovou spálou

2. Grafy RIMpro
Aktuální výstupy modelu pro strupovitost jabloně

Vysvětlivky ke grafu:
RIM infekční hodnota: žlutý sloupec - množství uvolněných askospor, červený sloupec – hodnota
infekce, bílé pole – období klíčení askospor na listech, oranžové pole – období pro kurativní ošetření,
Zralost: hnědé pole – zásoba nezralých askospor, červené pole – zásoba zralých askospor k uvolnění,
tmavě modré pole – období srážek, světle modré pole – období ovlhčení listů

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

3. Teplotní sumy

Klášterec n. O.

Sledovat sumy pro pilatky na slivoních a pro pilatku jablečnou (www.amet.cz).
PILATKA JABLEČNÁ - vrchol letu samic
PILATKA ŠVESTKOVÁ - larvicid
OBALEČ PUPENOVÝ - max. vylézání housenek
MŠICE - vrchol líhnutí nymf
SVILUŠKA OVOCNÁ - poč. líhnutí larev

Temelín

PILATKA JABLEČNÁ - vrchol letu samic
PILATKA ŠVESTKOVÁ - larvicid
OBALEČ PUPENOVÝ - max. vylézání housenek
MŠICE - vrchol líhnutí nymf
SVILUŠKA OVOCNÁ - poč. líhnutí larev

Klopina

PILATKA JABLEČNÁ - počátek letu
PILATKA ŠVESTKOVÁ - larvicid
OBALEČ PUPENOVÝ - max. vylézání housenek
MŠICE - vrchol líhnutí nymf
SVILUŠKA OVOCNÁ - poč. líhnutí larev

Jičínsko

PILATKA JABLEČNÁ - počátek letu
PILATKA ŠVESTKOVÁ - larvicid
OBALEČ PUPENOVÝ - max. vylézání housenek
MŠICE - vrchol líhnutí nymf
SVILUŠKA OVOCNÁ - poč. líhnutí larev
PILATKA JABLEČNÁ - počátek letu

Slaný

PILATKA ŠVESTKOVÁ - larvicid
OBALEČ PUPENOVÝ - max. vylézání housenek
MŠICE - vrchol líhnutí nymf
SVILUŠKA OVOCNÁ - poč. líhnutí larev

V. Bílovice

PILATKA JABLEČNÁ - vrchol letu samic
PILATKA ŠVESTKOVÁ - larvicid
OBALEČ PUPENOVÝ - max. vylézání housenek
MŠICE - vrchol líhnutí nymf
SVILUŠKA OVOCNÁ - poč. líhnutí larev
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4. Doporučení
4.1. PATOGENY
4.1.1 Strupovitost jabloně (Venturia inaequalis)
V nadcházejících dnech významné infekce neočekáváme, avšak během doporučujeme sledovat
předpověď počasí i průběh modelu ve druhé polovině příštího týdne.
V tabulce je uvedena dynamika uvolňování askospor (Juroch, 2011):

4.1.2 Padlí jabloně (Podosphaera leucotricha)
Aplikace fungicidů indikovaných proti patogenu. Účinnost síry při teplotách nad 12-15°C.
4.1.3 Moniliová spála (Monilinia laxa)
Přezimuje mycelium na mumifikovaných plodech. Na jaře fruktifikace a uvolňování konidií.
Nebezpečí infekce květů při vysoké vzdušné vlhkosti (85%) a ovlhčení (déšť). Ve srážkách riziko
infekcí především ve kvetoucích výsadbách višní.

4.2 ŠKŮDCI
4.2.1 Pilatky na slivoních, pilatka jablečná, pilatka hrušková
Adulticid ve fázi balónku. U pilatek na slivoních v teplých oblastech sledovat vývoj SET nebo
přímo vývoj vajíček – ke konci týdne možný termín pro larvicid.
4.2.2 Mšice jitrocelová
Aphicidní zásah ve fázi růžového poupěte až balónku proti zakladatelkám vylíhlým z vajíček je
základem ochrany. Aplikaci doporučujeme okamžitě s oteplením (dle předpovědi polovina
týdne) a v souladu s uvedenou fenologickou fází.
4.2.3 Píďalky, slupkoví a pupenoví obaleči
Vizuální kontrola rašících pupenů, zásah dle výskytu housenek.
4.2.4 Mera skvrnitá
Vzhledem k ochlazení zpomalení vývoje. Ošetření larvicidem dle výskytu L1 nymf s avízovaným
oteplením.
4.2.5 Pilatky na slivoních, pilatka jablečná
Instalace bílých lepových desek, pokud nebylo provedeno. Sledování letu a kladení; v případě
ošetřování na dospělce zásah ve fázi balónku. Možno spojit s ošetřením proti mšicím.
4.2.6 Zobonosky
Kontrola výskytu sklepáváním, adulticidní zásah.
4.2.7 Obaleč jablečný, o. zimolezový, o. švestkový a o. východní
Instalace odparníků pro feromonové matení
4.2.8 Podkopníček spirálový
Instalace feromonových lapáků. Let přibližně při splnění SET10(h)=3000°C.
Při výběru přípravků je v době květu nutno zohlednit jejich účinky na včely!!

5. Přípravky
Organizmus

Cílené stádium

Přípravky – EP*

Přípavky –IP*

Pilatky na
slivoních, pilatka
jablečná, pilatka
hrušková
Pilatky na
slivoních

dospělci

nejsou

neonikotinoidy

larvicid

Výluh z Q. amara

neonikotinoidy

Mšice

Zakladatelky

NeemAzal T/S

Vlnatka krvavá

Mšice v koloniích

Aphicid dle
registru
NeemAzalT/S
Jako mšice kromě
přípravku
NeemAzal

Svilušky

nymfy

Mera skvrnitá

L1 nymfy

Vedl. účinek
povoleného
smáčedla
SpinTor

Pupenoví obaleči,
píďalky
Zobonosky

housenky

Lepinox, SpinTor

dospělci

SpinTor

Strupovitost
jabloně + korové
nekrózy
Padlí jabloně

Askospory

Moniliová spála

konidie
konidie

Cocana*

Pozn.
Těsně před
květem, spojit
se zásahem
proti mšicím
Ke konci týdne
v teplých
oblastech

*) narušení
voskových
povlaků, platí i
pro IP

Povolené
akaricicidy
SpinTor,
neonikotinoidy
spirotetramat
EP+larvicid kromě
neonikotinoidů
SpinTor,
neonikotinoidy

Měď, s oteplením Jako EP, fungicidy
síra
dle registru,
Síra
Fungicidy na bázi
mědi; MycoSin,
Bacillus subtilis

Registrované
fungicidy, síra
Horizon 250 EC,
Sporgon 50 WP,
Talent, Teldor aj.
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)

