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Zpráva č. 13       12.6. 2020 25. týden 
   

1. Aktuální situace            

2. Teplotní sumy         

3. Doporučení         

4. Přípravky     

Hlavní témata: strupovitost, padlí, monil. hniloba, mšice, o. jablečný, o. zimolezový 
 

1. Aktuální situace    
1.1. Fenologické fáze 

1.1.1 Východní Čechy 

    

   

Ovocný druh Komentář k fenologickým fázím – j. Morava 

Jabloně Velikost vlašského ořechu 

Hrušně Velikost vlašského ořechu 

Slivoně Plůdky 2 – 3 cm 

Višně Zrání raných odrůd 

Třešně Plůdky 1 – 2 cm 

Meruňky Plůdky 3 – 5 cm 

Broskvoně Plůdky 3 – 4 cm 
 



1.1.2 Jižní Morava 

   

   

 Ovocný 
druh 

Komentář k fenologickým fázím – j. Morava 

Jabloně Vlašský ořech 

Hrušně Vlašský ořech 

Slivoně Plůdky 4-5 cm 

Višně Plůdky 2 cm 

Třešně Sklizeň raných odrůd 

Meruňky Odrůda Aurora 100% dosáhla sklizňové velikosti 

Broskvoně Plůdky 5 cm 

 
1.2. Počasí 

 



Předpověď: : Proudění teplého a vlhkého vzduchu od východu. Bude polojasno až jasno, během 
dne až oblačno, odpoledne a večer místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle i silné. Nejnižší noční 
teploty 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 °C, v silných bouřkách se ojediněle vyskytnou 
přívalové srážky s úhrny kolem 35 mm a kroupy. Vyhlídky počasí od čtvrtka do soboty: Většinou 
oblačno a zejména v odpoledních hodinách na většině území přeháňky, místy i bouřky. Nejnižší 
noční teploty 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 °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 
 
1.3  Škůdci – výskyty a doporučení 
 
Obecný komentář: V deštivém počasí nižší aktivita obaleče jablečného. S oteplením 12.-14.6. 
předpoklad hromadného kladení.  Let o. zimolezového, o. švestkového, o. jabloňového i nesytek. Ve 
všech ovocných druzích nadále mšice a v jabloních vlnatka, které vyhovuje dosavadní vlhké počasí. 
 

Škůdce Aktuální stav Doporučení 

Obaleč zimolezový Let motýlů a kladení. Líhnutí 
prvních housenek z počátku 
letové vlny. 

Sledování lapáků a posléze SET pro larvicidní 
ošetření. 

Obaleč švestkový Let dospělců a kladení, mohou 
se objevit první závrtky 

Sledování letu. Larvicid při 
BSET10(h)=1500°C od letové vlny 

Obaleč jablečný S oteplením předpoklad 
hromadného kladení (tento 
víkend). Líhnutí housenek 
z kladení, které proběhlo 
v období kolem 4.6. 

Sledování lapáků a SET. Doporučujeme 
provést kontrolu závrtků. 

Vrtule třešňová Let dospělců  Adulticidní + larvicidní zásahy. Sledovat OL 
dle předpokládané sklizně. 

Mšice třešňová, m. 
jabloňová, aj. 

Okřídlení jedinci, postupné 
šíření ve výsadbách 

Kontrola výsadeb, aficid dle výskytu. Zaměřit 
se na m. jitrocelovou. Kontrola účinnosti 
zásahů. U třešní pozor na OL. 

Vlnatka krvavá Ve vlhkém počasí rozvoj 
kolonií  

Vizuální kontrola, aficidní zásah, u velkých 
kolonií draselné mýdlo. 

Mera skvrnitá Překrývání různých stádií, na 
Jičínsku převaha bílých až 
žlutých vajíček a L1 až L3 
nymfy. 

Zvážit larvcidní zásah, spíše upřednostnit 
odstraňování medovice (VitiSan, hořká sůl) 

Sviluška ovocná Nymfy různých stádií, příznaky 
sání na peckovinách i 
jádrovinách, ohniska v růžicích 

Vizuální kontrola, selektivní akaricid. 

Štítenka zhoubná Vývoj samic pod štítky. Možné 
postupné líhnutí pohyblivých 
nymf. 

Sledovat vývoj štítků, instalovat lepící pásky 

Necílové 
organizmy 

Slunéčka, pavouci, škvoři, larvy 
pestřenek  aj.  

Volba selektivních přípravků 

  
  
 

http://www.chmi.cz/
http://www.yr.no/
http://www.amet.cz/
http://www.biosad.cz/
http://www.meteoblue.com/
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/ala.html


 

   
 

  
Úlovky v lapácích: o. zimolezový, o. jablečný, obaleč jabloňový, o. švestkový a nesytka jabloňová 
 

  
Mera skvrnitá (Jičínsko): nymfy a vajíčka 



  
 

  
M. jitrocelová: projevují se již škody na plůdcích; kontrola účinnosti zásahu. 

  
Vlnatka krvavá: kolonie před ošetřením a po zásahu draselným mýdlem a aficidem 
 
  



  
Vrtule třešňová – lapák a dospělec na višni 

  
Mšice jsou mimořádně aktivní i mimo ovocné sady. Na listu libečku je vpravo patrná larva pestřenky 

  
Necílové organizmy: v hrušních napadených merami jsou vítána slunéčka, larva pestřenky  
 
 
Další fotografie viz https://biosad.rajce.idnes.cz/  

 
 
 

https://biosad.rajce.idnes.cz/


1.4. Patogeny – výskyty a doporučení 
Patogen Aktuální stav Doporučení 

Strupovitost jabloně 
(Venturia inaequalis) 

Projevy choroby na listech. Končí období 
primárních infekcí, zásoba askospor je 
vyčerpána. Ve výsadbách s příznaky choroby 
hrozí šíření konidiemi (sekundární infekce).  

Preventivní ošetření před 
srážkami, stop aplikace 
v případě silných infekcí 

Padlí jabloně 
(Podosphaera 
leucotricha) 

Výskyt symptomů po primárních infekcích. 
Šíření padlí podporuje teplejší a sušší počasí, 
chladno a déletrvající deště jej brzdí. 

Sledovat RIMpro 

Bakteriální spála 
růžovitých  
(Erwinia amylovora) 

Možnost infekcí v deštivém počasí ve spojení 
s bouřkami a krupobitím 

Fungicidní ošetření v případě 
srážek 

Suchá skvrnitost 
listů peckovin 
(Stigmina 
carpophila) 

Šíření konidiemi během vegetace Ošetření fungicidem před 
srážkami 

Moniliová hniloba 
třešně a višně  
(Monilia fructigena) 

V deštivém počasí šíření patogenu na 
dozrávajících plodech 

Kontaktní fungicid dle 
registru 

Skvrnitost listů 
třešně a višně 
(Blumeriella jaapii) 

Infekce začínají 3 – 4 týdny po odkvětu, 
infekční období trvá přibližně čtyři týdny 

Ošetření fungicidem před 
srážkami 

Strupovitost 
peckovin (Venturia 
carpophila) 

Možnost šíření konidiemi v deštivém počasí 
během vegetace 

Fungicidní ošetření  

 
Strupovitost jabloně: Dynamika uvolňování askospor (Juroch, 2011): 

Meteorologické podmínky Množství askospor schopných 
uvolnění (%) Doba srážek Úhrn srážek Teplota 

Noc - - 5 

Den  2,5 mm  10 °C 25 

Den > 2,5 mm  10 °C 50 

Den  2,5 mm >10 °C 50 

Den > 2,5 mm > 10 °C 90 

  
Projevy strupovitosti a padlí na listech 

 

2. Grafy RIMpro 



 
2.1 Model infekcí strupovitosti jabloně  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  Model infekcí padlí 
 



 
 
 
 
 
 
2.3. Model infekcí skvrnitosti listů třešně a višně 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.4. Model pro obaleče jablečného 

 
Přístup do programu RIMpro: Uživ. jméno (username): Biosad ; Heslo (password): ovoce  
 

Obaleč jablečný – podmínky pro kladení (J. Morava) 

 



 

3. Teplotní sumy 

 

Komentář: Sledovat SET pro líhnutí housenek obaleče zimolezového 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

KLÍNĚNKA JABLOŇOVÁ- max. líhnutí housenek…

OBALEČ JABLEČNÝ - 2. kontrola vajíček

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. líhnutí housenek…

OBALEČ RŮŽOVÝ - poč. letu motýlů

OBALEČ ŠVESTKOVÝ - 1. kontrola vaj.

KLÍNĚNKA JABLOŇOVÁ- max. líhnutí housenek…

OBALEČ JABLEČNÝ - 2. kontrola vajíček

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. líhnutí housenek…

OBALEČ RŮŽOVÝ - poč. letu motýlů

OBALEČ ŠVESTKOVÝ - 1. kontrola vaj.

KLÍNĚNKA JABLOŇOVÁ- max. líhnutí housenek…

OBALEČ JABLEČNÝ - 2. kontrola vajíček

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. líhnutí housenek…

OBALEČ RŮŽOVÝ - poč. letu motýlů

OBALEČ ŠVESTKOVÝ - 1. kontrola vaj.

KLÍNĚNKA JABLOŇOVÁ- max. líhnutí housenek…

OBALEČ JABLEČNÝ - 2. kontrola vajíček

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. líhnutí housenek…

OBALEČ RŮŽOVÝ - poč. letu motýlů

OBALEČ ŠVESTKOVÝ - 1. kontrola vaj.

KLÍNĚNKA JABLOŇOVÁ- max. líhnutí housenek…

OBALEČ JABLEČNÝ - 2. kontrola vajíček

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. líhnutí housenek…

OBALEČ RŮŽOVÝ - poč. letu motýlů

OBALEČ ŠVESTKOVÝ - 1. kontrola vaj.

KLÍNĚNKA JABLOŇOVÁ- max. líhnutí housenek…

OBALEČ JABLEČNÝ - 2. kontrola vajíček

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. líhnutí housenek…

OBALEČ RŮŽOVÝ - poč. letu motýlů

OBALEČ ŠVESTKOVÝ - 1. kontrola vaj.
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4. Přípravky  

Organizmus Cílené stádium Přípravky – EP Přípavky –IP Pozn. 

Obaleč 
švestkový 

L1 housenky Lepinox Plus Larvicid dle 
registru 

SET 1500°C od 
posl. kladení 

Obaleč jablečný L1 housenky Madex, Spintor, 
Carpovirusine 

Larvicid dle 
registru 

SET 2000°C od 
posl. kladení 

Mera skvrnitá nymfy VitiSan, Cocana VitiSan, Cocana 
hořká sůl 

*) smývání 
medovice 

Vrtule třešňová Dospělci+larvy - Larvicid dle 
registru 

Dle OL 

Mšice kolonie NeemAzal* Aficid dle 
registru 

*) pouze jabloně 

Vlnatka krvavá Kolonie Cocana* Aficidy dle 
registru 

Smyv voskových 
vrstev 

Svilušky nymfy - Akaricid dle 
registru 

 

     

Strupovitost 
jabloně 

Askospory, 
spory 

Síra, VitiSan* Fungicidy dle 
registru 

*Kurativně na 
suchý list se 
sírou 

Padlí jabloně Konidie Síra Síra + fungicidy 
dle registru 

Sledovat RIMpro 

Bakteriální spála 
růžovitých 

Bakterie Serenade ASO, 
Myco-Sin 

Přípravky dle 
registru 

Ošetření v 
deštivém počasí 
a po krupobití 

Skvrnitost listů 
třešně a višně 

Askospory + 
konidie 

Měď, síra 
MycoSin, Vitisan 

Přípravky dle 
registru 

Preventivně před 
deštěm 

Moniliová 
hniloba (třešně a 
višně) 

konidie Myco-Sin Fungicid dle 
registru 

Preventivně před 
sklizní dle OL 

Suchá skvrnitost 
listů peckovin 

Konidie Vitisan, Myco-Sin fungicidy dle 
registru 

Ošetření v 
deštivém počasí 

Hnědnutí listů 
meruněk 

Askospory přípravky na bázi 
mědi a síry, 

Vitisan, Myco-Sin 

fungicidy dle 
registru 

Ošetření v 
deštivém počasí 

 
 

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,  

Tomáš Litschmann 731 702 744 (AMET) 

 

mailto:biosad@atlas.cz

