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Hlavní témata: strupovitost, monil. hniloba, o. švestkový, o. jablečný, vlnatka, štítenka z.

1. Aktuální situace
1.1.

Fenologické fáze

Ovocný druh
Jabloně
Hrušně
Slivoně
Višně
Třešně
Meruňky
Broskvoně

Komentář k fenologickým fázím – j. Morava
Plody dosahují cca 50% sklizňové velikosti, na JM zrání letních odrůd
Plody dosahují cca 50% sklizňové velikosti, na JM zrání letních odrůd
Plody dosahují 80-90% sklizňové velikosti
Sklizeň hlavního sortimentu odrůd
Sklizeň středně pozdních odrůd
Sklizeň hlavního sortimentu odrůd
Plody dosahují cca 50-60% sklizňové velikosti

1.2. Počasí

Předpověď: Počasí u nás bude od západu ovlivňovat oblast vyššího tlaku vzduchu, po jejíž
přední straně k nám bude v neděli a v pondělí proudit chladnější vzduch od severozápadu. Ve
středu přejde přes naše území od západu studená fronta, za kterou se opět přechodně ochladí.
V následujících dnech se do střední Evropy rozšíří od západu oblast vysokého tlaku vzduchu.
Denní teploty mezi 20-25°C, ke konci týdne oteplování. V noci mezi 10-15°C, z neděle na pondělí
noční teploty poklesnou na týdenní minimum (6°C). Polojasno až oblačno, po přechodu fronty
přeháňky, ojediněle bouřky. (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: Nálety obalečů stále nízké. Opětovný vzrůst aktivity vlnatky, zaznamenány škody na
třešních a višních způsobené octomilkami.
Škůdce
Aktuální stav
Doporučení
Obaleč zimolezový Výskyty zápředků a požerků na Larvicid, pokud nebylo provedeno dle
listech.Na jM splněna suma
předchozích zpráv
pro let 2. generace
Obaleč švestkový
Na JM splněna suma pro let
Larvicid při BSET10(h)=1500°C od letové vlny
druhé generace
Obaleč jablečný
Nálezy závrtků, na JM L4-L5
Zásah dle situace. Kontrola výskytu závrtků i
Let nadále slabší,
vajíček.
nerovnoměrný.
Obaleč východní
Let a kladení 2. generace (na
JM)
Makadlovka
V teplých oblastech let 2.
Sledovat sumy indikující larvicidní zásah, na
brokvoňová
generace
JM splněno cca 75%

Vrtule třešňová

Let dospělců

Mera skvrnitá

Stále převažují dospělci další
letní generace a vajíčka (bílá,
žlutá)
Líhnutí pohyblivých L1 nymf,
na JM příznaky poškození na
plodech.
Obnovují se kolonie, vlnatce
vyhovuje vlhké počasí a
intenzivní růst stromů.
Parazitace vosičkou A. mali již
významná.
Líhnutí pohyblivých L1 nymf

Štítenka zhoubná

Vlnatka krvavá

Puklice švestková

Adulticidní + larvicidní zásahy. Ošetření
možné jen přípravky nezanechávajícími
rezidua
V případě tvorby medovice její (VitiSan,
hořká sůl), po deštích porost většinou čistý
V chladnějších oblastech monitoring pomocí
pásek, opakovat zásah cca po 10 dnech dle
líhnutí
Zvážit aplikaci aficidu – předtím smytí
voskových vrstev draselným mýdlem

Kontrola ohnisek, v případě výskytu nymf
larvicid (opakovat po 1 týdnu)
Octomilka
Larvy v dozrávajících třešních a Jedinou možností je nyní ošetření
japonská
višních
spinosadem
Sviluška ovocná a s. Dospělci, nymfy a vajíčka
Kontrola v ohniscích, zvláště v růžicích ,
chmelová
příznaky poškození. Při výskytu akaricid
Necílové
Slunéčka, pavouci, škvoři,
Volba selektivních přípravků
organizmy
pestřenky, zlatoočky aj.

Závrtek obaleče jablečného a L5 housenka (J. Morava 8.7.2020)

O. jablečný se letos v lapácích objevuje zatím méně. Nesytka jabloňová (J. Morava)

Plod poškozený štítenkou zhoubnou. K monitoringu nejlépe využijeme tmavé izolační pásky.

Mera skvrnitá (Jičínsko) – v populaci stále převažují dospělci a vajíčka

Podkopníček spirálový: větší mina na listu a drobnější miny při pohledu na spodní stranu listů (uvnitř
nekrotické oblasti jsou viditelná drobná vajíčka, přesněji jejich obaly po vylíhnutí housenek)

Octomilka japonská: larva a nitkovité výběžky vajíčka vyčnívající z plodu (foto Monika
Kubištová)

Bejlomorky – ochrana proti tomuto dvoukřídlému hmyzu není stále dostatečně vyřešena.

Křižák zelený s ulovenou mouchou. Místo obalečů v lapácích nalézáme spíše škvory.

Vajíčko zlatoočky; kolonie vlnatky parazitovaná A. mali.

Larva pestřenky a slunéčka v blízkosti kolonie vlnatky

Kolonie vlnatky redukovaná po aficidním zásahu (předtím draselné mýdlo). S ústupem mšice
jitrocelové se slunéčka konečně začínají zajímat i o vlnatku.
Další fotografie viz https://biosad.rajce.idnes.cz/
a příspěvky na Facebooku https://www.facebook.com/BiosadCZ/?modal=admin_todo_tour

1.4. Patogeny – výskyty a doporučení
Patogen
Aktuální stav
Strupovitost jabloně Projevy choroby na listech. Nebezpečí
(Venturia inaequalis) šíření ve výsadbách konidiemi
Padlí jabloně
(Podosphaera
leucotricha)

(sekundární infekce)
Výskyt symptomů po primárních
infekcích. Šíření padlí podporuje teplejší

Doporučení

Preventivní ošetření před
srážkami, stop aplikace
v případě silných infekcí
Sledovat RIMpro

Bakteriální spála
růžovitých
(Erwinia amylovora)
Suchá skvrnitost
listů peckovin
(Stigmina
carpophila)
Skvrnitost listů
třešně a višně
(Blumeriella jaapii)
Strupovitost
peckovin (Venturia
carpophila)
Moniliová hniloba
plodů peckovin
(Monilinia laxa)

a sušší počasí, chladno a déletrvající
deště jej brzdí.
Možnost infekcí v deštivém počasí ve
spojení s bouřkami a krupobitím

Fungicidní ošetření v případě
srážek

Šíření konidiemi během vegetace, výskyt
na listech višní a třešní

Ošetření fungicidem před
srážkami

Výskyt na listech citlivých odrůd višní a
třešní

Ošetření fungicidem před
srážkami

Výskyt na listech a plodech meruněk,
šíření konidiemi v deštivém počasí
během vegetace
Výskyt v deštivém počasí na polodech
peckovin

Fungicidní ošetření

Fungicidní ošetření

Strupovitost nacházíme nejen na listech, ale i na plodech

Suchá skvrnitost (dírkovitost) peckovin a skvrnitost listů višně (nafialovělé skvrny)

Padlí jabloně; poranění způsobená kroupami jsou vstupní branou pro patogeny

2. Grafy RIMpro
2.1 Model infekcí strupovitosti jabloně

2.2. Model infekcí skvrnitosti listů třešně a višně

2.3. Model pro obaleče jablečného

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

3. Teplotní sumy
Sledovat SET pro výlet druhé generace obalečů (o. švestkový, o. jablečný, o. zimolezový, o.
východní), pro larvicid na makadlovku broskvoňovou a termín rozlézání nymf štítenky zhoubné.

4. Přípravky
Organizmus

Cílené stádium

Přípravky – EP

Přípavky –IP

Obaleč
švestkový
Obaleč jablečný

L1 housenky

Lepinox Plus

L1 housenky

Madex, Spintor,
Carpovirusine
Lepinox Plus,
SpinTor
VitiSan, Cocana

Larvicid dle
registru
Larvicid dle
registru
Neonikotinoidy,
chloratraniliprole
VitiSan, Cocana
hořká sůl
Larvicid dle
registru
SpinTor,
neonikotinoidy,
spirotetramat
SpinTor,
neonikotinoidy,
spirotetramat
Akaricid dle
registru

Obaleč východní

housenky

Mera skvrnitá

nymfy

Vrtule třešňová

Dospělci+larvy

Štítenka
zhoubná

Pohyblivé L1
nymfy

SpinTor

Puklice
švestková

Pohyblivé L1
nymfy

SpinTor

Svilušky

nymfy

Strupovitost
jabloně

Askospory,
spory

Padlí jabloně

-

-

Pozn.
SET 1500°C od
posl. kladení
SET 2000°C od
posl. kladení

*) smývání
medovice
Dle OL

Síra, VitiSan*

Fungicidy dle
registru

Konidie

Síra

Bakteriální spála
růžovitých

Bakterie

Serenade ASO,
Myco-Sin

Síra + fungicidy
dle registru
Přípravky dle
registru

Skvrnitost listů
třešně a višně

Askospory +
konidie

Měď, síra
MycoSin, Vitisan

Přípravky dle
registru

Ošetření v
deštivém počasí
a po krupobití
Preventivně před
deštěm

Myco-Sin,
Serenade ASO

Fungicid dle
registru

Preventivně před
sklizní dle OL

přípravky na bázi
mědi a síry,
Vitisan, Myco-Sin

fungicidy dle
registru

Ošetření v
deštivém počasí

Moniliová
konidie
hniloba (třešně a
višně)
Hnědnutí listů
Askospory
meruněk

*Kurativně na
suchý list se
sírou
Sledovat RIMpro

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)

