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1. Aktuální situace
2. Teplotní sumy
3. Doporučení
4. Přípravky
Hlavní témata: strupovitost, moniliová hniloba, obaleč jablečný, o. švestkový, svilušky

1. Aktuální situace
1.1.

Fenologické fáze

Ovocný druh
Jabloně
Hrušně
Slivoně
Višně
Třešně
Meruňky
Broskvoně

Komentář k fenologickým fázím
Plody dosahují cca 60-80 % sklizňové velikosti, sklizeň letních odrůd
Plody dosahují cca 60-80 % sklizňové velikosti, sklizeň letních odrůd
Zrání dle odrůd
Sklizeň ukončena
Sklizeň ukončena
Sklizeň dle odrůd
Sklizeň raných odrůd

1.2. Počasí

Předpověď: Počasí u nás bude ovlivňovat okraj tlakové výše nad severovýchodní, postupně
nad severní Evropou. Bude jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Odpoledne při přechodně
zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C. Nejvyšší
denní teploty 28 až 32 °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 teplých regionech vzrůst aktivity obaleče jablečného
Škůdce
Aktuální stav
Doporučení
Obaleč jablečný
Nálezy vyššího počtu L1-L2
Zásah dle situace. Kontrola výskytu závrtků i
svědčí o proběhlé letové vlně
vajíček. Pozor na OL dle předpokládané
cca před týdnem. Předpoklad sklizně.
kontinuálního kladení. Na JM
vysoké úlovky.
Obaleč zimolezový Líhnutí housenek druhé
Larvicidní zásah dle vizuální kontroly výskytu
generace.
požerků
Obaleč švestkový
Let druhé generace motýlů
Larvicid
Nesytka jabloňová Obnovení letové aktivity
Sledovat úlovky v lapácích
Vlnatka krvavá
Nadále výskyty, pod
Dle předchozích zpráv
dostatečnou biodiverzitou
kolonie redukovány
Mšice jabloňová
Výskyty kolonií, ale ne
Aficidní zásah podle situace a dle výskytu
v očekávaném rozsahu.
predátorů
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, šetrné sežínání
organizmy
pestřenky, zlatoočky, páteříčci, meziřadí (na kvetoucích bylinách výskyty
A. mali (vlnatka), T. pyri (v
pestřenek a dalších organizmů)
koloniích svilušek) aj.

Obaleč jablečný: V sadech nyní můžeme nacházet různé fáze housenek, od L1 po L5. Velikosti
housenek odpovídá rozsah povrchového poškození plodu. Přesné určení fáze však vychází z velikosti
hlavové kapsule housenky, což v terénu budeme provádět asi obtížně. Pomůckou může být i zbarvení
hlavy – světlá, ne zcela sklerotinizovaná hlava svědčí o nedávném přechodu housenky z jedné fáze do
vyšší. Větší hlavička oproti tělu také poukazuje na to, že housenka je spíše na začátku dané fáze. Foto
dole na předchozí straně: U výsadeb s násadou redukovanou mrazy můžeme nalézat i více housenek
v 1 plodu, dokonce i 3. K predátorům housenek patří i larvy zlatooček a škvoři. Škvoři ale mohou nyní
škodit na zrajících broskvích a meruňkách.

Bez zdrojů potravy v podobě kvetoucích bylin nemůžeme v sadech dlouhodoběji udržet dostatečnou
biologickou rovnováhu. Odtud možná i pochází příčiny obtížného zvládání ochrany proti mšicím i
vlnatce v mnohých sadech v letošním roce, a to pod aficidní ochranou provedenou ve správných
termínech.

Slunéčka pomalu začínají mizet ze sadů, kde došlo k ústupu mšic. Objevují se ale jiní predátoři, jako
např. pavouci. Dole: k opatřením, jež by měla být nedílnou součástí integrovaných a ekologických
systémů, patří instalace budek pro hmyzožravé ptactvo i netopýry.

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

Skvrnitost listů
třešně a višně
(Blumeriella jaapii)
Strupovitost
peckovin (Venturia
carpophila)
Moniliová hniloba
plodů peckovin
(Monilinia spp.)

(sekundární infekce).
Možnost infekcí v deštivém počasí ve
spojení s bouřkami a krupobitím

Doporučení
Preventivní ošetření před
srážkami, stop aplikace
v případě silných infekcí
Fungicidní ošetření v případě
srážek

Výskyt symptomů po primárních
infekcích
Šíření padlí podporuje teplejší a sušší
počasí, chladno a déletrvající deště jej
brzdí
Symptomy na listech třešní a višní

Sledovat RIMpro

Výskyt na plodech meruněk

Fungicidní ošetření

Výskyt na plodech peckovin

Fungicidní ošetření

Ošetření fungicidem před
srážkami

Výskyt patogenů: Pokud došlo k infekcím strupovitosti jabloně, je nyní třeba zabránit
přechodu choroby na plody. Moniliová hniloba plodů peckovin; suchá skvrnitost (dírkovitost)
peckovin a skvrnitost listů třešně a višně, šarka švestky

Další fotografie viz https://biosad.rajce.idnes.cz/
a příspěvky na Facebooku https://www.facebook.com/BiosadCZ/?modal=admin_todo_tour

2. Grafy RIMpro
2.1 Model infekcí strupovitosti jabloně

2.2 Model infekcí padlí jabloňového

2.2 Model infekcí skvrnitosti listů třešně a višně

2.4. Model pro obaleče jablečného

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

3. Teplotní sumy

4. Přípravky
Organizmus

Cílené stádium

Přípravky – EP

Přípavky –IP

Pozn.

Obaleč jablečný

L1 housenky

Madex, Spintor,
Carpovirusine

Larvicid dle
registru

Obaleč
zimolezový

housenky

Lepinox Plus,
SpinTor

Obaleč
švestkový

L1 housenky

Lepinox Plus

Jako EP +
larvicidy kromě
neonikotinoidů
Larvicid dle
registru

Mera skvrnitá

nymfy

SET 2000°C od
počátku letové
vlny
SET 2000°C od
kladení nebo dle
nálezů požerků
SET 1500°C od
počátku letové
vlny
*) smývání
medovice

Mšice jabloňová

Různá stádia

NeemAzal

Vlnatka krvavá

Různá stádia

-

Svilušky

nymfy

-

Strupovitost
jabloně

konidie

Síra, VitiSan*

Fungicidy dle
registru

Padlí jabloně

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

Měď, síra
MycoSin, Vitisan

Přípravky dle
registru

Preventivně před
deštěm

Moniliová
konidie
hniloba (třešně a
višně)
Skvrnitost listů
Askospory +
třešně a višně
konidie

VitiSan, Cocana

VitiSan, Cocana
hořká sůl
N.azal, selektivní
aficid dle registru
Selektivní aficid* *) před aplikací
Cocana
Akaricid dle
registru
*Kurativně na
suchý list se
sírou

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)

