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3. Doporučení         
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Hlavní témata v ochraně: moniliová spála meruněk, strupovitost jabloně, padlí jabloně, 
mera skvrnitá, mšice jitrocelová, vlnatka, slupkoví a pupenoví obaleči 
 

1. Aktuální situace   
 

1.1. Fenologické fáze 

1.1.1 východní Čechy 

    

   

Ovocný druh Komentář k fenologickým fázím – Jičínsko 

Jabloně Pokročilé rašení 

Hrušně Pokročilé rašení 

Slivoně Rašení 

Třešně Pokročilé rašení 

Višně Pokročilé rašení 

Meruňky Kvetení dle odrůd 

Broskvoně Pokročilé rašení 

 



1.1.2 jižní Morava 

   

    

Ovocný druh Komentář k fenologickým fázím – j. Morava 

Jabloně Myší ouško až zelené poupě 

Hrušně Myší ouško až zelené poupě 

Slivoně Pokročilé rašení, rané odrůdy těsně před květem 

Višně Pokročilé rašení 

Třešně Pokročilé rašení 

Meruňky Květ dle odrůd 

Broskvoně Balónek 
 

1.2. Počasí 
 

 



V uplynulém týdnu došlo k poklesu nočních teplot až k -10 °C, což se projevilo dalším 
poškozením ovocných druhů. Celoplošně nejvíce zasaženy meruňky i broskve, ke ztrátám dojde 
i u třešní a zřejmě i u raně kvetoucích odrůd jabloní. 
Předpověď: V neděli začne proudění teplého vzduchu od jihu. Ubývání oblačnosti, později jasno 
nebo polojasno. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, při vyjasnění až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 
9 až 13 °C. Později nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, nejvyšší denní teploty 16 až 20 °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 
 

Škůdce Aktuální stav Doporučení 

Mera skvrnitá Pokračuje páření a kladení, 
vajíčka bílá žlutá i oranžová 

Sledovat vrchol kladení, aplikace oleje, ale  
nejpozději ve fázi zeleného poupěte 

Mšice Na j. Moravě patrny první 
příznaky sání mšic r. Dysaphis a 
výskyty nymf 

Vizuální kontrola růžic (pomocí lupy), aficidní 
ošetření 

Vlnatka krvavá Začátek aktivity přezimujících 
mšic  

Kontrola ohnisek, při oteplení na začátku 
rozvoje kolonií aficidní zásah před květem dle 
loňského výskytu 

Pilatky na slivoních S květem raných odrůd se 
mohou objevit první dospělci 

Instalace bílých lepových desek 

Slupkoví a 
pupenoví obaleči, 
píďalky 

Během pokračujícího rašení se 
mohou objevit první housenky.  

Sledování SET, vizuální kontrola, sklepávání; 
v případě výskytu larvicidní ošetření 

Necílové 
organizmy 

Pavouci, slunéčka, opylovači 
(čmeláci, včela medonosná) 

- 

 

   
Zdroj šíření vlnatky na ráně po řezu; příznaky sání mšic r. Dysaphis (vpravo na detailu patrná exuvia) 
   

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


  
Červec javorový; mera skvrnitá – páření a vykladená vajíčka 

  
 

  
 
Tyto i další fotografie viz https://biosad.rajce.idnes.cz/  
 

FOTO: V. PSOTA 

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


1.4. Patogeny – výskyty a doporučení 
 

Patogen Aktuální stav Doporučení 

Kadeřavost 
broskvoně 

V průběhu rašení trvá možnost infekce 
blastosporami 

Fungicidní zásah 

Strupovitost jabloně Dozrávání askospor ve všech oblastech, 
lze očekávat výlet zralých askospor a při 
splnění meteorolog. podmínek a 
odpovídající fenofázi (zelený pupen, myší 
ouško) jsou možné první infekce. 

Fungicidní zásah 

Moniliový úžeh 
(spála) peckovin 

Aktuálně je riziko infekcí v rozkvetlých 
výsadbách meruněk.  
Nejvíce náchylné k infekci jsou plně 
otevřené květy ve spojení se srážkami a 
nižšími teplotami. Doba ovlhčení má 
nejvýznamnější vliv na intenzitu infekce. 

Fungicidní zásah 

Padlí jabloně S oteplením možné první infekce  Sledovat RIMpro 

 

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 

 
 

2. Grafy RIMpro 
 

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



3. Teplotní sumy 

Sledovat sumy pro líhnutí o. jabloňového a mšic (www.amet.cz). 

 

 

 

 

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

KVĚTOPAS JABLOŇOVÝ - výskyt prvních larev

MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 1. generace

OBALEČ JABLOŇOVÝ- poč. rozlézání housenek

MŠICE - max. líhnutí nymf

PÍĎALKA POZIMNÍ - počátek líhmutí housenek

KVĚTOPAS JABLOŇOVÝ - výskyt prvních larev

MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 1. generace

OBALEČ JABLOŇOVÝ- poč. rozlézání housenek

MŠICE - max. líhnutí nymf

PÍĎALKA POZIMNÍ - počátek líhmutí housenek

KVĚTOPAS JABLOŇOVÝ - výskyt prvních larev

MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 1. generace

OBALEČ JABLOŇOVÝ- poč. rozlézání housenek

MŠICE - max. líhnutí nymf

PÍĎALKA POZIMNÍ - počátek líhmutí housenek

KVĚTOPAS JABLOŇOVÝ - výskyt prvních larev

MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 1. generace

OBALEČ JABLOŇOVÝ- poč. rozlézání housenek

MŠICE - max. líhnutí nymf

PÍĎALKA POZIMNÍ - počátek líhmutí housenek

KVĚTOPAS JABLOŇOVÝ - výskyt prvních larev

MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 1. generace

OBALEČ JABLOŇOVÝ- poč. rozlézání housenek

MŠICE - max. líhnutí nymf

PÍĎALKA POZIMNÍ - počátek líhmutí housenek

KVĚTOPAS JABLOŇOVÝ - výskyt prvních larev

MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 1. generace

OBALEČ JABLOŇOVÝ- poč. rozlézání housenek

MŠICE - max. líhnutí nymf

PÍĎALKA POZIMNÍ - počátek líhmutí housenek
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http://www.amet.cz/


4.  Přípravky  
 

Organizmus Cílené stádium Přípravky – EP Přípavky –IP Pozn. 

Mera skvrnitá vajíčka oleje oleje Vysoké dávky do 
fáze zeleného 
poupěte 

Mšice jitrocelová zakladatelky NeemAzal Jako EP + 
povolené aficidy 

Dle vizuální kontroly 

Vlnatka krvavá Přezimující 
mšice v 
ohniscích 

- Pirimicarb, 
flonicamid 

 

Pilatky na 
slivoních 

dospělci - - Instalace lepových 
desek 

Slupkoví a 
pupenoví obaleči 

Přezimující 
housenky 

Lepinox Plus Jako EP +účinné 
tortricidy 

(indoxacarb, 
chloratraniliprole, 

spinosad, aj.) 

 

Píďalky Housenky Lepinox Plus Jako EP + 
larvicidy 

 

     

Kadeřavost 
broskvoně 

blastospory Přípravky na 
bázi mědi 

Jako EP + 
fungicidy dle 

registru  

 

Strupovitost 
jabloně + korové 
nekrózy 

askospory, 
spory 

Fungicidy na 
bázi mědi 

Fungicidy na bázi 
mědi 

Preventivně před 
deštěm. Vyšší 
dávky dle registru 

Padlí jabloně spory síra Síra+ fungicidy 
dle registru 

Sledovat RIMpro 

Moniliový úžeh 
(spála) peckovin  

konidie Fungicidy na 
bázi mědi, 

Serenade Aso, 
Kumulus WG 

fungicidy dle 
registru 

Potenciálně 
aktuální u 
meruněk; 
preventivně před 
deštěm 

 
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

