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15. týden

1. Aktuální situace
2. Teplotní sumy
3. Doporučení
4. Přípravky
Hlavní témata v ochraně: moniliová spála meruněk, strupovitost jabloně, padlí jabloně,
mera skvrnitá, mšice jitrocelová, svilušky, slupkoví a pupenoví obaleči, pilatky ve slivoních

1. Aktuální situace
1.1.

Fenologické fáze

1.1.1 Východní Čechy

Ovocný druh
Jabloně
Hrušně
Slivoně
Třešně
Višně
Meruňky
Broskvoně

Komentář k fenologickým fázím – Jičínsko
Pokročilé rašení, před květem
Pokročilé rašení, před květem, růžové poupě
pokročilé rašení, před květem
Kvetení raných odrůd
Pokročilé rašení, před květem
Kvetení dle odrůd
Počátek květu

1.1.2 Jižní Morava

Ovocný druh
Jabloně
Hrušně
Slivoně
Višně
Třešně
Meruňky
Broskvoně
1.2. Počasí

Komentář k fenologickým fázím – j. Morava
Zelené až růžové poupě
Zelené až růžové poupě
Počátek květu raných odrůd
Pokročilé rašení, před květem
Pokročilé rašení, před květem
Květ dle odrůd, u raných odrůd opad květních plátků
Květ dle odrůd

Předpověď: V pondělí přejde přes naše území studená fronta, za kterou k nám uprostřed týdne
přechodně pronikne studený vzduch od severu. Ve druhé polovině týdne se bude přes střední
Evropu přesouvat další tlaková výše a po její zadní straně k nám začne proudit teplý vzduch.
Bude polojasno až jasno, nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, nejvyšší denní teploty 16 až 20 °C,
postupně až 23 °C. V pondělí od severozápadu postupně oblačno až zataženo a na většině území
déšť nebo přeháňky, ochlazení s nejnižšími nočními teplotami 0 až -4 °C, nejvyššími denními
teplotami 11 až 15 °C. V dalších dnech postupně nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, nejvyšší denní
teploty 20 až 24 °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
Mera skvrnitá
Mšice
Svilušky
Pilatky na slivoních
Slupkoví a
pupenoví obaleči,
píďalky
Zobonoska
jablečná, z. ovocná
Necílové
organizmy

Aktuální stav
Počátek líhnutí nymf
Nadále se objevují příznaky
sání mšic r. Dysaphis
Počátek líhnutí nymfy v teplých
regionech
S květem raných odrůd výskyt
dospělců
Během pokračujícího rašení se
mohou příznaky žíru a
housenky.
Aktivita dospělců

Doporučení
Larvicidní ošetření
Vizuální kontrola růžic, aficidní ošetření;
aktuální zejména u m. jitrocelové
Akaricid dle výskytu
Instalace bílých lepových desek; adulticidní
ošetření
Sledování SET, vizuální kontrola, larvicidní
ošetření
Sklepávání; adulticid dle výskytu

Pavouci, slunéčka, opylovači U kvetoucích druhů ovoce při volbě přípravků
(čmeláci, včela medonosná)
zohlednit toxicitu k opylovačům

Příznaky sání mšic na jabloních; vajíčka a L1 nymfy mery skvrnité

Před květem je nejvyšší čas ke kontrole výskytu přezimujících housenek slupkových obalečů

Nyní se jž mohou líhnout svilušky; dospělce pilatek ve slivoních může přilákat i bílá barva sklepávadla

Přítomnost slunéček a mravenců v růžicích poukazuje i na začínající aktivitu mšic

Z necílových organizmů se v sadech nyní setkáváme hlavně s opylovači a se slunéčky
Tyto i další fotografie viz https://biosad.rajce.idnes.cz/

1.4. Patogeny – výskyty a doporučení
Patogen
Strupovitost jabloně

Moniliový úžeh
(spála) peckovin

Padlí jabloně

Aktuální stav

Doporučení
Dozrávání askospor ve všech oblastech, Fungicidní zásah

lze očekávat výlet zralých askospor a při
ovlhčení jsou možné první infekce.
Fungicidní zásah
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.
Sledovat RIMpro
S oteplením možné první infekce

Strupovitost jabloně: Dynamika uvolňování askospor (Juroch, 2011):
Meteorologické podmínky
Množství askospor schopných
uvolnění (%)
Doba srážek
Úhrn srážek
Teplota
Noc
5
Den
25
 2,5 mm
 10 °C
Den
> 2,5 mm
50
 10 °C
Den
>10 °C
50
 2,5 mm
Den
> 2,5 mm
> 10 °C
90

2. Grafy RIMpro

Graf modelu primární infekce strupovitosti – vysvětlení grafu:

(A) Vertikální modrá linka označuje aktuální datum
(B) Bílé pole označuje klíčící spory, tj. kumulativní počet spor strupovitosti, které klíčí
v průběhu času. Odečítají se pomocí pravého měřítka osy Y, které je označeno „Discharge“ (od
0–1000).
(C) Žluto-černé sloupce označují počet uvolněných spor z opadaných listů v sadu. Zobrazují se
lépe, když jsou zvětšeny pomocí nástroje pro přiblížení pod grafem. Každý malý sloupec je
počet spor vypuštěných za hodinu; pro čtení kolik spor bylo uvolněno, použijte pravou stupnici
osy Y.
(D) Červená linka je hodnota infekce RIM. Pokud je hodnota RIM vydělena 100, označuje
zhruba procento z celkové zásoby spor v sezóně, které pravděpodobně způsobí infekci při
dané infekční události.
(E) Oranžová oblast grafu se nazývá „primární stroma“ a představuje léze strupovitosti
klíčících spor. Tyto léze procházejí inkubační dobou, po které budou viditelné první příznaky
strupovitosti. Inkubační infekce mohou být stále eliminovány použitím fungicidů s postinfekční
aktivitou.
(F) Světle červená na vrcholu středního grafu zrání askospor představuje podíl zralých spor,
které jsou připraveny k uvolnění v případě zvlhčení deštěm.
(G) Tmavě červená je podíl nezralých spor, které ještě potřebují čas k dozrání a v budoucnu
byly připraveny k uvolnění v případě zvlhčení deštěm
(H) Tmavě modré pruhy ve spodním grafu ovlhčení s daty jsou skutečnými nebo
předpokládanými obdobími deště.
(I) Světle modré pruhy je skutečná nebo předpovězená doba ovlhčení, kdy neprší, ale listy jsou
i nadále ovlhčené
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).

Klášterec n. O.

SVILUŠKA OVOCNÁ - počátek líhmutí larev
PILATKA ŠVESTKOVÁ - instalace lepových desek
OBALEČ PUPENOVÝ- max. rozlézání housenek
PÍĎALKA PODZIMNÍ - vrchol líhnutí housenek
OBALEČ RŮŽOVÝ- poč. líhnutí housenek

Plzeňsko

SVILUŠKA OVOCNÁ - počátek líhmutí larev
PILATKA ŠVESTKOVÁ - instalace lepových desek
OBALEČ PUPENOVÝ- max. rozlézání housenek
PÍĎALKA PODZIMNÍ - vrchol líhnutí housenek
OBALEČ RŮŽOVÝ- poč. líhnutí housenek

Klopina

SVILUŠKA OVOCNÁ - počátek líhmutí larev
PILATKA ŠVESTKOVÁ - instalace lepových desek
OBALEČ PUPENOVÝ- max. rozlézání housenek
PÍĎALKA PODZIMNÍ - vrchol líhnutí housenek
OBALEČ RŮŽOVÝ- poč. líhnutí housenek

Jičínsko

SVILUŠKA OVOCNÁ - počátek líhmutí larev
PILATKA ŠVESTKOVÁ - instalace lepových desek
OBALEČ PUPENOVÝ- max. rozlézání housenek
PÍĎALKA PODZIMNÍ - vrchol líhnutí housenek
OBALEČ RŮŽOVÝ- poč. líhnutí housenek
SVILUŠKA OVOCNÁ - počátek líhmutí larev

Slaný

PILATKA ŠVESTKOVÁ - instalace lepových desek
OBALEČ PUPENOVÝ- max. rozlézání housenek
PÍĎALKA PODZIMNÍ - vrchol líhnutí housenek
OBALEČ RŮŽOVÝ- poč. líhnutí housenek

V. Bílovice

SVILUŠKA OVOCNÁ - počátek líhmutí larev
PILATKA ŠVESTKOVÁ - instalace lepových desek
OBALEČ PUPENOVÝ- max. rozlézání housenek
PÍĎALKA PODZIMNÍ - vrchol líhnutí housenek
OBALEČ RŮŽOVÝ- poč. líhnutí housenek
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4. Přípravky
Organizmus

Cílené stádium Přípravky – EP

Přípavky –IP

Pozn.

Mera skvrnitá

L1 nymfy

spinosad

Spinosad,
spirotetramat
neonikotinoidy*

*) účinek rovněž
na mšice

Mšice jitrocelová

zakladatelky

NeemAzal

Jako EP +
povolené aficidy

Dle vizuální kontroly

Vlnatka krvavá

Přezimující
mšice v
ohniscích
dospělci

-

Pirimicarb,
flonicamid

Přezimující
housenky

Lepinox Plus

Píďalky

Housenky

Lepinox Plus

Zobonosky

Dospělci

Spinosad*

Strupovitost
jabloně + korové
nekrózy

askospory,
spory

Padlí jabloně

spory

Pilatky na
slivoních
Slupkoví a
pupenoví obaleči

Moniliový úžeh
(spála) peckovin

konidie

Neonikotinoidy
adulticidně
Jako EP +účinné
tortricidy
(indoxacarb,
chloratraniliprole,
spinosad, aj.)
Jako EP +
larvicidy

Spinosad*,
neonikotinoidy

Vizuální kontrola
růžic

Sklepávání, výskyty
začínají hlavně
v peckovinách
(višně, meruňky)
Toxicita k
blanokřídlým

Fungicidy na Fungicidy na bázi
bázi mědi, síra
mědi, síra +
fungicidy dle
registru
síra
Síra+ fungicidy
dle registru

Preventivně před
deštěm. Vyšší
dávky dle registru

Fungicidy na
bázi mědi,
Serenade Aso,
Kumulus WG

U dokvétajících
meruněk;
preventivně před
deštěm

fungicidy dle
registru

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)

