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Hlavní témata: strupovitost jabloně (!), padlí, o. švestkový, podkopníček spirálový 

 

1. Aktuální situace    

1.1. Fenologické fáze 

1.1.1 Východní Čechy 

   

   

  Ovocný 
druh 

Komentář k fenologickým fázím – Jičínsko 

Jabloně Růst plůdků 

Hrušně Růst plůdků 

Slivoně Růst plůdků 

Třešně Růst plůdků 

Višně Růst plůdků 

Meruňky Plůdky 1-2 cm 

Broskvoně Růst plůdků 



 

1.1.2 Jižní Morava 

   

   

Ovocný druh Komentář k fenologickým fázím – j. Morava 

Jabloně Většinou po opadu okvětních plátků, růst plůdků 

Hrušně Po odkvětu, růst plůdků 

Slivoně Po opadu okvětních plátků, plůdky 1cm 

Višně Po opadu okvětních plátků, plůdky 1cm 

Třešně Po opadu okvětních plátků, plůdky 1cm 

Meruňky Plůdky 2-3 cm 

Broskvoně Plůdky 2 cm 
 

 
 
1.2. Počasí 

 
 



Předpověď: Polojasno až oblačno. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, nejvyšší denní teploty 18 až 
22 °C, místy až 24 °C. V pondělí od severozápadu přechod výrazné studené fronty. Bude 
zataženo až oblačno, od severozápadu déšť, místy i vydatnější, nejnižší noční teploty +3 až -1 
°C. Nejvyšší denní teploty 8 až 12 °C. Vyhlídka počasí od středy do pátku: Polojasno až oblačno 
a ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C, v pátek 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 
13 až 18 °C, v závěru 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 
Obecný komentář: výsadby většinou po ošetřeních proti pilatkám, mšicím a listožravým housenkám. 
S ochlazením předpokládáme pomalejší vývoj. 

Škůdce Aktuální stav Doporučení 

Mera skvrnitá Nymfy vyšších larválních fází, 
ale i dospělci vajíčka různého 
stáří. Aktivita mravenců. 

Odstraňování medovice (VitiSan, hořká sůl) 

Pilatky na slivoních Vývoj housenic, první 
poškozené plůdky 

V nejchladnějších oblastech při rozvleklém 
líhnutí ještě larvicid 

Pilatka jablečná Líhnutí housenic Larvicid-chladné oblasti 

Zobonoska 
jablečná, z. ovocná 

Dospělci, žír na násadě Kontrola výskytu příznaků poškození a 
sklepávání, zásah dle výskytu 

Zobonoska 
třešňová 

Let a úživný žír dospělců. 
Škody hlavně ve višních 

Po odkvětu pravidelné sklepávání, adulticid 

Vlnatka krvavá Na JM lokálně explozivní 
rozvoj kolonií 

Provést kontrolu výsadeb, event. zásah, 
pokud nebyl proveden. Při enormním 
výskytu již nutno smýt voskové povlaky 

Mšice třešňová, m. 
jabloňová, aj. 

Postupný rozvoj kolonií Kontrola výsadeb, aficid dle výskytu 

Slupkoví a 
pupenoví obaleči, 
píďalky, bekyně,.. 

Většinou po ošetřeních  Kontrola účinnosti zásahu 

Štítenka čárkovitá Líhnutí nymf po odkvětu. V ohniscích sledovat líhnutí nymf, zásah dle 
výskytu 

Podkopníček 
spirálový 

Kuklení, mohou se objevit 
první dospělci. Na JM splněno 
70-80% SET pro larvicid 

Sledování úlovků v lapácích, sledování SET 
pro ošetření. V chladném počasí pomalejší 
vývoj. 

Obaleč švestkový Let dospělců Sledování letu. Výhledově larvicid při 
BSET10(h)=1500°C od letové vlny 

Obaleč jablečný V teplých oblastech let, 
několikrát splněny podmínky 
pro kladení 

Instalace lapáků, sledovat úlovky, sledovat 
večerní teploty, nastavení biofixu v modelu 
RIMpro (počátek letu) 

Vrtule třešňová Líhnutí dospělců z kukel v 
půdě 

Instalace žlutých lepových desek 

Necílové 
organizmy 

Slunéčka a další afigofágové, 
pavouci. V dokvétajících 
výsadbách opylovači 

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


    
Obaleč švestkový v lapáku 

   
Píďalka zhoubná (Erannis defoliaria) 

  
L5 nymfa mery skvrnité; přítomnost mer v hrušních láká mravence 

  
Příznaky sání mšice jitrocelové a kolonie po aficidním zásahu 



  
Kromě obaleče jablečného začnou brzy létat i nesytky 

  
Zobonoska třešňová a podkopníček spirálový 

  
Švestky poškozené pilatkami a housenice 

   
Čerstvé vajíčko pilatky jablečné, vajíčko ve fázi červených očí a plůdky poškozené primárním žírem 



  
Se šířením kolonií mšic jsou aktivní i slunéčka 

  
Významnými predátory mer jsou pavouci 
Tyto i další fotografie viz https://biosad.rajce.idnes.cz/  
 

1.4. Patogeny – výskyty a doporučení 
Patogen Aktuální stav Doporučení 

Strupovitost jabloně 
(Venturia inaequalis) 

Dozrávání askospor ve všech oblastech, 
při ovlhčení lze očekávat výlet zralých 
askospor. Při splnění meteorologických 
podmínek primární infekce. 

Fungicidní ošetření před 
předpokládanými 
srážkami nebo/a 
kurativní ošetření po 
infekci 

Padlí jabloně 
(Podosphaera 
leucotricha) 

Rozvoj primárních i sekundárních infekcí. 
Šíření padlí podporuje teplejší a sušší 
počasí, chladno a déletrvající deště jej 
brzdí. 

Sledovat program 
RIMpro, fungicidní 
ošetření dle signalizace 

Bakteriální spála 
růžovitých 
(Erwinia amylovora) 

Možnost infekcí v deštivém počasí Fungicidní ošetření 
v případě srážek 

Skvrnitost listů třešně 
a višně (Blumeriella 
jaapii) 

Ve srážkách možnost infekcí Fungicidní ošetření před 
srážkami 

Suchá skvrnitost listů 
peckovin 

Dozrávání spór, ve srážkách možnost 
infekcí 

Fungicidní ošetření před 
srážkami 

 
 
 
 

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


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 

 

  
V sadech se nyní setkáváme s enormním výskytem padlí; první příznaky suché skvrnitosti listů peckovin 

 
Nyní vznikají primární infekce rzivosti hrušně: stroma na jalovci – ke sporulaci dochází po dešti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Grafy RIMpro 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

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

 

 

 

 



3. Teplotní sumy 

 

Komentář: Sledovat SET pro líhnutí housenek podkopníčka spirálového a pro počátek kladení 

obaleče jablečného 

 

 

 

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

PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ- larvicid

OBALEČ JABLEČNÝ - poč. kladení vaj. (DS)

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 1 generace

PILATKA JABLEČNÁ - 50 % vaj. ve stad. červ. oči

ŠTÍTENKA ZHOUBNÁ - larva citl. na ošetř. olejem

PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ- larvicid

OBALEČ JABLEČNÝ - poč. kladení vaj. (DS)

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 1 generace

PILATKA JABLEČNÁ - 50 % vaj. ve stad. červ. oči

ŠTÍTENKA ZHOUBNÁ - larva citl. na ošetř. olejem

PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ- larvicid

OBALEČ JABLEČNÝ - poč. kladení vaj. (DS)

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 1 generace

PILATKA JABLEČNÁ - 50 % vaj. ve stad. červ. oči

ŠTÍTENKA ZHOUBNÁ - larva citl. na ošetř. olejem

PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ- larvicid

OBALEČ JABLEČNÝ - poč. kladení vaj. (DS)

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 1 generace

PILATKA JABLEČNÁ - 50 % vaj. ve stad. červ. oči

ŠTÍTENKA ZHOUBNÁ - larva citl. na ošetř. olejem

PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ- larvicid

OBALEČ JABLEČNÝ - poč. kladení vaj. (DS)

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 1 generace

PILATKA JABLEČNÁ - 50 % vaj. ve stad. červ. oči

ŠTÍTENKA ZHOUBNÁ - larva citl. na ošetř. olejem

PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ- larvicid

OBALEČ JABLEČNÝ - poč. kladení vaj. (DS)

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 1 generace

PILATKA JABLEČNÁ - 50 % vaj. ve stad. červ. oči

ŠTÍTENKA ZHOUBNÁ - larva citl. na ošetř. olejem
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4. Přípravky  

Organizmus Cílené 
stádium 

Přípravky – EP Přípavky –IP Pozn. 

Pilatka jablečná housenice Q. amara výluh Neonikotinoidy  Chladné oblasti 

Mera skvrnitá Nymfy* VitiSan, Cocana VitiSan, Cocana 
hořká sůl 

*) smývání 
medovice 

Zobonoska 
třešňová 

dospělci SpinTor neonikotionidy Sklepávání, hlavně 
višně 

Mšice kolonie NeemAzal* Aficid dle registru *)pouze jabloně 

Obaleč švestkový L1 housenky Lepinox Plus Larvicid dle 
registru 

Viz kap. 1.3 

Štítenka čárkovitá Pohyblivé L1 
nymfy 

SpinTor Neonikotinoidy, 
spinosad 

 

     

Strupovitost 
jabloně 

Askospory, 
spory 

Síra, VitiSan Fungicidy dle 
registru 

Preventivně před 
deštěm. Vyšší 
dávky dle registru 

Padlí jabloně Spory Síra Síra + fungicidy 
dle registru 

Sledovat RIMpro 

Bakteriální spála 
růžovitých 

Bakterie Serenade ASO, 
Myco-Sin 

Jako EP + 
přípravky dle 

registru 

Preventivní 
ošetření v době 
květu citlivých 
odrůd hrušní 

Skvrnitost listů 
třešně a višně 

Spory přípravky na 
bázi 

mědi a síry, 
MycoSin, Vitisan 

Jako EP + 
přípravky dle 

registru 

Preventivně před 
deštěm 

!! Upozornění: v době květu je třeba zohlednit toxicitu přípravků ke včelám 
 

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

