Monitorovací zpráva o
vývoji chorob a škůdců
v sadech
Vážení ovocnáři,
V letošním roce budete opět dostávat pravidelné týdenní zprávy o situaci v ochraně.
Signalizační služba spolku Biosad byla zahájena v roce 2011, to znamená, že letos absolvujeme
již 11. rok spolupráce s Vámi. Věříme, že zasílané informace jsou pro Vás užitečné a usnadňují
rozhodování v ochraně. Zprávy vycházejí ze spolupráce s firmou Amet, bez níž by systém
nemohl fungovat. K dispozici Vám budou programy RIMpro a Trapview. Přejeme úspěšnou
sezónu 2021.

Zpráva č. 1

29.3.2021

13. týden

1. Aktuální situace
2. Teplotní sumy
3. Doporučení
4. Přípravky
Hlavní témata v ochraně: molovka pupenová, hálčivci, vlnovník hrušňový, mera skvrnitá,
mery na jabloních, přezimující škůdci, květopas jabloňový

1. Aktuální situace
1.1.

Fenologický vývoj ovocných druhů

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

Komentář k fenologickým fázím
Vegetační klid až počátek rašení
Vegetační klid až počátek rašení
Patrné pohyby šupin pupenů
Patrné pohyby šupin pupenů
Patrné pohyby šupin pupenů
Patrné pohyby šupin pupenů
Patrné pohyby šupin pupenů
Rybíz a angrešt počátek rašení

Do střední Evropy začne proudit velmi teplý vzduch od jihozápadu. Oblast vysokého tlaku
vzduchu bude postupně slábnout a v průběhu čtvrtka počasí u nás začne ovlivňovat studená
fronta, za kterou bude do střední Evropy proudit studený a vlhký vzduch. Nejnižší noční teploty
7 až 3 °C, nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C, postupně po přechodu studené fronty ochlazení.
Vývoj přímo v dané lokalitě sledujte na www.yr.no (odkaz k dispozici též na www.amet.cz nebo
www.biosad.cz). 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

Aktuální stav
Aktivita
v sadech,
výskyt
vajíček ojedinělý
Cacopsylla picta, C. Přenašeči původce proliferace,
melanoneura
možné migrace do výsadeb,
aktivita
Květopas
SET pro kladení splněno od 50
jabloňový
do 75% dle regionu – viz kap.
teplotní sumy
Hálčivci, vlnovníci
Postupně přechod z diapauzy
do aktivní fáze
Přezimující škůdci
Postupné líhnutí jednotlivých
skupin – sledovat SET na
www.amet.cz
Vlnatka krvavá
Přezimující nymfy
Necílové
organizmy

Doporučení
Pokračovat v systému aplikací přípravků s
repelentním efektem (kaolín, olej)
Vedlejší účinek spinosadu aplikovaného na
květopasa jabloňového
Provést ošetření na základě sklepávání
brouků a splněných SET
Ošetření přípravky na bázi síry
Zásah vyššími dávkami oleje

Kontrola výskytu živých nymf na stromech a u
báze kmenů, odstranění výmladků
Pavouci. U vlnatky značný stupeň parazitace A. mali

Mery na jabloních a mera skvrnitá

Přezimující kolonie vlnatky a štítenka zhoubná ve fázi černého kroužku

Květopas jabloňový se zatím nepáří

Z predátorů byli doposud aktivní hlavně pavouci, což je patrné i na úlovcích hmyzu včetně mer
Další fotografie viz https://biosad.rajce.idnes.cz/

1.4. Patogeny – výskyty a doporučení
Patogen
Korové nekrózy a
bakteriózy
Strupovitost jabloně
(Venturia inaequalis)

Aktuální stav

Inokulum na napadených
částech stromů
Vzhledem k vývoji počasí lze
v teplejších oblastech očekávat
začátek dozrávání askospor. Při
splnění meteorologických
podmínek, výletu zralých

Doporučení
Preventivní ošetření vyššími
dávkami mědi
Preventivní ošetření. Sledovat
vývoj sum aktivních denních
teplot (SAT) pro zralost askospor
dle lokalit na www.amet.cz. Na
teplejších lokalitách většinou

Kadeřavost
broskvoně
(Taphrina deformans)

Moniliový úžeh
(spála) peckovin
(Monilinia laxa)

askospor a dosažení odpovídající kolem 50 - 60 % nastavené sumy
fenologické fáze (myší ouško) je aktivních teplot (300°C). Postřik
možný vznik prvních infekcí.
omezuje také výskyt korových
nekróz a bakterióz.
Preventivní ošetření. Termín pro
V průběhu rašení trvá možnost
základní ošetření dle SAT splněn; nyní
infekce blastosporami.
Doporučuje se zahájit ošetřování přichází v úvahu ošetření, kde ještě
nebylo uskutečněno.
při hodnotě 1100 – 1200
hodinových stupňů nad 7 °C.
V případě rozkvětu meruněk ve
Preventivní ošetření. Infekce
srážkách hrozí riziko infekce.
květů při vysoké vzdušné vlhkosti
Přezimuje mycelium na
(85%) a ovlhčení (déšť).
mumifikovaných plodech. Na
jaře fruktifikace a uvolňování
konidií.

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
Přístup do programu RIMpro:
Uživatelské jméno (username): Biosad
Heslo (password): ovoce

3. Teplotní sumy
V současné době je aktuální sledování teplotních sum pro zrání askospor strupovitosti jabloně
a pro květopasa jabloňového. Pro strupovitost (zralých 50% askospor) je nastavena suma
denních aktivních teplot - SATd=300°C, pro květopasa jabloňového suma hodinových
efektivních teplot SET5(h)=1630°C. Situace v rámci území ČR je pro strupovitost a květopasa
patrná z grafů (www.amet.cz).

Květopas 2021
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Sledovat sumy (www.amet.cz).

4. Přípravky
Organizmus

Cílené stádium

Mera skvrnitá

vajíčka

Mera skvrnitá

Dospělci,
repelentně
přezim. vajíčka

Svilušky, mšice,
štítenky,..
Květopas jabloňový Přezimující
dospělci v době
úživného žíru
Mery na jabloních
Dospělci
(C. pruni, C.
migrující ze
melanoneura,..)
zimoviŠť
Vlnovník višňový
přezimující
deutogynní
samice
Vlnovník hrušňový přezimující
deutogynní
samice
Molovka pupenová Přezimující
vajíčka s plně
vyvinutými
housenkami
Kadeřavost
blastospory
broskvoně
Strupovitost
jabloně + korové
nekrózy
Moniliový spála
(spála) peckovin

Přípravky – EP

Přípavky –IP

Pozn.

Olej řepkový

Olej řepkový

kaolín

kaolín

olej řepkový

olej řepkový

spinosad
pyrethrum

Jako EP +
acetamiprid

Vysoké dávky oleje.
Ne těsně před
očekávanými mrazy
Možná alternace s
oleji
Obdobně jako u
mer
Aktivita při
teplotách nad 15°C

Spinosad,
pyrethrum

Jako EP +
acetamiprid

Přípravky na bázi
síry, olej řepkový

Jako EP

Olej, síra

Jako EP

Spinosad +
řepkový olej

Jako EP + larvicid

Jako EP +
fungicidy dle
registru
Askospory, spory Fungicidy na bázi Fungicidy na bázi
mědi
mědi
konidie

Vedlejší účinek při
zásahu na
květopasa j.

Ihned při oteplení
nad 10°C

Přípravky na bázi
mědi

Fungicidy na bázi
mědi; MycoSin;
Serenade ASO
(Bacillus subtilis)

fungicidy dle
registru

Preventivně před
deštěm. Vyšší
dávky 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)

