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23. týden

1. Aktuální situace
2. Teplotní sumy
3. Doporučení
4. Přípravky
Hlavní témata v ochraně: obaleč švestkový, o. jablečný, podkopníček spirálový,
strupovitost + padlí jabloně, suchá skvrnitost listů peckovin, skvrnitost listů třešně a višně

1. Aktuální situace
1.1.

Fenologický vývoj ovocných druhů

V. Čechy

J. Morava

OVOCNÝ DRUH

Jabloně
Hrušně
Slivoně
Višně
Třešně
Meruňky
Broskvoně
Drobné o.

FENOLOGICKÁ FÁZE
VÝCHODNÍ ČECHY
Idared lískový oříšek

JIŽNÍ MORAVA
Lískový oříšek

Lískový oříšek

Lískový oříšek

Plůdky 2 cm

Plůdky 2-2,5 cm

Plůdky 2 cm

Plůdky 2-2,5 cm

Plůdky 1,5 - 2 cm

Plůdky 2,5 cm

Plůdky 4 cm

Růst plůdků, plůdky 4,5-5 cm

Plůdky 2 cm

Plůdky 2,5 cm

Růst plůdků

Růst plodů, dosahují 60% konečné velikosti

1.2. Počasí
Situace: Situace: Nad střední Evropou se bude nadále udržovat nevýrazné tlakové pole.
Zpočátku polojasno až jasno, od severozápadu oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší
noční teploty 15 až 11 °C, nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C. Postupně bude polojasno až
jasno, nejvyšší denní teploty24 až 29 °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: Oproti minulému týdnu dík chladnému a deštivému počasí jen malý posun ve vývoji
škůdců. Aktuální je líhnutí nymf štítenky čárkovité.
Škůdce
Aktuální stav
Doporučení
Mera skvrnitá
Převažují nymfy vyšších stádií a Sledovat vývoj vajíček a přítomnost medovice
noví dospělci
Mšice
Napadené nové přírůstky, u Dle výskytu aficidní zásah. Mladé výsadby a
některých druhů již okřídlení školky!
jedinci
Vlnatka krvavá
V ohniscích chladném vlhkém Kromě ohnisek na stromech sledovat migraci
počasí ideálním podmínky pro z bází kmenů a výmladků. Zásah nyní aktuální
rozvoj kolonií
– zvážit aplikaci draselného mýdla.
Vrtule třešňová
Postupně může začít let
Instalace lepových desek
Sviluška ovocná
Možno pozorovat posáté Zásah akaricidem dle výskytu.
nejstarší listy v růžicích.
Obaleč švestkový
Let se postupně zvyšuje.
Sledovat lapáky a teplotní sumy. Larvicid při
splnění BSET10(h)=1500°C od počátku letové
vlny
Obaleč jablečný
Na většině území již let. O Sledování úlovků a modelu. Při větším počtu
víkendu většinou splněny motýlů o víkendu zahájit sledování SET pro
podmínky pro kladení.
larvicid, jenž přichází v úvahu cca za týden.
Obaleč zimolezový Dle SET již počátek letu.
Sledovat lapáky
Podkopníček
Let, kladení a postupně i Sledování lapáků a tako vizuální kontrola
spirálový
líhnutí.
kladení vajíček a sledování SET. Pro
embryonální vývoj činí SET 10 (h)=1200 °C
Štítenka čárkovitá Pokračuje líhnutí nymf
Larvicid při cca 10% vylíhlých nymf a
zopakovat po 10 dnech
Necílové
Pavouci, slunéčka, páteříčci Výběr přípravků přizpůsobit výskytu
organizmy
opylovači. Vajíčka zlatooček.

Obaleč jablečný, o. švestkový a podkopníček spirálový v lapáku

Kolonie vlnatky začínají nabývat na síle; mšice třešňová a čerstvě vylíhlý dospěle mery

Nyní je aktuální vyvěšení lepových desek na vrtuli třešňovou; vzrostlá housenka některé z píďalek

Podkopníček spirálový, vajíčko na spodní straně listu a vajíčko po vylíhnutí housenky

Necílové organizmy: slunéčka a páteříček.
Další fotografie viz https://biosad.rajce.idnes.cz/

1.4. Patogeny – výskyty a doporučení
Patogen

Aktuální stav

Doporučení

Strupovitost jabloně
(Venturia inaequalis)

Nebezpečí primárních a sekundárních infekcí
uvolněnými askosporami či konidiemi při
splnění meteorologických podmínek. I
v ošetřovaných výsadbách patrné příznaky.

Padlí jabloně
(Podosphaera
leucotricha)
Suchá skvrnitost listů
peckovin
(Stigmina carpophila)
Hnědnutí listů
meruňky
(Apiognomonia
erythrostoma)
Skvrnitost listů třešně
a višně
(Blumeriella jaapii)

Výskyt symptomů u citlivých odrůd.
Nebezpečí infekcí v teplejším počasí.

Preventivní ošetření před
deštěm/stop ošetření na
mokrý list nebo kurativní
zásah
Sledovat
grafy
RIMpro.
Možnost šíření infekcemi.
Preventivní
ošetření,
sledovat grafy RIMpro.
Ošetření fungicidem před
srážkami

Šíření konidiemi během vegetace, dva
týdny po odkvětu začátek ošetření
Šíření askosporami, dozrávají 2 týdny po
dokvětu a v závislosti na průběhu počasí
se tvoří 4–6 týdnů

Ošetření fungicidem před
srážkami

Šíření sporami v deštivém počasí ve 3. –
4. týdnu po odkvětu, trvá 4 týdny

Ošetření fungicidem před
srážkami

Suchá skvrnitost listů peckovin; příznaky napadení strupovitostí jsou již patrné na první pohled

2. Grafy RIMpro
Přístup do programu RIMpro: Uživatelské jméno (username): Biosad, Heslo (password):
ovoce. Program je v provozu s daty z meteostanic v deseti lokalitách.
2.1

Model infekcí strupovitosti jabloně
- primární infekce

-

sekundární infekce

2.2

Model infekcí padlí jabloně

2.3

Model infekcí skvrnitosti listů třešně a višně

2.4

Model vývoje obaleče jablečného

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

3. Teplotní sumy

Klášterec n. O.

Teplotní sumy nadále poukazují na počátek letu + kladení podkopníčka spirálového a na
počátek kladení o. jablečného na JM.
MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 2. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. kl. vaj. 1. g.
OBALEČ ŠVESTKOVÝ - 1. kontr. kl. 1. g.
PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ - sign. ochr.
OBALEČ JABLEČNÝ - 1. kontrola vaj.

Plzeňsko

MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 2. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. kl. vaj. 1. g.
OBALEČ ŠVESTKOVÝ - 1. kontr. kl. 1. g.
PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ - sign. ochr.
OBALEČ JABLEČNÝ - 1. kontrola vaj.

Klopina

MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 2. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. kl. vaj. 1. g.
OBALEČ ŠVESTKOVÝ - 1. kontr. kl. 1. g.
PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ - sign. ochr.
OBALEČ JABLEČNÝ - 1. kontrola vaj.

Jičínsko

MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 2. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. kl. vaj. 1. g.
OBALEČ ŠVESTKOVÝ - 1. kontr. kl. 1. g.
PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ - sign. ochr.
OBALEČ JABLEČNÝ - 1. kontrola vaj.
MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 2. g.

Slaný

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. kl. vaj. 1. g.
OBALEČ ŠVESTKOVÝ - 1. kontr. kl. 1. g.
PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ - sign. ochr.
OBALEČ JABLEČNÝ - 1. kontrola vaj.

V. Bílovice

MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 2. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. kl. vaj. 1. g.
OBALEČ ŠVESTKOVÝ - 1. kontr. kl. 1. g.
PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ - sign. ochr.
OBALEČ JABLEČNÝ - 1. kontrola vaj.

0%

Sledovat sumy (www.amet.cz).

20%

40%

60%

80%

100%

4. Přípravky
Organismus

Cílené
stádium

Mšice

Přípravky – EP

Přípavky –IP

Pozn.

Azadirachtin,
pyrethrum

EP + flonicamid,
pirimicarb,
acetamiprid,
flupyradifurone
(dle registrace)
Jako mšice kromě
azadirachtinu

Kontrola výskytu
kolonií.

Jako EP + fungicidy
dle registru

Preventivně před
deštěm nebo
kurativně
*) v květu max.
1,5%
dle RIMpro

Vlnatka krvavá

kolonie

-

Obaleč jablečný

L1 housenky

CpGV, spinosad

Obaleč
švestkový
Štítenka
čárkovitá

L1 housenky

B. thuringiensis

Pohyblivé L1
nymfy

spinosad

Strupovitost
jabloně

Askospory,
spory

měď, síra, polysulfid
vápenatý*

Draselné
kokosové mýdlo
před aplikací
aficidu
Jako
SET10(h)=2100°C
EP+acetamiprid,
od počátku
chlorantraniliprole,
kladení
pyriproxyfen,
indoxacarb
Acetamiprid,
SET10(h)=1500°C
cyantraniliprole
od 1. kladení
Spinosad,
Za 10 dnů zopaspirotetramat
kovat

hydrogenuhličitan
draselný
Padlí jabloně

spory

Bakteriální spála
jabloňovitých

bakterie

Síra, polysulfid
vápenatý
B. subtilis, měď

Jako EP + funcidy
s účinností na padlí
Jako EP+ fosetyl-Al

Suchá
skvrnitost listů
peckovin
Hnědnutí listů
meruněk

konidie

Vitisan, Myco-Sin

fungicidy dle
registru

Ošetření v
deštivém počasí

konidie

fungicidy dle
registru

Ošetření v
deštivém počasí

Skvrnitost listů
třešně a višně

konidie

přípravky na bázi
mědi a síry, Vitisan,
Myco-Sin
přípravky na bázi
mědi a síry, Vitisan,
Myco-Sin

fungicidy dle
registru

Ošetření v
deštivém počasí

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)

