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v sadech
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24. týden

1. Aktuální situace
2. Teplotní sumy
3. Doporučení
4. Přípravky
Hlavní témata v ochraně: obaleč jablečný, o. zimolezový, obaleč švestkový, mšice,
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
Lískový oříšek až vlašský ořech

JIŽNÍ MORAVA
Vlašský ořech

Lískový oříšek až vlašský ořech

Vlašský ořech

Plůdky 3 cm

Plůdky 2-2,5 cm

Plůdky 2,5 cm

Plůdky 2-2,5 cm

Počátek zrání raných odrůd

Zrání raných odrůd

Plůdky 4-5 cm

Plůdky 5-6 cm

Plůdky 3 cm

Plůdky 3-4 cm

Plody dosahují 75% konečné velikosti

Plody dosahují 80% konečné velikosti

1.2. Počasí
SITUACE: Kolem tlakové výše k nám bude od jihu proudit velmi teplý vzduch. Bude jasno až
polojasno. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C, nejvyšší denní teploty postupně 30 až 34 °C., při
přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňka nebo i bouřka. Vyhlídka počasí od neděle do
úterý: Polojasno až oblačno, od západu až zataženo a na většině území přeháňky nebo bouřky.
Nejnižší noční teploty 19 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty zpočátku 29 až 34 °C, postupně od
západu 23 až 28 °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: Díky teplému počasí viditelný posun ve vývoji škůdců. Kladení další generace mery
skvrnité, v rpůběhu tohoto týdne se bude líhnout o. jablečný.
Škůdce
Aktuální stav
Doporučení
Mera skvrnitá
Převažují dospělci a bílá až Sledovat vývoj vajíček a líhnutí nymf
světle žlutá vajíčka
Mšice
Napadené nové přírůstky, Dle výskytu aficidní zásah. Mladé výsadby a
okřídlení jedinci
školky!
Vlnatka krvavá
V ohniscích rozvoj kolonií
Kromě ohnisek na stromech sledovat migraci
z bází kmenů a výmladků. Zásah nyní aktuální
– zvážit aplikaci draselného mýdla.
Vrtule třešňová
Let a kladení (slabá aktivita)
Sledov´ání úlovků
Obaleč švestkový
Let, vajíčka v různých stádiích. Larvicid při splnění BSET10(h)=1500°C od
Mohou se objevit první počátku letové vlny
závrtky.
Obaleč jablečný
Let a kladení. Postupné splnění Larvicidní ošetření dle předchozího letu.
podmínek pro líhnutí prvních
housenek.
Obaleč zimolezový Počátek letu 1. generace
Sledovat SET ke stanovení larvic. zásahu
Podkopníček
Let, kladení a postupně i Sledování lapáků + vizuální kontrola kladení
spirálový
líhnutí.
vajíček, sledování výskytu čerstvých min.
Necílové
Pavouci, slunéčka, páteříčci.
Výběr přípravků přizpůsobit výskytu
organizmy

Obaleč švestkový létá již naplno; 1. letová vlna u o. jablečného je zatím slabší nebo středně velká

Létá již i o. zimolezový a nesytky (n. jabloňová a n. rybízová).

Mera skvrnitá při ovipozici; přechod pohyblivých nymf štítenky čárkovité na přisedlou formu

Navzdory fenologické fázi třešní a indiciím v okolní přírodě (kvetení bezu č.) je vrtule málo aktivní

U mšic nacházíme parazitované jedince i okřídlené formy. Rozvoji mšic aktivně pomáhají mravenci.

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

Primární žír pilatky jablečné a kolonie vlnatky

Zakládání a udržování kvetoucích pásů je určitá práce navíc, ale jde o nejlepší způsob, jak posílit tzv.
funkční biodiverzitu. O propastném rozdílu ve výskytu predátorů mezi běžným zatravněním a kvetoucími
pásy se snadno přesvědčíme pomocí smýkadla…
Další fotografie viz https://biosad.rajce.idnes.cz/

1.4. Patogeny – výskyty a doporučení
Patogen

Aktuální stav

Doporučení

Strupovitost jabloně
(Venturia inaequalis)

Výskyt strupovitosti ve výsadbách po
primárních askosporových infekcích. Při
splnění podmínek pro infekce je možnost
sekundárního šíření konidiemi.

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

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

Možnost šíření konidiemi v deštivém
počasí během vegetace

Fungicidní ošetření

Suchá skvrnitost listů peckovin; příznaky napadení strupovitostí, kadeřavostí a padlím.

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 poukazují na počátek líhnutí CP a kladení AO
MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 3. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - líhnutí housenek 1. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - počátek kladení 1. g.
PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ - sign. ochr.
OBALEČ JABLEČNÝ - líhnutí housenek 1. gen.

Plzeňsko

MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 3. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - líhnutí housenek 1. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - počátek kladení 1. g.
PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ - sign. ochr.
OBALEČ JABLEČNÝ - líhnutí housenek 1. gen.

Klopina

MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 3. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - líhnutí housenek 1. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - počátek kladení 1. g.
PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ - sign. ochr.
OBALEČ JABLEČNÝ - líhnutí housenek 1. gen.

Jičínsko

MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 3. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - líhnutí housenek 1. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - počátek kladení 1. g.
PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ - sign. ochr.
OBALEČ JABLEČNÝ - líhnutí housenek 1. gen.
MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 3. g.

Slaný

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - líhnutí housenek 1. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - počátek kladení 1. g.
PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ - sign. ochr.
OBALEČ JABLEČNÝ - líhnutí housenek 1. gen.

V. Bílovice

MERA SKVRNITÁ - vrchol kl. vaj. 3. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - líhnutí housenek 1. g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - počátek kladení 1. g.
PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ - sign. ochr.
OBALEČ JABLEČNÝ - líhnutí housenek 1. gen.

0%

Sledovat sumy (www.amet.cz).

20%

40%

60%

80%

100%

4. Přípravky
Organismus
Mšice

Cílené stádium

Přípravky – EP
Azadirachtin, pyrethrum

Vlnatka krvavá

kolonie

-

Obaleč jablečný

L1 housenky

CpGV, spinosad

Obaleč švestkový

L1 housenky

B. thuringiensis

Obaleč zimolezový

housenky

Vrtule třešňová

Dospělci, larvy

B. thuringiensis,
spinosad
Spinosad, spinosad s
návnadou

Strupovitost
jabloně

Askospory,
spory

Padlí jabloně

spory

měď, síra, polysulfid
vápenatý,
hydrogenuhličitan
draselný
Síra, polysulfid vápenatý

Bakteriální spála
jabloňovitých
Suchá skvrnitost
listů peckovin
Hnědnutí listů
meruněk
Skvrnitost listů
třešně a višně

bakterie

B. subtilis, měď

Strupovitost
peckovin

konidie

Přípavky –IP
EP + flonicamid,
pirimicarb,
acetamiprid,
flupyradifurone
(dle registrace)
Jako mšice kromě
azadirachtinu
Jako
EP+acetamiprid,
chlorantraniliprole,
pyriproxyfen,
indoxacarb,
cyantraniliprole
Acetamiprid,
cyantraniliprole
Jako o. jablečný
kromě acetamipridu
Acetamiprid,
cyantraniliprole,
spirotetramat,
spinosad

Draselné kokosové
mýdlo před aplikací
SET10(h)=2100°C
od počátku kladení

SET10(h)=1500°C
od 1. kladení
SET10(h)=2100°C
od počátku letu

Jako EP + fungicidy
dle registru

Preventivně před
deštěm nebo
kurativně

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

dle RIMpro

konidie

Vitisan, Myco-Sin

fungicidy dle registru

konidie

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

fungicidy dle registru

VitiSan, Myco-Sin

fungicidy dle registru

konidie

Pozn.
Kontrola výskytu
kolonií.

fungicidy dle registru

Preventivně před
deštěm.
Ošetření v
deštivém počasí
Ošetření v
deštivém počasí
Ošetření v
deštivém počasí
Ošetření v
deštivém počasí

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)

