Monitorovací zpráva o
vývoji chorob a škůdců
v sadech
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25. týden

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

1. Aktuální situace
1.1.

Fenologický vývoj ovocných druhů

V. Čechy

J. Morava

OVOCNÝ DRUH

Jabloně
Hrušně
Slivoně
Višně
Třešně
Meruňky
Broskvoně

FENOLOGICKÁ FÁZE
VÝCHODNÍ ČECHY
Vlašský ořech

JIŽNÍ MORAVA
Vlašský ořech

Vlašský ořech

Vlašský ořech

Plůdky 4 cm

Plůdky 2-2,5 cm

Plůdky 3 cm

Plůdky 2-2,5 cm

Sklizeň raných odrůd

Sklizeň raných odrůd

Plůdky 5 cm

Plůdky 6-7 cm

Plůdky 5 cm

Plůdky 5-6 cm

1.2. Počasí
SITUACE: Studená fronta bude postupovat na naše území a oddělovat teplý vzduch na východě
od chladnějšího na západě. Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, na většině
území místy přeháňky nebo bouřky, ojediněle silné. Nejnižší noční teploty 20 až 16 °C, na západě
a jihozápadě až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 °C, na východě kolem 28 °C, později
nejnižší noční 16 až 12 °C. Nejvyšší denní 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
Obecný komentář: Díky teplému počasí viditelný posun ve vývoji škůdců. Kladení další generace mery
skvrnité, v průběhu tohoto týdne se bude líhnout o. jablečný.
Škůdce
Aktuální stav
Doporučení
Mera skvrnitá
Převažují žlutá vajíčka
Sledovat vývoj vajíček a líhnutí nymf
Mšice
Okřídlení jedinci, šíření ve Dle výskytu aficidní zásah. Mladé výsadby a
výsadbách
školky!
Vlnatka krvavá
Šíření ve výsadbách větrem a Před aplikací insekticidu draselné mýdlo
migrací
Vrtule třešňová
Let a kladení, postupné líhnutí Adulticidní a larvicidní ochrana
larev
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. Mohou se objevit Larvicidní ošetření dle předchozího letu.
první housenky.
Obaleč zimolezový Letu 1. generace. Možní Larvic. zásah, pokud možno, spojit s o.
líhnutí housenek
jablečným
Štítenka zhoubná
Štítky s vajíčky
Instalace pásků k monitoringu nymf
Necílové
Afidofágové, především
Výběr přípravků přizpůsobit výskytu
organizmy
slunéčka. Nymfy škvorů

Pokračuje let obaleče jablečného, o. švestkového a nesytek

Ve výsadbách se nyní lavinovitě šíří mšice včetně vlnatky. Aktivní je ale i vosička A. mali.

Nymfy a vajíčka mery skvrnité, mšice svízelová (Dysaphis pyri)

Sekundární žír pilatky j., vrtule třešňová

Poškození třešní ptactvem; páska k monitoringu štítenek

Různě vzrostlé larvy slunéček regulujících na hrušních mšici svízelovou

Další fotografie viz https://biosad.rajce.idnes.cz/

1.4. Patogeny – výskyty a doporučení
Patogen
Aktuální stav
Strupovitost jabloně Nebezpečí primárních a
(Venturia inaequalis) sekundárních infekcí uvolněnými
askosporami či konidiemi při
splnění meteorologických
podmínek. I v ošetřovaných
výsadbách patrné příznaky.
V teplých oblastech již ukončeny
primární infekce.
Padlí jabloně
Výskyt symptomů u citlivých odrůd.
(Podosphaera
Nebezpečí infekcí v teplejším
leucotricha)
počasí.
Suchá skvrnitost
Šíření konidiemi během vegetace,
listů peckovin
dva týdny po odkvětu začátek
(Stigmina
ošetření
carpophila)
Hnědnutí listů
Šíření askosporami, dozrávají 2
meruňky
týdny po dokvětu a v závislosti na
(Apiognomonia
průběhu počasí se tvoří 4–6 týdnů
erythrostoma)
Skvrnitost listů
Šíření sporami v deštivém počasí ve
třešně a višně
3. – 4. týdnu po odkvětu, trvá 4
(Blumeriella jaapii)
týdny
Hniloby plodů
Infekce plodů ve vlhkém počasí
(Gleosporium ssp.,
Colletrotrichum ssp.)
Strupovitost
Možnost šíření konidiemi v
peckovin (Venturia
deštivém počasí během vegetace
carpophila)
Moniliová hniloba
Infekce plodů ve vlhkém počasí
plodů peckovin
(Monilinia ssp.)

Doporučení
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

Ošetření
srážkami

fungicidem

před

Ošetření
srážkami

fungicidem

před

Ošetření
srážkami

fungicidem

před

Fungicidní ošetření

Ošetření preventivně před
srážkami, možnost dalšího
rozvoje v případě bouřek s
kroupami

Strupovitost se již objevuje i na plodech

Rzivost hrušně a suchá skvrnitost listů třešně a višně

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
Teplotní sumy poukazují na počátek líhnutí o. zimolezového.

Klášterec n. O.

MERA SKVRNIT
OBALEČ IMOLE OV

poč. líhn. h 1. g.

OBALEČ ŠVESTKOV

1. kontr. vajíček

OBALEČ R

OV

OBALEČ ABLEČN

Plzeňsko

MERA SKVRNIT

Klopina

vrchol kl. vaj. . g.

OBALEČ ŠVESTKOV

1. kontr. vajíček

OBALEČ R

OV

poč. letu motýlů
2. kontrola vaj.
vrchol kl. vaj. . g.

OBALEČ IMOLE OV

poč. líhn. h 1. g.

OBALEČ ŠVESTKOV

1. kontr. vajíček

OBALEČ R

OV

OBALEČ ABLEČN
MERA SKVRNIT

ičínsko

2. kontrola vaj.

poč. líhn. h 1. g.

MERA SKVRNIT

poč. letu motýlů

2. kontrola vaj.
vrchol kl. vaj. . g.

OBALEČ IMOLE OV

poč. líhn. h 1. g.

OBALEČ ŠVESTKOV

1. kontr. vajíček

OBALEČ R

OV

OBALEČ ABLEČN
MERA SKVRNIT

Slaný

poč. letu motýlů

OBALEČ IMOLE OV

OBALEČ ABLEČN

poč. letu motýlů
2. kontrola vaj.
vrchol kl. vaj. . g.

OBALEČ IMOLE OV

poč. líhn. h 1. g.

OBALEČ ŠVESTKOV

1. kontr. vajíček

OBALEČ R

OV

OBALEČ ABLEČN
MERA SKVRNIT

V. Bílovice

vrchol kl. vaj. . g.

poč. letu motýlů
2. kontrola vaj.
vrchol kl. vaj. . g.

OBALEČ IMOLE OV

poč. líhn. h 1. g.

OBALEČ ŠVESTKOV

1. kontr. vajíček

OBALEČ R

OV

OBALEČ ABLEČN

poč. letu motýlů
2. kontrola vaj.
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Sledovat sumy (www.amet.cz).

4. Přípravky
Organismus
Mšice

Cílené stádium

Přípravky – EP
Azadirachtin, pyrethrum

Přípavky –IP
EP + flonicamid,
pirimicarb,

Pozn.
Kontrola výskytu
kolonií.

Mera skvrnitá

L1-L2 nymfy

Spinosad,
hydrogenuhličitan
draselný*

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
Moniliová hniloba
plodů

acetamiprid,
flupyradifurone
(dle registrace)
EP + spirotetramat,
flupyradifurone

ako mšice kromě
azadirachtinu
Jako
EP+acetamiprid,
chlorantraniliprole,
pyriproxyfen,
indoxacarb,
cyantraniliprole
Acetamiprid,
cyantraniliprole
ako o. jablečný
kromě acetamipridu
Acetamiprid,
cyantraniliprole,
spirotetramat,
spinosad

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

konidie

VitiSan, Myco-Sin

fungicidy dle registru

spory

VitiSan, Myco-Sin

fungicidy dle registru

konidie

*) smývání
medovice+prevence
vzniku černí, před
deštěm (lepší smyv)
Draselné kokosové
mýdlo před aplikací
SET10(h)=2100°C
od počátku kladení

fungicidy dle registru

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

