Monitorovací zpráva o
vývoji chorob a škůdců
v sadech
Zpráva č. 15

5.7.2021

27. týden

1. Aktuální situace
2. Teplotní sumy
3. Doporučení
4. Přípravky
Hlavní témata v ochraně: štítenka zhoubná, o. jablečný, o. švestkový, mšice, strupovitost +
padlí, 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
Plody dosahují cca 50% konečné velikosti

JIŽNÍ MORAVA
Vlašský ořech+

Plody dosahují cca 50% konečné velikosti

Vlašský ořech+

Plůdky 3-5 cm

Plůdky 3-5 cm

Začátek vybarvování raných odrůd

Začátek zrání raných odrůd

Sklizeň středně pozdních odrůd

Sklizeň středně pozdních odrůd

Sklizeň raných odrůd

Zrání raných odrůd

Plůdky 5-6 cm

Plůdky 6 cm

1.2. Počasí
Situace: V úterý bude počasí u nás ovlivňovat nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu. V dalších
dnech bude přes střední Evropu od západu jen zvolna postupovat zvlněná studená fronta
oddělující velmi teplý vzduch nad východní od chladnějšího vzduchu nad západní Evropou. O
víkendu postoupí zvlněná studená fronta ze střední Evropy dále k východu a počasí u nás bude
ovlivňovat nevýrazné pole nižšího tlaku vzduchu. Přeháňky provázené bouřkami, ojediněle i s
přívalovými srážkami s úhrny okolo 40 mm a s kroupami. Noční teploty 8 až 18 °C. Denní teploty
zprvu 30°C, postupně pokles na 20-25°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: Aktivita obalečů nižší. Nadále výskyty mšic a mer. Líhnutí nymf štítenky zhoubné.
Doporučujeme výměnu feromonových odparníků a lepových desek v lapácích.
Škůdce
Aktuální stav
Doporučení
Mera skvrnitá
Nadále kladení, vajíčka nymfy Vzhledem k překrývajícím se stádiím je přímá
různých stádií. Na medovici ochrana již neefektivní, zaměřit se na smývání
blanokřídlí hmyz; výskyty medovice a prevenci vzniku černí
slunéček a dalších predátorů.
Mšice
Šíření ve výsadbách, hlavně na Dle výskytu aficidní zásah. Mladé výsadby a
nových
výhonech
a školky!
terminálech
Vlnatka krvavá
Šíření ve výsadbách větrem a Před aplikací insekticidu draselné mýdlo
migrací z ohnisek.
Vrtule třešňová
Let a kladení, postupné líhnutí Adulticidní a larvicidní ochrana. Zohlednit OL
larev
přípravků.
Obaleč švestkový
Nyní útlum v letu.
Sledovat začátek aktivity druhé generace
Obaleč jablečný
V chladných oblastech útlum Larvicidní ošetření dle předchozího letu.
v aktivitě. Na JM první závrtky
a housenky.
Podkopníček
Miny a housenky 1. generace Podle výskytu plánovat ochranu proti 2.
spirálový
různého stáří
generaci
Štítenka zhoubná
Mohou se objevit pohyblivé L1 Larvicidní zásah na L1 nymfy. Na JM urgentně.
nymfy. Na JM líhnutí
Necílové
slunéčka, aktivita pestřenek.
Výběr přípravků přizpůsobit výskytu
organizmy
Nymfy škvorů.

Štítneka zhoubná: Nymfy postupně vytváří štítky; záchyty nymf na izolační pásce.

Vylíhlá vajíčka podkopníčka a mrtvá housenka.

Mera při ovipozici + vzrostlá nymfa.

Mery na hrušních provázejí predátoři, jako např. slunéčka a páteříčci

Stálým tématem v sadech jsou mšice a vlnatka

1.4. Patogeny – výskyty a doporučení
Patogen
Aktuální stav
Strupovitost jabloně Primární infekce askosporami jsou
(Venturia inaequalis) již ve všech oblastech ukončené.
Nebezpečí sekundárních infekcí
konidiemi při splnění
meteorologických podmínek. I
v ošetřovaných výsadbách patrné
příznaky.
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)
Infekce jsou již ukončeny.
Skvrnitost listů
Šíření sporami v deštivém počasí ve
třešně a višně
3. – 4. týdnu po odkvětu, trvá 4
(Blumeriella jaapii)
týdny
Strupovitost
Možnost šíření konidiemi v
peckovin (Venturia
deštivém počasí během vegetace
carpophila)
Skvrnitost listů
Šíření sporami v deštivém počasí ve
třešně a višně
3. – 4. týdnu po odkvětu, trvá 4
(Blumeriella jaapii)
týdny
Moniliová hniloba
Infekce plodů ve vlhkém počasí
plodů peckovin
(Monilinia ssp.)

Strupovitost se již objevuje i na plodech

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

Výsadby
ošetřovat

se

již

Ošetření
srážkami

fungicidem

nemusí

před

Fungicidní ošetření

Ošetření
srážkami

fungicidem

před

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

V deštivém počasí dochází k praskání plodů a k napadení moniliovou hnilobou

2. Grafy RIMpro
Přístup do programu: Uživatelské jméno (username): Biosad, Heslo (password): ovoce.

Sekundární infekce strupovitosti

Model infekcí skvrnitosti listů třešně a višně

Model infekcí padlí jabloně

Model pro obaleče jablečného

3. Teplotní sumy

Klášterec n. O.

Sledovat SET pro zásah proti makadlovce broskvoňové a pro let 2. generace obalečů.
MAKADLOVKA BROSKVOŇOVÁ - indikace…
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 2 g.
ŠTÍTENKA ZHOUBNÁ - rozlézání L1 nymf
OBALEČ ŠVESTKOVÝ - let 2. generace

Plzeňsko-Nebílovy

OBALEČ JABLEČNÝ - let 2. generace
MAKADLOVKA BROSKVOŇOVÁ - indikace…
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 2 g.
ŠTÍTENKA ZHOUBNÁ - rozlézání L1 nymf
OBALEČ ŠVESTKOVÝ - let 2. generace
OBALEČ JABLEČNÝ - let 2. generace

Klopina

MAKADLOVKA BROSKVOŇOVÁ - indikace…
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 2 g.
ŠTÍTENKA ZHOUBNÁ - rozlézání L1 nymf
OBALEČ ŠVESTKOVÝ - let 2. generace
OBALEČ JABLEČNÝ - let 2. generace

Jičínsko

MAKADLOVKA BROSKVOŇOVÁ - indikace…
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 2 g.
ŠTÍTENKA ZHOUBNÁ - rozlézání L1 nymf
OBALEČ ŠVESTKOVÝ - let 2. generace
OBALEČ JABLEČNÝ - let 2. generace
MAKADLOVKA BROSKVOŇOVÁ - indikace…

Slaný

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 2 g.
ŠTÍTENKA ZHOUBNÁ - rozlézání L1 nymf
OBALEČ ŠVESTKOVÝ - let 2. generace
OBALEČ JABLEČNÝ - let 2. generace

V. Bílovice

MAKADLOVKA BROSKVOŇOVÁ - indikace…
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 2 g.
ŠTÍTENKA ZHOUBNÁ - rozlézání L1 nymf
OBALEČ ŠVESTKOVÝ - let 2. generace
OBALEČ JABLEČNÝ - let 2. generace

0%

Sledovat sumy (www.amet.cz).

20%

40%

60%

80%

100%

4. Přípravky
Organismus
Mšice

Cílené stádium

Přípravky – EP
Azadirachtin, pyrethrum

Mera skvrnitá

L1-L2 nymfy

hydrogenuhličitan
draselný*

Vlnatka krvavá

kolonie

-

Štítenka zhoubná

L1 pohyblivé
nymfy

spinosad

Obaleč jablečný

L1 housenky

CpGV, spinosad

Obaleč švestkový

L1 housenky

B. thuringiensis

Makadlovka
broskvoňová
Vrtule třešňová

housenky
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

Přípavky –IP
EP + flonicamid,
pirimicarb,
acetamiprid,
flupyradifurone
(dle registrace)
hydrogenuhličitan
draselný*

Jako mšice kromě
azadirachtinu
Spinosad,
spirotetramat,
acetamiprid
EP+acetamiprid,
chlorantraniliprole,
pyriproxyfen,
indoxacarb,
cyantraniliprole
Acetamiprid,
cyantraniliprole
Jako EP + indoxacarb

*) smývání
medovice+prevence
vzniku černí, před
deštěm (lepší smyv)
Draselné kokosové
mýdlo před aplikací

SET10(h)=2100°C
od počátku kladení

SET10(h)=1500°C
od 1. kladení
Aktuální na JM

Acetamiprid,
cyantraniliprole,
spirotetramat,
spinosad

Sledovat OL

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

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
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)

