Monitorovací zpráva o
vývoji chorob a škůdců
v sadech
Zpráva č. 16

13.7.2021

28. 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 50-60% konečné velikosti

JIŽNÍ MORAVA
Plody dosahují 50-60% konečné velikosti

Plody dosahují 60% konečné velikosti

Plody dosahují 60% konečné velikosti

Plůdky 3-5 cm

Plůdky 3-5 cm

Zrání raných odrůd

Sklizeň raných odrůd

Sklizeň dle odrůd

Sklizeň dle odrůd

Sklizeň raných odrůd

Zrání dle odrůd

Plůdky 5-6 cm

Plůdky 6 cm

1.2. Počasí
Situace: Ve středu bude přes naše území postupovat zvolna k východu zvlněná studená fronta.
V dalších dnech ovlivní počasí u nás výšková tlaková níže, jejíž střed se bude přesouvat z
Německa nad Itálii, kde se bude vyplňovat. Postupně se počasí u nás dostane pod vliv tlakové
výše, která se přesune nad Britské ostrovy a Severní moře. Opět bude převládat charakter
počasí s přeháňkami. Noční teploty kolem 15°C, denní maxima okolo 25°C. Při přechodu fronty
se očekávají i výskyty velmi silných bouřek s přívalovými srážkami 40 až 80 mm, nárazy větru
kolem 20 m/s (70 km/h) a kroupami. (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: Úlovků obalečů méně díky deštivým večerům. Pokračuje líhnutí nymf štítenky
zhoubné, výskyty svilušek a šíření mšic včetně vlnatky.
Škůdce
Aktuální stav
Doporučení
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
Let 2. generace
Sledovat začátek aktivity druhé generace
Obaleč jablečný
Úlovků méně. Na JM housenky Larvicidní ošetření dle předchozího letu.
L2 až L5.
Štítenka zhoubná
Mohou se objevit pohyblivé L1 Larvicidní zásah na L1 nymfy, většinou druhý
nymfy. Na JM líhnutí
dle líhnutí.
Svilušky
Lokálně napadení
Akaricidní zásah
Necílové
Zejména afidofágové:
Výběr přípravků přizpůsobit výskytu
organizmy
slunéčka, pestřenky,
zlatoočky, dravé bejlomorky.
Lokálně velká množství škvorů.
CP zastoupení housenek
J. Morava 13.7.2021

L2

L3

O. jablečný: aktivita dle fotopasti (Jičínsko) a podíly housenek CP (jižní Morava)

Obaleč jablečný: L3 a L5 housenky, 13.7.2021, j. Morava

L4

L5

Záchyty nymfy štítenky na lepu a poškozený plod

Mšice jabloňová + detail kolonie s dravou bejlomorkou

Šíření vlnatky může být zpočátku poměrně nenápadné

Sviluška ovocná

Pestřenka a vajíčko zlatoočky

Z přirozených nepřátel jsou nyní nejaktivnější slunéčka

1.4. Patogeny – výskyty a doporučení
Patogen
Aktuální stav
Strupovitost jabloně Nebezpečí sekundárních infekcí
(Venturia inaequalis) 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.)

Díky srážkám nalézáme nové léze strupovitosti; napadený plod

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

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

Sekundární infekce strupovitosti

Model pro obaleče jablečného

3. Teplotní sumy

Plzeňsko-Nebílovy

Klášterec n. O.

Nadále 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
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

B. thuringiensis,
spinosad
Spinosad, spinosad s
návnadou

Dospělci, larvy

Svilušky

Dospělci,
nymfy

-

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
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
Acechinocyl,
tebufenpyrad

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)

