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Hlavní témata v ochraně: o. jablečný, o. zimolezový, o. švestkový, mšice, vlnatka,
octomilka japonská, skládkové choroby

1. Aktuální situace
1.1.

Fenologický vývoj ovocných druhů

Východní Čechy

J. Morava

OVOCNÝ DRUH

Jabloně
Hrušně
Slivoně
Višně
Třešně
Meruňky
Broskvoně

FENOLOGICKÁ FÁZE
VÝCHODNÍ ČECHY
Počátek zrání letních odrůd

JIŽNÍ MORAVA
Sklizeň letních odrůd

Počátek zrání letních odrůd

Sklizeň letních odrůd

Zrání raných odrůd

Sklizeň raných odrůd

Sklizeň ukončena

Sklizeň ukončena

Sklizeň ukončena

Sklizeň ukončena

Sklizeň pozdních odrůd

Sklizeň pozdních odrůd

Sklizeň dle odrůd

Sklizeň dle odrůd

1.2. Počasí
Situace: Oblast vysokého tlaku bude slábnout a nad střední Evropu se bude posunovat studená
fronta. Během příštího týdne k nám bude proudit chladný a vlhčí vzduch. Zpočátku bude jasno
až polojasno, ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 °C. Nejvyšší denní
teploty 26 až 30 °C. Postupně přechodně až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší
noční teploty 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 19 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
Škůdce
Mšice

Vlnatka krvavá

Obaleč jablečný

Obaleč zimolezový
Obaleč švestkový
Podkopníček spir.
Octomilka
japonská

Necílové
organizmy

Aktuální stav
Šíření ve výsadbách postupně
slábne po ošetřeních a díky
predátorům
Šíření ve výsadbách větrem a
migrací
z ohnisek.
V chladnějším deštivém počasí
riziko šíření
Housenky v různých stádiích,
přibývají
čerstvé
závrtky
svědčící o aktivitě 2. generace.
Zvýšené výskyty na okrajích
výsadeb.
Nálezy drobných požerků

Doporučení
Dle výskytu aficidní zásah s ohledem na
výskyt predátorů a OL
Před aplikací insekticidu draselné mýdlo. U
přípravků zohlednit OL a výskyty reziduí

Larvicidní ošetření dle předchozího kladení a
ošetření. Zohlednění OL a reziduí.

Do sklizně průběžná vizuální kontrola. U
pozdních odrůd možný výskyt škod.
Nadále aktivita 2. generace, na Postupné ukončování ochrany dle sklizně
Jičínsku slabší
odrůd.
Kokony, dospělci
Sledovat výskyt vajíček a nových min
Riziko výskytu na zrajícím Zásah
širokospektrálním
přípravkem
měkkém
ovoci
(broskve, (spinosad, cyantraniliprole)
meruňky, slivoně, kanadské
borůvky)
Široké spektrum afidofágů
Výběr přípravků přizpůsobit výskytu
v různých vývojových stádiích

U obaleče jablečného nacházíme různě staré závrtky a housenky

U obaleče jablečného v lapácích zaznamenáváme spíše méně úlovků

Požerek o. zimolezového a nesytka jabloňová

Dospělec a L2 nymfa mery skvrnité

Podkopníček spirálový – aktuální stav ve vých. Čechách

Silné napadení podkopníčkem, klíněnka j. a štítenka zhoubná

Vlnatka a kolonie mšice jabloňové po aficidním zásahu (azadirachtin)

Teplé letní počasí mohlo urychlit šíření svilušek

Larvy slunéčka v blízkosti závrtku obaleče j.; larva pestřenky požírající vlnatku

Skákavka, křižák a mera ulovená v pavoučí síti

Pestřenky jsou častými návštěvníky kvetoucích pásů

V blízkosti kolonií mšic nacházíme různě vzrostlé larvy slunéček

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

Nebezpečí infekcí sekundárních infekcí při
splnění meteorologických podmínek.

Padlí jabloně
(Podosphaera
leucotricha)
Moniliová hniloba
(Monilinia laxa)

Výskyt symptomů na mladých listových
růžicích u citlivých odrůd. Infekce většinou
začíná od období 7–10 dnů před květem
V případě dokvétání meruněk a višní hrozí ve
srážkách riziko infekce. Přezimuje mycelium
na mumifikovaných plodech. Na jaře
fruktifikace a uvolňování konidií.
Pro patogeny je příznivé vlhké počasí
s déletrvajícím ovlhčení.

Skládkové choroby,
sazovitost

Strupovitost jabloně

Na šíření moniliové hniloby se podílí i hmyz

Doporučení
Preventivní ošetření před
deštěm. Sledovat grafy
RIMpro.
Možnost
infekcí.
Preventivní
ošetření,
sledovat grafy RIMpro.
Preventivní ošetření před
deštěm. Infekce květů při
vysoké vzdušné vlhkosti
(85%) a ovlhčení (déšť).
Preventivní ošetření před
deštěm.

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

Model pro obaleče jablečného

Klášterec n. O.

3. Teplotní sumy
OBALEČ VÝCHODNÍ - počátek letu 3 g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max.líhn.h 2 g.
OBALEČ ŠVESTKOVÝ - 3. kont. kl. 2 g.
KLÍNĚNKA JABLOŇOVÁ - max.líhn.h. 2 g.
OBALEČ JABLEČNÝ - 7. kontrola vaj. (DS)

Plzeňsko

OBALEČ VÝCHODNÍ - počátek letu 3 g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max.líhn.h 2 g.
OBALEČ ŠVESTKOVÝ - 3. kont. kl. 2 g.
KLÍNĚNKA JABLOŇOVÁ - max.líhn.h. 2 g.
OBALEČ JABLEČNÝ - 7. kontrola vaj. (DS)

Klopina

OBALEČ VÝCHODNÍ - počátek letu 3 g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max.líhn.h 2 g.
OBALEČ ŠVESTKOVÝ - 3. kont. kl. 2 g.
KLÍNĚNKA JABLOŇOVÁ - max.líhn.h. 2 g.
OBALEČ JABLEČNÝ - 7. kontrola vaj. (DS)

Jičínsko

OBALEČ VÝCHODNÍ - počátek letu 3 g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max.líhn.h 2 g.
OBALEČ ŠVESTKOVÝ - 3. kont. kl. 2 g.
KLÍNĚNKA JABLOŇOVÁ - max.líhn.h. 2 g.
OBALEČ JABLEČNÝ - 7. kontrola vaj. (DS)
OBALEČ VÝCHODNÍ - počátek letu 3 g.

Slaný

OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max.líhn.h 2 g.
OBALEČ ŠVESTKOVÝ - 3. kont. kl. 2 g.
KLÍNĚNKA JABLOŇOVÁ - max.líhn.h. 2 g.
OBALEČ JABLEČNÝ - 7. kontrola vaj. (DS)

V. Bílovice

OBALEČ VÝCHODNÍ - počátek letu 3 g.
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - max.líhn.h 2 g.
OBALEČ ŠVESTKOVÝ - 3. kont. kl. 2 g.
KLÍNĚNKA JABLOŇOVÁ - max.líhn.h. 2 g.
OBALEČ JABLEČNÝ - 7. kontrola vaj. (DS)

0%

(modrá = splněno, červená = zbývající SET)

20%

40%

60%

80%

100%

Sledovat sumy (www.amet.cz).

4. Přípravky
Organismus

Cílené
stádium

Mšice

Přípravky – EP

Přípavky –IP

Azadirachtin,
pyrethrum

EP + flonicamid,
pirimicarb,
acetamiprid,
flupyradifurone
hydrogenuhličitan
draselný*
Jako mšice kromě
azadirachtinu
Spinosad,
cyantraniliprole
EP+acetamiprid,
chlorantraniliprole,
pyriproxyfen,
indoxacarb,
cyantraniliprole
EP+Chlorantraniliprole,
cyantraniliprole,
indoxacarb,
Acetamiprid,
cyantraniliprole
Chloratraniliprole,
spinosad*, indoxacarb
Acechinocyl,
tebufenpyrad

Mera skvrnitá

L1-L2 nymfy

Vlnatka krvavá

kolonie

hydrogenuhličitan
draselný*
-

Octomilka
japonská
Obaleč jablečný

dospělci

spinosad

L1 housenky

CpGV, spinosad

Obaleč
zimolezový

L1 housenky

Spinosad, B.
thuringiensis

Obaleč švestkový

L1 housenky

B. thuringiensis

Podkopníček
spirálový
Svilušky

Vajíčka, L1
housenky
Dospělci,
nymfy

Spinosad*

Strupovitost
jabloně

konidie

Padlí jabloně

spory

Skládkové
choroby,
sazovitost
Moniliová hniloba
plodů

konidie

síra, polysulfid
vápenatý,
hydrogenuhličitan
draselný
Síra, polysulfid
vápenatý
B. subtilis, měď,
hydrogenuhličitan
draselný
hydrogenuhličitan
draselný

spory

-

Pozn.

*) smyv medovice,
před deštěm
Draselné kokosové
mýdlo před aplikací
Možno spojit
s vrtulí tř.
SET10(h)=2100°C
od počátku kladení

SET10(h)=2100°C
od počátku letové
vlny
SET10(h)=1500°C
od 1. kladení
*) Spinosad pouze
larvicidní úč.

Jako EP + fungicidy dle
registru

Preventivně před
deštěm nebo
kurativně

Jako EP + funcidy
s účinností na padlí

dle RIMpro

Fungicidy dle
registru

Preventivně před
deštěm

fungicidy dle registru

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)

