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

1. Aktuální situace
2. Teplotní sumy
3. Doporučení
4. Přípravky
Hlavní témata v ochraně: mera skvrnitá, mery na jabloních, mera skvrnitá, přezimující
škůdci, květopas jabloňový, mšice jitrocelová, moniliová spála meruněk

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
Myší ouško

JIŽNÍ MORAVA
Pokročilé m. ouško až zelené poupě

Pokročilé myší ouško

Pokročilé m. ouško až zelené poupě

Pokročilé rašení

Pokročilé rašení

Pokročilé rašení

Pokročilé rašení

Pokročilé rašení

Před květem

Růžová špička, před květem

Květ raných odrůd

Růžová špička

balónek

Rašení až vyvinuté první listy

Vyvinuté první listy

1.2. Počasí

Situace: Výrazná zvlněná studená fronta bude velmi zvolna postupovat přes střední Evropu k
východu. Před ní k nám bude proudit, zejména o víkendu teplý vzduch od jihu až jihozápadu, za
ní studený vzduch od severu, postupně až severovýchodu. Jeho příliv bude slábnout. Před
studenou frontou bude polojasno až oblačno, později na východě ojediněle přeháňky. Nejnižší
noční teploty 8 až 4 °C, v Čechách ojediněle až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 °C. S
příchodem studené fronty od západu zataženo, na většině území občasný déšť nebo přeháňky
se sněžením, místy i vydatnějším. Nejnižší noční teploty +4 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až
6 °C. Postupně slábnutí srážek.
Vývoj přímo v dané lokalitě sledujte na www.yr.no (odkaz k dispozici též na www.amet.cz nebo
www.biosad.cz). 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). 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
Mera skvrnitá

Aktuální stav
Aktivita v sadech, páření a
výskyt vajíček
Cacopsylla picta, C. Přenašeči původce proliferace,
melanoneura
možné migrace do výsadeb,
aktivita
Květopas
SET pro kladení splněno na
jabloňový
většině lokalit; hlavní vlna
kladení proběhla 30.3-1.4.
Mšice jitrocelová
Na JM se postupně mohou
líhnout první zakladatelky
Přezimující škůdci

Vlnatka krvavá
Necílové
organizmy

Doporučení
Pokračovat v systému aplikací přípravků s
repelentním efektem (kaolín, olej)
Vedlejší účinek spinosadu aplikovaného na
květopasa jabloňového

V chladných oblastech sledovat aktivitu;
ošetření při víkendovém oteplení. Provést
kontrolu kladení (viz foto).
Sledovat příznaky sání (červené puchýřky).
Ošetření aficidem. V chladném počasí bude
líhnutí rozvleklé.
Postupné líhnutí jednotlivých Zásah vyššími dávkami oleje do fáze zeleného
skupin – sledovat SET na poupěte – pokud nebylo provedeno
www.amet.cz
Přezimující nymfy
Kontrola výskytu živých nymf na stromech a u
báze kmenů, odstranění výmladků
Pavouci, slunéčka, hlavně A. Výběr přípravků přizpůsobit výskytu
bipunctata; opylovači

Mera skvrnitá a květopas jabloňový ve sklepávadle

Vpich květopasa na pupenu a preparace vajíčka

Diapauzní vajíčka mšic a první příznaky sání zakladatelek na mladých listech

Slunéčko dvoutečné a samotářská včela zednice (Osmia sp.)

S nakvétáním peckovin je třeba počítat s aktivitou opylovačů
Další fotografie viz https://biosad.rajce.idnes.cz/

1.4. Patogeny – výskyty a doporučení
Patogen
Korové nekrózy a
bakteriózy
Strupovitost jabloně
(Venturia inaequalis)

Aktuální stav

Doporučení

Většinou ošetřeno

Ošetření proti strupovitosti mědí
omezuje výskyt patogenů.

Dozrávání askospor, při ovlhčení Preventivní ošetření před deštěm.
výlet zralých askospor. Možný
Sledovat vývoj sum aktivních
vznik prvních infekcí při dosažení denních teplot (SAT) pro zralost
askospor
dle
lokalit
na

Kadeřavost
broskvoně
(Taphrina deformans)

Moniliová spála
peckovin (Monilinia
laxa)

odpovídající fenologické fáze
(myší ouško)

www.amet.cz.
V
teplejších
lokalitách dosaženo 100 % sumy
aktivních teplot (300°C), v
chladnějších lokalitách 60 – 70 %
sumy aktivních teplot (300°C).

V průběhu rašení trvá možnost
infekce blastosporami.
Doporučuje se zahájit ošetřování
při hodnotě 1100 – 1200
hodinových stupňů nad 7 °C.
U kvetoucích peckovin (nyní u
meruněk) za současných nízkých
teplot a ve srážkách hrozí vysoké
riziko infekce.

Preventivní ošetření. Termín pro
základní ošetření dle SAT splněn; nyní
přichází v úvahu ošetření, kde ještě
nebylo uskutečněno.

Preventivní ošetření. Infekce
květů při vysoké vzdušné vlhkosti
(85%) a ovlhčení (déšť).

Strupovitost jabloně: Dynamika uvolňování askospor (Juroch, 2011):
Meteorologické podmínky
Množství askospor schopných
uvolnění (%)
Doba srážek
Úhrn srážek
Teplota
Noc
5
Den
25
 2,5 mm
 10 °C
Den
> 2,5 mm
50
 10 °C
Den
>10 °C
50
 2,5 mm
Den
> 2,5 mm
> 10 °C
90

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.

3. Teplotní sumy
V současné době je aktuální sledování teplotních sum pro zrání askospor strupovitosti jabloně
a na jižní Moravě pro líhnutí nymf mšic, výskyty larev květopasa a rozlézání housenek
pupenových obalečů.

Sledovat sumy (www.amet.cz).

4. Přípravky
Organismus
Mera skvrnitá

Cílené stádium
vajíčka

Přípravky – EP
Olej řepkový

Přípavky –IP
Olej řepkový

Mera skvrnitá

Dospělci,
repelentně
přezim. vajíčka

kaolín

kaolín

olej řepkový

olej řepkový

Přezimující
dospělci v době
úživného žíru

spinosad
pyrethrum

Jako EP +
acetamiprid

Mšice
jitrocelová

Mohou se
objevit první
zakladatelky

Azadirachtin,
pyrethrum

Jako EP +
flonicamid,
pirimicarb,
acetamiprid

Kadeřavost
broskvoně

blastospory

Přípravky na
bázi mědi

Strupovitost
jabloně +
korové nekrózy

Askospory,
spory

Fungicidy na
bázi mědi

Jako EP +
fungicidy dle
registru
Fungicidy na
bázi mědi

Moniliový spála
(spála) peckovin

konidie

Fungicidy na
bázi mědi;
MycoSin;
Serenade ASO
(Bacillus subtilis)

Svilušky, mšice,
štítenky,..
Květopas
jabloňový

fungicidy dle
registru

Pozn.
Vysoké dávky
oleje. Ne před
očekávanými
mrazy
Možná
alternace s oleji
Obdobně jako u
mer
Doplňkové
ošetření během
víkendového
oteplení – část
populace již
vykladla.
Při výskytu
příznaků. Je
možné, že díky
rozvleklému
líhnutí budou
třeba 2 ošetření.
V chladných
oblastech.
Preventivně
před deštěm.
Vyšší dávky dle
registru
Nyní aktuální u
meruněk;
postupně i u
višní.
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)

