Monitorovací zpráva o
vývoji chorob a škůdců
v sadech
Zpráva č. 6

3.5.2021

18. týden

1. Aktuální situace
2. Teplotní sumy
3. Doporučení
4. Přípravky
Hlavní témata v ochraně: pilatky, mšice jitrocelová, mery na hrušních, pupenoví obaleči,
zobonosky, moniliová spála peckovin, bakteriální spála, strupovitost jabloně, padlí jabloně

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
Zelené poupě, Idared růžové poupě

JIŽNÍ MORAVA
Počátek květu až plný květ

Růžové poupě

Počátek květu až plný květ

Viditelné okvětní plátky

Květ

Pokročilé rašení, před květem

Květ

Počátek květu

Květ

Těsně po odkvětu

Růst plůdků, plůdky 1,5 cm

Plný květ

Odkvétání až po odkvětu

Rybíz - těsně před květem

Rybíz - květ

1.2. Počasí
Situace: v západním až jihozápadním proudění budou přes střední Evropu postupovat frontální
systémy. Polojasno až oblačno, postupně zataženo a zpočátku místy, postupně na celém území
déšť nebo přeháňky, ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C, četné přízemní mrazíky.
Nejvyšší denní teploty 15 až 20 °C. Ke konci období jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 6
až 2 °C, postupně 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C.
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: S postupným oteplováním předpokládáme vzrůst aktivity škůdců. Nadále sledovat
mšici jitrocelovou, zobonosky, listožravé housenky, pilatky na slivoních i jádrovinách.
Škůdce
Aktuální stav
Doporučení
Mera skvrnitá
Aktivita v sadech, vajíčka Sledovat
kladení,
vývoj
vajíček,
kladena na rašící pletiva, nyní v nadcházejícím týdnu předpoklad líhnutí
převažují světle žlutá
nymf
Mšice jitrocelová
Líhnutí zakladatelek ve většině Ošetření aficidem při prvním výskytu
regionů. Průběh rozvleklý
příznaků. Při současném rozvleklém líhnutí
sledovat nadále výskyty příznaků a nymf.
Potenciálně zásah cca po 10 dnech
zopakovat.
Vlnatka krvavá
Začátek obnovy kolonií
Kontrola výskytu živých nymf na stromech a u
báze kmenů, odstranění výmladků, kontrola
výskytů voskových povlaků
Slupkoví
a Na jižní Moravě lokálně výskyty Vizuální kontroly, zásah vhodným larvicidem
pupenoví obaleči, housenek
píďalky
Zobonosky
S oteplením mohou brouci Sklepávání; při výskytu zásah adulticidem
začít nalétávat do výsadeb
Pilatky
Aktivita dospělců. V teplých Adulticidní zásah těsně před květem; larvicid
oblastech se již mohou líhnout dle vývoje vajíček
housenice pilatek na slivoních
Sviluška ovocná
Postupné líhnutí nymf z vajíček Zásah akaricidem podle výskytu
Obaleči
Housenky + kukly
Instalace feromonového matení
Necílové
Pavouci, slunéčka, opylovači
Výběr přípravků přizpůsobit výskytu
organizmy

Některá z mer na jabloni, vajíčka mery skvrnité + L1 nymfy

Příznaky sání mšice jitrocelové + zakladatelky, které najdeme uvnitř puchýřků

Poškození květu píďalkou podzimní; zobonoska jablečná

Pilatka švestková, pilatka jablečná. V teplých oblastech možný výskyt p. hruškové (foto K. Holý)

Vpich pilatky švestkové a pilatky jablečné; obnovující se kolonie vlnatky

Kromě pavouků, kteří nyní přispívají k regulaci líhnoucích se mšic, nadále jsou aktivní hlavně opylovači
Další fotografie viz https://biosad.rajce.idnes.cz/

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

Padlí jabloně
(Podosphaera
leucotricha)
Moniliový úžeh
(spála) peckovin
(Monilinia laxa)
Bakteriální spála
růžokvětých
(Erwinia amylovora)

Dozrávání askospor ve všech oblastech, při
ovlhčení výlet zralých askospor. Nebezpečí
infekcí při splnění meteorologických
podmínek.
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.
Primární infekce v době květu; přispívá k
němu deštivé počasí. Baktérie proniká do
rostliny květními orgány.

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 hrušní
před deštěm. Sledovat
grafy RIMpro.

Příznaky infekcí padlí a moniliové spály na meruňkách (v kombinaci s mrazovým poškozením)
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.
2.1

Model infekcí strupovitosti jabloně

Vysvětlení grafu: Graf modelu primární infekce strupovitosti

(A) Vertikální modrá linka označuje aktuální datum
(B) Bílé pole označuje klíčící spory, tj. kumulativní počet spor strupovitosti, které klíčí v průběhu času. Odečítají se
pomocí pravého měřítka osy Y, které je označeno „Discharge“ (od 0–1000).
(C) Žluto-černé sloupce označují počet uvolněných spor z opadaných listů v sadu. Zobrazují se lépe, když jsou
zvětšeny pomocí nástroje pro přiblížení pod grafem. Každý malý sloupec je počet spor vypuštěných za hodinu;
pro čtení kolik spor bylo uvolněno, použijte pravou stupnici osy Y.
(D) Červená linka je hodnota infekce RIM. Pokud je hodnota RIM vydělena 100, označuje zhruba procento z
celkové zásoby spor v sezóně, které pravděpodobně způsobí infekci
(E) Oranžová oblast grafu se nazývá „primární stroma“ a představuje léze strupovitosti klíčících spor. Tyto léze
procházejí inkubační dobou, po které budou viditelné první příznaky strupovitosti. Inkubační infekce mohou být
stále eliminovány použitím fungicidů s postinfekční aktivitou.
(F) Světle červená na vrcholu středního grafu zrání askospor představuje podíl zralých spor, které jsou připraveny
k uvolnění v případě zvlhčení deštěm.
(G) Tmavě červená je podíl nezralých spor, které ještě potřebují čas k dozrání a v budoucnu byly připraveny k
uvolnění v případě zvlhčení deštěm

(H) Tmavě modré pruhy ve spodním grafu ovlhčení s daty jsou skutečnými nebo předpokládanými obdobími
deště.
(I) Světle modré pruhy = skutečná či předpovězená doba ovlhčení, kdy neprší, ale listy jsou ovlhčené

2.2

Model infekcí padlí jabloně

2.3

Model infekcí pilatka jablečná

Vysvětlení grafu modelu pro pilatku jablečnou

Spodní část: (A) Vývoj larev a kukel v půdě (šedé pole); (B) Délka života a výskyt dospělce (světle modré
pole); (C) Vývoj larvy, která opustí plod a zakuklí se v zemi
Střední část: (D) První květy otevřeny (růžová barva); (E) Letová aktivita dospělců (modrá barva; (F)
Teplota vzduchu (červená barva)
Horní část: (G) Datum vyvěšení lepových desek; (H) Čerstvě nakladená vajíčka (bílé pole); (I) Vajíčka
v různých stádiích vývoje (žluté pole); (J) Doporučený termín ošetření; (K) Vajíčka v konečné fázi před
líhnutím – stádium červených očí (červené pole); (L) Larvy na plodech, různá stádia vývoje (světle hnědé
pole); (M) Opouštění plodu a kuklení larev v půdě (tmavě hnědé pole)

2.4

Model infekcí spály jabloňovitých

Přístup do programu RIMpro: Uživ. jméno (username): Biosad ; Heslo (password): ovoce

3. Teplotní sumy

Klášterec n. O.

Teplotní sumy poukazují na líhnutí pupenových obalečů na j. Moravě a potenciální líhnutí
housenic pilatek na slivoních.
SVILUŠKA OVOCNÁ - poč. líhn. larev
PILATKA ŠVESTKOVÁ - larv. ošetření
PILATKA JABLEČNÁ - vrchol letu samic
OBALEČ RŮŽOVÝ - max líhnutí housenek
OBALEČ JABLOŇOVÝ- max líhnutí housenek

Plzeňsko

SVILUŠKA OVOCNÁ - poč. líhn. larev
PILATKA ŠVESTKOVÁ - larv. ošetření
PILATKA JABLEČNÁ - vrchol letu samic
OBALEČ RŮŽOVÝ - max líhnutí housenek
OBALEČ JABLOŇOVÝ- max líhnutí housenek

Klopina

SVILUŠKA OVOCNÁ - poč. líhn. larev
PILATKA ŠVESTKOVÁ - larv. ošetření
PILATKA JABLEČNÁ - vrchol letu samic
OBALEČ RŮŽOVÝ - max líhnutí housenek
OBALEČ JABLOŇOVÝ- max líhnutí housenek

Jičínsko

SVILUŠKA OVOCNÁ - poč. líhn. larev
PILATKA ŠVESTKOVÁ - larv. ošetření
PILATKA JABLEČNÁ - vrchol letu samic
OBALEČ RŮŽOVÝ - max líhnutí housenek
OBALEČ JABLOŇOVÝ- max líhnutí housenek
SVILUŠKA OVOCNÁ - poč. líhn. larev

Slaný

PILATKA ŠVESTKOVÁ - larv. ošetření
PILATKA JABLEČNÁ - vrchol letu samic
OBALEČ RŮŽOVÝ - max líhnutí housenek
OBALEČ JABLOŇOVÝ- max líhnutí housenek

V. Bílovice

SVILUŠKA OVOCNÁ - poč. líhn. larev
PILATKA ŠVESTKOVÁ - larv. ošetření
PILATKA JABLEČNÁ - vrchol letu samic
OBALEČ RŮŽOVÝ - max líhnutí housenek
OBALEČ JABLOŇOVÝ- max líhnutí housenek
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Sledovat sumy (www.amet.cz).
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4. Přípravky
Organismus

Cílené stádium

Přípravky – EP

Přípavky –IP

Pozn.

Mera skvrnitá

L1 nymfy

spinosad

Mšice jitrocelová

zakladatelky

Azadirachtin,
pyrethrum

První ošetření při
10% vylíhlých
nymf
Ihned při zjištění
příznaků sání

Pupenoví a
slupkoví obaleči,
píďalky
Zobonosky

housenky

B. thuringiensis

brouci

Pilatky

dospělci

Spinosad,
pyrethrum
Spinosad,
pyrethrum

Spinosad,
spirotetramat,
flonicamid
Jako EP +
flonicamid,
pirimicarb,
acetamiprid,
spirotetramat,
flupyradifurone
Jako EP
+indoxacarb,
chloratraniliprole
EP+acetamiprid

Sviluška ovocná

nymfy

Preventivně T.
pyri

Obaleči

dospělci

Feromonové
odparníky

Jako
EP+acetamiprid,
flupyradifurone
akaricid
(acechoinocyl,
tebufenpyrad,
milbemektin);
spirotetramat
Feromonové
odparníky

Strupovitost
jabloně + korové
nekrózy
Padlí jabloně

Askospory, spory

Fungicidy na bázi
mědi

Fungicidy na bázi
mědi

spory

Síra, polysulfid
vápenatý

Moniliová spála
peckovin

konidie

měď, MycoSin;
Bacillus subtilis

Jako EP + funcidy
s účinností na
padlí
fungicidy dle
registru

Bakteriální spála
jabloňovitých

bakterie

B. subtilis, měď

Jako EP+ fosetylAl

Vizuální kontrola
hned při oteplení
Hlavně z jablečná
a z ovocná

Alespoň 2 týdny
před počátkem
letu
Preventivně před
deštěm. Vyšší
dávky dle registru
S oteplením dle
RIMpro
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)

