Monitorovací zpráva o
vývoji chorob a škůdců
v sadech
Zpráva č. 8

17.5.2021

20. týden

1. Aktuální situace
2. Teplotní sumy
3. Doporučení
4. Přípravky
Hlavní témata v ochraně: pilatka jablečná, mšice, vlnatka, mera skvrnitá, obaleč švestkový,
moniliová spála peckovin, bakteriální spála, strupovitost + 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
Květ, Idared královský květ opad plátků

JIŽNÍ MORAVA
Konec květu

Konec květu

Po odkvětu, růst plůdků

Konec květu

Plůdky 0,5-1 cm

Konec květu

Po odkvětu

Konec květu

Po odkvětu

Plůdky 2,5-3 cm

Růst plůdků, plůdky 2,5-3,5 cm

Po odkvětu

Růst plůdků

Rybíz – plný květ

Rybíz - plný květ až odkvétání

1.2. Počasí
Situace: bude pokračovat příliv chladnějšího a vlhčího vzduch od západu až severozápadu.
Bude většinou oblačno, na většině území přeháňky nebo občasný déšť, později oblačno až
polojasno, ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 17
°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: Škůdci se postupně probouzejí k životu. Oteplení minulý týden vedlo např. ke
zvýšení aktivity listožravých housenek a také urychlilo líhnutí mer na hrušních.
Škůdce
Aktuální stav
Doporučení
Mera skvrnitá
L1 a postupně i L2 nymfy, k Nyní ideální příležitost pro larvicidní zásah.
hromadnému líhnutí došlo
hlavně během oteplení
Mšice jitrocelová, Mohou se objevit první menší Při výskytu kolonií, které prozrazují migrující
m. jabloňová, m. kolonie. Většinou již po mravenci, aficidní zásah.
třešňová, aj.
ošetření.
Vlnatka krvavá
Začátek obnovy kolonií
Kontrola výskytu živých nymf na stromech a u
báze kmenů, odstranění výmladků, kontrola
výskytů voskových povlaků
Slupkoví a
Výskyty požerků a housenek na Zásah selektivním larvicidem co nejdříve na
pupenoví obaleči,
meruňkách a v jabloních
mladé housenky. Důležité hlavně v mladých
píďalky
výsadbách!
Zobonosky
Brouci již mohou působit škody Sklepávání + vizuální kontola; při výskytu
na plůdcích
zásah adulticidem
Listohlodi r.
Mohou škodit v době květu Vizuální kontrola + sklepávání. Adulticid.
Phyllobius
společně se zobonoskami aj.
Pilatka jablečná
Ve většině oblastí se pilatka Nyní již přichází ve většině regionů v úvahu
líhne nebo se termín blíží
pouze larvicid - dle kontroly ve fázi červených
očí nebo podle modelu RIMpro
Pilatky na slivoních Většinou již líhnutí
Larvicid před a nebo v době líhnutí housenic
Sviluška ovocná
Postupné líhnutí nymf z vajíček Zásah akaricidem podle výskytu
Obaleč švestkový
Let; může i klást
Sledovat lapáky
Obaleč jablečný
Na JM již let
Sledování úlovků a modelu. Pro kladení je
nutné splnění večerních teplot nad 16,5°C
Podkopníček
Zaznamenány úlovky v lapácích Sledování lapáků a tako vizuální kontrola
spirálový
kladení vajíček
Štítenka čárkovitá Po květu probíhá líhnutí
Sledovat líhnutí nymf ze štítků v ohniscích
nebo i stav samičích štítků (přítmonost
vajíček/nymf).
Zobonoska
Dospělci
mohou
zahájit Pomocí sklepávání sledovat přednostně ve
třešňová
aktivitu
višních
Necílové
Pavouci, slunéčka, opylovači.
Výběr přípravků přizpůsobit výskytu
organizmy

L1 nymfa mery skvrnité (14.5.2021 Jičínsko), píďalka podzimni

Požerky píďalek na meruňkách a na jabloni

Píďalky snadno poznáme podle způsobu pohybu, který vyplývá z chybějících panožek ve střední části těla

Násada poškozená pilatkami na slivoních, housenice uvnitř plůdku

Vajíčko pilatky ve fázi hnědých očí s patrným tělem housenice; primární žír na plůdku

Podkopníček spirálový a vajíčko na spodní straně listu

Ložisko štítenky čárkovité a líhnoucí se nymfy

Při volbě přípravků je třeba zohlednit přítomnost opylovačů (pískorypka, zednice a v. medonosná)
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)

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

Doporučení
Preventivní ošetření před
deštěm. Sledovat grafy
RIMpro.
Možnost
infekcí.
Preventivní
ošetření,
sledovat grafy RIMpro.
Preventivní ošetření před
deštěm. Infekce květů při

Bakteriální spála
růžokvětých
(Erwinia amylovora)

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.

vysoké vzdušné vlhkosti
(85%) a ovlhčení (déšť).
Preventivní ošetření hrušní
před deštěm. Sledovat
grafy RIMpro.

V neošetřovaných zahradách jsou letos poškození moniliovou spálou značná

Padlí jabloně a projevy rané infekce strupovitosti

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

Vysvětlivky:
Barevná pole v grafu: eggs = diapauzní vajíčka, nymphs = nympfy (zakladatelky), adults =
dospělci (zakladatelky), migrated to apple = migrace na jabloně (pozn.: pravděpodobně se
zobrazí až při podzimní migraci z r. Plantaginea na jabloně)
Svislé šedé linie v grafu: Greentip = cca myší ouško, full bloom = plný květ (pozor – u každé
lokality nutno nastavit biofix, tj. fenologickou fázi dle skutečnosti v oknu „lokální
parametry“!!), start spray window/end spray window = počátek a konec aplikačního okna.
V tomto (modelovém) případě byl prostor pro ošetření mezi 19.4. a 5.5.
Pro kompletní zobrazení vývoje je třeba nastavit celý rok (=entire year) nebo začátek výpočtu
nastavit alespoň zčásti na předpokládanou dobu diapauzy (černá plocha) – zde zvolen 10.
březen 2021.
MODEL PRO MŠICI JITROCELOVOU JE VE ZKUŠEBNÍM PROVOZU – VÍTÁNY JSOU VAŠE
PŘIPOMÍNKY A OHLASY.

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

3. Teplotní sumy
Teplotní sumy poukazují na líhnutí pilatky jablečné a na počátek letu o. jablečného.

Sledovat sumy (www.amet.cz).

4. Přípravky
Organismus

Cílené
stádium

Přípravky – EP

Přípavky –IP

Pozn.

Mera skvrnitá

L1 nymfy

spinosad

Spinosad,
spirotetramat,
flonicamid,
chlorantraniliprole,
acetamiprid,
flupyradifurone
EP + flonicamid,
pirimicarb,
acetamiprid,
spirotetramat,
flupyradifurone
(dle registrace)
Jako mšice
Jako EP
+indoxacarb,
chloratraniliprole

1. ošetření při
10% vylíhlých
nymf, po 10
dnech zopakovat.

Mšice

Azadirachtin,
pyrethrum

Vlnatka krvavá
Pupenoví a
slupkoví obaleči,
píďalky

kolonie
housenky

B. thuringiensis

Pilatky jablečná

housenice

Q. amara extract

Sviluška ovocná

nymfy

Preventivně T. pyri

Obaleč
švestkový
Strupovitost
jabloně

L1 housenky

B. thuringiensis

Askospory,
spory

měď, síra, polysulfid
vápenatý*

Acetamiprid,
flupyradifurone
akaricid
(acechoinocyl,
tebufenpyrad,
milbemektin);
spirotetramat
Acetamiprid,
cyantraniliprole
Jako EP + fungicidy
dle registru

hydrogenuhličitan
draselný
Padlí jabloně

spory

Moniliová spála
peckovin

konidie

Bakteriální spála
jabloňovitých

bakterie

Síra, polysulfid
vápenatý
měď, MycoSin;
Bacillus subtilis

Jako EP + funcidy
s účinností na padlí
fungicidy dle
registru

B. subtilis, měď

Jako EP+ fosetyl-Al

Kontrola výskytu
kolonií.

smáčedlo
Vizuální kontrola
požerků,
sklepávání.
Mladé výsadby!!

Kontrola ohnisek
výskytu, kontrola
růžic

SET10(h)=1500°C
od 1. kladení
Preventivně před
deštěm nebo
kurativně
*) v květu max.
1,5%
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)

