Monitorovací zpráva o
vývoji chorob a škůdců
v sadech
Zpráva č. 9

24.5.2021

21. týden

1. Aktuální situace
2. Teplotní sumy
3. Doporučení
4. Přípravky
Hlavní témata v ochraně: pilatka jablečná, mšice, vlnatka, obaleč švestkový, o. jablečný,
podkopníček spirálový, 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
Konec květu, Idared opadané kv. plátky

JIŽNÍ MORAVA
Růst plůdků

Růst plůdků

Růst plůdků

Plůdky 0,5-1 cm

Plůdky 1-1,5 cm

Plůdky 0,5-1 cm

Plůdky 1-1,5 cm

Plůdky 1 cm

Plůdky 1-1,5 cm

Plůdky 3-3,5 cm

Růst plůdků, plůdky 3,5-4 cm

Plůdky 1,5 cm

Plůdky 1,5-2 cm

Po odkvětu

Tvorba plůdků

1.2. Počasí
Situace: Před studenou frontou k nám bude v pondělí od jihu přechodně proudit teplejší vzduch.
V úterý se obnoví chladnější a vlhčí proudění od západu, ve kterém se vyskytne déšť nebo
přeháňky. Nejnižší noční teploty 9 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 °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: Pokračuje aktivita listožravých housenek i brouků, létá obaleč švestkový a na JM i
jablečný. Postupné líhnutí letní generace květopasa j.
Škůdce
Aktuální stav
Doporučení
Mera skvrnitá
Převažují nymfy vyšších stádií
Sledovat vývoj a posléze výskyty nových
dospělců a vajíček.
Mšice jitrocelová, Mohou se objevit i větší Při výskytu kolonií, které prozrazují migrující
m. jabloňová, m. kolonie
mravenci, aficidní zásah.
třešňová, aj.
Vlnatka krvavá
V ohniscích patrný výskyt Kromě ohnisek na stromech sledovat migraci
kolonií
z bází
kmenů
a
výmladků.
Zásah
bezprostředně po odkvětu.
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, bekyně
výsadbách!
Zobonosky
Brouci působí škody na Sklepávání + vizuální kontrola; zásah
plůdcích
adulticidem
Listohlodi r.
Lokálně velké výskyty+požerky Vizuální kontrola + sklepávání. Adulticid.
Phyllobius
Mladé výsadby!
Pilatka jablečná
Ve většině oblastí již housenice V chladných oblastech larvicid
Sviluška ovocná
Postupné líhnutí nymf z vajíček Zásah akaricidem podle výskytu
Obaleč švestkový
Let; při velikosti plůdků cca 1 Sledovat lapáky a teplotní sumy. Larvicid při
cm již může klást
splnění BSET10(h)=1500°C od počátku letové
vlny
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 (přítomnost
vajíček/nymf).
Zobonoska
Dospělci
mohou
zahájit Pomocí sklepávání sledovat přednostně ve
třešňová
aktivitu
višních
Necílové
Pavouci, slunéčka, opylovači.
Výběr přípravků přizpůsobit výskytu
organizmy

L3-L5 nymfy mery skvrnité, nymfa s medovicí a ve společnosti mravence

Mšice: m. jitrocelová, m. slívová na meruňkách, m. střemchová a obnovující se kolonie vlnatky

Bejlomorka jabloňová

Zobonoska jablečná + poškozené plůdky; zobonoska třešňová

Ve výsadbách jsou nyní aktivní brouci r. Phyllobius, kteří na rozdíl od zobonosek neškodí na plodech

Bekyně velkohlavá a píďalka podzimní

Květopas lokálně opět způsobil probírky; larva + kukla: nyní se chystají vyletět noví brouci

Podkopníček spirálový a vajíčko na spodní straně listu

Ložisko štítenky čárkovité a líhnoucí se nymfy

Necílové organizmy: slunéčka, pavouci, páteříček a stále ještě je třeba zohlednit opylovače
Další fotografie viz https://biosad.rajce.idnes.cz/

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

Padlí jabloně
(P. leucotricha)
Bakteriální spála
růžokvětých
(Erwinia amylovora)
Suchá skvrnitost listů
peckovin
(Stigmina carpophila)
Hnědnutí listů
meruňky
(Apiognomonia
erythrostoma)
Skvrnitost listů třešně
a višně
(Blumeriella jaapii)

Dozrávání askospor ve všech oblastech, při
ovlhčení výlet zralých askospor. Nebezpečí
infekcí při splnění meteorologických
podmínek. Postupně i sekundární infekce.
Výskyt symptomů u citlivých odrůd. Nyní
sekundární infekce.
Primární infekce v době květu; přispívá k
němu deštivé počasí. Baktérie proniká do
rostliny květními orgány.

Šíření konidiemi během vegetace, dva
týdny po odkvětu začátek ošetření

Doporučení
Preventivní ošetření před
deštěm. Sledovat grafy
RIMpro.
Preventivní ošetření,
sledovat grafy RIMpro.
Preventivní ošetření hrušní
před deštěm. Sledovat
grafy RIMpro.
Ošetření fungicidem před
srážkami

Šíření askosporami, dozrávají 2 týdny po
dokvětu a v závislosti na průběhu počasí
se tvoří 4–6 týdnů

Ošetření fungicidem před
srážkami

Šíření sporami v deštivém počasí ve 3. –
4. týdnu po odkvětu, trvá 4 týdny

Ošetření fungicidem před
srážkami

Poškození moniliovou spálou a příznaky kadeřavosti broskvoně

Padlí jabloně a projevy prvních příznaků napadení strupovitostí j. (v detailu patrné konidiofory)

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

2.2

Model infekcí padlí jabloně

2.3

Model infekcí pilatka jablečná

2.4

Model infekcí skvrnitosti listů třešně a višně

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

3. Teplotní sumy

Klášterec n. O.

Teplotní sumy poukazují na počátek letu + kladení podkopníčka spirálového, o. jablečného i
zimolezového.
PILATKA JABLEČNÁ - 50 % vaj. ve stádiu červ. oči
MŠICE BROSKVOŇOVÁ - 1. kontrola
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 1 g.
OBALEČ JABLEČNÝ - poč. kladeni vaj. 1 g.
PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ - poč. kladení vaj. 1g

Plzeňsko

PILATKA JABLEČNÁ - 50 % vaj. ve stádiu červ. oči
MŠICE BROSKVOŇOVÁ - 1. kontrola
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 1 g.
OBALEČ JABLEČNÝ - poč. kladeni vaj. 1 g.
PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ - poč. kladení vaj. 1g

Klopina

PILATKA JABLEČNÁ - 50 % vaj. ve stádiu červ. oči
MŠICE BROSKVOŇOVÁ - 1. kontrola
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 1 g.
OBALEČ JABLEČNÝ - poč. kladeni vaj. 1 g.
KLÍNĚNKA JABLOŇOVÁ - poč. kladení vaj. 1g

Jičínsko

PILATKA JABLEČNÁ - 50 % vaj. ve stádiu červ. oči
MŠICE BROSKVOŇOVÁ - 1. kontrola
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 1 g.
OBALEČ JABLEČNÝ - poč. kladeni vaj. 1 g.
PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ - poč. kladení vaj. 1g
PILATKA JABLEČNÁ - 50 % vaj. ve stádiu červ. oči

Slaný

MŠICE BROSKVOŇOVÁ - 1. kontrola
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 1 g.
OBALEČ JABLEČNÝ - poč. kladeni vaj. 1 g.
PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ - poč. kladení vaj. 1g

V. Bílovice

PILATKA JABLEČNÁ - 50 % vaj. ve stádiu červ. oči
MŠICE BROSKVOŇOVÁ - 1. kontrola
OBALEČ ZIMOLEZOVÝ - poč. letu 1 g.
OBALEČ JABLEČNÝ - poč. kladeni vaj. 1 g.
PODKOPNÍČEK SPIRÁLOVÝ - poč. kladení vaj. 1g

0%

Sledovat sumy (www.amet.cz).

20%

40%

60%

80%

100%

4. Přípravky
Organismus

Cílené
stádium

Mšice

Přípravky – EP

Přípavky –IP

Pozn.

Azadirachtin,
pyrethrum

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

Kontrola výskytu
kolonií.

Vlnatka krvavá
Pupenoví a
slupkoví obaleči,
píďalky

kolonie
housenky

B. thuringiensis

Zobonosky

dospělci

spinosad

Pilatka jablečná

housenice

Q. amara extract

Obaleč
švestkový

L1 housenky

B. thuringiensis

Strupovitost
jabloně

Askospory,
spory

měď, síra, polysulfid
vápenatý*

Spinosad,
acetamiprid
Acetamiprid,
flupyradifurone
Acetamiprid,
cyantraniliprole
Jako EP + fungicidy
dle registru

hydrogenuhličitan
draselný
Jako EP + funcidy
s účinností na padlí
Jako EP+ fosetyl-Al

smáčedlo
Vizuální kontrola
požerků,
sklepávání.
Mladé výsadby!!
Jabloně, višně,
třešně

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

Padlí jabloně

spory

Bakteriální spála
jabloňovitých

bakterie

Síra, polysulfid
vápenatý
B. subtilis, měď

Suchá
skvrnitost listů
peckovin
Hnědnutí listů
meruněk

konidie

Vitisan, Myco-Sin

fungicidy dle
registru

Ošetření v
deštivém počasí

konidie

fungicidy dle
registru

Ošetření v
deštivém počasí

Skvrnitost listů
třešně a višně

konidie

přípravky na bázi
mědi a síry, Vitisan,
Myco-Sin
přípravky na bázi
mědi a síry, Vitisan,
Myco-Sin

fungicidy dle
registru

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)

