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1 Úvod



1.1 Cíl metodiky
I když sady v naší zemi zaujímají poměrně malý podíl země-
dělské půdy, jsou tradiční a obohacující složkou krajiny. Spl-
nění ekonomické výkonnosti intenzivního zemědělství, včetně 
ovocných výsadeb, je v současné době podmíněno zatíže-
ním životního prostředí agrochemikáliemi. V samotných jádro-
vinách bývá v průběhu jedné sezóny uskutečněno i více než 
20 pesticidních zásahů. Přestože jsou během aplikací respek-
tována pravidla minimalizující vliv přípravků na okolní příro-
du a zdraví člověka, tyto chemické látky zůstávají rizikem. Pro-
to je nutno jejich používání co nejvíce omezovat anebo se jej 
zcela vyvarovat. Takový program nyní nabízí ekologická pro-
dukce, pro níž jsou ovocné sady ideálním prostředím. Dlou-
hodobý charakter výsadeb a možnost rozvoje druhové pes-
trosti vytvářejí podmínky pro uplatnění zásad, které je v pol-
ních plodinách obtížné uskutečnit. Ekologická produkce ovo-
ce přitom doznala za poslední dvě desetiletí v celoevropském 
měřítku rozvoj od extenzivního pojetí k propracované techno-
logii s výsledky srovnatelnými s běžnou produkcí. Není výjim-
kou, že naši pěstitelé, kteří se pro ekologickou produkci roz-
hodli, bývají překvapeni, že tento systém skutečně funguje.  
Díky vyšším provozním nákladům, vysokým odborným náro-
kům na pěstitele a také díky vyšším cenám však zaujímá bio-
ovoce na trhu malý podíl - ve vyspělých zemích do 10%. Eko-
logická produkce  ale hraje nezastupitelnou roli v rozvoji inte-
grované produkce, a to zejména v případech, kde jsou pěs-
titelé limitováni výskytem reziduí v ovoci (tzv. nízkoreziduál-
ní a bezreziduální produkce) - je tedy vkladem do budouc-
na. Systém ochrany je v současné době asi nejlépe propra-
cován pro jádroviny, a to díky ekonomickému významu jab-
lek. U většiny klíčových škůdců a patogenů je zde k dispozici 
velmi dobrý nebo uspokojivý výběr účinných přípravků a po-
stupů umožňujících řešit během sezóny zásadní problémy. Cí-
lem této metodiky, jež vznikala v horizontu cca 5 let, je podat 
ucelený přehled o systému ochrany jabloní i hrušní, který je 
na těchto postupech založen. Ve výčtu škodlivých organizmů 
jsou zpracovány podrobně především klíčové druhy s aktua-
lizacemi získanými během výzkumu, díky spolupráci s pěstite-
li a na základě dlouholetých zkušeností vlastních i převzatých 
ze zahraničí. Věřím, že metodika bude přínosem pro všechny, 
kteří našli odvahu opustit zaběhlé koleje tradičního, na che-
mických látkách založeného pěstování ovoce, a rozhodli se 
pro ekologické hospodaření.

za autorský kolektiv
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Anotace
Metodika je určena pěstitelům jádrovin 
v režimu ekologické produkce. Zahrnuje 
poznatky, jež byly získány v průběhu 
řešení projektu QJ1210209 v letech 2012 
- 2015. Publikace obsahuje podrobné 
informace ke všem významným 
patogenům a škůdcům ve výsadbách 
jabloní a hrušní. Zpracována jsou 
doporučení v ochraně s využitím 
přípravků a metod pro systémy 
ekologické produkce.

Annotation
The publication is intended for the apple 
and pear growers involved in organic 
farming systems. The text was worked 
up on the base of the results of the 
project  QJ1210209  solved during years 
2012 - 2015. The book involves detailed 
information about the most important 
pests and diseases in apples and pears. 
In addition, the  recommendations 
in pest & disease management 
compatible with organic fruit production 
are available.

ÚVoD 1
Anotace
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1.2 Vlastní popis metodiky

ÚVoD1

lOGICKé člENěNí METODIKy. Publikace je rozdělena na 
3 hlavní části: 

 ● obecná část - zahrnuje základní informace k produk-
ci jádrovin, k ekologické produkci, popsány jsou obecné 
principy ochrany v tomto systému, prostředky biologické 
ochrany  a prezentovány některé výsledky z uskutečně-
ných pokusů.

 ● Popisná část  - zde najdete popis, diagnostiku a bio-
nomii patogenů a škůdců včetně doporučení v ochraně. 
Součástí této části knihy jsou i kapitoly věnované necílo-
vým organizmům, zejména přirozeným nepřátelům.

 ● Přílohy - zahrnují další informace potřebné v rozhodo-
vacím procesu v ochraně, jako jsou fenologické fáze, pří-
pravky a kalendář ochrany. 

USPOřáDáNí PoPISNé čáStI je následující:

 ● Před kapitolami zaměřenými na patogeny a škůdce 
je obecný úvod, jehož cílem je nastínit základy biologie a 
taxonomie těchto organizmů a také obecné principy a 
metody ochrany. 

 ● Jednotliví škůdci jsou zahrnuti do nadřazených kapi-
tol, a to na úrovni řádů; u patogenů není toto členění 
jednotné. Pro snazší orientaci jsou kapitoly barevně odli-
šeny pomocí záložky v horním rohu stránky.

 ● U taxonů je v úvodní části kapitoly vložena tabulka vy-
jadřující jejich význam v ochraně (viz legenda).

● klíčový druh
○ méně významný druh
+ okrajový druh 

legenda k přehledu patogenů a škůdců

Popis  
metodiky

 ● Základní grafické schéma tvoří u většiny druhů jedna 
stránka či dvoustrana, kde najdete popis, diagnostiku,  
bionomii, doporučení v ochraně a  přípravky - vše prová-
zené obrázky.

 ● U klíčových druhů (obaleč jablečný, strupovitost jab-
loně, aj.) je rozsah stran větší; naopak u jiných je zreduko-
ván úměrně jejich významu.

 ● Závěr metodiky zahrnuje povinné kapitoly nezbytné 
pro její certifikaci a hlavně pro čtenáře užitečné jmenné 
rejstříky organizmů, a to v české, vědecké, anglické a ně-
mecké verzi. Německé a anglické názvy taxonů jsou uve-
deny i v záhlaví kapitol popisné části publikace.
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obsah vybraných látek v jablkách na 100 g

1.3 Produkce  
jádrovin

NUTRIčNí hODNOTA. Jádrovi-
ny, zejména jablka, představu-
jí v našich zeměpisných šířkách  
nejvíce pěstované ovoce a jsou 
významnou složkou našeho jí-
delníčku. Obsah  řady důleži-
tých látek (viz tabulka) činí jabl-
ka dieteticky příznivými. Kromě 
energetické hodnoty, vyplývají-
cí z obsahu sacharidů, jsou jabl-
ka zdrojem draslíku, fosforu, hoř-
číku i vápníku. Podíl vitamínu C 
a vitamínů řady B je nižší, avšak 
vzhledem k vysoké spotřebě (20 
- 25 kg/osobu a rok) zajišťují ja-
blka jejich relativně významný 
příjem. Hrušky jsou zdrojem vi-
tamínu C, vlákniny a pektinu a 
mají velmi nízký obsah nasyce-

voda 82,5 g
proteiny 0,3 g
sacharidy 13,7 g
vláknina 2,0 g
vitamín C 6 mg
vitamín B1 0,01 mg
vitamín B2 0,02 mg
draslík 125 mg
fosfor 12 mg
hořčík 7 mg
vápník 7 mg

ENERGIE 224 kJ

ných tuků, cholesterolu a sodíku. Opro-
ti jablkům hrušky obsahují více vitamínu 
B2 (až 0,68 mg.kg-1) a zejména B6 (1,14 
mg.kg-1). U hrušek jsou díky vysokému po-
dílu antioxidantů prokázány protizánětli-
vé účinky a zároveň přispívají ke snížení 
rizika vzniku srdečních chorob a diabe-
tu 2. typu. Jde o snadno stravitelné ovo-
ce a vliv na trávení je příznivější než např. 
u citrusů. U hrušek se setkáváme jen se 
sporadickým výskytem alergenů.

Zdroj: Renzo Angelini et al., 2008

ÚVoD 1

Prudukce  
jádrovin
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Základní údaje k produkci v EU
Jádroviny tvoří na evropském kontinentu (včetně Velké Británie) 
1/3 celkové produkce ovoce. Omezíme-li statistiky pouze na ja-
blka, tak zde se objem produkce v EU za období 2004-2014 po-
hyboval mezi 9,1 (v roce 2007) a 11,6 mil. t/rok (2004).  Největšími 
hráči z jsou v tomto směru Polsko (1,0 - 3,2 mil. t/rok) a  Itálie s roč-
ní produkcí okolo 2,0 mil. t, dále Francie (1,0 -1,7 mil. t/rok) a Ně-
mecko (0,8 - 1,0). Okolo půl milionu tun jablek produkuje Španěl-

GENETICKé ZDROJE. Z botanicko-geografického 
hlediska rod jabloň (Malus spp.) zahrnuje cca 10  
druhů divokých jabloní (M. sylvestris, M. pumila, M. 
sieversii, M. baccata, M. floribunda, M. angustifo-
lia, M. coronaria, M. ioensis, M. soulardii, M. fusca) 
pocházejících z 5 oblastí (Evropa, Přední Východ, 
střední Asie, východní Asie + Japonsko, S. Ameri-
ka) přibližně ve stejné zeměpisné šířce (mírné pás-
mo). Důležitým zdrojem jsou např. hornaté regiony 
střední Asie (Kazachstán, Tádžikistán, Kyrgyzstán a 
jižní čína) odkud pochází Malus sieversii; Malus flori-
bunda je původem z východní Asie. Významné ge-
netické zdroje se také nachází např. v Turecku. Pů-
vod rodu hrušeň (Pyrus) je vztahován k regionům 
východní číny (podhůří Ťan-šanu) odkud se podél 
horských masivů šířil dál. Bohatá odrůdová skladba 
hrušně domácí (Pyrus communis subsp. communis) 
pochází ze 2 poddruhů - P. communis subsp. pyras-
ter and P. communis subsp. caucasica. 

ÚVoD1

sko a překvapivě i Ma-
ďarsko. Obdobné úda-
je najdeme dále u Por-
tugalska, Nizozemí, Bel-
gie, Rumunska a V. Bri-
tánie. českou republiku 
s 80-170 tis.t/rok řadíme 
mezi menší producen-
ty (neuvažujeme-li stá-
ty, jako švédsko, litva, 
Chorvatsko aj.). Uspět v 
této konkurenci je pro 
české ovocnářství obtíž-
ným úkolem.
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ÚVoD 1

Přibližně 70 % italské produkce po-
chází z regionu Trento - Alto Adige; 
dalšími pěstitelskými oblastmi je Ve-
neto, Emiglia Romagna, Piemonte 
a Campania. Region Trento - Alto 
Adige je s 28 tis. ha půdy největší  
souvislou pěstitelskou oblastí jablo-
ní v Evropě a i jednou z nejvýznam-
nějších na světě. Pomyslným stře-
dem tohoto ovocnářského světa 
s dlouholetou tradicí je provincie 
Trento.  Na svazích Dolomit i v údo-
lích se na 10 tis. ha, tj. ploše srov-
natelné se všemi intenzivními sady 
v čR, každoročně vypěstuje okolo 
450 tis. t jablek. Sady jsou opravdu 
všudypřítomným fenoménem a na-
jdeme je od 400 až do 1200 m.n. m, 
a to i na vzdálených strmých sva-
zích, kde bychom očekávali spíše 
lyžařské areály.

Foto Luděk Laňar

Trento - Alto Adige:
ovocnářský fenomén v EU

Produkce  
jádrovin
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ÚVoD1

Odrůdová skladba v EU
JABlKA. Odrůdová skladba především odráží po-
žadavky globálního trhu a poukazuje na konzer-
vativnost poptávky a zřejmě i na nízkou informo-
vanost jednotlivých konzumentů o odrůdách a je-
jich vlastnostech. V roce 2013 zaujímala v produk-
ci s velkou převahou 1. místo odrůda ´Golden Deli-
cious´ (2,5 mil. tun), následovaná odrůdami ´Gala´ 
(1,1 mil. tun) a ´Idared´ (1,0 mil. tun). Dalšími nej-
rozšířenějšími odrůdami s objemem produkce blíží-
cí se 0,5 milionů tun byly ´Red Delicious´ (0,5 mil. 
tun), ´Jonagold´ (0,4 mil. tun) a ´Šampion´ (0,4 mil. 
tun). Pak následují odrůdy s produkcí okolo 0,3 mil. 
tun: ́ Granny Smith´,  ́ Jonagored´ , ́ Braeburn´ a ́ El-
star´. U odrůd ´Fuji´, ´Gloster´ a ´Jonathan´ je uve-
den údaj 0,2 milionu tun a 0,1 milionu tun/rok u od-
růdy ´Kanadská Reneta´.  Z tohoto výčtu je patrné, 
že odrůdy rezistentní ke strupovitosti či padlí se do-
sud výrazněji neprosadily.

3
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Zastoupení odrůd 
jablek v EU v roce 

2013
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Legenda: GD=Golden 
Delicious, GA=Gala, 
ID=Idared, RD=Red De-
licious, JG=Jonagold, 
š=šampion

hRUšKy. Celkový objem produkce hrušek v EU se v 10 le-
tém horizontu (2004-2014) pohyboval těsně nad 2,0 mili-
ony t/rok. Největšími producenty jsou Itálie (0,7-0,9 mil. t), 
Španělsko (0,4-0,6 mil. t), Nizozemí a Belgie (0,2-0,3 mil. 
t), Francie (0,2 mil. t) a Portugalsko (0,1-0,2 mil. t). Polsko 
s 50 tis. tunami za ovocnářskými velmocemi zaostává. V 
čR produkce hrušek v daném období kolísala mezi 2 a 
8 tisíci t/rok. Nejrozšířenější odrůdy (mil. t): ´Konference´ 
(0,7-0,9), ´Abate Fetel´ (0,3-0,4), ´Williamsova´ (0,3), ´Ro-
cha´ (0,1-0,2).

Produkce  
jádrovin 
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2 Ekologická  
produkce

Ekologická produkce ovoce je sou-
částí ekologického zemědělství 
(dále jen EZ) a plně se podřizuje jeho 
cílům a omezením. EZ je přesně defi-
novaný způsob hospodaření a jeho 
historie sahá do poloviny 20. století. 
Zavedenému názvu „ekologické ze-
mědělství“ odpovídá v angloame-
rickém prostředí termín "organic far-
ming"; v německy mluvících zemích 
pak "Biologische landwirtschaft". 
EZ představuje formu hospodaře-
ní založenou na střídání plodin, vy-
užívání organických hnojiv a kom-
postů ve výživě, na biologických for-
mách ochrany a na podpoře půd-
ní úrodnosti. V EZ je striktně zaká-
záno používání průmyslových hno-
jiv, chemických pesticidů (herbici-

dů, zoocidů a fungicidů), reguláto-
rů růstu, hormonů, antibiotik, umě-
lých aditiv v krmivech a také pěsto-
vání nebo zpracovávání geneticky 
modifikovaných organizmů. V EU je 
právní rámec pro ekologické země-
dělství zakotven v nařízení Rady (ES) 
č. 834/2007. 

Cíle EZ ve vztahu k ovocnářství:
 ● udržovat a zlepšovat úrodnost půdy,
 ● neznečišťovat životní prostředí země-

dělskou činností, 
 ● uchovat přírodní ekosystémy v kraji-

ně, chránit přírodu a její diverzitu, 
 ● nepoužívat minerální hnojiva a v 

ochraně rostlin chemické přípravky, 
 ● produkovat kvalitní biopotraviny o 

vysoké nutriční hodnotě v dostateč-
ném množství.

Produkty vypěstované v ekologic-
kém zemědělství jsou bioprodukty, v 
tomto případě bioovoce (biojablka 
atd.). Takové označení mohou pou-
žívat pouze pěstitelé, kteří splnili sta-
novené legislativní podmínky, jsou 
evidováni v seznamu MZe a podro-
bují se předepsaným kontrolám.

2.1 Vymezení pojmů 

Definice EP
EKoLoGICKá PRoDUKCE 2
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V české republice stanovuje kritéria 
pro označení produktů jako „pro-
dukt ekologického zemědělství“ 
zákon č. 242/2000 Sb. Od 1. květ-
na 2004 se pak i na českou repub-
liku vztahuje evropské nařízení Rady 
834/2007 o ekologickém zeměděl-
ství a nařízení Komise 889/2008, kte-
ré je závazné pro všechny členské 
země EU. Ekologická produkce pod-
léhá certifikaci a kontrolám uskuteč-
ňovaným prostřednictvím soukro-
mých organizací (KEZ o.p.s., Biokont 
CZ, s.r.o., ABCERT AG) a nově také 
státním kontrolním orgánem (ÚKZÚZ) 
a firmou  BUREAU VERITAS CZECh RE-
PUBlIC, spol. s r.o. Souhrnnou data-
bázi informací o ekologickém ze-
mědělství najdeme na portálu  
eAgri provozovaném MZe čR.

Ovocné výsadby jako trvalé kultu-
ry umožňují vytvoření poměrně pes-
trého agroekosystému s rozvinutými 
vztahy mezi organizmy na různých 
trofických úrovních a jsou proto vel-
mi vhodným prostředím pro uplat-
nění principů ekologického země-
dělství. hlavní předností ekologické 
produkce ovoce je minimalizace ri-
zik ve vztahu k životnímu prostředí a 
ke zdraví člověka a splnění řady as-
pektů trvalé udržitelnosti. Jedná se 
především o úplné vyloučení nega-
tivních dopadů používání chemic-
kých přípravků, jako je zabránění vý-
skytu reziduí v ovoci a omezení ved-
lejších účinků přípravků na necílo-
vé organizmy, eliminace vedlejších 
účinků herbicidů na edafon a jejich 
hromadění v půdě.

2.3 Proč ekologická 
produkce?

2.2 legislativa v čR

2.4 Zahrnuje ekologická 
produkce nějaká rizika?
Ano, zahrnuje, ale jsou nesrovnatel-
ná s riziky spojenými s chemickými  
pesticidy. Přímá ochrana proti škod-
livým organismům se v EP provádí  
biopreparáty, přípravky na bázi fero-
monů, botanickými pesticidy, pod-
půrnými látkami, přírodními oleji a 
minerálními látkami. Určitým kom-
promisem je v tomto ohledu využívá-
ní fungicidů na bázi mědi i síry, kte-
ré nejsou z ekotoxikologického hle-
diska ideální, ale neexistuje za ně pl-
nohodnotná alternativa. Problém 
nadměrných depozicí mědi je řešen 
ročním limitem dávek (6 kg Cu/ha 
a rok). U síry omezení spíše vyplýva-
jí ze samotného provozu, a to v dů-
sledku její fytotoxicity při vysokých 
letních teplotách. Obezřetně je tře-
ba zacházet s některými přírodní-
mi zoocidy (spinosad, přírodní py-
retrum), které vykazují vedlejší ne-
příznivé účinky na přirozené nepřá-
tele škůdců. Pro pěstitele bývá pro-
vozně i psychologicky obtížné ob-
dobí tzv. konverze, kdy se vlivem vy-
loučení širokospektrálních insekticidů 
mohou objevit někteří škůdci. Problé-
my většinou odezní po ustanovení  
biologické rovnováhy; přetrvávat 
ale mohou výskyty hlodavců  a vek-
torů fytoplazem, případně i dalších 
škodlivých organizmů.

EP a  
legislativaEKoLoGICKá PRoDUKCE2
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Počátky ekologického pěstování 
ovoce v Evropě spadají do obdo-
bí mezi světovými válkami, kdy se 
v Německu a ve švýcarsku začaly 
objevovat alternativní přístupy k ze-
mědělskému hospodaření, ze kte-
rých dnes vychází tzv. biodynamic-
ké zemědělství. V 70. letech minulé-
ho století, v období masivního využí-
vání chemických pesticidů, se v zá-
padních zemích Evropy začaly šířit 
názory, že takový systém není dlou-
hodobě udržitelný. Bariérou pro roz-
voj pěstování bioovoce byl nedo-
statek účinných prostředků ochrany 
schopných nahradit chemické pří-
pravky. od poloviny 80. let minulého 

Procentické zastoupení ovocných druhů v ekologické produkci v Rakousku  
(zdroj: K. Waltl, 2014 ).

Odrůda Šampion- ekologický sad ve Štýrsku 

EKoLoGICKá PRoDUKCE 2

2.5 Ekologická 
produkce v zahraničí

století se však začaly proti škůdcům 
používat nově vyvinuté bioprepará-
ty a nové strategie ochrany (např. 
entomopatogenní viry a metoda 
dezorientace), což zásadně změnilo 
situaci. Vývoj postupně směřoval ke 
zvyšování intenzity produkce a k její 
vysoké kvalitě. Na velmi dobré úrov-
ni je v současnosti vypracován sys-
tém pro ekologické pěstování jab-
lek (zahraniční pěstitelé zde dosa-
hují výnosů 30 t/ha i více). Méně pří-
znivá situace je dosud v oblasti eko-
logického pěstování třešní, kde není 
dořešena biologická ochrana proti 
vrtulím. V důsledku vysoké technolo-
gické a profesní náročnosti, vyšších 
provozních nákladů (např. na živou 
práci) a díky omezeným možnostem 
odbytu (vyšší ceny produkce) však 
zůstává EP i v ovocnářsky vyspělých 
zemích (Rakousko, Německo, Itálie) 
minoritní záležitostí. Její podíl se zde 
pohybuje okolo 10 % tržeb, ale mezi-
ročně zůstává víceméně stejný, a to 
díky stabilitě cen i odběratelské zá-
kladny. Vyšší zastoupení ekologické 
produkce lze tradičně zaznamenat 
ve švýcarsku a dále v jižních státech 
EU (produkce oliv, citrusů a kaštanů.

Plodina 2005 2008 2012 2013
Jabloně 6,2 10,1 10,8 10,0
hrušně 21,5 29,8 26,6 26,4
Třešně a višně 18,3 8,9 6,7 6,9
Meruňky 8,8 11,2 11,9 8,5
Slivoně 4,0 4,6 5,4 5,1
Broskvoně a nektarinky 3,7 8,7 9,8 10,9
černý bez 11,5 13,4 13,7 14,5
Jahody 3,9 5,2 4,4 4,8

EP  
v zahraničí
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EKoLoGICKá PRoDUKCE2

2.6 Ekologická 
produkce v čR

Graf 1: Výměra a procentické zastoupení ekologických sadů v České republice 
v období 2008 - 2015 (zdroj:  www.eagri.cz).

Ekologický sad v Klášterci nad Ohří 

V čR se ekologická produkce ovo-
ce vyvíjela s určitým zpožděním a 
pomaleji, a to nejen ve srovnání se 
zahraničím, ale třeba i s vývojem 
ekologické produkce vinné révy. Pří-
činy spočívaly v nevhodném defi-
nování podmínek pro podporu eko-
logického zemědělství a také v ne-
dostatečném rozvoji odborného 
a technologického zázemí. Od r. 
2008 se výměra sadů evidovaných 
v EZ více než zdvojnásobila. V sou-
časné době tyto výsadby zaujíma-
jí téměř 6700 ha, což představuje  
36 % plochy sadů celkem (počítá-
me-li 19 000 ha). Příznivost údajů, 
které v evropském měřítku nemají 
obdoby, však zdaleka nevyznívá tak 
zřetelně, vezmeme-li v úvahu objem 
vypěstovaného ovoce. V mnohých 
ekologických sadech je produkce 
velmi nízká nebo dokonce žádná, 
přestože i u nás najdeme řadu pěsti-
telů, kteří jsou schopni nabídnout vel-
mi kvalitní bioprodukci. Podle úda-
jů z roku 2010 činil průměrný výnos  

biojablek 3,24 t/ha a v roce 2012 
dokonce jen 1,55 t/ha, což svěd-
čí o převažující extenzivnosti většiny 
ploch ovocných sadů. Do roku 2014 
nebyly podmínky dotací na pěsto-
vání ovoce v EZ vázány na produk-
ci. Od roku 2015 nastaly změny v 
podmínkách podpor ekologického 
zemědělství tak, aby ekologické ze-
mědělství plnilo mimo jiné i roli eko-
nomickou (viz str. 20).
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EKoLoGICKá PRoDUKCE 2

Od r. 2015 je zavedena povinnost 
prokázat realizovanou produkci.

EP v ČR

Vybraná kritéria pro dotace v roce 2015.

*) pro rok 2016 zrušeno

Kritérium pro dotaci Intenzivní 
sady

Ostatní  
sady

Minimální počet stromů/ha (jádroviny) 500 100

Minimální počet keřů/ha 2000 1000

Nízké pěstitelské tvary povinné ANO NE

Maximální vzdálenost řad 8 m -

Povolena produkce jiných plodin v meziřadích a 
v příkmenných pásech

NE ANO

Povolena pastva hospodářských zvířat NE ANO

Povinnost zajistit mechanickou údržbu meziřadí a 
příkmenného pásu ve stanoveném termínu

ANO NE

Ponechat každoročně 5-15 % sadu bez mecha-
nické úpravy*

ANO ANO

Provádět pravidelný řez korun ovocných stromů 
a keřů ve stanoveném termínu (do 15.8.)

ANO ANO 

Zajistit oporu a ochranu proti okusu u nově vysa-
zovaných stromů

ANO ANO

Sklidit a odvézt každoročně produkci ovoce ze 
sadu, s výjimkou případů fytosanitárních opatření

ANO ANO

Realizace produkce na trhu - minimum pro JABlONě 5,0 t/ha 1,0 t/ha

Realizace produkce na trhu - minimum pro hRUšNě 4,0 t/ha 1,0 t/ha

PODMíNKy V RáMCI DOTACí V čR. V souvislosti s 
dotacemi jsou ekologické sady rozděleny do dvou 
kategorií: intenzivní a ostatní (extenzivní) lišící se na-
stavenou výší subvencí a rozdílnými technologický-
mi podmínkami.  U extenzivních sadů je především 
výrazně nižší příjem. V "ostatních" sadech, plnících 
více krajinotvornou funkci, je povolen nižší počet 
stromů na plochu, možnost pěstování dalších plo-
din v meziřadích a v příkmenných pásech a pastva 
hospodářských zvířat. V případě produkce dalších 
plodin a pastvy je povinnost zavést taková opat-
ření, aby nebyly poškozeny ovocné stromy nebo 
keře. Příjem dotace je v obou kategoriích podmí-
něn prokázáním minimální úrovně vlastní produkce 
na hektar (viz tabulka). Poznámka: Kromě uvede-
ných kategorií ovocných sadů v ekologickém reži-
mu je v rámci dotací definován termín "Jiná trvalá 
kultura - krajinotvorný sad" (§ 17 NV 76). Tyto výsad-
by však spadají do samostatné kategorie.
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Krajinný ráz ekologického sadu - Klášterec nad Ohří 

EP v ČR
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Z PREVENtIVNíCH oPatřENí lze jmenovat následující:
 ● Základem je zdravý ekosystém s dostatečnou biodiver-

zitou přirozených antagonistů. 
 ● Antagonisty (přirozené nepřátele škůdců) podpoříme 

tvorbou úkrytů, refugií, výsevy nektarodárných rostlin a 
dalšími opatřeními.

 ● Podpora biologické aktivity půdy, s cílem zvýšit kondici 
rostlin a tím i jejich odolnost vůči škodlivým organismům.

 ● Výběr odrůd se zřetelem k jejich odolnosti vůči patoge-
nům i škůdcům.

 ● Tvarování a řez umožňující snadné ošetřování stromů a 
jejich vyvážený fyziologický stav. 

 ● Výběr vhodné lokality ve vztahu k potenciálnímu výsky-
tu chorob a škůdců.

 ● Eliminace zdrojů škodlivých organismů v okolí sadů.
 ● Odstraňování zdrojů primární infekce u patogenů (stru-

povitost jabloně, padlí jabloně, aj.).

V PříMé oCHRaNě platí zásady uplatňované v integro-
vané ochraně: 

 ● Přesná signalizace založená na sledování teplotních sum 
spojená s vizuálními kontrolami a sledováním úlovků pomocí 
feromonových lapáků a dalších monitorovacích metod.  

 ● Využívání moderní techniky v monitoringu, jako jsou teplot-
ní  modely (např. RIMpro), kombinace feromonů s fotopastmi 
s online přenosem dat (jako je např. systém "Trapview").

 ● Využívání prahů škodlivosti při zásazích což umožňuje snížit 
frekvenci aplikací,

 ● Upřednostňování přípravků s minimálními vedlejšími účinky 
na populace přirozených nepřátel. 

3PRINCIPy oCHRaNy V EKoLoGICKé PRoDUKCI

3 Principy ochrany v EP 
3.1 Úvod

OBECNá PRAVIDlA ochrany v ekologické produkci vy-
cházejí nejen z její definice (str. 16), ale uplatňuje se 
zde i řada postupů známých z integrované produkce. 
Opatření můžeme rozdělit na preventivní a přímá. Pre-
ventivní opatření jsou v ekologických systémech velmi 
významným faktorem, neboť přímé zásahy prostřed-
nictvím biopreparátů  a dalších povolených přípravků 
nemusí být tak účinné anebo se jejich efekt projevuje 
pomaleji než je tomu v případě chemických pesticidů 
povolených v IP.

Principy 
ochrany v EP
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3 PRINCIPy oCHRaNy V EKoLoGICKé PRoDUKCI

PODPORA BIODIVERZITy:

1 - sady s výsevy nektaro-
dárných bylin v meziřadí
2 - černý úhor je pro EZ 
nevhodný systém
3, 4 - kvetoucí byliny jsou 
zdrojem alternativní po-
travy (mšice) či pylu pro 
přirozené nepřátele
5 - hnízdní budka pro 
ptactvo
6 - "hmyzí hotel"

Jedním z důležitých stavebních kamenů ochrany ekologických sadů je 
podpora tzv. funkční biodiverzity, tj. druhové rozmanitosti organizmů, 
které hrají významnou roli v regulaci škůdců. V zásadě jde o to, aby-
chom dosáhli rovnováhy mezi přirozenými nepřáteli a škůdci. V praxi se v 
tomto ohledu ujala tato opatření: 1) výsevy nektarodárných bylin v me-
ziřadí (viz dále), 2) různé typy úkrytů pro drobné obratlovce, 3) instalace 
umělých hnízdních dutin pro hmyzožravé ptactvo a 4) tzv. hmyzí hotely.

1 2

43

5 6

3 Principy ochrany v EP 

Funkční  
biodiverzita
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3.2 Výsevy nektarodárných bylin

3PRINCIPy oCHRaNy V EKoLoGICKé PRoDUKCI

PRINCIP. Výsevy kvetoucích bylin jsou 
důležitým opatřením v nepřímé ochra-
ně proti některým skupinám škůdců. 
Chceme-li však dosáhnout přijatelných 
výnosů i kvality produkce, tak se u mno-
hých druhů (květopas jabloňový, oba-
leč jablečný, pilatka jablečná, aj.) neo-
bejdeme bez přímých zásahů. Vyšší di-
verzita nektarodárných rostlin v sadech 
a v jejich okolí však významně podpo-
ruje výskyt a aktivitu přirozených nepřá-
tel - predátorů a parazitoidů. Byliny jim 
poskytují příznivé mikroklima, jsou zdro-
jem pylu, nektaru a medovice. Zvyšují i 
nabídku alternativní kořisti, což přispívá 
ke zvýšení pravděpodobnosti setrvání 
přirozených nepřátel na stanovišti. Uva-
žujeme-li přímý vliv výsevů na výskyt jed-
notlivých škůdců, tak je prokázána re-
dukce populací mšic, mer i dalších or-
ganizmů. 

Tento typ výsevu plní spíše estetickou a re-
klamní úlohu (Německo, oblast Bodensee 
2014).

VýBěR DRUhů ROSTlIN. Jako nejatraktiv-
nější se jeví druhy z čeledí miříkovitých, 
bobovitých a hvězdnicovitých. Příznivý 
efekt rostlin je také úměrný délce kvetení 
zvolených druhů - po odkvětu atraktivita 
porostu pro hmyz klesá. Setrvání vítaných 
druhů na stanovišti je ovlivněno způso-
bem údržby porostu (sežínání, mulčování, 
hnojení). Jedním z problémů může být po-
stupná dominance některých druhů trav.

Funkční 
biodiverzita
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3 PRINCIPy oCHRaNy V EKoLoGICKé PRoDUKCI

ZAKláDáNí A ÚDRŽBA KVETOUCíCh 
PáSů. Pásy zakládáme na začátku ve-
getace, aby vzcházející rostliny moh-
ly využít zimní zásobu vody v půdě. Nej-
vhodnější je výsev umístit do středu me-
ziřadí, a to tak, aby rostliny neomezo-
valy pohyb techniky. Výhodné je koleje 
pro pojezd traktorů ponechat v běžném 
režimu sežínání nebo mulčování (viz dol-
ní snímek). Výška rostlin ve směsi vychá-
zí z výběru méně vzrůstných bylin a lze ji 
upravovat šetrným sežínáním nebo i vá-
lením.

Při vhodném výběru rostlin a za 
optimální údržby pásů předpo-
kládáme následující efekt:
1 - na bylinách je k dispozici alter-
nativní kořist (1a) nebo nektar a 
pyl (1b) pro přirozené nepřátele,
2 - migrace predátorů na stromy 
za dalšími zdroji potravy (mšice),
3 - predace mšic na jabloních 
larvami pestřenek a slunéček,
4 - výskyt dalších druhů (např. 
denních motýlů) zvyšujících dru-
hovou pestrost.

1a
1b

2
2

3

4

JAK FUNGUJí KVETOUCí PáSy?

Funkční  
biodiverzita
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3PRINCIPy oCHRaNy V EKoLoGICKé PRoDUKCI
Funkční 
biodiverzita

3.3 Ráz sadů a jejich začlenění v krajině
RáZ SADů. Kromě výsevů kvetoucích pásů je pro vytváření prostředí s bo-
hatou biodiverzitou zásadní otázkou celková fyziognomie ekologických 
sadů.  Výsadba by měla zahrnovat různé ovocné druhy a střídající se vý-
sadby různého stáří, vhodně doplněné remízky, refugii a biokoridory, vše 
zasazeno do pestré okolní krajiny (1).  Ideální velikost takových sadů pod-
le zkušeností ze zahraničí je 5-10 ha. Naopak věkově i druhově monotón-
ní, desítky či stovky ha velké výsadby s monobloky odrůd "od obzoru k 
obzoru" a uniformním řezem, přerušené pouze sítí komunikací pro přesun 
techniky, nejsou k účelům ekologické produkce příliš vhodné (2).

2

1
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3 PRINCIPy oCHRaNy V EKoLoGICKé PRoDUKCI
Funkční  

biodiverzita

ZAčlENěNí V KRAJINě. Před 
zakládáním ovocných vý-
sadeb je třeba myslet na 
to, jaká je pestrost okolní 
krajiny. Pro výskyt dravého 
(3) a hmyzožravého ptac-
tva jako jsou třeba sýkory 
(4) a  také drobných dra-
vých savců (5) je potřeb-
ná přítomnost rozmanitých 
úkrytů a refugií (6). Agroe-
kosystém chudý na takové 
prvky (7) není pro ekologic-
ké pěstování příliš vhodný. 

3 4

5

6

7

REFUGIUM (lES)

REFUGIUM (REMíZEK)

BIOKORIDOR

RůZNé OVOCNé 
DRUhy

BlíZKOST OBCE

MONOBlOKy 
ODRůD

POlE

obr. 6 a 7: Příklady vhodné a méně vhodné krajiny pro umístění ekologického sadu.

REFUGIA ODDělENA 
SIlNICí 1. TříDy
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4 Přípravky a metody v EP
OBECNý ÚVOD. Zatímco v předchozích kapitolách 
byla zmíněna otázka nepřímých nebo preventiv-
ních metod, v této části je věnován prostor pro-
středkům přímé ochrany. Na rozdíl od konvenční 
produkce, kde je tato záležitost více či méně zúže-
na na aplikace pesticidů, v integrované a zejmé-
na v ekologické produkci se setkáváme se širším 
spektrem využívaných nástrojů. V plánu ochrany 
nalézáme biopreparáty, botanické insekticidy, eli-
citory, produkty zlepšující kondici rostlin, sloučeni-
ny upravující ph povrchu rostlin, látky působící fyzi-
kálně, feromony, aj. (viz tabulka na protější straně).

PříPRaVKy a MEtoDy V EP 4

4.1 Biopreparáty

Bacillus thuringiensis. Přípravky na 
bakteriální bázi; patogenita je zalo-
žená na přítomnosti tzv. δ-endotoxi-
nu působícího ve střevě hmyzu (→ 
požerový účinek). Využíváno je ně-
kolik poddruhů s odlišným spektrem 
citlivých skupin hmyzu. B. thuringi-
ensis ssp. kurstaki a B. t. ssp. aizawai 
účinkují proti housenkám motýlů, B. 
thuringiensis ssp. tenebrionis nachá-
zí uplatnění proti některým broukům 
(např. květopas jabloňový) a B. thu-
ringiensis ssp. israelensis potenciální 
využití proti dvoukřídlému hmyzu. V 
ovocnářství je používán především 
B. thuringiensis ssp. kurstaki a ssp. 
aizawai v ochraně proti listožravým 
housenkám (píďalky), slupkovým a 
pupenovým obalečům a doplňko-
vě i proti o. jablečnému. Účinnost je 
dostatečná při teplotách nad 15°C; 
v extrémně horkých dnech se efekt 
zásahu snižuje.  Přípravky neobsahu-
jí živé baktérie, ale pouze δ-endoto-
xin, který je selektivní vůči přiroze-
ným nepřátelům a včelám.

Entomopatogenní viry. V ochraně 
sadů jsou úspěšně využívány dva 
druhy entomopatogenních virů z 
čeledi Baculoviridae - virus granuló-
zy obaleče jablečného (CpGV) a vi-
rus granulózy obaleče zimolezového 
(AoGV). CpGV působí požerově na 
o. jablečného, slaběji i na další dru-
hy (o. východní, o. švestkový a o. 
hrachový). Virus se aktivuje uvnitř za-
žívacího traktu housenky po pozření 
virové částice a po jejím namnožení. 
Účinnost lze srovnat s běžnými insek-
ticidy; nutná je však přesná signali-
zace ošetření (v době líhnutí house-
nek). housenka však může před úhy-
nem způsobit povrchový požerek, k 
jehož zahojení je potřebný růst plo-
du - výhodnější je proto využití CpGV 
na 1. generaci škůdce. O. jablečný 
je schopen selektovat populace re-
zistentní k dlouhodoběji používaným 
kmenům CpGV, což je nyní řešeno 
zařazením jiných kmenů CpGV do 
přípravků a vhodnou antirezistentní 
strategií (=využívání dalších metod).

Bio-
preparáty
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Charakteristika přípravků využívaných v EP

PříPRaVKy a MEtoDy V EP4

Skupina přípravků Princip účinnosti Příklady
O

C
hR

A
N

A
 P

RO
TI 

žI
Vo

č
IŠ

N
ýM

 Š
Ků

DC
ůM

Biopreparáty
-mikroorganizmy

Využití introdukce pa-
togenů proti cíleným 
druhům škůdců

Přípravky na bázi granu-
lovirů, entomoparazitické 
hlístice, entomopatogen-
ní houby

Biopreparáty
-produkty mikroorga-
nizmů

Insekticidní účinky Přípravky na bázi  B. thu-
ringiensis, spinosad

Biopreparáty
-makroorganizmy

Přímá introdukce při-
rozených nepřátel Typhlodromus pyri

Feromony
Zasahují do chemické 
komunikace mezi po-
hlavími u hmyzu

Produkty určené pro  
metodu dezorientace

antifeedanty
Zastavují nebo brz-
dí požerovou aktivitu 
škůdců

azadirachtin, RockEffect

Látky snižujcí fertilitu Zastavují nebo brzdí 
rozmnožování azadirachtin

Botanické insekticidy Kombinace různých 
účinků

azadirachtin, Quassia 
amara, RockEffect, py-
rethriny

Látyk s fyzikálním 
účinkem

1) zabraňují dýchání
2) působí dehydrataci
3) tvoří mechanickou 
bariéru
4) narušují vosk. vrstvy

1 = řepkový olej
2 = pomerančový olej
3 = kaolínová suspenze
4 = draselné kokosové 
mýdlo

O
C

hR
A

N
A

 P
RO

TI 
Pa

to
G

EN
ůM Látky měnící pH povr-

chu rostlin
Inhibice klíčení spor 
nebo růstu mycelia

VitiSan, MycoSin, polysul-
fid vápenatý, koloidní síra

Elicitory Stimulace obranných 
reakcí Alginure*

Látky zvyšující odol-
nost vůči patogenu

Zvýšení kondice rost-
lin, zpevnění pletiv, 
zvýšení aktivity buněk

MycoSin, extrakt z kom-
postu z kalifornských žížal,  
přesličkový extrakt, lecitin

Látky ovlivňující uhlí-
katé cykly a aktivitu 
exoenzymů

Inhibice klíčení spor a 
růstu mycelia měď

Bio-
preparáty

*) V roce 2016 nebyl Alginure v EZ povolen
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PříPRaVKy a MEtoDy V EP 4

AoGV, používaný proti obaleči zi-
molezovému, má obdobný mecha-
nizmus účinku jako CpGV, ale půso-
bí pomaleji a housenky mohou před 
úhynem ještě způsobit škodu. Virus 
má ale schopnost setrvávat v po-
pulaci hostitele a přenášet se z ge-
nerace na generaci, takže aplikace 
mívají dlouhodobý efekt a vedou k 
vymizení o. zimolezového.

Entomopatogenní houby. Z patoge-
nů houbového původu se v ochra-
ně sadů uplatňují některé vřeckový-
trusné houby (Ascomycota), z nichž 
je nejznámější Beauveria bassiana. 
Je virulentní k širokému spektru dru-
hů hmyzu, jenž alespoň část svého 
vývoje prodělává v půdě nebo v 
místech uchovávajících vyšší vlhkost 
(úkryty pod kůrou apod.). B. bassia-
na je k dispozici v komerční podo-
bě pro ochranu proti vrtuli třešňo-
vé, avšak její účinnost je závislá na 
klimatických podmínkách v době 
aplikace (spory k šíření potřebují vy-
sokou vlhkost). Z dalších entomopa-
togenních hub potenciálně využitel-
ných v sadech je možno jmenovat 
druhy Beauveria brongniartii, Me-
tarhizium anisopliae a Isaria fumoso-
rosea. I zde je účinnost podmíněna 
mikroklimatickými podmínkami.  

Heterorhabditis bacteriophora. Jed-
ná se o půdní entomoparazitické 
hlístice využívané proti larvám brou-
ků z čeledi nosatcovitých (laloko-
nosci r. Otiorhynchus) škodících na 
kořenech rostlin. háďátko vykazuje 
patogenitu i k dospělcům. háďátka 
ihned po aplikaci aktivně vyhledá-
vají hostitele do něhož pronikají při-
rozenými tělními otvory. hmyz není 
usmrcen přímo háďátky, ale symbi-
otickými baktériemi (Photorhabdus 

luminescens), které se uvolňují z trá-
vicího ústrojí parazita. Účinnost je zá-
vislá na vlhkosti půdy) a její teplotě 
(nad 12°C). Těžiště využití přípravků 
je v ošetření substrátů pro sadbu.

Spinosad. Produkt fermentačního 
procesu spojeného s aktinomyce-
tou Saccharopolyspora spinosa.  Za-
hrnuje 2 složky, spinosyn A a spino-
syn D. Vykazuje požerový i kontakt-
ní účinek - požerový efekt je však 
5-10x vyšší. Ovlivňuje aktivitu acetyl-
cholinesterázy (působí přes nervový 
systém). Má širokospektrální účinek - 
larvicidně je používán proti housen-
kám motýlů a merám, jako adulticid 
proti broukům (květopas, zobonos-
ky). Není však účinný proti mšicím. 
Díky rychlému odbourávání spinosa-
du je zde nízké riziko výskytu reziduí. 
Negativem je toxicita spinosadu k 
necílovým druhům členovců, zejmé-
na vůči blanokřídlým parazitoidům, 
škvorům a bohužel i ke včelám.

Typhlodromus pyri. Jedná se o dra-
vého roztoče využívaného v ovoc-
nářství a ve vinohradech v ochraně 
proti sviluškám. V potravním spekt-
ru T. pyri jsou i další skupiny fytofág-
ních roztočů, jako jsou hálčivci a vl-
novníci, kde je ale biologická regu-
lace méně účinná, a to díky jejich 
skrytému způsobu života. Po spotře-
bování živé kořisti je T. pyri dočas-
ně schopen přijímat alternativní po-
travu (pylová zrna, hyfy hub). Jed-
ná se o velmi odolný a přizpůsobi-
vý druh, což umožnilo jeho uplatně-
ní v komerčním měřítku. K biologic-
ké regulaci svilušek dochází cca po 
2 letech po introdukci. Ta se prová-
dí prostřednictvím plstěných pásek, 
které obsahují oplozené samičky. 
Pásky se umisťují na kosterní větve či 

Bio-
preparáty
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PříPRaVKy a MEtoDy V EP4

Bio-
preparáty

1 2

3 4

5

6

BIoPREPaRáty:
1 - obaleč jablečný infikovaný CpGV
2 - vajíčko a l1 housenka o. jablečného
3 - Typhlodromus pyri (páření)
4 - introdukce T. pyri
5 - Beauveria bassiana
6 - příklady produktů s biopreparáty
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PříPRaVKy a MEtoDy V EP 4

Kromě tradičního využívání v mo-
nitoringu výskytu škůdců, převážně 
motýlů,  hrají feromony zásadní roli v 
přímé ochraně. Tento způsob ochra-
ny, nazývaný metoda dezorienta-
ce nebo metoda matení, je zpravi-
dla založen na celoplošné aplika-
ci speciálních odparníků (1, 3), kte-
ré uvolňují samičí feromon. Vyvinu-
ta byla i varianta s dávkovači (tzv. 
"puffer") (2) pokrývajícími větší plo-
chu a snižujícími potřebu živé prá-
ce (systém Suterra). Nejširší uplatně-
ní nalezly odparníky řady "Isomate" 
firmy Shin-Etsu. Princip metody spo-
čívá v tom, že samci nejsou schop-
ni najít feromonovou stopu (vlečku) 
"volající" samičky v uměle vytvořené 
feromonové cloně, což snižuje prav-
děpodobnost páření a rozmnožová-
ní. Metoda je účinná pouze na vět-
ších ucelených plochách a za nižší 
populační hustoty. Roli hraje i reliéf 
terénu, proudění vzduchu a rozdíly 
v chování cílených druhů (migrač-
ní schopnost samic). Základem je 
včasná aplikace feromonů, ke kte-
ré musí dojít v předstihu před začát-
kem letu a páření motýlů. U druhů s 
vysokou mobilitou samic (nesytky) 
jsou možnosti využití metody ome-
zené. U obaleče jablečného je nut-
no metodu zpravidla doplňovat ko-

4.2 Feromony

kmínky v hustotě odpovídající 3-5 ti-
síc jedinců/ha. K introdukci je vhod-
né období po sklizni (Ix-xI) nebo jarní 
období, nejpozději do konce IV.

Mikroorganizmy v ochraně proti pa-
togenům. Za zmínku stojí např. hou-
ba Aureobasidium pullulans využí-
vaná proti bakteriální spále růžokvě-
tých, proti skládkovým patogenům 

a také plísni šedé ve vinohradech. 
Obdobným příkladem jsou půd-
ní antagonistické houby Trichoder-
ma spp.  nebo Bacillus subtilis pod-
porující růst a vitalitu kořenů rostlin. 
Další strategií je inokulace mykorhiz-
ní houby Glomus intraradices u saze-
nic révy vinné. V ochraně jahod pro-
ti patogenům se využívá houba Py-
thium oligandrum.

rekčními  zásahy (CpGV, spinosad, 
B. thuringiensis). Velmi dobře se tato 
metoda osvědčila proti o. švestko-
vému. Feromony jsou zcela selektiv-
ní k necílovým organizmům; feromo-
nová clona však omezuje monito-
ring letu motýlů pomocí feromono-
vých lapáků a v signalizaci je třeba 
vycházet z údajů z ploch bez fero-
monového matení. Pro ekologickou 
produkci je však tato metoda cen-
ná, neboť umožňuje snížit riziko vzni-
ku rezistence o. jablečného k pří-
pravkům na bázi CpGV. Selekce no-
vých účinných kmenů viru překoná-
vajících rezistenci C. pomonella je 
omezená a je nutno využívat všech 
dostupných metod v ochraně. 

Feromony

Pozn.: Dalším ze způsobů využití feromo-
nů je metoda "attract and kill" ("přilákej 
a zabij") založená na kombinaci feromo-
nů a kontaktního insekticidu (pyrethroid). 
Směs je v podobě gelových kapek spe-
ciálními dávkovači (4) rovnoměrně apli-
kována na stromy (analogicky jako od-
parníky pro feromonové matení). Rozdíl 
spočívá v tom, že feromon slouží k přilá-
kání samců, jež jsou usmrceni  při kontak-
tu s insekticidem v gelové kapce. V ČR 
se však tato metoda v komerčním mě-
řítku neprosadila; v registračních poku-
sech se objevila cca před 15 lety.
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PříPRaVKy a MEtoDy V EP4

Feromony

FEROMONy V PříMé OChRANě  
SADů:

1 - odparník Isomate C Plus
2 - dávkovač feromonů "Suterra" 
3 - Isomate OFM Rosso
4 - aplikátor směsi feromonu a in-
sekticidu pro metodu attract&kill
5 - aplikace odparníků pro fero-
monové matení v jabloních před 
květem (fáze zeleného až růžové-
ho poupěte)

1

3 4

2

5



Ochrana jádrovin v ekologické produkci 34

PříPRaVKy a MEtoDy V EP 4

BOTANICKé INSEKTICIDy zahrnují sku-
pinu přírodních látek rostlinného pů-
vodu, které vykazují různorodou bio-
logickou aktivitu na škůdce a jejich 
vývojová stádia. 

azadirachtin pochází ze semen tro-
pické rostliny Azadirachta indica. 
Zahrnuje kombinaci různých me-
chanizmů účinku (repelent, antifee-
dant a omezení reprodukce). Má ši-
roké spektrum účinnosti; v sadech se 
uplatňuje hlavně proti mšicím. Insek-
ticidní efekt je oproti chemickým afi-
cidům pomalejší a ošetření je třeba 
provést včas.

Quassin a neoqassin jsou kontaktní 
a požerové insekticidní látky obsa-
žené ve dřevě jihoamerického keře 
hořkoně obecné (Quassia ama-
ra). V čR je k dispozici pouze dřevní 
štěpka, ze které si pěstitel podle ná-
vodu připraví výluh. Quassia ama-
ra se především využívá jako larvicid 
proti pilatce jablečné a proti pilat-
kám na slivoních a při vyšších dáv-
kách je rovněž účinná proti mšicím. 
Vedlejší účinky na necílové organiz-
my nejsou zatím zdokumentovány; 
chemické analýzy ošetřeného ovo-
ce naznačují delší perzistenci quas-
sinu a neoquassinu ve srovnání s ji-
nými botanickými insekticidy (aza-
dirachtin, pyrethrum). Při aplikacích 
těsně před sklizní se mohou u ovoce 
projevit chuťové změny (hořkost).

Přírodní pyrethriny. Jedná se o pří-
rodní látky analogické syntetickým 
pyretroidům (způsob účinku, širo-
kospektrálnost). Zdrojem pyrethri-
nů je kopretina starčkolistá (Chry-

4.3 Botanické insekticidy a oleje

santhemum cinerariaefolium). Jed-
ná se o velmi účinné kontaktní ner-
vové jedy. Nezanechávají rezidua 
a mají nízkou toxicitu vůči teplokrev-
ným organismům. Stinnou stránkou 
pyrethrinů jsou vedlejší účinky na při-
rozené nepřátele, což omezuje roz-
sah jejich použití na počátek sezóny, 
např. proti květopasu jabloňovému. 

Exktrakt z kožnatce vejčitého (Pon-
gamia pinnata) funguje obdobně 
jako azadirachtin a lze jej využít pro-
ti mšicím, sviluškám i dalším druhům.  

ROSTlINNé OlEJE A JEJICh DERIVáTy. 
Účinek rostlinných olejů je zpravi-
dla založen na fyzikálním mecha-
nizmu působení. Kromě tradičního 
řepkového oleje, používaného ze-
jména proti přezimujícím škůdcům, 
se v poslední době objevilo několik 
nových látek. Jde např. o příprav-
ky na bázi pomerančového oleje (
PREV-B2) s vedlejším účinkem pro-
ti merám, sviluškám, mšicím apod.  
PREV-B2 je registrován jako hnojivo 
obsahující bór. Mnohostranné využi-
tí nachází draselné mýdlo z kokoso-
vého oleje (Cocana), jež je kupř. vy-
nikajícím podpůrným prostředkem v 
ochraně proti vlnatce krvavé. 

Botanické 
insekticidy
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Botanické  
insekticidy

BOTANICKé INSEKTICIDy:

1, 2 - Azadirachta indica
3 - hořkoň obecná (Quassia 
amara)
4 - Quassia amara chips (dřev-
ní štěpka)

1 2

3

4
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PříPRaVKy a MEtoDy V EP 4

4.4 Nechemická ochrana proti patogenům

ElICITORy. Tyto látky zvyšují přiroze-
nou odolnost rostlin vůči patoge-
nům. Po jejich aplikaci dojde k  na-
startování obranných fyziologických 
reakcí, a to v předstihu před výsky-
tem patogenu. Aplikace se proto 
provádí preventivně v době před-
pokládaného infekčního tlaku. Účin-
né složky nejrozšířenějšího přípravku 
v čR (Alginure) obsahují směs výtaž-
ků z mořských řas, aminokyselin a 
fosfonátů.  V ovocnářství se používá 
především v ochraně proti strupovi-
tosti jabloně (ošetření během květu 
a po odkvětu) a v prevenci skládko-
vých chorob. Mezi specifické pod-
půrné látky jsou zařazovány jílovité 
minerály kombinované s biogenními 
látkami. Účinnými složkami přípravku 
Myco-Sin je směs bauxitových hor-
nin s přídavkem deaktivovaných 
kvasnic a výtažků z přesličky. Půso-
bí preventivně posílením odolnos-
ti rostlin proti houbovým chorobám. 
Po aplikaci dochází ke zvýšení pro-
dukce fenolických sloučenin a posí-
lení obranných reakcí rostliny, dále 
ke zpevnění povrchu listů a změně 
ph povrchu listů. Je omezeno klí-
čení spor a jejich pronikání do rost-
liny. Myco-Sin se používá preventiv-
ně před nástupem infekce, přede-
vším proti původcům skládkových 
chorob, k ochraně před strupovitosti 
jabloně a bakteriální spálou. Speci-

fickou účinnost proti houbovým pa-
togenům ovoce vykazují draselné 
soli mastných kyselin obsažených v 
kokosovém mýdle (Cocana), jež je 
využívané v ochraně proti houbo-
vým chorobám a sazovitosti.

ANORGANICKé láTKy. Z anorga-
nických látek mají v ochraně ovo-
ce dlouhou tradici přípravky na bázi 
síry a mědi; k novějším patří uhliči-
tany. Koloidní síra působí kontakt-
ně a preventivně proti padlí, strupo-
vitosti a dalším patogenům. Síra je 
účinná od 16°C; nad 25°C je ve vyš-
ších dávkách fytotoxická. Nezastu-
pitelné jsou fungicidy na bázi poly-
sulfidu vápenatého využívané pro-
ti strupovitosti v případě dlouhotr-
vajících infekcí. Polysulfid je apliko-
ván na mokrý list v rámci tzv. stop in-
fekce (str. 69), což umožňuje zásah v 
době, která není vhodná pro použi-
tí ostatních přípravků. Měď je na roz-
díl od síry účinná i za nízkých teplot 
a je zařazována do systému ochra-
ny na počátku sezóny. Ovlivňuje uh-
líkaté cykly a aktivitu exoenzymů 
hub a v důsledku toho inhibuje klíče-
ní spor. Díky méně příznivým ekoto-
xikologickým vlastnostem (jedná se 
o těžký kov) a potenciální akumula-
ci v půdě je pro měď stanoven roč-
ní limit (6 kg/ha). U některých odrůd 
(´Golden Delicious´) může měď pů-
sobit rzivost plodů. Uhličitany jsou v 
čR zastoupeny např. přípravkem Vi-
tiSan obsahujícím hydrogenuhličitan 
draselný. Zastavuje klíčení spor pro-
střednictvím změny ph povrchu lis-
tů. Není odolný proti smyvu deštěm. 
Působí kontaktně na původce padlí, 
sazovitosti a na hniloby plodů drob-
ného ovoce.

Bio- 
fungicidy

Kromě již zmíněných přípravků 
na bázi mikroorganizmů (str. 32) 
najdeme v současném systému 
ochrany ovoce proti patogenům 
různorodé látky (či jejich směsi) 
anorganického, organického i 
botanického původu.
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PříPRaVKy a MEtoDy V EP4

NEChEMICKá OChRANA PROTI 
PATOGENůM

1 - strupovitost jabloně
2 - padlí jabloně
3 - pozdní strupovitost

Dole: příklady produktů k ochraně 
proti patogenům

1 2

3

Bio-
fungicidy

PoZNáMKa: Seznam 
přípravků registrovaných 
pro ekologickou  
produkci je k dispozici  
v příloze na konci knihy 
(str. 216-221). 
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4.5 Výsledky 
testování přípravků pro EP

4.5.1  Pilatka jablečná
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Účinnost zásahů dle Abbotta

● PILATKA JABLEČNÁ
Uplatnění Q.a. v ochraně proti pilatce jablečné (Hoplocampa 
testudinea) je stejné jako u chemických larvicidních přípravků. Ošet-
ření je cíleno na líhnoucí se larvy (viz foto). Účinnost v uskutečněných 
pokusech (Psota et al. 2010 - graf 1) byla srovnatelná se standardem 
(acetamiprid). V dalších pokusech ale byla variabilita dosažených 
výsledků vyšší (účinnost 50-85%), což zřejmě vyplývá z nižší reziduality 
a také z proměnlivého obsahu aktivních látek (quassin, neoquassin) 
ve výluhu. 

V letech 2009 - 2013 byly uskutečněny pokusy s přípravky proti klíčovým druhům 
škůdcům na jádrovinách. Publikovány nebo prezentovány byly výsledky testování 
účinnosti proti pilatce jablečné, květopasu jabloňovému, mšicím, štítenkám a dal-
ším škůdcům. Kromě ochrany proti škůdcům byla rovněž řešena otázka houbových 
chorob (zejm. strupovitost, padlí a skládkové choroby). Vybrané výsledky jsou uve-
deny v této kapitole.

V ochraně proti pilatce jableč-
né (Hoplocampa testudiena) 
(str. 130) se osvědčilo využití vý-
luhu ze dřeva tropické rostliny  
Quassia amara (hoř-
koň). Účinnost v provádě-
ných pokusech byla srov-
natelná se standardem  
(acetamiprid). V dalších poku-
sech ale byla variabilita dosa-
žených výsledků vyšší (účinnost 
50 - 85%), což zřejmě vyplývá 
z nižší reziduality a také z pro-
měnlivého obsahu aktivních 
látek (quassin, neoquassin) ve 
výluhu. Stabilnějších výsledků 
lze dosáhnout pomocí formu-
lovaného preparátu (využíva-
ného v zahraničí), který je však 
díky příliš vysoké ceně pro naše 
pěstitele nedostupný.

Ochrana proti pilatce je cílena 
buď proti dospělcům na po-
čátku jejich letu (ve fázi balón-
ku až počátku květu) a nebo 
larvicidně na líhnoucí se hou-
senice. Zatímco Quassia ama-
ra  se proti pilatce jablečné 
osvědčila jako larvicid, v za-
hraničí nachází uplatnění také 
azadirachtin, aplikovaný nejen 
na dospělce pilatek, ale sou-
časně i na mšice. Využití azadi-
rachtinu však připadá v úvahu 
pouze v případě nižší populač-
ní hustoty pilatek. 

Dospělec pilatky jablečné

housenice pilatky jablečné 
těsně před líhnutím

VýSLEDKy tEStoVáNí PříPRaVKů PRo EP 4

Výsledky  
pokusů
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4.5.2  Květopas jabloňový

Kombinovaný požerový a kontaktní účinek
Květopas jabloňový 2012

VýSLEDKy tEStoVáNí PříPRaVKů PRo EP4
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SpinTorCalypso 480 SCQ. amara

Květ poškozený  
květopasem j.

Dospělec letní  
generace  

květopase j.

ošetřeno  
Q. amara

Neošetřená  
kontrola

Květopas jabloňový (Antho-
nomus pomorum) (str. 118) 
může u některých odrůd si-
tuovaných v blízkosti zimovišť 
brouků způsobit citelnou re-
dukci násady. Základní ošet-
ření se provádí ve fázi raše-
ní (BBCh 53) v době jarního 
úživného žíru brouků. V eko-
logických sadech se s uspo-
kojivými výsledky využívá spi-
nosad (SpinTor). Výluh z rost-
liny Quassia amara v tom-
to období není dostateč-
ně účinný, avšak dle výsled-
ků laboratorních pokusů   lze 
efektivně zasáhnout i proti  

dospělcům letní ge-
nerace v době jejich 
žíru (viz graf). škodám v 
daném roce již  nezabrá-
níme, ale můžeme  snížit ve-
likost přezimující populace 
a infestaci v následující se-
zóně.

Úč
in
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st

 (%
) 

Výsledky  
pokusů



Ochrana jádrovin v ekologické produkci 40

VýSLEDKy tEStoVáNí PříPRaVKů PRo EP 4

4.5.3  Mera skvrnitá
U populací mery skvrnité (Caco-
psylla pyri) rychle vzniká rezisten-
ce vůči insekticidům a zvládnu-
tí ochrany pak bývá velmi obtíž-
né. hledání nových účinných lá-
tek včetně produktů na přírodní 
bázi je proto potřebné. Stádii citli-
vými na insekticidy jsou zpravidla l1 
a l2. Prováděné testy naznačují, že 
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celkem

Rock EffectQ. amaraSpinTorCalypso 480 SC

u tohoto škůdce by kromě spinosadu 
mohla najít uplatnění Q. amara nebo 
přípravek na bázi  oleje z Pongamia 
pinnata (graf). Kontaktní účinek na l1 
vykazuje také pomerančový olej. V 
době rašení lze využít ovicidních účin-
ků olejů na vajíčka. Významnou úlo-
hu v ochraně hrají přirození nepřáte-
lé (str. 168).

Účinnost zásahů v laboratorních pokusech

Úč
in
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) 

Mera skvrnitá 2012

Silné poškození merou skvrnitou ve druhé polovině léta

Vajíčka mer

Nymfy l1

Výsledky  
pokusů
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VýSLEDKy tEStoVáNí PříPRaVKů PRo EP4

4.5.4  štítenka zhoubná

štítenka zhoubná (Diaspidiotus per-
niciosus) (str. 174) bývá velkým pro-
blémem v starších sadech v tep-
lejších oblastech. Riziko nezvlada-
telných infestací narůstá v  obdo-
bí konverze po vyloučení insekticid-
ní clony. Pro ekologické sady byl v 
uplynulých letech na j. Moravě tes-
tován přípravek na bázi entomo-
patogenní houby Beauveria bas-
siana, dále pomerančový olej, ex-
trakt z rostliny Pongamia pinnata a 
spinosad. Slibná účinnost byla za-
znamenána u B. bassiana, zatím-
co spinosad v testech neuspěl, na 
rozdíl od pokusů provedených ve 
středních čechách, kde se jeho 
efekt projevil po 2 letech snížením 
populační hustoty (viz graf).

Výsledky  
pokusů

Různá stádia štítenky na kosterní větvi

Poškození plodů štítenkou zhoubnou
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5 Poškození 
abiotického původu
V sadech se pravidelně setkáváme se ško-
dami způsobenými abiotickými faktory. Z této 
poměrně široké problematiky jsou zmíněna 
následující témata:

 ● Poškození vysokými teplotami a suchem
 ● Poškození pozdně jarními mrazy
 ● Poškození kroupami

aBIotICKá PoŠKoZENí 5

Velmi častým projevem působení vyso-
kých teplot v letním období je v posled-
ních letech úžeh plodů (1). K úžehu jsou 
náchylné především odrůdy s jemnou 
slupkou (´Golden Delicious´, ́ Selena´, ́ De-
nár´). Ohroženy jsou partie sadů vystave-
né odpolednímu slunci (JZ). Aktuální jsou 
též škody v důsledku sucha (2).  Ochrana: 
Riziko vzniku škod úžehem je nižší u výsa-
deb s protikroupovými sítěmi.  V případě 
sucha dostatečný závlahový zdroj a vol-
ba vzrůstnějších podnoží.  Opačným ex-
trémem jsou výskyty pozdně jarních mrazů 
(3) v době květu jádrovin (přelom IV a V) 
nebo po jejich odkvětu (V-VI). Rašící pu-
peny a květy snášejí  krátkodobě i několi-
kastupňový mráz, avšak mladé plůdky re-
agují i na minimální pokles rtuti teploměru 
pod nulu. Ochrana: Nadkorunní závlaha 
(4), jež zároveň slouží i k aplikaci polysul-
fidu. Využívají se i mobilní plynové hořáky.

1

2

3

4

Abiotická
poškození
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aBIotICKá PoŠKoZENí5

5 6Pokud je mrazem poškozen 
semeník vyvíjející se nása-
dy (5), pak plůdky odpad-
nou nebo jsou znehodno-
ceny korkovou jizvou (6). V 
ochraně proti jarním mra-
zům se v IP využívají růstové 
regulátory (gibereliny, auxi-
ny) podporující pružnost a 
hojení pletiv. V EP přichází v 
úvahu jen využití fyzikálních 
metod (viz str. 42)

častá jsou rozsáhlá poškoze-
ní kroupami (7).  Nebývá vý-
jimkou, že kroupy dosáhnou 
velikosti pinkpongového míč-
ku (8), což vede i k poškození 
dřeva. V rizikových lokalitách 
jsou proto nezbytností proti-
kroupové systémy (9). U mír-
ných nebo středních ran na 
plodech lze předejít vzniku 
sekundárních infekcí patoge-
ny aplikací vodního skla s ná-
slednými zásahy mědí a pří-
pravkem MycoSin.

7 8

9

ShRNUTí: Zabránění rozsáhlejším škodám způ-
sobeným popsanými abiotickými fakto-
ry spočívá především v preventivních opat-
řeních (volba lokality, výběr odrůd a ovoc-
ných druhů). U nových výsadeb intenzivní-
ho charakteru se v rizikových oblastech vypla-
tí investovat do kapkové (nebo i nadkorunní) 
závlahy a do protikroupových systémů. 

Ekologické výsadby pod sítěmi a se 
závlahou (Rakousko, Štýrsko)

Abiotická 
poškození
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6 Patogenní organizmy
V komerčních výsadbách jabloní a hrušní hrají roli  
následující skupiny patogenů:

 ● Viry 
 ● Fytoplazmy a baktérie
 ● houby

V ekologické produkci je v ochraně proti patogenům 
kladen mimořádný důraz na preventivní a nepřímá 
opatření. Ta především spočívají ve výběru stanoviš-
tě, odrůd a v kvalitě pěstitelské péče o stromy. Zatím-
co u bakterióz a houbových chorob se uplatňují i pří-
mé zásahy v provozu, u viróz a fytoplazmóz je základ-
ním opatřením používání zdravých výpěstků. V pro-
vozním měřítku je v našich podmínkách nejnáklad-
nější ochrana proti strupovitosti jabloně, která podle 
meteorologických podmínek u nerezistentních odrůd 
zahrnuje 10-20 zásahů. V ekologických sadech  může 
být počet ošetření ještě vyšší, a to díky kratšímu rezi-
duálnímu účinku povolených přípravků a nebo jejich 
rychlejšímu smyvu deštěm. Systém fungicidní ochra-
ny jabloní je proto z velké části podřízen ochraně pro-
váděné proti tomuto patogenu. často je dle signali-
zace k fungicidu v tankmixu přidáván i některý ze zo-
ocidů. 
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PatoGENNí oRGaNIZMy6

6.1 Viry, fytoplazmy a baktérie
Viry představují specifickou skupinu tzv. nebuněč-
ných organizmů. Jejich částice tvoří DNA nebo RNA 
uložená v bílkovinné kapsidě, jež chrání nukleovou ky-
selinu a zároveň zprostředkovává vazbu na recepto-
ry hostitelských buněk. Virová částice (virion) pro svoji 
existenci a reprodukci potřebuje jiný hostitelský orga-
nizmus. Viry snižují životaschopnost a odolnost stromu, 
zejména v případě jejich výskytu v komplexech. Pro 
spolehlivou determinaci jsou v současné době vyu-
žívány laboratorní detekční metody (RT-PCR, ElISA).   
Fytoplazmy jsou jednoduché bakterie bez pevné 
buněčné stěny, kolonizující floém rostlin nebo buň-
ky a tkáně hmyzích vektorů. V ochraně proti virům a 
fytoplazmám je hlavním nástrojem produkce zdra-
vého certifikovaného školkařského materiálu. Z bak-
terií (kromě fytoplazem) má zásadní význam Erwi-
nia amylovora, původce bakteriální spály. Ochra-
na spočívá v karanténních opatřeních a v systému 
ošetření během květu a v době vegetace.

Viry
Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) ○
Apple mosaic virus (ApMV) ○
Apple stem grooving virus (ASGV) ○
Apple stem pitting virus (ASPV) ○

Fytoplazmy a baktérie
´Candidatus Phytoplasma mali´ (proliferace jabloně) ●
´Ca. Phytoplasma pyri´ (fytoplazma chřadnutí hrušně) ●
Erwinia amylovora (bakteriální spála jabloně) ●

Patogenní 
organizmy
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Detekce a diagnostika virů se provádí buď-
to molekulárními metodami (PCR - viz dále) 
a u rutinních vzorků pak imunoenzymatic-
kou metodou ElISA.  Tato diagnostická me-
toda je založena na specifické vazbě virové-
ho antigenu a specifické protilátky (IgG). Do 
každého testu musí být zařazena jak zdravá 
negativní kontrola, tak i pozitivní kontrola zís-
kaná z dříve ověřené infikované rostliny. Vý-
sledkem testu je barevná reakce, umožňují-
cí fotometrické stanovení (negativní x pozi-
tivní reakce). 

6.1.1 Diagnostika virů a fytoplazem

PatoGENNí oRGaNIZMy 6

Komplex virů (PPV, PNRSV, PDV 
aj. na slivoni

Pro detekci a identifikaci fytoplazem je využí-
vána polymerázová řetězová reakce (PCR). 
Principem metody je zmnožení specifických 
úseků DNA detekovaného mikroorganismu, 
které je pak možné detekovat (např. po-
mocí elektroforézy). Po získání amplifikova-
né DNA lze jednotlivé druhy fytoplazem rozli-
šit analýzou délkového polymorfismu restrikč-
ních fragmentů (RFlP)). Jedná se o metodu, 
která umožňuje identifikovat jednotlivé dru-
hy  fytoplazem  pomocí  štěpení  fytoplaz-
mózní  DNA  speciálními  enzymy (restrikční  
endonukleázy)  s  následnou elektroforetic-
kou analýzou produktů štěpení. V současné 
době se stále více používá k vyhodnocování 
PCR reakce tzv. real - time PCR.

Metodika real-time PCR je založena na použití fluorescenčních barviček, 
takže lze v reálném čase odečítat na přístroji výsledky. Odpadá tak časo-
vě náročné vyhodnocování pomocí gelové elektroforézy. Další výhodou je 
možnost kvantifikace nálezu, což usnadňuje interpretaci. V jedné reakci lze 
detekovat několik odlišných patogenů.

Symptomy přítomnosti  
ACLSV na jabloni

Patogenní
 organizmy
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CERtIFIKačNí SCHéMa se skládá z následujících fází:
 ● Výběr kandidátské rostliny dle kvalitativních znaků odrůdy (hybridu, 

klonu). 
 ● Rostlina je podrobena vstupnímu vizuálnímu a laboratornímu hodno-

cení zdravotního stavu a při zjištění infekce je z procesu vyřazena.
 ● Rostliny s negativními výsledky ze vstupního hodnocení jsou umístěny 

do karanténní technické izolace, kde jsou podrobeny dalším testům pří-
tomnosti virů a jim podobných organismů pomocí dřevinných indikátorů. 

 ● Zdravé matečné rostliny předzákladního rozmnožovacího materiálu 
(super elita, SE; prebasic) jsou převedeny do technické izolace s pravi-
delnými kontrolami zdravotního stavu. 

 ● Aby mohl být produkován certifikovaný rozmnožovací materiál ve vel-
kém množství, následuje další stupeň tj. tvorba matečnic základního roz-
množovacího materiálu, nazývaného též elita (E) nebo basic. Ten je udr-
žován v prostorových izolátech, na pozemcích dostatečně vzdálených 
od zdrojů infekce. 

 ● U tohoto materiálu (elita, E, basic) rovněž probíhá průběžné testová-
ní zdravotního stavu a infikované rostliny jsou eliminovány. Prováděna je 
ochrana proti potenciálním vektorům. Vzniká certifikovaný rozmnožova-
cí materiál, jako jsou rouby, očka, či podnože. 

 ● Uznání certifikovaného materiálu je v pravomoci ÚKZÚZ.

6.1.2 Ochrana proti virům a fytoplazmám
Původci virových chorob jsou z matečných infikovaných rostlin přenášeni 
do rozmnožovacího materiálu vegetativním množením (očka, rouby, řízky 
podnoží), v případě peckovin i generativním množením u virů přenosných 
pylem (semenné podnože, semenné rostliny v procesu šlechtění).  Základ-
ním požadavkem pro zakládání produkčních výsadeb ovoce je proto pou-
žívání zdravé, pokud možno certifikované sadby. K infekci viry a fytoplazma-
mi při množení a pěstování může dojít i pomocí přenašečů (u jádrovin mery, 
u dalších ovocných druhů i mšice a půdní háďátka). 

PatoGENNí oRGaNIZMy6

Zdravé indikátorové rostliny  
v testech na chřadnutí hrušně

Rostliny s pozitivním testem na 
chřadnutí hrušně

Patogenní 
organizmy
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apple and pear viruses
 Apfel- und Birnenvirusen

1

2

3

4

apple chlorotic leaf spot virus (aCLSV) 
● Virová chlorotická skvrnitost jabloně (apple chlo-
rotic leaf spot virosis): Infekce se vyskytuje převáž-
ně v latentní formě. Pokud se projeví, jsou nejčastěj-

šími příznaky chlorotické mozaiky na lis-
tech, které mohou vést k deformacím, 
zakrnění a atrofii listu (1). Zároveň může 
zapříčinit praskání kůry, které následně 
snižuje odolnost stromů vůči houbovým 
nebo bakteriálním infekcím. Citlivé od-
růdy: ´Golden Delicious´, ´Jonathan´ a 
´Idared´. 
● Virová kroužková mozaika hrušně 
(Pear ring mosaic): Stejně jako na jablo-
ni zůstává infekce viru AClSV na hrušni 
velice často v latentní podobě. V přípa-
dě projevu způsobuje chlorotické kru-
hovité skvrny na listech (2). 

apple mosaic virus (apMV)
● Virová mozaika jabloně (apple mosa-
ic virosis): Na listech se již při rašení ob-
jevuje rozptýlená mozaika, tvořená žlu-
tými až krémovými skvrnami (3). Někdy 
vznikají červeně-rzivé skvrny. Citlivé od-
růdy: ´Golden Delicious´, ´Gala´, ´Jona-
than´ a ´Rubín´. 

apple stem grooving virus (aSGV)
● Virová žlábkovitost kmene jab-
loně (apple stem grooving virosis), 
● virová žlábkovitost kmene hrušně/
kdouloně (pear stem grooving virosis). 
Infekce ASGV se vyskytuje převážně v 
latentní formě. Symptomaticky se pro-
jevuje jen na dřevinných indikátorech 
´Virginia Crab´ (specifické prohlubně 
na dřevním válci pod kůrou). Mezi dal-
ší příznaky patří boulovitost výhonů (4) a 
nekrotizace xylému v oblasti srůstu infi-
kované podnože s indikátorem.

Viry

6.1.3 Virózy na jabloních a hrušních
PatoGENNí oRGaNIZMy 6
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Viry 

apple stem pitting virus (aSPV)
● Virová mělká vrásčitost kmene jablo-
ně (apple stem pitting virosis): Projevu-
je se pouze na velmi citlivých odrůdách 
jabloní a na indikátorech. Na indikáto-
ru ´Virginia Crab´ způsobuje vrásčitost 
dřevního válce (5), na M. pumila ´Spy 
227´ nekrózy dřevních vláken, praskání 
kůry a odumírání rostliny; u odrůdy  ´Gol-
den Delicious´ vyvolává nutriční deficit, 
snížení vitality stromu a rzivost plodů.
● Virové žloutnutí žilek a červená stra-
katost hrušně: Pokud se tato choroba 
projeví, může na listech hrušně vyvolat 
žloutnutí (6), červenou strakatost žilek a 
zakrslý růst rostlin. 

oCHRaNa: Mechanizmus při-
rozeného šíření jmenovaných 
virových chorob v přirozeném 
prostředí není dosud znám. 
Prokázaným způsobem přeno-
su je vegetativní množení rost-
lin. Díky tomu lze přítomnosti 
virů zabránit používáním cer-
tifikovaného rozmnožovacího 
materiálu.

PatoGENNí oRGaNIZMy6

5

6

VIRóZy S DoSUD NEURčENýMI 
PůVoDCI

● Virová kaménkovitost hrušně: tato 
choroba je přičítána ASPV.
● Infekční gumovitost jabloně (App-
le rubbery wood agent): Způsobuje 
gumovitost dřeva postiženého stro-
mu. Přenositelná roubováním, či ji-
ným způsobem vegetativního mno-
žení. Výskyt byl popsán i v čR.
● Infekční zploštělost jabloně (Apple 
flat limb agent): Způsobuje atrofii xy-
lému, zploštění a lineární stlačení vý-
honů a praskání kůry. Výhony mají 
snížený růst a vitalitu, vyšší lámavost 
a náchylnost k tvorbě nádorů. Sní-
žena  je odolnost vůči mrazu. Citlivé 
odrůdy: ́ Idared´, ́ Gloster´a ́ Golden 
Delicious´.
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oddělení: Bacteria
třída: Mollicutes

Apple proliferation
Apfeltriebsucht

Význam a škody: Tato fytoplazma je rozšířena v celé 
Evropě a v Turecku. hostitelskými rostlinami jsou jab-
loň domácí (Malus domestica) a další druhy rodu Ma-
lus. Typickým příznakem infekce je metlovitost (1) a 
výrazně zvětšené palisty (2). Boční výhony metel sví-
rají s terminálem ostrý úhel. Nápadným příznakem je 
také pozdní a opakované kvetení. Infikované stromy 
jsou náchylnější k napadení padlím jabloně, produkují 
méně plodů, jež jsou menší, špatně vybarvené a mají 
horší chuťovou kvalitu. Tato fytoplazma se ve zvýše-

6.1.4 Fytoplazmová proliferace jabloně 
("Candidatus Phytoplasma mali" )

Ochrana: Kromě zajiště-
ní zdravého školkařského 
materiálu se provádí cíle-
ná ochrana proti zmíněným 
vektorům v době jejich le-
tové aktivity. Podrobněji viz 
kap. 7.5.4.

Cacopsylla melanoneura

Cacopsylla picta

1

2

3

4

Fytoplazmy

né míře objevuje v ekologických sadech 
po vyloučení širokospektrálních insektici-
dů. Zde je proto nutno věnovat zvýšenou 
pozornost cílené ochraně proti vektorům.

Přenos fytoplazmy: Fytoplazma prolifera-
ce jabloně se přenáší infikovaným materi-
álem hostitelských rostlin (rouby, očka aj.). 
hmyzími přenašeči jsou mery, a to druhy 
Cacopsylla picta (3) Cacopsylla melano-
neura (4). Mechanizmus přenosu: Jedinec 
se stává efektivním přenašečem fytopla-
zem po úspěšném aktivizačním  sání  na  
infikované rostlině, které trvá řádově hodi-
ny až dny a po proběhnutí latentní perio-
dy, během které fytoplazmy kolují v jeho 
těle a množí se, a to zejména v zažívacím  

traktu, v slinných  žlá-
zách. hmyz se stává in-
fekčním pouze v přípa-
dě, že fytoplazmy po na-
množení proniknou do 
buněk slinných žláz, kde 
se opět pomnoží a odkud 
se při sání dostanou do 
nového hostitele. Latent-
ní perioda, závislá mimo 
jiné na teplotě, trvá větši-
nou 2 - 4 týdny. 

PatoGENNí oRGaNIZMy 6
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6.1.5 Fytoplazmové chřadnutí hrušně

Pear decline
Birnenverfall

Význam a škody: Fytoplazma chřadnutí hrušně 
(pear decline, PD) je rozšířena v celé Evropě a dal-
ších světadílech (Severní Amerika, Asie, Afrika a 
Austrálie). Hostitelský okruh fytoplazmy chřadnutí 
hrušně představují druhy rodu Pyrus. hlavním hosti-
telem je hrušeň domácí (P. communis), dalšími pak 
P. pyrifolia, Cydonia oblonga, Malus x domestica, 
Corylus avellana a také Prunus salicina. Fytoplaz-
ma chřadnutí hrušně vyvolává širokou škálu sym-
ptomů. U příznakových infekcí hrušní lze rozlišit dva 
typy chřadnutí, a to rychlé a pomalé. U rostlin po-
stižených rychlým chřadnutím dochází k vadnutí, 
tmavnutí a zasychání listů (úžeh), a stromy odumí-
rají. Pomalé chřadnutí lze nejčastěji zaznamenat 

na rostlinách s tolerantními podnožemi. U 
napadených stromů dochází k redukci až 
zástavě apikálního růstu. listy jsou malé, 
chlorotické a dochází k jejich předčasné-
mu červenání. Plody rychle vadnou a do-
chází i k poškození lýka a odumírání koře-
nového vlášení. Stromy s příznaky přežíva-
jí i řadu let. Rychlé fytoplazmové chřadnutí 
hrušně má za následek odumírání stromů a 
poškození výsadeb. U přežívajících stromů 
dochází ke snížení tržní produkce až o 50 
%, bylo zaznamenáno snížení počtu plodů 
o 20 % a jejich hmotnosti o 25 %.  Podobně 
jako v případě proliferace jabloně je v po-
sledních letech v české republice zazna-
menán nárůst výskytu. 

Přenos fytoplazmy:  Rovněž vegetativně in-
fikovanými rouby, očky a výpěstky. Potenci-
álními vektory jsou mera skvrnitá (C. pyri), m. 
hrušňová (C. pyricola) a m. ovocná (C. pyri-
suga). Monitoring PD: Zahrnuje sledování vý-
skytu typických příznaků, tj. odumírání stromů, 
zakrslost, nižší násadu, maloplodost a vadnutí 
plodů, malolistost a předčasné červenání lis-
tů. Potvrzení infekce se provádí pomocí mo-
lekulárních technik (PCR a RFlP analýza). 

oddělení: Bacteria
třída: Mollicutes

Ochrana: Jako v přípa-
dě předchozí fytoplaz-
my je základním před-
pokladem zajištění zdra-
vého školkařského ma-
teriálu spojené s regulací 
výskytu   vektorů (viz ka-
pitola 7.5.3).

Chřadnutí hrušně

Mera skvrnitá

Fytoplazmy

("Candidatus Phytoplasma pyri" )

PatoGENNí oRGaNIZMy6
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čeleď: Enterobacteriacae
fire blight
Feuerbrand

Význam a škody: E. amylovora (1, 2) je mimořádně 
významný patogen, kterému je třeba v pěstební tech-
nologii jádrovin věnovat zvýšenou pozornost. Rozší-
řen je po většině území Evropy, Severní Ameriky, dále 
v Turecku a dalších zemích Předního Východu. Kro-
mě hrušní, jabloní a kdouloní jsou hostiteli této bakté-
rie dřeviny rodů Crataegus (hloh), Cotoneaster (skal-
ník), Sorbus (jeřáb), Chaenomeles (kdoulovec), Me-
spilus (mišpule), Amelanchier (muchovník). Patogen 
způsobuje rychlé odumírání napadených orgánů i 
celých stromů. Symptomy napadení lze pozorovat na 

6.1.6 Bakteriální spála jabloně 
(Erwinia amylovora)

1

2

Baktérie

pletivech všech nadzemních částí dře-
vin (květy, plody, výhony, větve, kmeny 
v místě spojení podnože a roubu). Vše-
obecným projevem na uvedených or-
gánech je v první fázi vodnatění pletiv, 
která postupně sesychají a nekrotizují. 
Pro napadené letorosty je typické há-
kovité ohýbání nekrotizovaných vrcho-
lů (4 str. 56). Vnějším projevem přítom-
nosti E. amylovora je tvorba bakteriál-
ního slizu obsahujícího velké množství 
polysacharidu. životní cyklus a šíření: E. 
amylovora přezimuje v nekrotických lé-
zích na kůře větví nebo kmenů napa-
dených v předcházející sezóně. Za pří-
znivých podmínek se patogen mno-
ží, dochází k vytváření slizu, který vystu-
puje na povrch hostitele a je šířen hmy-
zem, pavouky a roztoči; na delší vzdálenosti pak větrem a ptactvem. Bak-

térie nejčastěji proniká do hostitele nezdřevnatělými 
částmi, jako jsou květy, listy a mladé letorosty. Další 
vstupní místa představují průduchy, lenticely, hydato-
dy, nektária a další přirozené otvory, obdobně jako 
poranění způsobená hmyzem, fyziologicky anebo v 
důsledku krupobití. K šíření baktérie dochází i v prů-
běhu roubování, očkování, řízkování a nebo výsad-
bou již infikovaných dřevin. Během primární infekce 
dochází k pronikání patogenu do rostliny květními or-
gány v době květu. Z infikovaných květních orgánů a 
květních růžic se baktérie dále šíří (sekundární infek-

PatoGENNí oRGaNIZMy 6

Charakteristika: Gramnegativ-
ní tyčinkovitá baktérie o roz-
měrech 0,5 - 1 x 3 mikrome-
try. Jedná se o peritrichální 
typ (s bičíky po celém buněč-
ném povrchu). Je považová-
na za fakultativně anaerobní. 
K dělení buněk dochází mezi 
5 - 31°C s optimem 18 - 27°C. 
Identifikace přítomnosti pato-
genu se provádí prostřednic-
tvím umělých infekcí na seme-
náčcích, sérologickými a mo-
lekulárními metodami.

oddělení: Bacteria
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Baktérie

PatoGENNí oRGaNIZMy6

ce) na listy a mladé letorosty (3). Kromě externího šíření baktérie dochází k 
jejímu transportu uvnitř rostliny a to mezibuněčnými prostorami, floémem a 
xylémem. Květními stopkami proniká baktérie do řapíků listů, brachyblastů 
a do větví. Riziko infekce je za příznivých meteorologických podmínek mož-
né po celou vegetační sezónu. K napadení jsou vnímavější mladé a bujně-
ji rostoucí stromy. Citlivost zvyšuje nadměrné hnojení dusíkem. Všeobecně 
jsou hrušně citlivější než jabloně - v zásadě jde o nejvíce pěstované odrůdy 
(´lucasova´, ´Konference´, ́ Clappova´, ´hardyho máslovka´, ´Boscova lah-
vice´). U hrušní je i rychlejší průběh vzniku a šíření infekcí. Rostoucí výskyt pa-
togenu v jabloních zaznamenávaný v zahraničí je spojen s nárůstem ploch 
komerčně žádaných, ale náchylných odrůd (´Gala´, ´Fuji´, ´Pink lady´). Cit-
livé jsou např. také odrůdy ´Topaz´, ´James Grieve´, ´Idared´. Naopak od-
růdy ´Golden Delicious´ nebo ´Red Delicious´ jsou považovány za odolnější.

ŽIVOTNí CyKlUS E. AMylOVORA

Zpracováno podle
Vickie Brewster
Utah State Extension

A - Přezimující nekrotická léze na kmenu
B - Primární inokulum (baktérie namnožené v lézích)
C - šíření infekce v době květu - primární infekce
D - Napadené květní růžice - zdroj sekundární infekce
E, F - Sekundární infekce na letorostech a listech
G - Vznik nových lézí (zdrojů pro primární infekce)

A

B C

D

F

E

G

3
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ochrana: E. amylovora podléhá karanténním 
opatřením, která jsou prevencí proti zavlečení na 
nová území. Předmětem kontroly jsou všechny 
nadzemní části rostlin kromě semen. Z preventiv-
ních opatření jde o výběr odolných odrůd, odstra-
ňování zdrojů infekce (nekrotických lézí) v průbě-
hu řezu, vyvážené hnojení dusíkem a vhodně pro-
váděný řez. V případě výskytu symptomů během 
vegetace jsou napadené části stromů odstraňo-
vány; v závažných případech je třeba likvidovat 
celé stromy. V zahraničí probíhá šlechtění rezis-
tentních podnoží (podnože řady Geneva).

V přímé ochraně je důležité mi-
nimalizovat šíření primární infek-
ce v době květu, což má vliv na 
množství inokula pro sekundár-
ní infekce v další fázi vegeta-
ce. Termíny ošetření se stanovu-
jí na základě modelů, které jsou 
založeny na zpracování meteo- 
rologických dat a fenologických 
fázích.  Nejpoužívanějšími   mo-

PatoGENNí oRGaNIZMy 6PatoGENNí oRGaNIZMy 6

4

Baktérie

Ukázka výstupu modelu RIMpro pro E. amylovora

dely jsou  metody COUGARBlIGhT 
a MARyBlyT, z nichž prvně jmenova-
ná je v čR k dispozici prostřednictvím 
sítě meteorologických stanic (www.
amet.cz) s online přístupem. Model 
pro bakteriální spálu je zpracován i  
v rámci nabídky RIMpro (viz ukázka).  
V systému ošetření je třeba zaměřit 
pozornost na počátek a konec kvě-
tu a dále na počátek růstu plůdků, 
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Komentář k modelu: 
Model pracuje na obdobném princi-
pu jako u strupovitosti jabloně, tj. na 
základě srážek a teplot. V uživatel-
ském rozhraní je třeba nastavit klíčo-
vé fenologické fáze (počátek květu, 
konec květu). Ve spodní části grafu je  
znázorněn průběh srážek, infekce pak 
ukazují červené sloupce v prostřední 
části grafu (←)

PatoGENNí oRGaNIZMy6 PatoGENNí oRGaNIZMy6

kdy dochází k šíření primár-
ní infekce. V ekologické pro-
dukci jsou využívány příprav-
ky na bázi mědi a přípravek  
Myco-Sin. V zahraničí (např. 
v USA) jsou povolena k přímé 
ochraně některá antibiotika 
(streptomycin nebo oxytetra-
cyklin), což je ale předmětem 
diskuzí.

BAKTERIálNí SPálA JABlONě- ShRNUTí
• Původcem je baktérie Erwinia amylovora.
• Zdrojem infekce jsou nekrotizovaná napadená pletiva.
• Primární infekce nastává v době květu; přispívají k němu srážky.
• Sekundární infekce probíhají několikrát v průběhu sezóny.
• Teplotní optimum pro rozvoj patogenu je 18 - 30°C.
• šíření deštěm, větrem, hmyzem, pavouky, ptactvem aj. 
• Baktérie se šíří floémem, xylémem i mezibuněčnými prostorami.
• Citlivé jsou hlavně hrušně; z jabloní např. odrůdy Topaz, Idared, aj.
• V systému ochrany jsou zásadní ošetření proti primárním infekcím: 

1. na počátku květu 
2. na konci květu 
3. na počátku růstu plodů

• Přípravky: fungicidy na bázi mědi, Myco-Sin.

hARMONOGRAM OChRANy PROTI ERWINIA AMylOVORA

Zdroje inokula přezimujícího 
na větvích a kmenech

III IV V VI VII

Primární infekce v době květu Sekundární infekce

zásahy proti 
primárním infekcím

zásahy proti 
sekundárním infekcím

odstraňování inokula 
v době zimního řezu

Baktérie
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6.2 Houby
Původci houbových chorob představují významnou 
skupinu organizmů, která u jádrovin zahrnuje přede-
vším zástupce vřeckovýtrusných (Ascomycota); méně 
pak stopkovýtrusné houby (Basidiomycota). houby 
způsobují široké spektrum poškození a příznaků na lis-
tech, květech, plodech, letorostech, větvích i dřevě 
stromů.  Zásadní  ochranná opatření vyžaduje u jab-
loní strupovitost jabloně, dále padlí jabloně a komplex 
druhů působících tzv. skládkové choroby. V rámci této 
publikace jsou zpracovány následující taxony:

ascomycota
Strupovitost jabloně (Venturia inaequalis) ●
Strupovitost hrušně (Venturia pyrina) ●
Padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) ●
Marssonina coronaria ●
šedá skvrnitost hrušně (Mycosphaerella sentina) ○
hnědá skvrnitost hrušně (Diplocarpon mespili) ○
Sazovitost plodů (Gloeodes pomigena) ●

Basidiomycota
Rzivost hrušně (Gymnosporagioum sabinae) ○
Skládkové choroby (komplex různých taxonů)
Kruhová hnědá hniloba (Neofabrea spp.) ●
Alternariová hniloba (Alternaria spp.) ●
Moniliniová hniloba (Monilinia spp.) ●
Modrá hniloba (Penicillium spp.) ●
šedá kališní hniloba (Botrytis spp.) ●
Fuzáriová hniloba (Fusarium spp.) ●
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HoUBy jsou heterotrofní organizmy, které získávají energii pro-
střednictvím enzymů vylučovaných do pletiv hostitelských rostlin. 
Tělo hub představuje mycelium složené z hyf; hlavní stavební slož-
kou houbových buněk jsou chitin a β-polyglukany.  U hub se čas-
to setkáváme se střídáním nepohlavního a pohlavního stádia (viz 
protější strana); pohlavní stadium většinou zaujímá kratší úsek vý-
vojového cyklu. V této fázi života hub vznikají tzv. plodnice, jež ob-
sahují vřecka nebo bazidie s pohlavními sporami (askospory, bazi-
diospory).  Nepohlavní spory (konidie) často mají větší podíl na ší-
ření hub než spory pohlavní. Na počátku infekce je spora (pohlav-
ní či nepohlavní), z níž vyklíčí houbové vlákno (základ budoucího 
mycelia), které proniká do těla hostitele. Na spory je cílena větši-
na přímých zásahů v ochraně proti houbovým patogenům. Ně-
které druhy fytopatogenních hub jsou producenty jedovatých lá-
tek, tzv. mykotoxinů (viz kapitola 6.2.3).

Co jsou to houbové organizmy?

StaVBa těLa HUB: 

A - příklady hyf 
stopkovýtrusných hub
B - příklady bazidií
C - příklady vřecek
D - apothecium
E - perithecium

A

D E

B C

PatoGENNí oRGaNIZMy 6PatoGENNí oRGaNIZMy 6

Houbové
choroby

Zdroj: holec et al. 2012
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DIPlOFáZE

DIKARyOFáZE
hAPlOFáZE

vřecko

konidiofor

PoDoSPHaERa LEUCotRICHa
- vývojový cyklus

konidie

klíčící  
konidie

antheridium

somatická hyfa

ascogon

plazmogamie

karyogamie

meióza

zygota
askální 
mateř. buňka  
(dikaryon)mladý  

ascocarp

kleistothecium

klíčící  
askospora

StříDáNí PoHLaVNíHo a NEPoHLaVNíHo StáDIa U HUB. Padlí jabloně (Podo-
sphaera leucotricha) přezimuje ve formě mycelia a plodniček (kleistothecií) v infi-
kovaných listových i květních pupenech. Plodničky obsahují 1 vřecko s 8 oválnými 
askosporami. Jako u dalších vřeckatých hub vývoj zahrnuje polycyklické haploidní 
(konidiové) a kratší pohlavní stádium, jehož geneze je naznačena ve spodní polo-
vině schématu. Z antheridií a askogonů vznikají dvoujadené buňky, z nich zygota a 
po meióze plodnička s vřeckem s 8 askosporami.

KoNIDIoVé
InFEkCE

aSKoSPoRoVé
InFEkCE

zpracováno podle Alexopoulos, 1966

PatoGENNí oRGaNIZMy6 PatoGENNí oRGaNIZMy6

Houbové 
choroby
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Strupovitost
jabloně

6.2.1 Strupovitost jabloně 
(Venturia inaequalis)

oddělení: Ascomycota
čeleď: Venturiaceae

apple scab
Apfelschorf

3

1

4

5

Význam a škody: Strupovitost jabloně (1, 3-8) je eko-
nomicky nejvýznamnější chorobou jabloní. Je přítom-
na ve všech regionech, kde se pěstují jabloně. Dalšími 
hostiteli jsou hloh (Crataegus spp.), jeřáb (Sorbus spp.) 
a Eriobotrya japonica. Vyznačuje se schopností vytvá-
řet rezistentní rasy vůči řadě účinných látek, zejména 
k fungicidům, jež zasahují do úzce vymezených pro-

cesů v metabolizmu (strobiluriny, DMI 
fungicidy, dodine, aj.). látky s kontakt-
ním nebo fyzikálním principem účinku 
(přípravky pro EP) jsou v tomto směru 
méně problematické. Kromě toho je 
houba schopna získávat virulenci k re-
zistentním odrůdám jabloní (str. 72-73).
Příznaky: Patogen začíná být aktiv-
ní od počátku vegetace, zpravidla 
od fenologické fáze myšího ouška (2). 
houba napadá především listy a plo-
dy, méně větvičky. Nejdříve se proje-
vuje na svrchní straně mladých listů 
(primární infekce - viz dále) v podobě 
hnědozelených lézí (3, 4) s konidiofory. 
Obdobné příznaky se později objevu-
jí  i na mladých plodech (5), kde v poz-
dější fázi vegetace vznikají tmavě hně-
dé zkorkovatělé skvrny, plody ztrácejí 
vodu, slaběji rostou; při extrémním na-
padení praskají, jsou zdeformované (6) 
a nebo opadávají. Trhliny jsou vstupní 
branou pro mikroorganizmy. Při silném 
napadení listy předčasně opadávají a 
bývá oslaben růst a odolnost stromů.

2

6
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Strupovitost 
jabloně

A - pseudoperithecium
B - vřecka s askosporami
C - konidiofory + konidie
D - konidie 
Zdroj: Čača, 1981

A B

D

C
Venturia inaequalis:

7

8

9

POPIS PATOGENU (9): Askospory se vytvá-
řejí v plodničkách (pseudoperitheciích); 
jsou asymetrické (odtud vědecký název 
inaequalis), dvoubuněčné. Konidie (jed-
no- i dvoubuněčné) vznikají na vzpříme-
ných jednobuněčných konidioforech, jež 
se vyskytují ve svazcích a vytvářejí typické 
léze na listech a plodech.

POZDNí STRUPOVITOST. Těsně před sklizní, zejmé-
na při vlhkém podzimním počasí, se u citlivých 
odrůd objevují příznaky napadení v podobě 
drobných, zpočátku načervenalých lézí v mís-
tech lenticel (7). Vazba na lenticely je i příčinou  
více či méně pravidelného uspořádání skvrn. 
Tento typ poškození se plně rozvíjí ve skladech 
(8). V. inaequalis je proto zároveň řazena do sku-
piny skládkových patogenů a dle situace je tře-
ba zvolit vhodnou strategii ochrany (str. 79).
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VýVoJoVý CyKLUS StRUPoVItoStI: Patogen přezimuje v opadaných listech, 
v jejichž pletivech se nachází pohlavní stádium - pseudoperithecia s vřecky. 
V nich postupně dozrávají askospory, které se uvolňují z vřecek od rašení až 
do června a jsou zdrojem primární infekce. Počátek výletu  askospor nastá-
vá při splnění SAT0(d)=300°C od počátku roku; maximum výletu pak od fáze 
růžového poupěte až do fáze lískového oříšku. V tomto období jsou pletiva 
hostitele k patogenu nejvnímavější. (Pozn.: Askospory dozrávají kontinuálně 
a proto k jejich nejintenzivnějšímu uvolňování dochází po delším období bez 
deště). Po vzniku primárních infekcí dochází k vývoji nepohlavního stádia a k 
produkci konidií (sekundární infekce). V opadaných listech během vegetač-
ního klidu opět vzniká pohlavní stadium.

Strupovitost
jabloně
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A - fáze myšího ouška - počátek vylétání askospor
B - růžové poupě až polovina V: období největšího infekčního tlaku
C - konec letu askospor; převažují sekundární infekce
D - období před sklizní - riziko vzniku skládkové strupovitosti

A

B

C D

Strupovitost & klíčové fenologické fáze jabloní

Strupovitost 
jabloně
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Průměrná teplo-
ta během ovlhče-
ní (°C)

Doba ovlhčení povrchu listů
nutná pro vznik infekce dané intenzity (hod.)

slabá infekce střední infek. silná infekce
0,5 - 5,0 > 48 > 60
5,1 - 5,4 28 38 60
5,5 - 5,9 25 35 60
6,0 - 6,4 22 32 50
6,5 - 6,9 21 29 45
7,0 - 7,4 20 26 40
7,5 - 7,9 19 25 37
8,0 - 8,4 17 23 34
8,5 - 8,9 15 21 30

9,0 - 9,4 15 20 29

9,5 - 9,9 14 19 28
10,0 - 10,4 13 18 27
10,5 - 10,9 13 18 26
11,0 - 11,4 12 17 25
11,5 - 11,9 12 17 24
12,0 - 12,4 11 16 24
12,5 - 12,9 11 15 23
13,0 - 13,4 10 15 22
13,5 - 13,9 10 14 21
14,0 - 14,4 9 14 21
14,5 - 15,4 9 13 20
15,5 - 15,9 9 13 19
16,0 - 16,9 9 12 19
17,0 - 24,0 9 12 18
24,5 10 12 19
25,0 11 14 21

Vznik infekcí strupovitosti v závislosti na teplotách a délce ovlhčení - tzv. Mill-
sova tabulka (Mills 1944, Mills et la Plante 1951).

Strupovitost
jabloně
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Průměrná denní teplota (°C) Interval do objevení prvních sympto-
mů (dny)

2,2 19

3,9 18

5,5 17

7,2 16

8,6 15

10,8 14

12,7 13

15,6 12

16,1 11

17,8 10

19,5 9

21,4 8

23,7 7

Délka intervalu od počátku infekce  do objevení prvních příznaků strupovitos-
ti (Mills 1944, Mills et la Plante 1951).

Komentář k tabulkám: Rozvoj houbové cho-
roby je významně ovlivněn průběhem teplot a 
přítomným ovlhčením listů. Primární askosporo-
vé infekce mohou probíhat v rozpětí teplot 0,5 
- 29°C, přičemž optimum se nachází okolo 17 - 
25°C. V blízkosti tohoto optima stačí pro vznik sil-
né infekce délka ovlhčení do 20 hodin. Navlh-
čené plodnice praskají a askospory jsou vystřelo-
vány na povrch listů. K šíření na delší vzdálenos-
ti dochází větrem. Interval pro objevení prvních 
příznaků napadení pak trvá v takových podmín-
kách okolo 1 týdne. K infekci askosporami do-
chází ve dne, neboť k jejich klíčení je potřebné 
denní světlo. Sekundární konidiové infekce vzni-
kají v rozmezí 5 - 29°C s optimem 14 - 24°C. Ko-
nidie se šíří pouze deštěm, avšak jsou schopny 
způsobit infekci i v noci.

Strupovitost 
jabloně

Předpovědní modely. Při signalizaci ochrany proti 
strupovitosti je nezbytnou pomůckou meteorologická 
stanice. S teplotou a délkou ovlhčení pak pracují pro-
gramy jako např. RIMpro, Welte aj. Modely pracují i s 
krátkodobou předpovědí počasí a v jejich výstupech 
je zahrnuta i prognóza výskytu infekcí (str. 70). 
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oCHRaNa PRotI StRUPoVItoStI V EP

Z preventivních a nepřímých opatření jde o násle-
dující:

 ● Výběr odrůd - v EP preferovat rezistentní kultiva-
ry. Při volbě rezistentních odrůd je možno ošetření 
omezit jen na období s maximálním infekčním tla-
kem (BBCh 57 - BBCh 72). 

 ● Volba stanoviště (nevhodné jsou vlhké a málo 
vzdušné polohy), vhodná kombinace odrůdy a 
podnože + vyvážený řez.

 ● odstraňování napadeného listí (vymetání do 
meziřadí + mulčování).

V přímé ochraně jsou v EP využívány následující pří-
pravky nebo látky:

 ● Měď na počátku vegetace jako preventivní 
ošetření na suchý list před očekávanou infekcí. Pro EP je omezení 6 kg Cu/rok. 
Fytotoxicita. Vysoká odolnost proti smyvu.

 ● Přípravky na bázi koloidní síry (při vzrůstu teplot nad 15 °C), opět jako preven-
tivní zásah před očekávanou infekcí. Při teplotách nad 25 °C fytotoxicita. Střed-
ní odolnost proti smyvu.

 ● Přípravek Alginure k nastartování obranných mechanizmů před infekcí.
 ● Polysulfid vápenatý na mokrý list (během deště nebo na jeho konci) jako 

STOP ošetření v průběhu infekce (při klíčení spor, tzv. "germination window")  při 
BSET(h)0=120 - 300 °C od jejího počátku. Při teplotách nad 25 °C fytotoxicita. 
Střední odolnost proti smyvu deštěm.

 ● Dihydrogenuhličitan draselný jako STOP ošetření na suchý list při BSET(h)0 = 
300 - 430°C nebo 1 - 2 dny od počátku infekce; většinou v TM se sírou. Snadný 
smyv deštěm.

SIGNaLIZaCE oCHRaNy. V signalizaci ochrany je nezbytností meteorologická 
stanice kompatibilní s vhodným SW. První ošetření se provádí při SAT10d = 300 °C 
(zralost 50 % askospor) a splnění podmínek pro infekci. Další  zásahy jsou usku-
tečňovány dle výskytu infekcí až do konce výletu askospor (červen). Pokud je k 
tomuto termínu porost bez napadení, je možné fungicidní zásahy omezit na jiné 
patogeny (padlí, skládkové choroby). Výstupy dat z meteorologických stanic 

jsou přístupné např. na www.amet.cz. Součástí servisu 
firmy AMET je rovněž zasílání zpráv o začátku probíha-
jící infekce (mobil, e-mail). Na uvedených stránkách je 
rovněž možnost 
výpočtu přírůst-
ku listové plo-
chy podle zada-
ných paramet-
rů.

Frekvence aplikací za sezónu se pohy-
buje od 10 do 20 i více a je úměrná čet-
nosti srážek, splnění podmínek pro infek-
ci a odolnost přípravků ke smyvu deš-
těm. V EP proto může být více zásahů 
než v běžné produkci, kde jsou k dispo-
zici systémové fungicidy.

Příklad mechanizace  
pro vymetání listí
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PřEDPoVěď SRážEK. V signalizaci ochrany proti strupo-
vitosti je nezbytností pravidelné (každodenní) sledo-
vání předpovědi počasí. K nejoblíbenějším serverům, 
které takové informace ke konkrétní lokalitě poskytují, 
patří aladinonline.androworks.org a www.yr.no. Aktu-
ální radarové mapy najdeme např. na www.chmi.cz 
nebo na německých stránkách www.dwd.de.

Preventivní  
ošetření
(před deštěm)

Stop ošetření
("germination window")

Kurativní  
ošetření

Eradikativní  
ošetření

zásah na su-
chý list dle před-
povědi počasí; 
(před očekáva-
nou infekcí)

zásah na mokrý list, 
během deště nebo 
na jeho konci při  
BSET(h)0=120 - 300°C 
od vzniku infekce

zásah na suchý 
list,  1-2 dny nebo 
při BSET(h)0 = 300 
- 430°C od vzniku 
infekce

> 5 dnů po  
vzniku  

infekce

měď (pod 15°C)
síra (15 - 25°C)
Alginure
(MycoSin)

polysulfid vápenatý
dihydrogen-
uhličitan draselný 
(+ síra)

pro EP není   
přípravek 
k dispozici

ZPůSoB PoUžíVáNí PříPRaVKů V oCHRaNě PRotI StRUPoVItoStI V EP

VlASTNOSTI PříPRAVKů V OChRANě PROTI STRUPOVITOSTI
Látka, přípravek Působení Stabilita při dešti Rozpětí teplot

Měď preventivně velmi dobrá široké, toxická při  
nízkých teplotách

Polysulfid vápenatý preventivně a  
kurativně na mokrý list dobrá široké, toxicita při teplo-

tách nad 25 °C

Koloidní síra preventivně dobrá 15 - 25 °C, toxická  
nad 25 °C

VitiSan kurativně (konidie) ne široké

Alginure preventivně velmi dobrá není známo

Myco-Sin preventivně velmi dobrá (15 mm)

Pozn.: Kompletní seznam povolených přípravků je uveden v závěru kapitoly a také v 
přílohách.  Zdroj: J. Kiefer, 2010

Zdroj: BIOCONT LABORATORy spol. s r.o.

Strupovitost 
jabloně
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Export programu RIMpro pro strupovitost (2015): 
a = primární infekce, B = sekundární infekce

SoFtwaRE V SIGNaLIZaCI oCHRaNy. Příkladem je program RIMpro, který poskytu-
je názorné grafické výstupy s průběhem a s intenzitou infekcí a jejich krátkodobou 
predikci. Pracuje ve 2 režimech (primární strupovitost, sekundární strupovitost) - vol-
ba vychází z fáze sezóny a vývoje patogenu. Program umožňuje vkládání vlastní-
ho postřikového programu (konkrétních přípravků) a vyhodnocuje potřebnost ná-
sledného ošetření dle perzistence účinných látek. RIMpro, stejně jako další obdob-
né programy (např. Welte) vychází z Millsovy tabulky a z klíčových fází vývojové-
ho cyklu patogenu. Na obrázcích jsou uvedeny exporty z programu RIMpro s vy-
světlivkami.

infekční 
hodnota

infekce 
na listech

infekce na 
plodech

zásoba 
askospor

srážky a 
ovlhčení 
listů

srážky a 
ovlhčení 
listů

stupeň
infekčního 
tlaku

období  
klíčení 
spór

A

B

PatoGENNí oRGaNIZMy 6PatoGENNí oRGaNIZMy 6

Strupovitost
jabloně
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Hodnocení infekcí Venturia inaequalis 
na listech a plodech

0 1 2 3 4

0 1 2

2 cm

3 4

Stupnice 0 - 4:

0 -   žádné napadení  
1 -   1 až 2 malé skrny do 0,25 cm2  

 2 -  3 až 4 malé skvrny nebo 1 velká 
skvrna (0,25-1 cm2)    

3 - více než 5 malých nebo  více 
než 2  velké skvrny (1-4 cm2)  

4 -  napadeno více než 4 cm2  

©  V. Falta

KoNtRoLa ÚčINNoStI oCHRaNy PRotI StRUPoVItoStI.
V průběhu sezóny je vhodné provést kontrolu účinnosti ochrany proti strupovitosti, a 
to ve 2 klíčových obdobích: 

 ● Na předpokládaném konci primárních infekcí (konec letu askospor, přelom V a VI), 
kdy se rozhoduje, v jakém rozsahu bude ochrana pokračovat.

 ● V průběhu léta za účelem kontroly výskytu sekundárních infekcí nebo  prognózy 
výskytu skládkové strupovitosti.

PatoGENNí oRGaNIZMy6 PatoGENNí oRGaNIZMy6

Strupovitost 
jabloně

Odebíráme minimálně po 25 listech/blok či odrůdu ve 4 opakováních. Stupeň napa-
dení P v procentech vypočteme dosazením zaznamenaného počtu listů (plodů) v 
jednotlivých kategoriích do vzorce (Towsend & heuberger, 1943):

P(%) = [(0.n) + (1.n) + (2.n) + (3.n) + (4.n) / 5N] x 100

kde N=celkový počet listů (plodů), n=počet vzorků s poškozením v kategoriích 0-4 dle 
obrázku.  P =100 % tehdy, jsou-li všechny vzorky v kategorii 4.
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Úvod. V. inaequalis je jedním z ekonomicky nejná-
ročnějších škodlivých organizmů jabloní a tvoří vý-
znamnou položku v nákladech na ochranu i  v zá-
těži životního prostředí. V ekologické produkci je 
proto výběr odrůd rezistentních k patogenu zce-
la logickým krokem.  Tento aspekt má svá omeze-
ní, jež vyplývají z poptávky trhu (preference tradič-
ních odrůd) a také z překonání  Vf genu rezistence 
virulentními rasami patogenu. čR náleží k zemím s 
velkou úspěšností ve šlechtění rezistentních odrůd, 
z nichž se v celoevropském i světovém měřítku pro-
sadily především kultivary ze stanice Střížovice (´To-
paz,´ ´Topaz Red´, ´Rubinola´; ze žlutě zbarvených 
odrůd pak ´Opal´, ´Orion,´ ´luna´ a ´Sirius´). šlech-
tění z Holovous se zatím uplatnila méně, ale nabízí 
odrůdy i s jinými genovými zdroji než Vf.

REZIStENCE a toLERaNCE. Pojem re-
zistence je definována jako dědičná 
schopnost hostitelské rostliny překonat 
nebo zpomalit aktivitu (infekci) pato-
genu. Odehrává se na úrovni gen proti 
genu (u hostitele geny rezistence, u pa-
togenu geny virulence. Rezistence da-
ného genu je vztažena k určitému genu 
virulence (u V. inaequalis doposud roz-
lišeno 8 virulentních genotypů; u jab-
loní historicky 6 rezistentních majorge-
nů). Rezistence je monogenní, oligogen-
ní nebo polygenní. Naopak tolerance 
představuje  schopnost rostliny kompen-
zovat přítomnost patogenu uvnitř hosti-
telských pletiv. Patogen vniká do hosti-
tele a není omezeno jeho množení a od-
nímání energie a živin. Tolerance se ode-
hrává na fyziologické úrovni.

Pozn: Šlechtění na rezistenci proti V. inaequa-
lis bývá kombinováno s výběrem jedinců tole-
rantních k padlí jabloně i k jiným patogenům.

GENy REZIStENCE. Nejvýznamnější zdroj re-
zistence využívaný ve šlechtění představu-
je Malus floribunda 821, u které je rezistence 
založena na genu Vf, nověji označovaném 
jako Rvi6. Jedněmi z prvních komerčně vy-
užívaných odrůd tohoto typu byly např. ´Pri-
ma´  a ´Florina´. Další důležité zdroje jsou v 
tabulce. Uvedené geny historicky tvoří 6 zá-
kladních majorgenů používaných ve šlech-
tění.  Dodávají různý stupeň rezistence. 

odrůda Rubinola 

odrůda Topaz

Rezistentní odrůda Selena + odrůda Spartan: 
napadení ve stejných podmínkách.

REZISTENTNí ODRůDy JABlONí

Genový zdroj Gen

Malus floribunda 821 Vf

Malus atrosanguinea 804 Vm

Malus micromalus 24538 Vm

‘Antonovka’ PI 172623 Va

Malus pumila R12740–7A Vr

‘hansens baccata #2’ Vb

Malus baccata jackii Vbj
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SHRNUtí. Pěstování rezistentních odrůd je 
logickou a přirozenou součástí ekologic-
kých systémů. Je však třeba respektovat 
následující skutečnosti:

 ● Počítat s možností napadení odrůd 
typu ´Topaz´, ´Rubinola´, aj. s Vf genem.

 ● Před novou výsadbou otestovat výskyt 
ras patogenu - dle výsledku zvolit odrůdy.

 ● U všech rezistentních odrůd preventiv-
ně provádět fungicidní ochranu v době 
největšího infekčního tlaku patogenu 
jako u běžných odrůd.

 ● "Rezistenty" mohou být oproti tradičním 
odrůdám náchylnější k jiným patogenům 
(např. ke skládkovým chorobám).

hovoříme-li o rezistenci, je třeba rozlišovat: 1) rezistenci jabloní k patogenu a 2) rezis-
tenci patogenu k účinným látkám fungicidů. Pokud se týká druhého aspektu, je pa-
togen znám sklonem selektovat rasy se sníženou citlivostí vůči fungicidům. Jedná se 
o nákladnou záležitost, protože postihuje jak sadaře, tak výrobce přípravků. Riziko 
vzniku rezistence, jež je vyšší v IP, je možno snížit střídáním látek s různým mechaniz-
mem účinku a preferencí látek méně rizikových (viz tabulka ↑).

PRoLoMENí GENů REZIStENCE. historicky prv-
ní symptomy napadení u rezistentní odrůdy 
(odr. ́ liberty´ nesoucí Vf gen) byly zazname-
nány v roce 1981 v Drážďanech v Německu 
po umělých infekcích ve skleníku. Postupně 
byly pozorovány příznaky na dalších odrů-
dách s genem Vf.  Rasy patogenu prolamu-
jící Vf gen byly označeny jako č. 6 a č. 7. Bylo 
zjištěno, že uvedené rasy se vyskytují zejmé-
na v SV částech Evropy: v Dánsku, severním 
Německu, Nizozemí, Belgii, severní Francii a v 
Anglii. Přítomnost rasy č. 7 ve východní části 
Německa a švýcarska může indikovat šíření 
ve východních a středních částech Evropy. 
Rasy virulentní ke genu Rvi6 (Vf) nebyly na-
lezeny v Itálii a řecku. Rasy kumulující viru-
lenci ras č. 6 a č. 7 byly nalezeny v Nizozemí.
V české republice bylo zaznamenáno pře-
konání rezistence Rvi6 (Vf) genu poprvé v 
roce 2006 (Břasy a Spálené Poříčí na Plzeň-
sku, Žernov na Semilsku a Buková lhota u Be-
nešova). V průběhu dalších let byl zjištěn vý-
skyt v dalších oblastech republiky. Význam-
ný posun nastal v roce 2010, jenž byl přízni-
vý pro infekce strupovitosti. V následujících 
letech pak došlo k šíření do dalších regionů.

Odrůda Rubinola  
napadená strupovitostí

Odrůda Topaz 
napadená strupovitostí

REZISTENCE STRUPOVITOSTI JABlONě K FUNGICIDůM

Riziko Fungicidy

vysoké
Benzimidazoly, 
phenylamidy, strobi-
ruliny 

střední
2-Amino-pyrimidiny, 
aminy, anilinopyrimidi-
ny, aromatické uhlo-
vodíky, azoly

nízké
Chlorothalonil, měď, 
dithiokarbamáty, 
phtalamidy, síra

Riziko vzniku rezistence strupovitosti 
k jednotlivým účinným látkám

Strupovitost 
jabloně
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PříPRAVKy V OChRANě PROTI STRUPOVITOSTI

Přípravek Úč. látka nebo  
složka Dávka Další cílené  

organizmy

Cuprocaffaro oxichlorid měďnatý 0,05 - 0,1% b. spála, kor. nekrózy

Flowbrix oxichlorid měďnatý 0,05 - 0,07% b. spála, kor. nekrózy

Funguran-Oh 50 WP hydroxid měďnatý 0,05 - 0,1% b. spála, kor. nekrózy

Champion 50 WP hydroxid měďnatý 0,05 - 0,1% b. spála, kor. nekrózy

Kocide 2000 hydroxid měďnatý 0,05 - 0,1% b. spála, kor. nekrózy

Korzar oxichlorid měďnatý 0,05 - 0,1% b. spála, kor. nekrózy

Kuprikol 50 oxichlorid měďnatý 0,05 - 0,1% b. spála, kor. nekrózy

Kuprikol 250 EC oxichlorid měďnatý 1-2 l b. spála, kor. nekrózy

Agrosales–Síra 80 koloidní síra 0,45 - 1% padlí jabloně

Kumulus WG koloidní síra 0,45 - 1% padlí jabloně

lUK-sulphur WG koloidní síra 0,45 - 1% padlí jabloně

Nimbus WG koloidní síra 0,45 - 1% padlí jabloně

Stratus WG koloidní síra 0,45 - 1% padlí jabloně

Curatio polysulfid váp. 1 -2 % padlí jabloně

Alginure* algináty, fosfonáty 3 - 5 l

VitiSan hydrogen uhličitan 
draselný 0,5 - 1% skládkové choroby

Myco-Sin síran hlinitý, deaktiv. su-
šené kvasnice,.. 0,8 - 1% skládkové choroby

Strupovitost
jabloně

*) pro rok 2016 není povolen
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hARMONOGRAM OChRANy PROTI STRUPOVITOSTI

ošetřování proti primárním infekcím
odstraňování listí

xI xII I II III IV V VI VII VIII Ix

ošetřování proti sekundárním infekcím

odbdobí největšího infekčního tlaku

měď nebo Alginure VitiSan+síra, polysulfid, Alginure Myco-SinMyco-Sin+síra

zásahy proti skládkové strupovitosti

StRUPoVItoSt JaBLoNě - SHRNUtí: 
 ● Původcem je patogen Venturia inaequalis. 
 ● Patogen přezimuje v opadaném listí, což umožňuje elimino-

vat zdroj primární infekce (askospor) ještě před začátkem sezóny 
(např. vymetáním listí).   

 ● První ošetření provádíme ve fenologické fázi myšího ouška při 
splnění sum aktivních teplot SAT0(d)=300°C od začátku roku při 
současném vzniku infekce.

 ● Klíčovou roli hraje sledování předpovědi počasí a informace o 
odolnosti přípravků vůči smyvu deštěm.

 ● Při nižších teplotách na počátku sezóny používáme přípravky 
na bázi mědi nebo Alginure, od teplot nad 15°C účinkují příprav-
ky na bázi síry nebo polysulfid.

 ● Konec letu askospor nastává zpravidla na přelomu V a VI; pak 
převažují sekundární konidiové infekce.

 ● Aplikujeme 1) preventivně (síra, Alginure), 2) dále na klíčící 
spory za mokra během infekce (polysulfid) nebo 3) na vyklíčené 
spory na suchý list po infekci (bikarbonát draselný+síra). 

 ● hlavní důraz klademe na období od růžového poupěte do po-
loviny května, kdy je největší infekční tlak a nejrychlejší růst listů. 

 ● Příčiny selhávání ochrany: Dlouhá prodleva mezi aplikacemi 
při dlouho trvajícím dešti nebo v době intenzivního růstu listů, níz-
ká kvalita postřiku, přehoustlý porost, aj.

Vývoj plodniček a  
askospor

Poč. letu 
askospor

konidiové infekce, rozvoj příznaků 
napadení na listech a plodech

hromadný let askospor,  
objevení 1. příznaků nap.

Strupovitost 
jabloně
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Padlí 
jabloně

řád: Perisporiales
 Apple mildew
Apfelmehltau

oddělení: Ascomycota

6.2.2 Padlí jabloně 
(Podosphaera leucotricha)

2

1

5

7

Význam a škody: Celosvětově rozšířený patogen 
přítomný ve všech oblastech, kde se pěstují jablo-
ně. Příležitostným hostitelem může být i hrušeň. Pro-
jevuje se bílými moučnatými povlaky (1)  na listech, 
pupenech (2) květních růžicích (3, 4) a letorostech 
(5), které později zasychají a nekrotizují (6).  Plody 
bývají napadány méně často; infekce se projevují 

rzivostí se síťovitou strukturou (7). 
Padlí omezuje asimilaci listů, pů-
sobí oslabení růstu, vyzrávání le-
torostů, poškození a deforma-
ce květů a snižuje kvalitu plodů. 
Každoročně napadené stromy 
zeslabují růst a plodnost; nega-
tivní důsledky infekcí se rychle 
projevují zejména ve školkách a 

u u mladých výsadeb. 3

6

Bionomie a šíření: Zdrojem pri-
mární infekce je přezimující my-
celium v pupenech (2), odkud 
se během rašení padlí šíří na 
květní růžice a květy (3, 4), lis-
ty (1) a celé výhony (5, 6). Pad-
lí začíná být aktivní při teplotách 
nad 10°C; optimum je mezi 20 - 
25°C. Je teplomilné a k jeho vý-
skytu přispívají mírné zimy; nao-
pak mrazy pod -15°C jej reduku-
jí. Výskyt podporuje střídání vyso-
kých denních a nízkých nočních 
teplot. Příznivá jsou suchá a tep-

lá jara a léta; dlouho-
dobé vlhko a chlad ší-
ření padlí brzdí.  

4
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Padlí 
jabloně

VýVoJoVý CyKLUS: Padlí je obligátní ektoparazit (žije na povrchu ple-
tiv živého hostitele). Přezimuje ve formě mycelia a plodniček (kleistothe-
cií) v infikovaných listových i květních pupenech, zejm. mezi jejich šupina-
mi. Plodničky obsahují 1 vřecko s 8 oválnými askosporami. Úloha askospor 
v primární infekci (v době rašení) není zcela objasněna, neboť v někte-
rých letech plodničky nedozrají. Patogen se šíří pomocí konidií na vznikají-
cí letorosty. Vzniká sekundární infekce, která začíná v květnu a končí cca 
v červenci, kdy patogen přechází do dormantní formy na letorostech.

letorost s přezimujícím 
myceliem (xI-III)

Rozvoj primární 
infekce v době raše-
ní (IV-V)

Příznaky na  
plodech  
(VIII-Ix)

Opakujcí se 
infekce na 
letorostech (V-VII)

Kleistothecium 

PRIMáRNí CyKlUS

SEKUNDáRNí  
CyKlUS

DORMANTNí 
STáDIUM

Napadené 
květy (V)

Ukončení  
konidiových 
infekci (VII-VIII), 
vývoj pohl. stá-
dia

Konidie na  
napadených 

orgánech

Zpracováno podle www.apsnet.org  
a www.nysipm.cornell.edu

PoDoSPHaERa LEUCotRICHa
- vývojový cyklus
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oCHRaNa PRotI PaDLí. Vedle přímých zásahů ochrana 
zahrnuje systém následujících agrotechnických, mecha-
nických a pěstitelských opatření: 

 ● Vyrovnaná výživa, zejména přiměřené hnojení dusíkem. 
 ● Pravidelné  odstraňování napadených letorostů, zejmé-

na v době primárních infekcí během V a na počátku VI.
 ● Výběr odrůd. K nejnáchylnějším odrůdám patří ´Idared 

´a ´Gala´; citlivý je též ´Rubín´, ´Jonagold´, ´Jonagored´, 
´Bohemia´ aj. Středně citlivé jsou ´Braeburn´, ´Golden De-
licious´, ´Red Delicious´, ´James Grieve´ aj. Za rezistentní je 
považována odrůda ´Julia´; řada dalších odrůd rezistent-
ních ke strupovitosti vykazuje k padlí toleranci. 

 ● Přímá ochrana je řešena společně se strupovitostí a vyu-
žívají se účinky fungicidů na bázi koloidní síry a polysulfidu 
vápenatého (seznam přípravků viz V. inaequalis). Vhodné 
je přidávat smáčedlo (PREV-B2, Ekol) nebo přípravek na-
rušující konidiový pokryv listů (Cocana).

 ● Ochranu zahajujeme ve fázi růžového poupěte a v 7-10 
denních intervalech pokračujeme přibližně do konce VII, 
kdy končí sekundární infekce (viz fotografie vlevo).

hARMONOGRAM OChRANy PROTI PADlí JABlONě

ošetřování proti primárním infekcím

IV V VI VII VIII

ošetřování proti sekundárním infekcím

odstraňování napadených letorostůVitiSan+síra, polysulfid vápenatý

Počátek aktivity
patogenu

Příznaky  
primárních infekcí

šíření sekundárních  
infekcí

Konec 
infekcí

PatoGENNí oRGaNIZMy 6PatoGENNí oRGaNIZMy 6

Padlí 
jabloně
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Skládkové 
choroby

6.2.3 Skládkové choroby

store (postharvest) diseases Lagerkrankheiten

(Neofabrea, spp. Alternaria spp., Monilinia spp., Penicillium spp., aj.)

Význam a škody: Skládkové choroby vyvolané 
patogenními houbami způsobují v produkci jab-
lek výrazné ekonomické ztráty. Do současné doby 
bylo zaznamenáno více než 90 druhů hub, které 
mohou vyvolat onemocnění plodů. Mezi nejčas-
tější zástupce patří:

1 2

43

5

6

MyKOTOxINy. Mnozí z původců skládkových chorob jsou producenty tzv. mykoto-
xinů se širokým spektrem negativních účinků na lidský organizmus. Výskyt těchto lá-
tek může být větším nebezpečím, než nálezy pesticidů, neboť mnohé z nich odo-
lávají vysokým teplotám. To má např. zásadní dopad na požadavky na surovinu 
při výrobě dětské výživy. Nejznámějším toxinogenním druhem je Penicillium expan-
sum, jehož sekundárním metabolitem je patulin. Maximální povolené limity patu-
linu v EU činí 10 µg/kg pro výrobky určené na dětskou výživu, 50 µg/kg pro ovoc-
né šťávy a 25 µg/kg pro čerstvá jablka. Patulin působí poškození žaludeční sliznice 
(krvácení, edémy) a vykazuje stabilitu k vysokým teplotám (100 °C). Dalšími pro-
ducenty mykotoxinů jsou druhy rodu Alternaria spojené s látkami jako alternariol 
(aoH), alternariol monomethyl ether (aME) a altenueny (aLt), u nichž byl proká-
zán mutagenní účinek.

CHaRaKtERIStIKa SKLáDKoVýCH PatoGENů. 
Neofabrea spp. (syn. Gloeosporium spp.): Nej-
více rozšířený patogen ve skladech. Působí 
tzv. kruhovou hnědou hnilobu. houba nemá 
vyhraněné nároky na teplotu a může se roz-
víjet i za optimálních skladovacích podmínek. 
Zdrojem nákazy jsou konidie, které přezimují v 
rakovinných útvarech větví nebo na mumifi-
kovaných plodech a lenticelami pronikají pod 
pokožku. Ovoce může být infikováno během 
celé pěstitelské sezóny, ovšem s postupujícím 
dozráváním plodů stoupá také náchylnost k 
infekci. Patogen zůstává v latentním stádiu a 
první příznaky onemocnění se objevují až ve 
druhé polovině skladování  menšími kruhový-
mi lézemi (5), jež se postupně spojují (6).

 ● kruhová hnědá hniloba (Neofabrea spp.) - (1,5,6)
 ● alternariová hniloba (Alternaria spp.) - (2,7)
 ● modrá hniloba (Penicillium spp.) - (3,8,9)
 ● moniliniová hniloba (Monilinia spp.) - (4, 11-13)
 ● šedá kališní hniloba (Botrytis spp.) - (10)
 ● skládková strupovitost (V. inaequalis) - (14)
 ● fuzáriová hniloba (Fusarium spp.) - (15)



Ochrana jádrovin v ekologické produkci 80

Alternaria spp.: Druhy z rodu Alternaria se vy-
skytují saprotrofně na odumřelých částech 
rostlin a na spadaném listí. K infekci může dojít 
během kvetení, kdy patogen zůstává v laten-
ci a projevuje se ve formě jádřincové hniloby 
nebo ranami, které vznikají při sklizni. Příznaky 
na takto napadených plodech se začínají ob-
jevovat přibližně po dvou měsících skladování 
ve formě tmavě hnědých až černých lézí (7).

Monilinia spp.: Na jádrovinách M. fructigena, 
méně M. laxa, jež je i původcem moniliniové-
ho úžehu peckovin. houba napadá plody na 
stromě (11, 12) i během skladování (13). Pře-
zimuje ve formě mycelia na mumifikovaných 
plodech (12) případně na napadených vě-
tévkách. Zdrojem primárních infekcí jsou pře-
devším konidie, výjimečně i askospory. K na-
padení ovoce dochází nejčastěji při poranění 
(kroupy, poškození hmyzem nebo ptactvem). 

Penicillium spp.: Tyto druhy, zejmé-
na  P. expansum (8, 9) způsobují tzv. 
modrou hnilobu. Jde o častou sklád-
kovou chorobu, neboť spory pato-
genu jsou všudypřítomné. V sadech 
se vyskytuje vzácně, ztráty způsobu-
je zejména ke konci skladování, kdy 
plody ztrácejí přirozenou odolnost. K 
infekci dochází hlavně při poranění, 
výjimečně přes lenticely. P. expan-
sum produkuje mykotoxin patulin.

Botrytis cinerea, B. mali (10): časté skládkové 
onemocnění. K infekci dochází podobně jako 
u Alternaria spp. (během kvetení), kdy bývá 
poškozena nejčastěji stopka a kalich nebo 
prostřednictvím ran, které vznikají při sklizni pří-
padně při posklizňové manipulaci s ovocem.

7

8 9

10

11

12 13

Skládkové 
choroby PatoGENNí oRGaNIZMy 6PatoGENNí oRGaNIZMy 6
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Venturia inaequalis: Působí tzv. skládkovou stru-
povitost (14), projevující se drobnými černými teč-
kami na slupce, jež vzniknou až během skladová-
ní. Konidie mohou setrvávat v latentním stavu na 
povrchu plodů nebo v obalech na ovoce a pro-
jeví se až ve skladu. K nejčastějšímu výskytu do-
chází u odrůdy ´Golden Delicious´.

Fusarium spp: Rod je reprezentován druhy F. avena-
ceum a F. lateritium působících tzv. fuzáriovou hnilo-
bu. hniloba bývá dvojího typu: Při periferní hnilobě in-
fekce vniká do dužniny poškozenou slupkou u stopky 
(15). Druhým typem je jádřincová hniloba. Zde infek-
ce vzniká již za vegetace a ve skladu se houba rozrůs-
tá z jádřince centrifugálně do plodu. 

14

PatoGENNí oRGaNIZMy6

15

hARMONOGRAM OChRANy PROTI SKláDKOVýM ChOROBáM

III IV V VI VII VIII Ix

systém běžné fungicidní ochrany

klíčová období v ochraně proti skládkovým patogenům

odstraňování zdrojů infekce

MycoSin

oCHRaNa PRotI SKLáDKoVýM CHoRoBáM.
1) Preventivní opatření: 

 ● Udržování vzdušné a nepřehoustlé koruny stromů vhodným řezem,
 ● Pravidelné odstraňování napadeného ovoce jako zdrojů infekce,
 ● Optimální výživa, zejména příjem Ca, který je součástí buněčných stěn,
 ● Insekticidní ochrana, protikroupové systémy
 ● šetrná manipulace při sklizni, čistota obalů a skladovacích prostor

2) Přímá opatření: 
 ● Dobře zvládnutý systém ochrany proti strupovitosti (str. 68-75) a padlí (str. 78)
 ● Přípravek Myco-Sin (0,8%) v době květu (x Alternaria, Botrytis) a před sklizní 

(3-4 x v 10 denních intervalech, při srážkách nad 15 mm interval kratší). 
 ● Vytřídění mechanicky poškozených nebo již napadených plodů při sklizni a 

před uskladněním.
 ● Pozn.: Využívána bývá také dezinfekce ponořením plodů do horké lázně: v rozmezí 

40-50 °C řádově v minutách, při vyšších teplotách (55-60 °C) do 30 s.

Skládkové 
choroby
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Skládkové 
choroby

Moderní technologie třídění umož-
ňují rozdělení plodů nejen do veli-
kostních frakcí a podle barvy, ale 
také detekovat mechanická po-
škození a případný výskyt patoge-
nů. Pomocí kamery a SW je u kaž-
dého plodu zpracován 3D model 
a datový výstup s hodnocením vi-
zuálních znaků. Poškozené plody 
směřují do odpadu, ostatní ovoce 
je podle velikosti a barvy tříděno 
pro jednotlivé odběratele (konsor-
cium Melinda, Trentino, 2014). 

PatoGENNí oRGaNIZMy 6PatoGENNí oRGaNIZMy 6

tECHNoLoGIE SKLaDoVáNí. S ochranou proti skládkovým patogenům úzce 
souvisí i způsob skladování ovoce. Skladovatelnost a zdravotní stav plodů vý-
znamně podporuje řízená atmosféra, která např. u jablek rozšiřuje konzum-
ní jakost na 9-12 měsíců. Využívány jsou hlavně 2 typy řízené atmosféry: ULo 
– atmosféra s ultra nízkým obsahem kyslíku (Ultra Low Oxygen) a DCa – dy-
namicky řízená atmosféra (Dynamic Controlled Atmosphere). Obsah kyslí-
ku je v UlO stabilně nastaven na nízké hodnoty. Označení dynamicky říze-
ná je vztaženo k pozvolnému snižování kyslíku z hodnot, které platí pro UlO 
(1,0–1,2 %) na počátku skladování a během dalších 30 – 50 dnů se koncen-
trace O2 sníží k nejnižšímu limitu (0,2 %). Další technologií je ozonizace, pou-
žívaná v řízených atmosférách jako dezinfekční metoda při výrobních, skla-
dovacích a přepravních procesech.
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6.2.4 Sazovitost plodů

sooty blotch
Russfleckenkrankenheit

Popis a význam: Olivově zelené až 
tmavě šedé sazovité povlaky na 
povrchu plodů (1), které je většinou 
možné lehce setřít nebo omýt. hou-
ba tak nezpůsobuje přímé poškoze-
ní plodů, ale značně zhoršuje jeho 
vzhled, kvalitu a prodejní hodno-
tu. V intenzivních produkčních vý-
sadbách se sazovitost prakticky ne-
vyskytuje, avšak problém může na-
stat při omezení fungicidní ochrany. 
hostiteli jsou jabloň, hrušeň a někte-
ré divoce rostoucí dřeviny.

(Gloeodes pomigena)
oddělení: Ascomycota

čERNě. Podobné příznaky napa-
dení jako G. pomigena mohou 
vyvolávat i další původci. Velmi 
často jde o epifytické houby, ži-
jící na medovici vylučované sa-
vým hmyzem (mšice, vlnatka,  
mery, červci). Nejčastěji se jed-
ná o houby rodů Alternaria, Cla-
dosporium, aj. Jsou polyfágní a 
mohou se vyskytovat nejen na 
plodech (2, 3), ale i na ostatních 
nadzemních částech stromů.

Bionomie: Patogen přezimuje na 
dřevě (výhonech, větvích) nebo na 
mumifikovaném, případně i opada-
ném ovoci. Za vegetace jsou koni-
die roznášeny větrem a deštěm na 
vyvíjející se plody, kde se houba roz-
růstá ve voskové vrstvičce na povr-
chu plodů. K infekci může dochá-
zet kdykoli po opadu květních plát-
ků, ale hlavním obdobím rozvoje na-
padení je vrcholné až pozdní léto a 
začátek podzimu. Nejpříznivější pro 
vznik onemocnění jsou déletrvající 
srážky spojené s vysokou vlhkostí a 
středními teplotami.

ochrana: Rozvoj sazovitosti ome-
zuje ochrana proti strupovitosti. 
K cíleným zásahům se přistupu-
je jen v případě deštivého obdo-
bí (od VIII). Pro předcházení vý-
skytu saprotrofních černí je třeba 
zabránit přemnožení zmíněných 
skupin hmyzu. Doporučuje se 
včasné smytí medovice pomocí 
draselného mýdla (Cocana) ve 
vyšším aplikačním objemu.

1

2

3

Sazovitost
plodů
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čeleď: Dermataceae
 apple blotch disease
Marssonina-Blattfall

1

2

4

3

Význam a škody: Celosvětově jeden z nejškodlivěj-
ších patogenů na jabloních. Okrajovým hostitelem 
je též kdoulovec. Jedná se o poměrně nový feno-
mén - poprvé byly popsány symptomy infekcí v Ko-
reji v roce 1988. Nyní se vyskytuje v Asii, S. Americe 
a v Oceánii. V Evropě byly první výskyty  potvrzeny 
v Itálii v roce 2002. Rozsáhlejší napadení byla zjiště-

na v roce 2010 v jižním Německu a ve vý-
chodním švýcarsku; hlášeny byly výskyty i 
z Rakouska a ze severní Itálie. Patogen se 
začal šířit z neošetřovaných ploch, zahrad 
a také z ekologických výsadeb. K citlivým 
odrůdám patří ́ Golden D.´, ́ Gala´, ́ Topaz´, 
´Rubinola´, aj. Přední výzkumné organizace 
(Fibl, Agroscope, aj.) se nyní snaží najít mož-
nosti účinných opatření v ochraně. 

Příznaky se mohou objevit již během červ-
na a projevují se jako tmavě zelené kruhovi-
té skvrny na horním povrchu listů (1-3). Skvr-
ny se zvětšují a spojují do větších nekrotic-
kých lézí. listy postupně žloutnou (4) a do-
chází k jejich předčasnému opadu.

Bionomie a morfologie: Jedná se o vřecka-
tou houbu s vývojovým cyklem i bionomií 
podobnou V. inaequalis. Patogen primár-
ně infikuje listy jabloní, konidie zrají v nepo-
hlavních fruktifikujících buňkách (acervu-
li) a způsobují druhotnou infekci během ve-
getační sezóny. Zdrojem infekce jsou apo-
técia (otevřený typ plodniček) v přezimují-
cích napadených listech. K šíření patogenu 
hlavně dochází za vlhkého a deštivého po-
časí, zejména ve spojení s vyššími teplotami 
(20 - 25°C). Askospory klíčí již při 5 °C.

PatoGENNí oRGaNIZMy 6PatoGENNí oRGaNIZMy 6

oddělení: Ascomycota

oCHRaNa: Možnosti ochrany v EP jsou omezené. Zjiš-
těna byla částečná účinnost přípravků na bázi mědi 
a experimentálně v letech 2012 - 2013 prokázána 
účinnost přípravku Myco-Sin. Pozn.:V IP byla zjištěna 
uspokojivá účinnost látek dodine a dithianon.

Marssonina
coronaria

6.2.5 Marssonina coronaria
(Diplocarpon mali)
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oCHRaNa: Principy preventivní 
i přímé ochrany a volba příprav-
ků jsou analogické jako u stru-
povitosti jabloně. Při řezu je na-
víc možné odstraňovat napade-
né výhony.

Choroby
hrušně

6.2.6 Strupovitost hrušně

pear scab
Birnenschorf

oddělení: Ascomycota
čeleď: Venturiaceae

(Venturia pyrina )

Význam a škody: hospodářsky významné one-
mocnění, které může způsobit opad květů a ma-
lých plůdků a negativně ovlivňuje kvalitu později 
napadených plodů. Ekonomická škodlivost houby 
se však liší v závislosti na odrůdové citlivosti hrušní. 
Hostiteli jsou hrušeň (Pyrus spp.) a kdouloň obecná 
(Cydonia oblonga). houba může napadat květy, 
listy, plody i kůru větví.  Na  plodech se napadení 
projevuje jako sazovité zelenočerné skvrny (1), ob-
dobné příznaky vznikají i na listech, častěji na jejich 
spodní straně (2).  Stejně jako u strupovitosti jablo-
ně pokožka plodů v místě napadení později korko-
vatí a praská a dochází k zdefor-
mování plodů. Silně infikované 
listy, květy a plůdky mohou před-
časně opadnout.

Bionomie je obdobná jako u stru-
povitosti jabloně. Patogen přezi-
muje v opadaných listech, ale 
na rozdíl od V. inaequalis také 
jako mycelium na napadených 
větvích (3). Primárním infekčním 
zdrojem tak mohou být kromě 
askospor i konidie. V průběhu ve-
getace se pak houba následně 
šíří sekundárními infekcemi způ-
sobenými konidiemi. Stejně jako 
u V. inaequalis potřebují konidie i 
askospory k vyklíčení vodu a  ob-
dobné jsou i podmínky vzniku in-
fekce.

1

2

3
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třída: Urediniomycetes
 pear rust
Birnengitterrost

PatoGENNí oRGaNIZMy 6PatoGENNí oRGaNIZMy 6

oddělení: Basidiomycota

Choroby 
hrušně

6.2.7 Rzivost hrušně
(Gymnosporangium sabinae)

Význam a škody: Dvoubytná rez, jejímž mezihosti-
teli jsou jalovec klášterský (Juniperus sabina) nebo 
jalovec čínský (Juniperus chinensis). Citelná napa-
dení (1) najdeme hlavně v neošetřovaných  vý-
sadbách a na zahradách, kde se v blízkosti vyskytu-
jí tyto dřeviny. Příznaky jsou nezaměnitelné - vyzna-
čují se oranžově hnědými skvrnami, jež jsou na vněj-

ší straně hladké, uvnitř skvrn najdeme drobné 
černé tečky-spermatogonie se spermaciemi 
(2, 3). Na spodní straně listů se na puchýřcích 
k vrcholu pohárkovitě zúžených vyvíjejí prá-
šilky (aecie) s aeciosporami (4). Patogen na-
padá listy, řapíky i plody. 

1

2

3

4 5 6

oCHRaNa: Rzivost hrušně je snadno potlačována 
fungicidní ochranou a v ošetřovaných sadech ne-
bývá častým  problémem. Za dostatečnou  preven-
ci se považují 2-3 ošetření mědí nebo přípravkem 
Myco-Sin před květem v intervalu 5-7 dnů, v deš-
tivém počasí 1-2 dny. Účinkuje též polysulfid vá-
penatý, který však působí probírkově v době kvě-
tu (při vyšší koncentraci).  Výskyt patogenu ome-
zují i aplikace koloidní síry cílené na strupovitost a 
další houbové choroby.

Bionomie: Přezimuje mycelium ve dřevě jalovce (5), 
kde se v době rašení a květu hrušní vytvářejí tzv. te-
liospory uspořádané do oranžových, za vlhka slizovi-
tých  útvarů (6). Z teliospor vznikají bazidiospory, jež 
jsou schopny infikovat mladá pletiva hrušní, kde pů-
sobí výše popsané příznaky. Infekce končí přibližně ke 
konci V. Teliospory, vznikající v pozdním létě na spod-
ní straně listů opět infikují jalovce, kde houba přezi-
muje.  K přenosu mezi hostiteli dochází do vzdálenos-
ti 150 - 200 m. Odrůdově rozdílná citlivost k patogenu.



87Ochrana jádrovin v ekologické produkci 

PatoGENNí oRGaNIZMy6 PatoGENNí oRGaNIZMy6

oCHRaNa: Obě výše uvedené choroby jsou redukovány sys-
témem ochrany proti strupovitosti. Preventivně se doporuču-
je likvidovat opadané listí.

6.2.8 šedá skvrnitost (septorióza) hrušně

6.2.9 hnědá skvrnitost hrušně

Mycosphaerella leaf spot

Fabraea leaf spot of pear

Weissfleckenkrankenheit

Blattbräune der Birne

oddělení: Ascomycota

oddělení: Ascomycota

čeleď: Mycosphaerellaceae

čeleď: Dermateceae

(Mycosphaerella sentina)

(Diplocarpon mespili)

Popis choroby, význam: Patogen tvoří hnědavé nepravidel-
né skvrnky na listech, které později nekrotizují a uprostřed 
bělavě šednou, přičemž zůstává výrazné hnědé lemová-
ní (1). Silně napadené listy mohou opadávat. Za příznivých 
podmínek jsou napadeny i plody. Při silném výskytu se mo-
hou vytvářet rakovinné útvary na větvích a kmenech nebo 
dochází k předčasnému opadu listů s negativními důsledky 
ve školkách a v mladých výsadbách.
Bionomie: houba vytváří v průběhu vegetace na živých 
pletivech hostitele konidie, zimu přečkává v opadaných lis-
tech, kde se tvoří askospory. Kulovitá pseudoperitecia se 
tvoří na spodní straně přezimujících a odumřelých listů. Na 
jaře se zralé askospory za příznivého počasí uvolňují a způ-
sobují primární infekce. Během vegetace se na napade-
ných listech, uprostřed šedavých nekrotických skvrn, vytvá-
řejí pyknidy s konidiemi, které působí sekundární infekce.

Popis, význam: Na infikovaných listech se objevují ne-
pravidelné hnědočervené, později hnědé skvrny s ko-
nidiemi. Jejich počet postupně narůstá, často splývají 
do větší nepravidelné plochy (2). listy se deformují, usy-
chají a opadávají. Předčasný opad může způsobovat 
slabé přírůstky i nové obrůstání a zvyšuje riziko namrzá-
ní. houba je významná hlavně v ovocných a podnožo-
vých školkách, kde se vyskytuje na semenáčcích hruš-
ní a na kdouloních.
Bionomie:  Patogen přezimuje na spadaných listech, 
kde se vyvíjejí vřecka s askosporami. Přezimuje i koni-
diové stadium, takže na jaře dochází k primárním in-
fekcím askosporami i konidiemi. Konidie se mohou ší-
řit po celou dobu vegetace, hlavně za teplého a deš-
tivého počasí.

1

2

Choroby
hrušně
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7 živočišní škůdci
Ze živočišných škůdců je v následujících kapitolách 
věnována pozornost uvedeným skupinám orga-
nizmů:

 ● Roztoči (Acari)
 ● Blanokřídlí a dvoukřídlí (hymenoptera a Diptera)
 ● Motýli (Lepidoptera)
 ● Mšice a mery (Aphidoidea a Psylloidea)
 ● štítenky a červci (Coccoidea)
 ● Savci (Mammalia)

Ke klíčovým druhům patří zejména živočichové, kte-
ří redukují či poškozují násadu, ohrožují kvalitu ovo-
ce nebo snižují životnost stromů a sadů. Nejvíce dru-
hů najdeme u řádu motýli (Lepidoptera) včetně ta-
kových, jako jsou obaleč jablečný, obaleč zimolezo-
vý, dále celý soubor druhů ze skupiny defoliátorů (pí-
ďalky, bekyně) a také druhy poškozující dřevo a lýko 
(nesytka, drvopleni). Pevné místo v postřikovém plánu 
zaujímá květopas jabloňový, pilatka jablečná a také 
mšice. Pro ekologickou produkci mohou být limitující 
výskyty vlnatky krvavé a ve výsadbách hrušní mera 
skvrnitá. Specifické místo zaujímají hlodavci a zvěř, 
kde jsou možnosti ochrany omezeny na preventivní 
opatření a podporu výskytu predátorů. Oba uvedené 
aspekty zahrnujeme do kategorie nepřímých metod, 
jež tvoří základ systému ochrany i proti ostatním živo-
čišným škůdcům v ekologickém pěstování.

Úspěch v přímé ochraně (= aplikace zoocidů) proti 
škůdcům z velké části závisí na správném určení dru-
hů (diagnostika) v souladu s průběžným sledování je-
jich populační hustoty a určováním vývojových sta-
dií (monitoring). Oběma tématům je věnován úvod-
ní text. A konečně, způsoby určování termínů ošetře-
ní (signalizace) jsou popsány u jednotlivých taxonů.
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oBECNý ÚVoD. Převážná většina živočišných škůdců v sadech je reprezento-
vána zástupci dvou skupin bezobratlých, a to zejména hmyzem (Insecta) a z 
menší části roztoči (Acari). Obě skupiny spojují některé společné znaky, jako 
je článkované tělo, vnější kostra a tělní přívěšky. Hmyz se od všech ostatních 
skupin členovců liší přítomností 3 párů končetin, dvěma či jedním párem křídel 
(všichni okřídlení bezobratlí náleží do třídy hmyzu) a členěním těla imag do 3 
segmentů: hlava, hruď a zadeček (1).

žIVočIŠNí ŠKůDCI 7

A
B

C
D

E
F G H

I

Jk
L

M
n

O

- Trávicí systém
- Nervový systém
- Dýchací soustava
- Reprodukční systém
- Endokrinní systém
- Oběhová soustava
- Vylučovací soustava

Orgánové soustavy

A - Podjícnové ganglium
B - Tykadlový lalok
C- Mozkové ganglium
D - Kardiální tělíska
E - Aorta
F - Trachea
G - Srdce
h - Malpigické žlázy
I - Penis
J - Zadní střevo
K - Žaludek
l - Střední střevo
M - Ganglium
N - Slinné žlázy
O - Prothorakální žlázy

aNatoMIE HMyZU 
(Lepidoptera)

VNItřNí StaVBa HMyZU. Vnitřní orgány (2)  
včetně svalů a jejich úponů jsou u hmyzu ulo-
ženy uvnitř chitinového skeletu, který plní ne-
jen ochrannou funkci, ale zprostředkovává 
výměnu látek s vnějším prostředí, např. dý-
chání. Nervový systém je rozčleněn do něko-
lika ganglií včetně mozku uloženého v hlavě. 

Živočišní 
škůdci

Zdroj: wikimedia.org

HLaVa

HRUď ZaDEčEK
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žIVočIŠNí ŠKůDCI7

VýVoJoVá StáDIa RoZtočů
(sviluška chmelová)

A - vajíčko
B - larva
C- protonymfa
D - deutonymfa
E - dospělec

VýVoJ a REPRoDUKCE. U hmyzu 
se setkáváme kromě pohlavního 
rozmnožováním i s partenogenezí 
(např. u mšic). Převažuje vejcoro-
dost, ale běžná je i živorodost (vivi-
parie). Jedinec během svého živo-
ta vždy prochází několika larvální-
mi stádii (často pěti). U hmyzu s pro-
měnou dokonalou (3) se ve vývo-
jovém cyklu objevuje stadium kuk-
ly. larvy a dospělci se morfologicky 
výrazně liší. Naopak u hmyzu s pro-
měnou nedokonalou (4) chybí sta-
dium kukly a larvy (nymfy) se mor-
fologicky podobají dospělcům.

Zdroj: https://ag.umass.edu/

3

4

5 6

A B C D E

Proměna nedokonalá

Proměna dokonalá

RoZtočI. Neopomenutelnou skupinou živočišných škůdců jsou zástupci fytofágních 
roztočů. Roztoči bývají zpravidla členěni do pěti podřádů (čmelíkovci, sametkovci, 
zákožkovci, klíšťata a pancířníci). Fytofágní druhy řadíme do prvních třech skupin; v 
ovocnářství se nejvíce setkáváme se zástupci z čeledí Eriophyidae a tetranychidae 
(5). Vývojový cyklus roztočů z čeledi Tetranychidae (sviluškovití) zahrnuje několik nym-
fálních stádií (6). Z vajíčka se líhne larva se 3 páry končetin, jež se dále vyvíjí v proto-
nymfu, deutonymfu a dospělce. čtvrtý pár končetin se objevuje u protonymfy (po 1. 
svlékání). larva dýchá celým povrchem těla (nemá vzdušnice). Má měkký povrch 
těla, často pokrytý brvami, chloupky; někdy i sklerotizovanými destičkami. hlava, 
hruď a zadeček splývají do jednoho celku, ale tělo může být členěno vnějšími zářezy.

Eriophyidae Tetranychidae

Živočišní 
škůdci

Zdroj: https://entomology.ca.uky.edu/

sviluška ovocná
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VaJíčKa HMyZU a RoZtočů

1,2 - sviluška ovocná
3 - nesytka rybízová
4 - diapauzní vajíčka mšic
5 - pilatka jablečná
6 - mera skvrnitá
7,8 - obaleč jablečný
9 - slunéčko východní
10 - zlatoočka obecná
11 - vajíčka můr (nahoře parazit. vosička)
12 - květopas jabloňový

A B C

žIVočIŠNí ŠKůDCI 7

PříKlADy VAJíčEK hMyZU A ROZTOčů V SADECh

tyPy HMyZíCH KUKEL 

A - volná (brouci)
B - puparium (dvoukřídlí)
C- pevná (motýli)

Živočišní 
škůdci

1 2 3

4 5 6

7

11 12

8 9 10
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3 páry hrudních
 končetin

StaRt

Na obdomenu 
panožky

Panožky
chybí

Hlava 
zřetelná

Hlava 
není zřetelná

5 a méně párů Více než 5 párů

Bez hrudních 
končetin

housenky 
obalečů, 

píďalek, aj.

housenice 
pilatek 

zlatoočky 

drátovci 

bázlivci

mandelinka

potemnik

ponrava

slunéčka 

střevlíci 

Dlouhé hrudní 
končetiny

Krátké hrudní 
končetiny

nosatcovití

pestřenky

mouchy (vrtule)

tyPy HMyZíCH LaREV. K identi-
fikaci škůdců u hmyzu s promě-
nou dokonalou může napo-
moci znalost základních typů 
larev. Rozdělení vychází z pří-
tomnosti pravých končetin (→ 
larvy apodní, oligopodní) a ze 
zřetelnosti hlavy (→ larvy ace-
phalní, eucephalní).

DETERMINACE hMyZíCh lAREV

žIVočIŠNí ŠKůDCI7

1 2

3

1- pilatka r. Craesus
2 - píďalka zhoubná
3  - obaleč jablečný

HoUSENICE VERSUS HoUSENKy. Zdroj: https://entomology.ca.uky.edu/

Živočišní 
škůdci
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tyPy ÚStNíHo ÚStRoJí HMyZU. 

A - sací (imago motýla, cikáda)
B - lízavě sací (včela, moucha)
C- kousací (brouk, saranče)

Typ ústního ústrojí rozhoduje o způ-
sobu příjmu potravy a o jejím spekt-
ru.  larvy hmyzu mohou mít jiné úst-
ní ústrojí než dospělci (např. housen-
ky mají ústní ústrojí kousací). V rostlino-
lékařské terminologii se rozlišují škůdci 
na "žravé" a "savé".

1

4

7

5

2 3

A B C

6

8 1 - hálčivec hrušňový
2 - svilušky
3 - mera skvrnitá 
4 - štítenka zhoubná
5, 6 - mšice 
7 - vlnatka krvavá
8 - bejlomorka

TyPy POšKOZENí SAVýMI šKůDCI

Ústní ústrojí také rozhoduje o typu poškození rostlin. Typ poškození napovídá, jací 
škůdci jsou v sadech přítomni. Mnohdy jsou příznaky tak specifické, že lze určit kon-
krétní druh. Rozsah žíru nebo posátí poukazuje i na velikost populace a výskyt vývo-
jových stadií. Znalost symptomů poškození hraje zásadní roli v monitoringu škůdců. 

U těchto škůdců najdeme celé spektrum poškození, které působí sáním. Kromě sa-
motného "posátí" vznikají různé typy deformací pletiv listů, plodů i letorostů.

žIVočIŠNí ŠKůDCI 7

Živočišní 
škůdci
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3

1,2 - závrtky (pilatka jablečná, obaleč jablečný)
3, 4 - požerky na plodech (o. zimolezový)
5, 6 - požerky na plodech (zobonosky)
7, 8, 9 - požerky na květech a listech (listohlod, píďalky, předivka)
10, 11, 12 - miny (podkopníček ovocný, p. spirálový, drobníček jabloňový)
13, 14, 15 - jiná poškození (květopas jabloňový, drtník ovocný)

TyPy POšKOZENí ŽRAVýMI šKůDCI

žIVočIŠNí ŠKůDCI7

1

4

13

5 6

7 8 9

10

15

12

2

11

14

Živočišní 
škůdci
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MONITORING VýSKyTU šKůDCů 

Zimní kontrola

V návaznosti na fenologický vývoj ovocných dřevin se provádí pravidelná 
pozorování škůdců. Cílem je stanovit jejich populační hustotu a převažující 
stádium vývoje. Podklady slouží: a) k rozhodnutí o potřebnosti zásahu a b) k 
určení termínu aplikace. Jde o následující kontroly:

V průběhu ZIMNíHo řEZU, nejlépe v předjaří, jsou prováděny kontroly výsky-
tu následujcích škůdců:

 ●  sviluška ovocná (vajíčka) 
 ● mera jabloňová (vajíčka) 
 ● diapauzní vajíčka mšic 
 ● píďalky a jarnice (vajíčka)
 ● předivky a bourovec prsténčitý (snůšky)
 ● štítenka zhoubná (přezimující štítky s nymfami)
 ● štítenka čárkovitá (štítky s vajíčky)
 ● slupkoví a pupenoví obaleči (housenky)
 ● podkopníček spirálový (zápředky)
 ● mera skvrnitá (počátek aktivity dospělců)
 ● vlnovníci a hálčivci
 ● vlnatka krvavá (živé přezimující kolonie)

žIVočIŠNí ŠKůDCI 7

 ● kontrola přezimujících škůdců během řezu a v lepenkových pásech
 ● výskyt škůdců od rašení do odkvětu
 ● výskyt škůdců od odkvětu do sklizně
 ● sklizňové hodnocení (poškození plodů při sklizni)
 ● kontrola výskytu vybraných škůdců v podzimním období

Monitoring
škůdců

oDBěR VZoRKů VětVIčEK. Zjišťujeme stupeň výskytu různých stadií přezimujících 
škůdců. Odebírají se cca 20 cm dlouhé segmenty 2 -3  letých větví s plodonoši. Po-
stranní obrost na větvičkách zakrátíme (na 1 cm), krátké plodonoše ponecháme. 
Při odběru procházíme napříč celou parcelou tak, aby byla zkontrolována co nej-
větší plocha. Vzorky odebíráme rovnoměrně z různých částí korun 10 stromů. Z jed-
noho stromu odebíráme 2 větvičky. Celkový rozsah odběru tak činí 20 segmentů 
větví. Z velkých odrůdových monobloků odebíráme vzorek min. ze 30 stromů (tj. 60 
větví). Větvičky označené štítkem s datem a lokalitou odběru se prohlížejí po celé 
délce stereoskopickým mikroskopem při zvětšení 10 -16 x. Počet zjištěných přezimu-
jících stadií škůdců se přepočítává na 1 m větví. M
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Modifikací je tzv. pupenová metoda, při které se odebere buď po: 
 ● 1 větvičce se 7 pupeny z 20 jabloní, 
 ● nebo po 1 větvičce s 5 pupeny z 28 jabloní,  
 ● nebo po 1 větvičce se 4 pupeny z 35 jabloní (celkově 140 pupenů)  

Na odebraných větvičkách počítáme:
 ● počet vajíček mšic a píďalek, a to po celé délce segmentu
 ● vajíčka svilušky ovocné a mery jabloňové - pouze v paždí pupenů. U svilušek pouze pu-

peny, mající v paždí > 10 živých vajíček; u mer pupeny s > 2 vajíčky.
 ● celkový počet housenek obalečů, nymf puklice, štítenek, vajíček mšic i píďalek

SVILUŠKa oVoCNá
Vajíčka v blízkosti  
pupenů, červená, 
0,15 mm. Práh škodli-
vosti: 70 pupenů nebo 
trnů má v paždí více 
než 10 vajíček

MERa SKVRNItá
vajíčka kladena v 
předjaří, bělavá, poz-
ději oranžová, 0,5 mm. 
Práh škodlivosti: 0,4 va-
jíček na 1m dřeva

JaRNICE
Žebrovaná, fialově 
šedá, opaleskující va-
jíčka, kladená do štěr-
bin v borce, 1 mm
Práh škodlivosti: 1 va-
jíčko na 1m 2-3 letých 
větví 

MšICE
Vajíčka v blízkosti pu-
penů, lesklá, černá, 
0,5 mm. Práh škodli-
vosti: 25 vajíček na 1m 
2 letého dřeva nebo 
100 vajíček/140 pu-
penů

PíďaLKa PoDZIMNí
Perleťově šedá vajíč-
ka , síťkovaná, později 
oranžová, 0,6 mm
Práh škodlivosti: 
4 ks/140 pupenů

o. ZIMoLEZoVý
Zápředky na větvích, 
uvnitř zelené housenky
Práh škodlivosti: 1,5 - 
3,5 housenek na 1m 
dřeva vzorků (nebo 
kosterních větví)

žIVočIŠNí ŠKůDCI7

Monitoring
škůdců

VLNoVNíK JaBLoňoVý
Rohlíčkovití roztoči v 
blízkosti pupenů a v 
borce, velikost 0,1 mm. 
Práh škodlivosti: desítky 
jedinců/na 1 pupen. 

ŠtítENKa čáRKoVItá
Podlouhlé štítky 1-2 
mm na větvích i kme-
nech. Práh škodlivosti: 
25 jedinců/1m dřeva 
nebo 40 štítků/vzorek 
větví (140 pupenů)

ŠtítENKa ZHoUBNá
Okrouhlé štítky ve fázi 
černého kroužku. Práh 
škodlivosti: 10 jedin-
ců/1m dřeva nebo 40 
štítků/vzorek větví (140 
pupenů)

VLNatKa KRVaVá
Kontroluje se výskyt ži-
vých koloniích na stro-
mech a v blízkosti ko-
řenových výmladků. 
Práh škodlivosti:  5 % 
napadených stromů.
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Monitoring
škůdců žIVočIŠNí ŠKůDCI 7

V pásech z VLNIté LEPENKy instalovaných v létě nebo na podzim předcho-
zího roku  na kmeny stromů zjišťujeme např. tyto škůdce:

 ● výskyty svilušky stromové
 ● květopas jabloňový - přezimující dospělci 
 ● zobonosky -  přezimující dospělci
 ● přezimující housenky o. jablečného
 ● přezimující dospělci mery skvrnité
 ● přezimující přirození nepřátelé (pavouci, larvy pestřenek, slunéčka aj.)

Příklady úlovků v lepenkových pásech 
(protější strana)

1 - zobonoska ovocná
2 - odběr housenek o. jablečného z pásů
3 - obaleč jablečný
4 - mera skvrnitá

5 - slunéčko dvoutečné
6 - slunéčko sedmitečné
7 - pavouci
8 a 9 - zlatoočka obecná M
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žIVočIŠNí ŠKůDCI7

Monitoring
škůdců

1

3 4

765

8 9

2
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žIVočIŠNí ŠKůDCI 7

Monitoring
škůdců

Monitoring škůdců během vegetace

1

3

2

4

V průběhu VEGEtačNí SEZóNy slouží ke kontrole výskytu a populační hustoty škůdců 
i přirozených nepřátel ve výsadbách tyto metody: 

 ● vizuální kontrola (výskyty vajíček obalečů, závrtků, požerků, zápředků, 
posátí sviluškami, výskyty kolonií mšic včetně vlnatky krvavé, přítomnost 
medovice, výskyt mer, aktivita dospělců pilatky jablečné; obecně výskyt 
všech druhů působících zjevná poškození pupenů, květů, listů, plodů)

 ● lepové desky žluté (monitoring mer na jabloních, bejlomorek)
 ● lepové desky bílé (pilatka jablečná)
 ● lepové desky červené + atraktant (drtník ovocný) 
 ● sklepávání (široké spektrum pohyblivých stadií škůdců vyskytujících se v 

korunách jako jsou nosatcovití brouci, housenky píďalek, mery, aj.)
 ● smýkání (druhy vyskytující se v bylinném patře)
 ● Malaiseho past (doplňková metoda pro sledování migrujícího blanokří-

dlého a dvoukřídlého hmyzu, motýlů aj. v delším časovém horizontu)
 ● feromonové lapáky (letová aktivita motýlů a štítenky zhoubné)
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žIVočIŠNí ŠKůDCI7

Monitoring
škůdců

5

7

8

6

Monitorovací 
pomůcky:
1 - lepová deska
2 - sklepávadlo
3 - smýkadlo
4 - Maliaseho past
5 - feromonový lapák 
typu delta
6 - nádobový 
feromonový lapák
7, 8 - fotopast Trapview: 
lapák a export dat 
s letovou křivkou obale-
če jablečného

FERoMoNoVé LaPáKy. 
Principem je využití synte-
tických samičích feromo-
nů, sloužících k odchytu 
samců a ke stanovení dy-
namiky letu. Údaje z lapá-
ků slouží k určení tzv. leto-
vé vlny. lapák může být 
zkombinován s kamerou 
a online přenosem dat 
(např. systém "Trapview") 
(7, 8), což výrazně zefek-
tivňuje rozhodovací pro-
ces v ochraně.
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žIVočIŠNí ŠKůDCI 7
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Příklady úlovků ve feromonových lapácích 

1 - obaleč jablečný
2 - obaleč zimolezový
3 - obaleč zimolezový
4 - obaleč švestkový
5 - obaleč meruňkový

6 - obaleč jabloňový
7 - podkopníček ovocný
8 - podkopníček spirálový
9 - můra rodu Orthosia
10 - můra rodu Noctua + o. zimolezový

Monitoring
škůdců

1 2

4

6

3

5
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žIVočIŠNí ŠKůDCI7

Monitoring
škůdců

8

10

7

9

ZáKLaDNí PRaVIDLa PoUžíVáNí FERoMoNoVýCH LaPáKů.
 ● Při rozmisťování lapáků a volbě jejich hustoty zohledňujeme naše ča-

sové možnosti
 ● hustota činí 1 - 3 lapáky na 1 ha. Bereme v úvahu homogenitu plochy, 

odrůdové složení a předpokládaný výskyt sledovaných druhů.
 ● lapáky umisťujeme na kosterní větve stromů, cca do výšky očí. hustší 

obrost odstraníme, aby byly otvory do lapáku volné.
 ● Stromy a řady s instalovanými lapáky je vhodné označit (např. bílou 

roubovací páskou, výstražnou ohraničovací páskou, apod.).
 ● Na lapáku je třeba viditelně poznamenat i cílený druh. 
 ● Instalaci uskutečňujeme před počátkem předpokládané letové akti-

vity. Termín vyplývá z bionomie jednotlivých druhů.
 ● Pro větší sady je nezbytné nakreslit plánek s umístěním lapáků. 
 ● Frekvence kontrol úlovků je 2x týdně a to ve stejné dny; v kritických 

obdobích i denně.
 ● V intervalu 6 - 8 týdnů měníme feromonové odparníky; použité odpar-

níky neodhazujeme v sadech. Pravidelně obměňujeme i lepovou des-
ku uvnitř lapáku. U nádobového lapáku (k odchytu nesytek) vyměňuje-
me potravní atraktant. Údaje z lapáků je vhodné zpracovat do formy 
tabulky či grafu tak, aby byla patrná dynamika letu. Data je třeba dopl-
nit vizuálními kontrolami výskytu dalších stadií (vajíčka, housenky) a po-
škození (závrtky, požerky, zápředky)  a také výstupy z teplotních modelů.
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1 - zobonoska jablečná
2 - listohlod r. Phillobius
3 - květopas jabloňový
4 - mera skvrnitá
5, 6 - listožravé housenky
7 - pestřenka

8 - dravá ploštice z č. Anthocoridae
9 - slunéčko východní
10 - drabčík
11 - zednice (Osmia sp.)
12, 13 - pavouci
14 - zlatoočka obecná

Příklady úlovků ve sklepávadle 

9

11

13 14

12

10

žIVočIŠNí ŠKůDCI7

Monitoring
škůdců
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žIVočIŠNí ŠKůDCI 7

Monitoring
škůdců

MERa SKVRNItá
Žlutooranžové nym-
fy nebo vajíčka. Práh 
škodlivosti: 10 jedin-
ců/ 100 listů nebo 40 
nymf/100 růžic. 

oBaLEč
ZIMoLEZoVý
Olivově zelené hou-
senky, požerky s pa-
vučinkami. P. š.: 15 
jed./100  sklepů

ZoBoNoSKa
JaBLEčNá
hnědočervený nosa-
tec, Práh škodlivosti:  
5 jed./ 100  sklepů

PíďaLKy
housenky s píďalko-
vitým pohybem. Po-
žerky na listech. Práh 
škodlivosti:  10 jed./ 
100  sklepů

VLNatKa KRVaVá
Kontrola aktivity nymf 
v přezimujících ko-
loniích. Práh škodli-
vosti:  kolonie na 5 % 
stromů

KVětoPaS 
JaBLoňoVý
nosatec 4-5 mm. P. 
š.: 1-10 brouků na 100 
sklepů dle násady 
květních pupenů 

oBaLEč
JaBLoňoVý
šedozelená hou-
senka, požerky s pa-
vučinkami. P.š.: 15 
jed./100 sklepů

ZoBoNoSKa 
oVoCNá
Kovově lesklá zobo-
noska. Práh škodlivos-
ti:  5 jed./100 sklepů

SVILUŠKy
červenooranžoví roz-
toči, bronzové posátí 
listů. Práh škodlivosti: 
3 jed./list bez T. pyri; 6 
jed./list s T. pyri

MšICE
Samice nebo nym-
fy. Práh škodlivosti:  
10 jedinců/100 sklepů 
nebo 1 kolonie  na 
100 růžic

Monitoring škůdců od rašení do květu

BBCH 53 (pukání pupenů) až BBCH 57 (růžové poupě). Jedná se o období, kdy začí-
ná vegetace a objevují se aktivní stádia škůdců, kteří přezimovali v sadech a v jejich 
blízkosti. V této době mohou vzniknout značné škody na  rašících pupenech vedoucí 
k redukci násady a ke snížení výnosového potenciálu stromů. V tabulce jsou uvedeny 
příklady škůdců, jež je třeba sledovat:
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žIVočIŠNí ŠKůDCI7

Monitoring
škůdců

PILatKa JaBLEčNá
Dospělci na lepových 
deskách těsně před 
květem. Práh škodli-
vosti: 1 pilatka na 10 
lepových desek. 

oBaLEč
ZIMoLEZoVý
Olivově zelené hou-
senky, požerky s pa-
vučinkami. P.š.:  15 
jed./ 100 klepů

LIStoPaSI 
hnědí nebo zelení 
do 10 mm velcí no-
satci. Práh škodlivos-
ti:  25 jed./100 růžic 
nebo 10% poškoze-
ných květů

VLNatKa KRVaVá
Kontrola výskytu ko-
lonií a aktivity nymf. 
Práh škodlivosti:  ko-
lonie na 5% stromů 
nebo 20 nymf/100 
sklepů

PILatKa JaBLEčNá
Drobné rezavé vpi-
chy z boku kalicha. 
Práh škodlivosti:  0,5 - 
1 vpich na 100 králov-
ských květů

oBaLEč
JaBLoňoVý
šedozelená hou-
senka, požerky s pa-
vučinkami. P. š.:  15 
jed./100 sklepů

SVILUŠKy
červenooranžoví roz-
toči, bronzové posátí 
listů. Práh škodlivosti: 
3 jed./list bez T. pyri; 6 
jed./list s T. pyri

MšICE
Samice nebo nym-
fy. Práh škodlivosti: 10 
jedinců/100 sklepů 
nebo 1 kolonie  na 
100 růžic

PíďaLKy, 
ZoBoNoSKy, 
MERa SKVRNItá
viz kontrola škůd-
ců před květem (na 
předchozí straně)

Monitoring během květu a krátce po odkvětu 

BBCH 58 (balónek) až BBCH 71 (velikost plůdků do 10 mm). Objevují se druhy vázané 
na květní orgány (pilatka jablečná, pilatka hrušňová). Nadále aktivita škůdců s roz-
vleklou migrací ze zimovišť (zobonosky) a dalších druhů, jako jsou slupkoví a pupenoví 
obaleči. Výskyty defoliátorů a druhů poškozujících květy (píďalky, listopasi aj.)
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Monitoring
škůdců

oBaLEč
JaBLEčNý
Motýli v lapácích. 
Práh škodlivosti:  Není 
stanoven, odhad 5 
motýlů/2 dny. Obdo-
bí: Do konce VIII.

oBaLEč
JaBLEčNý
Plochá vajíčka 0,6 
mm nebo závrtky. P. 
š.  1/100 plodů
Do konce VIII.

PoDKoPNíčEK 
oVoCNý
Charakteristické miny 
na listech. P.š.: není 
stanoven. Období: 
Do konce VII.

oBaLEč
JaBLoňoVý
Motýli v lapácích. P. 
š.: Není stanoven.
Období: do polovi-
ny VII.

oBaLEč
ZIMoLEZoVý
Motýli v lapácích. 
Práh škodlivosti:  Není 
stanoven.  
Období: do polovi-
ny Ix.

NESytKa 
JaBLoňoVá
Motýli v lapácích. P.  
š.: není stanoven.
Období: Do polovi-
ny VIII.

PoDKoPNíčEK 
SPIRáLoVý 
Charakteristické miny 
na listech. P. š.:  3 
miny/100 listů. Obdo-
bí: Do konce VII.

ŠtítENKa
ZHoUBNá 
štítky s živými samice-
mi. P. š.: 10 štítků/1 m 
větví. Období: pře-
lom VI-VII a VIII.

Monitoring škůdců od odkvětu do sklizně

BBCH 72 (lískový oříšek) až BBCH 87 (sklizeň). Jedná se o období, kdy intenzivně rostou 
plody, vytváří se listová plocha, nové letorosty a zakládá se násada pro další sezónu. 
Níže jsou uvedeny příklady škůdců, jež vyžadují pozornost:

oBaLEč
ZIMoLEZoVý
Olivově zelené hou-
senky, požerky s pa-
vučinkami. Období: 
od odkvětu do sklizně

oBaLEč
JaBLoňoVý
šedozelená housen-
ka, požerky. P.š.: 15 
jed./100 sklepů. Ob-
dobí: do poloviny VII.
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Monitoring škůdců od odkvětu do sklizně

žIVočIŠNí ŠKůDCI7

Monitoring
škůdců

VoSy a SRŠNI
Mechanické poško-
zení plodů, zejména 
u raných odrůd. 
Období: během skliz-
ně.

ZoBoNoSKa
JaBLEčNá
hnědočervený nosa-
tec, P. škodlivosti:  5 
jed./ 100  sklepů. Ob-
dobí: Do poloviny VI.

PíďaLKy
housenky s píďalkovi-
tým pohybem, požer-
ky. Práh škodlivosti: 10 
jed./ 100  sklepů. Ob-
dobí: Do konce V.

čERVEC
JaVoRoVý
Bílé ovivaky, pohybli-
vé l1. Práh škodlivosti:  
100 nymf/strom
Období: do konce VII

VLNatKa KRVaVá
Kontrola výskytu ko-
lonií. Práh škodlivos-
ti:  kolonie na 5% stro-
mů. Období: Do kon-
ce sezóny.

ZoBoNoSKa 
oVoCNá
Kovově lesklá zobo-
noska. P.š.: 5 jed./100 
sklepů. Období: Do 
poloviny VI.

SVILUŠKy
červenooranžoví roz-
toči, posátí listů. P.š.: 
3 jed./list bez T. pyri; 
6 jed./list s T. pyri. Ob-
dobí: Do konce VIII.

MšICE
Samice nebo nym-
fy. Práh škodlivosti:  
10 jedinců/100 sklepů 
nebo 1 kolonie  na 
100 růžic. Období: Do 
poloviny VIII.

oBaLEč
ZIMoLEZoVý
l1 housenky, drobné 
požerky s pavučinkami. 
Období: Během sklizně 
sklizně raných odrůd

PíďaLKa PoDZIMNí
Bezkřídlé samice v le-
pových pásech na 
kmenech. 
Období: x-xI.

MERa SKVRNItá
Žlutooranžové nym-
fy nebo vajíčka. Práh 
škodlivosti: 10 jedin-
ců/ 100 listů nebo 40 
nymf/100 růžic. 

Monitoring škůdců během sklizně a po sklizni

VLNatKa KRVaVá
Kontrola výskytu ko-
lonií. Práh: kolonie na 
5% stromů. Období: 
Do konce sezóny.
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Štítenky a 
červci

Fytofágní
roztoči

7.1 Fytofágní roztoči
Z roztočů (Acari) hrají v sadech více či méně vý-
znamnou roli svilušky, hálčivci a vlnovníci. Svilušky 
řadíme do čeledi tetranychidae; vlnovníci a hál-
čivci reprezentují čeleď Eryophyidae. Obě skupiny 
škodí především sáním na listech i květních růžicích.  
hálčivci i vlnovníci působí vznik puchýřků, deforma-
cí, nekróz nebo rzivosti; svilušky se projevují typickým 
bronzovatěním listů.  U většiny těchto druhů spoleh-
livě funguje biologická ochrana pomocí dravého 
roztoče Typhlodromus pyri nebo dalších druhů au-
tochtonních populací dravých roztočů. škodlivý vý-

tetranychidae
Sviluška ovocná (Panonychus ulmi) ●
Sviluška chmelová (Tetranychus urticae) ●
Sviluška stromová (Tetranychus vienensis) ○

Eryophyidae
hálčivec hrušňový (Epitrimerus pyri) ○
Vlnovník jabloňový (Aculus schlechtendali) ○
Vlnovník hrušňový (Eriophyes pyri) ○

skyt svilušek či hálčivců je proto ukazatelem naruše-
né biologické rovnováhy v sadech, zejména v dů-
sledku používání nevhodných přípravků. 
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čeleď: Tetranychidae

řád: Acari (Roztoči)

Spinnmilben

spider mites

Význam a škody: Svilušky (1, 4) se projevují sá-
ním na listech, které získávají typickou bron-
zovou barvu (2, 3). Pomocí lupy můžeme na 
napadených listech najít drobné, červeně či 
oranžově zbarvené roztoče v různých vývojo-
vých stadiích (1, 3, 4). Dospělí roztoči jsou vel-
cí cca 0,5 mm, vajíčka 0,15 mm. Pokud není 
včas proveden zásah, zasychají a předčasně 
opadávají listy, letorosty jsou oslabené, snad-
něji vymrzají a hůře nasazují květní pupeny. Při 
silném napadení může vlivem oslabení stromů 
dojít k citelnému snížení výnosu. Výskyt svilu-
šek je indikátorem narušené biologické rovno-

váhy nebo nadměrného hno-
jení dusíkem. Jde o polyfágní 
druhy vyskytující se na dalších 
ovocných dřevinách.
Bionomie: Sviluška ovocná pře-
zimuje ve stádiu diapauzních, 
červenooranžově zbarvených 
vajíček, která jsou kladena do 
štěrbin v kůře v blízkosti pupe-
nů, zpravidla na 2-4 letém dře-
vě (5-7). Vývoj vajíček na jaře 

je zahájen při teplotách nad 7 °C. První nym-
fy se objevují těsně před květem při splnění 
SET10h=1300 °C nebo SET8d=72 °C od začát-
ku roku. Nymfy procházejí 3 vývojovými stá-
dii; dospělé samice kladou na svrchní i spodní 
stranu listů čirá letní vajíčka (4). 1 samice na-
klade cca 100 vajíček. Počet generací za se-

1

2

3

4

žIVočIŠNí ŠKůDCI

7.1.1 Sviluška ovocná, s. chmelová, s. stromová 
(Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, T. vienensis)

Fytofágní
roztoči

5

6

zónu je 5 - 6 i více. Ke 
konci léta přibývá podíl 

diapauzních vajíček  
(5-7), jež přečka-

jí zimu, zatímco 
ostatní stádia 

hynou.
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Fytofágní 
roztočižIVočIŠNí ŠKůDCI

7

Sviluška chmelová na rozdíl od před-
chozího druhu přezimuje ve stádiu 
dospělé samičky v borce, pod listím  
apod.; lze ji nalézat i v pásech z vlni-
té lepenky. Vývoj v jarním období pro-
bíhá z větší části v bylinném patře;  na 
stromech se objevují během VI - VII. V 
chemicky ošetřovaných sadech migra-
ci svilušek na stromy urychlují aplikace 
herbicidů. Samice s. chmelové  mají va-
riabilní zbarvení - na počátku léta jsou 
světlejší s dvěma tmavými skvrnami na 
bocích (pozn.: odtud angl. název "two 
spotted spider mite"), na konci léta do 
podzimu jsou červenooranžové. Jedna 
♀ naklade až 150 vajíček. Během sezó-
ny má sviluška chmelová 6-7 generací.
Sviluška stromová (8-10) absolvuje celý 
životní cyklus na stromech. Obdobně 
jako u s. chmelové přezimují ♀♀ v trhli-
nách borky, často v početnějších sku-
pinách. Samice je karmínově červená, 
přezimující forma světlejší. Vajíčka jsou 
od května po zbytek sezóny kladena na 
spodní stranu listů, nymfy žijí pod jem-
nou pavučinkou. Plodnost a počet ge-
nerací jsou obdobné jako u 
předchozích druhů. I když je 
s. stromová považována za 
méně významný druh, neše-
trné insekticidní zásahy mo-
hou vést ke kalamitním vý-
skytům (8-10, str. 110).

Přirození nepřátelé: Hlav-
ní roli hrají draví roztoči z  čeledi Phyto-
seiidae. Nejrozšířenější je Typhlodromus 
pyri, jenž je díky introdukcím přítomen 
ve většině sadů a je odolný k některým 
méně selektivním přípravkům. K dalším 
běžným druhům roztočů v sadech pat-
ří např. Amblyseius finlandicus a Kampi-
modromus aberrans. Predátory svilušek 
jsou i dravé ploštice z čeledi Anthocori-
dae a další hmyz.

8

9

10
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6III IV V VI VII VIII Ix

hARMONOGRAM OChRANy PROTI SVIlUšCE OVOCNé

olej na přezimující vajíčka ošetření na nymfy a dospělce

Typhlodromus pyri

Přípravek Dávka Poznámka
Typhlodromus pyri 1500-3000* *)počet pásek/ha

Ekol 1,5-2% do fáze zel. poupěte

PREV-B2 3 l/ha kontaktní účinek

Rock Effect 0,5-1%

Kumulus WG 4,5-10kg v rámci fungicidní ochrany

Polisenio, Curatio 0,4-0,5% v rámci fungicidní ochrany

ochrana proti sviluškám
V případě svilušky ovocné hraje důležitou 
roli aplikace olejů v době rašení. Ošetření 
provádíme při nálezu 10 a více diapauz-
ních vajíček na 50% a více pupenech na 
odebraných větvičkách. Proti zbývajícím 
druhům (a v pozdějších fázích vegetace 
i proti svilušce ovocné) jsou v ekologické 
produkci možnosti přímé ochrany ome-
zené (nejsou povoleny selektivní a účinné 
akaricidy). Populace svilušek přípravky v 
níže uvedeném seznamu sice redukují, ale 
klíčovou roli v ochraně hraje přítomnost 
predátorů, především dravého roztoče Ty-
phlodromus pyri a udržení jeho dostateč-
né populační denzity. T. pyri je relativně 
odolný k většině pesticidů kromě pyrethra; 
opatrnost je nutná zejména první 2 sezó-

11

12

ny po introdukci do 
sadů. Tu provádíme 
zpravidla na pod-
zim nebo v předjaří. 
Roztoč je schopen 
po namnožení dlou-
hodobě udržovat 
populace svilušek i 
hálčivců pod hladi-
nou škodlivosti.

Fytofágní
roztoči
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7.1.2 Vlnovníci a hálčivci 
(Aculus schlechtendali, Eriophyes pyri)

čeleď: Eryophyidae
řád: Acari (Roztoči)

Gallmilben

bud and leaf mites

Eriophyes pyri: 

A = pohled svrchu
B = pohled na spodní část těla
C = napadené listy
D = řez napadeným listem

Vlnovníci a hálčivci jsou nejmenšími zástupci 
živočišných škůdců v sadech. Dospělci měří 
kolem 0,1 mm a k diagnostice je potřebná 
kvalitní optika a zkušenosti.
Vlnovník jabloňový (A. schlechtendali) ško-
dí sáním na listech, květech a plůdcích, kde 
způsobuje rzivost kališních jamek (Golden D. 
Idared). Přezimuje ve fázi diapauzních sami-
ček (deutogyne) v paždí pupenů (3) a ve 
štěrbinách v borce. Na jaře deutogyne sají 
na rašících listech, kladou vajíčka, z kterých 
se vyvíjejí letní samice (protogynes), které se 
rychle množí a jsou hlavní příčinou kulmina-
ce populací vlnovníka v letních měsících.  V 
průběhu VII postupně převládá diapauzní 
forma, která vyhledává zimoviště.
Vlnovník hrušňový (Eriophyes pyri) (1, 2, 4) 
působí puchýřky (1) na listech hrušní; poško-
zená pletiva později nekrotizují. Životní cyklus 
je obdobný jako u vlnovníka jabloňového.
ochrana: Základem je předjarní ošetření sí-
rou a v době rašení oleji.  V průběhu vegeta-
ce opět využijeme účinků síry, jež je součástí 
fungicidní ochrany. V biologické ochraně je k 
dispozici dravý roztoč T. pyri (str. 30-31).

1

2

3

4 Přípravky: 
viz svilušky

Zdroj: Vasiljev a Livšic, 1958

Fytofágní 
roztoči

A B

C

D
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Brouci

7.2 Brouci (Coleoptera)
Brouci představují bohatě zastoupenou skupinu hmy-
zu, a to nejen ve volné přírodě, ale i v sadech. Přední 
pár křídel je přeměněn v krovky, pod kterými jsou slo-
žená blanitá křídla druhého páru sloužícího k letu. Ně-
které druhy jsou bezkřídlé (např. velcí střevlíci z rodu 
Carabus). Ústní ústrojí je kousací, tykadla dlouhá i 
krátká. V čR je známo cca 6100 druhů. Mezi brou-
ky patří řada škůdců (květopasi, zobonosky, chrousti, 
drtníci, aj.) i užitečných organismů (slunéčka, páteříč-

Curculionidae
Květopas jabloňový (Anthonomus pomorum) ●
Květopas hrušňový (Anthonomus pyri) ○
Zobonoska ovocná (Rhynchites bacchus ) ●
Zobonoska jablečná (Coenorhinus aequatus) ●
Listopas (Phylobius spp.) ○
Lalokonosec (Otiorhynchus spp.) ○
Scolytidae
Drtník ovocný (Xyleborus dispar) ●
Bělokaz (Scolytus spp.) ○
Scarabeidae
Chroust obecný (Melolontha melolontha) ○
Listokaz zahradní (Phylloperta horticola) ○

ci, drabčíci, střevlíci, aj.). Brouci jsou poměrně odol-
ní k pesticidům a jejich hubení v ekologické produk-
ci bývá obtížné.
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7.2.1 Květopas jabloňový 
(Anthonomus pomorum)

Význam a škody: Květopas jabloňový je stá-
lým škůdcem  v sadech, zejména pokud se 
nacházejí v sousedství s lesním porostem, za-
hradami, alejemi aj. larvy květopase (5) vy-
žírají květní pupeny, které se nevyvíjejí a vy-
tvářejí  charakteristické „tobolky“(4). Při vyš-
ším výskytu květopas významně redukuje ná-
sadu květů, někdy více než ze 75%.

čeleď: Curculionidae
řád: Coleoptera

Apfelblütenstecher

1

apple blosssom weevil

Popis
Dospělec: drobný nosatcovitý brouk o velikosti 3,5-
6 mm, tmavohnědý, pokrytý bělavými chloupky 
tvořícími napříč krovkami typickou kresbu ve tva-
ru písmene „v“ (1, 2, 7) . Vajíčka: oválná, bělavě 
průsvitná, o velikosti 0,7 x 0,5 mm (3). Larva: dlouhá 
okolo 8 mm, zprvu bílá, později žlutavá (5).  Kukla 
(6) je volná, 4-5 mm dlouhá, žlutavá . 

Bionomie
Květopas jabloňový má 1 generaci ročně. Dospěl-
ci přezimují ve štěrbinách v borce stromů, pod lis-
tím a dalších úkrytech, které vyhledávají v lesích, 
zahradách a stromořadích v blízkosti sadů nebo i 
přímo v sadech. Diapauzující dospělce  je možné 
nalézat i v lepenkových pásech určených pro od-
chyt housenek obaleče jablečného. Návrat pře-
zimujících brouků probíhá dle teplot již od začát-
ku března, aktivita za teplých dnů. Pokud k migra-
ci dojde příliš brzy, brouci čekají do té doby, než   
začnou pupeny rašit. Před pářením prodělávají 
brouci na rašících pletivech úživný žír. 

2

Páření květopasa jabloňového

3

Pupen s vajíčky květopasa j.

4

Květ poškozený květopasem j.

Květopas  
jabloňový 

Napadány jsou přednostně raně kvetoucí odrůdy 
(´Idared´, ´šampion´, ´Julia´, ´Rubinola´, ´James Grie-
ve´, atd.), zejména "královské květy“. škůdce se ale 
při rozvleklém jarním žíru může objevit i na dalších od-
růdách (´Golden Delicious´, ´Spartan´, aj.). Kritická si-
tuace může nastat u odrůd s nižší násadou květních 
pupenů (´Rubín´, ´Rubinola´, ´Bohemia´ apod.).
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Květopas  
jabloňový 

6

5

Ke kladení vajíček dochází za teplých 
dnů, a to od fáze BBCh 52 do BBCh 54 
(9,10 str. 120, str. 212) přibližně při spl-
nění teplotní sumy SET10h=250-300 °C. 
Přítomnost vajíček prozrazuje drobný 
otvor s rezavou skvrnkou na boku pu-
pene - vajíčko je ale viditelné pouze 
po odstranění vnějších obalů pupe-
ne (3). Vajíčka jsou kladena do vnitřní 
části poupat. Ta se zpočátku vyvíje-
jí bez zjevných příznaků poškození až 
do fáze růžového poupěte či balón-
ku. V této době jsou již květní orgány 
zcela zničené a prostor uvnitř kalicha 
je uzavřen rezavě hnědými usychají-
cími korunními plátky tvořícími typic-
ké "tobolky" (4). Vývoj larev (5) v to-
bolkách trvá přibližně 1 měsíc, stádi-
um kukly (6) 1-2 týdny. Dospělci let-
ní generace (7) se objevují většinou v 
polovině června. Zhruba 3 týdny pro-
dělávají úživný žír na listech, zejmé-
na na jejich spodní straně, kde vytvá-
řejí síťkování připomínající poškození 
slupkovými obaleči (8). Na počátku 
léta brouci migrují do zimovišť. Nad-
cházející zimu přežívá i malá část ro-
dičovské generace. 

larva květopasa jabloňového

Kukla květopasa jabloňového

Dospělec 
letní generace  

a žír na listu 87
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Přirození nepřátelé
Významnou roli v popu-
lační dynamice květopa-
sa jabloňového hrají bla-
nokřídlí parazitiodi, z nichž 
klíčovým druhem je lu-
mek Scambus pomorum 
(=Pimpla pomorum). Na-
padá larvy v době jejich 
žíru uvnitř poupat. K dalším 
druhům blanokřídlých pa-
razitodů patří Pimpla exa-

A. rubi

A. pyri

A. pomorum

Ochrana
Monitoring: Během III - IV se od počátku rašení (9) při 
dosažení max. denní teploty alespoň 15 °C prová-
dí sklepávání větví s květními pupeny, minimálně 30 
opakování/odrůdu, a to i několikrát týdně. Sklepává-

ní se opakuje až do konce fáze myšího ouška (10). 
Je třeba se zaměřit na okraje výsadeb sousedí-

cí s lesem nebo zahradami. Indikátory vý-
skytu jsou raně kvetoucí odrůdy (´Julia´, 
´Idared´, ´šampion´). K ošetření přistu-
pujeme dle dosažených prahů škodli-
vosti (viz následující tabulka):

minator, P. sajor, Bracon vari-
ator, Campoplex latus, Chry-
solampus aeneus, a Apante-
les spurius. Parazitace uvede-
nými druhy se pohybuje od 
0,8 do 50%, což tuto skupinu 
determinuje jako významný 
faktor v biologické ochraně 
proti květopasu. larvy a kukly 
mohou být i potravou hmyzo-
žravého ptactva.

BBCh 52

Scambus pomorum

BBCh 54

Brouků/30 větví Násada pupenů na 
2-3 letou větev

1 1 - 3

5 4 - 8

10 > 8

Prahy škodlivosti pro květopasa j.

9

10

žIVočIŠNí ŠKůDCI 7

Příbuzné druhy
Kromě květopasa jabloňového se v sadech v tep-
lejších oblastech můžeme setkat s květopasem hruš-
ňovým (Anthonomus pyri). Je větší než květopas jab-
loňový, pestřeji zbarvený. larvy se vyvíjejí z vajíček  
vykladených na podzim do pupenů. Pupeny zasy-
chají a nevyraší; larvy uvnitř pupenu přezimují a pro-
dělávají zde celý vývoj. Dospělci se líhnou v průbě-
hu V a VI a během x kladou vajíčka a v tomto ob-
dobí připadá v úvahu přímý ochranný zákrok. ško-
dí na hrušních; zřídka na jabloních. Za zmínku stojí i  
květopas jahodníkový (A. rubi). Samice k. jahodníko-
vého nakusují stopky květů jahodníku a do květních 
pupenů kladou vajíčka.

Květopas  
jabloňový 
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Přípravky pro ochranu proti květopasu jabloňovému v EP

hARMONOGRAM OChRANy PROTI KVěTOPASOVI J.

Přípravek Dávka Poznámka
Ekol 1-2 % objem 800-1000 l

SpinTor 0,5 l/ha vedl. účinek na p. nepřátele

Q. amara 4,5 kg/ha smáčedlo (Ekol, PREV-B2); do-
plňkově na letní generaci

Spruzit Flussig 0,1% vedl. účinek na p. nepřátele

Jarní ošetření musíme 
uskutečnit dříve, než do-
jde k vykladení vajíček, 
zpravidla těsně před fází 
myšího ouška nebo při 
dosažení SET10h=250-300 
°C od začátku roku. Při 
rozvleklém žíru raději 
provést 2 ošetření. V jar-
ním období jsou spolehli-
vé pouze razantnější pří-
pravky (v IP se používa-
jí organofosfáty a neoni-

adulticid nebo antifeedant na přezimucjící generaci  v době rašení (základní oš.)
monitoring (sklepávání)

III IV V VI VII

zásah proti letní generaci dospělců (doplňkové ošetření)

kotinoidy). V EP je převážně 
využíván SpinTor, resp. jeho 
vedlejšího účinku při aplikaci 
na slupkové obaleče. U letní 
generace, kde probíhá del-
ší úživný žír, existuje možnost 
doplňkového ošetření po-
mocí výluhu z rostliny Quas-
sia amara. V tomto případě 
samozřejmě škodám v da-
ném roce nezabráníme, ale 
sníží se populační hustota 
škůdce do příští sezóny. 

Dospělci květopa-
sa jabloňového v 
době jarního žíru a 
páření

Květopas  
jabloňový 
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7.2.2 Zobonosky
(Rhynchites bacchus, Coenorhinus aequatus)

žIVočIŠNí ŠKůDCI 7
Zobonosky

1 2

3

4

5 6

Význam a škody: Zobonosky (1, 2) patří do sku-
piny polyfágních škůdců, se kterými se v sa-
dech lze setkat téměř po celou sezónu. škodí 
nejprve na jaře žírem na pupenech a květech 
(3); později poškozují mladé plůdky (4), které 
jsou při sklizni zdeformovány (5, 6).

čeleď: Curculionidae
řád: Coleoptera

Fruchtstecher

peach weevil, apple fruit w.

Druhy nejčastěji škodící na jabloních:
Zobonoska ovocná (Rhynchites bacchusi) - (1)
Z. jablečná (Coenorhinus aequatus) - (2)

Zobonoska ovocná (1) je 4,5-6,5 mm dlouhý nosatec, jas-
ně purpurově zbarvený s výrazným kovovým leskem. Cy-
lindrické rostrum je na konci výrazně rozšířené. Z. ovoc-
ná má 2letý vývoj. V prvním roce přezimují larvy v půdě, 
ve druhém pak dospělci v borce nebo pod listím. V sa-
dech se objevují dospělci po diapauze během rašení a 
květu, ale nálet je rozvleklý. Ovipozice probíhá od V do 
VII, kdy dospělci hynou. Samice naklade až 250 vajíček 
do kolébek vytvořených v plodech. V nich se vyvíjí lar-
vy, u kterých je znám kanibalizmus (v plodu se zpravidla 
vyvine 1 larva). Žír samic v době kladení způsobuje před-
časný opad plůdků a jejich znehodnocení (5). larvy, kte-
ré opouštějí během léta plody, prodělávají dlouhou dia-
pauzu v půdě a kuklí se následujícího léta. Mladí brouci 
pak škodí  ve 2. polovině sezóny.
Zobonoska jablečná (2) je o poznání menší než předcho-
zí druh. červenohnědé krovky postrádají kovový lesk. Vý-
vojový cyklus trvá 1 rok. Přezimující dospělci nalétávají do 
sadů od rašení až do pozdního jara; způsob reprodukce 
je obdobný jako u předchozího druhu. Samice nakladou 
kolem 20 vajíček do jamek v plodech a zároveň nakusu-

Popis a bionomie

jí stopky plůdků. Vývoj 
larev uvnitř plodů; ve 
stejné sezóně během 
léta probíhá kuklení v 
půdě, kde nová ge-
nerace dospělců pře-
zimuje. část populace 
dospělců někdy přeží-
vá 2 sezóny.
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Zobonosky

8

9

hARMONOGRAM OChRANy PROTI ZOBONOSKáM

Diapauza, začátek aktivity  
dospělců

III IV V VI VII

Žír na rašících 
stromech

Páření, kladení, 
škody na plůdcích

Letní generace 
dospělců

škody na plo-
dech při sklizni

adulticid (zásah proti dospělcům) společně s květopasem j.

instalace pásů z vlnité lepenky

adulticid (spinosad) během vegetace dle náletu (spojit se zásahem proti obaleči j.)

Přípravky pro ochranu proti zobonoskám v EP

Přípravek Dávka Poznámka
SpinTor 0,6 l/ha společně s květopasem j. 

vedl. účinky na přiroz. nepřátele

Spruzit 
Flussig

0,1% společně s květopasem j. nebo 
obalečem j. 

vedl. účinky na přiroz. nepřátele

Základem ochrany je pravidelný monitoring, ať už 
dospělců nebo příznaků poškození. Výskyt můžeme 
odhadnout i dle výskytu dospělců z. ovocné v pá-
sech z vlnité lepenky (8). škodlivý výskyt lze očekávat 
při výskytu 1 a více brouků/1 pás. Nejspolehlivějším 
způsobem monitoringu je pravidelné sklepávání (9), 
které uskutečňujeme alespoň 1x týdně od fáze myší-
ho ouška až do léta. Práh škodlivosti je 5 brouků/100 
sklepů. V IP je možné proti zobonoskám zasáhnout ši-
rokospektrálními insekticidy, což v EP nelze. Na výběr 
máme pouze spinosad a pyrethrum, jež však vykazují 
vedlejší účinky na přirozené nepřátele a jejich použí-
vání je omezené. Zobonosky proto v EP zůstávají pro-
blémem, a to zejména v období konverze, kdy v sa-
dech není ustanovena dostatečná ekologická rov-
nováha.

ochrana proti zobonoskám
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7.2.3 Další  zástupci čeledi nosatcovití
(Phyllobius spp., Otiorhynchus spp.)

žIVočIŠNí ŠKůDCI 7
Listohlodi a 
další brouci

čeleď: Curculionidae
řád: Coleoptera

 andere Rüsselkäfer

other weevils

1

2

3

4

5 7

6

K dalším zástupcům brouků čeledi nosatcovi-
tých v sadech můžeme zařadit listopasy (Phyl-
lobious spp.) a v ovocných školkách lalokonos-
ce (Otiorhynchus spp.).
S listopasy rodu Phyllobius, nejčastěji reprezen-
tovanými druhy P. oblongus (1) a P. argentatus 
(3), se ve výsadbách setkáváme v jarním ob-
dobí, kdy škodí na rašících pletivech i květech 
(2), často společně s dalšími listožravými druhy 
jako jsou píďalky, slupkoví obaleči a  zobonos-
ky. Jedná se o polyfágy, jejichž dalšími hostitel-
skými rostlinami jsou rody Betula, Fagus, Alnus 
aj. Po úživném jarním žíru brouci migrují na stro-
my, keře i bylinnou vegetaci v okolí sadů; poz-
ději kladou do půdy vajíčka. larvy se živí kořeny 
rozmanitých bylin a trav (Lamium, Rumex, Poa, 
aj.). Ke kuklení dochází na jaře v komůrkách v 
půdě; životní cyklus uzavírá líhnutí dospělců.
Ochrana: Zásahy proti dospělcům provádíme 
pomocí spinosadu společně aplikovaného na 
slupkové obaleče nebo zobonosky.
Lalokonosci (Otiorhynchus sp.) jsou střed-
ně velcí až velcí nosatci (4), jejichž larvy (7) žijí 
v půdě a škodí žírem na kořenech stromků a 
keřů (5). Přítomnost dospělců prozrazují vykou-
sané okraje listů (6). Nejvýznamnějšími zástup-
ci jsou O. ligustici, O. sulcatus, O. ovatus, O. ru-
gifrons aj. V severních zeměpisných šířkách se 
rozmnožují partenogeneticky; nelétají. Vývo-

jový cyklus bývá 3letý. Ochra-
na: K přirozeným nepřátelům pa-
tří kos černý, dále střevlíci a kuk-
lice. V přímé ochraně proti lar-
vám jsou využívány hlístice  
rodu Heterorhabditis, které aktiv-
ně vyhledávají larvy. Do těla hos-
titele pronikají trávicím či dýcha-
cím ústrojím. K usmrcení dojde 
prostřednictvím toxinů produko-
vaných symbiotickými baktérie-
mi. Přípravky: Nematop
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Drtník 
ovocný

7.2.4 Drtník ovocný 
(Xyleborus dispar)

čeleď: Scolytidae
řád: Coleoptera

Ungleicher holzbohrer

European shot-hole borer

adulticid v době vrcholu letu dospělců

monitoring (červené lepové desky + destilát)

III IV V VI VII

Význam a škody: Drtník ovocný (1) je nejvý-
znamnějším zástupcem z čeledi kůrovcovitých 
na ovocných dřevinách. Do stejné skupiny pa-
tří bělokaz ovocný (Scolytus rugulosus) a bělo-
kaz švestkový (Scolytus mali).  Všechny tyto dru-
hy poškozují lýko a dřevo stromů, kde vytvá-
ří charakteristické chodbičky (2, 3). Významné 
škody vznikají na mladých stromcích a ve škol-
kách. Zdrojem napadení jsou neošetřované plo-
chy, přilehlé lesní porosty, stromořadí apod. K na-
padení jsou citlivé stromy oslabené abiotickými 
faktory.
Bionomie: Drtník ovocný přezimu-
je jako dospělec (1) uvnitř chod-
by ve dřevě. Brouci zahajují akti-
vitu v předjaří a během rašení po 
vzrůstu denních maxim nad 18°C. 
let trvá cca 1 měsíc, k páření do-
chází uvnitř chodbiček. Samice 
napadají další stromy, kde vyvr-
távají systém chodeb, do nichž kladou vajíčka. 
Během žíru infikují dřevo houbou Monilia candi-
da, kterou se živí larvy. Noví dospělci, kteří zůstá-
vají v chodbách do další sezóny, se vyvíjejí cca 
za 7-8 týdnů po vylíhnutí larev.

1

2

3

ochrana: Před začátkem letu dospělců instalujeme červené lepové desky typu 
Rebell v kombinaci s atraktantem (destilát). Práh škodlivosti je 20 dospělců/la-
pák za 1 den. Předpokládá se citlivost dospělců ke spinosadu nebo pyrethru, 
které lze aplikovat v době letu brouků.

hARMONOGRAM OChRANy PROTI DRTNíKU 
OVOCNéMU
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žIVočIŠNí ŠKůDCI 7

7.2.4 Chrousti a listokazi
(Melolontha melolontha, Rhizotrogus sp., Phylloperta sp., aj.)

Chrousti a 
chroustci

čeleď: Scarabeidae
řád: Coleoptera

Blatt horn käfer

Scarab - beetles

Jedná se o zástupce čeledi vrubounovití (Sca-
rabeidae). Tuto skupinu charakterizuje víceletý 
vývojový cyklus, larvy (typ ponrava) převážně 
žijí v zemi a poškozují kořeny rostlin a stromů. Do-
spělci žírem poškozují listovou plochu. Polyfág-
ní druhy se sklonem k periodickému přemnožo-
vání kdy mohou působit úhyn mladých stromků 
nebo holožíry. 

Typickým představitelem je chroust obecný 
(Melolontha melolontha) - (1). V době popu-
lační exploze je příležitostně schopen působit 
holožíry na ovocných stromech. V následujících 
1-2 letech po rojení se v půdě vyskytují ponravy 
poškozující kořeny stromů. Citelné škody mohou 
vznikat ve školkách a v mladých výsadbách.
Bionomie: Maximální výskyt dospělců v době 
květu jabloní. Samice kladou vajíčka do půdy 
do hloubky 5-50 cm; vývoj larev trvá 3-4 roky. 
Dospělí brouci se kuklí na konci léta, ale zimu 
stráví v kukelní komůrce a k jejich výletu dochá-
zí až na jaře.
Přirození nepřátelé:  Na predaci brouků se podí-
lí zejména rackové, špačci a krkavcovití. Ponra-
vy jsou napadány entomopatogenními houba-
mi, háďátky a kuklicemi.
Ochrana: v přímé ochraně je udávána velmi 
dobrá účinnost přípravků na bázi houby Beau-
veria bassiana, aplikovaných v době letu sa-
mic, které spórami hub kontaminují půdní pro-
středí, kde dochází k infekci vajíček a larev. 
Předpokládá se i účinnost spinosadu nebo py-
rethra na dospělce.
Příležitostným škůdcem je listokaz zahradní 
(Phylloperta horticola) - (2-3). Působí škody ží-
rem na listech (4). Výskyt dospělců v květnu až v 
červnu na ovocných dřevinách. Při přemnože-
ní je ochrana stejná jako u chrousta obecného.

V sadech se objevují další příbuzné druhy, jako 
např. zlatohlávci (5), kteří však škody nepůsobí.

1

2

3

4

5
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7.3 Blanokřídlí (Hymenoptera)
 Dvoukřídlí (Diptera)
řád BLaNoKříDLýCH se vyznačuje dvěma páry křídel, 
jež mohou být redukována nebo zcela chybět (např. u 
mravenců). V čR je evidováno přes 6 800 druhů. Pod-
le připojení zadečku k hrudi se dělí na 2 podřády. ši-
ropasí (Symphyta) mají zadeček připojený celou šíří k 
hrudi. larvy (housenice) se živí rostlinou potravou a od 
podobných housenek motýlů se např. liší větším množ-
stvím panožek a dalšími znaky (viz. str. 93). Některé dru-
hy patří mezi významné škůdce. Štíhlopasí (apocrita) 
mají stopkovitě připojený zadeček. Zahrnují predátory 
a parazitoidy členovců i opylovače (včely a čmeláky). 

Hymenoptera
Pilatka jablečná (Hoplocampa testudinea) ●
Pilatka hrušňová (Hoplocampa brevis) ○
Bodruška hrušňová (Janus compressus) ○

Diptera
Bejlomorka jabloňová (Dasineura mali) ○
Bejlomorka hrušňová (Dasineura pyri) ○

DVoUKříDLí mají pouze 1 pár křídel, druhý je přeměněn 
v tzv. kyvadélka. V čR se vyskytuje 8000 druhů. Pod-
le typu tykadel zahrnují 2 podřády: 1) Dlouhorozí (Ne-
matocera) mají dlouhá, článkovaná tykadla, patří sem 
např. bejlomorky a komáři. 2) Krátkorozí (Brachycera) 
mají tykadla krátká, málo nápadná, zakončená štěti-
nou. Mezi krátkorohé patří důležití predátoři (pestřenky, 
roupci) i parazitoidi (kuklice) škůdců.

žIVočIŠNí ŠKůDCI7
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7.3.1 Pilatka jablečná 
(Hoplocampa testudinea)

čeleď: Tenthredinidae
řád: hymenopteraapple sawfly

Apfelsägewespe

1

6

5

7

8

2

3

4

Význam a škody: Pilatka jablečná (1) je 
klíčový škůdce jabloní. larvy (housenice) 
redukují počet plodů a poškozují je. Mla-
dé larvy působí tzv. primární poškození (5), 
které se později zhojí do podoby spirálovi-
té jizvy (6). Závažnější jsou sekundární po-
škození (7, 13) provázená výtokem reza-
vé tekutiny s hnědou drtí.   
larva poškodí 3-4 plody, 
takže nezvládnutí ochrany 
může mít fatální důsledky. 
Výsledek může být  ještě 
citelnější, pokud předtím 
násadu zredukoval květo-
pas jabloňový. Obdobně i 
pilatka preferuje raně kve-
toucí odrůdy (´Julia´, ´Ida-
red´, ´šampion´, ´Rubín´, 
apod.). V letech s kolísa-
vými teplotami však může 
dojít i k napadení později 
kvetoucích odrůd.

Popis
Dospělec 6-7 mm dlouhý; tělo 
z větší části oranžové, zade-
ček a hruď černé, křídla prů-
svitná s tmavohnědými žilkami 
(1). Vajíčka: délka 0,8 mm, vej-
čitého tvaru, bílá (10). Larva: 
housenice, do 12 mm dlouhá, 
tělo žlutavě bílé, hlava hnědo-
žlutá, 7 párů abdominálních 
končetin, černé dorzální štítky 
na posledních 3 abdominál-
ních segmentech (8).

Počátek 
květu-ob-
dobí letu a 
kladení pi-
latky

čerstvý 
vpich pi-
latky

Detail 
vpichu

Bionomie
Pilatka jablečná má 1 generaci za sezónu. Přezimuje housenice jako eo-
nymfa nebo pronymfa v půdě. Kuklení a líhnutí je časově sladěno s feno-
logickým vývojem jabloní a dospělci se objevují na přelomu IV a V, kdy se 
začínají otevírat centrální květy v růžicích (tzv. královské květy). 

Pilatka 
 jablečná žIVočIŠNí ŠKůDCI 7
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Dospělci bývají aktivní zejména kolem po-
ledne. Po páření samice kladou po 1 va-
jíčku do květu. Nejdříve vytvoří kladélkem 
chodbičku z boku semeníku - vajíčko je 
většinou umístěno na dně kalicha těsně 
pod pokožkou v blízkosti tyčinek (9). V pů-
vodně mléčně průsvitném vajíčku je po-
stupně patrné embryo, které má těsně 
před líhnutím viditelné červené oči (11). 
Vývoj embrya trvá podle teplot 1-2 týd-
ny; v chladnějším počasí i déle. V dlouho-
dobém průměru dochází v našich sadech 
k líhnutí housenic na konci první dekády 
května. Z neoplozených vajíček se líhnou 
samičky, z oplozených samci. Mladé hou-
senice vylézají otvorem na povrch plůdku 
a působí povrchový žír → primární poško-
zení (5,6,12). V pozdějších fázích vývoje 
housenice pronikají do dalších 2-3 plodů 
(→ sekundární poškození), jejichž poško-
zení (7, 13) je úměrné velikosti larvy. Přibliž-
ně v polovině června housenice opouštějí 
poškozený plod a spouštějí se k zemi, kde 
spřádají kokon, kde přezimují. část popu-
lace zůstává v diapauze v půdě 2 roky.

Přirození nepřátelé
lumci Aptesis nigrocincta a Lathrolestes 
ensator, entomoparazitické hlístice Stei-
nernema carpocapsae, S. feltiae, Hete-
rorhabditis bacteriophora. 

Preparace vajíčka pilatky

čerstvě vykladené vajíčko pilatky

housenice těsně před líhnutím

9

10

11

12 13

Pilatka 
 jablečná

žIVočIŠNí ŠKůDCI7

Pilatka j.: primární (12) a 
sekundární (13) poškození 
plůdků 
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Ochrana
proti pilatce jablečné
V ochraně proti pilatce jablečné přichází v 
úvahu 2 postupy: 1) adulticidní zásah cílený 
proti dospělcům (obr. 1 a 14) v období jejich 
aktivity anebo 2) využití larvicidu na líhnou-
cí se housenice.

V případě adulticidu je nutné včas (tj. před 
květem) ve výsadbách provést instalaci bí-
lých lepových desek v hustotě 3 ks/blok s mi-
nimálním odstupem jednotlivých desek 25 
m. Volíme osluněné partie sadů s raně kve-
toucími odrůdami (´Idared´, ´Julia´, ´šampi-
on´ aj.). Ošetřujeme při výskytu 10 a více do-
spělců na 1 lepovou desku za 2 dny, ve stá-
diu balónku, nejpozději při zjištění otevírá-
ní centrálních (tzv. královských) květů (15). 
Vzhledem ke konfliktu s výskytem opylovačů 
je nutno volit nižší dávky přípravků. 

Při využití larvicidů je hlavním kritériem frek-
vence vpichů (16) na květech.  Při slabé 
násadě práh škodlivosti představuje 2 va-
jíčka/100 květů a při silné násadě 4 vajíč-
ka/100 květů. Pilatka sice preferuje králov-
ské květy, ale často klade i do dalších květů 
v růžici. Při kontrole napadení je proto vhod-
né prohlížet celé růžice.

15

16

14

17

19

žIVočIŠNí ŠKůDCI 7

18

Pilatka 
 jablečná

Preparace vzorků a signalizace: Po letu do-
spělců (1, 14) a po vykladení (16) denně ode-
bíráme květy s vajíčky. Embryonální vývoj za-
hrnuje 6 fází (Kuenen 1951); rozhodujcí je za-
chytit poslední před líhnutím. PoStUP: Pinze-
tou se odstraní tyčinky a pestík a z okraje nebo 
boku kališní jamky se preparační jehlou opatr-
ně odstraní krycí blanka, pod kterou je zpravi-
dla dobře viditelné vajíčko pilatky (17). Ta jsou 
zpočátku mléčně zakalená (celý vnitřek vajíč-
ka vyplněn žloutkem). Později se objevují čer-
vené oči embrya, což je rozhodující fáze pro 
signalizaci larvicidní ochrany. Ve vajíčku je zá-
roveň patrné tělo housenice (18). Pokud není 
zásah proveden do této doby,  je již obtížné 
vzniku škod (12, 13, 20) zabránit. Pro signaliza-
ci ochrany proti pilatce je zpracován teplotní 
model v rámci programu  RIMpro (19). 
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Jednou z mála možností v ochraně proti pilatce 
jablečné v ekologických sadech je v současné 
době využití výluhu ze dřeva z rostliny Quassia 
amara. Množství drti určené na 1 ha se vaří cca 
1 hod v 50 l vody. Po vychladnutí se extrakt do-
plní na aplikační objem (400 - 500 l). Příprava vý-
luhu je vhodná až těsně před aplikací; případné 
uskladnění v lednici či v chladícím boxu. Dopo-
ručuje se přidání smáčedla. Účinnost výluhu se 
pohybuje od 60 do 80 %. Na dospělce je zřejmě 
účinný i spinosad - vzhledem k vedlejším účin-
kům na přirozené nepřátele a na včely je lepší 
variantou Quassia amara. Poslední, spíše doplň-
kovou alternativou, je hubení migrujících hou-
senic azadirachtinem aplikovaným na mšice. 
Dávky viz tabulka.

Přípravky pro ochranu proti pilatce jablečné v EP

Přípravek Dávka Poznámka
SpinTor 0,3 l/ha ve fázi balónku na do-

spělce

Q. amara 3-4,5 kg/ha smáčedlo (Ekol, Prev-B2)

NeemAzal 3,0 l/ha prokázán vedlejší účinek 
na migrující housenice 

ShRNUTí:
• Pilatka jablečná je klíčový škůdce jabloní 
preferující raně kvetoucí odrůdy
• V ochraně v EP se používá především vý-
luh z tropické dřeviny Quassia amara
• Zásah výluhem provádíme ve fázi červe-
ných očí; nejpozději na líhnoucí se larvy.

hARMONOGRAM OChRANy PROTI PIlATCE J.

20

Diapuza, vývoj housenic 
v půdě, kuklení

III IV V VI VII

let dospělců a 
kladení

Embryobální 
vývoj, líhnutí

Primární poškoze-
ní larvami

Sekundární škody

adulticid (spinosad - zásah proti dospělcům)
monitoring (instalace bílých lepových desek)

larvicid ve fázi červených očí nebo těsně před líhnutím (Q. amara)

larvicid na migrující housenice (vedlejší účinek při aplikaci azadirachtinu na mšice)

žIVočIŠNí ŠKůDCI7

Pilatka 
 jablečná
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7.3.2 Pilatka hrušková 
(Hoplocampa brevis)

Pilatka 
hrušková žIVočIŠNí ŠKůDCI 7

čeleď: Tenthredinidae
řád: hymenopterapear sawfly

Birnensägewespe

Význam a škody: Pilatka hrušňová (1, 2) 
příležitostně působí škody v teplých regi-
onech (jižní Morava). Příznaky poškoze-
ní (3-5) a případný rozsah škod jsou ob-
dobné jako u pilatky jablečné. Stejně 
jako u pilatky jablečné jsou k napadení 
náchylnější raně kvetoucí odrůdy.

Bionomie: housenice přezimují v koko-
nech v půdě pod stromy v hloubce 5-15 
cm; u 1/4 populace hiberance v půdě 
trvá 2 roky. Ke kuklení dochází v době ra-
šení, kdy teplota půdy v 10 cm dosahuje 
7 °C. Samice se objevují ve stádiu balón-
ku a létají 5-7 dnů v době květu. Výskyt 
samců je sporadický (převažuje parte-
nogeneze). Samičky kladou vajíčka do-
vnitř plůdků. Fertilita jedné samice činí 10 
- 40 vajíček. housenice (4, 5) postupně 
vyžírají chodbičku uvnitř plůdku, později 
semena. Při každém svlékání plod opouš-
tějí a vyhledají další. Tímto způsobem 1 
housenice poškodí až 4 plůdky. Embryo-
geneze trvá 6 - 7 dnů při teplotě 10-18 °C, 
larvální vývoj pak 20 - 34 dní. Většina la-
rev se spouští do půdy k diapauze ještě 
před opadem poškozených plodů.

ochrana: Způsob ochrany je obdobný 
jako u pilatky jablečné. Těsně před kvě-
tem a na jeho počátku lze zasáhnout ak-
tivní samičky a nebo po odkvětu larvicid-
ně líhnoucí se housenice.  V ekologické 
produkci přichází v úvahu ošetření výlu-
hem Quassia amara (účinnost však ne-
byla testována) těsně před líhnutím hou-
senic. Zahraniční zdroje uvádí, že ke sní-
žení populační hustoty pilatek dochá-
zí podzimní kultivací půdy pod stromy 
do hloubky, kde se nalézají diapauzující 
housenice.

1 2
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4

5
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7.3.3 Bodruška hrušňová 
(Janus compressus)

7.3.4 Bejlomorky 
(Dasineura mali, Dasineura pyri)

žIVočIŠNí ŠKůDCI7
Budruška 
hrušňová

Bodrušky  a 
bejlomorky

Význam a škody: Bodruška hrušňová (1) se vy-
skytuje na hrušních, jabloních nebo na hlohu. 
Poškozuje pupeny (2). Samice (7 mm velká vo-
sička) spirálovitě  nabodává letorost a v jeho 
spodní části vyklade vajíčko. letorost v průbě-
hu V a VI odumírá (2); larva (3, 4) vyží-
rá uvnitř letorostu chodbičku (4), kde i 
přezimuje. Kuklení probíhá na jaře, líh-
nutí dospělců (1) pak během května. 
Zdrojem napadení jsou neošetřované 
porosty, stromořadí apod. Ekonomický 
význam hlavně ve školkách, zejména v 
teplých regionech.

ochrana: V současné době pouze pre-
ventivní opatření - odstraňování napa-
dených letorostů. V době letu dospěl-
ců lze využít vedlejších účinků spinosa-
du aplikovaného na meru skvrnitou.

čeleď: Cephidae
řád: hymenopterapear shoot sawfly

Birnentriebwespe

1

2

43

čeleď: Cecidomyiidae
řád: Dipteraleaf midges

Gallen

5

6

Význam, škody; bionomie: Na jádrovinách ško-
dí bejlomorka jabloňová (Dasineura mali) a 
b. hrušňová (D. pyri). Oba druhy působí svino-
vání mladých listů (5), které později nekrotizu-
jí (6). Ve svinutých okrajích najdeme beznohé 
žlutooranžové larvy. škody bývají citelné hlav-
ně v mladých výsadbách nebo školkách.  3 - 4 
generace ročně; aktivita zahájena přibližně v 
době květu. Možnosti ochrany: V ochraně je 
třeba se zaměřit na 1. generaci, což omezí další 
výskyt. Možno využít vedlejších účinků spinosa-
du, Q. amara nebo azadirachtinu. Přirození ne-
přátelé: např. parazitoid Platygaster demades.
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Motýli představují druhově nejpočetněji zastoupené 
škůdce v sadech. škodí housenky žírem na plodech či 
uvnitř plodů, na listech, letorostech, pupenech i kvě-
tech. Některé druhy mohou příležitostně působit holožíry. 
Dále zde najdeme nepatrné housenky minující v mezen-
chymu listů a konečně i zástupce vyvíjející se uvnitř dře-
va stromů, kam patří i největší druh - drvopleň obecný. 

obalečovití (tortricidae)
Obaleč jablečný (Cydia pomonella) ●
Obaleč zimolezový (Adoxophyes orana) ●
Další slupkoví a pupenoví obaleči (Archips sp., Pande-
mis sp., Hedya sp., Spilonota sp.)

●

Motýli ze skupiny defoliátorů
(Bekyňovití, bourovcovití, předivkovití, můrovití, píďalkovití)
Bekyně velkohlavá (Limantria dispar) +
Bekyně zlatořitná (Euproctis chrysorrhea) +
Předivka (yponomeuta spp.) +
Jarnice (Orthosia spp.), Osenice (Noctua spp.) ○
Bourovec prsténčitý (Malacosoma neustria) +
Píďalka podzimní (Operophtera brumata) ●
Píďalka zhoubná (Erannis defoliaria) ●

Minující motýli 
(Lyonetidae, Gracillariidae)
Podkopníček spirálový (Leucoptera malifoliella) ●
Podkopniček ovocný (Lyonetia clercella) ○
Drobníček jabloňový (Stigmella mallella) +
Klíněnka ovocná (Phyllonorycter blarcandellus) +

Nesytky a drvopleni
Nesytka jabloňová (Synanthedon myopaeformis) ●
Drvopleň obecný (Cossus cossus) ○
Drvopleň hrušňový (Zeuzera pyrina) ○

7.4 Motýli (Lepidoptera)



Ochrana jádrovin v ekologické produkci 138

7.4.1 Obaleč jablečný 
(Cydia pomonella)

čeleď: Torthricidae
řád: LepidopteraCodling moth

Apfelwickler

Význam a škody: Obaleč jablečný (1) je jed-
ním z nejvýznamnějších škůdců jabloní a hruš-
ní; příležitostný výskyt i na broskvoních, kdou-
loních a ořešáku. Kosmopolitní druh rozšíře-
ný v celém mírném pásmu kromě Japonska 
a části číny. housenky druhé generace oba-1

2

3

4

V sadech se můžeme setkat se závrtky 
druhů r. Grapholita, které  nesměřují pří-
mo k jádřinci a vizuálně se liší od poško-
zení způsobených o. jablečným. K spo-
lehlivé determinaci je však nutné srovná-
ní morfologických znaků housenek.

leče působí typickou červivost plodů; 
první generace redukuje násadu pro-
padem plůdků. Napadení se zpočát-
ku projevuje drobným závrtkem s po-
žerky v blízkosti vstupního otvoru (2, 3). 
S růstem housenky se  chodba rozšiřuje 
a dosahuje až do jádřince (4). Závrtky 
často nacházíme  v místě dotyku plo-
dů nebo plodu a listu. Jedna housenka 
může znehodnotit i více plodů sousedí-
cích v růžici. Při sekundárním napade-
ní patogeny nejsou jablka vhodná ani 
k průmyslovému zpracování (v případě 
produkce na dětskou výživu nelze čer-
vivé plody použít vůbec). Míra poško-
zení plodů druhou generací je při ne-
zvládnuté ochraně několikanásobná 
(3-5x) oproti škodám způsobeným ge-
nerací první. Ztráty pak mohou při 2 ge-
neracích u jablek dosáhnout i 75 % úro-
dy; u hrušní se v literatuře uvádí 50 %.

Popis
Dospělec: nezaměnitelný druh, rozpětí křídel 16 - 19 mm, přední křídla šedá 
s jemnou kresbou a zrcátky s měděným leskem; zadní křídla červenohně-
dá (1). Vajíčka: (7) průměr 1 mm, čočkovitého tvaru, zprvu mléčně transpa-

čerstvý zá-
vrtek oba-
leče j.

Závrtek 
o. jableč-
ného

Housen-
ka L5

žIVočIŠNí ŠKůDCI 7

Obaleč 
jablečný
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rentní, později bílá s postupně se rýsujícím embryem (viz dále). Larva: housen-
ka l5 dlouhá 16 - 20 mm s tmavě hnědou hlavou, tělo světle růžové až načerve-
nalé. Na rozdíl od druhů r. Grapholita poslední článek zadečku bez hřebínku.  
Kukla: 10 - 12 mm, hnědá až hnědočervená.

Bionomie
Obaleč jablečný má v podmínkách, kde 
jsou situovány komerční sady, 2 genera-
ce. V chladnějších polohách bývá dru-
há generace neúplná (Pozn.: V extrém-
ně teplých letech, jako byl např. rok 2003, 

Celý vývoj a populační dynamika obaleče 
jablečného jsou významným způsobem určo-
vány teplotami, přičemž spodní práh vývoje 
činí 10°C. U obaleče je velmi úzká vazba na 
teplotní sumy. Tyto údaje jsou dobře zmapo-
vány a lze je využít v signalizaci a v prognóze 
ochrany. 

se může objevit i částečná generace třetí). 
Přezimuje housenka 5. instaru v kokonech (5) 
v borce stromů nebo i v půdě. Období kuk-
lení je vymezeno sumou SET(D)10=160 - 170 
°C (měřeno od počátku roku). K ukončení  
diapauzy a přechodu do stádia  kukly je tře-
ba, aby období s teplotami nad 10°C dosáh-
lo potřebné délky. Aktivita o. jablečného je 
tedy vázána na hlavní vegetační období (z 
meteorologického hlediska vymezeno teplo-
tami nad 10 °C). Vzhledem k tomu, že hou-
senky přezimují ve variabilních mikroklimatic-
kých podmínkách, probíhá jejich kuklení a i 
následný výlet dospělců rozvlekle. Tento roz-
ptyl ve vývoji jedinců je výraznější u první ge-
nerace, neboť na jaře chybí olistění stromů 
a jsou větší rozdíly v expozici slunečnímu zá-
ření. První motýli (6) 1. generace se objevu-
jí v sadech většinou kolem 10. května; přibliž-
ně v období, kdy se provádí larvicidní ošet-
ření proti pilatce jablečné. Nejprve proběh-
ne tzv. pre-ovipoziční perioda (u 2. genera-
ce kratší), ve které dochází k páření. Teprve 
potom mohou samice klást vajíčka, jsou-li k 
tomu vhodné podmínky. Aktivitu motýlů ur-
čuje souběh následujících faktorů: a) teplot-
ní podmínky (od 12°C letová aktivita, 15-16°C 
let a páření a od 17°C hromadné kladení),  

Obaleč 
jablečný

5

6

7
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b) pokles intenzity slunečního záření 
po západu slunce (viz dále), c) sráž-
ky (za deště ke kladení nedochází).  
Udává se, že jedna samička vyklade 
v průměru 55 vajíček (Trapman 2011). 
Podle starších údajů samička vyklade 
až 160 vajíček (Vasiljev 1958). Za vhod-
ných podmínek je schopna vyklást 
zhruba 3 vajíčka za hodinu. Vajíčka 
(obr. 7 str. 139) jsou zpočátku klade-
na na listy v růžicích; později přednost-
ně na plody. Samičky většinou migru-
jí pouze do vzdálenosti několika desí-
tek m, takže šíření obaleče jablečné-
ho v sadech je ohniskové. Délka em-
bryonálního vývoje, tj. vývoje vajíčka 
od jeho vykladení až po vylíhnutí hou-
senky, je určena sumou denních stup-
ňů  BSET(d)10=88°C nebo stupňů hodi-

Pohlavním feromonem o. jablečného je codlemone, chemicky (8E,10E)-8,10-do-
dekadien-1-ol, jehož umělá syntéza se uskutečnila již v 70. letech minulého století. 
Zprvu byl určen výhradně k monitoringu, později však byly vyvinuty odparníky vy-
užívané v rámci ochrany pomocí metody dezorientace. V populační dynamice 
o. jablečného ale kromě feromonů hrají  významnou roli i aromatické látky, jme-
novitě E,E α-farnasene, produkovaný plody. Tato látka působí jako atraktant bě-
hem ovipozice a také na čerstvě vylíhlé housenky v období po vylíhnutí, kdy vy-
hledávají zdroj potravy.

8E,10E)-8,10-dodekadien-1-ol,  
=codlemone

Vývoj jednotlivých larválních stádií až do L4 je vymezen v průměru BSET (d)10=40°C; 
pouze L5 potřebuje pro vývoj sumu vyšší - BSET(d)10=110°C. Suma pro celý vývoj zhru-
ba činí BSET(d)10=500°C, což v denních stupních odhadem představuje 10 000°C.

žIVočIŠNí ŠKůDCI 7

Obaleč 
jablečný

nových  BSET(h)10=2100 
°C. Raná fáze (bílý ter-
čík) trvá  400 hodinových 
stupňů. Ve vajíčku jsou 
postupně viditelné vytvá-
řející se orgány i tělo hou-
senky - v polovině vývoje 
(500-1200°C) jako červe-
ný prstenec, později do-
chází ke sklerotizaci kusa-
del a hlavy (černá hlavič-
ka - 1800 až 1900°C).  

čerstvě vylíhlá housen-
ka (str. 145-146) je cca 
1,5 mm dlouhá, bělavá, 
s černou hlavou. Po krát-
kou dobu migruje (v an-
gličtině „wandering sta-
ge“), ale po 24-48 hodi-
nách se zavrtává do plo-
du. „Wandering stage“ je 
jedinou fází citlivou k zá-
sahům přípravky na bázi 
CpGV nebo B. thuringien-
sis; spinosad bude zřejmě 
částečně účinkovat i těs-
ně před líhnutím. 
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Pokud se týká teplot, tak se tra-
dičně uvádí, že let obaleče jab-
lečného začíná při 12°C, páře-
ní při 15°C a ke kladení  dochá-
zí od 17°C. Celý proces má dy-
namický charakter a např. in-
tenzita kladení lineárně narůstá 
od 15°C do 20°C. Při vysokých 
teplotách blížících se k 30°C již 
samice nekladou (viz graf vpra-
vo →). 
Zdroj: www.biofruitadvies.nl

← let motýlů je za-
hájen přibližně při tzv. 
občanském soumra-
ku, což je cca 60 mi-
nut po západu slunce. 
Kladení pokračuje při 
teplotách nad 17°C. 
Teplotní údaj vztaže-
ný k 21:00 je přesným 
vodítkem od polovi-
ny června do polo-
vin července; pak do-
chází k posunu. Akti-
vitu zároveň omezuje 
deštivé počasí. 
zdroj: www.amet.cz

BIoNoMIE oBaLEčE JaBLEčNéHo - SHRNUtí: 
 ● V našich podmínkách o. jablečný absolvuje celou 1. generaci; 2. ge-

nerace je úplná pouze v teplých regionech (J. Morava). V extrémně 
teplých letech výjimečně vzniká i generace 3. líhnutí dospělců přezimu-
jící generace je rozvleklé, což ovlivňuje i průběh letu 2. generace. 

 ● Jedna ♀ žije 1-2 měsíce a za tuto dobu vyklade několik desítek až 150 
vajíček.  Dolet oplozených ♀♀ je krátký → šíření o. jablečného má ohnis-
kový charakter. Samičí pohlavní feromon se nazývá codlemone; atrak-
tantem pro ♂♂ i ♀♀ jsou aromatické látky vylučované plody. 

 ● Populační dynamika souvisí s průběhem teplot i dalšími abiotickými 
faktory. Práh vývoje je 10°C, letová aktivita nastává při 12°C, páření při 
15°C a hromadné kladení probíhá nad 17°C. let motýlů souvisí s pokle-
sem radiace (aktivita dospělců 1 hod. po západu slunce). Embryonální 
vývoj je vymezen hodnotou BSET(h)10=2100°C.

 ● Jediným stádiem citlivým vůči biopreparátům jsou migrující l1 („wan-
dering stage“), což hraje důležitou roli v ochraně.

žIVočIŠNí ŠKůDCI7
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kladení vajec

Teplota vzduchu °C



Ochrana jádrovin v ekologické produkci 142

Přirození nepřátelé 
obaleče jablečného

Ptáci. Významný vliv ptáků, zejména 
sýkor (Paridae) na redukci populací 
obaleče jablečného byl zdokumen-
tován již na počátku minulého stole-
tí (Simpson 1903). Podle Thiem a Sy 
(1938) na základě průzkumu v sadech 
v Německu predace přezimujících 
housenek ptáky přesahovala 90%. 
Podle pozorování prováděných mj. i 
na našem území (např. Prskavec 2007) 
se predace pohybuje od 11 do 97%. 
Klíčovou roli zde hraje především sýko-
ra koňadra (Parus major) (1), v menší 
míře se uplatňují i další příbuzné druhy, 
jako jsou sýkora modřinka (Parus cae-
ruleus) (2), s. uhelníček (Parus atricapil-
lus) a další. Predační úspěšnost sýkor je 
vyšší v menších sadech se staršími stro-
my s borkou a v blízkosti lidských sídel. 
Přítomnost sýkor v sadech lze podpořit 
instalací jednoduchých nocovišť. 
Pavouci a roztoči. Významnou skupi-
nu predátorů vázaných na prostředí 
sadů tvoří pavouci. Mohou lovit všech-
na stádia obaleče jablečného. K nej-
rozšířenějším druhům patří Theridion mi-
riarium, Araniella displicata a Philodro-
mus rufus.  Vajíčka  a l1 bývají také ko-
řistí dravých roztočů (rod Anystis).
Hmyzí predátoři. Mladé housenky i va-
jíčka jsou častým zdrojem potravy pro 
dravé třásněnky (např. rod Haplo-
thrips), dravé ploštice z čeledi Antho-
coridae (Anthocoris, Orius) (3), škvo-
ry (Forficula auricularia) (4) a také pro 
brouky z čeledí střevlíkovitých (Carabi-
dae) a drabčíkovitých (Staphylinidae). 
Jako predátoři obaleče jablečného 
jsou také zmiňováni síťokřídlí,  např. zla-
toočky (5) nebo i mravenci.
Parazitoidi. Vaječnými parazity jsou vo-
sičky r. Trichogramma; rod Ascogas-
ter parazituje vajíčka i larvy. larvální-
mi endoparazity jsou lumci (Pristome-
rus vulnerator, Ephialtes extensor, aj.) 

1

2

3

4
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Přirození nepřátelé 
obaleče jablečného

Odparník řady Isomate

housenky poškozené CpGV

(6-8); k ektoparazitům napadajícím housenky 
např. patří lumci rodu Pimpla. Míra parazitace 
u uvedených skupin je variabilní a pohybuje se 
řádově v procentech populací obaleče.
Entomopatogenní mikroorganizmy. Přezimují-
cí housenky jsou napadány háďátky (Steiner-
nema faltiae). Kromě komerčně využívaných 
baktérií a bakulovirů (viz ochrana proti o. jab-
lečnému) jsou přezimující housenky infiková-
ny také entomopatogenními houbami, z nichž 
nejrozšířenější je Beauveria bassiana. K pato-
genům obaleče jablečného patří také zástup-
ci prvoků (např. Nosema carpocapsae).

5

7 86

Ochrana proti 
obaleči jablečnému
V nepřímé ochraně jsou využívány možnosti při-
rozené autoregulační schopnosti ekosystému 
sadu, tj. autochtonních (původních) populací 
přirozených nepřátel (str. 142) a jejich podporou 
(str. 23-25). Zdrojem infestace mohou být obaly 
nebo místa, ve kterých byla uložena „červivá“ 
jablka, dále  neošetřované výsadby a zahrady. 
Výběr metod přímé ochrany proti obaleči jab-
lečnému v ekologické produkci lze v současné 
době označit za uspokojivý. K dispozici máme 
následující možnosti:

 ● metodu dezorientace (9)
 ● virus granulózy obaleče jablečného (10)
 ● Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki 
 ● spinosad

Metoda dezorientace (metoda matení sam-
ců) je založena na plošné aplikaci samičích fe-
romonů. Přítomnost feromonů, která mnohoná-
sobně převyšuje koncentraci feromonu přírodní-

9

10
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ho a tak zabraňuje samcům indiko-
vat pachovou stopu a nalézt „vo-
lající“ samici. Při nižší populační hus-
totě se významně snižuje podíl spá-
řených jedinců. Metoda je efektivní 
pouze na větších plochách nad 5, 
lépe nad 10 ha. Vyžaduje pravidel-
ný monitoring kladení nebo čerst-
vých závrtků, dále hodnocení červi-
vosti u první i druhé generace a do-
plňkově i sledování výskytu house-
nek v lepenkových pásech. U oba-
leče jablečného je někdy nezbytné 
provádět korekční insekticidní zá-
sahy v případě jeho vyšší populač-
ní hustoty. Jedním z úskalí, které uži-
vatelé metody musí řešit, je  omeze-
ná funkčnost feromonových lapáků 
na ploše s aplikovanými odparníky 
pro metodu matení. Signalizace zá-
sahů je řešena buďto dle úlovků na 
blízkých plochách, kde tato meto-
da není používána,  podle teplot-
ních modelů (např. program RIM-
pro) a nebo kombinací uvedených 
postupů. 

Virus granulózy obaleče jablečné-
ho (CpGV) je entompatogenní vi-
rus  účinkující selektivně na obale-
če jablečného. Jedná se o agens, 
jež se účinností vyrovná chemickým 
přípravkům a přitom vyniká šetrnos-
tí k životnímu prostředí. Virus působí 
uvnitř zažívacího traktu, takže k do-
sažení spolehlivého účinku je nutné 
pozření virové částice housenkou. 
V případě obaleče jablečného k in-
fekci může dojít pouze po vylíhnu-
tí housenky z vajíčka v období před 
jejím zavrtáním do plodu (1 a 2). Infi-
kovány mohou být i starší housenky, 
ale provozní aplikací lze zasáhnout 
pouze l1. Signalizace ošetření je 
obdobná jako v případě běžných 
larvicidů, tj. těsně před líhnutím 
(stádium černé hlavičky nebo při  
BSET10h=1900-2000°C měřeno od 

počátku kladení) (2). CpGV však 
oproti chemickým larvicidům půso-
bí pomaleji a housenka před zahy-
nutím může způsobit poškození plo-
du drobným požerkem. Poškození 
zmizí s růstem plodu - CpGV je proto 
doporučován přednostně na 1. ge-
neraci obaleče jablečného. 

Bacillus thuringiensis ssp. Kursta-
ki je půdní baktérie, se širokospek-
trálním účinkem na listožravé hou-
senky řady druhů motýlů. Bakté-
rie v průběhu sporulace vytváří bíl-
kovinné inkluze, které se uvnitř za-
žívacího traktu rozpouští a uvolňu-
jí tzv. delta-endotoxiny. Ty násled-
ně narušují střevní epitel a postupně 
(v průběhu 3-5 dnů) dochází k bak-
teriální sepsi a úhynu housenky. Tě-
žiště uplatnění B. t. však najdeme v 
ochraně proti listožravým housen-
kám, protože účinnost na obaleče 
jablečného je díky krátkému obdo-
bí povrchového žíru nižší. Obdobně 
jako CpGV má B. thuringiensis příz-
nivé ekotoxikologické vlastnosti. 

Spinosad je produktem fermentač-
ního procesu spojeného s půdním 
mikroorganismem, aktinomycetou 
Saccharopolyspora spinosa. Biolo-
gicky aktivní metabolit zmíněného 
organismu zahrnuje dvě složky, spi-
nosyn A a spinsosyn D. Mechanis-
mus působení spinosadu souvisí s ak-
tivitou acetylcholinesterázy, a proto 
se uskutečňuje prostřednictvím ner-
vového systému. Spinosad vykazuje 
razantní účinek na řadu skupin hmy-
zu, ať už jako larvicid nebo adulti-
cid. Signalizace u o. jablečného je 
cílena na l1 obdobně jako u běž-
ných larvicidů. Spinosad je však to-
xický k řadě přirozených nepřátel 
(blanokřídlí, škvoři, aj.).
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Signalizace ošetření
přípravky na bázi CpGV

BSET10(h)=1900-2000°C

3) aPLIKaCE (optimální termín)

1) Počátek letové vlny
    s kladením

2) Kontrola kladení
    a vývoje vajíček

4) První čerstvé závrtky
(= poslední možnost 

zásahu)
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Postup v ochraně proti 
obaleči jablečnému
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žIVočIŠNí ŠKůDCI 7

Obaleči jablečnému je třeba věnovat pozornost 
již v době aktivity 1. generace, zejména její fáze, 
která je schopna vytvořit předpoklady pro vznik 
2. generace. Sezónu zahajujeme instalací fero-
monových lapáků (1) ještě před počátkem letu 
dospělců (2-4) - nejpozději v době květu. Ve stej-
ném období aplikujeme odparníky pro metodu 
dezorientace. Úlovky v lapácích kontrolujeme 2x 
týdně a v pravidelných intervalech (4-6 týdnů) 
vyměňujeme odparníky.  Zatímco v IP je možno 
ošetřovat ovicidně i na čerstvě vykladená vajíč-
ka nebo ovilarvicidně ve fázi červeného krouž-
ku (5),  všechny zoocidy povolené do EP účinku-
jí výhradně na housenky. Ošetření přichází v úva-
hu ve fázi černé hlavičky (6) nebo v době líhnu-
tí housenek (7 a 8) z letové vlny, kdy byly splněny 
podmínky pro kladení (17°C ve 21:00 SEč). Prv-
ní taková vlna se zpravidla objevuje bezprostřed-
ně po ošetření na pilatku jablečnou. larvicid apli-
kujeme na základě vizuálních kontrol vývoje vají-
ček nebo při BSET10(h)=1900-2000 °C od počátku 
letové vlny. Pokud období líhnutí housenek pře-
sahuje délku reziduálního účinku, je třeba ošetře-
ní opakovat (nejpozději po 10 dnech). Pro pláno-
vání ochrany jsou velmi dobrým nástrojem tep-
lotní modely, z nichž se např. osvědčil program  
RIMPro (viz graf) umožňující souběžně sledovat 
průběh letu, kladení a líhnutí housenek. Údaje z 
modelu i z lapáků je nezbytné doplňovat sledo-
váním výskytu vajíček nebo čerstvých závrtků. 
Práh škodlivosti pro škůdce je u 1. generace sta-
noven na 1-2 vajíčka (čerstvých závrtků) na 100 
plodů a přilehlých listů. Informace o výskytu oba-
leče je vhodné doplnit o údaje dle odchytů hou-
senek do pásů z vlnité lepenky (9). 

V rámci ochrany proti obaleči jablečnému je 
třeba se v průběhu sezóny zaměřit na tato ob-
dobí (viz graf na protější straně): 

 ● Počátek významného kladení (líhnutí) 1. gene-
race (zpravidla 2. letová vlna)

 ● Významné kladení (líhnutí) po 2. propadu 
plůdků (konec VI)

 ● Počátek významného kladení 2. generace 
(zpravidla přelom VII a VIII).
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Přípravek Účinná složka OL 
(dny)

Dávka Poznámka

Isomate C Plus codlemone 0 1000 ks/ha* *) Dávku postupně snižovat na 70%. 
U ploch nad 60 ha na 50%. 

Isomate ClR
codlemone+feromony 

o. zimolezového   
a o. ovocného

0 1000 ks/ha* *) Dávku postupně snižovat na 70%. 
U ploch nad 60 ha na 50%. 

Madex, M. TOP CpGV 0 0,1 l/ha Maximálně  3x za sezónu

Carpovirusine CpGV 0 1,0 l/ha Maximálně  3x za sezónu

lepinox Plus B. thuringiensis ssp. 
Kurstaki 0 1,0 kg/ha Max. 3x za sezónu

SpinTor spinosad 7 0,6 l/ha Vedlejší účinky na přirozené nepřá-
tele. Maximálně 2x za sezónu

SEZNAM PříPRAVKů PROTI O. JABlEčNéMU V EKOlOGICKé PRODUKCI

hARMONOGRAM OChRANy PROTI O. JABlEčNéMU (dle RIMpro)

Le
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1. GENERaCE 2. GENERaCE
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ek

larvicid (zásah proti l1)Ošetření proti 1. generaci Ošetření proti 2. generaci

Klíčová období v ochraně proti obaleči jablečnému

Instalace feromonových lapáků nebo odparníků pro matení samců

žIVočIŠNí ŠKůDCI7

!

! ! !

!

Obaleč 
jablečný
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Slupkoví 
obaleči

7.4.2 Obaleč zimolezový
(Adoxophyes orana)

čeleď: Torthricidae
řád: Lepidopterafruit tortrix moth

Fruchtschalenwickler

Význam a škody: Obaleč zimolezový (1) pa-
tří do skupiny tzv. slupkových a pupenových 
obalečů, kam řadíme i zástupce rodů Pande-
mis, Archips, Spillonota, Hedya (viz další kapi-
tola). Slupkoví obaleči škodí poškozováním ra-
šících pupenů, květů a později povrchovým ží-1

2

3

4

5

rem na plodech. Obaleč zimolezový, kte-
rý z této skupiny nejvíce škodí žírem na 
plodech,  je hospodářsky nejvýznamnější. 
Druhá generace se může opožděně ob-
jevit i ve skladech, což působí ztráty díky 
následnému rozvoji skládkových chorob.

Popis
Dospělec (1): rezavě zbarvený motýl s 
rozpětím křídel 17-19 mm. Základní světle 
rezavá barva je pokryta hnědou kresbou 
(viz foto). Vajíčka: žlutooranžově zbarve-
ná, kladena ve skupinách po 20-100 ks 
na spodní stranu listů. Rozměry snůšek 
jsou 3-10 mm. S vývojem embryí se ve 
vajíčkách objevuje tmavě hnědá skvrna 
(hlavička formující se housenky). Housen-
ka (3) je zelená nebo zelenohnědá; max. 
velikost 18-20 mm. housenky zprvu mobil-
ní, později v zápředku, ve kterém se i kuk-
lí. Zápředek často spojuje k sobě 2 nebo 
i více listů nebo „roluje“ (4) jejich okra-
je (→ angl. název leafrollers). list slouží-
cí housence jako úkryt bývá připředen k 
plodu a tak skutečný rozsah škod může 
být zjištěn velmi pozdě. 

6
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Slupkoví 
obaleči

Bionomie
O. zimolezový má 2 generace, výjimečně se obje-
vuje neúplná třetí. Přezimují l2 - l3 v zápředcích na 
letorostech nebo na kosterních větvích apod. Ak-
tivita housenek je patrná od fáze myšího ouška po 
celou dobu rašení až do odkvětu. Dospělci (1, 7) se 
objevují přibližně ve stejném období jako o. jableč-
ný. Ošetření proti oběma druhům je někdy možné 
spojit. 1. generace škodí spíše žírem na listech a le-
torostech. Na plodech škodí až housenky 2. genera-
ce, objevující se během VII. Zprvu je žír pouze bodo-
vý (5), ale s růstem housenek mohou vznikat rozsáh-
lá poranění plodů (6).  částečná 3. generace nebo 
opožděná 2. generace škodí i ve skladech.

7

8

Ochrana
Základní ošetření provádíme ve fázi zeleného 
poupěte. částečně lze využít zásah proti kvě-
topasu jabloňovému. škody na rašících pleti-
vech většinou nejsou tak významné, ale je tře-
ba se zaměřit na nově vylíhlé housenky 2. ge-
nerace (8). larvicidní ošetření provádíme  při 
BSET10h=2100°C od počátku letu. Zásah je 
účinnější u housenek, které ještě nejsou skry-
ty v zápředcích. Obaleč má řadu přirozených 
nepřátel, takže přemnožení druhu poukazuje 
na nevhodný management ochrany. K dispo-
zici jsou přípravky na bázi B. thuringiensis, spi-
nosad, metoda dezorientace a v zahraničí vi-
rus granulózy o. zimolezového (Capex 2).

hARMONOGRAM OChRANy PROTI O. ZIMOlEZOVéMU

IV V VI VII VIII Ix

instalace Isomate ClR

základní larvicidní ošetření v době rašení

larvicid na housenky 1. a 2. (3) generace

Přípravek Dávka Pozn.
SpinTor 0,6 l/ha do BBCh 56

lepinox 1 kg/ha -

Isomate ClR 1000 ks/ha před letem

Capex 2 0,5 l/ha není povo-
len

Přípravky proti o. zimolezovému:

Mladá housenka po zásahu larvicidem
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7.4.3 Ostatní slupkoví a pupenoví obaleči 
(Archips spp., Hedya spp., Pandemis spp., Spilonota spp.)

čeleď: Torthricidae
řád: Lepidopteraleafrollers

Schalenwickler

Význam a škody: housenky slupkových a pu-
penových obalečů škodí v průběhu vegeta-
ce žírem na pupenech, květech, listech i plo-
dech. Rozsah škod na plodech nebývá tak 
častý jako u o. zimolezového, ale lokálně 
může některý z těchto druhů významně škodit.

Bionomie: U obou skupin obalečů přezi-
mují housenky (4, 5) druhého instaru, kte-
ré na jaře škodí žírem na pupenech a kvě-
tech. housenky nové generace pak ske-
letují listy a působí požerky na plodech 
obdobně jako obaleč zimolezový. Oba 
pupenoví obaleči mají u nás zpravidla 1 
generaci ročně - obaleče jabloňového 
můžeme nalézat jako příměs v lapácích 
určených na monitoring obaleče jableč-
ného. Obaleč zahradní má u nás 2 gene-
race, obaleč ovocný pouze 1 generaci.

1

2

3

4

5

hospodářsky významné druhy
PUPENOVí OBAlEčI:
Obaleč zahradní (Archips podana) - (1)
Obaleč pupenový (Spilonota ocellana)
SlUPKOVí OBAlEčI
Obaleč jabloňový (Hedya nubiferana) - (2)
Obaleč ovocný (Pandemis heparana)-(3)

Ochrana
Základní jarní ošetření provádíme jako u o. zi-
molezového ve fázi zeleného poupěte dle vizu-
álních kontrol. Práh škodlivosti je 3 a více hou-
senek/100 pupenů při zimní kontrole nebo nad 
15 housenek/100 sklepů. Pro monitoring aktivi-
ty letní generace jednotlivých druhů je nutná 
instalace feromonových lapáků. larvicidní zá-
sah uskutečňujeme na raná stádia housenek, 
nejlépe na l1 (starší housenky v zámotcích bý-
vají hůře zasažitelné insekticidy).

Přípravky: v době rašení Spintor (0,6 l/ha), 
během sezóny Lepinox Plus (1 kg/ha). 
P. heparana: Isomate CLR (1000 ks/ha)

Obaleč 
jabloňový

Obaleč
 ovocný

4+5:
housenky

slupkových
obalečů

Slupkoví 
obaleči
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7.4.4 Motýli ze skupiny defoliátorů - píďalky 
P. zhoubná (Erannis defoliaria), p. podzimní (Operophtera brumata)

Význam a škody: Píďalky zahrnují velmi počet-
nou čeleď motýlů. řadíme je mezi tzv. defoliá-
tory, neboť se projevují žírem na listové ploše.  
hlavním rozlišovacím znakem u housenek je 
přítomnost pouze 2 párů  abdominálních pa-
nožek (u ostatních motýlů 4 páry). Tato ana-
tomická odlišnost je příčinou jejich ty-
pického „píďalkovitého" pohybu. V sa-
dech hrají roli především p. zhoubná (1) 
a p. podzimní (2). housenky uvedených 
druhů škodí žírem (3) na rašících pupe-
nech, květech, listech i plodech. Po-
lyfágové s výskytem na dalších ovoc-
ných druzích, stromořadích, alejích a 
v listnatých lesích. V extrémních přípa-
dech dochází k holožírům.
Bionomie: Dospělci píďalky 
zhoubné se v sadech obje-
vují od poloviny xI do polovi-
ny I. Bezkřídlé samice  (4) kla-
dou 300-400 vajíček do štěrbin 
v kůře (5). Líhnutí larev probí-
há na jaře, kdy škodí na raší-
cích pletivech a později na lis-
tech. Při ohrožení se spouští na 
vlákně k zemi. Během VI je vý-
voj housenek ukončen, spouštějí se do 
půdy, kde s v hloubce několika cm kuk-
lí. 1 generace za rok. Aktivita motýlů pí-
ďalky podzimní se také odehrává bě-
hem podzimu s maximem výskytu v xI 
a xII. Samice je rovněž bezkřídlá a na-
klade 100-200 vajíček. Další vývoj je ob-
dobný jako u předchozího druhu.

Ochrana

čeleď: Geometridae
řád: Lepidopterageometer moths

Spanner

1

3

4 5

2

Ochranu zahajujeme ošetřením oleji dle vý-
sledku zimní kontroly výskytu vajíček (>4 va-
jíčka/140 pupenů). V době rašení do kvě-
tu při >10 % poškozených pupenů larvicid-
ní zásah spinosadem - možno spojit s apli-
kací proti slupkovým obalečům či zobonos-

kám. Později během vegetace ošetře-
ní dle výskytu přípravky na bázi B. thu-
ringiensis. V maloplošném měřítku mož-
nost podzimní instalace lepových pásů 
za účelem odchytu migrujících samic.

Přípravky: Ekol (1-2 %), Spintor (0,6 l/
ha), Lepinox Plus (1 kg/ha) dle výše 
uvedených informací.

Slupkoví 
obaleči
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Ostatní  
defoliátoři

7.4.5 Další motýli ze skupiny defoliátorů 
(Bekyňovití, bourovcovití, předivkovití, můrovití)

řád: Lepidopteraother lepidopteran leaf feeders
andere blattfressende Falten

Význam a škody: housenky uvedených sku-
pin motýlů převážně škodí žírem na listech a 
letorostech nebo i na plodech (můrovití). Při 
přemnožení mohou housenky bekyní vyvo-
lávat alergické reakce. Polyfágové; zdrojem 
výskytu často bývají přilehlé lesní porosty a 

neošetřované sady. Jedná se o druhy citli-
vé k insekticidům, takže mohou škodit v sa-
dech přecházejících na ekologický režim.

Bionomie: housenky bekyní příležitostně  
působí holožíry, kdy stromy zůstanou zce-
la bez listové plochy. Zástupci čeledi pře-
divkovitých, z nichž je na jabloních nejběž-
nější předivka jabloňová (y. malinellus), vy-
tváří typická hnízda s koloniemi housenek 
(3) spředaná z vláken a poškozených le-
torostů. častými obyvateli sadů jsou můry 
(např. Orthosia, Noctua) (4), jež se pravi-
delně objevují ve feromonových lapácích 
(5) určených k monitoringu obalečů. Pře-
zimuje kukla, aktivita dospělců od III do IV. 
Vajíčka jsou kladena do střechovitě uspo-

řádaných klustrů (6) - v horní části 
fotografie parazitická vosička.

hospodářsky významné druhy
Bekyně velkohlavá (Limantria dispar) - (1)
B. zlatořitná (Euproctis chrysorrhea) - (2)
Předivka (yponomeuta spp.) - (3)
Jarnice (Orthosia spp.) - (4)
Bourovec prsténčitý (Malacosoma neustria)

1

2

3

4

5

6

Ochrana
Proti housenkám uvedených druhů mo-
týlů jsou účinné přípravky na bázi B. thu-
ringiensis. Vysokou účinnost bude mít 
spinosad, ale ten lze vzhledem k nega-

tivním účinkům na parazitoidy doporučit jen v 
krajním případě. Výskyt předivek a bourovců je 
redukován jarními zásahy oleji.
Přípravky: v době rašení řepkový olej (1,5-2 %), 
během sezóny Lepinox Plus (1 kg/ha).
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Minující 
motýli

7.4.6 Minující motýli
(Podkopníčci, drobníčci, klíněnky)

Ochrana
V EP je potřeba se spoléhat především na 
úlohu přirozených nepřátel (parazitoidů), 
které lze podpořit zakládáním pásů s nekta-
rodárnými bylinami. Z přímých opatření při-
chází v úvahu zásah spinosadem nebo pří-
pravky na bázi B. thuringiensis v době, kdy 
se začínají objevovat miny. U podkopníčka 
spirálového je pro larvicidní ošetření na 1. 
generaci stanovena suma SET10(h)=3000°C 
od začátku roku. Indikace zásahů dle SET 
proti uvedeným druhům je zahrnuta v sys-
tému na www.amet.cz.

Přípravky: na počátku výskytu min nebo dle 
SET (p. spirálový) Spintor  (0,6 l/ha) nebo Le-
pinox Plus (1 kg/ha). Vhodné spojit se zásahy 
proti obalečům a dalším škůdcům.

1

Význam a škody: Minující motýli jsou v sadech zastou-
peni několika druhy z čeledi podkopníčkovití (Lyone-
tiidae) a klíněnkovití (Gracilaridae). housenky škodí ží-
rem uvnitř parenchymu listů. Jejich přítomnost prozra-
zují tzv. miny, podle nichž lze jednotlivé druhy identi-
fikovat. Příležitostní škůdci, ale v případě přemnožení 
působí závažnější poškození listové plochy a je třeba 
provádět cílenou ochranu.  Potenciální výskyt v eko-
logických sadech díky absenci širokospektrálních pří-
pravků v ochraně. Počet generací 2-3.

2

3

4

čeleď: lyonetiidae, Gracillariidae
řád: Lepidopteraleaf miners

Miniermotte

hospodářsky významné druhy
Podkopníček spirálový (Lyonetia malifoliella) - (1)
Podkopníček ovocný (Lyonetia clercella) - (2)
Drobníček jabloňový (Stigmella malella) - (3)
Klíněnka jabloňová (Phyllonorycter blancardellus) - (4)

Bionomie: Podkopníček spirálový (1) vytváří okrouh-
lé miny s patrnou spirálovou chodbičkou. Výjimečně 
může působit defoliace. Přezimují kukly v kokonech 
(1b) na kmenech, větvích apod. Motýli se 
v sadech objevují již v době rašení; ke kla-
dení dochází v souladu se vznikem listové 
plochy. Podkopníček ovocný  (2) přezimu-
je jako dospělec v úkrytech na stromech; 
miny se objevují cca v polovině V. Klíněn-
ka jabloňová  (4) přezimuje jako housen-
ka ve spadaných listech; motýli se objevu-
jí v polovině IV.

čeleď: lyonetiidae, Gracillariidae
řád: Lepidopteraleaf miners

Miniermotte

1b
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Nesytky a 
drvopleni

7.4.7 Nesytka jabloňová
(Synanthedon myopaeformis)

řád: Lepidopteraapple clearwing
Apfelbaum-Glasflügler

Význam a škody: Nesytka jabloňová (1) pat-
ří k tzv. xylofágním druhům škůdců. housenky  
(2) narušují vodivá pletiva a oslabují růst stro-
mů. Aktivitu nesytek prozrazují otvory do kůry, 
v jejichž blízkosti je trus (2, 3). Vzniklé rány jsou 
vstupní branou pro patogenní mikroorganiz-

my. Při větším výskytu, kdy v jednom stro-
mu můžeme nalézt i několik desítek jedin-
ců, dochází k úhynu celých stromů. V po-
sledních 2 desetiletích dochází i v intenziv-
ních výsadbách k jejímu šíření. Výskyt ne-
sytek bývá často spojen s přítomností dr-
vopleně ovocného (Cossus cossus). K pří-
buzným druhům, které také škodí na ovo-
ci, patří nesytka rybízová (Synanthedon ti-
puliformis) (5) a nesytka maliníková (Pen-
nisetia hylaeiformis).

Bionomie: Nesytka jabloňová prodělává 
2letý vývoj. let motýlů se odehrává bě-
hem V - VIII; samice kladou vajíčka do 
blízkosti ran nebo trhlin v kůře. housen-
ky žijí v chodbičkách mezi lýkem a kůrou, 
kde přezimují a dokončují vývoj. Po vylíh-
nutí motýlů zůstává na okraji závrtku exu-
vie. K přirozeným nepřátelům nesytek patří 
např. lumek Liotryphon crassiseta.

ochrana: 
Díky rozvleklému letu motýlů a způso-
bu života housenek jsou možnosti ochra-
ny omezené. V rámci prevence je tře-
ba omezit poranění kůry a ošetřovat rány 
po větším řezu. V přímé ochraně nachází 
uplatnění metoda dezorientace, pomocí 
které lze udržet populaci nesytek v přijatel-
né hustotě. Možný je také odchyt dospěl-
ců do feromonových lapáků (4) v kombi-
naci s potravním atraktantem, který tvoří 
směs piva a jablečného džusu v poměru 
1:1. Směs je nutno před aplikací převařit a 
vyměňovat v intervalu cca 14 dnů.

čeleď: Sesiidae

1

2

3

4

5
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Nesytky a
 drvopleni

7.4.8 Drvopleň obecný, drvopleň hrušňový
 (Cossus cossus, Zeuzera pyrina)

čeleď: Cossidae
řád: Lepidopteragoat moth, leopard moth

Ziege Motte, Leopard Motte

1

2

3

4

5 6

Význam a škody: Příležitostní škůdci, jejichž vý-
znam v komerčních výsadbách narůstá. Jed-
ná se o xylofágní druhy s výskytem na jablo-
ních, hrušních i peckovinách. Drvopleň hrušňo-
vý může škodit i na rybízu. Zdrojem infestace 
jsou lesní dřeviny v sousedství sadů. Oba druhy 
působí odumírání větví nebo i celých 
mladých stromků. 

Popis a bionomie: Drvopleň obecný  
(1) je s rozpětím křídel 70-80 mm jed-
ním z největších druhů motýlů v sa-
dech - dospělá housenka dosahuje 
délky až 10 cm (2). Motýli jsou aktiv-
ní večer a v noci během letních měsí-
ců. Samice naklade až 500 vajíček ve 
skupinkách na báze kmenů a do blíz-
kosti ran. Embryonální vývoj trvá 12-
15 dnů. housenky žerou lýko, pozdě-
ji i dřevo napadených stromů. Jejich 
přítomnost prozrazuje drť a octový zá-
pach. Motýli po vylíhnutí zanecháva-
jí na borce exuvie.  Drvopleň obecný 
prodělává 2letý vývoj.
Drvopleň hrušňový (3) se vyznačuje 
typickými skvrnami na křídlech (odtud 
anglický i německý název). Je výraz-
ně menší než předchozí druh s rozpě-
tím křídel 50-60 mm. housenka (4), kte-
rá dosahuje velikosti  50-60 mm, rovněž 
vyžírá chodby v kambiu i dřevu větví 
(5, 6). Životní cyklus obdobný jako u dr-
vopleně obecného; fertilita samic je 
ještě vyšší (vykladou až 1000 vajíček).

Ochrana
Možnosti přímé ochrany jsou omezené 
a spočívají pouze v odstraňování na-
padených stromů nebo větví. Monito-
ring je možné provádět pomocí fero-
monových lapáků nebo podle přízna-
ků poškození na stromech.
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7.5 Mšice (aphidoidea)
a mery (Psylloidea)
MšICE představují jednu z nejčastěji zastoupených 
skupin hmyzu na zemědělských plodinách. Ve vý-
sadbách jádrovin hraje významnější roli  několik dru-
hů (viz přehled) z podčeledí Aphidinae a  Eriosoma-
tinae. škodlivost mšic spočívá v sání na mladých lis-
tech, letorostech i plodech provázeném často defor-
macemi pletiv nebo jejich usycháním. Dochází k osla-
bení růstu a u některých druhů (vlnatka) k poškozo-
vání pupenů. Mšice sají z floému šťávy, které obsahu-
jí velké množství cukru. V průběhu trávení jsou přefil-
trovány dusíkaté látky a nadbytek cukru je vylučován 
v podobě medovice. Pro mšice je typická symbióza 

Aphidinae
Mšice jabloňová (Aphis pomi) ●
Mšice jitrocelová (Dysaphis plantaginea) ●
Dysaphis pyri ○
Eriosomatinae
Vlnatka krvavá (Eriosoma lanigerum) ●
Vlnatka hrušňová (Eriosoma lanuginosa) +

Mšice a  
mery

s mravenci. Výskyt medovice, který předchází rozvoji 
černí a dalších saprofytických  organizmů, je zdrojem 
sekundární škodlivosti mšic. Mšice navštěvují buď jed-
noho hostitele (monoekní druhy) anebo jejich životní 
cyklus proběhne na více hostitelských rostlinách (he-
teroekní druhy). Vzhledem k enormní plodnosti spoje-
né s partenogenezí mají mšice sklon k přemnožová-
ní a k rozvoji rezistence proti insekticidům. MERy sdíle-
jí ve svých životních projevech řadu paralel se mšice-
mi včetně škod (sání, medovice, černě). V ochraně  
proti mšicím a merám hraje zásadní roli funkční biodi-
verzita a také vyvážený fyziologický stav stromů vyplý-
vající z optimálního způsobu řezu a vyrovnané výživy.
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Podčeleď: Aphidinae
řád: Stenorrhynchaaphids

Blattläuse

1

2

3

4 5

Význam a škody: Mšice (1-5) jsou ve výsadbách já-
drovin zastoupeny několika významnými druhy, pro-
ti kterým je třeba provádět systematickou ochranu. 
škodí sáním na listech, letorostech i plodech. Akti-
vita mšic je spojena s tvorbou medovice a pozdě-

ji i s výskytem černí. Mšice při sání vyluču-
jí toxické látky způsobující deformace lis-
tů i plodů (3, 4); v případě vlnatky krva-
vé (této mšici je věnována samostatná 
kapitola) dochází ke vzniku nádorovitých 
útvarů na letorostech a k dalším poškoze-
ním. Kromě znehodnocení úrody dochází 
ke snížení asimilace napadených listů a k 
redukci růstu vlivem zasychání vzrostných 
vrcholů letorostů (5).
hospodářsky významné druhy mšic:
Mšice jabloňová (Aphis pomi) - (1)
M. jitrocelová (Dysaphis plantaginea) - (2)
Vlnatka krvavá (Erisoma lanigerum)
Dysaphis pyri

Mšice a 
mery

7.5.1 Mšice rodu Aphis a  Dysaphis
žIVočIŠNí ŠKůDCI

Bionomie mšic
Mšice se vyznačují poměrně složitým životním 
cyklem, během něhož může dojít ke střídání 
hostitelských rostlin (heteroekní mšice). K hete-
roekním mšicím patří m. jitrocelová. Opakem 
jsou monoekní druhy (m. jabloňová, vlnatka 
krvavá), obsazující zpravidla jeden druh rost-
lin nebo příbuzné druhy. V průběhu vegetace 
reprodukci zajišťují partenogenetické samice, 

7
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6

Mšice a  
mery

7

6

které díky velice krátkému vývojovému cyklu posky-
tují mnoho generací během jedné sezóny. Ve spoje-
ní s enormní plodností samic jsou mšice schopny rych-
lého množení. V letním období se objevují okřídlené 
formy, což mšicím umožňuje jejich šíření z ohnisek do 
dalších partií sadů.  Na podzim se (s výjimkou v. kr-
vavé) vyvíjí oboupohlavní generace produkující zim-
ní vajíčka (6). První nymfy se v sadech objevují před 
květem a v jeho průběhu; k populační explozi do-
chází většinou v první polovině léta. Výskyt mšic pod-
poruje nadměrné hnojení dusíkem a používání nese-
lektivních přípravků.

Přirození nepřátelé mšic

ochrana proti mšicím

Populace mšic jsou z významné míry regulovány řa-
dou přirozených nepřátel, tzv. afidofágů.  Nejběžněj-
šími predátory jsou slunéčka, pestřenky, škvoři, zlato-
očky, dravé bejlomorky a další skupiny organizmů. K 
parazitoidům mšic patří rody Aphelinus, Aphidoletes 
aj. V současné době je velmi frekventovaným predá-
torem mšic slunéčko východní (7), které dokáže „vy-
čistit“ i silně napadené porosty.

Předpokladem úspěšné ochrany pro-
ti mšicím v ekologické produkci je 
podpora výskytu přirozených nepřá-
tel. Přímou ochranu zahajujeme oleji 
na přezimující vajíčka, dále zásahem 
před květem a po odkvětu a v letním 
období dle výskytu (viz schéma dole).

III IV V VI VII VIII Ix

hARMONOGRAM OChRANy PROTI MšICíM

olej na mšice přezimující na stromech aphicidní ošetření

přirození nepřátelé

Přípravek Dávka Pozn.
Ekol, Biool 1-2% do BBCh 58

NeemAzal 3 l/ha -

Rock Effect 1-3% -

Q. amara 4,5 l/ha doplňkově

PREV-B2 0,4-0,5 % kontaktní úč.

Přípravky pro ochranu proti mšicím:
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Podčeleď: Eriosomatinae
řád: Stenorrhynchawooly apple aphid

Apfelblutlaus

1

2

3

4

Pupen poškozený 
vlnatkou

Poškozený letorost v době  
vegetačního klidu

Vlnatka krvavá na plodu

Význam a škody: Vlnatka krvavá (1) je v posledních 
letech jedním z nejobtížnějších škůdců jabloní. Sá-
ním na floému způsobuje poškozování pupenů i dře-
va letorostů, vznik nádorů (2, 3) a otevřených ran, 
které mohou být vstupní branou pro infekce pato-

geny. Voskové povlaky vytvářené mši-
cemi nejen chrání kolonie mšic před po-
střiky, ale znehodnocují i plody (4) a ztě-
žují sklizeň. Medovice produkovaná mši-
cemi způsobuje výskyt černí na letoros-
tech i plodech. Výskyt vlnatky je často vý-
sledkem fyziologické nerovnováhy stro-
mů (nadměrný vegetativní růst) a pře-
množení bývá typické v přehoustlých vý-
sadbách. ložiska šíření mšice často vzni-
kají na ranách a kalusech po radikál-
ním řezu stromů.  Silně napadené stromy 
omezují růst a plodnost; u mladých strom-
ků může dojít k úhynu. K příbuzným, méně 
významným druhům vyskytujících se v Ev-
ropě patří E. lanuginosa škodící na hruš-
ních, dále E. grossulariae na angreštu a 
na kořenech rybízu E. ulmi.

7.5.2 Vlnatka krvavá 
(Eriosoma lanigerum)

žIVočIŠNí ŠKůDCI 7

Popis: V. krvavá je asi 1,8 mm velká, tmavo-
hnědá mšice s fialovým nádechem. Sifunkuli 
jsou krátké, nenápadné. Tělo je pokryto vos-
kovými šupinami. Okřídlení jedinci jsou o něco 
větší a tmavěji zbarvení než bezkřídlí a je zde 
méně patrný voskový pokryv. l1 jsou velké asi 
0,6 mm, zbarvené šedočerveně. Produkují vos-
kové povlaky, jež jsou i nejtypičtějším druho-
vým znakem. Tyto povlaky mohou pokrývat 
letorosty, kosterní větve, části výhonů i plodů. 
Mechanicky poškozená kolonie uvolňuje lep-
kavou červenou tekutinu připomínající krev.

Vlnatka pochází ze Severní Ameriky, kde je-
jím hostitelem je jilm americký (Ulmus ameri-
cana). Z domovské země se rozšířila do řady 
jiných oblastí, včetně Evropy a N. Zélandu. 
Druh zpočátku škodil spíše v teplejších regi-
onech, se změnami klimatu  a zřejmě i díky 
vlastní adaptaci se šíří po celém území čR.

Mšice a 
mery
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ShRNUTí: Vlnatka krvavá přezimuje ve fázi l1-l2 
nymf  na kořenech v blízkosti kmenů, při teplé zimě 
i v korunách. Mšice je aktivní od III/IV až do konce 
Ix, kdy postupně vytváří typické voskové povlaky. 
Živorodá partenogenetická samice produkuje až 
150 jedinců. šíří se zejména l1, a to v několika ob-
dobích: konec V, VII a Ix. Ohniska kolonií vznikají v  
kalusech a v ranách po řezech, odkud se šíří i na 
letorosty, listy a plody. Vlnatka má 10-12 generací.

V. krvavá je původně heteroekní mšicí s holo-
cyklickým vývojem (přezimuje ve formě dia-
pauzních vajíček), alternující mezi primárním 
hostitelem (Ulmus) a dalšími dřevinami (Sor-
bus, Crataegus). V Evropě jsou populace vl-
natky vázány téměř výhradně na jabloň (Ma-
lus sp.), výjimečně na kdouloň (Cydonia sp.) 
nebo hrušeň (Pyrus sp.). V reprodukci hrají klí-
čovou roli bezkřídlé partenogenetické živoro-
dé samičky. Přezimují l1 a l2 nymfy bez vosko-
vých pokryvů na kořenech v blízkosti kmenů a 
na kořenových výmladcích (5). Při mírných zi-
mách je vlnatka schopna přežít i na nadzem-
ních částech stromů (6). Drsnější zimy s mrazy 
pod -20°C naopak výskyt vlnatky redukují. Mši-
ce jsou aktivní od března do podzimu. Vlnat-
ka disponuje vysokou reprodukční schopnos-
tí - jedna živorodá samice produkuje až 150 
nymf; během sezóny proběhne 10-12 genera-
cí. K rozsáhlé invazi nymf zpravidla dochází po 
odkvětu, přibližně na konci V. Migrace může 
být v této fázi v chemicky ošetřovaných sa-
dech urychlena herbicidním zásahem po de-
sikaci kořenových výmladků (7). Rozvoj kolonií 
provázený tvorbou typických voskových po-
kryvů je zprvu vázán na rány po řezu apod.; 
později mšice kolonizují i letorosty, listy (8) a 
plody (4). K explozivnímu šíření, které může být 
urychleno i výskytem okřídlených jedinců (VI), 
dochází zejména v letních měsících. Největ-
ší migrační potenciál však mají mladé nymfy, 
které se ve výsadbách mohou šířit i pomocí 
větru. V průběhu VIII sice dochází ke snížení 
aktivity vlnatek, ale v Ix může dojít k obnove-
ní kolonií, což může způsobit problémy těsně 
před sklizní nebo v jejím průběhu.

Bionomie vlnatky krvavé

žIVočIŠNí ŠKůDCI7
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Mšice a  
mery
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Přirození nepřátelé  
vlnatky krvavé
Mezi přirozenými nepřáteli vlnatky krvavé 
kromě afidofágů, jako jsou např. pestřenky 
(1), slunéčka (2),  škvoři, zlatoočky aj., hra-
je významnou roli parazitická vosička Aphe-
linus mali (3). 

Výskyt A. mali prozrazuje přítomnost mumifiko-
vaných, černě zbarvených těl mšic, po vylíhnu-
tí vosičky s patrným výletovým otvorem kruho-
vého tvaru (1, 4, 5). Tento parazitoid pochází ze 
severovýchodní části USA, odkud byl v první po-
lovině 20. století postupně introdukován po ce-
lém území Států a pak i do jabloňových sadů 
po celém světě. Může parazitovat i jiné druhy 
mšic, ale hlavním hostitelem je vlnatka. Vosička 
přezimuje ve fázi plně vyvinuté larvy nebo jako 
kukla uvnitř těla usmrcené mumifikované mši-
ce. Diapauza trvá od x do III; první líhnutí do-
spělců z mumifikovaných mšic koresponduje s 
počátkem jarní aktivity vlnatek. Samička na-
klade vajíčko na  spodní  část abdomenu, ně-
kdy se živí tělními tekutinami mšice uvolňovaný-
mi v oblasti vpichu. líhnutí vajec proběhne cca 
za 3 dny. larva je štítovitého tvaru, žlutá, s čer-
venýma očima. Příznaky parazitace jsou pa-
trné až v pozdějších fázích. larvální vývoj trvá 
11-12 dní a celý vývojový cyklus 20-25 dnů. A. 
mali má 6-7 generací za 1 rok a vrchol aktivi-
ty spadá do období největší produkce nymf vl-
natek. A. mali parazituje mšice jen na nadzem-
ních částech stromů. V koloniích vlnatky jej na-
jdeme téměř vždy, je jen otázkou, zda nevhod-
nou volbou přípravků nedojde k jeho redukci, 
neboť je citlivý na většinu širokospektrálních zo-
ocidů, včetně spinosadu. Při šetrně prováděné 
ochraně je však A. mali schopen vlnatku dosta-
tečně regulovat (4, 5).

1
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4 5

Mšice a 
mery
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III IV V VI VII VIII Ix

hARMONOGRAM OChRANy PROTI VlNATCE KRVAVé

olej na mšice přezimující na stromech
aphicid se smáčedlem

draselné mýdlo + aphicidní ošetření

přirození nepřátelé

6

7

Ochrana proti 
vlnatkce krvavé
Preventivní opatření: Nižší šanci má vlnatka v sadech 
s dobrou kondicí, vysokou plodností a přiměřeným ve-
getativním růstem. Nezbytná je aktivní podpora výsky-
tu přirozených nepřátel a minimalizace používání širo-
kospektrálních zoocidů. Přímá ochrana: Proti vlnatkám 
přezimujícím na nadzemních částech stromů lze využít 
jarního ošetření oleji (event. s příměsí pomerančového 
oleje). Další zásah přichází v úvahu v době migrace l1 
z půdy na stromy (V/VI). Monitoring provádíme pomo-
cí lepových pásů (7 str.  161). Vlnatka samotná je citlivá 
k běžným aficidům za předpokladu, že je narušen vos-
kových povlak chránící kolonie (6, 7) - zde se osvědči-
lo draselné kokosové mýdlo. Ošetření aficidem je však 
nutno provést bezprostředně po zásahu mýdlem, aby 
se zamezilo obnovení voskových povlaků. U látek typu 

Ošetření bez použití smáčedla

Ošetření s použitím kvalitního 
smáčedla nebo draselného 
mýdlaPřípravek Dávka Poznámka

NeemAzal 3 l/ha přítomnost přiroz. nepřátel

Rock Effect 1-3% přítomnost přiroz. nepřátel

PREV-B2 1,5 l/ha jako smáčedlo

Cocana 1-2% k odstranění vosk. pokryvů, 
aplikační objem 800-1000 l

Přípravky pro ochranu vlnatce krvavé:

azadirachtinu i po 
tomto opatření dosa-
hujeme při vyšším na-
padení úspěchu jen 
tehdy, jsou-li přítom-
ni v dostatečné míře 
přirození nepřátelé.

Mšice a  
mery
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Podřád: Psylloidea
řád: Stenorrhynchapear psylla

Birnenblattgallmilbe

1

2

3

4

Nymfa mery skvrnité  
v kapce medovice 

Plody a listy poškozené  
sáním, medovicí  a černěmi

Celkový  pohled na porost  
poškozený merami

Význam a škody: V integrované produkci v po-
sledních 10 letech jeden z nejvýznamnějších škůd-
ců hrušní. škodí nymfy, a to sáním na mladých ple-
tivech listů, letorostů i na plodech. Produkcí velké-
ho množství medovice dochází k omezení respira-

ce pletiv a k růstu černí. hlavní problém 
vzniká u vyšších larválních stádií (l3-l5), 
která žijí skryta v kapkách medovice (2) 
chráněna před přímým kontaktem s in-
sekticidy. Za vhodných podmínek (tep-
lé a suché počasí) a při aplikaci neselek-
tivních přípravků dochází k přemnožení 
mer, které jsou schopny zvládnout 3-5 ge-
nerací za sezónu. Výskyt mer podporuje 
také nadměrné hnojení dusíkem a fyzio-
logická nerovnováha stromů způsobená 
nevhodným způsobem řezu. Aktivita mer 
může mít  při vysoké populační hustotě 
velmi destruktivní důsledky. Sáním nymf, 
vlivem medovice a namnožením sapro-
fytických černí (Alternaria spp.) dochá-
zí nejen ke zhoršení vizuální kvality ovoce, 
ale je oslaben růst letorostů a celých stro-
mů (tzv. „psylla shock“). Popálené listy s 
hnědými nebo rezavohnědými skvrnami 
předčasně opadají, obdobně jako po-
škozené plody (3,4). letorosty jsou citlivěj-
ší k vymrzání. Mery jsou také vektorem fy-
toplazmového chřadnutí hrušní (str. 53). U 
mery skvrnité dochází k rychlému rozvo-
ji rezistence vůči insekticidním přípravkům 
a nyní můžeme najít populace odolné k 
většině používaných skupin látek. Dlou-
hodobější úspěch v ochraně je proto za-
ložen na ustanovení rovnováhy mezi při-
rozenými nepřáteli a merami - přímé zá-
sahy musí být uskutečňovány ohleduplně 
vůči těmto organizmům.  Mera skvrnitá je 
příkladem škůdce, kde postupně selhalo 
spoléhání se pouze na  přímé insekticidní 
zásahy.  V ochraně hrušní je proto znač-
ný prostor pro uplatňování principů eko-
logické produkce.  

7.5.3 Mera skvrnitá 
(Cacopsylla pyri)

žIVočIŠNí ŠKůDCI 7
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Popis: Dospělec (1,5) mery skvrnité je dlouhý 2,5 - 3 mm, oranžovohnědý s tmavo-
hnědou kresbou. Křídla má složená na hřbetě, připomíná vzhledem drobnou cikádu.  
čerstvě vylíhlá imaga jsou zelenožlutá. Vajíčka (6) v řetízcích ve štěrbinách kůry leto-
rostů, později na zelených pletivech. Délka vajíček 0,3 mm, jsou podélně oválná, zpr-
vu krémová, později žlutá a těsně před líhnutím žlutooranžová. Nymfy procházejí 5 
larválními stádii (7). l1 je žlutooranžová s červenýma očima, délka 0,4-0,5 mm. l2 do-
sahuje 0,5-0,7 mm, l3 =0,75-1,0 mm, l4=1,1-1,35 mm, l5=1,5-2mm. Postupně barevná 
proměna - l4 žlutozelené, l5 pak zelené s hnědou kresbou (7 dole).

v
l1

l2

l3
l4

L5

Mera skvrnitá: v=vajíčko, l1-l5 = larvální stádia
(podle Vasiljev a livšic, 1958)

Dospělci mery skvrnité  ve 
sklepávadle

čerstvě vylíhlý  
dospělec  

vajíčka mery skvrnité  
(oranžová - těsně před líhnutím)

l1 L5

5
6

7
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Vajíčka jsou zprvu kladena na 
letorosty do blízkosti pupenů, 

po vyrašení se vajíčka objevují 
především na zelených  pletivech

Bionomie 
mery skvrnité

Mera skvrnitá přezimuje v sadech a 
dospělce lze nalézat v pásech z vlnité 

lepenky umístěných na kmenech

Dospělci mer jsou aktivní již v předjaří při 
teplotách nad +5°C

2

3

4

S přihlédnutím k ochraně sadů je mera skvrni-
tá monofágní druh, vázaný pouze na hrušně. 
Na rozdíl od příbuzných mer na jabloních do-
spělci mery skvrnité přezimují ve výsadbách 
(v prasklinách v kůře, pod spadaným listím, 
apod).  (1). část populace přezimuje na r. 
Prunus v blízkosti sadů a vrací se zpět na jaře.  
Nízký spodní práh vývoje (2,7°C) určuje velmi 
časný počátek aktivity přezimujících dospěl-
ců (2), kteří se objevují zpravidla na přelomu 
února a března, výjimečně i v zimě (např. v 
letech 2007, 2013). Páření nastává již při tep-
lotách nad +5°C a při +10°C za splnění tep-
lotních sum dochází ke kladení.  Mery jsou v 
tomto období v hrušňových sadech domi-
nantním druhem a jejich přítomnost lze snad-
no zjistit pomocí sklepávadla. 
Přezimující samice žije 30-40 dnů a za tento 
časový úsek vyklade 400-900 vajíček, jednotli-
vě i ve skupinách po několika desítkách kusů. 
Vajíčka přezimující generace jsou kladena v 
několika vlnách: před rašením na 2-4leté dře-
vo do příčných štěrbinek v kůře v blízkosti pu-
penů (3), později na rašící pletiva (4) a nako-
nec na poupata i jejich stopky a také na mla-
dé lístky v rozvinutých růžicích. líhnutí nymf 
1. letní generace lze zpravidla očekávat těs-
ně před květem, ale kladení přezimujících sa-
mic pokračuje i v tomto období a jednotlivá 
vývojová stádia se pak překrývají. Vývoj va-
jíček trvá při průměrné teplotě +10°C přibliž-

1
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ně 3 týdny, při +16°C se zkracuje na 10 dnů.  
První dvě larvální stádia (5) jsou pohyblivá, 
nymfy později žijí  přisedle, velmi často skry-
ty v kapce medovice, kterou nymfy produkují 
(6). Medovice, která ve velkém množství sté-
ká po listech, letorostech a plodech, je ne-
jen živnou půdou pro saprofytické houby, ale 
zároveň láká blanokřídlý hmyz. Zvýšený výskyt 
včel, čmeláků a dalších druhů na hrušních je 
prvním signálem přemnožení mer, ke které-
mu dochází především za teplého a suchého 
počasí. Dlouhodobější ochlazení během léta První nymfy se podle průběhu teplot 

objevují těsně před květem hrušní  

Vyšší larvální stádia často žijí skryta v kapkách medovice 

Chladnější a deštivá období mohou přispět k 
útlumu aktivity mer a ke smyvu medovice   

Poznámka: V sadech se na hrušních 
vyskytují další druhy mer,  a to mera 
ovocná (C. pyrisuga) a mera hruš-
ňová (C. pyricola). Z 95% se asi nej-
spíš setkáme s m. skvrnitou; mera 
ovocná zaujímá do 10 procent vý-
skytu a meru hrušňovou najdeme u 
nás ještě méně, zpravidla pouze na 
jižní Moravě. 

5

6

7

většinou aktivitu mer utlumí a 
intenzivnější srážky přispívají 
ke smyvu  medovice (7). Míra 
škod způsobených merami 
je tedy závislá i na průběhu 
meteorologických podmí-
nek. Celý vývoj od vajíčka až 
po dospělce u mery skvrnité 
trvá při +10°C cca 2 měsíce, 
při +16°C dobu poloviční (1 
měsíc) a při +20°C zhruba tři 
týdny.  Reprodukční potenci-
ál mer je mimořádný. Za 1 se-
zónu se může vystřídat i 5 ge-
nerací, které se často překrý-
vají, což činí ochranu velmi 
obtížnou a někdy bez očeká-
vaného výsledku. Samice let-
ních generací žijí 18-30 dnů 
a vykladou 600-1200 vajíček. 
Nymfy poslední nedokonče-
né generace hynou s přícho-
dem prvních mrazů a přezi-
mují pouze dospělci.

žIVočIŠNí ŠKůDCI7
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Dospělci mer bývají častou  
kořistí pavouků

larvy slunéčka Harmonia 
axyridis

K predátorům mer patří i 
pestřenky

larva  zlatoočky

Úkryt pro škvory

1

2

3

4

Přirození nepřátelé  
mery skvrnité
Mera skvrnitá má celou řadu přirozených 
nepřátel. Mezi organismy, jejichž výskyt je 
prokazatelně vázán na populační  dyna-
miku  mer, v první řadě patří drobné dra-
vé ploštice z čeledi Anthocoridae (rody 
Anthocoris, Orius, aj.) (5), slunéčka, pře-
devším s. dvoutečné (Adalia bipunctata), 
s. čtrnáctitečné (Propylea quatordecim-
punctata)  a momentálně nejvíce rozšíře-
né invazivní slunéčko Harmonia axyridis (2). 
Významnou roli také hrají parazitoidi (např. 
Trechnites psyllae), škvor obecný (Forficu-
la auricularia), zlatoočky (Chrysoperla car-
nea), pavouci (1) a další živočichové. Pre-
dační aktivita pavouků přitom probíhá i v 
zimním období. Nadměrné používání ra-
zantních přípravků, zejména ze skupiny ne-
onikotinoidů, hubí mnohé tyto živočichy a 
snaha řešit ochranu se stává téměř nemož-
nou. Zahraniční studie potvrzují, že výraz-
né omezení aplikací širokospektrálních in-
sekticidů ze systémů ochrany proti obale-
či jablečnému (Cydia pomonella), spoje-
né např. se začleněním metody dezorien-
tace do programu IPM, vedlo k podstat-
nému zvýšení výskytu predátorů mer v sa-
dech. V ekologické produkci řešíme urči-
té dilema při aplikaci spinosadu, jenž hubí 
škvory, blanokřídlé parazitoidy i další živo-
čichy.

Ploštice 
Anthocoris 
nemortalis škvor obecný 

(Forficula auricularia)

žIVočIŠNí ŠKůDCI 7
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Ochrana
proti meře skvrnité
V ochraně proti meře skvr-
nité hraje zásadní roli uplat-
nění nepřímých opatření, 
založených na podpoře vý-
skytu přirozených nepřátel 
(předchozí strana). V přímé 
ochraně jde o dodržení ná-
sledujícího postupu:
1) Synchronizace kladení 
na počátku rašení (i před 
rašením), kdy mery začína-
jí klást, a to prostřednictvím 
oleje nebo kaolínu. V této 
fázi uvedená ošetření pů-
sobí repelentně a pomáha-
jí soustředit kladení vajíček 
do užšího časového interva-
lu. Aplikace kaolínu jsou ale 
citlivé ke smyvu deštěm. 
2) Ovicidní aplikace řepko-
vého oleje na vajíčka vykla-
dená na dřevo a později na 
rašící zelená pletiva. Frek-
vence: minimálně 2x, nej-

PříPRAVKy NA OChRANU 
PROTI MEřE SKVRNITé:

Přípravek Dávka Poznámka
Ekol 1-2 % objem 800-1000 l

SpinTor 0,5 l/ha přirození nepřátelé

Q. amara 4,5 kg/ha smáčedlo (Ekol, Prev-B2)

Rock Effect 1-3 % za vyšších teplot fytotoxicita

PREV-B2 0,4-0,5 %

později však do objevení poupat (fytotoxici-
ta).
3) Larvicid těsně před květem, kdy se většinou 
začínají líhnout nymfy. Citlivé jsou pouze l1 a 
l2. Ošetření je většinou nutno opakovat po 10 
dnech dle výskytu larev a účinnosti předcho-
zího zásahu. 
4) Obdobně larvicid na l1 a l2 druhé, eventu-
álně i některé z dalších generací

Přípravky: Ekol, SpinTor, Quassia amara, 
PREV-B2, Rock Effect. Přípravek SpinTor je to-
xický vůči přirozeným nepřátelům.

II III IV V VI VII VIII

Dospělci přezi-
mující generace 
aktivní

Vajíčka klade-
na na dřevo le-
torostů, vrchol 
kladení

Vajíčka klade-
na i na zelená 
pletiva, konec 
kladení

Dospělci  
1. letní ge-
nerace

Nymfy 
1. letní  
generace

Nymfy 
2. a dalších letních 
generací

hARMONOGRAM OChRANy PROTI MEřE SKVRNITé

žIVočIŠNí ŠKůDCI7

olej nebo kaolín jako repelent
olej kombinovaně jako repelent a ovicid

olej jako ovicid

larvicid, antifeedant
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7.5.4 Mery na jabloních  
(Cacopsylla picta, C. melanoneura, Psylla mali)

žIVočIŠNí ŠKůDCI 7

Podřád: Psylloidea
řád: Stenorrhynchapsyllids on apples

Blattgallmilben 

Význam a škody: Někteří zástupci mer vyskytujících 
se na jabloních (Cacopsylla picta, C. melanoneura) 
(1,2) hrají roli především jako přenašeči fytoplazmóz 
(fytoplazma proliferace jabloně - Apple proliferati-
on phytoplasma, AP) (str. 52). K šíření patogenu čas-

to v ekologických sadech dochází v době 
konverze po vysazení aplikací širokospekt-
rálních přípravků. Příznakem výskytu pro-
liferace je metlovitost (4) a zvětšené palis-
ty (obr. 2 str. 52).  Nápadným příznakem je 
také pozdní a opakované kvetení. Infikova-
né stromy jsou náchylnější k napadení pad-
lím jabloně. Stromy produkují méně plodů, 
plody jsou menší, špatně vybarvené a mají 
horší chuťovou kvalitu.

Bionomie: C. melanoneura patří k nejhoj-
nějším druhům mer  čR. hlavní hostitel-
skou rostlinou je hloh (Crataegus spp.); vý-
voj může proběhnout i na jabloních (Malus 
spp.), hrušních (Pyrus spp.) a mišpulích (Me-
spilus germanica). Má 1 generaci ročně a 
přezimuje ve stádiu imága, obvykle na jeh-
ličnanech v horských polohách, v nížinách 
jen vzácně. Při migracích, které představu-
jí i desítky km, využívají vzestupné termické 
proudy. Nálet do sadů začíná brzy v před-
jaří (II-III). Kladení je rozvleklé; samice vykla-
de okolo 200 vajíček (3), jejichž vývoj trvá 
1-3 týdny, vývoj nymf cca 1 měsíc. Dospěl-
ci nové generace se objevují během V. Na 
přelomu V a VI začíná migrace do zimovišť. 
C. picta  (2) má obdobnou bionomii jako 
předchozí druh s tím, že jejími hostiteli jsou 
jabloň domácí (Malus domestica) a jab-
loň lesní (M. sylvestris). Má rovněž 1 gene-
raci za rok.
Psylla mali (mera jabloňová) přezimuje ve 
stádiu vajíček na letorostech. K líhnutí nymf 
dochází v období květu. Nymfy sají na pu-
penech, poupatech, rašících mladých ple-
tivech; později na listech. Dospělci (5) se 
objevují 15-25 dnů po odkvětu. K páření a k 

2

3

4
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žIVočIŠNí ŠKůDCI7

5

6

ovipozici dochází od konce léta; fertilita samic se 
pohybuje od 130 do 500 vajíček. Mera jabloňová 
má 1 generaci ročně. Není přenašečem fytopla-
zem, ale v průběhu sání působí deformaci kvě-
tů a jejich zasychání, dále poškozování letorostů 
a omezení jejich růstu. V chemicky ošetřovaných 
sadech nebývají s merou jabloňovou problémy, 
ale může se objevit v období přechodu na ekolo-
gický systém po vyloučení širokospektrálních pří-
pravků.

ochrana: Proti C. melanoneura a C. picta má vý-
znam zasahovat v době 
jarního náletu během kla-
dení dospělců. lze využít 
vedlejších účinků spinosa-
du nebo pyrethra aplikova-
ných na květopasa j. K mo-
nitoringu výskytu dospělců 
jsou využívány žluté lepo-
vé desky (6) instalované na 
návětrném okraji výsadeb 
v polovině II a doplňkově 
také sklepávání. Vzhledem 
k tomu, že ve stejném období se ve výsadbách 
objevují další druhy mer velmi podobné C. mela-
noneura a C. picta, jsou údaje z odběrů pouze 
orientační. V případě mery jabloňové provádíme 
jarní ošetření oleji na přezimující vajíčka. Jako lar-
vicidy lze rovněž využít přípravky určené proti m. 
skvrnité. Cílená ochrana se provádí při zjištění více 
než 100 nymf/100 květních pupenů. 

Přípravek Dávka Poznámka
Ekol 1-2% objem 800-1000 l

SpinTor* 0,5 l/ha *) přirození nepřátelé

Spruzit-Flussig* 1 l/ha k 2016 skončila registrace

Q. amara 4,5 kg/ha smáčedlo (Ekol, Prev-B2)

Rock Effect 1-3%

PREV-B2 0,3%

PříPRAVKy PROTI MERáM 
NA JABlONíCh

II III IV V VI VII VIII

Nálet dospělců C. melanoneura 
a C. picta, výskyt vajíček mery 
jabloňové

Výskyt nymf mery jabloňové; do-
spělci C. melanoneura a C. picta 
nové generace 

Výskyt nymf  C. 
melanoneura a 
C. picta

Dospělci  
nové generace 
m. jabloňové

hARMONOGRAM OChRANy PROTI MERáM NA JABlONíCh

adulticid (kromě m. jabloňové) olej (m. jabloňová) larvicid, antifeedant
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Štítenky a 
červci

7.6 Štítenky a červci
štítenky a červci jsou řazeni do podřádu Coccoi-
dea. Vyznačují se nápadným pohlavním dimorfis-
mem. Samice jsou vždy bezkřídlé, tykadla a nohy 
jim často chybí nebo jsou redukovány. Samci mají 
zakrnělý druhý pár křídel nebo jsou zcela bezkříd-
lí. Většinu svého vývoje tráví přisedlým způsobem ži-
vota; typickým znakem jsou  štítky z vosku vylučo-
vaného voskovými žlázami, méně často mívají hed-
vábné kokony. Někteří červci jsou živorodí, jiní kla-
dou vajíčka. Kromě pohlavní reprodukce je běžná 
partenogeneze. Zástupci škodící v sadech jsou vět-
šinou oligofágní nebo polyfágní. škodí sáním, v je-
hož důsledku dochází k různým typům symptoma-
tických projevů na ovocných dřevinách (omezení 
růstu, snížení plodnosti, vizuální škody na ovoci, tvor-
ba medovice, výskyt černí apod.). Ekonomický vý-
znam mají následující druhy:

štítenka zhoubná (Diaspidiotus perniciosus) ●
štítenka čárkovitá (Mytilococcus ulmi) ○
štítenka ústřicová (Quadraspidiotus ostraeformis) ○
štítenka hrušňová (Quadraspidiotus pyri) ○
červec javorový (Phenacoccus aceris) ●

Díky skrytému způsobu života a často nesnadné  
diagnostice, je ochrana proti štítenkám i červcům 
obtížná. Účinnost ošetření bývá limitována voskový-
mi ochrannými povlaky a zranitelná stádia (l1) se 
vyskytují jen v krátkém časovém úseku.
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Význam a škody: štítenka byla donedávna druhem 
vyskytujícím se především v neošetřovaných starých 
sadech, ale v posledních letech narůstá její význam 
i v intenzivních produkčních výsadbách, mimo jiné i 
v souvislosti se zrušením karanténních opatření. Jed-

ná se o zavlečený druh původem z Dálné-
ho východu; do Evropy se dostala s rost-
linným materiálem pocházejícím z USA na 
počátku 20. století. Polyfág škodící na jab-
loních, hrušních, třešních, slivoních, rybízech 
a dalších ovocných dřevinách. V Evropě je 
známo více než 50 druhů štítenek, z nichž 
kromě štítenky zhoubné hrají v sadech vý-
znamnější roli: štítenka čárkovitá (Mytilo-
coccus ulmi), štítenka ústřicová (Quadro-
spidiotus ostraeformis) a štítenka hrušňová 
(Quadraspidiotus pyri). Do příbuzenstva ští-
tenek patří i červec javorový (Phenacoc-
cus polyphagus). Jedná se rovněž polyfág-
ní druhy. 
štítenka zhoubná napadá všechny nad-
zemní části stromů včetně kosterních vět-
ví (1 a 4). Na posátých plodech se objevu-
jí červené skvrny (2,3); kromě vizuálních de-
fektů mají plody horší skladovatelnost. Bě-
hem sání vypouští štítenky do pletiv toxické 
látky, jež omezují růst stromů a mohou způ-
sobit jejich úhyn. U štítenky se periodicky 
objevují populační gradace, kdy dochází k 
masivnímu napadení sadů. Vysoká pravdě-
podobnost vzniku rezistence k insekticidům.

žIVočIŠNí ŠKůDCI 7

2

3

4

1

Poznámka: š. zhoubná byla popr-
vé popsána v roce 1870 v kaliforn-
ském městě San José. Odtud její ná-
zev v řadě jazyků včetně agličtiny 
(San José scale, Californian scale). 
V roce 1915 zaznamenán výskyt v 
Maďarsku, v českých zemích v roce 
1933. Nyní rozšířena ve 140 zemích 
všech kontinentů kromě Antarktidy. 
Karanténní opatření přestala u nás 
platit na počátku 90. let minulého 
století.

4

2 a 3: Plody poškozené štítenkou

štítky na kosterní 
větvi
štítky na kosterní 
větvi

žIVočIŠNí ŠKůDCI

Podřád: Coccoidea
řád: StenorrhynchaSan José scale

San José Schildlaus

7.6.1 štítenka zhoubná 
(Diaspidiotus perniciosus)

Štítenky a 
červci
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žIVočIŠNí ŠKůDCI7

A B

C D

E

F

G H

Štítenka zhoubná: 

A, B = samičí štítek
C= samička po odstranění štítku
D = pohyblivá l1 nymfa
E = samec
F =samčí štítek
G = štítek l1 letní generace
h = štítek l1 přezimující generace

Samička štítenky a  líhnoucí se nymfy

Sameček štítenky + samčí 
štítek

5

6 7a

7b

8

(podle Vasiljev a livšic, 1958)

Popis: U dospělců výrazný pohlavní dimorfismus. ♀ přibližně 1,3 mm dlouhá a 1,1 mm ši-
roká. Tělo je hruškovitého tvaru, žluté barvy a je kryté tmavě šedým štítkem o průměru 
cca 2 mm (5, 8a, 8C). Barva je tmavě šedá se žlutavým zřetelně vyvýšeným středem. ♀ 
je beznohá a postrádá tykadla.  ♂ je 0,85 mm dlouhý, žluté barvy, se zakrnělým ústním 
ústrojím (nepřijímá potravu). Dlouhá tykadla, tmavě purpurové oči, 3 páry končetin a 1 
pár blanitých křídel. Na hrudi úzký sklerotizovaný štítek (7a, 8E). Samčí štítek (7b) je ovál-
ný, úměrný velikosti samečka (8F).  l1 žluté až oranžové (6), asi 0,24 x 0,1 mm s tykadly; 
zpočátku velmi pohyblivé, záhy si začnou tvořit štítek. Pohlaví lze podle tvaru štítků (5, 7, 
8A a 8F) odlišit až ve  2. stadiu.

žIVočIŠNí ŠKůDCI

Štítenky a 
červci
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Bionomie  
štítenky zhoubné
V našich podmínkách má škůdce většinou 
2 generace za sezónu - v chladnějších ob-
lastech je druhá generace neúplná a nao-
pak v teplých regionech se může objevit i 

částečná 3. generace. Přezimují nepo-
hyblivé larvy 1. instaru ve fázi černého 
kroužku na kůře stromů; ostatní stádia, 
pokud jsou do zimy vyvinuta, zpravidla 
hynou. Samičky procházejí 3 vývojový-
mi stádii (l1, l2, dospělec), samci 5 stá-
dii (l1, l2, pronymfa, nymfa a dospě-
lec). Spodní práh vývoje je 7,3°C. Vý-

voj nymf v jarním období pokračuje při tep-
lotách nad 10°C, kdy l1 přechází na l2; na 
přelomu IV a V se objevují okřídlení samci, 
kteří na základě sexuálního atraktantu vy-
hledávají nepohyblivé ♀♀ (9) ukryté pod 
štítky. l1 nové generace se začínají líhnout 
po 4-8 týdnech a procházejí 3 fázemi. Prv-
ní, pohyblivá (obr. 6 a 8D, 10, 11), je nejcit-
livější k insekticidním zásahům, což hraje klí-
čovou roli v ochraně. Období migrace, ve 
kterém nymfa nepřijímá potravu, trvá pou-
ze od několika hodin do 2 dnů. Nymfy kolo-
nizují nové partie stromů, včetně plodů (2, 

12, 13), v extrémních případech i kme-
ny (14). Poté se nymfa přisává a vytvá-
ří v soustředných kruzích ochranný ští-
tek, čímž se stává hůře zasažitelná po-
střiky. Tato fáze je označována jako 
fáze bílého štítku. Ten postupně tmav-
ne a přes šedou barvu zčerná - vzniká 
poslední fáze 1. larválního instaru, tzv. 
černý kroužek. Po cca 10 dnech vývo-

je se l1 svléká a vzniká l2. V této etapě on-
togeneze samičky ztrácejí končetiny a oči, 
samci pouze končetiny a štítky lze podle 
tvaru u obou pohlaví odlišit (obr. 8a a 8F). 
Celková teplotní suma pro vývoj 1 genera-
ce je SET7,3d=811°C, což dle teplot předsta-
vuje období 45-80 dnů. Samečci 2. genera-
ce se objevují koncem VII až v Ix.

9

11

12

14

13

10

žIVočIŠNí ŠKůDCI 7

SHRNUtí: š. zhoubná má poměrně složitou bio-
nomii. Podstatné pro strategii v ochraně je, že k  
insekticidům jsou citlivé pouze pohyblivé L1.

Štítenky a 
červci
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II III IV V VI VII VIII Ix

Diapauzující  
stádium

Postupný vý-
voj larev pod 
štítky

Samci  
1. generace 
na lapácích

škody na 
plodech 

Pohyblivé L1 
nymfy 
1. generace

Pohyblivé L1 
nymfy 
2. generace

Samci  
2. generace 
na lapácích

hARMONOGRAM OChRANy PROTI šTíTENCE ZhOUBNé

olej na přezimující stádium v době rašení
instalace feromonových lapáků

larvicid (2x)

lepové pásy, vizuální kontrola

žIVočIŠNí ŠKůDCI7

ochrana proti štítence 
zhoubné: 
Základem ochrany jsou pre-
ventivní opatření, zejm. pro-
dukce zdravého materiálu.  
Monitoring provádíme po-
mocí feromonových lapačů, 
které mohou sloužit i ke sledo-
vání výskytu pukličníka štíten-
kového. Používají se otevře-
né lapáky, uzavřené lapáky 
nebo wintrap. lapáky insta-
lujeme cca 20.4. K líhnutí po-
hyblivých l1, citlivých k zása-
hu, dochází při BSEt7,3d=400°C 
od objevení ♂♂ v lapácích. V 
této době provádíme 2x týd-
ně vizuální kontroly výskytu 
pohyblivých l1 (cca přelom 
VI a VII). l1 lze zachytit i na le-

Přirození nepřátelé štítenky zhoubné: Ze skupiny parazitoidů jsou nejvýznamnější-
mi zástupci pukličník štítenkový (Encarsia perniciosi) a druhy z čeledi mšicovníkovití 
(Aphelinidae). Z predátorů pak hrají v regulaci štítenek roli slunéčka, páteříčci, zlato-
očky, dravé ploštice, aj. Štítenky jsou také napadány entomopatogenními houbami 
(Myriangium duriaei, N. flammea, N. aurantiicola, Beauveria bassiana aj.).

Přípravky pro ochranu proti 
štítence zhoubné v EP:
Přípravek Dávka Poznámka
Ekol 1-2 % jaro, objem 800-1000 l

SpinTor 0,5 l/ha přirození nepřátelé

PREV-B2 4 l/ha podpůrný účinek

Rock Effect 1-3 %

Naturalis 2 l/ha není registrován

pové pásky. líhnutí bývá rozvleklé a zpravidla 
jsou potřebné 2 zásahy v 7-10 denním odstupu. 
Vzhledem k rychlému přechodu do fáze bílé-
ho kroužku je nutná přesná signalizace. Obdob-
ný postup je i u 2. generace, ovšem v IP se díky 
Ol ošetřuje jen u raných odrůd po sklizni. V eko-
logické produkci se v prováděných pokusech 
nejlépe osvědčily přípravky Naturalis (B. bassia-
na) a Spintor; částečně i RockEffect.

BSEt7,3d=400°C BSEt7,3d=400°C

7

Štítenky a 
červci
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7.6.2 Ostatní štítenky  
(štítenka čárkovitá, š. ústřicová, š. hrušňová)

žIVočIŠNí ŠKůDCI 7

2

3

Podřád: Coccoidea
řád: Stenorrhynchaother scales

andere Schildläuse

1

Štítenka čárkovitá: 

A = samičí štítek
B= samičí štítek s vajíčky
C = samička
D = samec
E = larva 1. instaru
F = larva 2. instaru

A B C

D E F
(podle Vasiljev a livšic, 1958)

4

Význam a škody: Z dalších druhů štítenek je nejvý-
znamnější štítenka čárkovitá (Mytilococcus ulmi) (1-
4), která se často objevuje ve starších sadech nebo 
na stromech oslabených stresovými faktory. štítenka 
ústřicová (Quadrospidiotus ostraeformis) a š. hrušňo-
vá (Q. pyri) jsou považovány za druhy indikující na-

rušenou biodiverzitu sadů. Symptomy poško-
zení jsou obdobné jako u štítenky zhoubné; 
plody bývají napadány méně často.
Bionomie: štítenka čárkovitá přezimuje ve 
stádiu vajíček pod samičími štítky. K líhnu-
tí pohyblivých l1 dochází po odkvětu jab-
loní. larvy migrují na další větve a letorosty 
a rychle vytvářejí štítek pod kterým dokon-
čí vývoj (l1, l2, dospělec). Samci se vysky-
tují vzácně; převažuje partenogenetické roz-
množování. 1 generace za rok. Životní cyk-
lus štítenky ústřicové a š. hrušňové je obdob-
ný jako u štítenky zhoubné s tím, že přezimují 
l2 a mají pouze 1 generaci ročně. líhnutí l1 
během léta.
ochrana: Princip obdobný jako u š. zhoub-
né. Základem je dostatečná biodiverzita a 
dobrá kondice stromů. Cíleným stádiem pro 
ošetření jsou pohyblivé l1 nymfy. Zásah ole-
ji v předjaří má pouze podpůrný význam.  
Přípravky viz š. zhoubná.

Štítenky a 
červci
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7.6.3 červec javorový (Phenacoccus aceris)

žIVočIŠNí ŠKůDCI7

Podřád: Coccoidea
řád: Stenorrhynchaapple mealybug

Gemeine Schmierlaus

1

Význam a škody: Polyfágní druh, který v sadech 
příležitostně škodí v posledních 10 letech. Typickým 
znakem jsou bílé podlouhlé vaječné vaky (ovisa-
ky), které připomínají kolonie vlnatky krvavé (1, 5). 
Nymfy během sání na listech, letorostech a plo-
dech produkují medovici, která je živnou půdou 
pro výskyt černí na listech i plodech (3, 4). Znehod-
nocení úrody může být při přemnožení 
značné.  červec se může objevit jako 
sekundární škůdce v období přechodu 
na ekologickou produkci. 

Bionomie: Přezimují nymfy (2) ve štěrbi-
nách kůry stromů; můžeme je nalézat i 
v pásech z vlnité lepenky. Aktivitu  za-
hajují v jarním období, přibližně od ra-
šení do fáze zeleného poupěte. Sají na 
rašících pletivech, později listech a na 
dřevnatých partiích větviček. Vývoj do-
končují v průběhu V, kdy se líhnou ♂♂, 
kteří létají a vyhledávají ♀♀. Po oploze-
ní vytváří ♀ podlouhlý, bílý vaječný vak, 
do kterého klade několik set až 1000 va-
jíček. Během VII - VIII se líhnou pohybli-
vé l1, které přelézají na listy a letoros-
ty, kde sají a způsobují hlavní škody. Na 
podzim se stěhují do zimních úkrytů.

ochrana: Výskyt přezimujících nymf (2) 
sledujeme při zimní kontrole nebo v pá-
sech z vlnité lepenky instalovaných na 
stromy během VII. Ošetření plánuje-
me při výskytu >100 nymf/strom. Během 
VI-VII provádíme hodnocení výskytu 
vaků  (1) a sledujeme termín hromad-
ného rozlézání nymf. Významnou roli 
hraje biodiverzita (5), možnosti přímé 
ochrany jsou v EP omezené. Aplikaci 
olejů je vhodné provést později (zelené 
poupě), kdy se předpokládá, že nym-
fy opustily zimní úkryty. Larvicidní zá-
sah proti l1 dle monitoringu v průběhu 
VI-VIII. Předpokládá se účinek příprav-
ků testovaných na štítenku zhoubnou.

3

4

5

2

Přípravky: Ekol (1-2%), Spintor (0,6 
l/ha), RockEffect (1%), kontaktně 
PREV-B2 (0,4-0,5 %).

Pestřenka v blízkosti 
ovivaku

Štítenky a 
červci
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7.7 Savci (Mammalia)

Zajíci (Lagomorpha)
Zajíc polní (Lepus europaeus) ●
Králík divoký (Orictolagus cuniculus) +

Hlodavci (Rodentia)
hraboš polní (Microtus arvalis) ●
hryzec vodní (Arvicola terrestris) ●
Křeček polní (Cricetus cricetus) +

Sudokopytníci (artiodactyla)
Srnec obecný (Capreolus capreolus) ●
Prase divoké (Sus scrofa) ○

Z obratlovců v sadech působí závažné škody býložra-
ví zástupci savců, zejména zajíci, hlodavci a srnčí zvěř. 
U hlodavců jsme v ochraně odkázáni především na vý-
skyt dravých ptáků, zejména dravců a sov; v ochra-
ně proti spárkaté zvěři a zajícům je hlavním opatřením 
oplocení.  Nepříliš vítanými návštěvníky sadů jsou pro-
to divoká prasata, která narušují ploty a umožňují prů-
nik zajícům a srnám do výsadeb. Sadaři se potýkají i se 
škůdci ze třídy PTáKů (Aves), avšak tento problém se 
týká hlavně peckovin (třešně, višně) a drobného ovo-
ce. Zde škodí v hejnech hlavně špaček obecný (Stur-

nus vulgaris), solitérně pak i kos černý (Turdus merula), 
který naopak v době hnízdění pohubí spoustu hmyzu. V 
zimě navštěvují sady migrující hejna drozda kvíčaly (Tur-
dus pilaris), jenž se zde živí nesklizenými plody a nepova-
žujeme jej za škůdce.

žIVočIŠNí ŠKůDCI7
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Savci
žIVočIŠNí ŠKůDCI 7

7.7.1 Zajíc polní (Lepus europaeus)

Význam a škody: Zajíc polní (1) je klíčovým škůdcem 
sadů hlavně v zimním období, kdy okusuje kůru kme-
nů i kosterních větví. Na jaře škodí okusováním raší-
cích pupenů. Při zimách s vysokými mrazy a s dlou-
hodobou sněhovou pokrývkou dokáže skupinka za-
jíců vážně poškodit i vzrostlé výsadby; škody na mla-
dých stromech (2) nebo ve školkách mohou být při 
nedostatečných ochranných opatřeních fatální.

čeleď: Leporidae
řád: lagomorphaEuropean hare

Feldhase

Popis a bionomie: Zajíc dosahuje hmotnosti 2,5-
6,5 kg. Jedná se o zdatného běžce (až 70 km/
hod.). Preferuje otevřenou krajinu, kde pole či 
louky střídají remízky, lesíky a křovinaté meze, 
dále okraje lesů a paseky. Na rozdíl od králíka 
divokého (Oryctolagus cuniculus) je zajíc sa-
motář; pouze v době honcování (II-III) se sdru-
žuje do hloučků, kde samci mezi sebou bojují o 
své teritorium. Březost trvá 42 dnů, samice má v 
jednom vrhu od 2 do 5 mláďat, která ponechá-
vá v pelechu a navštěvuje jen ke kojení. Zajíč-
ci se po 1 měsíci osamostatňují. Jedna samice 
za 1 rok vrhne až 10 mláďat; stejnou sezónu jich 
ale přežije pouze 25-40%. Ve svém okrsku si za-

jíc vytváří několik pelechů a vyšlapa-
né cestičky, podle nichž lze najít mís-
ta, kterými zajíci migrují do sadů.

Přirozená regulace: Přirozenými ne-
přáteli zajíce jsou výr, jestřáb, liška, 
vlk; mláďata se stávají kořistí i drobněj-
ších predátorů. Zajíci bývají napadáni 
kokcidiózou, tularemií či brucelózou. 
Mnoho mláďat narozených v předja-
ří zahyne vlivem nepříznivého počasí. 
lov je povolen od xI do konce xII.

1

2

3

4

letorosty ošetřené přípravkem Morsuvin 
(vlevo)

ochrana: Především bezvadný stav oplocení a 
instalace různých typů chráničů na kmeny. ško-
dám lze předejít i průběžným prováděním zimní-
ho řezu - zajíci upřednostňují ořezané větve (3). 
U mladých stromků a ve školkách se vyplatí ná-
těry repelenty (4) na křemenné bázi, jako např. 
Morsuvin, wÖBRa, Cervacol Extra a Versus Extra.
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Savci
žIVočIŠNí ŠKůDCI7

7.7.2 hraboš polní (Microtus arvalis)
řád: RodentiaCommon vole
čeleď: ArvicolidaeFeldmaus

Význam a škody: hraboš polní (1) je jedním z na-
šich nejhojnějších savců vyskytující se téměř ve 
všech agroekosystémech. V ovocnářství a ve 
školkách škodí okusem kůry a povrchových koře-
nů stromů. Kůru hlavního kmene zpravidla ohryzá-
vá do výšky 10-15 cm nad povrchem půdy (2). 
Popis a bionomie: Velikost 8-12 cm, průměrná 
hmotnost okolo 25 g. hraboši vytvářejí hnízda ukry-
tá 20-30 cm pod zemí. Z přístupových nor (3) ve-
dou ke zdrojům potravy na povrchu cestičky. Roz-
množování hrabošů probíhá od konce II do x. Bře-
zost trvá 19-21 dnů, samice vrhá až 14 mláďat. 
Reprodukční schopnost hrabošů je vysoká - jed-
na samice za svůj život  vrhne až 25 živých mlá-
ďat, která dosahují pohlavní dospělosti již po ně-
kolika týdnech od narození. hraboši žijí v koloniích, 
jež vznikají propojením hnízd v rámci příbuzenstva; 
samci jsou však postupně vytlačování na méně 
příznivá stanoviště. Pro populační dynamiku hra-
boše je charakteristická fluktuace během 
sezóny (maximum jedinců na podzim) a 
zároveň ve 3-5 letých intervalech, kdy do-
chází k jejich opakovanému přemnožo-
vání. Přirození nepřátelé: poštolky, káňa-
ta, sovy, čápi, volavky; ze savců liška, čer-
ná zvěř a drobní predátoři.

1

3

2

4

Poznámka: Příbuzným druhem je hryzec vodní (Ar-
vicola terrestris). Dosahuje hmotnosti 60-300 g a 
vyskytuje se většinou v blízkosti vod. část popula-
ce však  preferuje pole a louky, kde se projevuje 
obdobným způsobem jako krtek. hryzec má v ob-
libě jabloně i další ovocné dřeviny a je schopen 
zlikvidovat kořenový systém i u vzrostlých stromů.

ochrana: Podpora výskytu dravců a sov 
(viz kap. 8), likvidace podrostu v příkmen-
ných pásech a pravidelné sežínání rostlin 
v meziřadí. Vhodná je mechanická kulti-
vace půdy (4) omezující aktivitu hrabošů; 
možný je i nátěr krčků repelenty na bázi 
křemenného písku. K přímému hubení hra-
bošů existuje v zahraničí několik systémů s 
pastmi, jež se u nás zatím neuplatnily.
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7.7.3 Srnec obecný (Capreolus capreolus)

Význam a škody: Srnec obecný (1) je nejhojnější su-
dokopytník v čR rozšířený nejen v původních bioto-
pech (lesy a lesostep), ale prakticky v celé země-
dělské krajině. V sadech a školkách škodí okusem a 
ohryzem nadzemních částí stromů, okusováním ra-
šících pupenů a vytloukáním. U mladých stromků 
s oblibou likviduje terminální výhony. Srnec citelně 
škodí i na lesních dřevinách a v polních plodinách.

čeleď: Cervidae
řád: ArtiodactylaRoe deer

Reh

Popis a bionomie: Průměrná hmotnost 20-30 
kg, výška v kohoutku do 70 cm. Srst má v létě 
rezavý odstín, v zimě je tmavší, hnědošedá. Pa-
růžky, které samci během x-xII shazují, dorůstají 
až 25 cm a mohou mít až 6 výsad. Dorostlé pa-
růžky (2) na jaře následujícího roku srnci zba-
vují lýčí otíráním o slabé kmínky stromů (vytlou-
kání). Samci a samice se liší i podle tvaru ob-
řitku (=bílá skvrna pod ocasem), jenž je u sa-
mic kulatý, zatímco u samců eliptický. Ve vol-
né přírodě se dožívá nejvýše 10 let. Polygam-
ní samci začínají soupeřit o přízeň samic na po-
čátku léta. Přítomnost srnců prozrazují hlasové 
projevy (bekání). Srna má tzv. utajenou březost 

- plod se až do listopadu nevyvíjí a k 
vrhu dojde nadcházející jaro.

Přirozená regulace: Dospělý srnec 
v naší přírodě nemá prakticky žád-
né přirozené nepřátele. Srnčata se 
mohou stát obětí větších predátorů, 
např. divočáků; mnohem více jich ale 
zahyne pod zemědělskou technikou, 
zejména v době seče (3). Srnci také 
často skončí pod koly aut. Vzhledem 
k vysokým početním stavům je nutná 

regulace - odstřel srnců je povolen od půlky 
V do konce Ix, lov  srn a srnčat od x do xII.

ochrana: Obdobně jako u zajíců bezvad-
ný stav oplocení a instalace různých typů 
chráničů na kmeny. Terminální pupeny i 
kmínky lze ochránit pomocí repelentních 
nátěrů (4) přípravky Morsuvin, wÖBRa, Ce-
rvacol Extra, Versus Extra aj.

1

2

3
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Cervacol Extra v lesní výsadbě

Savci
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Prase divoké (Sus scro-
fa) je sice významným 
predátorem hlodavců 
a dalších škůdců, ale 
na polích, loukách a v 
sadech působí destruk-
tivně. Kromě rytí v půdě 
a převracení kořenů 
stromů  ničí oplocení, 
což umožňuje proniká-
ní zajíců i srnčí zvěře do 
výsadeb. ↓

Repelentní přípravky na 
ochranu proti zvěři a hlodavcům:

Přípravek Dávka Poznámka
Cervacol Extra nátěr křemenný písek

Morsuvin nátěr kř. písek+přísady

WÖBRA nátěr křemenný písek

Versus Extra nátěr křemenný písek

Antifer, Hukinol, 
Kornisol

bodově pachové odpuzova-
če; nejsou v registru

SHRNUtí: Zvěř i hlodavci jsou součástí ze-
mědělské krajiny, sady nevyjímaje. škodám 
spárkatou zvěří a zajíci lze plně zabránit jen 
spolehlivým oplocením. Ve volné krajině je 
možné využít mechanických chráničů insta-
lovaných na jednotlivé stromy, repelentními 
nátěry na bázi křemenného písku a také apli-
kací repelentů obsahujících různé pachové 
odpuzovače. V ochraně sadů proti  hrabo-
šům se uplatňuje kombinace podpory  vý-
skytu dravých ptáků s pravidelným sežínáním 
meziřadí a kultivací příkmenných pásů.

Savci
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8 Necílové organizmy
Z necílových organizmů je v následujících kapitolách 
věnována pozornost skupinám živočichů, kteří jsou vý-
znamní z hlediska přirozené regulace škůdců (přiroze-
ní nepřátelé - predátoři a parazitoidi) a pro opylování 

Predátoři
Pavouci a roztoči (Arachnida, Acari)
škvoři (Dermaptera)
Ploštice (heteroptera)
Dvoukřídlí (Diptera)
Síťokřídlí (Neuroptera)
Brouci (Coleoptera)
Ptáci (Aves)

Parazitoidi
Blanokřídlí (hymenoptera)
Dvoukřídlí (Diptera)

opylovači
Blanokřídlí (hymenoptera)

ovocných stromů. Tak jako bez podpory přirozených 
nepřátel by brzy selhal systém ochrany, bez opylo-
vačů by nebyla produkce žádná. Uvedené skupiny 
jsou proto mimořádně důležitými a užitečnými obyva-
teli sadů.
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Pavouci patří mezi nejpočetnější predá-
tory v nejrůznějších agroekosystémech. 
Nicméně díky tomu, že se naprostá vět-
šina pavouků živí širokým spektrem kořis-
tí včetně pavouků samotných, je jejich 
funkce v biologickém boji proti škůdcům 
omezena. Přesto bylo několikrát prokázá-
no, že např. v ovocných sadech doká-
žou pavouci značně snižovat abundan-
ce škůdců, jako jsou obaleči nebo mery, 
a zvyšují tak výnosnost ovocných dře-
vin. Pavouci totiž loví převážně drobný 
až středně velký hmyz s měkkým tělem, 

Listovník obecný (Philodromus cespitum) (1) 
patří mezi středně velké listovníky (3,5-5,5 mm). 
listovníci se vyskytují výhradně na dřevinách 
- na listech nebo na kůře. loví svou kořist bez 
pomocí sítě do předních dvou párů končetin. 
Na svou kořist většinou vyčkávají, ale mohou 
ji i aktivně pronásledovat. Na rozdíl od větši-
ny pavouků zůstávají aktivní i v zimě a loví i při 
teplotách blízkých 0°C. Díky tomu mají listovní-
ci vysoký potenciál v regulaci některých škůd-
ců, jako je např. mera skvrnitá. 

Šplhalka keřová (Anyphaena accentuata)  
(2) je středně velký pavouk (4-9 mm). Oproti 
listovníkům je hlavohruď šplhalky delší než širší. 
šplhalka, podobně jako listovníci, se vyskytuje 
výhradně na dřevinách, kde loví bez pomoci 
sítě - svou kořist aktivně vyhledává a to převáž-
ně v noci. Stejně jako listovníci je i šplhalka ak-
tivní v průběhu zimy a dokáže snižovat abun-
danci škůdců, např. mery skvrnité.

Snovačka pečující (Phylloneta impressa) (3) 
je drobnější až středně velký pavouk (2,5-5,5 
mm). Vyskytují se jak v korunách stromů tak na 
vyšší vegetaci. Staví si sítě ve tvaru stanu, tvo-
řené změtí pavučinových lepivých vláken. Sítě 
jsou umístěné mezi listy a na koncích větví. hus-
tá síť je chrání před pesticidy, proto jsou sno-
vačky hojné i v agrobiocenózách s intenziv-
ním režimem ochrany. loví především drobné 
druhy bezobratlých, ze škůdců pak především 
mšice, mery, dvoukřídlé. 

8.1 Pavouci a roztoči (Arachnida, Acari)
jako jsou zástupci řádů Diptera, hemipte-
ra, lepidoptera, hymenoptera, kam pa-
tří celá řada ekonomicky významných 
škůdců. V ovocných sadech střední Evro-
py jsou nejhojnějšími pavouky druhy ná-
sledujících rodů:

 ● listovník (Philodromus)
 ● snovačka (Phylloneta, Neottiura)
 ● cedivečka (Dictyna)
 ● křižák (Araniella)
 ● šplhalka (Anyphaena).

NECíLoVé oRGaNIZMy 8
Predátoři

1

2

3
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Snovačka dvouskvrnná (Neottiura bimacula-
ta) (4) patří spolu se snovačkou pečující k nej-
hojnějším druhům snovaček v sadech, zejmé-
na na podzim. Je to drobný druh (2-3 mm) s 
tmavě hnědou hlavohrudí a černým zadeč-
kem. Uprostřed zadečku je většinou veliká 
světle žlutá skvrna. Drobnou síť si staví na spod-
ní straně listů. loví drobné druhy hmyzu, jako 
jsou mšice, mery a dvoukřídlí.

Cedivečka plotová (Dictyna uncinata) (5) je 
drobný pavouk (2,5-3,5 mm) s kaštanovou hla-
vohrudí s bílými chloupky v hlavové části. Za-
deček má šedý s černou kresbou, tvořenou 
obdélníkovitou skvrnou v přední části zadečku 
a za ní dvěma skobovitými podélnými skvrna-
mi. Cedivečky si staví malé nepravidelné sítě, 
na konci větviček a stéblech vyšších bylin. Mís-
to lepu používají velmi jemné kribelátní vláše-
ní, což jsou velmi jemná pavučinová vlákna, 
která fungují na chloupcích hmyzu jako suchý 
zip. loví především drobný létající hmyz, jako 
jsou dvoukřídlí nebo mšice.

Křižák zelený (Araniella cucurbitina) (6) je 
menší druh křižáka (3,5-6 mm) a zároveň nej-
hojnější zástupce této skupiny v sadech. Má 
hnědou hlavohruď a výrazně zelený až žluto-
zelený zadeček, na jehož bocích je 4-5 párů 
černých teček. Kolem snovacích bradavek 
je červená nepárová skvrna. Staví kruhové 
sítě mezi větvemi, tvořené několika radiálními 
vlákny. Jsou aktivní přes den. Do sítě loví pře-
vážně drobný létající hmyz, jako jsou dvoukří-
dlí, ale také třásněnky, obaleče nebo brouky. 

Nejvýznamnější čeledí dravých roztočů 
na ovocných stromech jsou Phytoseiidae, 
s nejznámějším druhem Typhlodromus pyri 
(str. 30, 113),  který reguluje populace svilušek. 
Tento druh je také do sadů uměle vysazován, 
přičemž tyto populace jsou odolné k některým 
méně selektivním přípravkům. Introdukce 
se provádí prostřednictvím plstěných pásek 
umisťovaných v požadované hustotě 
na kosterní větve (viz str. 31-32). K dalším 
běžným druhům roztočů v sadech patří např.  
Amblyseius finlandicus, Kampimodromus 
aberrans (7) a další zástupci. Druhy této čeledi 
jsou nejčastěji predátory roztočů a drobného 
hmyzu; pokud není dostatek vhodné potravy, 
spokojí se i s pylem rostlin.

Predátoři

4

5

6

7
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8.2 škvoři a ploštice (Dermaptera, heteroptera)
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Škvoři (Dermaptera). V sadech se z celkem 
7 druhů známých v čR vyskytuje pouze 
škvor obecný (Forficula auricularia) - (3), 
který je běžně rozšířen od nížin do hor. U nás 
má 1 generaci v roce. Žije nočním životem, 
přes den se ukrývá na vlhkých, temných 
místech. Výskyt v sadu lze sledovat v pásech 
z vlnité lepenky nebo v květináčích (obr. 
6 str. 168)  s výplní (dřevěná vata, sláma), 
pověšených na stromech. Dospělci i 
nymfy jsou všežravci, požírající všechna 
vývojová stádia členovců. Jsou důležitými 
predátory mer, roztočů, červců a mšic, 
včetně vlnatky krvavé. Opakovaně bylo 
prokázáno, že vyhubením škvora v sadu 
došlo k přemnožování této mšice. U nás patří 
spolu se slunéčky a plošticemi k hlavním 
predátorům mery skvrnité (Cacopsylla pyri) 
v hrušňových sadech. Na zrajícím ovoci  
může být škvor občasným škůdcem. Výskyty 
škvorů v sadech bývají nestálé s velkým 
rozdílem populační hustoty během roku i 
v průběhu let, což limituje jejich praktické 
využití. 

Ploštice (Heteroptera). Z dravých ploštic 
se v sadech vyskytují nejvíce zástupci tří 
čeledí, hladěnkovitých, lovčicovitých a 
klopuškovitých. Hladěnkovití (Anthocoridae) 
jsou drobné ploštice velikosti od 2 do 8 mm. 
Dospělci (2) i nymfy jsou predátoři roztočů 
a drobného hmyzu (např. třásněnek, mšic, 
mer, červců, housenek, vajíček hmyzu, aj.). 
Nejvýznamnější jsou druhy rodu hladěnka 
(Anthocoris), druhy s menší specializací, 
z nichž některé jsou významnými regulátory 
mer a druhy rodu Orius, specializovaní 
predátoři svilušek. Přezimují dospělci 
v různých škvírách a prasklinách, často 
i v pásech vlnité lepenky na kmenech 
stromů. Zástupci   lovčicovitých (Nabidae) 
dosahují velikosti okolo 8 – 10 mm a v sadech 
jsou méně početní. Patří mezi polyfágy 
konzumující housenky, vajíčka hmyzu a 
mšice. Při nedostatku potravy se vyskytuje 
kanibalismus. Zástupci čeledi klopuškovitých 
jsou převážně fytofágní, ale řada druhů 
střídá rostlinnou a živočišnou potravu a 
některé druhy jsou predátoři, jako například 
klopuška dravá (Deraeocoris ruber). 

1

2

3

Predátoři

škvor obecný

hladěnka

Zákeřnice
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8.3 Dvoukřídlí a síťokřídlí (Diptera, Neuroptera)
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Dvoukřídlí (Diptera). Z dvoukřídlého hmyzu 
jsou v sadech nejvýznamnějšími přirozenými 
nepřáteli pestřenkovití (Syrphidae) a dravé 
bejlomorky. Dospělci pestřenek  (4, 5) se 
živí nektarem a medovicí, larvy dravých 
druhů jsou významnými predátory mšic a 
třásněnek. larvy (6) jsou aktivní v noci. Jedna 
larva během vývoje zahubí stovky jedinců. 
V průběhu roku se obvykle vyvíjí 2 generace. 
Pokud jsou v sadu přítomny kvetoucí rostliny 
nebo je na stromech dostatek medovice, 
patří dospělci pestřenek mezi nejhojnější 
hmyz. Z běžných druhů se v sadech vyskytuje 
pestřenka pruhovaná (Episyrphus balteatus)  
a pestřenka psaná (Sphaerophoria scripta). 
Dospělci dravých bejlomorek z čeledi 
(Cecidomyiidae) připomínají drobné, 
několikamilimetrové komáry. larvy (obr. 
6 v kroužku) dravých druhů jsou beznohé, 
bez vyvinuté hlavové kapsule, podobné 
fytofágním druhům bejlomorek. Samice 
kladou vajíčka do blízkosti kolonií mšic, 
které lokalizují podle vůně vylučované 
medovice. Vylíhlá larva během vývoje 
zahubí desítky mšic. V průběhu roku vytváří 
několik generací. Běžným druhem v sadech 
je Aphidoletes aphidimyza, která se používá 
též jako bioagens v ochraně ve sklenících. 

Síťokřídlí (Neuroptera). Ze síťokřídlého hmyzu 
jsou nejznámější zlatoočkovití, méně známí 
denivkovití. Dospělci a larvy zlatoočkovitých 
(Chrysopidae), jsou významní predátoři 
mšic, mer a dalšího drobného hmyzu. larva 
(7b) má noční aktivitu a vysává hmyz po 
nabodnutí dutými kusadly. Během svého 
vývoje zahubí stovky jedinců kořisti. Dospělci 
(7a) potřebují též pyl a nektar. V sadech 
se nejčastěji vyskytuje komplex obtížně 
rozlišitelných druhů, dříve určovaných jako 
zlatoočka obecná (Chrysoperla carnea). 
Biologie denivkovitých (hemerobiidae) 
je obdobná s bionomií zlatooček, ale 
vzhledem k menším rozměrům loví 
menší druhy hmyzu. larvy denivek jsou 
nejpočetnější v pozdním létě a na podzim. 
Dospělci mají výrazně tmavší žilnatinu křídel 
než zlatoočky. K hojným druhům patří 
denivka obecná (Hemerobius humulinus). 

4
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7b

Predátoři
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Slunéčka (če-
leď Coccineli-
dae) patří mezi 
nejvýznamněj-
ší predátory mšic 
a dalších škůd-
ců, např. mer a 

červců. Během života dokáží zkon-
zumovat stovky jedinců kořisti. Mají 
různé barevné formy, které nalezne-
me na stejném stanovišti ve stejnou 
dobu. Podle druhů se v našich pod-
mínkách vyvíjí 1–3 generace v roce. 
Přezimují dospělci v úkrytech na oslu-
něných okrajích sadů a jižních sva-

Z obsáhlého řádu brouků (Coleoptera) hrají v sadech významnou roli zá-
stupci těchto čeledí: slunéčkovití, páteříčkovití, střevlíkovití a drabčíkovití.

8.4 Brouci (Coleoptera)

zích s nízkou vegetací. Přezimují-
cí imaga lze nalézt i v pásech z vl-
nité lepenky instalovaných na kme-
ny. Nejznámější je slunéčko sedmi-
tečné (Coccinella septempuncta-
ta) (1); dále se setkáme se s. dvou-
tečným (Adalia bipunctata) (2), slu-
néčkem Synharmonia conglobata 
(3), s. dvaadvacetitečným (Psyllob-
ora vigintiduopunctata), s. čtrnác-
titečným (Propylea quatuordecim-
punctata). V posledních letech v 
populacích slunéček často dominu-
je invazivní slunéčko východní (Har-
monia axyridis) (4-6).

2
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Mezi významné predátory z řádu brouků 
patří dále páteříčkovití (Cantharidae). 
Dospělci (7) jsou dravci 10 až 15 mm 
dlouzí a vzhledem ke své velikosti 
spotřebují značné množství kořisti. Jsou 
nespecializovaní a živí se larvami a 
dospělci převážně škodlivých druhů 
hmyzu. 
Střevlíkovití (Carabidae) Představují 
predátory  žijící v půdě  a na jejím 
povrchu. Střevlíkovití jsou převážně 
aktivní v noci. larvy i dospělci  (8) 
požírají živočišnou potravu, a kromě 
všech vývojových stadií různých skupin 
členovců požírají také slimáky a žížaly. 
Jsou významnými predátory škůdců, 
kteří jako larvy přezimují v půdě nebo se 
v půdě kuklí. řada druhů střevlíkovitých 
brouků preferuje konzumaci semen 
rostlin (včetně plevelů); fytofágní hrbáč 
osenní je škůdcem obilnin. 
Drabčíkovití (Staphylinidae) jsou 
převážně predátoři, ale živí se i 
různorodou potravou. hlavní kořist 
představují vývojová stadia členovců a 
měkkýši. Většinou jsou aktivní v noci. Náhodným návštěvníkem 

sadů sousedících s dubovými 
lesy může být i roháč obecný 
(Lucanus cervus). ↓

7

8
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Velmi efektivní predátory hmyzích škůd-
ců představují SýKORy (PARIDAE), zejména  
sýkora koňadra (1) a sýkora modřinka (2); 
méně pak další zástupci této čeledi, jako 
např. sýkora uhelníček (3), sýkora babka 
(4) a další druhy. Způsobem života jsou sý-
kory vázány na stromy (jedná se o tzv. arbo-
rikolní druhy); kromě lesů a parků jsou proto 
častými obyvateli  sadů. Sýkory nejsou taž-
né a v zimě v hejnech a skupinkách pečlivě 
prohledávají stromy a keře, kde likvidují di-
apauzní stádia škůdců. Alternativně se živí i 
olejnatými semeny a plody.
   
Sýkora koňadra (Parus major) (1) se v sa-
dech objevuje nejčastěji, což je doloženo i 
podle frekvence návštěv v uměle instalova-
ných nocovištích. V jídelníčku koňadry bě-

hem sezóny převažují ze 75% housen-
ky (obaleči, píďalky, aj.); zbytek tvo-
ří pavouci, motýli, puklice, mery a jiný 
hmyz; méně brouci. U koňader byla 
prokázána až 90%ní predace diapau-
zujících housenek o. jablečného. Ak-
tivita sýkor je takto vysoká pouze v 
menších sadech blízko lidských sídel 
a při drsném průběhu zimy. Koňadry 
hnízdí 1-2x za rok; druhá snůška však 
bývá méně vitální. Jejich přítomnost 
v sadech lze podpořit instalací budek 

(vletový otvor o průměru 32 mm). 

Druhou nejběžnější sýkorou v sadech je sý-
kora modřinka (Parus caeruleus) (2) s ob-
dobnou bionomií jako koňadra, se kterou 
v zimním období sdílí společná hejna. Další 
výše zmíněné druhy sýkorek jsou rovněž roz-
šířené, ale méně početné. Způsobem živo-
ta a užitečností je sýkorám blízký i brhlík les-
ní (Sitta europaea) (5).

NECíLoVé oRGaNIZMy 8

8.5 Ptáci (Aves)

Významnou součástí funkční biodiverzity sadů jsou ptáci, především hmyzo-
žraví zástupci řádu pěvců (Passeriformes) a také dravci (Falconiformes) a 
sovy (Strigiformes) s potravní vazbou na hlodavce.

1
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Další skupinou jsou zástupci čele-
di DROZDOVITýCh (TURDIDAE), kde 
se v sadech kromě synantropního 
kosa černého (Turdus merula), droz-
da zpěvného (T. filomelos) a kvíčal (T. 
pilaris) setkáváme s červenkou obec-
nou (Erithacus rubecula) (6), reh-
kem domácím (Phoenicurus ochru-
ros) (7) a r. zahradním (Phoenicurus 
phoenicurus). V nížinách 
bývá místně hojný i sla-
vík obecný (Luscinia me-
garrhynchos), nápadný 
především hlasovým proje-
vem. Kromě kosa, kvíčal a 
červenky, s nimiž se setká-
me v zimě, jde o tažné ptá-
ky. častou potravou těch-
to druhů jsou na rozdíl od 
sýkor i brouci. OSTATNí PěV-
CI: Se sady jsou spjati též 
zástupci čeledi pěnicovitých, např. pěni-
ce černohlavá (8),  p. slavíková, p. hně-
dokřídlá (9), sedmihlásek hajní, budníček 
menší aj. Za zmínku stojí např. i zástupci če-
ledi lejskovitých (10), z nichž je nejběžnější 
lejsek šedý (na snímku lejsek bělokrký). 
Z řádu DRAVCů (FAlCONIFORMES) se v 
regulaci výskytu hlodavců uplatňují poš-
tolka obecná (Falco tinuncullus) (11) a  
káně lesní (Butteo butteo) (12). Hlavní 
potravou poštolky a káněte jsou myši a 
hraboši. Podpora výskytu dravců  (nebo i 
sov) spočívá v instalaci tzv. bidýlek; hníz-
dění poštolky lze podpořit vyvěšováním 
budek (vletový otvor cca 20 x 25 cm). Pre-
dace se snižuje v sadech s přerostlým by-
linným patrem, v němž hlodavci unikají 
pozornosti poštolek a káňat.
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PARAZITOIDI
8.6 Blanokřídlí (hymenoptera)

Blanokřídlí parazitoidi patří převážně do čele-
di lumkovití, lumčíkovití a do nadčeledi chal-
cidky. Zjišťování jejich přítomnosti v sadech je 
obtížné vzhledem ke skrytému způsobu života. 
Nápadný je pouze výskyt mšicomarů podle 
parazitovaných, nafouklých nebo mumifiko-
vaných mšic. Obtížné je také určování těchto 
parazitoidů do druhů. 
Zástupci LUMKoVItýCH (Ichneumonidae) jsou 
většinou střední velikosti, samice často s dlou-
hým kladélkem. V čR se vyskytuje okolo 3 000 
druhů, které parazitují nejčastěji na motýlech, 
broucích a dvoukřídlých. U škůdců parazitují 
desítky druhů: např. v housenkách o. jableč-
ného se vyvíjejí Pristomerus vulnerator (1)  a 
Nippocryptus vittatorius, u květopase jabloňo-
vého Scambus pomorum a u pilatky jablečné 
Aptesis nigrocincta. 
Zástupci LUMčíKoVItýCH (Braconidae) jsou 
vzhledově velice podobní lumkům, od nichž 
se odlišují žilnatinou v předním křídle a srůstem 
druhého a třetího článku zadečku. lumčíci 
jsou v průměru o něco menší než lumci, ale u 
mnohých druhů se velikosti značně překrývají. 
Z našich dosud známých více než 1 000 druhů 
se v sadech vyskytuje celá řada parazitoidů. 
Uvnitř těla mšic se vyvíjejí mšicomaři (Aphidii-
nae), kteří mohou způsobovat nafouknutí těla 
hostitele nebo mšici připřádají k podkladu. 
V housenkách o. jablečného parazitují druhy 
z rodu Chelonus a Ascogaster, u o. zimolezo-
vého Macrocentrus linearis. 
Dospělci CHaLCIDEK (Chalcidoidea) (2) dosa-
hují většinou velikosti pouze několika mm; ně-
které druhy i méně než 1 mm. V čR se vysky-
tuje více než 1500 druhů. Malé druhy parazitu-
jí ve vajíčkách jiného hmyzu (např. rod Tricho-
gramma)-(3), větší druhy napadají larvy, kuk-
ly a dospělce členovců. V jednom hostiteli se 
může vyvíjet současně více larev. Z desítek dru-
hů reguluje početnost štítenky zhoubné např. 
pukličník žlutý (Aphytis proclia) a pukličník ští-
tenkový (Encarsia perniciosi, syn. Prospaltel-
la perniciosi). Mšicovník vlnatkový (Aphelinus 
mali) (4) parazituje u vlnatky krvavé a Trechni-
tes psyllae parazituje u mery skvrnité. 

NECíLoVé oRGaNIZMy 8
Parazitoidi
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8.7 Dvoukřídlí (Diptera)
Mezi významné parazitoidy škůdců z 
řádu dvoukřídlých patří zástupci čeledi 
KUKLICoVItí. Dospělci (5) připomínající 
mouchy se vyznačují dlouhými a silnými 
chlupy na vrchní straně zadečku. larvy 
parazitují především na housenkách 
různých druhů motýlů. Z kukel obaleče 
jablečného se líhne kuklice Elodia 
morio; na housenkách nesytky 
jabloňové parazituje kuklice Leskia 
aurea. 

OPylOVAčI

Parazitoidi a 
opylovači

5

6

7

89

Nejvýznamnějšími opylovači ovoc-
ných stromů jsou včely (Apiformes) z 
řádu BlANOKříDlýCh, ale část květů 
je opylena i dalším hmyzem, navště-
vujícím květy. Včela medonosná (Apis 
mellifera) (6) má zatím nezastupitelné 
místo při opylování ovocných stromů. 
Při nedostatku včelstev je s úspěchem 
nahrazována laboratorně chovanými 
koloniemi čmeláků (Bombus spp.) (7), 
v poslední době i zednic (Osmia spp.) 
(8). V závislosti na ovocném druhu a 
odrůdě je třeba 1– 5 včelstev na hek-
tar, respektive 350 – 1750 dělnic čme-
láků. Z divoce žijících opylovačů se v 
sadech nejčastěji setkáme se čmeláky 
a samotářskými včelami, především s 
pískorypkami rodu Andrena (např. ná-
padně červeně zbarvená pískorypka 
ryšavá - A. fulva) (9). Mezi významné 
opylovače patří i dospělci pestřenek a 
jiného hmyzu, navštěvujícího květy.
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9 Závěr
Ekologická produkce zůstávala v čR 
dlouhodobě stranou vývoje srovna-
telného se situací v integrovaných 
systémech, a to navzdory tomu, že 
v zahraničí souběžně docházelo k 
zásadním změnám směrem ke zvy-
šování kvality a výnosů ovoce a k 
rozvoji celé technologie.  V posled-
ních letech došlo k pozitivnímu po-
sunu i u nás, což je přínosem nejen 
pro samotné ekologické pěstite-
le, ale i pro celé ovocnářství. Kom-
binace obou uvedených přístupů 
totiž umožňuje zavádět tzv. nízko-
reziduální a bezreziduální integro-
vanou produkci, jež se neobejde 
bez využívání kvalitních a účinných  
"biopesticidů", tj. přípravků kompa-
tibilních s ekologickým systémem. 
Jejich optimální zařazení do plánu 
ochrany hlavních ovocných druhů je 
stěžejním tématem této publikace.

9.1 Srovnání novosti postupů

V publikaci jsou zahrnuty postupy, 
jež byly formulovány na základě vý-
sledků pokusů zpracované v rám-
ci řešení výzkumného projektu  č. 
QJ1210209 „Inovace pěstitelských 
systémů jádrovin se zaměřením na 

organickou produkci tržní kvality“. V 
konkrétní podobě jde o doporuče-
ní týkající se ekologicky šetrných pří-
pravků, zejména v případech, kde v 
době zahájení projektu nebyla k dis-
pozici žádná nebo alespoň uspoko-
jivá řešení. 

9.2. Popis uplatnění metodiky

Metodika je primárně určena pěsti-
telům jabloní a hrušní v rámci systé-
mu ekologické produkce, jejichž cí-
lem je dosáhnout velmi dobrých vý-
sledků ohledně výnosů a kvality ovo-
ce, a to bez použití chemických pří-
pravků. Podrobně jsou zpracová-
na zejména témata, kde je účinná 
ochrana nezbytností a zároveň je  v 
režimu EP mimořádně náročná. Jed-
ná se např. o strupovitost jabloně, 
skládkové choroby, o ochranu pro-
ti obaleči jablečnému, pilatce jab-
lečné, květopasu jabloňovému atd. 
Publikace je určena i pro širší veřej-
nost, neboť zahrnuje řadu obecných 
informací z oblasti diagnostiky a bio-
nomie škodlivých organizmů.

9.3 Ekonomické aspekty 
uplatnění metodiky

Využívání  navržených postupů  
umožní u jabloní i hrušní dosáhnout 
zcela zásadního zvýšení výnosů i kva-
lity produkce, zejména zvýšeným po-
dílem ovoce tržní kvality, a to o 50% 
u odrůd citlivých ke strupovitosti a o 
10-20% u tzv. "rezistentů". Nárůstem 
kvality bioprodukce předpokládá-
me i nárůst odbytu o 10% a zároveň 
i nárůst ploch tzv. intenzivních ekolo-
gických sadů, resp. přechod z exten-
zivního modelu v rozsahu 10%.

9ZáVěR
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Dech beroucí masívy Dolomit a gi-

gantická údolí pokrytá mozaikou vi-

nic, sadů a malebných měst a měste-

ček, nad nimiž vidíme či tušíme pří-

tomnost sjezdovek a horských tre-

ků. Optimističtí a otevření lidé a k 

tomu „rakouský“ pořádek.  Špičkové 

výsadby s výstavními Goldeny, obří 

odbytová střediska a excelentní vý-

zkumné  centrum. To je Trentino a 

další alpské regiony Itálie vyznačující 

se nejen skvěle fungujícím ovocnář-

stvím, ale působí navenek jako har-

monický  a krásný kout světa. Zkus-

me se v následujících řádcích na ten-

to region podívat více z blízka a  zá-

roveň najít odpověď na otázku, kde 

je skryt klíč k úspěchu a prosperitě 

celého kraje.
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Abstract

Individual specialization (IS), i.e. the relatively narrower niche of individuals compared to their population, can be caused

by the interplay between intrinsic and extrinsic factors. We studied IS on prey type and size in three congeneric euryphagous

sympatrically occurring species: Philodromus albidus, Philodromus aureolus, and Philodromus cespitum. We performed prey

acceptance experiments in standardized laboratory conditions using adult females. We also studied possible factors affecting IS.

As intrinsic factors, we measured aggressiveness toward prey and spider size as the measures of behavioral and morphological

differences, respectively. As extrinsic factors, we studied the composition of the guild of actively hunting spiders in the area

from where the philodromids were collected. We computed the degree of inter- and intraspecific crowding as a measure of inter-

and intraspecific competition, respectively. Then we computed competition coefficients from census data in order to estimate

the strength of interspecific competition among three species. There was no IS on prey type in any studied species. In terms

of prey size, only P. albidus was found to be individually specialized, while there was no IS in the other two species. There

was a significant effect of aggressiveness, but no significant effect of body size on IS in P. albidus. This species was the least

aggressive of the studied species. The philodromids were the dominant actively hunting spiders in the study area. P. albidus

was exposed to a relatively higher degree of interspecific than intraspecific competition, whereas in the other philodromids the

situation was reversed. The presence of interspecific competition between P. albidus and the other two species was confirmed

by the census data analysis. We documented context-dependent IS in Philodromus species. We argue that the higher degree of

IS in P. albidus was influenced by interference competition mainly from the other two philodromid species. The niches of the

other two species were influenced by food limitation, which decreased their IS.

Zusammenfassung
Individuelle Spezialisierung (IS), d.h., eine im Vergleich zur Population schmalere Nische der Individuen, kann durch das

Zusammenspiel von intrinsischen und extrinsischen Faktoren bedingt sein. Wir untersuchten die IS bei drei euryphagen, sym-

patrisch auftretenden Spinnenarten (Philodromus albidus, P. aureolus und P. cespitum) in Hinblick auf das Beutespektrum und

die Größe der Beute. Wir führten Versuche zur Beuteakzeptanz von adulten Weibchen unter standardisierten Laborbedingungen

durch. Wir untersuchten außerdem mögliche, die IS beeinflussende Faktoren. Als intrinsische Faktoren maßen wir die Aggressi-

vität gegenüber der Beute und die Körpergröße der Spinnen, um Unterschiede im Verhalten bzw. in der Morphologie anzuzeigen.

Als extrinsische Faktoren, untersuchten wir die Zusammensetzung der Gilde der jagenden Spinnen in dem Lebensraum, aus dem

∗Corresponding author. Tel.: +420 549491049.

∗∗Corresponding author. Tel.: +420 549496464.
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Biodiverzita neboli biologická roz-

manitost sadů zahrnuje seznam 

všech živých organismů nacházejí-

cích se v  sadu. Závisí na regionu, 

okolní krajině, velikosti sadu, tech-

nologii pěstování a  mnoha dalších 

faktorech. Funkční biodiverzita na-

hlíží na rozmanitost z  pohledu po-

stavení jednotlivých druhů a  jejich 

uplatnění v ekosystému, zkoumá je-

jich vztah v potravním řetězci. Z po-

hledu ochrany rostlin je důležitá 

především diverzita a  početnost 

predátorů, parazitů a  parazitoidů 

škůdců, konkurentů chorob a pleve-

lů, kteří mají přímý ekonomický 

efekt – zvyšují výnos a kvalitu ovoce 

a současně snižují náklady na ochra-

nu (např. Typhlodromus pyri).

Biologická rozmanitost je na našem 

území studována od počátku 19. 

století. Přes malou rozlohu České 

republiky je počet druhů relativně 

vysoký, za což vděčíme dobré polo-

ze uprostřed Evropy. Dosud bylo 

v ČR zjištěno přes 35 000 druhů živo-

čichů, 2700 druhů cévnatých rostlin 

a 4000 druhů velkých hub. Z hmyzu, 

kam patří většina škůdců a  užiteč-

ných organismů, jsou druhově nej-

bohatší řády: dvoukřídlí – 8000 dru-

hů, blanokřídlí – 6800 druhů, brouci –

6100 druhů a motýli – 3450 druhů.
Vysoká nebo nízká 

biodiverzita?Z teoretického hlediska by byla v sa-

dech výhodnější velmi nízká biodi-

verzita. Diverzita rostlin by byla 

omezena pouze na pěstovaný druh, 

z  živočichů by byl tolerován pouze 

člověk a  v  době květu včela medo-

nosná nebo čmeláci. Nevyskytoval 

by se žádný plevel, škůdce ani cho-

roba. Ušetřilo by se na postřicích, 

naftě, pracovní síle, ovoce by nebylo 

kontaminováno zbytky pesticidů 

a našla by se spousta dalších pozitiv.

Naštěstí (bohužel?) se cílená deci-

mace biodiverzity nedaří ani pomocí 

tvrdé chemie v  uzavřených prosto-

rách skladů a  skleníků, natož v  sa-

dech, které jsou od okolí odděleny 

nanejvýše drátěným plotem. Vždy 

se najde dostatek organismů, kte-

rým stojí za to riskovat ztráty stovek, 

tisíců, milionů či miliard jedinců. 

Úspěšný druh, který objeví skulinu 

v systému, získá ohromné množství 

kvalitní potravy, není omezován 

svými nepřáteli a začne se nekontro-

lovatelně množit. Po postřiku jsou 

mrtví rychle nahrazeni novým pří-

růstkem (efekt resurgence) a nezbý-

vá nic jiného, než použít další ošet-

ření. Boj pokračuje, ale aktivita je na 

straně škůdce a ovocnáři až se zpož-

děním reagují na novou taktiku pro-

tivníka.
Pokud se podaří dostat pod kontrolu 

jeden druh, vynoří se další a vše za-

číná nanovo. Neúspěch chemické 

ochrany v poválečných letech inicio-

val vznik integrované ochrany rost-

lin. Integrovaná ochrana spoléhá na 

autoregulační mechanismy (antago-

nisté škůdců a chorob) a pesticid se 

používá, až když škodlivý organis-

mus překročí ekonomický práh 

škodlivosti. Kombinace biologické 

a chemické ochrany je účinnější než 

použití jedné nebo druhé metody 

samostatně (synergický efekt). To 

však platí pouze v  případě, že jsou 

Zvýšení (funkční) biodiverzity sadů 

výsevem nektarodárných rostlin

Support of (functional) biodiversity in orchards using flowering plants

SouhrnVliv nektarodárných rostlin v meziřadí jabloňového sadu na predátory, parazitoidy, opylovače, škůdce a další vybrané skupiny hmyzu byl sledován 

transektovým sčítáním v letech 2013 až 2014. V meziřadí s nektarodárnými rostlinami byl zjištěn vyšší počet druhů i jedinců užitečných organismů 

(pestřenky, kuklice, blanokřídlí parazitoidi, včely a čmeláci), ale i škůdců a indiferentních druhů hmyzu než v zatravněném meziřadí.

SummaryInfluence of flowering strips in inter-rows of apple orchard on the predators, parasitoids, pollinators, pests and other selected insect groups was 

monitored by transect count during 2013–2014. Inter-rows with flowering plants were more attractive for adults of beneficial organisms (Syrphi-

dae, Tachinidae, Hymenoptera parasitoids, Apiformes) as well as pests and indifferent insects than conventional grass-covered rows.
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Pro většinu hmyzu jsou sady „zelenou pouští“ nevhodnou k životu
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A, B

alternariová hniloba  79
bakteriální spála jabloně  54
bekyně velkohlavá  152
bekyně zlatořitná  152
blanokřídlí  196
bodruška hrušňová  135
bourovec prsténčitý  152
brhlík lesní  194
budníček menší  195

C, č

cedivečka plotová  189
červec javorový  179
červenka obecná  195
čmeláci  197

D

denivka obecná  191
denivkovití  191
drabčíkovití  193
dravci  194
dravé bejlomorky  191
drobníček jabloňový  153
drozd kvíčala  195
drozd zpěvný  195
drtník ovocný  125
drvopleň obecný  155
drvopleň hrušňový  155

F

fuzáriová hniloba  81
fytoplazmová proliferace jabloně  52
fytoplazmové chřadnutí hrušně  53

H, Ch

hladěnkovití  190
hnědá skvrnitost hrušně  87
hraboš polní  183
chalcidky  196

chroust obecný  126

J, k

jádřincová hniloba  80
jarnice  15
káně lesní  195
klíněnka jabloňová  153
klopuškovití  190
kos černý  195
křižák zelený  189
kuklicovití  197
květopas hrušňový  120
květopas jabloňový  118
květopas jahodníkový  120

L

lalokonosec  124
lejsek šedý  195
lejskovití  195
listokaz zahradní  126
listopas  124
listovník obecný  188
lovčicovití  190
lumčíkovití  196
lumkovití  196

M

mera jabloňová  170
mera skvrnitá  164
modrá hniloba  80
mšice jabloňová  158
mšice jitrocelová  158
mšicomaři  196
mšicovník vlnatkový  196

n, O

nesytka jabloňová  154
obaleč jablečný  138
obaleč jabloňový  150
obaleč ovocný  150
obaleč pupenový  150
obaleč zahradní  150
obaleč zimolezový  148

P

Rejstřík českých  
názvů organizmů  

12REJStříKy12 Rejstříky  
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páteříčkovití  192, 193
pavouci  188
pěnice černohlavá  195
pěnice hnědokřídlá  195
pěnice slavíková  195
pěnicovití  195
pestřenka pruhovaná  191
pestřenka psaná  191
pestřenky  197
pěvci  194
píďalka podzimní  151
píďalka zhoubná  151
pilatka hrušková  134
pilatka jablečná  130
pískorypka ryšavá  197
pískorypky  197
podkopníček ovocný  153
podkopníček spirálový  153
poštolka obecná  195
prase divoké  185
předivka  152
pukličník štítenkový  196
pukličník žlutý  196

R

rehek domácí  195
rehek zahradní  195
roháč obecný  193
roztoči  188
rzivost hrušně  86

S

sazovitost plodů  83
sedmihlásek hajní  195
síťokřídlí  191
skládkové choroby  79
slavík obecný  195
slunéčko dvaadvacetitečné  192
slunéčko dvoutečné  192
slunéčko čtrnáctitečné  192
slunéčko sedmitečné  192
slunéčkovití  192
slunéčko východní  192
snovačka dvouskvrnná  189
snovačka pečující  188
sovy  194

srnec obecný  184
strupovitost hrušně  85
strupovitost jabloně  62
střevlíkovití  193
sviluška chmelová  112
sviluška ovocná  112
sviluška stromová  112

sýkora babka  194
sýkora koňadra  142, 194
sýkora modřinka  142, 194
sýkora uhelníček  142, 194

š

šedá skvrnitost (septorióza) hrušně  87
škvor obecný  190
šplhalka keřová  188
štítenka čárkovitá  178
štítenka hrušňová  178
štítenka ústřicová  178
štítenka zhoubná  174

V

včela medonosná  197
virová chlorot. skvrnitost jabloně  50
virová kaménkovitost hrušně  51
v. kroužková mozaika hrušně  50
v. mělká vrásčitost kmene jabloně  51
virová mozaika jabloně  50
virová žlábkovitost kmene hrušně  50
virová žlábkovitost kmene jabloně  50
virové žloutnutí žilek hrušně  51
vlnatka krvavá  158, 160

Z

zajíc polní  182
zednice  197
zlatohlávek  126
zlatoočka obecná  191
zlatoočkovití  191
zobonoska jablečná  122
zobonoska ovocná  122
zobonosky  122

12 REJStříKy
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A

Aculus schlechtendali  115
Adalia bipunctata  192
Adoxophyes orana  148
Adoxophyes orana granulosis virus 28
Alternaria spp.  80
Amblyseius finlandicus  113, 189
Andrena fulva  197
Anthocoridae  190
Anthocoris  190
Anthonomus pomorum  118
Anthonomus pyri  120
Anyphaena accentuata  188
Aphelinus mali  162
Aphidiinae  196
Aphidoletes aphidimyza  191
Aphis pomi  158
Aphytis proclia  196
Apiformes  197
Apis mellifera  197
Apple chlorotic leaf spot virus  50
Apple mosaic virus  50
Apple stem grooving virus  50
Apple stem pitting virus  51
Araniella cucurbitina  189
Archips spp.  150
Ascogaster spp.  196
Aureobasidium pullulans  34
Aves  194
Azadirachta indica  34

B, C

Bacillus subtilis  32
Bacillus thuringiensis  28
Beauveria bassiana  30
Bombus spp.  197
Botrytis cinerea  80
Botrytis mali  80
Braconidae  196
Butteo butteo  195
Cacopsylla melanoneura  170
Cacopsylla picta  170
Cacopsylla pyri  164
Candidatus Phytoplasma mali  52
Candidatus Phytoplasma pyri  53
Cantharidae  193

Capreolus capreolus  184
Carabidae  193
Coccinelidae  192
Coccinella septempunctata  192
Coenorhinus aequatus  122
Cossus cossus  155
Cydia pomonella  138
Cydia pomonella granulosis virus 28

D

Dasineura mali  135
Dasineura pyri  135
Deraeocoris ruber  190
Diaspidiotus perniciosus  174
Dictyna uncinata  189
Diplocarpon mali  84
Diplocarpon mespili  87
Dysaphis plantaginea  158
Dysaphis pyri  158

E, F

Elodia morio  197
Encarsia perniciosi  196
Episyrphus balteatus  191
Erannis defoliaria  151
Eriophyes pyri  115
Erisoma lanigerum  158, 160
Erithacus rubecula  195
Erwinia amylovora  54
Euproctis chrysorrhea  152
Falconiformes  194
Falco tinuncullus  195
Forficula auricularia  190
Fusarium spp.  81

G - Ch

Gloeodes pomigena  83
Gloeosporium spp.  79
Glomus intraradices  32 
Gymnosporangium sabinae  86
Harmonia axyridis  192
Hedya spp.  150
hemerobiidae  191
Hemerobius humulinus  191
Heterorhabditis bacteriophora  30
Hoplocampa brevis  134
Hoplocampa testudinea  130
Chalcidoidea  196

Rejstřík vědeckých  
názvů organizmů  

12REJStříKy



205Ochrana jádrovin v ekologické produkci 

Chelonus spp.  196
Chrysanthemum cinerariaefolium  34
Chrysoperla carnea  191
Chrysopidae  191

I - L

Ichneumonidae  196
Janus compressus  135
Kampimodromus aberrans  113, 189
Lepus europaeus  182
Leskia aurea  197
Limantria dispar  152
Lucanus cervus  193
Luscinia megarrhynchos  195
Lyonetia clercella  153
Lyonetia malifoliella  153

M

Macrocentrus linearis  196
Malacosoma neustria  152
Marssonina coronaria  84
Melolontha melolontha  126
Microtus arvalis  183
Monilinia spp.  80
Mycosphaerella sentina  87
Mytilococcus ulmi  178

n, O

Nabidae  190
Neofabrea spp.  79
Neottiura bimaculata  189
Neuroptera  191
Nippocryptus vittatorius  196
Operophtera brumata  151
Orthosia spp.  152
Osmia spp.  197
Otiorhynchus spp.  124

P, Q

Pandemis spp.  150
Panonychus ulmi  112
Paridae  194
Parus caeruleus  194
Parus major  194
pear decline  164
Penicillium expansum  79
Penicillium spp.  80

Philodromus cespitum  188
Phoenicurus ochruros  195
Phoenicurus phoenicurus  195
Phyllobius spp.  124
Phylloneta impressa  188
Phyllonorycter blancardellus  153
Phylloperta sp.  126
Podosphaera leucotricha  76
Pongamia pinnata  34
Pristomerus vulnerator  196
Propylea quatuordecimpunctata  192
Prospaltella perniciosi  196
Psylla mali  170
Psyllobora vigintiduopunctata  192
Pythium oligandrum  32
Quadrospidiotus ostraeformis  178
Quassia amara  34

R, S

Rhizotrogus sp.  126
Rhynchites bacchus  122
Scambus pomorum  196
Sitta europaea  194
Sphaerophoria scripta  191
Spilonota spp.  150
Staphylinidae  193
Stigmella malella  153
Strigiformes  194
Steinernema feltiae 143
Sus scrofa  185
Synanthedon myopaeformis  154
Synharmonia conglobata  192

t- Z

Tetranychus urticae  112
Tetranychus vienensis  112
Trechnites psyllae  196
Trichogramma spp.  196
Turdus filomelos  195
Turdus merula  195
Turdus pilaris  195
Typhlodromus pyri  114, 115, 189
Ulmus americana  160
Venturia inaequalis  62, 81
Venturia pyrina  85
Xyleborus dispar  125
yponomeuta spp.  152
Zeuzera pyrina  155

12 REJStříKy
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aphids  158
apple and pear viruses  50
apple blosssom weevil  118
apple blotch disease  84
apple clearwing  154
apple fruit weewil  122
Apple chlorotic leaf spot virus   50
apple mealybug  179
Apple mildew  76
Apple mosaic virus  50
Apple proliferation  52
apple sawfly  130
apple scab  62
Apple stem grooving virus  50
Apple stem pitting virus  51
bud and leaf mites  115
codling moth  138
common vole  183
European hare  182
European shot-hole borer  125
Fabraea leaf spot of pear  87
fire blight  54
fruit tortrix moth  148
geometer moths  151
goat moth  155
leaf midges  135
leaf miners  153
leafrollers  150
leopard moth  155
other lepidopteran leaf feeders  152
other scales  178
other weevils  124
peach weevil  122
pear decline  53, 164
pear psylla  164
pear rust  86
pear sawfly  134
pear scab  85
pear shoot sawfly  135
postharvest diseases  79
psyllids on apples  170
Roe deer  184
San José scale  174
Scarab - beetles  126

Rejstřík anglických  
a německých  
názvů organizmů  

12REJStříKy

sooty blotch  83
spider mites  112
store diseases  79
wooly apple aphid  160

andere blattfressende Falten  152
andere Schildläuse  178
Apfelbaum-Glasflügler  154
Apfelblütenstecher  118
Apfelblutlaus  160
Apfelmehltau  76
Apfelsägewespe  130
Apfelschorf  62
Apfeltriebsucht  52
Apfel- und Birnenvirusen  50
Apfelwickler  138
Birnenblattgallmilbe  164
Birnengitterrost  86
Birnensägewespe  134
Birnenschorf  85
Birnentriebwespe  135
Birnenverfall  53
Blattbräune der Birne  87
Blattgallmilben  170
Blatthornkäfer  126
Blattläuse  158
Feldhase  182
Feldmaus  183
Fruchtschalenwickler  148
Fruchtstecher  122
Gallen  135
Gallmilben  115
Gemeine Schmierlaus  179
lagerkrankheiten  79
leopard Motte  155
Reh  184
Rüsselkäfer  124
Russfleckenkrankenheit  83
San José Schildlaus  174
Schalenwickler  150
Spanner  151
Spinnmilben  112
Ungleicher holzbohrer  125
Weissfleckenkrankenheit  87
Ziege Motte  155
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Vladan Falta
- úvod
- ekologická produkce (část)
- principy ochrany v EP (část)
- přípravky a metody v EP (část)
- výsledky pokusů
- abiotická poškození
- patogenní organizmy a živočišní 
škůdci (kromě kapitol zpracovaných 
ostatními autory)
- závěr a přílohy

Martin Bagar
- ekologická produkce (část)

Kateřina Bagarová
- štítenka zhoubná

Kamil Holý
- funkční biodiverzita
- predátoři a parazitodi (hmyz)
- opylovači

Bronislava Hortová
- skládkové choroby 

Roman Chaloupka
- produkce jádrovin (část)

Jana kloutvorová
- padlí jabloně (část)
- houbové choroby hrušně

František kocourek
- ekologická produkce (část)
- přípravky pro EP (část)
- červec javorový (část)

Roman Loskot
- přípravky a metody pro EP (část) 

Radek Michalko
- pavouci

Milan navrátil
- fytoplazmy, viry
 
Stanislav Pekár
- pavouci

Václav Psota
- červec javorový (část)
- nesytka jabloňová
- štítenka zhoubná (část)

Jana Suchá
- viry

Radek Vávra
- úvod (část)
- strupovitost jabloně (část)  
- Marsonina coronaria

aUtořI JEDNotLIVýCH čáStí tExtU13

13 autoři jednotlivých 
částí textu
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anonymus
www.apsnet.org
56.4 
anonymus
hos.ufl.edu
42.4
anonymus
VšÚO holovousy s.r.o.
211.3-8
albrechtová, Simona
114.12/ 189.7
Bagarová, Kateřina
175.5-7/ 176.9,10; 13,14/
Bouchal, Pavel
184.1-4/ 185 vpr. nahoře
Buhl, Vera
commons.wikimedia.org
197.7
Cattlin, nigel
cdn.c.photoshelter.com
31.3
Hillewaert, Hans
www.commons.wikimedia.org
182.1
Holý, Kamil
6/ 25.1a/ 98/ 120 (Scambus 
pomorum)/ 134.1,2/ 135.1/162.3/ 
196.1,3,4
Hortová, Bronislava
79.1-6/ 80.7-13
karwath, André

en.wikipedia.org
197.8
Kevisoryan
tropical.theferns.info
35.1
kloutvorová, Jana
63.8/ 76.2,7/ 81.14,15/ 83.1/ 85.1-3/ 87.1,2
Loskot, Roman
25.3/ 156 (vpr. nahoře)/ 179.2,5/ 186
Macek, Rudolf
188.1
Mikk, Janno
www.commons.wikimedia.org
184.1
navrátil, Milan
46/170.1-4/ 180.6
Newmann, D.
www.commons.wikimedia.org
31.4
Pavela, Roman
35.2
Pescov
commons.wikimedia.org
35.3
Psallidas, P.G.
www.growables.org
54.2
Psota, Václav
104.3,4/108 (nesytka 
jabloňová)/124.3/154.1
Suchá, Jana
48-49/50.1-6
Šich, Radek
188.2,3/ 189.4-6,7(dole)
Šoltys, Vladimír
www.geo-icon.cz
27.3,4/ 142.1,2/194.1-5/ 195.7-12
Strzelecki, Jerzy
commons.wikimedia.org
185 (dole)
Vávra, Radek
84.1-4

Ostatní fotografie použité v publikaci:
Vladan Falta

aUtořI FotoGRaFIí 14

14 autoři a zdroje  
použitých fotografií
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15  PřílOhy
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00 - vegetační klid 54 - myší ouško

56 - zelené poupě

60 - první květy otevřené

75 - velikost plodů 50 % 87 - sklizňová zralost

72 - velikost lískového oříšku

58 - růžové poupě

hlavní fenologické fáze jabloní

PříLoHy 15
Fenofáze
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00 - vegetační klid 54 - myší ouško

56 - zelené poupě

65 - plný květ

75 - velikost plodů 50 % 87 - sklizňová zralost

72 - velikost lískového oříšku

58 - růžové poupě

hlavní fenologické fáze hrušní

PříLoHy15
Fenofáze



00   Vegetační klid 51   Rašení 53   Pukání pupenů

54   Myší ouško 56   Zelené poupě 54   Růžové poupě

59   Stádium balónku 60-61   První květy otevřené 65   Plný květ

67   Pokročilé kvetení 71   Plůdky do 10 mm, 1. propad 72   Lískový oříšek

73-74   T-stádium, 2. propad 75   Velikost plodů 50 % 77   Velikost plodů 70 %

 -  důležité fenologické fáze dle vývoje květních pupenů
vybrané fáze stupnice BBCH, zpracováno dle Maier et al. 1994

Jabloně

  Vladan Falta, 2011
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1 - Topaz 3 - Karmína 5 - Julia 7 - Fragrance
2 - Rubinola 4 - Rubinstep 6 - Selena 8 - Angold

Příklady odrůd rezistentních nebo tolerantních ke strupovitosti jabloně:

1

3

5

7 8

6

4

2

PříLoHy15

Rezistentní
odrůdy
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PříLoHy 15

Kalendář ochrany proti vybraným patogenům 

Kalendář ochrany proti vybraným škůdcům 
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PříLoHy15

Kalendář ochrany proti vybraným škůdcům - pokračování

= monitoring

= přímá ochrana

= možnosti nepřímé ochrany

VySVěTlIVKy:

= fyzikální ochrana (oleje)

Kalendář 
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Přípravek 
(obch. název) 

Zařazení 
Účinná látka 
nebo agens 

Toxicita  
člověk 

Toxicita  
včely 

Toxicita 
predátoři 

Fyto- 
toxicita 

Dávka 
(kg, l/ha) 

Ochranná 
lhůta (dny) Cílený organizmus 

BIOPREPARÁTY 

Lepinox Plus I, BT B. thuringiensis - - - 0 1 - housenky motýlů 

SpinTor I, BT spinosad - - Bl, DP, Sl, Šk 0 0,6 7 obaleči, květopas j. 

Carpovirusine I, BT CpGV - - - 0 1 3 obaleč jablečný 

Madex, Madex TOP I, BT CpGV - - - 0 0,1 AT obaleč jablečný 

Heterorhabditis BH H. bacteriophora - - - - 0,5 mil. ks/m2 - lalokonosec libečkový 

BIOAGENS 
Biolaagens - TP BR Typhlodromus pyri - - - - 5ks/strom - svilušky 

Typhlodromus pyri BR Typhlodromus pyri - - - - 1-2ks/strom - svilušky 
FEROMONY (METODA DEZORIENTACE) 

Isomate C Plus F  samičí feromony o. 
jablečného - - - - 1000 ks - obaleč jablečný 

Isomate CLR F samičí feromony 
cílených druhů - - - - 1000 ks - 

o. jablečný,  
o. zimolezový a  

o. zahradní 

Isomate OFM rosso F samičí feromony 
cílených druhů - - - - 500 ks - o. švestkový,  

o. slivoňový 
BOTANICKÉ INSEKTICIDY 

Spruzit-Flussig* I, B pyrethriny - toxický Bl, Sl, Zl, Šk, aj. 0 0,1% 2 saví a žraví škůdci 

NeemAzal-T/S I, B azadirachtin - - Pe 2 3-4,5 - mšice 

Quassia amara I, B dřevo z Q. amara - - - 1 3-4,5 - pilatka jablečná 

Rock Effect P, B olej z P. pinnata - - NH 2 1-3% 1 mšice, svilušky 

OLEJE 

Biool O, FP olej řepkový - - NH 3 1-5% - přezimující škůdci 

Ekol AD, AJ olej řepkový - - NH 3 1-1,5 AT přezimující škůdci 

PREV–B2 - pomerančový olej - - - 2 0,4-0,5% AT mery, mšice, svilušky 

VYSVĚTLIVKY 
Zařazení přípravků: F=fungicid, I=insekticid, BT=biopreparát, BR=bioagens-predátor, BH=bioagens-entomopatogenní háďátka, AD=aditivum, AJ=adjuvant,  O=olej, 
FP=fyzikální působení,  P= pasivní pomocný prostředek, PZ =podpora zdravotního stavu, RE=repelent  
Toxicita: NH=toxicita nehodnocena, NK= nevyžaduje klasifikaci; Bl=balnokřídlí, DP=dravé ploštice, Pe=pestřenky, Sl=slunéčka, Šk=škvoři, Zl=zlatoočky 
Fytotoxicita: 0=přípravek není fytotoxický, 1=nízké riziko fytotoxicity, 2=střední riziko fytotoxicity, 3=vysoká fytotoxicita, (-)=údaj není potřebný, N=údaj chybí 

PříLoHy 15

Seznam přípravků a metod k ochraně proti škůdcům

Přípravky

VySVětLIVKy
Zařazení přípravků: F = fungicid, I = nsekticid, BT = biopreparát, BR = bioagens 
-predátor, Bh = bioagens-entomopatogenní háďátka, AD = aditivum, AJ = ad-
juvant, O = olej, FP = fyzikální působení, P = pasivní pomocný prostředek, PZ = 
podpora zdravotního stavu, RE = repelent
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Přípravek 
(obch. název) 

Zařazení 
Účinná látka 
nebo agens 

Toxicita  
člověk 

Toxicita  
včely 

Toxicita 
predátoři 

Fyto- 
toxicita 

Dávka 
(kg, l/ha) 

Ochranná 
lhůta (dny) Cílený organizmus 

BIOPREPARÁTY 

Lepinox Plus I, BT B. thuringiensis - - - 0 1 - housenky motýlů 

SpinTor I, BT spinosad - - Bl, DP, Sl, Šk 0 0,6 7 obaleči, květopas j. 

Carpovirusine I, BT CpGV - - - 0 1 3 obaleč jablečný 

Madex, Madex TOP I, BT CpGV - - - 0 0,1 AT obaleč jablečný 

Heterorhabditis BH H. bacteriophora - - - - 0,5 mil. ks/m2 - lalokonosec libečkový 

BIOAGENS 
Biolaagens - TP BR Typhlodromus pyri - - - - 5ks/strom - svilušky 

Typhlodromus pyri BR Typhlodromus pyri - - - - 1-2ks/strom - svilušky 
FEROMONY (METODA DEZORIENTACE) 

Isomate C Plus F  samičí feromony o. 
jablečného - - - - 1000 ks - obaleč jablečný 

Isomate CLR F samičí feromony 
cílených druhů - - - - 1000 ks - 

o. jablečný,  
o. zimolezový a  

o. zahradní 

Isomate OFM rosso F samičí feromony 
cílených druhů - - - - 500 ks - o. švestkový,  

o. slivoňový 
BOTANICKÉ INSEKTICIDY 

Spruzit-Flussig* I, B pyrethriny - toxický Bl, Sl, Zl, Šk, aj. 0 0,1% 2 saví a žraví škůdci 

NeemAzal-T/S I, B azadirachtin - - Pe 2 3-4,5 - mšice 

Quassia amara I, B dřevo z Q. amara - - - 1 3-4,5 - pilatka jablečná 

Rock Effect P, B olej z P. pinnata - - NH 2 1-3% 1 mšice, svilušky 

OLEJE 

Biool O, FP olej řepkový - - NH 3 1-5% - přezimující škůdci 

Ekol AD, AJ olej řepkový - - NH 3 1-1,5 AT přezimující škůdci 

PREV–B2 - pomerančový olej - - - 2 0,4-0,5% AT mery, mšice, svilušky 

VYSVĚTLIVKY 
Zařazení přípravků: F=fungicid, I=insekticid, BT=biopreparát, BR=bioagens-predátor, BH=bioagens-entomopatogenní háďátka, AD=aditivum, AJ=adjuvant,  O=olej, 
FP=fyzikální působení,  P= pasivní pomocný prostředek, PZ =podpora zdravotního stavu, RE=repelent  
Toxicita: NH=toxicita nehodnocena, NK= nevyžaduje klasifikaci; Bl=balnokřídlí, DP=dravé ploštice, Pe=pestřenky, Sl=slunéčka, Šk=škvoři, Zl=zlatoočky 
Fytotoxicita: 0=přípravek není fytotoxický, 1=nízké riziko fytotoxicity, 2=střední riziko fytotoxicity, 3=vysoká fytotoxicita, (-)=údaj není potřebný, N=údaj chybí 

PříLoHy15

Přípravky a m
etod

y v ochraně proti škůd
cům

Přípravky

toxicita: Nh = toxicita nehodnocena, NK = nevyžaduje klasifikaci; 
Bl = blanokřídlí, DP = dravé ploštice, Pe = pestřenky, Sl = slunéčka, 
šk =škvoři, Zl = zlatoočky
Fytotoxicita: 0 = přípravek není fytotoxický, 1 = nízké riziko fytotoxi-
city, 2 = střední riziko fytotoxicity, 3 = vysoká fytotoxicita, (-) = údaj 
není potřebný, N = údaj chybí
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Přípravek1  
(obch. název) 

Zařazení 
Účinná látka 
nebo agens 

Toxicita  
člověk 

Toxicita  
včely 

Toxicita 
predátoři 

Fyto- 
toxicita 

Dávka 
(kg, l/ha) 

Ochranná 
lhůta (dny)3 

Cílený 
organizmus/účel 

BIOPREPARÁTY 
Boni Protect forte* A Aureobasidium pullulans - - - - 0,1 kg - Moniliniový úžeh 

Polyversum A Pythium oligandrum - - - - 0,05% - fytophtorová hniloba 
jahodníku 

PŘÍPRAVKY NA BÁZI SÍRY A POLYSULFIDU 
Agrosales–Síra 80 F síra - PR - 2 0,45-1% 3 strupovitost, padlí 

Kumulus WG F síra - PR - 2 0,45-1% 3 strupovitost, padlí 

LUK-sulphur WG F síra - PR - 2 0,45-1% 3 strupovitost, padlí 

Nimbus WG F síra - PR - 2 0,45-1% 3 strupovitost, padlí 

Curatio** F polysulfid vápenatý - - - 3 1-2% - strupovitost, padlí 

Stratus WG F síra - PR - 2 0,45-1% 3 strupovitost, padlí 
PŘÍPRAVKY NA BÁZI MĚDI 

Cuprocaffaro F, B oxichlorid měďnatý Xn - - 2 0,05-0,1% 
3-5 kg AT bakteriální spála,  

korové nekrózy 
Flowbrix F, B oxichlorid měďnatý - - NK 2 0,05-0,07% AT bakteriální spála 

Funguran-OH 50 WP F, B hydroxid měďnatý Xn - - 1 0,05-0,1% AT bakteriální spála 

Champion 50 WP F, B hydroxid měďnatý Xn PR NH 1 0,05-0,1% AT bakteriální spála 

Kocide 2000 F, B hydroxid měďnatý Xn - NH 1 0,05-0,1% 
2,5-3,5 kg AT bakteriální spála,  

korové nekrózy 
Korzar F, B oxichlorid měďnatý Xi Vč2 - 2 0,05-0,1% AT bakteriální spála 

Kuprikol 50 F, B oxichlorid měďnatý Xi Vč2 - 2 0,05-0,1% 
3-5 kg AT bakteriální spála,  

korové nekrózy 
Kuprikol 250 EC F, B oxichlorid měďnatý Xi Vč2 - 2 1-2 l AT bakteriální spála 
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*)  Boni Protect v ČR není dosud registrován  **) Curatio povoleno na výjimku 
VYSVĚTLIVKY 
Zařazení přípravků: F=fungicid, I=insekticid, BT=biopreparát, BR=bioagens-predátor, BH=bioagens-entomopatogenní háďátka, AD=aditivum, AJ=adjuvant,  O=olej, 
FP=fyzikální působení,  P= pasivní pomocný prostředek, PZ =podpora zdravotního stavu, RE=repelent  
Toxicita: NH=toxicita nehodnocena, NK= nevyžaduje klasifikaci; Bl=balnokřídlí, DP=dravé ploštice, Pe=pestřenky, Sl=slunéčka, Šk=škvoři, Zl=zlatoočky 
Fytotoxicita: 0=přípravek není fytotoxický, 1=nízké riziko fytotoxicity, 2=střední riziko fytotoxicity, 3=vysoká fytotoxicita, (-)=údaj není potřebný, N=údaj chybí 

PříLoHy 15

Seznam přípravků k ochraně proti patogenům

Přípravky

VySVětLIVKy
Zařazení přípravků: F = fungicid, A = antagonistický mikroorganizmus, F = fyzikál-
ní působení. toxicita: Nh = toxicita nehodnocena, NK = nevyžaduje klasifikaci

*) Boni Protect není v čR registrován  **) Curatio povoleno na výjimku
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  ÚDAJE K APLIKACI    ÚDAJE K APLIKACI    OBECNÉ ÚDAJE    OBECNÉ ÚDAJE  
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Přípravek1  
(obch. název) 

Zařazení 
Účinná látka 
nebo agens 

Toxicita  
člověk 

Toxicita  
včely 

Toxicita 
predátoři 

Fyto- 
toxicita 

Dávka 
(kg, l/ha) 

Ochranná 
lhůta (dny)3 

Cílený 
organizmus/účel 

BIOPREPARÁTY 
Boni Protect forte* A Aureobasidium pullulans - - - - 0,1 kg - Moniliniový úžeh 

Polyversum A Pythium oligandrum - - - - 0,05% - fytophtorová hniloba 
jahodníku 

PŘÍPRAVKY NA BÁZI SÍRY A POLYSULFIDU 
Agrosales–Síra 80 F síra - PR - 2 0,45-1% 3 strupovitost, padlí 

Kumulus WG F síra - PR - 2 0,45-1% 3 strupovitost, padlí 

LUK-sulphur WG F síra - PR - 2 0,45-1% 3 strupovitost, padlí 

Nimbus WG F síra - PR - 2 0,45-1% 3 strupovitost, padlí 

Curatio** F polysulfid vápenatý - - - 3 1-2% - strupovitost, padlí 

Stratus WG F síra - PR - 2 0,45-1% 3 strupovitost, padlí 
PŘÍPRAVKY NA BÁZI MĚDI 

Cuprocaffaro F, B oxichlorid měďnatý Xn - - 2 0,05-0,1% 
3-5 kg AT bakteriální spála,  

korové nekrózy 
Flowbrix F, B oxichlorid měďnatý - - NK 2 0,05-0,07% AT bakteriální spála 

Funguran-OH 50 WP F, B hydroxid měďnatý Xn - - 1 0,05-0,1% AT bakteriální spála 

Champion 50 WP F, B hydroxid měďnatý Xn PR NH 1 0,05-0,1% AT bakteriální spála 

Kocide 2000 F, B hydroxid měďnatý Xn - NH 1 0,05-0,1% 
2,5-3,5 kg AT bakteriální spála,  

korové nekrózy 
Korzar F, B oxichlorid měďnatý Xi Vč2 - 2 0,05-0,1% AT bakteriální spála 

Kuprikol 50 F, B oxichlorid měďnatý Xi Vč2 - 2 0,05-0,1% 
3-5 kg AT bakteriální spála,  

korové nekrózy 
Kuprikol 250 EC F, B oxichlorid měďnatý Xi Vč2 - 2 1-2 l AT bakteriální spála 
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*)  Boni Protect v ČR není dosud registrován  **) Curatio povoleno na výjimku 
VYSVĚTLIVKY 
Zařazení přípravků: F=fungicid, I=insekticid, BT=biopreparát, BR=bioagens-predátor, BH=bioagens-entomopatogenní háďátka, AD=aditivum, AJ=adjuvant,  O=olej, 
FP=fyzikální působení,  P= pasivní pomocný prostředek, PZ =podpora zdravotního stavu, RE=repelent  
Toxicita: NH=toxicita nehodnocena, NK= nevyžaduje klasifikaci; Bl=balnokřídlí, DP=dravé ploštice, Pe=pestřenky, Sl=slunéčka, Šk=škvoři, Zl=zlatoočky 
Fytotoxicita: 0=přípravek není fytotoxický, 1=nízké riziko fytotoxicity, 2=střední riziko fytotoxicity, 3=vysoká fytotoxicita, (-)=údaj není potřebný, N=údaj chybí 

PříLoHy15

Přípravky a m
etod

y v ochraně proti patogenům

Přípravky

Fytotoxicita: 0 = přípravek není fytotoxický, 1 = nízké riziko fytotoxi-
city, 2 = střední riziko fytotoxicity, 3 = vysoká fytotoxicita, (-) = údaj 
není potřebný, N = údaj chybí
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  ÚDAJE K APLIKACI    OBECNÉ ÚDAJE    OBECNÉ ÚDAJE  

PODPŮRNÉ LÁTKY – BEZ SPECIFICKÉHO ÚČINKU NA ORGANIZMY 
AquaVitrin K PZ vodní sklo draselné - - - N 0,4-1% - zvýšení kondice 

Bioblatt PZ lecitin - - NH N 0,15% - zvýšení kondice 

Bio Plantella Natur-f PZ přesličkový extrakt - - - N 0,5% - zvýšení kondice 
Bio Plantella Natur-f-R PZ přesličkový extrakt - - - N 100% - zvýšení kondice 

VermiFit B PZ výluh z kompostu 
kalifornských žížal - - - 0 4-5 - zvýšení kondice 

PODPŮRNÉ LÁTKY – SE SPECIFICKÝM ÚČINKEM NA ORGANIZMY 
Alginure PZ výtažek z mořských řas - - NH 1 3-5 - strupovitost 

Cocana PZ dras. kokosové mýdlo Xi - - N 3-4 AT sazovitost, h. choroby 

Myco-Sin PZ síran hlinitý, deaktiv. 
suš. kvasnice,.. Xi - - 0 0,8-1% - skládkové choroby 

VitiSan PZ hydrogen bikarbonát 
draselný - - - 0 0,5-1% - strupovitost,  

skládkové choroby 

Přípravek1  
(obch. název) 

Zařazení 
Účinná látka 
nebo agens 

Toxicita  
člověk 

Toxicita  
včely 

Toxicita 
predátoři 

Fyto- 
toxicita 

Dávka 
(kg, l/ha) 

Ochranná 
lhůta (dny)3 

Cílený 
organizmus/účel 

VYSVĚTLIVKY 
Zařazení přípravků: F=fungicid, I=insekticid, BT=biopreparát, BR=bioagens-predátor, BH=bioagens-entomopatogenní háďátka, AD=aditivum, AJ=adjuvant,  O=olej, 
FP=fyzikální působení,  P= pasivní pomocný prostředek, PZ =podpora zdravotního stavu, RE=repelent  
Toxicita: NH=toxicita nehodnocena, NK= nevyžaduje klasifikaci; Bl=balnokřídlí, DP=dravé ploštice, Pe=pestřenky, Sl=slunéčka, Šk=škvoři, Zl=zlatoočky 
Fytotoxicita: 0=přípravek není fytotoxický, 1=nízké riziko fytotoxicity, 2=střední riziko fytotoxicity, 3=vysoká fytotoxicita, (-)=údaj není potřebný, N=údaj chybí 

PříLoHy 15

Seznam podpůrných látek využívaných v ochraně v EP

Upozornění: Pro rok 2016 není registrován přípravek Alginure

Přípravky

VySVětLIVKy
Zařazení přípravků: PZ = podpora zdravotního stavu
toxicita: Nh = toxicita nehodnocena, 
Fytotoxicita: 0 = přípravek není fytotoxický, 1= nízké riziko fytotoxicity, 2 =střední ri-
ziko fytotoxicity, 3 = vysoká fytotoxicita, (-) = údaj není potřebný, N = údaj chybí



221Ochrana jádrovin v ekologické produkci 

  ÚDAJE K APLIKACI    OBECNÉ ÚDAJE    OBECNÉ ÚDAJE  

PODPŮRNÉ LÁTKY – BEZ SPECIFICKÉHO ÚČINKU NA ORGANIZMY 
AquaVitrin K PZ vodní sklo draselné - - - N 0,4-1% - zvýšení kondice 

Bioblatt PZ lecitin - - NH N 0,15% - zvýšení kondice 

Bio Plantella Natur-f PZ přesličkový extrakt - - - N 0,5% - zvýšení kondice 
Bio Plantella Natur-f-R PZ přesličkový extrakt - - - N 100% - zvýšení kondice 

VermiFit B PZ výluh z kompostu 
kalifornských žížal - - - 0 4-5 - zvýšení kondice 

PODPŮRNÉ LÁTKY – SE SPECIFICKÝM ÚČINKEM NA ORGANIZMY 
Alginure PZ výtažek z mořských řas - - NH 1 3-5 - strupovitost 

Cocana PZ dras. kokosové mýdlo Xi - - N 3-4 AT sazovitost, h. choroby 

Myco-Sin PZ síran hlinitý, deaktiv. 
suš. kvasnice,.. Xi - - 0 0,8-1% - skládkové choroby 

VitiSan PZ hydrogen bikarbonát 
draselný - - - 0 0,5-1% - strupovitost,  

skládkové choroby 

Přípravek1  
(obch. název) 

Zařazení 
Účinná látka 
nebo agens 

Toxicita  
člověk 

Toxicita  
včely 

Toxicita 
predátoři 

Fyto- 
toxicita 

Dávka 
(kg, l/ha) 

Ochranná 
lhůta (dny)3 

Cílený 
organizmus/účel 

VYSVĚTLIVKY 
Zařazení přípravků: F=fungicid, I=insekticid, BT=biopreparát, BR=bioagens-predátor, BH=bioagens-entomopatogenní háďátka, AD=aditivum, AJ=adjuvant,  O=olej, 
FP=fyzikální působení,  P= pasivní pomocný prostředek, PZ =podpora zdravotního stavu, RE=repelent  
Toxicita: NH=toxicita nehodnocena, NK= nevyžaduje klasifikaci; Bl=balnokřídlí, DP=dravé ploštice, Pe=pestřenky, Sl=slunéčka, Šk=škvoři, Zl=zlatoočky 
Fytotoxicita: 0=přípravek není fytotoxický, 1=nízké riziko fytotoxicity, 2=střední riziko fytotoxicity, 3=vysoká fytotoxicita, (-)=údaj není potřebný, N=údaj chybí 

PříLoHy15

Pod
půrné látky v ekologické prod

ukci
Přípravky
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Ovocné sady jsou ideálním prostředím 
pro uskutečnění programu ekologické 
produkce. Jejich dlouhodobý charakter 
a relativně vysoká biodiverzita umožňu-
jí uplatnění řady zásad, které je v polních 
plodinách obtížné uskutečnit. Je proto lo-
gické, že ekologické pěstování ovoce do-
znalo za poslední dvě desetiletí v celoev-
ropském měřítku rozvoj od extenzivního 
pojetí k propracované technologii s vý-
sledky srovnatelnými s produkcí integro-
vanou. Cílem této metodiky, jež vznikala v 
horizontu 5 let, je podat ucelený přehled 
o systému ochrany jabloní i hrušní, který 
je na těchto postupech založen. Věříme, 
že předkládaná publikace zaujme nejen 
pěstitele, ale i další čtenáře.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2016                     

CO NAJDETE V TéTO KNIZE
 ● Vstupní informace o ekologické produkci  (definici, historii a legislativu)
 ● Principy biologických metod ochrany - popis, mechanizmy účinku, využití
 ● V přehledné formě informace ke 150 druhům patogenů a škůdců
 ● Přibližně 1000 kvalitních fotografií a obrázků provázejících texty
 ● Podrobné popisy klíčových druhů, životní cykly, schémata
 ● Konkrétní doporučení v ochraně, harmonogram ochrany, výběr přípravků
 ● Popis a fotografie hlavních necílových druhů a možnosti jejich podpory
 ● Fenologické fáze jádrovin, kalendář ochrany  a seznam přípravků


