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Month Deadline Plant protection products
List of varieties/ 

fertilizers

1
21. 11. 

2022

Complex protection of winter wheat

herbicides

 fungicides 

 insecticides

Cereals

growth and development regulators

2 2. 1. 2023

Complex protection of winter 

rapeseed

herbicides

 fungicides

 insecticides

growth and development regulators

applied on the leaf

 legumes: peas, 

beans, soybeans, 

lupine and sugar 

beets

 foliar fertilizers

3 1. 2.

Complex protection of spring barley

herbicides

 fungicides 

 insecticides

4 1. 3.

Complex protection of corn 

herbicides

 fungicides

 insecticides

5 – 6 29. 3.

Complex protection of sunfl ower

herbicides

 fungicides

 insecticides

 regulators of growth and development

winter rape

Pre-harvest application

winter wheat and spring barley

winter rape

peas

potatoes

 red   clover, crimson clover

Additives, adjuvants and other 

benefi cial substances

7 30. 5.

Autumn protection of winter rapeseed

herbicides

 fungicides and morpho regulators

 regulators of growth

 insecticides, molluscicides and 

rodenticides

pickling agents

Cereals and rapeseed

benefi cial plant products for pickling

Month Deadline Plant protection products
List of varieties/ 

fertilizers

8 3. 7.

Winter cereals – protection and 

varieties

herbicides – for autumn application

 insecticides

pickling agents

winter wheat, 

winter barley, 

winter rye and 

winter triticale

9 – 10 7. 8.

Pickling agents of spring crops

spring wheat, spring rye, spring triticale, 

spring barley, oat, corn, spring rape, 

poppy, potatoes, sugar beets, peas, 

beans, lupine, soybeans

Benefi cial substances for pickling

spring crops

11 4. 10.
Overview of corn hybrids and varieties 

of sorghum for 2023
corn and sorghum

12 1. 11.
Overview of spring cereals and 

sunfl ower varieties for 2023

spring barley, 

spring wheat, 

spring oat and 

spring triticale

sunfl ower

1/2024
27. 11. 

2023

Complex protection of winter wheat

herbicides

 fungicides 

 insecticides

Cereals

growth and development regulators

Practical guide for plant protection
This monthly magazine brings tabular overviews of plant protection products in the form of an 

attractive design. Introduced products used to reduce the presence of harmful factors (weeds, 

diseases and pests) are divided by crop. They are supplemented by the main characteristics, 

important when deciding on treatment. Some issues also provide information on the varieties 

of the main agricultural crops, the important characteristics and parameters which are clearly 

summarized in the individual tables. Emphasis is placed on the timeliness of the provided 

information.

We will be happy to include in any edition a complex graphically 

processed occurrence of harmful pests, supplemented by plant protection 

recommendations regarding the developmental stages of the crop. 

You can choose from two scopes: a double-sided in the middle of the 

magazine and a folding fl ap the size of three A4 pages. 

We implement this project for wheat, rape, corn, potatoes, peas, 

poppies, sunfl owers and sugar beets.

Date of distribution of subscribers is the same as magazine CROP HARVEST

distribution is in May

distribution 
is in September

Crop harvest and 
Magazine of plant medicine
Ing. Barbora Pučoková
+420 602 378 575

barbora.pucokova@profipress.cz

www.profipress.cz

AGRONOM / AGRONOMIST



 40 Kč40 K0 Kč | saKč | s moostattatná přatná přp íloha čaíloha čloha čččassopopisuisu

ocochrana roochrana roochrana rooohrana rostlinstlin stststl | vý| výv živa rostlživa rostlin | osivoin | osivo| osn | osivo | osivo a a sadba  a sadba sadba adba 

Agronom 5/2022, ročnAgronom 5/2022, Agronom 5/2022, ročAgroAgroAgronAgroA onAgron ík XVIIík XVIXVIIVIVIIII

PPředplatné, distribuPředpře platné, distribuPPř str ci a fakturaci zajifaa fakturaci a fakturaci zajiškturaci turaci zajišturaci zajišuraci zac a i a faktutu ťujeťujeťujeťujeje

pro ČR i SR: oddělenpro ČR i SR: oddpro ČRpro ČR i SR: pro ČR i SR: oddělenR: ododdělenSR: oddělenR:ČR i SR: odděleČR i SR: odděl íí distribí distribucestribubucestribucebuceibbuceuc

tel.: 277 0277 001 60077 00017 001 6001 600 6 0

e-mailail: il: odbytodbyt@odbyt@odbyt@yt@profipt@profipyt@proyt@profipl: ress.creess.czreesess

sleva pro studenty 5sleva pro studenty 5sleva pro spa prosleva pro stusleva pro studentystudenty 5eva roa pro ssleva pro studenty 5e st 0 %0 %%0 %0

Adresa redresa redakcedresaresa reda

Jana Masaryka 2559/5na Masaryka 2559/522559/5Jana Masaryka 2559/5Jana Masaryka 6b, 120 00 Praha 26b, 16b, 120 00 Praha 2, 120 00 Praha00 

e-mail: uroda@profipe-mail: uroda@profipil: uroda@profipail: uroda@profipe-mail: uroda@ ress.cressress.czress.czress.c

ŠéfredaktorŠéfredaktoŠéfredaktŠéfredaktor

Ing. David Boumang. David BoumaIng. David BoDavid BBoumad Bou

tel.: 277 001 627tel :l.: 277 001 627 tel.: 277 001 627: 277  277 

mobil: 724 311 085mobil: 724 311 08 311 085724 311 085

e-mail: david.bouma@e-mail: david.bouma@e-mail: david.bouma@-mail: daail: david.bouma@-m profipress.czprofipress.czprofipress.profipress.czpres

RedaktořRedaktořiRedaktořiakto

Ing. Barbora Venclovng. Barbora Venclovarbora VenclovovVeVe áá

tel.: 277 001 628tel.: 277 001 628

mobil: 724 531 806mobil: 724 531 88064 

e-mail: barbora.vencail: barborarbboil: barbora.vencm l: barbor loova@profipress.czva@profipress.czrofiprefippr

Ing. Jana Pančíková,g. Jana Pančíkovg. Jana Pančíkona Pančíková,číkna on Ph D Ph.D.

mobil: 602 436 932obil: 602 436 93obil: 602 436 93bi 602 436 9320 99ob

e-e-mail: jana.pancie-mail: jana.panciail: jana pjana.pancikomail: jana.pance-mail: jana.pancikoe ancian ncika va@profipress@profipress.czipress.czpv

Inzeercrcercerc

IIng. Barbora. Barbora. Barbng. Barborara a Pučokokovkováá

tel.: 277 001el.: 277 0011 6656el.: 277 001 277 0 6

mobil: 602 37l: 602 378l: 602 3788 575

e-mail: barborae-mail: barboail: barboramail: barbora..e-mail: barbora.pucocoe-mail: barbora.pucobobora kova@profipress.czkova@profipress.czfip

GrafikaGrafikaa

Ilona Frčona FrčkFrčkokováona

Jazyková korektazyková korekkturakturaá á tu

Mgr. Hana GrunMgr. Hana GruGruntorádotorádountorádoan vá, vá,

Věra Melicelica MelicharováMelicharováv

Mgr. Marie BorskMgr. Marie Borskággr Mag Marie Borsk

VydáváVydávááv

Profi Press s. r. o.Profi Prerofi Press s. r. o

Jana Masaryka 2559/5Jana MJana Masaryka 25 6b, 120 00 Praha 2Praha 2

TiskTi

H.R.G. spol. s r. o.R.G. spol. s r. H.R.G. spol. s r. o.

MK ČR E 16399, ISSN K ČR E 16399K 1801-602222

5 | 205 | 205 | 20222222

SlunečniceSlunečnice
 3 Herbicid3 Herbicidy
 9 FungicidFungicidy

11 Insektici11 dydy
12 Regulátor2 Regulátor12 Regulátor12 Regulát y růstu a výy růstu a výůstu a výůstu a ývojevojevoje

OdrůdyOdrůdyy
13 Ozimá řemá řepkap

Slunečnice
kompletní ochrana

+ odrůdy 

ozimé řepky

–
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Nové povolené přípravky na ochranu rostlin – herbicidy

Battle Delta (fl ufenacet 400 g/l, difl ufenikan 200 g/l), Cheminova A/S, Dánsko, platnost do 31. 10. 2017

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen, 
ozimé žito

chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté 0,3–0,425 l/ha, 200–300 l vody/ha AT
1)na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen, 
ozimé žito

psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté 0,425–0,6 l/ha, 200–300 l vody/ha AT
1)na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Ozimé obilniny 6 4 4 4

Callisto Turbo (mesotrion 150 g/kg, dikamba 312,5 g/kg, nikosulfuron 100 g/kg), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 31. 7. 2017

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Kukuřice plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
400 g/ha + 1–1,5 l/ha Adigor – TM, 
80–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–19
2)postemergentně
max. 1x

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Kukuřice 4 4 4 4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

Kukuřice nelze 30 15 5

Capreno (tembotrion 345 g/l, thienkarbazon-methyl 68 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 30. 4. 2016

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
0,22 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM, 
200–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–16
2)postemergentně
max. 1x v plodině

Kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
0,29 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM, 
200–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–16
2)postemergentně
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

–
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Nové zapsané další prostředky na ochranu rostlin do úředního registru – pasivní pomocné prostředky

BROS lepové desky (polybutylen 80 %, pryskyřice aromatická (C9) 20 %), BROS CZECH, s. r. o., Ostrava, platnost do 19. 11. 2025

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Pokojové rostliny, balkónové rostliny mšice, třásněnky, molice a další létající škůdci 1–4 lepové desky/květináč – 4)velikost desky 7,5 x 12 cm

Zahrady,
skleníkové kultury, sady

mšice, třásněnky, molice a další létající škůdci 1–2 lepové desky/m2 – 4)velikost desky 10 x 24 cm

Poznámka: 4)k dávkování, ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit

BROS oboustranný lepový pás (polybutylen 80 %, pryskyřice aromatická (C9) 20 %), BROS CZECH, s. r. o., Ostrava, platnost do 14. 10. 2025

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Ovocné stromy, okrasné stromy
mechanická ochrana, monitoring (housenky, 
mravenci a ostatní škůdci)

podle návodu
ochrannou lhůtu není nutné 

stanovit
lepový pás

BROS stromový balzám (ethoxylované alkoholy C12-C14 0,9 %), BROS CZECH, s. r. o., Hulváky, platnost do 28. 1. 2026

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Dřeviny
ochrana ran po řezu, 
ochrana ran po mechanickém poškození

podle návodu
ochrannou lhůtu není nutné 

stanovit
nátěr, neaplikovat v době mrazů

Funghi-Stop (olej neemový 26,7 % hm., olej fenyklový 26,7 % hm., olej tymiánový 16,0 % hm., olej saturejkový 0,6 % hm., olej čajovníkový 0,6 % hm., olej dobromyslový 
0,6 % hm., olej meduňkový 0,6 % hm., olej pelargoniový 0,6 % hm., olej z borovicového jehličí 0,6 % hm.), 1. Aromaterapeutická KH a. s., Kšice, platnost do 16. 2. 2026

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Zelenina, kořeninové rostliny a koření zvýšení obranyschopnosti rostlin
10–30 ml
1 l vody

5

1)od května do srpna
2)houbové choroby
4)do počátku skanutí
5)venkovní prostory
max. počet aplikací v plodině není omezen, interval mezi 
aplikacemi 4–7 dnů

Ovocné stromy a keře, ovocné plodiny, okrasné 
rostliny

zvýšení obranyschopnosti rostlin
10–30 ml
1 l vody

5

1)při rašení a/nebo od května do srpna
2)houbové choroby
4)do počátku skanutí
5)venkovní prostory
max. počet aplikací v plodině není omezen, interval mezi 
aplikacemi 4–7 dnů

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, 4)k dávkování, 5)k umístění

✏

double sided card 

in the middle of 

a magazine

140 x 307

Flap before 

front page

67 x 237 (obverse)

67 x 297 (reverse)

Type of advertisement Size (mm) Price (EUR)

Flap before front page 67 x 237 (obverse), 67 x 297 (reverse) 1 760

Folding fl ap with phenophases
logos of plant products and their use 

on the page  610 x 297 1 560

Double page with phenophases 
inside the magazine

420 x 297 (fallout*) 1 000

double sided card in the mid-
dle of a magazine

140 x 307 1 240

1/1 210 x 297 or 297 x 210 (fallout*) 1 400

1/2 – bottom banner 267 x 90 840

1/3 – bottom banner 267 x 59 680

1/4 132 x 90 560

1/6 132 x 59 360

Logo of the product with text 
range of 500 characters

placing in the table 160

Logo of the company at all 
varieties or products

price per 12 issues

Price per issue
720/year

180

–
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Nové povolené přípravky na ochranu rostlin – herbicidy

Battle Delta (fl ufenacet 400 g/l, difl ufenikan 200 g/l), Cheminova A/S, Dánsko, platnost do 31. 10. 2017

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen, 
ozimé žito

chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté 0,3–0,425 l/ha, 200–300 l vody/ha AT
1)na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen, 
ozimé žito

psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté 0,425–0,6 l/ha, 200–300 l vody/ha AT
1)na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Ozimé obilniny 6 4 4 4

Callisto Turbo (mesotrion 150 g/kg, dikamba 312,5 g/kg, nikosulfuron 100 g/kg), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 31. 7. 2017

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Kukuřice plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
400 g/ha + 1–1,5 l/ha Adigor – TM, 
80–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–19
2)postemergentně
max. 1x

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Kukuřice 4 4 4 4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

Kukuřice nelze 30 15 5

Capreno (tembotrion 345 g/l, thienkarbazon-methyl 68 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 30. 4. 2016

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
0,22 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM, 
200–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–16
2)postemergentně
max. 1x v plodině

Kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
0,29 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM, 
200–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–16
2)postemergentně
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

1/1

297 x 210

spad

–
 2 –

Nové povolené přípravky na ochranu rostlin – herbicidy

Battle Delta (fl ufenacet 400 g/l, difl ufenikan 200 g/l), Cheminova A/S, Dánsko, platnost do 31. 10. 2017

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen, 
ozimé žito

chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté 0,3–0,425 l/ha, 200–300 l vody/ha AT
1)na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen, 
ozimé žito

psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté 0,425–0,6 l/ha, 200–300 l vody/ha AT
1)na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Ozimé obilniny 6 4 4 4

Callisto Turbo (mesotrion 150 g/kg, dikamba 312,5 g/kg, nikosulfuron 100 g/kg), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 31. 7. 2017

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Kukuřice plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
400 g/ha + 1–1,5 l/ha Adigor – TM, 
80–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–19
2)postemergentně
max. 1x

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Kukuřice 4 4 4 4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

Kukuřice nelze 30 15 5

Capreno (tembotrion 345 g/l, thienkarbazon-methyl 68 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 30. 4. 2016

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
0,22 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM, 
200–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–16
2)postemergentně
max. 1x v plodině

Kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
0,29 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM, 
200–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–16
2)postemergentně
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní
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Vertisan (penthiopyrad 200 g/l), DuPont CZ s. r. o., Praha, platnost do 30. 4. 2025
Rozsah povoleného použití

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Pšenice braničnatka pšeničná, rez pšeničná 1,5 l/ha, 200–400 l vody/ha AT
1)BBCH 25–69
max. 1x v plodině

Ječmen
hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost ječme-
ne, ramulariová skvrnitost ječmene

1,5 l/ha, 200–400 l vody/ha AT
1)BBCH 25–59
max. 1x v plodině

Jarní ječmen rez ječná 1,5 l/ha, 200–400 l vody/ha AT
1)BBCH 25–59
max. 1x v plodině

Žito rez žitná, rynchosporiová skvrnitost, braničnatka pšeničná 1,5 l/ha, 200–400 l vody/ha AT
1)BBCH 25–69
max. 1x v plodině

Tritikale rez pšeničná, rynchosporiová skvrnitost 1,5 l/ha, 200–400 l vody/ha AT
1)BBCH 25–69
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Obilniny 4 4 4 4
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Nové povolené přípravky na ochranu rostlin – herbicidy

Battle Delta (fl ufenacet 400 g/l, difl ufenikan 200 g/l), Cheminova A/S, Dánsko, platnost do 31. 10. 2017

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen, 
ozimé žito

chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté 0,3–0,425 l/ha, 200–300 l vody/ha AT
1)na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen, 
ozimé žito

psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté 0,425–0,6 l/ha, 200–300 l vody/ha AT
1)na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Ozimé obilniny 6 4 4 4

Callisto Turbo (mesotrion 150 g/kg, dikamba 312,5 g/kg, nikosulfuron 100 g/kg), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 31. 7. 2017

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Kukuřice plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
400 g/ha + 1–1,5 l/ha Adigor – TM, 
80–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–19
2)postemergentně
max. 1x

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Kukuřice 4 4 4 4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

Kukuřice nelze 30 15 5

Capreno (tembotrion 345 g/l, thienkarbazon-methyl 68 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 30. 4. 2016

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
0,22 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM, 
200–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–16
2)postemergentně
max. 1x v plodině

Kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
0,29 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM, 
200–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–16
2)postemergentně
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

–
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Nové zapsané další prostředky na ochranu rostlin do úředního registru – pasivní pomocné prostředky

BROS lepové desky (polybutylen 80 %, pryskyřice aromatická (C9) 20 %), BROS CZECH, s. r. o., Ostrava, platnost do 19. 11. 2025

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Pokojové rostliny, balkónové rostliny mšice, třásněnky, molice a další létající škůdci 1–4 lepové desky/květináč – 4)velikost desky 7,5 x 12 cm

Zahrady,
skleníkové kultury, sady

mšice, třásněnky, molice a další létající škůdci 1–2 lepové desky/m2 – 4)velikost desky 10 x 24 cm

Poznámka: 4)k dávkování, ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit

BROS oboustranný lepový pás (polybutylen 80 %, pryskyřice aromatická (C9) 20 %), BROS CZECH, s. r. o., Ostrava, platnost do 14. 10. 2025

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Ovocné stromy, okrasné stromy
mechanická ochrana, monitoring (housenky, 
mravenci a ostatní škůdci)

podle návodu
ochrannou lhůtu není nutné 

stanovit
lepový pás

BROS stromový balzám (ethoxylované alkoholy C12-C14 0,9 %), BROS CZECH, s. r. o., Hulváky, platnost do 28. 1. 2026

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Dřeviny
ochrana ran po řezu, 
ochrana ran po mechanickém poškození

podle návodu
ochrannou lhůtu není nutné 

stanovit
nátěr, neaplikovat v době mrazů

Funghi-Stop (olej neemový 26,7 % hm., olej fenyklový 26,7 % hm., olej tymiánový 16,0 % hm., olej saturejkový 0,6 % hm., olej čajovníkový 0,6 % hm., olej dobromyslový 
0,6 % hm., olej meduňkový 0,6 % hm., olej pelargoniový 0,6 % hm., olej z borovicového jehličí 0,6 % hm.), 1. Aromaterapeutická KH a. s., Kšice, platnost do 16. 2. 2026

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Zelenina, kořeninové rostliny a koření zvýšení obranyschopnosti rostlin
10–30 ml
1 l vody

5

1)od května do srpna
2)houbové choroby
4)do počátku skanutí
5)venkovní prostory
max. počet aplikací v plodině není omezen, interval mezi 
aplikacemi 4–7 dnů

Ovocné stromy a keře, ovocné plodiny, okrasné 
rostliny

zvýšení obranyschopnosti rostlin
10–30 ml
1 l vody

5

1)při rašení a/nebo od května do srpna
2)houbové choroby
4)do počátku skanutí
5)venkovní prostory
max. počet aplikací v plodině není omezen, interval mezi 
aplikacemi 4–7 dnů

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, 4)k dávkování, 5)k umístění

✏
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Nové povolené přípravky na ochranu rostlin – herbicidy

Battle Delta (fl ufenacet 400 g/l, diflfl  ufenikan 200 g/l), Cheminova A/S, Dánsko, platnost do 31. 10. 2017fl

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen,
ozimé žito

chundelka metlice, lipnice roční, plevele dvouděložné jednoleté 0,3–0,425 l/ha, 200–300 l vody/ha AT
1)na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

Ozimá pšenice, ozimé tritikale, ozimý ječmen,
ozimé žito

psárka polní, plevele dvouděložné jednoleté 0,425–0,6 l/ha, 200–300 l vody/ha AT
1)na podzim, BBCH 00–21
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Ozimé obilniny 6 4 4 4

Callisto Turbo (mesotrion 150 g/kg, dikamba 312,5 g/kg, nikosulfuron 100 g/kg), Syngenta Crop Protection AG, Švýcarsko, platnost do 31. 7. 2017

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Kukuřice plevele jednoděložné, plevele dvouděložné
400 g/ha + 1–1,5 l/ha Adigor – TM,
80–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–19
2)postemergentně
max. 1x

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní

Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Kukuřice 4 4 4 4

Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin (m)

Kukuřice nelze 30 15 5

Capreno (tembotrion 345 g/l, thienkarbazon-methyl 68 g/l), Bayer S. A. S., Francie, platnost do 30. 4. 2016

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
0,22 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM,
200–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–16
2)postemergentně
max. 1x v plodině

Kukuřice plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté
0,29 l/ha + 2 l/ha Mero 33528 – TM,
200–400 l vody/ha

AT

1)BBCH 12–16
2)postemergentně
max. 1x v plodině

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, AT – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní
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Nové zapsané další prostředky na ochranu rostlin do úředního registru – pasivní pomocné prostředky

BROS lepové desky (polybutylen 80 %, pryskyřice aromatická (C9) 20 %), BROS CZECH, s. r. o., Ostrava, platnost do 19. 11. 2025

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Pokojové rostliny, balkónové rostliny mšice, třásněnky, molice a další létající škůdci 1–4 lepové desky/květináč – 4)velikost desky 7,5 x 12 cm

Zahrady,
skleníkové kultury, sady

mšice, třásněnky, molice a další létající škůdci 1–2 lepové desky/m2 – 4)velikost desky 10 x 24 cm

Poznámka: 4)k dávkování, ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit

BROS oboustranný lepový pás (polybutylen 80 %, pryskyřice aromatická (C9) 20 %), BROS CZECH, s. r. o., Ostrava, platnost do 14. 10. 2025

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Ovocné stromy, okrasné stromy
mechanická ochrana, monitoring (housenky, 
mravenci a ostatní škůdci)

podle návodu
ochrannou lhůtu není nutné 

stanovit
lepový pás

BROS stromový balzám (ethoxylované alkoholy C12-C14 0,9 %), BROS CZECH, s. r. o., Hulváky, platnost do 28. 1. 2026

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Dřeviny
ochrana ran po řezu, 
ochrana ran po mechanickém poškození

podle návodu
ochrannou lhůtu není nutné 

stanovit
nátěr, neaplikovat v době mrazů

Funghi-Stop (olej neemový 26,7 % hm., olej fenyklový 26,7 % hm., olej tymiánový 16,0 % hm., olej saturejkový 0,6 % hm., olej čajovníkový 0,6 % hm., olej dobromyslový 
0,6 % hm., olej meduňkový 0,6 % hm., olej pelargoniový 0,6 % hm., olej z borovicového jehličí 0,6 % hm.), 1. Aromaterapeutická KH a. s., Kšice, platnost do 16. 2. 2026

Plodina, oblast použití Škodlivý organismus, jiný účel použití Dávkování, mísitelnost Ochranná lhůta Poznámka

Zelenina, kořeninové rostliny a koření zvýšení obranyschopnosti rostlin
10–30 ml
1 l vody

5

1)od května do srpna
2)houbové choroby
4)do počátku skanutí
5)venkovní prostory
max. počet aplikací v plodině není omezen, interval mezi 
aplikacemi 4–7 dnů

Ovocné stromy a keře, ovocné plodiny, okrasné 
rostliny

zvýšení obranyschopnosti rostlin
10–30 ml
1 l vody

5

1)při rašení a/nebo od května do srpna
2)houbové choroby
4)do počátku skanutí
5)venkovní prostory
max. počet aplikací v plodině není omezen, interval mezi 
aplikacemi 4–7 dnů

Poznámka: 1)k plodině, 2)ke škodlivému organismu, 4)k dávkování, 5)k umístění

✏
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logo of the 

product

Issue Intended content Deadline Distribution

1 / February Plant protection in February and March, over winter and early spring pests on fruit trees, weeds, diseases and pests of cereals and rape 6. 1. 2023 31. 1. 2023

2 / April Plant protection in April and May, late spring weeds, diseases and pests of crops and fruit trees 6. 3. 1. 4. 

3 / June Plant protection in June and July, diseases and pests of vegetables and fruit trees 15. 5. 9. 6. 

4 / August Plant protection in August and September, weeds, diseases and pests 7. 7. 7. 8. 

5 / October Plant protection October – January, weeds, diseases and pests 1. 9. 9. 10. 

6 / December Evaluation of pests occurrence for year 2023, reports about mechanization in plant protection 23. 10. 20. 11. 

Regulace škodlivých organismů3/2016
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z jara škodí na pupenech, květech a listech 

a později vykusují drobné jamky v mladých 

plůdcích, nejčastěji jabloní, ale i hrušní, třešní, 

višní, slivoní, meruněk, broskvoní i trnek 

a hlohu. Poškozené plody se následkem žíru 

příznačně deformují. Plody, do kterých jsou 

nakladena vajíčka, mají samičkami nakousnu-

té stopky a opadávají. Podobné škody způso-

buje i zobonoska třešňová (Rhynchites aura-
tus). Zobonoska prýtová (Involvulus caerule-
us) klade vajíčka do mladých letorostů jabloní, 

hrušní, třešní, višní a slivoní a zobonoska 
jabloňová (Neocoenorrhinus pauxillus) do 

řapíků jednotlivých listů jabloní. Napadené 

letorosty pak zasychají a visí dolů. Zobonoska 
révová (Byctiscus betulae) nakusuje řapíky 

listů hrušní a révy vinné a zavadající listy pak 

stáčí do typických doutníků. Obdobné smotky 

na lísce způsobuje zobonoska lísková 
(Apoderus coryli). Larvy se vyvíjejí ve spad-

lých plodech, nakousnutých prýtech a listech. 

Dorostlé larvy se zavrtávají do půdy. Buď 

přezimují, nebo se z nich ještě na podzim 

v témže roce vyvinou dospělci, kteří vyžírají 

pupeny ovocných dřevin a přezimují v půdě, 

ve spadaném listí nebo jiných úkrytech. 
Ochrana – Výskyt brouků lze monitorovat 

navázáním pásů vlnité lepenky na kmeny stro-

mů. Pásy se navazují koncem srpna. Na zahra-

dách lze brouky likvidovat v pásech z vlnité 

lepenky nebo setřásat do plachty a ničit, pří-

padně sbírat opadané plody s larvami. 

Při silnějším napadení, které se nejlépe 

určuje sklepáváním brouků z větví nebo pro-

hlížením mladých plůdků nebo letorostů, je 

vhodné po odkvětu provést ošetření povolený-

mi neonikotinoidy Calypso nebo Mospilan. 

Mšice na ovocných dřevinách 

Na jabloních také škodí monocyklická (má 

jeden okruh hostitelských rostlin) mšice jablo-
ňová (Aphis pomi). Je často přehlížena, proto-

že je žlutozelená a nemění barvu poškozených 

listů a letorostů. Při silnějších výskytech, 

kromě poškození mladých letorostů, které 

zasychají, poškozuje také mladé plody. 

Napadené plody podle stupně poškození buď 

opadnou, nebo zůstanou drobné, nahloučené, 

zelené, deformované a bez chuti až do sklizně. 

Tato mšice škodí na jabloních celoročně. 

Nápadnější poškození způsobují mšice rodu 

Dysaphis. Napadené listy se zkrucují a zbarvu-

jí do červena. Již koncem května a v červnu 

přelétají tyto mšice ze zimního hostitele na 

jitrocele. Na jabloně se opět vracejí až v září. 

Také na třešních a slivoních škodí různé 

druhy mšic. Mšice na slivoních, kromě poško-

zení listů a mladých letorostů, přenášejí virové 
neštovice slivoně, syn. šarka švestky (Plum 
pox virus).

Na rybízu škodí především mšice rybízová 
(Cryptomyzus ribis), projevující se červenofia-

lovými puchýři na listech, a na vrcholcích 

výhonků mšice srstková (Aphis grossulariae). 

Broskvoně jsou silně poškozovány kromě 

kadeřavosti (Taphrina deformans) také mšicí 
broskvoňovou (Myzus persicae) a mšicí hníz-
dotvornou (Brachycaudus schwartzi). Toto 

poškození bývá mnohdy zaměňováno s kade-

řavostí.

V oblastech, kde v minulém roce v plod-

ných výsadbách třešní silněji škodila mšice 
třešňová (Myzus cerasi), sledujte její výskyty 

a v případě potřeby (práh škodlivosti – po 

odkvětu alespoň pět kolonií na 100 letoros-

tech) ošetřete registrovaným přípravkem.

Účinná ochrana proti mšicím je po odkvětu 

při zjištění prvního výskytu, nejpozději však 

do konce června. Většina dicyklických mšic již 

koncem května začíná dřeviny opouštět. 

Můžete ošetřovat povolenými přípravky 

s účinnou látkou thiakloprid  (Calypso 480 

SC), acetamiprid  (Gazelle, Mospilan 20 SP, 

Substral Careo Ultra ), pirimikarb  (Pirimor 25 

WG). Tyto insekticidy jsou šetrné k užitečné-

mu hmyzu. I používané organofosfáty (Reldan 

22, Bi-58 EC nové, Perfekthion) jsou v sadech 

za vegetace podstatně šetrnější než levnější 

pyretroidy, které není vhodné za vegetace 

v sadech používat. 

Réva vinná 

Sledujte výskyty hálčivce révového syn. 

vlnovník viničný (Calepitrimerus vitis) a svi-
lušek (Tetranychidae). Hálčivec způsobuje 

největší škody na počátku vegetace, kdy na-

padá rašící očka a mladé letorosty. Révu ošet-

řujeme zejména v místech, kde byly příznaky 

kadeřavosti zaznamenány v předcházejícím 

vegetačním období. Sirnatý přípravek s úč. l. 
síra (Kumulus WG) se aplikuje při rašení nebo 

těsně po vyrašení révy. Lze předpokládat, že 

proti vlnovníkům by mohl být také účinný 

i znovu nabízený přípravek (hnojivo) s poly-

sulfi dickou sírou (Sulka-K, Sulka New, Sulka 

Extra) aplikovaný před vyrašením. Organický 

akaricid s účinnou látkou pyridaben  (Sanmite 

20 WP) se aplikuje nejlépe po vyrašení révy. 

Toto ošetření omezí i případné výsky svilušky 

ovocné. Přirozenými nepřáteli fytofágních 

roztočů (svilušek, hálčivců a vlnovníků) jsou 

draví roztoči. Jako biologická ochrana proti 

nim se s úspěchem používá uměle vysazo-

vaný dravý roztoč Typhlodromus pyri – pod 

obchodními názvy Biolaagens–TP a Typhlo-

dromus pyri.

Proti první generaci obalečů – obalečík 
jednopásný (Eupoecilia ambiguella), obaleč 
mramorovaný (Lobesia botrana) se ošetřují 

jen významně ohrožené porosty (pravidelný 

silný výskyt), ošetřujeme podle signalizace. 

Zpravidla postačí jedno ošetření. Za suchého 

a teplého počasí se podle signalizace doporu-

čuje ošetřovat i proti padlí.

Jahodník 

Zvláště na uzavřených zavlažovaných plo-

chách je předpoklad výskytu šedé hniloby 
jahod (Botrytis cinerea). Nejcitlivější na 
infekci jsou květy dva až tři dny po rozkvětu! 

Z napadených květních částí proniká myceli-

um do plodu. Přímé infekce plodů jsou již 

méně významné. Kromě řádné agrotechniky 

(odplevelování, vyrovnané hnojení, vhodné 

mulčování) se u náchylných odrůd neobejdete 

bez včasného (na počátku kvetení) a účinného 

chemického ošetření, které podle potřeby po 

sedmi dnech zopakujte reg. přípravky s účin-

nou látkou cyprodinil, fludioxonyl (Switch), 

fenhexamid  (Teldor 500 SC), fenpyrazamin 

(Prolectus), iprodion (Grisu, Rovral Aquaflo), 

pyraklostrobin, boskalid (Signum), pyrimetha-

nil  (Minos, Mythos 30 SC), thiram (Thiram 

Granuflo) aj. a biopreparátem Polyversum. 

Dávka aplikační kapaliny je minimálně 

1000 l/ha.

Zelenina 

Sledujte výskyty a při náletu prvních mšic 

(Aphidoidea) porosty ošetřete. Signalizaci 

můžete sledovat i na http://eagri.cz/public/

web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/aphid-

-bulletin/. 

Ve vlhčích lokalitách pozor na poškození 

porostů slimáčky (Limacidae) a plzáky 

(Arionidae). Pro ideální podmínky, které jsou 

v zahradnických kulturách, je škodlivost plžů 
trvalá po celé vegetační období. Poškození 

často bývá vstupní branou pro houbové a bak-

teriální choroby. Vlastní ošetření a přípravky 

jsou popsány v Rostlinolékaři č. 2 na str. 17.

Dřepčíci (Phyllotreta) poškozují na jaře 

hlavně ředkvičky a košťáloviny. Největší 

škody způsobují na chráněných výhřevných 

plochách. Ředkvičky ošetřujeme např. pyre-

throidem Decis Mega a Karate se Zeon techno-

logií 5 CS. U košťálovin můžete použít i někte-

rý z dalších povolených pyretroidů (Agrion 

Delta, Fast M, Samuraj aj.). Na mšice jsou 

registrovány i organofosfáty Dimethoát 

(Danadim Progress), chlorpyrifos-methyl 

(Reldan 22) a další s úč. l. pirimikarb (Pirimor 

50 WG), pymetrozin (Ninja, Plenum), thiaklo-

prid (Calypso 480 SC).

„Vyslepnutí“ (bezsrdéčkovitost) košťálo-
vin, zejména u květáku a kedluben, může být 

způsobováno více faktory. Nejčastěji je to 

způsobováno růstovým šokem u předpěstova-

né sadby – náhlé změny, mráz, sucho aj. 

U květáku může být také hlavní příčinou nedo-
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Spilocae pomi) a strupovitost hrušně (Ventura 
pyri, anam. Fusicladium pyrorum), obaleči 

pupenoví – na koncích letorostů sbalené listy; 

pilatka jablečná (Hoplocampa testudinea), 
pilatka hrušková (Hoplocampa brevis) a zobo-

noska ovocná (Rhynchites bacchus) poškozují-

cí mladé plůdky jabloní po odkvětu, svilušky 

a různé druhy mšic. Na hrušních škodí také 

rzivost hrušně (Gymnosporangium sabinae) 

a mera skvrnitá (Cacopsylla pyri, syn. Psylla 
pyri). Neustálou pozornost, obzvláště u citli-

vých odrůd, musíte věnovat zejména strupovi-

tosti. Na stromech s menší násadou plodů je 

potřeba sledovat ve feromonových lapačích již 

i nálety první generace obaleče jablečného 

a včas proti tomuto škůdci zasáhnout. Obdobně 

to platí i u obaleče švestkového na slivoních. 

Strupovitost jabloně (Venturia inaequalis, 
anam. Spilocaea pomi) a strupovitost hrušně 
(Venturia pyri, anam. Fusicladium pyrorum) si 

jsou v bionomii podobné, fenologicky se však 

vývoj liší. Choroby poškozují listy, plody 

i květy. Na listech způsobují sazovité skvrny, 

které nekrotizují a silně napadené listy opadá-

vají. Opadávají i silněji napadené květy 

a mladé plůdky. Větší plody jsou typicky stru-

povité, často se deformují a někdy i praskají. 

Pozdní infekce se mohou projevit i na nasklad-

něných plodech. Hlavní období primární 
infekce je zpravidla u jabloní od fáze růžo-
vého poupěte do období dva týdny po 
odkvětu, kdy se z plodnic uvolňuje nejvíce 

askospor. U hrušní napadá choroba i letorosty, 

ve kterých může přezimovat. Při šíření strupo-

vitosti hrušně proto mají kromě primární 

infekce askosporami význam i primární koni-

diové infekce z napadených letorostů. 

Základem úspěšné ochrany je zvládnutí pri-

márních infekcí (duben–červen) pomocí kva-

litní (preventivní i kurativní) chemické ochra-

ny prováděné na základě sledování průběhu 

počasí v intervalu 7–14 dní – povolenými pří-

pravky s úč. l. cyprodinil (Chorus 75 WG), 

dithianon (Delan 700 WDG), dithianon, pyrak-

lostrobin (Tercel), kaptan (Captan 50 WP, 

Merpan 80 WG), mankozeb (Dithane DG 

Neotec, Novozir MN 80 NEW), metiram 

(Polyram WG), propineb (Antre 70 WG), pyri-

methanil (Batalion 450 SC, Minos, Mytos 

30SC, Pyrus 400 SC), thiram (Thiram 

Granuflo) aj. 

Padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) 
způsobuje bělavé povlaky na listech, květech, 

letorostech a mladých plodech. Silněji napade-

né části hnědnou a zasychají. Na plodech je 

padlí též příčinou mramorovité rzivosti. Při 

zanedbání ochrany dochází k tvorbě malých 

listů, redukci přírůstků a zmenšení velikosti 

plodů. Ochrana je nezbytná především 

u náchylných odrůd a v lokalitách s pravidel-

ným výskytem padlí. Poprvé se ošetřuje 

v období 1–2 týdny před květem a dále podle 

potřeby v intervalu 7 až 14 dnů až do července 

v závislosti na infekčním tlaku povolenými 

přípravky s úč. l. dithianon, pyraklostrobin 

(Tercel), kresoxim-methyl (Diskus), myklobu-

tanil  (Talent, Systane 12 EC), penkona-

zol (Topas 100 EC), penthiopyrad  (Fontelis), 

síra (Kumulus WG, Sulfurus, Sulfolac 80 

WG), tetrakonazol  (Domark 10 EC) aj. 

Rzivost hrušně (Gymnosporangium sabi-
nae) je nápadná houbová choroba postihující 

zejména listy hrušní, vzácněji i plody a leto-

rosty. Jednotlivé odrůdy hrušní jsou k chorobě 

různě náchylné. Při silnější infekci dochází 

k redukci nárůstu letorostů, velikosti listů 

i plodů. Jedná se o dvoubytnou rez, jejímž 

mezihostitelem (sekundárním hostitelem) je 

rod hrušeň a hlavním (primárním) hostitelem 

některé druhy jalovce – především j. čínský 

(Juniperus chinensis) a zvláště jeho některé 

kultivary – j. prostřední (J. x media). Někdy 

uváděný jalovec klášterský (J. sabina) je však 

napadán jen ojediněle. Hostiteli rzi hrušňové 

nejsou příbuzné rody čeledi cypřišovité 

(Cupressaceae) cypřišek (Chamaecyparis 

spp.), zerav (Thuja spp.) a zeravec (Platacladus 

spp.). Rzivost hrušně je škodlivé onemocnění 

jak pro hrušeň, tak pro hostitelské druhy jeh-

ličnanů. Napadené jalovce mají světlejší 

zabarvení, slabší růst, někdy zasychají větvič-

ky a pro hrušně zůstávají trvalým zdrojem 

infekce. Silně napadené keře mají nižší tržní 

i sadovnickou hodnotu. Základem ochrany je 

dostatečná prostorová izolace mezi oběma 

hostiteli (min. 150–200 m) a výběr nehostitel-

ských druhů a méně náchylných odrůd. Lze 

využít i chemickou ochranu, která by měla být 

preventivní – tj. před vznikem infekce. Většina 

přípravků účinkujících proti strupovitosti 

jádrovin tlumí i výskyty rzivostí, pokud se 

použijí v době před květem a krátce po odkvě-

tu hrušní. Jde např. o přípravky s účinnou lát-

kou  difenokonazol (Difcor 250 EC, Score 250 

EC), dithianon  (Delan 700 WDG), fluopyram, 

tebukonazol (Luna Experience), kaptan, triflo-

xystrobin (Flint Plus), mankozeb (Dithane DG 

Neotec, Novozir MN 80 NEW) myklobuta-

nil (Talent) aj. Aplikované fungicidy možno 

kombinovat i s insekticidními přípravky. 

 Mera skvrnitá (Cacopsylla pyri, syn. 
Psylla pyri) je u nás hlavním škůdcem inten-

zivních výsadeb hrušní. Na rozdíl od mery 
jabloňové (Cacopsylla mali, syn. Psylla mali), 
jež přezimuje ve stadiu vajíček, přezimuje 

mera skvrnitá v dospělém stadiu v trhlinách 

kůry kmenů a větví. Samičky kladou vajíčka 

již od konce února při teplotách nad 9 °C na 

kůru větviček a na šupiny pupenů. Larvy se 

líhnou již před květem a sají na rašících listech 

i květních pupenech. Později škodí i na leto-

rostech a plůdcích. V průběhu května se líhnou 

okřídlení jedinci. Listy (mladé výhony) napa-

dených hrušní jsou ulepené medovicí, defor-

mované, později hnědě až černě zbarvené, 

postupně mohou i usychat. Při silném napade-

ní mera skvrnitá snižuje výnosy a oslabuje 

stromy. Má tři až čtyři generace ročně. V listo-

padu se její dospělci uchylují do zimních 

úkrytů. V mnoha lokalitách již byly zjištěny 

rezistentní populace k pyretroidům a organo-

fosfátům. Ochrana – na mnoha lokalitách již 

byly zjištěny rezistentní populace mery vůči 

pyretroidům a organofosfátům. Na těchto 

lokalitách je nezbytné aplikovat již v předjaří 

řepkový olej (Ekol, Biool) s kaolinem a 2–3× 

po 7–10 dnech opakovat. Toto ošetření omezí 

pohyb, dezorientuje a omezuje kladení přezi-

mujících samiček. Na zjištěná vajíčka a nymfy 

aplikujte pyridaben (Sanmite 20 WP), na nymfy 

spinosad (SpinTor) a na pozdější ošetření proti 

dospělcům abamektin (Vargas, Vertimec 1.8 

EC). Ošetření proveďte proti první generaci již 

před květem a proti druhé generaci v polovině 

května. Jestliže bude účinnost použitých selek-

tivních přípravků dostatečná, nejsou další ošet-

ření obvykle již potřebná, protože v letním 

období jsou populace mer již regulovány přiro-

zenými nepřáteli – pavouky, dravými ploštice-

mi, škvory, slunéčky, pestřenkami aj. (pokud 

jste je nezahubili neselektivními insekticidy).

Višně a meruňky

V rizikových polohách ošetřujeme proti 

skvrnitosti listů třešně (Blumeriella jaapii) 
přípravky s účinnou látkou dithianon (Delan 

700 WDG), dodin  (Syllit 65 WP), manko-

zeb (Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 

NEW) a myklobutanil (Talent), propineb  
(Antre 70 WG), tebukonazol, fluopyram  

(Luna Exporience), aj. a meruňky proti hněd-
nutí listů meruňky (Apiognomonia erythrosto-
ma) přípravky s úč. l. dodin (Syllit 65 WP), 

myklobutanil (Talent), trifloxystrobin (Zato) aj.

 Pojednání o napadání meruněk a višní 

chorobou Monilia laxa, M. fructicola v období 

květu způsobující tzv. moniliovou spálu je 

uvedeno na str. 16 Rostlinolékaře č. 2.

Zobonosky na ovocných 
dřevinách 

Zobonosky (Rhynchitinae) jsou typičtí 

nosatcovití brouci (Curculionidae), kteří mají 

charakteristický dlouhý nosec. Jsou 4,5–7,5 

mm dlouzí, různě leskle kovově zbarvení – 

purpuroví, bronzoví, fialoví a často zlatozele-

ní. Nejčastěji se vyskytuje zobonoska jableč-
ná (Coenorrhinus aequatus) a zobonoska 
ovocná (Rhynchites bacchus). Oba druhy 
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z jara škodí na pupenech, květech a listech 

a později vykusují drobné jamky v mladých 

plůdcích, nejčastěji jabloní, ale i hrušní, třešní, 

višní, slivoní, meruněk, broskvoní i trnek 

a hlohu. Poškozené plody se následkem žíru 

příznačně deformují. Plody, do kterých jsou 

nakladena vajíčka, mají samičkami nakousnu-

té stopky a opadávají. Podobné škody způso-

buje i zobonoska třešňová (Rhynchites aura-
tus). Zobonoska prýtová (Involvulus caerule-
us) klade vajíčka do mladých letorostů jabloní, 

hrušní, třešní, višní a slivoní a zobonoska 
jabloňová (Neocoenorrhinus pauxillus) do 

řapíků jednotlivých listů jabloní. Napadené 

letorosty pak zasychají a visí dolů. Zobonoska 
révová (Byctiscus betulae) nakusuje řapíky 

listů hrušní a révy vinné a zavadající listy pak 

stáčí do typických doutníků. Obdobné smotky 

na lísce způsobuje zobonoska lísková 
(Apoderus coryli). Larvy se vyvíjejí ve spad-

lých plodech, nakousnutých prýtech a listech. 

Dorostlé larvy se zavrtávají do půdy. Buď 

přezimují, nebo se z nich ještě na podzim 

v témže roce vyvinou dospělci, kteří vyžírají 

pupeny ovocných dřevin a přezimují v půdě, 

ve spadaném listí nebo jiných úkrytech. 
Ochrana – Výskyt brouků lze monitorovat 

navázáním pásů vlnité lepenky na kmeny stro-

mů. Pásy se navazují koncem srpna. Na zahra-

dách lze brouky likvidovat v pásech z vlnité 

lepenky nebo setřásat do plachty a ničit, pří-

padně sbírat opadané plody s larvami. 

Při silnějším napadení, které se nejlépe 

určuje sklepáváním brouků z větví nebo pro-

hlížením mladých plůdků nebo letorostů, je 

vhodné po odkvětu provést ošetření povolený-

mi neonikotinoidy Calypso nebo Mospilan. 

Mšice na ovocných dřevinách 

Na jabloních také škodí monocyklická (má 

jeden okruh hostitelských rostlin) mšice jablo-
ňová (Aphis pomi). Je často přehlížena, proto-

že je žlutozelená a nemění barvu poškozených 

listů a letorostů. Při silnějších výskytech, 

kromě poškození mladých letorostů, které 

zasychají, poškozuje také mladé plody. 

Napadené plody podle stupně poškození buď 

opadnou, nebo zůstanou drobné, nahloučené, 

zelené, deformované a bez chuti až do sklizně. 

Tato mšice škodí na jabloních celoročně. 

Nápadnější poškození způsobují mšice rodu 

Dysaphis. Napadené listy se zkrucují a zbarvu-

jí do červena. Již koncem května a v červnu 

přelétají tyto mšice ze zimního hostitele na 

jitrocele. Na jabloně se opět vracejí až v září. 

Také na třešních a slivoních škodí různé 

druhy mšic. Mšice na slivoních, kromě poško-

zení listů a mladých letorostů, přenášejí virové 
neštovice slivoně, syn. šarka švestky (Plum 
pox virus).

Na rybízu škodí především mšice rybízová 
(Cryptomyzus ribis), projevující se červenofia-

lovými puchýři na listech, a na vrcholcích 

výhonků mšice srstková (Aphis grossulariae). 

Broskvoně jsou silně poškozovány kromě 

kadeřavosti (Taphrina deformans) také mšicí 
broskvoňovou (Myzus persicae) a mšicí hníz-
dotvornou (Brachycaudus schwartzi). Toto 

poškození bývá mnohdy zaměňováno s kade-

řavostí.

V oblastech, kde v minulém roce v plod-

ných výsadbách třešní silněji škodila mšice 
třešňová (Myzus cerasi), sledujte její výskyty 

a v případě potřeby (práh škodlivosti – po 

odkvětu alespoň pět kolonií na 100 letoros-

tech) ošetřete registrovaným přípravkem.

Účinná ochrana proti mšicím je po odkvětu 

při zjištění prvního výskytu, nejpozději však 

do konce června. Většina dicyklických mšic již 

koncem května začíná dřeviny opouštět. 

Můžete ošetřovat povolenými přípravky 

s účinnou látkou thiakloprid  (Calypso 480 

SC), acetamiprid  (Gazelle, Mospilan 20 SP, 

Substral Careo Ultra ), pirimikarb  (Pirimor 25 

WG). Tyto insekticidy jsou šetrné k užitečné-

mu hmyzu. I používané organofosfáty (Reldan 

22, Bi-58 EC nové, Perfekthion) jsou v sadech 

za vegetace podstatně šetrnější než levnější 

pyretroidy, které není vhodné za vegetace 

v sadech používat. 

Réva vinná 

Sledujte výskyty hálčivce révového syn. 

vlnovník viničný (Calepitrimerus vitis) a svi-
lušek (Tetranychidae). Hálčivec způsobuje 

největší škody na počátku vegetace, kdy na-

padá rašící očka a mladé letorosty. Révu ošet-

řujeme zejména v místech, kde byly příznaky 

kadeřavosti zaznamenány v předcházejícím 

vegetačním období. Sirnatý přípravek s úč. l. 
síra (Kumulus WG) se aplikuje při rašení nebo 

těsně po vyrašení révy. Lze předpokládat, že 

proti vlnovníkům by mohl být také účinný 

i znovu nabízený přípravek (hnojivo) s poly-

sulfi dickou sírou (Sulka-K, Sulka New, Sulka 

Extra) aplikovaný před vyrašením. Organický 

akaricid s účinnou látkou pyridaben  (Sanmite 

20 WP) se aplikuje nejlépe po vyrašení révy. 

Toto ošetření omezí i případné výsky svilušky 

ovocné. Přirozenými nepřáteli fytofágních 

roztočů (svilušek, hálčivců a vlnovníků) jsou 

draví roztoči. Jako biologická ochrana proti 

nim se s úspěchem používá uměle vysazo-

vaný dravý roztoč Typhlodromus pyri – pod 

obchodními názvy Biolaagens–TP a Typhlo-

dromus pyri.

Proti první generaci obalečů – obalečík 
jednopásný (Eupoecilia ambiguella), obaleč 
mramorovaný (Lobesia botrana) se ošetřují 

jen významně ohrožené porosty (pravidelný 

silný výskyt), ošetřujeme podle signalizace. 

Zpravidla postačí jedno ošetření. Za suchého 

a teplého počasí se podle signalizace doporu-

čuje ošetřovat i proti padlí.

Jahodník 

Zvláště na uzavřených zavlažovaných plo-

chách je předpoklad výskytu šedé hniloby 
jahod (Botrytis cinerea). Nejcitlivější na 
infekci jsou květy dva až tři dny po rozkvětu! 

Z napadených květních částí proniká myceli-

um do plodu. Přímé infekce plodů jsou již 

méně významné. Kromě řádné agrotechniky 

(odplevelování, vyrovnané hnojení, vhodné 

mulčování) se u náchylných odrůd neobejdete 

bez včasného (na počátku kvetení) a účinného 

chemického ošetření, které podle potřeby po 

sedmi dnech zopakujte reg. přípravky s účin-

nou látkou cyprodinil, fludioxonyl (Switch), 

fenhexamid  (Teldor 500 SC), fenpyrazamin 

(Prolectus), iprodion (Grisu, Rovral Aquaflo), 

pyraklostrobin, boskalid (Signum), pyrimetha-

nil  (Minos, Mythos 30 SC), thiram (Thiram 

Granuflo) aj. a biopreparátem Polyversum. 

Dávka aplikační kapaliny je minimálně 

1000 l/ha.

Zelenina 

Sledujte výskyty a při náletu prvních mšic 

(Aphidoidea) porosty ošetřete. Signalizaci 

můžete sledovat i na http://eagri.cz/public/

web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/aphid-

-bulletin/. 

Ve vlhčích lokalitách pozor na poškození 

porostů slimáčky (Limacidae) a plzáky 

(Arionidae). Pro ideální podmínky, které jsou 

v zahradnických kulturách, je škodlivost plžů 
trvalá po celé vegetační období. Poškození 

často bývá vstupní branou pro houbové a bak-

teriální choroby. Vlastní ošetření a přípravky 

jsou popsány v Rostlinolékaři č. 2 na str. 17.

Dřepčíci (Phyllotreta) poškozují na jaře 

hlavně ředkvičky a košťáloviny. Největší 

škody způsobují na chráněných výhřevných 

plochách. Ředkvičky ošetřujeme např. pyre-

throidem Decis Mega a Karate se Zeon techno-

logií 5 CS. U košťálovin můžete použít i někte-

rý z dalších povolených pyretroidů (Agrion 

Delta, Fast M, Samuraj aj.). Na mšice jsou 

registrovány i organofosfáty Dimethoát 

(Danadim Progress), chlorpyrifos-methyl 

(Reldan 22) a další s úč. l. pirimikarb (Pirimor 

50 WG), pymetrozin (Ninja, Plenum), thiaklo-

prid (Calypso 480 SC).

„Vyslepnutí“ (bezsrdéčkovitost) košťálo-
vin, zejména u květáku a kedluben, může být 

způsobováno více faktory. Nejčastěji je to 

způsobováno růstovým šokem u předpěstova-

né sadby – náhlé změny, mráz, sucho aj. 

U květáku může být také hlavní příčinou nedo-

1/2

1/2

Regulace škodlivých organismů 3/2016

14

Spilocae pomi) a strupovitost hrušně (Ventura 
pyri, anam. Fusicladium pyrorum), obaleči 

pupenoví – na koncích letorostů sbalené listy; 

pilatka jablečná (Hoplocampa testudinea), 
pilatka hrušková (Hoplocampa brevis) a zobo-

noska ovocná (Rhynchites bacchus) poškozují-

cí mladé plůdky jabloní po odkvětu, svilušky 

a různé druhy mšic. Na hrušních škodí také 

rzivost hrušně (Gymnosporangium sabinae) 

a mera skvrnitá (Cacopsylla pyri, syn. Psylla 
pyri). Neustálou pozornost, obzvláště u citli-

vých odrůd, musíte věnovat zejména strupovi-

tosti. Na stromech s menší násadou plodů je 

potřeba sledovat ve feromonových lapačích již 

i nálety první generace obaleče jablečného 

a včas proti tomuto škůdci zasáhnout. Obdobně 

to platí i u obaleče švestkového na slivoních. 

Strupovitost jabloně (Venturia inaequalis, 
anam. Spilocaea pomi) a strupovitost hrušně 
(Venturia pyri, anam. Fusicladium pyrorum) si 

jsou v bionomii podobné, fenologicky se však 

vývoj liší. Choroby poškozují listy, plody 

i květy. Na listech způsobují sazovité skvrny, 

které nekrotizují a silně napadené listy opadá-

vají. Opadávají i silněji napadené květy 

a mladé plůdky. Větší plody jsou typicky stru-

povité, často se deformují a někdy i praskají. 

Pozdní infekce se mohou projevit i na nasklad-

něných plodech. Hlavní období primární 
infekce je zpravidla u jabloní od fáze růžo-
vého poupěte do období dva týdny po 
odkvětu, kdy se z plodnic uvolňuje nejvíce 

askospor. U hrušní napadá choroba i letorosty, 

ve kterých může přezimovat. Při šíření strupo-

vitosti hrušně proto mají kromě primární 

infekce askosporami význam i primární koni-

diové infekce z napadených letorostů. 

Základem úspěšné ochrany je zvládnutí pri-

márních infekcí (duben–červen) pomocí kva-

litní (preventivní i kurativní) chemické ochra-

ny prováděné na základě sledování průběhu 

počasí v intervalu 7–14 dní – povolenými pří-

pravky s úč. l. cyprodinil (Chorus 75 WG), 

dithianon (Delan 700 WDG), dithianon, pyrak-

lostrobin (Tercel), kaptan (Captan 50 WP, 

Merpan 80 WG), mankozeb (Dithane DG 

Neotec, Novozir MN 80 NEW), metiram 

(Polyram WG), propineb (Antre 70 WG), pyri-

methanil (Batalion 450 SC, Minos, Mytos 

30SC, Pyrus 400 SC), thiram (Thiram 

Granuflo) aj. 

Padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) 
způsobuje bělavé povlaky na listech, květech, 

letorostech a mladých plodech. Silněji napade-

né části hnědnou a zasychají. Na plodech je 

padlí též příčinou mramorovité rzivosti. Při 

zanedbání ochrany dochází k tvorbě malých 

listů, redukci přírůstků a zmenšení velikosti 

plodů. Ochrana je nezbytná především 

u náchylných odrůd a v lokalitách s pravidel-

ným výskytem padlí. Poprvé se ošetřuje 

v období 1–2 týdny před květem a dále podle 

potřeby v intervalu 7 až 14 dnů až do července 

v závislosti na infekčním tlaku povolenými 

přípravky s úč. l. dithianon, pyraklostrobin 

(Tercel), kresoxim-methyl (Diskus), myklobu-

tanil  (Talent, Systane 12 EC), penkona-

zol (Topas 100 EC), penthiopyrad  (Fontelis), 

síra (Kumulus WG, Sulfurus, Sulfolac 80 

WG), tetrakonazol  (Domark 10 EC) aj. 

Rzivost hrušně (Gymnosporangium sabi-
nae) je nápadná houbová choroba postihující 

zejména listy hrušní, vzácněji i plody a leto-

rosty. Jednotlivé odrůdy hrušní jsou k chorobě 

různě náchylné. Při silnější infekci dochází 

k redukci nárůstu letorostů, velikosti listů 

i plodů. Jedná se o dvoubytnou rez, jejímž 

mezihostitelem (sekundárním hostitelem) je 

rod hrušeň a hlavním (primárním) hostitelem 

některé druhy jalovce – především j. čínský 

(Juniperus chinensis) a zvláště jeho některé 

kultivary – j. prostřední (J. x media). Někdy 

uváděný jalovec klášterský (J. sabina) je však 

napadán jen ojediněle. Hostiteli rzi hrušňové 

nejsou příbuzné rody čeledi cypřišovité 

(Cupressaceae) cypřišek (Chamaecyparis 

spp.), zerav (Thuja spp.) a zeravec (Platacladus 

spp.). Rzivost hrušně je škodlivé onemocnění 

jak pro hrušeň, tak pro hostitelské druhy jeh-

ličnanů. Napadené jalovce mají světlejší 

zabarvení, slabší růst, někdy zasychají větvič-

ky a pro hrušně zůstávají trvalým zdrojem 

infekce. Silně napadené keře mají nižší tržní 

i sadovnickou hodnotu. Základem ochrany je 

dostatečná prostorová izolace mezi oběma 

hostiteli (min. 150–200 m) a výběr nehostitel-

ských druhů a méně náchylných odrůd. Lze 

využít i chemickou ochranu, která by měla být 

preventivní – tj. před vznikem infekce. Většina 

přípravků účinkujících proti strupovitosti 

jádrovin tlumí i výskyty rzivostí, pokud se 

použijí v době před květem a krátce po odkvě-

tu hrušní. Jde např. o přípravky s účinnou lát-

kou  difenokonazol (Difcor 250 EC, Score 250 

EC), dithianon  (Delan 700 WDG), fluopyram, 

tebukonazol (Luna Experience), kaptan, triflo-

xystrobin (Flint Plus), mankozeb (Dithane DG 

Neotec, Novozir MN 80 NEW) myklobuta-

nil (Talent) aj. Aplikované fungicidy možno 

kombinovat i s insekticidními přípravky. 

 Mera skvrnitá (Cacopsylla pyri, syn. 
Psylla pyri) je u nás hlavním škůdcem inten-

zivních výsadeb hrušní. Na rozdíl od mery 
jabloňové (Cacopsylla mali, syn. Psylla mali), 
jež přezimuje ve stadiu vajíček, přezimuje 

mera skvrnitá v dospělém stadiu v trhlinách 

kůry kmenů a větví. Samičky kladou vajíčka 

již od konce února při teplotách nad 9 °C na 

kůru větviček a na šupiny pupenů. Larvy se 

líhnou již před květem a sají na rašících listech 

i květních pupenech. Později škodí i na leto-

rostech a plůdcích. V průběhu května se líhnou 

okřídlení jedinci. Listy (mladé výhony) napa-

dených hrušní jsou ulepené medovicí, defor-

mované, později hnědě až černě zbarvené, 

postupně mohou i usychat. Při silném napade-

ní mera skvrnitá snižuje výnosy a oslabuje 

stromy. Má tři až čtyři generace ročně. V listo-

padu se její dospělci uchylují do zimních 

úkrytů. V mnoha lokalitách již byly zjištěny 

rezistentní populace k pyretroidům a organo-

fosfátům. Ochrana – na mnoha lokalitách již 

byly zjištěny rezistentní populace mery vůči 

pyretroidům a organofosfátům. Na těchto 

lokalitách je nezbytné aplikovat již v předjaří 

řepkový olej (Ekol, Biool) s kaolinem a 2–3× 

po 7–10 dnech opakovat. Toto ošetření omezí 

pohyb, dezorientuje a omezuje kladení přezi-

mujících samiček. Na zjištěná vajíčka a nymfy 

aplikujte pyridaben (Sanmite 20 WP), na nymfy 

spinosad (SpinTor) a na pozdější ošetření proti 

dospělcům abamektin (Vargas, Vertimec 1.8 

EC). Ošetření proveďte proti první generaci již 

před květem a proti druhé generaci v polovině 

května. Jestliže bude účinnost použitých selek-

tivních přípravků dostatečná, nejsou další ošet-

ření obvykle již potřebná, protože v letním 

období jsou populace mer již regulovány přiro-

zenými nepřáteli – pavouky, dravými ploštice-

mi, škvory, slunéčky, pestřenkami aj. (pokud 

jste je nezahubili neselektivními insekticidy).

Višně a meruňky

V rizikových polohách ošetřujeme proti 

skvrnitosti listů třešně (Blumeriella jaapii) 
přípravky s účinnou látkou dithianon (Delan 

700 WDG), dodin  (Syllit 65 WP), manko-

zeb (Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 

NEW) a myklobutanil (Talent), propineb  
(Antre 70 WG), tebukonazol, fluopyram  

(Luna Exporience), aj. a meruňky proti hněd-
nutí listů meruňky (Apiognomonia erythrosto-
ma) přípravky s úč. l. dodin (Syllit 65 WP), 

myklobutanil (Talent), trifloxystrobin (Zato) aj.

 Pojednání o napadání meruněk a višní 

chorobou Monilia laxa, M. fructicola v období 

květu způsobující tzv. moniliovou spálu je 

uvedeno na str. 16 Rostlinolékaře č. 2.

Zobonosky na ovocných 
dřevinách 

Zobonosky (Rhynchitinae) jsou typičtí 

nosatcovití brouci (Curculionidae), kteří mají 

charakteristický dlouhý nosec. Jsou 4,5–7,5 

mm dlouzí, různě leskle kovově zbarvení – 

purpuroví, bronzoví, fialoví a často zlatozele-

ní. Nejčastěji se vyskytuje zobonoska jableč-
ná (Coenorrhinus aequatus) a zobonoska 
ovocná (Rhynchites bacchus). Oba druhy 
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z jara škodí na pupenech, květech a listech 

a později vykusují drobné jamky v mladých 

plůdcích, nejčastěji jabloní, ale i hrušní, třešní, 

višní, slivoní, meruněk, broskvoní i trnek 

a hlohu. Poškozené plody se následkem žíru 

příznačně deformují. Plody, do kterých jsou 

nakladena vajíčka, mají samičkami nakousnu-

té stopky a opadávají. Podobné škody způso-

buje i zobonoska třešňová (Rhynchites aura-
tus). Zobonoska prýtová (Involvulus caerule-
us) klade vajíčka do mladých letorostů jabloní, 

hrušní, třešní, višní a slivoní a zobonoska 
jabloňová (Neocoenorrhinus pauxillus) do 

řapíků jednotlivých listů jabloní. Napadené 

letorosty pak zasychají a visí dolů. Zobonoska 
révová (Byctiscus betulae) nakusuje řapíky 

listů hrušní a révy vinné a zavadající listy pak 

stáčí do typických doutníků. Obdobné smotky 

na lísce způsobuje zobonoska lísková 
(Apoderus coryli). Larvy se vyvíjejí ve spad-

lých plodech, nakousnutých prýtech a listech. 

Dorostlé larvy se zavrtávají do půdy. Buď 

přezimují, nebo se z nich ještě na podzim 

v témže roce vyvinou dospělci, kteří vyžírají 

pupeny ovocných dřevin a přezimují v půdě, 

ve spadaném listí nebo jiných úkrytech. 
Ochrana – Výskyt brouků lze monitorovat 

navázáním pásů vlnité lepenky na kmeny stro-

mů. Pásy se navazují koncem srpna. Na zahra-

dách lze brouky likvidovat v pásech z vlnité 

lepenky nebo setřásat do plachty a ničit, pří-

padně sbírat opadané plody s larvami. 

Při silnějším napadení, které se nejlépe 

určuje sklepáváním brouků z větví nebo pro-

hlížením mladých plůdků nebo letorostů, je 

vhodné po odkvětu provést ošetření povolený-

mi neonikotinoidy Calypso nebo Mospilan. 

Mšice na ovocných dřevinách 

Na jabloních také škodí monocyklická (má 

jeden okruh hostitelských rostlin) mšice jablo-
ňová (Aphis pomi). Je často přehlížena, proto-

že je žlutozelená a nemění barvu poškozených 

listů a letorostů. Při silnějších výskytech, 

kromě poškození mladých letorostů, které 

zasychají, poškozuje také mladé plody. 

Napadené plody podle stupně poškození buď 

opadnou, nebo zůstanou drobné, nahloučené, 

zelené, deformované a bez chuti až do sklizně. 

Tato mšice škodí na jabloních celoročně. 

Nápadnější poškození způsobují mšice rodu 

Dysaphis. Napadené listy se zkrucují a zbarvu-

jí do červena. Již koncem května a v červnu 

přelétají tyto mšice ze zimního hostitele na 

jitrocele. Na jabloně se opět vracejí až v září. 

Také na třešních a slivoních škodí různé 

druhy mšic. Mšice na slivoních, kromě poško-

zení listů a mladých letorostů, přenášejí virové 
neštovice slivoně, syn. šarka švestky (Plum 
pox virus).

Na rybízu škodí především mšice rybízová 
(Cryptomyzus ribis), projevující se červenofia-

lovými puchýři na listech, a na vrcholcích 

výhonků mšice srstková (Aphis grossulariae). 

Broskvoně jsou silně poškozovány kromě 

kadeřavosti (Taphrina deformans) také mšicí 
broskvoňovou (Myzus persicae) a mšicí hníz-
dotvornou (Brachycaudus schwartzi). Toto 

poškození bývá mnohdy zaměňováno s kade-

řavostí.

V oblastech, kde v minulém roce v plod-

ných výsadbách třešní silněji škodila mšice 
třešňová (Myzus cerasi), sledujte její výskyty 

a v případě potřeby (práh škodlivosti – po 

odkvětu alespoň pět kolonií na 100 letoros-

tech) ošetřete registrovaným přípravkem.

Účinná ochrana proti mšicím je po odkvětu 

při zjištění prvního výskytu, nejpozději však 

do konce června. Většina dicyklických mšic již 

koncem května začíná dřeviny opouštět. 

Můžete ošetřovat povolenými přípravky 

s účinnou látkou thiakloprid  (Calypso 480 

SC), acetamiprid  (Gazelle, Mospilan 20 SP, 

Substral Careo Ultra ), pirimikarb  (Pirimor 25 

WG). Tyto insekticidy jsou šetrné k užitečné-

mu hmyzu. I používané organofosfáty (Reldan 

22, Bi-58 EC nové, Perfekthion) jsou v sadech 

za vegetace podstatně šetrnější než levnější 

pyretroidy, které není vhodné za vegetace 

v sadech používat. 

Réva vinná 

Sledujte výskyty hálčivce révového syn. 

vlnovník viničný (Calepitrimerus vitis) a svi-
lušek (Tetranychidae). Hálčivec způsobuje 

největší škody na počátku vegetace, kdy na-

padá rašící očka a mladé letorosty. Révu ošet-

řujeme zejména v místech, kde byly příznaky 

kadeřavosti zaznamenány v předcházejícím 

vegetačním období. Sirnatý přípravek s úč. l. 
síra (Kumulus WG) se aplikuje při rašení nebo 

těsně po vyrašení révy. Lze předpokládat, že 

proti vlnovníkům by mohl být také účinný 

i znovu nabízený přípravek (hnojivo) s poly-

sulfi dickou sírou (Sulka-K, Sulka New, Sulka 

Extra) aplikovaný před vyrašením. Organický 

akaricid s účinnou látkou pyridaben  (Sanmite 

20 WP) se aplikuje nejlépe po vyrašení révy. 

Toto ošetření omezí i případné výsky svilušky 

ovocné. Přirozenými nepřáteli fytofágních 

roztočů (svilušek, hálčivců a vlnovníků) jsou 

draví roztoči. Jako biologická ochrana proti 

nim se s úspěchem používá uměle vysazo-

vaný dravý roztoč Typhlodromus pyri – pod 

obchodními názvy Biolaagens–TP a Typhlo-

dromus pyri.

Proti první generaci obalečů – obalečík 
jednopásný (Eupoecilia ambiguella), obaleč 
mramorovaný (Lobesia botrana) se ošetřují 

jen významně ohrožené porosty (pravidelný 

silný výskyt), ošetřujeme podle signalizace. 

Zpravidla postačí jedno ošetření. Za suchého 

a teplého počasí se podle signalizace doporu-

čuje ošetřovat i proti padlí.

Jahodník 

Zvláště na uzavřených zavlažovaných plo-

chách je předpoklad výskytu šedé hniloby 
jahod (Botrytis cinerea). Nejcitlivější na 
infekci jsou květy dva až tři dny po rozkvětu! 

Z napadených květních částí proniká myceli-

um do plodu. Přímé infekce plodů jsou již 

méně významné. Kromě řádné agrotechniky 

(odplevelování, vyrovnané hnojení, vhodné 

mulčování) se u náchylných odrůd neobejdete 

bez včasného (na počátku kvetení) a účinného 

chemického ošetření, které podle potřeby po 

sedmi dnech zopakujte reg. přípravky s účin-

nou látkou cyprodinil, fludioxonyl (Switch), 

fenhexamid  (Teldor 500 SC), fenpyrazamin 

(Prolectus), iprodion (Grisu, Rovral Aquaflo), 

pyraklostrobin, boskalid (Signum), pyrimetha-

nil  (Minos, Mythos 30 SC), thiram (Thiram 

Granuflo) aj. a biopreparátem Polyversum. 

Dávka aplikační kapaliny je minimálně 

1000 l/ha.

Zelenina 

Sledujte výskyty a při náletu prvních mšic 

(Aphidoidea) porosty ošetřete. Signalizaci 

můžete sledovat i na http://eagri.cz/public/

web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/aphid-

-bulletin/. 

Ve vlhčích lokalitách pozor na poškození 

porostů slimáčky (Limacidae) a plzáky 

(Arionidae). Pro ideální podmínky, které jsou 

v zahradnických kulturách, je škodlivost plžů 
trvalá po celé vegetační období. Poškození 

často bývá vstupní branou pro houbové a bak-

teriální choroby. Vlastní ošetření a přípravky 

jsou popsány v Rostlinolékaři č. 2 na str. 17.

Dřepčíci (Phyllotreta) poškozují na jaře 

hlavně ředkvičky a košťáloviny. Největší 

škody způsobují na chráněných výhřevných 

plochách. Ředkvičky ošetřujeme např. pyre-

throidem Decis Mega a Karate se Zeon techno-

logií 5 CS. U košťálovin můžete použít i někte-

rý z dalších povolených pyretroidů (Agrion 

Delta, Fast M, Samuraj aj.). Na mšice jsou 

registrovány i organofosfáty Dimethoát 

(Danadim Progress), chlorpyrifos-methyl 

(Reldan 22) a další s úč. l. pirimikarb (Pirimor 

50 WG), pymetrozin (Ninja, Plenum), thiaklo-

prid (Calypso 480 SC).

„Vyslepnutí“ (bezsrdéčkovitost) košťálo-
vin, zejména u květáku a kedluben, může být 

způsobováno více faktory. Nejčastěji je to 

způsobováno růstovým šokem u předpěstova-

né sadby – náhlé změny, mráz, sucho aj. 

U květáku může být také hlavní příčinou nedo-

1/3
1/2
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Spilocae pomi) a strupovitost hrušně (Ventura 
pyri, anam. Fusicladium pyrorum), obaleči 

pupenoví – na koncích letorostů sbalené listy; 

pilatka jablečná (Hoplocampa testudinea), 
pilatka hrušková (Hoplocampa brevis) a zobo-

noska ovocná (Rhynchites bacchus) poškozují-

cí mladé plůdky jabloní po odkvětu, svilušky 

a různé druhy mšic. Na hrušních škodí také 

rzivost hrušně (Gymnosporangium sabinae) 

a mera skvrnitá (Cacopsylla pyri, syn. Psylla 
pyri). Neustálou pozornost, obzvláště u citli-

vých odrůd, musíte věnovat zejména strupovi-

tosti. Na stromech s menší násadou plodů je 

potřeba sledovat ve feromonových lapačích již 

i nálety první generace obaleče jablečného 

a včas proti tomuto škůdci zasáhnout. Obdobně 

to platí i u obaleče švestkového na slivoních. 

Strupovitost jabloně (Venturia inaequalis, 
anam. Spilocaea pomi) a strupovitost hrušně 
(Venturia pyri, anam. Fusicladium pyrorum) si 

jsou v bionomii podobné, fenologicky se však 

vývoj liší. Choroby poškozují listy, plody 

i květy. Na listech způsobují sazovité skvrny, 

které nekrotizují a silně napadené listy opadá-

vají. Opadávají i silněji napadené květy 

a mladé plůdky. Větší plody jsou typicky stru-

povité, často se deformují a někdy i praskají. 

Pozdní infekce se mohou projevit i na nasklad-

něných plodech. Hlavní období primární 
infekce je zpravidla u jabloní od fáze růžo-
vého poupěte do období dva týdny po 
odkvětu, kdy se z plodnic uvolňuje nejvíce 

askospor. U hrušní napadá choroba i letorosty, 

ve kterých může přezimovat. Při šíření strupo-

vitosti hrušně proto mají kromě primární 

infekce askosporami význam i primární koni-

diové infekce z napadených letorostů. 

Základem úspěšné ochrany je zvládnutí pri-

márních infekcí (duben–červen) pomocí kva-

litní (preventivní i kurativní) chemické ochra-

ny prováděné na základě sledování průběhu 

počasí v intervalu 7–14 dní – povolenými pří-

pravky s úč. l. cyprodinil (Chorus 75 WG), 

dithianon (Delan 700 WDG), dithianon, pyrak-

lostrobin (Tercel), kaptan (Captan 50 WP, 

Merpan 80 WG), mankozeb (Dithane DG 

Neotec, Novozir MN 80 NEW), metiram 

(Polyram WG), propineb (Antre 70 WG), pyri-

methanil (Batalion 450 SC, Minos, Mytos 

30SC, Pyrus 400 SC), thiram (Thiram 

Granuflo) aj. 

Padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) 
způsobuje bělavé povlaky na listech, květech, 

letorostech a mladých plodech. Silněji napade-

né části hnědnou a zasychají. Na plodech je 

padlí též příčinou mramorovité rzivosti. Při 

zanedbání ochrany dochází k tvorbě malých 

listů, redukci přírůstků a zmenšení velikosti 

plodů. Ochrana je nezbytná především 

u náchylných odrůd a v lokalitách s pravidel-

ným výskytem padlí. Poprvé se ošetřuje 

v období 1–2 týdny před květem a dále podle 

potřeby v intervalu 7 až 14 dnů až do července 

v závislosti na infekčním tlaku povolenými 

přípravky s úč. l. dithianon, pyraklostrobin 

(Tercel), kresoxim-methyl (Diskus), myklobu-

tanil  (Talent, Systane 12 EC), penkona-

zol (Topas 100 EC), penthiopyrad  (Fontelis), 

síra (Kumulus WG, Sulfurus, Sulfolac 80 

WG), tetrakonazol  (Domark 10 EC) aj. 

Rzivost hrušně (Gymnosporangium sabi-
nae) je nápadná houbová choroba postihující 

zejména listy hrušní, vzácněji i plody a leto-

rosty. Jednotlivé odrůdy hrušní jsou k chorobě 

různě náchylné. Při silnější infekci dochází 

k redukci nárůstu letorostů, velikosti listů 

i plodů. Jedná se o dvoubytnou rez, jejímž 

mezihostitelem (sekundárním hostitelem) je 

rod hrušeň a hlavním (primárním) hostitelem 

některé druhy jalovce – především j. čínský 

(Juniperus chinensis) a zvláště jeho některé 

kultivary – j. prostřední (J. x media). Někdy 

uváděný jalovec klášterský (J. sabina) je však 

napadán jen ojediněle. Hostiteli rzi hrušňové 

nejsou příbuzné rody čeledi cypřišovité 

(Cupressaceae) cypřišek (Chamaecyparis 

spp.), zerav (Thuja spp.) a zeravec (Platacladus 

spp.). Rzivost hrušně je škodlivé onemocnění 

jak pro hrušeň, tak pro hostitelské druhy jeh-

ličnanů. Napadené jalovce mají světlejší 

zabarvení, slabší růst, někdy zasychají větvič-

ky a pro hrušně zůstávají trvalým zdrojem 

infekce. Silně napadené keře mají nižší tržní 

i sadovnickou hodnotu. Základem ochrany je 

dostatečná prostorová izolace mezi oběma 

hostiteli (min. 150–200 m) a výběr nehostitel-

ských druhů a méně náchylných odrůd. Lze 

využít i chemickou ochranu, která by měla být 

preventivní – tj. před vznikem infekce. Většina 

přípravků účinkujících proti strupovitosti 

jádrovin tlumí i výskyty rzivostí, pokud se 

použijí v době před květem a krátce po odkvě-

tu hrušní. Jde např. o přípravky s účinnou lát-

kou  difenokonazol (Difcor 250 EC, Score 250 

EC), dithianon  (Delan 700 WDG), fluopyram, 

tebukonazol (Luna Experience), kaptan, triflo-

xystrobin (Flint Plus), mankozeb (Dithane DG 

Neotec, Novozir MN 80 NEW) myklobuta-

nil (Talent) aj. Aplikované fungicidy možno 

kombinovat i s insekticidními přípravky. 

 Mera skvrnitá (Cacopsylla pyri, syn. 
Psylla pyri) je u nás hlavním škůdcem inten-

zivních výsadeb hrušní. Na rozdíl od mery 
jabloňové (Cacopsylla mali, syn. Psylla mali), 
jež přezimuje ve stadiu vajíček, přezimuje 

mera skvrnitá v dospělém stadiu v trhlinách 

kůry kmenů a větví. Samičky kladou vajíčka 

již od konce února při teplotách nad 9 °C na 

kůru větviček a na šupiny pupenů. Larvy se 

líhnou již před květem a sají na rašících listech 

i květních pupenech. Později škodí i na leto-

rostech a plůdcích. V průběhu května se líhnou 

okřídlení jedinci. Listy (mladé výhony) napa-

dených hrušní jsou ulepené medovicí, defor-

mované, později hnědě až černě zbarvené, 

postupně mohou i usychat. Při silném napade-

ní mera skvrnitá snižuje výnosy a oslabuje 

stromy. Má tři až čtyři generace ročně. V listo-

padu se její dospělci uchylují do zimních 

úkrytů. V mnoha lokalitách již byly zjištěny 

rezistentní populace k pyretroidům a organo-

fosfátům. Ochrana – na mnoha lokalitách již 

byly zjištěny rezistentní populace mery vůči 

pyretroidům a organofosfátům. Na těchto 

lokalitách je nezbytné aplikovat již v předjaří 

řepkový olej (Ekol, Biool) s kaolinem a 2–3× 

po 7–10 dnech opakovat. Toto ošetření omezí 

pohyb, dezorientuje a omezuje kladení přezi-

mujících samiček. Na zjištěná vajíčka a nymfy 

aplikujte pyridaben (Sanmite 20 WP), na nymfy 

spinosad (SpinTor) a na pozdější ošetření proti 

dospělcům abamektin (Vargas, Vertimec 1.8 

EC). Ošetření proveďte proti první generaci již 

před květem a proti druhé generaci v polovině 

května. Jestliže bude účinnost použitých selek-

tivních přípravků dostatečná, nejsou další ošet-

ření obvykle již potřebná, protože v letním 

období jsou populace mer již regulovány přiro-

zenými nepřáteli – pavouky, dravými ploštice-

mi, škvory, slunéčky, pestřenkami aj. (pokud 

jste je nezahubili neselektivními insekticidy).

Višně a meruňky

V rizikových polohách ošetřujeme proti 

skvrnitosti listů třešně (Blumeriella jaapii) 
přípravky s účinnou látkou dithianon (Delan 

700 WDG), dodin  (Syllit 65 WP), manko-

zeb (Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 

NEW) a myklobutanil (Talent), propineb  
(Antre 70 WG), tebukonazol, fluopyram  

(Luna Exporience), aj. a meruňky proti hněd-
nutí listů meruňky (Apiognomonia erythrosto-
ma) přípravky s úč. l. dodin (Syllit 65 WP), 

myklobutanil (Talent), trifloxystrobin (Zato) aj.

 Pojednání o napadání meruněk a višní 

chorobou Monilia laxa, M. fructicola v období 

květu způsobující tzv. moniliovou spálu je 

uvedeno na str. 16 Rostlinolékaře č. 2.

Zobonosky na ovocných 
dřevinách 

Zobonosky (Rhynchitinae) jsou typičtí 

nosatcovití brouci (Curculionidae), kteří mají 

charakteristický dlouhý nosec. Jsou 4,5–7,5 

mm dlouzí, různě leskle kovově zbarvení – 

purpuroví, bronzoví, fialoví a často zlatozele-

ní. Nejčastěji se vyskytuje zobonoska jableč-
ná (Coenorrhinus aequatus) a zobonoska 
ovocná (Rhynchites bacchus). Oba druhy 
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z jara škodí na pupenech, květech a listech 

a později vykusují drobné jamky v mladých 

plůdcích, nejčastěji jabloní, ale i hrušní, třešní, 

višní, slivoní, meruněk, broskvoní i trnek 

a hlohu. Poškozené plody se následkem žíru 

příznačně deformují. Plody, do kterých jsou 

nakladena vajíčka, mají samičkami nakousnu-

té stopky a opadávají. Podobné škody způso-

buje i zobonoska třešňová (Rhynchites aura-
tus). Zobonoska prýtová (Involvulus caerule-
us) klade vajíčka do mladých letorostů jabloní, 

hrušní, třešní, višní a slivoní a zobonoska 
jabloňová (Neocoenorrhinus pauxillus) do 

řapíků jednotlivých listů jabloní. Napadené 

letorosty pak zasychají a visí dolů. Zobonoska 
révová (Byctiscus betulae) nakusuje řapíky 

listů hrušní a révy vinné a zavadající listy pak 

stáčí do typických doutníků. Obdobné smotky 

na lísce způsobuje zobonoska lísková 
(Apoderus coryli). Larvy se vyvíjejí ve spad-

lých plodech, nakousnutých prýtech a listech. 

Dorostlé larvy se zavrtávají do půdy. Buď 

přezimují, nebo se z nich ještě na podzim 

v témže roce vyvinou dospělci, kteří vyžírají 

pupeny ovocných dřevin a přezimují v půdě, 

ve spadaném listí nebo jiných úkrytech. 
Ochrana – Výskyt brouků lze monitorovat 

navázáním pásů vlnité lepenky na kmeny stro-

mů. Pásy se navazují koncem srpna. Na zahra-

dách lze brouky likvidovat v pásech z vlnité 

lepenky nebo setřásat do plachty a ničit, pří-

padně sbírat opadané plody s larvami. 

Při silnějším napadení, které se nejlépe 

určuje sklepáváním brouků z větví nebo pro-

hlížením mladých plůdků nebo letorostů, je 

vhodné po odkvětu provést ošetření povolený-

mi neonikotinoidy Calypso nebo Mospilan. 

Mšice na ovocných dřevinách 

Na jabloních také škodí monocyklická (má 

jeden okruh hostitelských rostlin) mšice jablo-
ňová (Aphis pomi). Je často přehlížena, proto-

že je žlutozelená a nemění barvu poškozených 

listů a letorostů. Při silnějších výskytech, 

kromě poškození mladých letorostů, které 

zasychají, poškozuje také mladé plody. 

Napadené plody podle stupně poškození buď 

opadnou, nebo zůstanou drobné, nahloučené, 

zelené, deformované a bez chuti až do sklizně. 

Tato mšice škodí na jabloních celoročně. 

Nápadnější poškození způsobují mšice rodu 

Dysaphis. Napadené listy se zkrucují a zbarvu-

jí do červena. Již koncem května a v červnu 

přelétají tyto mšice ze zimního hostitele na 

jitrocele. Na jabloně se opět vracejí až v září. 

Také na třešních a slivoních škodí různé 

druhy mšic. Mšice na slivoních, kromě poško-

zení listů a mladých letorostů, přenášejí virové 
neštovice slivoně, syn. šarka švestky (Plum 
pox virus).

Na rybízu škodí především mšice rybízová 
(Cryptomyzus ribis), projevující se červenofia-

lovými puchýři na listech, a na vrcholcích 

výhonků mšice srstková (Aphis grossulariae). 

Broskvoně jsou silně poškozovány kromě 

kadeřavosti (Taphrina deformans) také mšicí 
broskvoňovou (Myzus persicae) a mšicí hníz-
dotvornou (Brachycaudus schwartzi). Toto 

poškození bývá mnohdy zaměňováno s kade-

řavostí.

V oblastech, kde v minulém roce v plod-

ných výsadbách třešní silněji škodila mšice 
třešňová (Myzus cerasi), sledujte její výskyty 

a v případě potřeby (práh škodlivosti – po 

odkvětu alespoň pět kolonií na 100 letoros-

tech) ošetřete registrovaným přípravkem.

Účinná ochrana proti mšicím je po odkvětu 

při zjištění prvního výskytu, nejpozději však 

do konce června. Většina dicyklických mšic již 

koncem května začíná dřeviny opouštět. 

Můžete ošetřovat povolenými přípravky 

s účinnou látkou thiakloprid  (Calypso 480 

SC), acetamiprid  (Gazelle, Mospilan 20 SP, 

Substral Careo Ultra ), pirimikarb  (Pirimor 25 

WG). Tyto insekticidy jsou šetrné k užitečné-

mu hmyzu. I používané organofosfáty (Reldan 

22, Bi-58 EC nové, Perfekthion) jsou v sadech 

za vegetace podstatně šetrnější než levnější 

pyretroidy, které není vhodné za vegetace 

v sadech používat. 

Réva vinná 

Sledujte výskyty hálčivce révového syn. 

vlnovník viničný (Calepitrimerus vitis) a svi-
lušek (Tetranychidae). Hálčivec způsobuje 

největší škody na počátku vegetace, kdy na-

padá rašící očka a mladé letorosty. Révu ošet-

řujeme zejména v místech, kde byly příznaky 

kadeřavosti zaznamenány v předcházejícím 

vegetačním období. Sirnatý přípravek s úč. l. 
síra (Kumulus WG) se aplikuje při rašení nebo 

těsně po vyrašení révy. Lze předpokládat, že 

proti vlnovníkům by mohl být také účinný 

i znovu nabízený přípravek (hnojivo) s poly-

sulfi dickou sírou (Sulka-K, Sulka New, Sulka 

Extra) aplikovaný před vyrašením. Organický 

akaricid s účinnou látkou pyridaben  (Sanmite 

20 WP) se aplikuje nejlépe po vyrašení révy. 

Toto ošetření omezí i případné výsky svilušky 

ovocné. Přirozenými nepřáteli fytofágních 

roztočů (svilušek, hálčivců a vlnovníků) jsou 

draví roztoči. Jako biologická ochrana proti 

nim se s úspěchem používá uměle vysazo-

vaný dravý roztoč Typhlodromus pyri – pod 

obchodními názvy Biolaagens–TP a Typhlo-

dromus pyri.

Proti první generaci obalečů – obalečík 
jednopásný (Eupoecilia ambiguella), obaleč 
mramorovaný (Lobesia botrana) se ošetřují 

jen významně ohrožené porosty (pravidelný 

silný výskyt), ošetřujeme podle signalizace. 

Zpravidla postačí jedno ošetření. Za suchého 

a teplého počasí se podle signalizace doporu-

čuje ošetřovat i proti padlí.

Jahodník 

Zvláště na uzavřených zavlažovaných plo-

chách je předpoklad výskytu šedé hniloby 
jahod (Botrytis cinerea). Nejcitlivější na 
infekci jsou květy dva až tři dny po rozkvětu! 

Z napadených květních částí proniká myceli-

um do plodu. Přímé infekce plodů jsou již 

méně významné. Kromě řádné agrotechniky 

(odplevelování, vyrovnané hnojení, vhodné 

mulčování) se u náchylných odrůd neobejdete 

bez včasného (na počátku kvetení) a účinného 

chemického ošetření, které podle potřeby po 

sedmi dnech zopakujte reg. přípravky s účin-

nou látkou cyprodinil, fludioxonyl (Switch), 

fenhexamid  (Teldor 500 SC), fenpyrazamin 

(Prolectus), iprodion (Grisu, Rovral Aquaflo), 

pyraklostrobin, boskalid (Signum), pyrimetha-

nil  (Minos, Mythos 30 SC), thiram (Thiram 

Granuflo) aj. a biopreparátem Polyversum. 

Dávka aplikační kapaliny je minimálně 

1000 l/ha.

Zelenina 

Sledujte výskyty a při náletu prvních mšic 

(Aphidoidea) porosty ošetřete. Signalizaci 

můžete sledovat i na http://eagri.cz/public/

web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/aphid-

-bulletin/. 

Ve vlhčích lokalitách pozor na poškození 

porostů slimáčky (Limacidae) a plzáky 

(Arionidae). Pro ideální podmínky, které jsou 

v zahradnických kulturách, je škodlivost plžů 
trvalá po celé vegetační období. Poškození 

často bývá vstupní branou pro houbové a bak-

teriální choroby. Vlastní ošetření a přípravky 

jsou popsány v Rostlinolékaři č. 2 na str. 17.

Dřepčíci (Phyllotreta) poškozují na jaře 

hlavně ředkvičky a košťáloviny. Největší 

škody způsobují na chráněných výhřevných 

plochách. Ředkvičky ošetřujeme např. pyre-

throidem Decis Mega a Karate se Zeon techno-

logií 5 CS. U košťálovin můžete použít i někte-

rý z dalších povolených pyretroidů (Agrion 

Delta, Fast M, Samuraj aj.). Na mšice jsou 

registrovány i organofosfáty Dimethoát 

(Danadim Progress), chlorpyrifos-methyl 

(Reldan 22) a další s úč. l. pirimikarb (Pirimor 

50 WG), pymetrozin (Ninja, Plenum), thiaklo-

prid (Calypso 480 SC).

„Vyslepnutí“ (bezsrdéčkovitost) košťálo-
vin, zejména u květáku a kedluben, může být 

způsobováno více faktory. Nejčastěji je to 

způsobováno růstovým šokem u předpěstova-

né sadby – náhlé změny, mráz, sucho aj. 

U květáku může být také hlavní příčinou nedo-

1/3
1/3
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Spilocae pomi) a strupovitost hrušně (Ventura 
pyri, anam. Fusicladium pyrorum), obaleči 

pupenoví – na koncích letorostů sbalené listy; 

pilatka jablečná (Hoplocampa testudinea), 
pilatka hrušková (Hoplocampa brevis) a zobo-

noska ovocná (Rhynchites bacchus) poškozují-

cí mladé plůdky jabloní po odkvětu, svilušky 

a různé druhy mšic. Na hrušních škodí také 

rzivost hrušně (Gymnosporangium sabinae) 

a mera skvrnitá (Cacopsylla pyri, syn. Psylla 
pyri). Neustálou pozornost, obzvláště u citli-

vých odrůd, musíte věnovat zejména strupovi-

tosti. Na stromech s menší násadou plodů je 

potřeba sledovat ve feromonových lapačích již 

i nálety první generace obaleče jablečného 

a včas proti tomuto škůdci zasáhnout. Obdobně 

to platí i u obaleče švestkového na slivoních. 

Strupovitost jabloně (Venturia inaequalis, 
anam. Spilocaea pomi) a strupovitost hrušně 
(Venturia pyri, anam. Fusicladium pyrorum) si 

jsou v bionomii podobné, fenologicky se však 

vývoj liší. Choroby poškozují listy, plody 

i květy. Na listech způsobují sazovité skvrny, 

které nekrotizují a silně napadené listy opadá-

vají. Opadávají i silněji napadené květy 

a mladé plůdky. Větší plody jsou typicky stru-

povité, často se deformují a někdy i praskají. 

Pozdní infekce se mohou projevit i na nasklad-

něných plodech. Hlavní období primární 
infekce je zpravidla u jabloní od fáze růžo-
vého poupěte do období dva týdny po 
odkvětu, kdy se z plodnic uvolňuje nejvíce 

askospor. U hrušní napadá choroba i letorosty, 

ve kterých může přezimovat. Při šíření strupo-

vitosti hrušně proto mají kromě primární 

infekce askosporami význam i primární koni-

diové infekce z napadených letorostů. 

Základem úspěšné ochrany je zvládnutí pri-

márních infekcí (duben–červen) pomocí kva-

litní (preventivní i kurativní) chemické ochra-

ny prováděné na základě sledování průběhu 

počasí v intervalu 7–14 dní – povolenými pří-

pravky s úč. l. cyprodinil (Chorus 75 WG), 

dithianon (Delan 700 WDG), dithianon, pyrak-

lostrobin (Tercel), kaptan (Captan 50 WP, 

Merpan 80 WG), mankozeb (Dithane DG 

Neotec, Novozir MN 80 NEW), metiram 

(Polyram WG), propineb (Antre 70 WG), pyri-

methanil (Batalion 450 SC, Minos, Mytos 

30SC, Pyrus 400 SC), thiram (Thiram 

Granuflo) aj. 

Padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) 
způsobuje bělavé povlaky na listech, květech, 

letorostech a mladých plodech. Silněji napade-

né části hnědnou a zasychají. Na plodech je 

padlí též příčinou mramorovité rzivosti. Při 

zanedbání ochrany dochází k tvorbě malých 

listů, redukci přírůstků a zmenšení velikosti 

plodů. Ochrana je nezbytná především 

u náchylných odrůd a v lokalitách s pravidel-

ným výskytem padlí. Poprvé se ošetřuje 

v období 1–2 týdny před květem a dále podle 

potřeby v intervalu 7 až 14 dnů až do července 

v závislosti na infekčním tlaku povolenými 

přípravky s úč. l. dithianon, pyraklostrobin 

(Tercel), kresoxim-methyl (Diskus), myklobu-

tanil  (Talent, Systane 12 EC), penkona-

zol (Topas 100 EC), penthiopyrad  (Fontelis), 

síra (Kumulus WG, Sulfurus, Sulfolac 80 

WG), tetrakonazol  (Domark 10 EC) aj. 

Rzivost hrušně (Gymnosporangium sabi-
nae) je nápadná houbová choroba postihující 

zejména listy hrušní, vzácněji i plody a leto-

rosty. Jednotlivé odrůdy hrušní jsou k chorobě 

různě náchylné. Při silnější infekci dochází 

k redukci nárůstu letorostů, velikosti listů 

i plodů. Jedná se o dvoubytnou rez, jejímž 

mezihostitelem (sekundárním hostitelem) je 

rod hrušeň a hlavním (primárním) hostitelem 

některé druhy jalovce – především j. čínský 

(Juniperus chinensis) a zvláště jeho některé 

kultivary – j. prostřední (J. x media). Někdy 

uváděný jalovec klášterský (J. sabina) je však 

napadán jen ojediněle. Hostiteli rzi hrušňové 

nejsou příbuzné rody čeledi cypřišovité 

(Cupressaceae) cypřišek (Chamaecyparis 

spp.), zerav (Thuja spp.) a zeravec (Platacladus 

spp.). Rzivost hrušně je škodlivé onemocnění 

jak pro hrušeň, tak pro hostitelské druhy jeh-

ličnanů. Napadené jalovce mají světlejší 

zabarvení, slabší růst, někdy zasychají větvič-

ky a pro hrušně zůstávají trvalým zdrojem 

infekce. Silně napadené keře mají nižší tržní 

i sadovnickou hodnotu. Základem ochrany je 

dostatečná prostorová izolace mezi oběma 

hostiteli (min. 150–200 m) a výběr nehostitel-

ských druhů a méně náchylných odrůd. Lze 

využít i chemickou ochranu, která by měla být 

preventivní – tj. před vznikem infekce. Většina 

přípravků účinkujících proti strupovitosti 

jádrovin tlumí i výskyty rzivostí, pokud se 

použijí v době před květem a krátce po odkvě-

tu hrušní. Jde např. o přípravky s účinnou lát-

kou  difenokonazol (Difcor 250 EC, Score 250 

EC), dithianon  (Delan 700 WDG), fluopyram, 

tebukonazol (Luna Experience), kaptan, triflo-

xystrobin (Flint Plus), mankozeb (Dithane DG 

Neotec, Novozir MN 80 NEW) myklobuta-

nil (Talent) aj. Aplikované fungicidy možno 

kombinovat i s insekticidními přípravky. 

 Mera skvrnitá (Cacopsylla pyri, syn. 
Psylla pyri) je u nás hlavním škůdcem inten-

zivních výsadeb hrušní. Na rozdíl od mery 
jabloňové (Cacopsylla mali, syn. Psylla mali), 
jež přezimuje ve stadiu vajíček, přezimuje 

mera skvrnitá v dospělém stadiu v trhlinách 

kůry kmenů a větví. Samičky kladou vajíčka 

již od konce února při teplotách nad 9 °C na 

kůru větviček a na šupiny pupenů. Larvy se 

líhnou již před květem a sají na rašících listech 

i květních pupenech. Později škodí i na leto-

rostech a plůdcích. V průběhu května se líhnou 

okřídlení jedinci. Listy (mladé výhony) napa-

dených hrušní jsou ulepené medovicí, defor-

mované, později hnědě až černě zbarvené, 

postupně mohou i usychat. Při silném napade-

ní mera skvrnitá snižuje výnosy a oslabuje 

stromy. Má tři až čtyři generace ročně. V listo-

padu se její dospělci uchylují do zimních 

úkrytů. V mnoha lokalitách již byly zjištěny 

rezistentní populace k pyretroidům a organo-

fosfátům. Ochrana – na mnoha lokalitách již 

byly zjištěny rezistentní populace mery vůči 

pyretroidům a organofosfátům. Na těchto 

lokalitách je nezbytné aplikovat již v předjaří 

řepkový olej (Ekol, Biool) s kaolinem a 2–3× 

po 7–10 dnech opakovat. Toto ošetření omezí 

pohyb, dezorientuje a omezuje kladení přezi-

mujících samiček. Na zjištěná vajíčka a nymfy 

aplikujte pyridaben (Sanmite 20 WP), na nymfy 

spinosad (SpinTor) a na pozdější ošetření proti 

dospělcům abamektin (Vargas, Vertimec 1.8 

EC). Ošetření proveďte proti první generaci již 

před květem a proti druhé generaci v polovině 

května. Jestliže bude účinnost použitých selek-

tivních přípravků dostatečná, nejsou další ošet-

ření obvykle již potřebná, protože v letním 

období jsou populace mer již regulovány přiro-

zenými nepřáteli – pavouky, dravými ploštice-

mi, škvory, slunéčky, pestřenkami aj. (pokud 

jste je nezahubili neselektivními insekticidy).

Višně a meruňky

V rizikových polohách ošetřujeme proti 

skvrnitosti listů třešně (Blumeriella jaapii) 
přípravky s účinnou látkou dithianon (Delan 

700 WDG), dodin  (Syllit 65 WP), manko-

zeb (Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 

NEW) a myklobutanil (Talent), propineb  
(Antre 70 WG), tebukonazol, fluopyram  

(Luna Exporience), aj. a meruňky proti hněd-
nutí listů meruňky (Apiognomonia erythrosto-
ma) přípravky s úč. l. dodin (Syllit 65 WP), 

myklobutanil (Talent), trifloxystrobin (Zato) aj.

 Pojednání o napadání meruněk a višní 

chorobou Monilia laxa, M. fructicola v období 

květu způsobující tzv. moniliovou spálu je 

uvedeno na str. 16 Rostlinolékaře č. 2.

Zobonosky na ovocných 
dřevinách 

Zobonosky (Rhynchitinae) jsou typičtí 

nosatcovití brouci (Curculionidae), kteří mají 

charakteristický dlouhý nosec. Jsou 4,5–7,5 

mm dlouzí, různě leskle kovově zbarvení – 

purpuroví, bronzoví, fialoví a často zlatozele-

ní. Nejčastěji se vyskytuje zobonoska jableč-
ná (Coenorrhinus aequatus) a zobonoska 
ovocná (Rhynchites bacchus). Oba druhy 

Regulace škodlivých organismů3/2016

15

z jara škodí na pupenech, květech a listech 

a později vykusují drobné jamky v mladých 

plůdcích, nejčastěji jabloní, ale i hrušní, třešní, 

višní, slivoní, meruněk, broskvoní i trnek 

a hlohu. Poškozené plody se následkem žíru 

příznačně deformují. Plody, do kterých jsou 

nakladena vajíčka, mají samičkami nakousnu-

té stopky a opadávají. Podobné škody způso-

buje i zobonoska třešňová (Rhynchites aura-
tus). Zobonoska prýtová (Involvulus caerule-
us) klade vajíčka do mladých letorostů jabloní, 

hrušní, třešní, višní a slivoní a zobonoska 
jabloňová (Neocoenorrhinus pauxillus) do 

řapíků jednotlivých listů jabloní. Napadené 

letorosty pak zasychají a visí dolů. Zobonoska 
révová (Byctiscus betulae) nakusuje řapíky 

listů hrušní a révy vinné a zavadající listy pak 

stáčí do typických doutníků. Obdobné smotky 

na lísce způsobuje zobonoska lísková 
(Apoderus coryli). Larvy se vyvíjejí ve spad-

lých plodech, nakousnutých prýtech a listech. 

Dorostlé larvy se zavrtávají do půdy. Buď 

přezimují, nebo se z nich ještě na podzim 

v témže roce vyvinou dospělci, kteří vyžírají 

pupeny ovocných dřevin a přezimují v půdě, 

ve spadaném listí nebo jiných úkrytech. 
Ochrana – Výskyt brouků lze monitorovat 

navázáním pásů vlnité lepenky na kmeny stro-

mů. Pásy se navazují koncem srpna. Na zahra-

dách lze brouky likvidovat v pásech z vlnité 

lepenky nebo setřásat do plachty a ničit, pří-

padně sbírat opadané plody s larvami. 

Při silnějším napadení, které se nejlépe 

určuje sklepáváním brouků z větví nebo pro-

hlížením mladých plůdků nebo letorostů, je 

vhodné po odkvětu provést ošetření povolený-

mi neonikotinoidy Calypso nebo Mospilan. 

Mšice na ovocných dřevinách 

Na jabloních také škodí monocyklická (má 

jeden okruh hostitelských rostlin) mšice jablo-
ňová (Aphis pomi). Je často přehlížena, proto-

že je žlutozelená a nemění barvu poškozených 

listů a letorostů. Při silnějších výskytech, 

kromě poškození mladých letorostů, které 

zasychají, poškozuje také mladé plody. 

Napadené plody podle stupně poškození buď 

opadnou, nebo zůstanou drobné, nahloučené, 

zelené, deformované a bez chuti až do sklizně. 

Tato mšice škodí na jabloních celoročně. 

Nápadnější poškození způsobují mšice rodu 

Dysaphis. Napadené listy se zkrucují a zbarvu-

jí do červena. Již koncem května a v červnu 

přelétají tyto mšice ze zimního hostitele na 

jitrocele. Na jabloně se opět vracejí až v září. 

Také na třešních a slivoních škodí různé 

druhy mšic. Mšice na slivoních, kromě poško-

zení listů a mladých letorostů, přenášejí virové 
neštovice slivoně, syn. šarka švestky (Plum 
pox virus).

Na rybízu škodí především mšice rybízová 
(Cryptomyzus ribis), projevující se červenofia-

lovými puchýři na listech, a na vrcholcích 

výhonků mšice srstková (Aphis grossulariae). 

Broskvoně jsou silně poškozovány kromě 

kadeřavosti (Taphrina deformans) také mšicí 
broskvoňovou (Myzus persicae) a mšicí hníz-
dotvornou (Brachycaudus schwartzi). Toto 

poškození bývá mnohdy zaměňováno s kade-

řavostí.

V oblastech, kde v minulém roce v plod-

ných výsadbách třešní silněji škodila mšice 
třešňová (Myzus cerasi), sledujte její výskyty 

a v případě potřeby (práh škodlivosti – po 

odkvětu alespoň pět kolonií na 100 letoros-

tech) ošetřete registrovaným přípravkem.

Účinná ochrana proti mšicím je po odkvětu 

při zjištění prvního výskytu, nejpozději však 

do konce června. Většina dicyklických mšic již 

koncem května začíná dřeviny opouštět. 

Můžete ošetřovat povolenými přípravky 

s účinnou látkou thiakloprid  (Calypso 480 

SC), acetamiprid  (Gazelle, Mospilan 20 SP, 

Substral Careo Ultra ), pirimikarb  (Pirimor 25 

WG). Tyto insekticidy jsou šetrné k užitečné-

mu hmyzu. I používané organofosfáty (Reldan 

22, Bi-58 EC nové, Perfekthion) jsou v sadech 

za vegetace podstatně šetrnější než levnější 

pyretroidy, které není vhodné za vegetace 

v sadech používat. 

Réva vinná 

Sledujte výskyty hálčivce révového syn. 

vlnovník viničný (Calepitrimerus vitis) a svi-
lušek (Tetranychidae). Hálčivec způsobuje 

největší škody na počátku vegetace, kdy na-

padá rašící očka a mladé letorosty. Révu ošet-

řujeme zejména v místech, kde byly příznaky 

kadeřavosti zaznamenány v předcházejícím 

vegetačním období. Sirnatý přípravek s úč. l. 
síra (Kumulus WG) se aplikuje při rašení nebo 

těsně po vyrašení révy. Lze předpokládat, že 

proti vlnovníkům by mohl být také účinný 

i znovu nabízený přípravek (hnojivo) s poly-

sulfi dickou sírou (Sulka-K, Sulka New, Sulka 

Extra) aplikovaný před vyrašením. Organický 

akaricid s účinnou látkou pyridaben  (Sanmite 

20 WP) se aplikuje nejlépe po vyrašení révy. 

Toto ošetření omezí i případné výsky svilušky 

ovocné. Přirozenými nepřáteli fytofágních 

roztočů (svilušek, hálčivců a vlnovníků) jsou 

draví roztoči. Jako biologická ochrana proti 

nim se s úspěchem používá uměle vysazo-

vaný dravý roztoč Typhlodromus pyri – pod 

obchodními názvy Biolaagens–TP a Typhlo-

dromus pyri.

Proti první generaci obalečů – obalečík 
jednopásný (Eupoecilia ambiguella), obaleč 
mramorovaný (Lobesia botrana) se ošetřují 

jen významně ohrožené porosty (pravidelný 

silný výskyt), ošetřujeme podle signalizace. 

Zpravidla postačí jedno ošetření. Za suchého 

a teplého počasí se podle signalizace doporu-

čuje ošetřovat i proti padlí.

Jahodník 

Zvláště na uzavřených zavlažovaných plo-

chách je předpoklad výskytu šedé hniloby 
jahod (Botrytis cinerea). Nejcitlivější na 
infekci jsou květy dva až tři dny po rozkvětu! 

Z napadených květních částí proniká myceli-

um do plodu. Přímé infekce plodů jsou již 

méně významné. Kromě řádné agrotechniky 

(odplevelování, vyrovnané hnojení, vhodné 

mulčování) se u náchylných odrůd neobejdete 

bez včasného (na počátku kvetení) a účinného 

chemického ošetření, které podle potřeby po 

sedmi dnech zopakujte reg. přípravky s účin-

nou látkou cyprodinil, fludioxonyl (Switch), 

fenhexamid  (Teldor 500 SC), fenpyrazamin 

(Prolectus), iprodion (Grisu, Rovral Aquaflo), 

pyraklostrobin, boskalid (Signum), pyrimetha-

nil  (Minos, Mythos 30 SC), thiram (Thiram 

Granuflo) aj. a biopreparátem Polyversum. 

Dávka aplikační kapaliny je minimálně 

1000 l/ha.

Zelenina 

Sledujte výskyty a při náletu prvních mšic 

(Aphidoidea) porosty ošetřete. Signalizaci 

můžete sledovat i na http://eagri.cz/public/

web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/aphid-

-bulletin/. 

Ve vlhčích lokalitách pozor na poškození 

porostů slimáčky (Limacidae) a plzáky 

(Arionidae). Pro ideální podmínky, které jsou 

v zahradnických kulturách, je škodlivost plžů 
trvalá po celé vegetační období. Poškození 

často bývá vstupní branou pro houbové a bak-

teriální choroby. Vlastní ošetření a přípravky 

jsou popsány v Rostlinolékaři č. 2 na str. 17.

Dřepčíci (Phyllotreta) poškozují na jaře 

hlavně ředkvičky a košťáloviny. Největší 

škody způsobují na chráněných výhřevných 

plochách. Ředkvičky ošetřujeme např. pyre-

throidem Decis Mega a Karate se Zeon techno-

logií 5 CS. U košťálovin můžete použít i někte-

rý z dalších povolených pyretroidů (Agrion 

Delta, Fast M, Samuraj aj.). Na mšice jsou 

registrovány i organofosfáty Dimethoát 

(Danadim Progress), chlorpyrifos-methyl 

(Reldan 22) a další s úč. l. pirimikarb (Pirimor 

50 WG), pymetrozin (Ninja, Plenum), thiaklo-

prid (Calypso 480 SC).

„Vyslepnutí“ (bezsrdéčkovitost) košťálo-
vin, zejména u květáku a kedluben, může být 

způsobováno více faktory. Nejčastěji je to 

způsobováno růstovým šokem u předpěstova-

né sadby – náhlé změny, mráz, sucho aj. 

U květáku může být také hlavní příčinou nedo-
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Ochranné vzdálenosti stanovené s ohledem na ochranu necílových organismů

Plodina Bez redukce Tryska 50 % Tryska 75 % Tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od okraje pozemku s ohledem na ochranu necílových členovců (m)

Okurka, řepka olejka, pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale, okrasné rostliny (do 50 cm) 10 5 5 0

Hrách 15 5 5 5

Okrasné rostliny (50–150 cm) 20 15 10 5

Okrasné rostliny (nad 150 cm) 20 15 10 5

Brambor, chřest, kedluben, křen selský, brokolice, květák, cukrovka, mrkev, ředkvička, tuřín, 
vodnice

20 10 5 5

Fazol obecný, pór 30 15 5 5

Celer, celer listový, cibule, cibule šalotka, česnek, cuketa, patisony, koriandr setý, kopr vonný, 
kmín kořenný, libeček lékařský, andělika lékařská, brutnák lékařský, kukuřice cukrová, máta pepr-
ná, rozmarýn, tymián obecný, meduňka lékařská, šalvěj lékařská, vavřín, bazalka pravá, pelyněk 
pravý, majoránka zahradní, dobromysl obecná, okurka nakládačka, pastinák setý, pažitka, petržel 
naťová, kerblík, petržel zahradní, salát, štěrbák zahradní (endivie), čekanka, špenát, mangold

30 15 10 5

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m)

Brokolice, květák, kedluben, koriandr setý, kopr vonný, kmín kořenný, libeček lékařský, andělika 
lékařská, brutnák lékařský, křen selský, máta peprná, rozmarýn, tymián obecný, meduňka 
lékařská, šalvěj lékařská, vavřín, bazalka pravá, pelyněk pravý, majoránka zahradní, dobromysl 
obecná, pastinák setý, petržel naťová, kerblík, petržel zahradní, pór, salát, štěrbák zahradní 
(endivie), čekanka, špenát, mangold, fazol obecný, hrách, kukuřice cukrová, tuřín, vodnice, celer, 
celer listový, cibule, cibule šalotka, česnek, mrkev, ředkvička, chřest, pažitka

25 12 5 4

Brambor, cuketa, patizon, okurka, okurka nakládačka 16 8 4 4

Cukrovka 18 8 4 4

Pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale – jarní aplikace 8 4 4 4

Pšenice, ječmen, žito, oves, tritikale – podzimní aplikace 9 5 4 4

Řepka olejka – jarní aplikace 8 4 4 4

Řepka olejka – podzimní aplikace 9 5 4 4

Okrasné rostliny (do 50 cm) 5 4 4 4

Okrasné rostliny (50–150 cm) 5 4 4 4

Okrasné rostliny (nad 150 cm) 30 20 14 7

✏

–
 18 –

Odrůda Firma
Registrace

(rok)
Ranost Rajonizace

Pekařská
jakost

Výnos zrna HTS (g)
Odolnost vůči
vyzimování

Odolnost
vůči poléhání

Odolnost vůči chorobám
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Arktis 2 2009 A R K, Ř, O E ++ 42 8 7 – – 7 3/8/7 – 7

odolná vůči fuzáriím a padlí, velmi
dobrá zimovzdornost, vhodná pro 
pozdní setí, snese setí po obilnině a po
kukuřici, špičková kvalita

Artist 8 2014 PR K, Ř, O, B B +++ 48,0 7,9 7,0 8,0 7,0 6,9/7,2 5,0/7,0/9,0 7,0 7,5
velmi vysoký výnosový potenciál, dobrý
zdravotní stav, vynikající zimovzdornost

Athlon 10 2013 SR P, B, O, Ř, K E +++ 48 6,7 8,4 8,2 7,6 7,3/7,1 8/–/8 7 7,3
kvalitní výnosná, nepoléhavá, zdravá,
raná pšenice, pozor, citlivá na chlor-
toluron

Avenue 5 2014 VR K, Ř, O, B C +++ 43 7,1 9,0 8,8 – 7,7/8,1 6,3/8,1/7,4 7,2 7,0
nejranější odrůda – v ranosti srovnatel-
ná s ozimým ječmenem

Baletka 14 2008 R K, Ř A ++/+++ 41 8 8,1 5,8 6 6,9/6,9 7,4/6,3/4,7 7,7 7,9 výnos, kvalita, plasticita

Bardotka 14 2004 SR SR K E ++ 46 8 7,6 7 6 7,1/7,3 7,1/–/5,0 7,3 7,7
suchovzdornost, elitní jakost za streso-
vých podmínek

Bernstein 2 2015 PP–P K, Ř, O, B E +++ 49 6 8 – – 6 8/6/9 8 7
zdravá a výnosná odrůda s vynikající 
kvalitou zrna, výborná do sušších oblastí

Bodyček 14 2010 VR K, Ř, O, B, P A ++/+++ 41 8 5,5 7,1/7,9 7,6/–/9 8 8 extra raná, dobrá kvalita

Bohemia 11 2007 R K, Ř, O, B A +++ 47 8 5 5 6 6/6,5 6/6/8 8 5 PENAM doporučuje

Bonanza 10 2015 PP K, Ř, O, B, P C +++ 45 8,3 7,3 7,7 – 7,7/– 7,3/–/7,7 6,9 6,8 krmná pšenice

Brilliant 9 2009 SR K, Ř, O, B A +++ 38 8 7 7,2 7,5 7/8 5/7/5 7 7,4 na pozdní setí po kukuřici

Brokat 10 2013 R–SR K, Ř, O, B, P A +++ 43 6,2 8,4 6,0 7,0/6,8 5,9/–/6,6 7,1 7,5 velmi dobře snáší intenzitu

Carmina 11 2015 (SK, EU) P K, Ř, O, B A +++ 53 7 7 6 7 7 7,5/7,0/8 6,5 6 velmi pozdní, vysoký výnos

Cimrmanova raná 14 2012 R K, Ř, O E ++/+++ 45 8 6,8 7,5 6 6,7/7 5,8/8,3/8,8 7,6 7,1
velmi raná pšenice, vynikající přezimo-
vání, SE kvalita

Cubus 12 2004 SR–PP K, Ř, O, B A +++ 45 6,5 6 7 5,5 7/7 5/5/8 7 5
stabilně vysoký výnos ve všech oblas-
tech a jistá kvalita A

Dagmar 5 2012 R K, Ř, O, B A +++ 49 8,3 7,6 7,2 – 6,4/6,5 5,1/7,1/8,3 6,8 7,4
velmi vysoká zimovzdornost, odolnost
vůči fuzariózám v klasu a porůstání zrna
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Technical requirements for advertising

PC Platform

Materials delivery on CD/DVD, e-mail (up to 30 MB), FLASH disk

a) GRAPHICALLY READY ADVERTISEMENTS: PDF (300 DPL saved as CMYK, compatible 

with InDesign, minimum 3 mm padding from each side) TIFF, JPG (300 DPI, CMYK), AI, 

EPS (all in curves, CMYK, 300 DPI) documents INDESIGN (and lower) with source data

b) ADVERTISEMENT TO BE PRODUCED::

Texts and tables: Microsoft Word 

Graphs: Microsoft Excel

Logos: EP5 (curved, saved without background) 

Photos for scan: originals for scan max in A3 format 

Photos in data formats: TIFF, JPG (all in 300 DPI) 

It is possible to upload all the data to the FTP server after an agreement.

All formats need to be at least 3 mm bigger from each site for the processing.

The detailed information we will send by email on request

Notice

The advertiser guarantees that in the document (ai, eps, pdf ) will be no invisible 

characters and that the attributes will be defined correctly. If the advertisement 

in pdf or eps formats do not have the appropriate parameters, we will convert the 

document into a bitmap with a resolution of 300 dpi, which may cause illegibility 

of small prints and colour changes. The publisher is not responsible for these 

changes and any complaints are the responsibility of the advertiser. Logos and 

graphics from the fax are unacceptable. Poor quality materials such as copies 

from duplicating machines, business cards or letterheads, materials from colour 

inkjet printers, bit-mapped photographs, etc. will be accepted with a warning of 

poor quality in the press. We are not responsible for errors caused by the poor 

quality of the text or other hidden defects in the supplied documents. If the 

colour preview of the advertisement is not provided (cromaline, digital proof ), 

the publisher does not guarantee the colour scheme.

 The rules of publishing text advertisement 
and commercial articles

Publishing Rules

1. Text advertisement – price corresponds to 

prices for all over sheet advertisement

Text advertisement is equivalent to classical all over 

sheet advertisement. Text advertisement is paid in 

full amount according to the price list and it does 

not have to be prepared in the graphic design of the 

magazine, should be prepared by the client (company, 

advertisement agency). Part of text advertisement 

could be logo and contacts to producer or seller. 

The article is marked to be an advertisement. Text of 

the advertisement must be completely delivered by 

the client. Redactors do not prepare the text of the 

advertisement. 

2. Commercial company text is paid 50 % of price all 

over sheet advertisement according to the price list

A commercial article that does not include logo and 

contact to producer or seller. The topic should cover 

the topic of the magazine in some way. In signature is 

the name of the author and the name of the compa-

ny. The article is marked to be an advertisement. The 

article is graphically modified according to the graphic 

of the magazine and made in publisher graphic studio. 

Commercial company article must be completely 

delivered by the client. Redactors do not prepare this 

text advertisement.

3. Rules for publication nonpaid PR articles 

delivered by company together with graphical 

advertisement

It is required to comply with the specified range in 

proportion 1:1 /advertisement: PR article. In case of 

request for exceeding the range of the article, form of 

payment will be worked out individually.

Discounts

Magazine’s option Publishing’s option

Discount depends on number of repetitions 

in one magazine in one year and can be 

calculated retrospectively as well. 

Discount depends on a sum of all pricelist prices of 

binding orders of advertisement in any magazine 

belonging to our publishing house and is set as 

bonus for exceeding sums in the table:

2000 EUR 5 %

Repetitions number Discount 2800 EUR 7 %

3x 5 % 4000 EUR 10 %

6x 7 % 8000 EUR 11 %

9 and more repetitions 10 % 12000 EUR 12 %

Furthermore for each hundred thousand + one percent

When ordering advertising agency maximum discount for client is 15 %.

Extra charges

2nd page of cover 25 % Extra charge for unusual format 40 %

3rd page of cover 10 % Extra charge for exact placing of advertisement 20 %

4th page of cover 30 % Extra charge for print of fi fth colour 10 %

5th page of cover (next to the content) 25 %

Other possible formats

Glued advertisement 1080 EUR

Envelope retaping (tape+advertisment 1/1 page + article 1/1) 2 000 EUR

Envelope fl ap 2 200 EUR

Foldable envelope (2/1-page advertisement) 2 400 EUR

General terms of advertising

1. Advertisement ordering
a)  The publisher accepts advertisements only based on a written or-

der or contract and the supplied documents. The order must con-
tain the trade name of the company, company address, address of 
business or address of residence, company ID, tax code, stamp and 
signature of the client, date of signature.

b)  The client is responsible for the delivery of the text of the advertise-
ment and flawless data for printing

c)  The client is responsible for the content and legal admissibility of 
texts and pictures for advertising

d)  The publisher is not responsible for the accuracy of the data in the 
published advertisements and is not obliged to examine whether 
they do not infringe the rights of third parties

2. Returning of materials and prints revision
a)  Print materials are returned to the client only on request. Revised 

advertisements produced in the publishing is sent to the client 
for approval. If the client does not accept the modification of the 
advertisement within the specified time, it is presumed as appro-
ved. 

b)  The publisher guarantees the normal print quality within the po-
ssibilities provided by the provided printing material and by used 
technology.

3.  Edits and placing of advertisement in magazine
  Advertisements, that there are not possibly recognized as an advertise-
ment due to their stylisation, will be marked with word “advertisement”.

4. Right to reject an advertisement
a)  The publisher reserves the right to reject the advertisement on the 

grounds of content or technical quality if it conflicts with applicable 
legal or official standards, good morals and customs, given technical 
conditions or in conflict with the interests of the publisher.

b)  The publisher reserves the right not to accept the order from the 
client who owes for the previously published advertisement or to 
suspend fulfilment of the order until the amount due has been paid. 

5. Payment for advertisement
a)  The price for the advertisement is invoiced by the publisher within 

5 days after its publication. The invoice is sent to the client together 
with a magazine control copy. The invoice is usually payable within 
14 days. Another date can be agreed upon by contract. 

b)  If the client is in delay with the payment of the invoice, the pub-
lisher retains to charge the client with interest on delay in the agre-
ed amount. If no amount is agreed, it is 0.1% of the amount due for 
each calendar day of delay.

6. Complaints – compensation
a)  In case when the advertisement is printed completely or partially 

illegible, incorrect or incomplete, the client has the right to discount 
or have an advertisement printed again correctly. 

b)  A complaint can be filed within 14 calendar days after publication
7. Prices in the price list are in CZK and without VAT
Different conditions for publishing the advertisement can be agreed 
upon in the contract. A contract is a required for orders with other than 
normal conditions of cooperation.

Inserted advertisement

Number of pages 1–4 5–8 9–32 33 and more

Price 1000 EUR 1200 EUR 1400 EUR 1800 EUR

Weight of inserted material do 20 g 21–50 g 51–100 g 101–250 g 250 g and more

Price: insertion/piece 0,06 EUR 0,11 EUR 0,2 EUR 0,24 EUR 0,28 EUR

Weight division is based on Czech Post Service current tariff s

Price of advertisement graphic processing: 28 EUR


