
Škůdci jabloní

Vypracovala: Jana Kročáková
VZ - 5



• Jižní Čechy – Okres Prachatice (Lhenice, Krtely, 
Malovice, Rábín, Chelčice, Radčice, Hoříkovice, 
Třebanice, Truskovice)

• dlouhá tradice pěstování jabloní

Zdroj: http://www.ovocnarska-unie.cz/web/web-sispo/



 podnebí mírně teplé 

 průměrné roční teploty dosahují 7°C

 průměrné roční srážky: 500– 1000 mm/m2

 nadmořská výška v oblasti Netolicka: 

410 - 450 m

 průměrná teplota v červnu a červenci: 16 – 18 °C 

 srážkový úhrn za vegetační období: 400 – 450 mm

http://minimag.cz/dupe/images/teplomer.jpg



Druh:

 Jabloň domácí

 Malus domestica Borkh. 

 Třída: Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny

 Řád: Rosales – růžotvaré

 Čeleď: Rosaceae - růžovité

Zdroj:http://www.biolib.cz/cz/taxon/id39552/

http://www.dickcontino.com/images/clip_image001_003.jpg



Angold

Zimní odrůda

Vlastnosti odrůdy:

 středně bujný růst, později slabší

 rozvolněné až převislé koruny

 plody velké až velmi velké, světle zelené, kryté více 
než z poloviny hnědočerveným líčkem

 dužnina bílá, křehká, velmi šťavnatá, sladce navinulá

 slupka tenká, hladká, suchá, otlačuje se

 plodnost brzká, pravidelná a velmi vysoká

 tolerantní ke strupovitosti

Zdroj: http://www.zemcheba.cz/atlas/angold.html

http://www.ovocnarska-unie.cz/web/

web-sispo/odrudy/jabl/angold_f.htm

http://www.sempra.cz/odrudy/ovoce/

popisy/obr/jablka/angold_b.jpg



 Produkce 
konzumních jablek

 Intenzivní

technologie štíhlých 
vřeten

http://www.agroporadenstvo.sk/rv/ovocie/img/odrody_jabloni1.jpg

http://www.kohaplant.sk/image/poradenstvo/01/zahustene_stihle_vretena_jabloni.jpg



únor březen duben květen červen

00 21-22 23-55 57-69 71-75

dormance nalévání 
pupenů

nalévání 
pupenů

rozvinutí listů růst výhonů

kvetení růst výhonů

rozvinutí listů

červenec srpen září říjen

76-77 78-81 83-84 85-95

růst výhonů sklizeň sklizeň sklizeň

sklizeň opad listů

Zdroj: Hluchý a kol., 1997



Klíčoví škůdci

 Obaleč jablečný

 Pilatka jablečná 

Příležitostní škůdci
 Květopas jabloňový 
 Zobonoska jablečná 
 Mšice (Mšice jitrocelová, jabloňová 

Vlnatka krvavá)
 Svilušky (Sviluška ovocná, chmelová, 

stromová)
 Mera jabloňová
 Vlnovník jabloňový
 Slupkoví a pupenoví obaleči (Obaleč 

zimolezový, zahradní, ovocný, 
rybízový, jabloňový, pupenový)

 Nesytka jabloňová
 Hraboš polní



Indiferentní druhy

 Molovka jablečná

 Štítenka čárkovitá

 Minující motýli (Podkopníček 
spirálový, Klíněnka jabloňová, 
Klíněnka ovocná, 
Podkopníček ovocný, 
Drobníček jabloňový)

 Listožraví motýli (Píďalka 
podzimní, Píďalka zhoubná, 
Píďalka jabloňová, Štětconoš 
trnkový)

 Nosatci (Listohlod ovocný, 
Listohlod podlouhlý, 
lalokonosci rodu 
Othiorrhynchus)

 Ploštice (Klopuška diviznová, 
Klopuška vrásčitá, ploštice 
rodu Lygus)

 Bourovec prsténčitý
 Předivka jabloňová
 Bekyně zlatořitná, Bekyně 

velkohlavá
 Můra zelná, Můry z rodu 

Orthosia a rodu Cosmia
 Molověnka hnědá



 Český název: Obaleč jablečný

 Latinský název: Cydia pomonella (Linnaeus, 
1758) 

 Řád: Lepidoptera – motýli

 Čeleď: Tortricidae - obalečovití

 Další názvy

= Laspeyresia pomonella (Linnaeus, 1758)

Zdroj: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id49516/



Imago:
 Velikost: 

14 - 20 mm

 Zbarvení: šedavé 

http://www.biocont.cz/img/SADY/SADY9.jpg

http://www.ukmoths.org.uk/images/codlingSF.jpg

měděná lesklá skvrnka

tmavé příčné čárky

nitkovitá tykadla

štíhlé vřetenovité tělo

2. pár křídel hnědošedý 

s krátkými třásněmi



Larva: původce 

poškození

 Typ: polypodní 
housenka

 Velikost: 

15-20 mm

http://www.biocont.cz/img/SADY/SADY3.jpg

housenka vyššího instaru 

– narůžovělé zbarvení

– tmavá hlava a hrudní štít

housenka nižšího instaru 

– žlutobílé zbarvení



Kukla:
 Typ: krytá

 Velikost: 9 - 12 mm

 Zbarvení: 
tmavohnědá

 uložená v měkkém 
bělavém zápředku

černý okraj na obvodu zadečkových článků



Vajíčko:
 Velikost: 1-1,3 mm,

mírně oválné

 Zbarvení: po nakladení 
sklovité, brzy se na 
obvodu objevuje 
mléčně zakalený 
prstenec, který 
postupně růžoví až 
červená, 

1-2 dny před líhnutím 
prosvítá tmavá hlava 
housenky

http://www.inra.fr/hyppz/IMAGES/7030042.jpg

http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id85797/?taxonid=49516

červený prstenec



 přezimuje housenka 5. instaru v zámotku ve skulinkách 
v borce, v půdě… 

 kuklení od dubna až do začátku července

 líhnutí při dosažení SET10(d)=80°C (IV. – V.)

 aktivní za soumraku, létají při teplotách nad 12°C a páří 
se, pokud teplota ve 21 h (SEČ) dosáhne alespoň 15°C

 hromadné kladení, když teplota ve 21 h přesáhne 17°C 

 kladení vajíček jednotlivě na listy (jaro) nebo na plody 
(léto) 

 obvykle jedna generace / rok

 v teplejších oblastech do 250 m n. m. dvě generace



 nejčastější původce „červivosti“ jablek

 chodba v jablku směřuje většinou přímo do 
jádřince a je vyplněna trusem housenky 

 po ukončení žíru housenka opouští jablko

 poškozené plody předčasně opadávají nebo bývají 
druhotně napadány moniliovou hnilobou

 housenka může poškodit dva až tři plody; 
v každém plodu je vždy jen jedna housenka

 poškození při neúspěšné ochraně může dosahovat 
35% při jedné generaci a 80% při dvou generacích 



http://www.plantprotection.hu/modulok/cseh/apple/bigmoth03.htm

http://www.forestryimages.org/images/192x128/1236186.jpg

chodba

k jádřinci

otvor 

s trusem

http://www.agrobio.cz/files/choroby/obalec_jablecny1.jpg

http://www.forestryimages.org/images/192x128/1236184.jpg



http://www.ages.at/typo3temp/pics/8f9718c7dc.jpg

housenka 

kukla

spouštění 

housenky

kukla v zámotku v kůře

poškození plodu

housenka vyžírá 

jádřinec

dospělec



 feromonové lapáky

 zjišťování teplot (SET)

 signalizační klícky 

 vizuální kontrola 
kladení vajíček

 hodnocení červivosti

 pásy z vlnité lepenky

http://www.plante-doktor.dk/Cydia%20pomonella%201.jpg

feromonový odparník



Vizuální kontrola

Prahy škodlivosti v době vegetace Vývojové 
stádium

Kontrolovaný 
orgán

v květu a po 
odkvětu do 
konce května
BBCH 61-72

1-2/100 Vajíčka, závrtky Plody+listy

v červnu
BBCH 73-74

1-2/100 Vajíčka, závrtky Plody+listy

v červenci
BBCH 75-77

1-2/100 Vajíčka, závrtky Plody

V srpnu
BBCH 77-87

2/100 Vajíčka, závrtky

Zdroj: Kocourek a kol., 2001



 prostorová izolace sadů od líhnišť motýlů alespoň 100 
m

 podpora přirozených nepřátel (ploštice z čeledi Miridae 
a Anthocoridae, dále střevlíci, drabčíci…)

 včasná likvidace napadených plodů

 podpora života sýkor v sadech

 vychytávání housenek lapacími pásy

http://www.cals.ncsu.edu/course/ent425/l

ibrary/spotid/heteroptera/families/mirid04.jpg http://www.myrmecos.net/insects/Anthocorid1.JPG



 Feromonové odparníky k matení 

samců (Isomate C plus,

Isomate C TT, Isomate C LR).

 Přednostní využití přípravků na bázi Bacillus 
thuringiensis kurstaki (BIOBIT XL, BIOBIT WP).

 Přípravky na bázi viru granulózy obaleče jablečného
(CpGV). (Madex -přípravek je v registračním řízení)

 STEWARD
 http://www.agromanual.cz/download/pdf_bezpecnost/bl_steward.pdf

 http://www.agromanual.cz/download/pdf_etiketa/e_steward.pdf

 INTEGRO
 http://www.agromanual.cz/download/pdf_bezpecnost/bl_integro.pdf

http://www.biocont.cz/profi-mateni.html
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Slupkoví obaleči:

 Obaleč zimolezový 

Adoxophyes orana
(Fischer v. Röslerstamm, 1834)

 Obaleč zahradní

Archips podana
(Scopoli, 1763)

 Obaleč ovocný

Pandemis heparana
(Denis & Schiffermüller, 1775)

 Obaleč rybízový

Pandemis cerasana
(Hübner, 1786)

Pupenoví obaleči:
 Obaleč jabloňový

Hedya nubiferana
(Haworth, 1811)

 Obaleč pupenový
Spilonota ocellana

(Denis & Schiffermüller, 1775)

Zdroj: http://www.biolib.cz/



http://www.nuzban.scholaris.pl/zwierz/z/zwojksia/zws_01.jpg

http://www.invasive.org/images/768x512/5143072.jpg

http://ukmoths.org.uk/images/ArchipsPodanaBS.jpg

http://www.invasives.wsu.edu/defoliators/species_faqs/graphics/

european%20fruit-tree%20tortrix/fruit-tree_tortrix_larva.jpg

Obaleč zimolezový 

Obaleč zahradní



http://www.invasives.wsu.edu/defoliators/species_faqs/graphics/

darkfruit-tree_tortrix/darkfruit-tree_tortrix_larva.jpg

http://ukmoths.org.uk/images/972imheparanaShane.jpg

http://www.biopix.dk/Temp/JCS%20Pandemis

%20cerasana%2018792.jpg

http://www.invasives.wsu.edu/defoliators/species_faqs/

graphics/barredfruit-tree_tortrix/barred%20_fruit-tree_larva.jpg

Obaleč ovocný

Obaleč rybízový



http://mothphotographersgroup.msstate.edu/Files/Live/ELG/

Done2/ELG2862a%20Hedya%20nubiferana.jpg

Obaleč jabloňový

http://www.hantsmoths.org.uk/images/Hedya

_nubiferana_pillar_Dave_Green.jpg

http://www.hantsmoths.org.uk/images/spilonota_ocellana.jpg

http://www.invasives.wsu.edu/defoliators/species_faqs/graphics/eyespotted_b

udmoth/eyespotted_budmoth_larva1.jpg

Obaleč pupenový



 pupenoví obaleči škodí brzy na jaře žírem na 
pupenech a květech

 housenky slupkových obalečů poškozují i 
slupku plodů

 povrchový žír, obvykle pod připředenými listy 
→ deformace, nekrózy, zkorkovatělé plošky

 snížená kvality plodů + riziko napadení 
skládkovými chorobami

 přemnožení se objevuje náhle

 v intenzivních sadech je nejškodlivější obaleč 
zimolezový (pravidelně 2 generace/rok)



http://www.inra.fr/hyppz/IMAGES/7032531.jpg

Obaleč zimolezový
Obaleč ovocný

http://www.inra.fr/hyppz/IMAGES/7031862.jpg

Obaleč jabloňový



 Český název: Pilatka jablečná 

 Latinský název: Hoplocampa testudinea (Klug, 
1814) 

 Řád: Hymenoptera – blanokřídlí

 Čeleď: Tenthredinidae – pilatkovití

Zdroj: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id12407/

http://www.inra.fr/hyppz/IMAGES/7030111.jpg



Imago - vosička
 Velikost: 6-7 mm

http://www.aebletoften.dk/pictures/Aeblebladhveps.jpg

http://www.agroatlas.spb.ru/content/pests/

Hoplocampa_testudinea/Hoplocampa_testudinea.jpg

spodní část těla oranžová, nohy žluté

černý hřbet

černá skvrna na temeni,

protáhlé oči

žlutočervená tykadla

9 segmentů

čirá blanitá křídla



Larva: původce poškození 

 Typ: polypodní housenice 

 Velikost: 10-12 mm

http://www.pinus-tki.si/pics/Bolezni_

3/pagosenica_jabolcne_grizlice_b.jpg

http://www.detuingids.be/images/artikels/archief/appelzaagwesp.1.jpg

lesklá žluto-bílá

žlutohnědá

hlava

poslední 

2 segmenty 

tmavší



Vajíčko

 Velikost: 0,8 mm

 Zbarvení: bělavé

 počet vajíček v květu 

se řídí podle velikosti 
násady (1-4)

http://www.inra.fr/hyppz/IMAGES/7030112.jpg



 přezimuje larva v kokonu v půdě → na jaře kuklení

 líhnutí v době květu jabloní (přelom IV. – V.)

 část populace přezimujících housenic setrvává 
v kokonech v půdě v diapauze do dalšího roku

 samice kladou vajíčka do kališních uštů

 průměrná plodnost samiček je 20 vajíček

 housenice vytvářejí spirálovitou chodbu na povrchu 
jablka a vykusují vnitřek plodů

 růst larvy trvá 10 -30 dnů

 v 2. pol. VI. opouštějí housenice plody, zahrabávají se 
do půdy, spřádají kokon a vstupují do diapauzy

 do roka se vyvíjí jedna generace



 redukce počtu plodů + vady vzhledu plodů 

 vylíhlé housenice působí podpovrchovým žírem vznik 
spirálových strupovitých chodeb (primární poškození)

 vzrostlé larvy vyžírají v plodech objemnou dutinu 
vyplněnou červenohnědou drtí, chodba vyúsťuje 
kruhovitým otvorem, uzavřeným v době přítomnosti 
housenice rezavou kašovitou drtí, provázenou 
rezavým výtokem (sekundární poškození) 

 poškozené plody opadávají v době 

2. fyziologického opadu plodů

 jedna larva poškodí 3 - 4 plody



http://kvetinarstvi-chudejovairena.snadno.eu/pilatka_jablecna2_1_.jpg

spirálovitá chodba

primární poškození

http://www.floraservis.sk/pics/skodcovia/plod_s_husenicou.jpg

housenice v plodu + trus

sekundární poškození

http://www.biolib.cz/en/image/id3418/



http://www.ages.at/typo3temp/pics/4b317644ad.jpg

sekundární

poškození

červivost plodů

primární poškození

zkorkovatělá chodba

housenice pilatky

dospělec pilatky

poškození 

mladého plodu



 výlet dospělců sledujeme bílými lepovými 
deskami (vyvěšeny před květem – 3ks/sad)

 kontrola intenzity kladení vajíček (na počátku 
opadu květních plátků)

 prahy škodlivosti (viz. tabulka)

 sledování teploty

 termín aplikace se stanovuje podle vývojové 
fáze vajíček 



Násada Průměrný počet dospělců pilatky jablečné / 1 bílou lepovou desku

Průměrný počet vajíček / 100 květů

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Nízká

Střední

Vysoká

Populační hustota / infestace

nízká střední vysoká

Zdroj: Lánský a kol., 2005



 ochrana a podpora přirozených nepřátel

 pěstování méně náchylných odrůd (nejnapranější jsou 
rané odrůdy jako Idared, James Greave …)

 včasný sběr spadaných plodů (dříve než je opustí 
larvy)

 RELDAN 40 EC - 28 dní OL, použití podle signalizace, 
škodlivý pro včely

 http://www.agromanual.cz/download/pdf_bezpecnost/bl_reldan_40_ec.pdf
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 Český název: Květopas jabloňový

 Latinský název: Anthonomus pomorum
(Linnaeus, 1758) 

 Řád: Coleoptera – brouci

 Čeleď: Curculionidae - nosatcovití 

Zdroj: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id13212/

http://www.bkmakro.de/Makro/i

mages/Kaefer/Anthonomus%20pomorum.jpg



Imago: 3,5-4,5 mm

 Zbarvení: Štít a krovky 
tmavě hnědočervené, 
porostlé hustými 
tmavšími a světlejšími 
chloupky. Za středem 
krovek tvoří bělavé 
chloupky příčný 
oblouček.

Vajíčko - 0,7 mm, 

oválné, mléčně-bílé

Kukla - volná, žlutavá

http://www.skudci.com/files/kvetopas-jablonovy-2.jpg

http://hostint.com.pl/host/images/larwa-y.jpg



Larva: původce poškození

Typ: Apodní eucephalní

 Velikost: 6-8mm,

rohlíčkovitá, beznohá

 Zbarvení: bledě žluté, 

s hnědou hlavou

http://gartendoktor.bayergarten.de/export/sites/de_

bayergarden/de/_galleries/images/problems/Apfelblxten3.jpg

http://www.inra.fr/hyppz/IMAGES/7030032.jpg



 přezimují brouci pod borkou a v prasklinách kůry 
stromů

 od fáze zelené špičky do fáze myšího ouška 
dospělci naletují do korun stromů → úživný žír a 
páření → po týdnu kladou vajíčka do poupat

 larvy vyžírají vnitřek poupat, ve kterých se asi po 
měsíci kuklí

 z kukel se za 1 až 2 týdny líhnou brouci nové 
generace – 2 týdny se živí listy jabloní

 letní diapauza

 na podzim přeletují brouci do zimních úkrytů

 1 generace / rok



 hlavní škody způsobují larvy

 napadená poupata nerozkvétají, korunní plátky 
zasychají a vytvářejí hnědé tobolky

 nejvíce jsou poškozovány nejvyvinutější (královské) 
květy raně kvetoucích odrůd

 silné napadení zvláště při nízkém nasazení 
květních poupat může zničit 60-90% květů

 nejvíce jsou poškozovány stromy rostoucí v 
blízkosti lesů nebo parků, kde brouci nacházejí 
dostatek úkrytů

 větší škodlivost je podpořena chladným jarem s 
dlouhým nakvétáním jabloní



http://dennapicu.pise.cz/15032-kvetopas-jablonovy.html

http://www.lovela.cz/zahradkarska-poradna/cinitele/kvetopas-jablonovy_78

zaschlé poupě

larva ve

zničeném

květu



 Český název: Zobonoska ovocná

 Latinský název: Rhynchites bacchus
(Linnaeus, 1758)

 Český název: Zobonoska jablečná

 Latinský název: Coenorrhinus aequatus (syn. 
Rhynchies aequatus)

 Řád: Coleoptera– brouci

 Čeleď: Attelabidae - zobonoskovití

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id12407/

http://photo.vivo.sk/jpeg/2304/85812/_

o/a18d5d/Rhynchites-bacchus



Imago: původce poškození

 Velikost: 4,5-5,5 mm 

 Zbarvení: různé, 
purpuroví, fialoví, 
zlatozelení

 Brouci mají 
charakteristický dlouhý 
nosec. 

http://content3.eol.org/content/2009/07/24/09/10153_large.jpg

http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id60691/?taxonid=12407



 u zobonosky jablečné 

přezimují brouci v půdě

 nálet brouka na stromy probíhá od fenofáze 
zeleného poupěte po dobu 2 až 4 týdnů

 žír na plodech může probíhat až do července, u 
zobonosky ovocné se opakuje na podzim

 larva se kuklí v půdě, kde obvykle další rok 
přeležuje

 u nás převažuje populace s dvouletým vývojem

 zobonoska ovocná má podobný vývoj, ale brouci se 
líhnou již na podzim, kdy začíná úživný žír

http://aramel.free.fr/Rhynchites-bacchus-1.jpg



 Oba druhy škodí na 
pupenech, květech a 
listech a mladých 
plůdcích.

 Brouci při úživném žíru 
vykusují do plodů 
hluboké rourkovité 
požerky, které se 
zacelují okrouhlou 
trychtýřovitou jizvou, 
obvykle ve větším 
počtu v jednom plodu.

http://kvetinarstvi-chudejovairena.snadno.eu/zobonosky_na_ovocnych_drevinach1_1_.jpg



Řád: Hemiptera - polokřídlí  

Čeleď: Aphididae - mšicovití

Nejvýznamnější druhy: 

 Mšice jabloňová

Aphis pomi (DeGeer, 1773) 

 Mšice jitrocelová

Dysaphis plantaginea (Passerini, 1860)

 Vlnatka krvavá

Eriosoma lanigerum (Hausmann, 1802)



 oslabení stromů, znehodnocení plodů…

 škodí jako nymfy a bezkřídlé nebo okřídlené samice 
sáním

 listy se deformují a mění barvu

 květy se deformují, zakrňují, předčasně dozrávají → 
plody tvrdnou

 letorosty krní a deformují → špatné zakvétání nebo 
neplodnost

 medovice → černě

 přenos virů a mykoplazem

http://www.inra.fr/hyppz/IMAGES/7030242.jpg



http://www.plante-doktor.dk/Dysaphis%20plantaginea3.JPG http://www.forestpests.org/images/1536x1024/1254046.jpg

poškození listů mšicí jitrocelovou

kolonie vlnatky krvavé



http://www.agroatlas.ru/content/pests/Aphis_pomi/Aphis_pomi.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Ladybird_aphid_7462.jpg

Mšice jabloňová

larva slunéčka v kolonii vlnatky krvavé



 zimní kontrola větviček - počet vajíček

 vegetace- vizuální kontrola pupenů, listových a květních 
růžic nebo listů a letorostů 

 před kvetením - počet jedinců (nymf a zakladatelek) na 
100 květních (listových) růžic

 po odkvětu - počet kolonií daného druhu mšice na 100 
letorostů

 Letovou aktivitu mšic monitoruje SRS, informace jsou 
zveřejňovány na internetových stránkách http://www.srs.cz/
(v části Škodlivé organismy → Monitoring škodlivých 
organismů a poruch na území ČR → Monitorování letu mšic -
Aphid bulletin).

http://www.srs.cz/
http://www.srs.cz/
http://www.srs.cz/


 předjarní postřik (práh škodlivosti je 100 vajíček na 140 
pupenů)

 v průběhu vegetace se ošetření provádí jen při dosažení 
prahu škodlivosti!!!

 využití přirozených nepřátel – pro jejich podporu a 
namnožení je potřeba zachovat v sadu jistý stupeň výskytu 
mšic

 potrava pro polyfágní predátory → regulace populací jiných 
škůdců.

 nejvýznamnější oligofágové – slunéčka, zlatoočky, pestřenky, 
škvor obecný, Aphidoletes aphidimyza, Aphidius spp.

 medovice je zdrojem potravy pro parazitoidy, především 
lumky a lumčíky, kteří  regulují populace škodlivých motýlů, 
brouků, pilatek…



Škůdce Výsadba Pěstování Ošetření

Volba 
stanoviště

Výběr 
odrůd

Tvar Hnojení Řez Podpora
už. org.

Kultivace 
pod 

stromy

Obaleč jablečný ○ ○ ○ ○

Pilatka jablečná ○ ○ ○

Slupkoví a pupenoví
obaleči

○ ○

Mera jabloňová ○ ○

Mšice jabloňová ○ ● ○

Květopas jabloňový ○ ○

Sviluška ovocná ○ ◉ ○

Vlnatka krvavá ○ ● ● ○

Štítenka zhoubná ○ ●

Opatření:

Nepřímý účinek          Přímý účinek
● silný                        ◉ silný
○ střední Zdroj: Hluchý a kol., 1997



Účinná látka Přípravek OL Poznámka

Bacillus thuringiensis ssp. 
kurstaki

BIOBIT WP - housenky

Bacillus thuringiensis ssp. 
kurstaki

BIOBIT XL - podle signalizace

(E,E)-8,10-dodecadien-
1ol, dodecan-1-ol

ISOMATE C PLUS - pomocné prostředky
matení samců 

obaleče jablečného

(E,E)-8,10-dodecadien-
1ol, (Z)-11-Te..

ISOMATE C LR - pomocné prostředky
matení samců 

obaleče j., ovocného 
a zimolezového

Indoxacarb STEWARD 7 na počátku líhnutí 
housenek

Methoxyfenozide INTEGRO 14 podle signalizace

Pirimicarb PIRIMOR 50 WG 7 mšice



 Blažek, J. a kol. (1998): Ovocnictví. Květ, Praha, 383 s.

 Boček, S., a kol. (2008): Ovocní dřeviny v krajině – sborník přednášek a 
seminárních prací. Veronica, Brno, 185 s.

 Falta, V., Stará, J., Kocourek, F. (2008): Metoda dezorientace v ochraně 
ovocných sadů proti škodlivým obalečům. VÚRV, Praha, 31 s. 

 Hluchý, M. a kol. (1997): Obrazový atlas chorob a škůdců ovocných dřevin a 
révy vinné. Biocont Laboratory, Brno, 428 s.

 Kocourek, F. a kol. (7/2001): Monitorování a regulace škůdců v systému 
integrované ochrany jádrovin. ÚZPI, Praha, 57 s.

 Landa, Z. (1986): Cvičení z ochrany rostlin II. (zemědělská entomologie). VŠZ, 
Praha, 247 s.

 Lánský, M., Kneifl, V. (2000): Integrovaná ochrana před houbovými chorobami 
a živočišnými škůdci. VŠÚO Holovousy, 80 s.

 Lánský, M. a kol. (2005): Integrovaná ochrana ovoce v systému integrované 
produkce. VŠÚO Holovousy, 159 s.

 Ludvík, V. a kol. (2008): Směrnice pro integrované systémy pěstování ovoce. 
VŠÚO Holovousy, 56 s.

 Rod, J. (2003): Atlas chorob a škůdců ovoce, zeleniny a okrasných plodin. 
Víkend, 94 s.
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