
Ochrana proti moniliniové spále květů 
a hnilobě plodů v ekologické produkci 

peckovin 

CERTIFIKOVANÁ METODIKA 

Radek Vávra a kol. 

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. 

©2015 



Autorský kolektiv: 

VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. 

Ing. Radek Vávra, Ph.O., Ing. Pavol Suran, Ing. Ivona Žďárská, Ing. Martin Jonáš, Ing. Adéla 

Skřivanová, RNDr. Aneta Bílková, Ing. Jitka Blažková, Ing. Lubor Zelený 

Biocont Laboratory s.r.o. 

Ing. Václav Psota, Ph.O., Ing. Martin Bagar Ph.O. 

Název: Ochrana proti moniliniové spále květů a hni l obě plodů v ekologické produkci 

peckovin 

Vydal: VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., Holovousy 

129, S08 01 Hořice 

Vydáno v roce 201S 

Vydáno bez jazykové úpravy. 

Kontakt na vedoucího autorského kolektivu: vavra@vsuo.cz 

Foto: Radek Vávra, Václav Psota 

Oponenti: 

Odborný oponent z oboru: doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava, VÚRV v.v. i. 

Oponent ze státní správy: Ing. Michal Hnízdi l, MZe ČR 

Certifikovaná metodika vznikla za finanční podpory Národní agentury pro zemědělský 

výzkum a je výstupem řešení projektu QJ1210275 - Řešení aktuálních problémů pěstování 

třešní a višní s tržní kvalitou plodů se zaměřen ím na ekologicky šetrné postupy. Při 

zpracování metodiky byla rovněž využita infrastruktura projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0116. 

Ministerstvo zemědělství schválilo publikaci j ako certifikovanou metodiku a doporučilo ji pro 

využití v zemědělské praxi. Publikaci bylo uděleno Osvědčení čís lo 79/2016-MZE-17221 

v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje". 

©VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o., 2015 

ISBN 978-80-87030-42-4 

2 



OBSAH 

ANOTACE .„ .„ „„ . . „„„.„„.„„„ .. „„.„.„.„„„.„„„.„ . . „ „ .. „„„„„.„„ .. „„„„ . . „„„„„„„ .. „ .. „„„.„„ . .. „ . . 4 

ANNOTATION „„ .. „„ .. „„ „ .„„„ .„„ .. „„„ .„ . .. „„ .. . „ „ „„ .. „„ ... „„ .„ .. . „„.„„.„„ .. „„ . . „ .. „„„„„.„ .. „ .. „ 4 

1. ÚVOD .. „„ .... „„ ... „„ .. „„„ .. „.„.„„„.„ . .. „„ ... „ „ „„. „„ ... . „„. „ . . „„; .. . „„. „ . .. „„ .. . „„„ . .. . „ . . „ .„.„. 5 

2. CÍL METOD IKY„ .. „„ ... „„ .. „„ .. „„.„„„ .. „„.„„ .„„ ... „ .. „„ .. „„ ... „ .. „„ .. „ .. „„ .. „„ ... „.„„ .. „„.„„ .. 6 

3. VLASTNÍ POPIS METODIKY .. „„ .. „„ .. „„ .. „„ .„„. „„ . . „ .„„„ . . „„„„„.„„ . . „ ... „„.„„.„„ . . „ ... „„„. 7 

3.1 TAXONOMICKÉ ŘAZENÍ PATOGENA MON/L/NIA LAXA „„„„„ .„„„ .„„„.„.„„„„„„„„.„„„.„.„.„„ .„„ 7 

3.2 BIOLOG IE .. „„ .... „„ .. „„ ... „„ .. „„ .. . „„ .. „ ... „„ .„„ .. „„ . . „ „ . .. „ ... „„ .. „„ .„ .. „„ .. .. „„„„ .„ „. „.„ .„ .. 7 

3.3 MORFOLOGIE PATOGENA MONILINIA LAXA „„„ .„.„„„ „ „.„„„„.„„„„„„„„ .„„„„„„„„ .„„ „„„„„. 9 

3.4 HOSPODÁŘSKÁ ŠKODLIVOST .......................... .......... . .. . ...... ....... ....... . .. .......... ....... .......... . ... . .... 9 

3 .5 REGULACE PATOGENA „„ .„„„ .„„ . . „„ .. „„ ... „ . . . „ . .. „„ .„ „ .. „„ .. „„ .. „„.„„ .. „„ .. „ ... „ .. „„ . . „„ .„„. 9 

3.6 REZISTENCE PECKOVIN K PATOGENA ZPŮSOBUJÍCÍMU MONILINIOVOU SPÁLU KVĚTŮ .„„.„„„„„.„„.„ 10 

3.7 POUŽITÍ PŘÍPRAVKŮ K REG ULACI NAPADENÍ KVĚTŮ PECKOVIN MON ILINIOVOU SPÁLOU „„„.„„„„„ .„ .12 

3.8 ÚČI NNOST PŘÍPRAVKŮ K REGULACI PATOGENA ZPŮSOBUJÍCÍMU MONI LI NIOVOU SPÁLU KVĚTŮ .„„.„„. 17 

3.9 REZISTENCE GENOTYPŮ SLIVONÍ K MONILINIOVÉ SPÁLE KVĚTŮ „„„„„„„„„.„„„„„„„„„„„„„„„„ „ 18 

3 .10 REZISTENCE PECKOVIN K MONI LI NIOVÉ SPÁLE KVĚTŮ „.„„„„„„„„„„.„„„„ „ .„„„„„„„„„„.„ „. 19 

3.11 VYUŽITÍ PŘÍPRAVKU MYCO-SIN PROTI MONI LINIOVÉ HNI LOBĚ PLODŮ PECKOVIN „.„„„„„.„„.„„„ 21 

3.12 REZISTEN CE PECKOVIN K PATOGENU ZPŮSOBUJÍCÍMU MONI LI NIOVOU HNILOBU PLODŮ „„„.„ .„„„ 23 

4. SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ „„ „ „„„.„ „ „„„„„„ .„„„ .. „ „„.„„„„ .. „ „„.„„„„ . „ „ .„„ .. „„„ 25 

5 . POPIS UPLATNĚNÍ METOD IKY „„„„„ .. „ .. „.„.„„.„„ .. „ . „ .„„ „ .„.„ .„ .. „„„„„„„„„ .. „„„„.„„. 25 

6. EKONOMICKÉ ASPEKTY .. „„ .. „„ .. „„ . ... „„„ .. .. „„ .„ „ .. „„ .. „„.„„ .. „„ .. „„„„.„„ .. „ . .. „„„„ .. „„ 26 

7. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY „„.„„„„„.„ „„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„„„„ „ „„„„„„„„„„„ 27 

8. SEZNAM PUBLIKACÍ, KTER É PŘEDCHÁZELY METODICE. „ „ „„.„ .„.„„„„„ .„„„„„„.„„„ .„„. 29 

9. PŘÍLOHY „ .„„ . .. „„ . .. . „ „ ... „ „ .„„„„.„.„„.„„„„ „ .. „„ ... „„.„ . .. „„.„„.„„ .. „„ . . „ „ .. „ . . „ ... „„„„. „ 30 

3 



ANOTACE 

Metodika je určená pro pěstitele peckovin v ekologické produkci. Zabývá se ochranou proti 

patogenu způsobujícímu moniliniovou spálu květů a moniliniovou hnilobu plodů, což jsou 

hlavní limitující faktory, které ovlivňují objem produkce ovoce v pěstování peckovin . Z tohoto 

důvodu je potřebné sledovat průoěh poškození květů a vyvíjet preventivní ochranu proti 

původcům těchto onemocnění, kterými jsou patogeny rodu Monitinia spp., zejména patogen 

Manitinia taxa (Aderhold et Ruhland} Honey ex Dennis. Výskyt těchto patogenů se liší silně 

podle průběhu počasí. V ročnících s vysokým úhrnem srážek v době kveten í se poškození 

květů vyskytuje ve větší míře než v letech se suchým průběhem počas í. Právě přítomnost 

srážek podmiňuje vznik infekce. K ochraně výsadeb lze přistoupit dvěma způsoby. První 

způsob je pomocí nechemické ochrany, kdy má pěstitel možnost volby z registrovaných 

nechemických přípravků na ochranu rostlin povolených v ekologické produkci . Druhou 

možností jsou preventivní opatření, ke kterým v případě tohoto patogena náleží napřík lad 

odstraňování napadených větví, mumifikovaných plodů, pravidelný řez korun stromů pro 

dosažení vzdušné koruny, která rychleji osychá a nevytváří vhodné podmínky pro klíčení 

spor. 

ANNOTATION 

The publication is intended for stone fruit growers who are included in organic farmi ng. The 

main topic of this publication is a brown rot blossom blight and brown rot of stone fruit 

caused by pathogen genus Monitinia spp„ mainly by Monilinia taxa (Aderhold et Ruhland) 

Honey ex Dennis. This fungus may cause harvest loss, that is the reason for study of brown 

rot blossom blight and improve a protection methods against this disease. lnfection pressure 

mainly depends on weather conditions. Flower damage caused by brown rot blossom blight 

occurs during flowering when is rainy weather. ln the year with lower precipitation and 

humidity is weaker infection pressure. The presence of precipitation makes the emergence 

of infections in good weather conditions. The protection of the trees can be approached in 

different ways. First way is in using a non-chemical protection, when the grower can chaose 

from registered plant protection products and bio-regulators. Other possibility is prevent ive 

measures, which in the case of this pathogen includes, for example the removal of infect ed 

branches and mummified fruits, regular tree crowns pruning to achieve airy crown that dries 

quickly and does not create conditions for the germination of spores. 
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