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ABSTRAKT
Strupovitost jabloně (Venturia inaequalis) je jednou z nejvíce rozšířených chorob
jabloní a souvisí s ní většina chemických ošetření v jabloňových sadech. V dnešní
době vede potřeba snižovat environmentální zátěž a rizika pro spotřebitele k poptávce
na ekologická řešení tohoto problému. Cílem této práce bylo porovnání napadení
strupovitostí u 3 odrůd jabloní (‘Rubinola’, ‘Gala’, ‘Melrose’) ve dvou systémech
ošetřování, tj. ekologický, používající přípravky Cuprotonic (hnojivo na bázi mědi a
zinku), PowerOf-K (draselné hnojivo), Chitopron 5% (chitosan hydrochlorid) a Imunofol
(biostimulant na bázi zinku a chitosan hydrochloridu), a konvenční používající běžné
fungicidy. Nejvyšší účinnosti ekologického systému ošetření bylo dosaženo
u rezistentní odrůdy ‘Rubinola’, tj. 65 % na listech a 75 % na plodech. Účinnost
ekologického systému u citlivých odrůd ‘Gala’ a ‘Melrose’ byla 44–49 % na listech,
zatímco pouze 26–30 % na plodech. Účinnost alternativních přípravků ve vztahu
k různým odrůdám je diskutována.
Klíčová slova: ekologická produkce jablek, Venturia inaequalis, systémy ošetření,
‘Rubinola’, ‘Gala’, ‘Melrose’

ABSTRACT
Apple scab (Venturia inaequalis) is one of the most common diseases of apple trees
and is associated with most chemical treatments in apple orchards. The current need
to reduce the environmental burden and risks for consumers leads to a demand for
ecological solutions to this problem. The aim of this work was to compare scab
infestation in three apple varieties (‘Rubinola’, ‘Gala’, and ‘Melrose’) under two different
spray programs, i.e. an organic program using Cuprotonic (copper and zinc-based
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fertilizer), PowerOf-K (potassium fertilizer) Chitopron 5% (chitosan hydrochloride), and
Imunofol (zinc and chitosan hydrochloride based biostimulant) as well as a
conventional program including common fungicides. A highest efficiency of 65 % on
leaves and 75 % on fruits was observed with the resistant variety ‘Rubinola’ using the
organic spray program. In contrast, the efficiency of the organic program for the
sensitive varieties ‘Gala’ and ‘Melrose’ was 44–49 % on the leaves whereas only
26–30 % on the fruits. The effectiveness of the alternative preparations in relation to
different apple varieties is discussed.
Keywords: organic apple production, Venturia inaequalis, spray programs, ‘Rubinola’,
‘Gala’, ‘Melrose’

ÚVOD
Z hlediska houbových onemocnění je u jabloní nejdůležitější ochrana proti strupovitosti
Venturia inaequalis [(Cooke) G. Winter 1875]. Toto onemocnění celkově oslabuje
stromy, a především způsobuje velké ztráty na úrodě. V oblastech s vyšším
množstvím srážek na jaře a v létě je tak potřeba 10–18 fungicidních aplikací cílených
proti tomuto patogenu (Belfanti et al. 2004, Majeed et al. 2017). Kvůli zvyšujícím se
požadavkům na snížení počtu a množství fungicidních látek v ovoci je ovšem ochrana
proti tomuto patogenu poměrně složitá i v konvenčních provozech. Ty se musí
přizpůsobovat stále omezenějšímu výběru povolených pesticidů, a také poptávce
obchodních řetězců. V ekologických provozech je potřeba dbát na preventivní postupy
a výběr resistentních odrůd, jelikož účinnost alternativních prostředků bývá většinou
menší než u standardních fungicidů a často je závislá na okolních vlivech. Portfolio
přípravků povolených do ekologických provozů je také omezené a založené zejména
na využití mědi, síry, polysulfidu vápenatého a hydrogenuhličitanu draselného (Vávra
et al. 2020).
První záznamy o ochraně proti strupovitosti pocházejí již z konce 19. století a
spočívaly v preventivních technických a hygienických opatřeních a ve výběru méně
citlivých odrůd. Avšak podstatného pokroku v boji proti tomuto onemocnění bylo
dosaženo až s objevem bordeauxské jíchy a postupného rozšíření jejího používání
z vinohradnictví do dalších odvětví ovocnářství. Tato směs využívala fungicidních
účinků mědi na houbové buňky. Další vývoj fungicidů na sebe nenechal dlouho čekat.
Již na přelomu 19. a 20. století došlo k prvnímu tlaku na dokonalá jablka. V této době
nastalo období klimaticky velmi příznivé pro rozvoj strupovitosti a zároveň došlo
k podstatným změnám v obchodování s ovocem. Jablka začala být tříděna podle
velikosti a barvy a veškeré nedokonalosti byly najednou mnohem viditelnější a
nežádané (MacHardy 1996). S pokračujícími pokroky ve fungicidní ochraně se začalo
spoléhat zejména na chemické ošetření. Dnes stojíme před opačnou výzvou, a
to vyrovnání se s touto chorobou s minimálním použitím chemie nebo dokonce
s kompletním vyloučením fungicidů.
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Naším cílem bylo porovnat účinnost konvenčního systému ošetřování proti
strupovitosti se systémem, který byl složen z několika alternativních prostředků
vykazujících nejlepší výsledky v předešlých testech (Jaklová a Hortová 2019). Dalším
záměrem bylo porovnat tyto systémy u různých odrůd jabloní.

MATERIÁL A METODY
V letech 2019 a 2021 byl založen maloparcelkový pokus v experimentální ekologické
výsadbě VŠÚO Holovousy na lokalitě „Na kamenci“ (Východočeský kraj, okres Jičín,
řepařská výrobní oblast, nadmořská výška 285 metrů) na odrůdě ‘Rubinola’, ‘Gala’ a
‘Melrose’. Pokus simuloval ekologický systém ošetřování proti strupovitosti složený
z alternativních přípravků na ochranu rostlin vhodných do ekologické produkce a byl
srovnáván s provozním systémem ošetřování VŠÚO.
Alternativní přípravky byly vybrány na základě předpokusu s odrůdou ‘Golden
Delicious’ citlivé ke strupovitosti (Jaklová a Hortová 2019). Na začátku ošetřování bylo
zařazeno tekuté měďnaté hnojivo Cuprotonic, v době nejsilnějšího infekčního tlaku byl
zařazen přípravek PowerOf-K (tekuté draselné hnojivo), který měl v pokusu v roce
2018 nejvyšší účinnost okolo 80 % na listech a 94 % na plodech. Ke konci ošetřování
byly zařazeny přípravky Imunofol a Chitopron, které mají zvyšovat obranyschopnost
rostliny proti napadení houbovými chorobami. Standardní fungicidy byly zařazeny dle
zvyklostí VŠÚO Holovousy. V postřikovém plánu provozního systému došlo po prvním
roce pokusu k menší změně, jelikož byl přípravek Thiram Granuflo s účinnou látkou
thiram vyřazen z registru POR. Přípravek byl nahrazen prostředkem Dithane WG
Neotec s účinnou látkou mankozeb, která je ze stejné skupiny dithiokarbamátů.
Přípravky byly aplikovány preventivně, paušálně v intervalu 7–10 dní, v závislosti
na průběhu počasí, traktorovým rosičem v objemu postřikové kapaliny 400 l/ha.
Ošetřování bylo ukončeno po skončení primárních infekcí strupovitosti tedy přibližně
na konci června, jak bylo určeno na základě kontroly přítomnosti askospor
v přezimujících listech.
Byly vybrány 3 různě náchylné odrůdy. Odrůda ‘Gala’ (velmi citlivá, obr. 1), ‘Melrose’
(středně citlivá, obr. 2) a ‘Rubinola’ (rezistentní, obr. 3). Odrůda ‘Rubinola’ byla do
pokusu vybrána, protože díky svým zařazením mezi rezistentní odrůdy (nižší počet
ošetření) je vhodná pro ekologickou produkci. U každé varianty byla provedena čtyři
opakování (každé opakování po 4 stromech). Hodnocení probíhalo podle upravené
metodiky VŠÚO a metodiky EPPO PP 1/5 (3) (Tab. 1 a 2). Bylo vypočítáno celkové
procento napadení a při srovnání s neošetřovanou kontrolou byla dle Abbotta (1925)
vypočtena účinnost aplikovaného ošetření. Přípravky a dávky použité v pokusu jsou
uvedeny v tabulce 3 a 4.
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Tabulka 1. Pětibodová stupnice použitá k hodnocení napadení listů
Table 1. Five-points scale for evaluation of leaf infestation
0 = bez napadení
1 = 1–2 malé skvrny (napadeno do 25 mm2 plochy listu)
2 = 3–4 malé skvrny nebo 1 velká (napadeno do 100 mm2 plochy listu)
3 = 5–10 malých skvrn nebo 5 velkých (napadeno do 400 mm2 plochy listu)
4 = napadeno nad 400 mm2 plochy listu

Tabulka 2. Tříbodová stupnice hodnocení napadení plodů
Table 2. Three-points scale for evaluation of fruit infestation
1 = bez výskytu strupovitosti
2 = 1–3 skvrny
3 = ˃3 skvrny

Testované alternativní přípravky
Přípravek Cuprotonic (Biotomal, s.r.o.) je hnojivo na bázi mědi a zinku, které zvyšuje
odolnost rostlin vůči bakteriálním, virovým a houbovým chorobám, a optimalizuje
výživu. PowerOf–K (Biotomal, s.r.o.) je tekuté draselné hnojivo obsahující
mikroelementy. Tento přípravek zvyšuje fotosyntézu, metabolismus cukrů, odolnost
proti mrazu a odolnost proti houbovým chorobám. Přípravky Chitopron 5% (Biotomal,
s.r.o.) i Imunofol (Bioka, s.r.o.) podporují obranyschopnost rostliny, neboť indukují
rezistenci (van Loon et al. 1998). Oba přípravky obsahují chitosan hydrochlorid, který
stimuluje a zesiluje rostlinné reakce k patogenním organismům a zvyšuje odolnost vůči
stresu rostlin.
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Tabulka 3. Použité přípravky a jejich doporučené dávky (2019)
Table 3. Apple scab spraying programs used in 2019 and their recommended doses
Datum

Systém Provoz [kg⸱l/ha] 1)

Eko systém [kg⸱l/ha] 2)

22. 3. 2019

Funguran progress [3 kg/ha]

Cuprotonic [3 l/ha]

2. 4. 2019

Funguran progress [1,8 kg/ha]

Cuprotonic [3 l/ha]

9. 4. 2019

Mythos 30 SC [1 l/ha]

Cuprotonic + Imunofol [3 l/ha + 3 l/ha]

26. 4. 2019

Thiram Granuflo* + Atos
[3 l/ha + 0,2 l/ha]

PowerOf-K [8 l/ha]

3. 5. 2019

Faban [1,2 l/ha]

PowerOf-K [8 l/ha]

13. 5. 2019

Polyram WG [2,4 kg/ha]

PowerOf-K [8 l/ha]

23. 5. 2019

Delan Pro + Atos [2,5 l/ha +
0,2l/ha]

Imunofol [2 l/ha]

30. 5. 2019

Luna Experience [0,75 l/ha]

Imunofol [2 l/ha]

6. 6. 2019

Kumulus WG + Talent
[5 kg/ha + 0,45 l/ha]

Chitopron 5% [2 l/ha]

18. 6. 2019

Captan 80 WG + Score250Ec
[2,1 kg/ha + 0,2 l /ha]

Chitopron 5% [2 l/ha]

1) Standard fungicidal treatment, 2) Alternative treatment system with organic preparations
* Platnost použití přípravku ukončena k 30. 4. 2019 (The validity of the use of the product expired on
30th April 2019)

Použité fungicidní přípravky a jejich účinné látky:
Funguran progress (Spiess-Urania Chemicals GmbH), úč. l. hydroxid měďnatý; Mythos 30 SC
(BASF) úč. l. pyrimethanil; Thiram Granuflo (Taminco N.V), úč. l. thiram 80%; Atos (Sharda
Cropchem Limited), úč. l. difenokonazol; Faban (BASF), úč. l. dithianon, pyrimethanil; Polyram
WG (BASF), úč. l. metiram; Delan Pro (BASF), úč. l. dithianon, fosfonáty draselné; Luna
Experience (Bayer, úč. l. fluopyram, tebukonazol; Kumulus WG (BASF), úč. l. síra; Talent
(AGRO CS), úč. l. myklobutanil; Captan 80 WG (Arysta Lifescience), úč. l. kaptan; Score
250EC (Syngenta Crop Protection AG), úč. l. difenokonazol.
Alternativní přípravky:
Cuprotonic (Biotomal s.r.o), úč. l. měď, zinek; Imunofol (Bioka s.r.o), úč. l. chitosan
hydrochlorid; PowerOf – K (Biotomal s.r.o.), úč. l. draslík s elementy; Chitopron 5% (Biotomal
s.r.o.), úč. l. chitosan hydrochlorid.
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Tabulka 4. Použité přípravky a jejich doporučené dávky (2021)
Table 4. Apple scab spraying programs used in 2021 and their recommended doses
Datum

Systém Provoz [kg⸱l/ ha]

Eko systém [kg⸱l/ ha]

16. 4. 2021

Defender Dry [1,8 kg/ha]

Cuprotonic [3 l/ha]

26. 4. 2021

Dithane DG Neotec + Score 250 EC
[2 l/ha + 0,2 l/ha]

Cuprotonic + Imunofol [3 l/ha+3 l/ha]

6. 5. 2021

Polyram WG [2,4 kg/ha]

PowerOf-K [8 l/ha]

12. 5. 2021

Faban [1,2 l/ha]

PowerOf-K [8 l/ha]

21. 5. 2021

Scala [1,1 l/ha]

PowerOf-K [8 l/ha]

27. 5. 2021

Delan Pro + Score 250 EC
[2 l/ha+0,2 l/h]

Imunofol [2 l/ha]

2. 6. 2021

Luna Experience [0,75 l/ha]

Imunofol [2 l/ha]

10. 6. 2021

Kumulus WG + Talent
[5 kg/ha+0,45 l/ha]

Chitopron 5% [2 l/ha]

18. 6. 2021

Captan 80 WG + Score 250 EC
[2,1 kg/ha + 0,2 l/ha]

Chitopron 5% [2 l/ha]

28. 6. 2021

Sercadis [0,3 l/ha]

Chitopron 5% [2 l/ha]

1) Standard fungicidal treatment, 2) Alternative treatment system with organic preparations

Použité fungicidní přípravky a jejich účinné látky:
(Dow Agrosciences), úč. l. mankozeb; Score 250 EC (Syngenta Crop Protection AG), úč. l.
difenokonazol; Polyram WG (BASF), úč. l. metiram; Faban (BASF), úč. l. dithianon,
pyrimethanil; Scala (BASF), úč. l. pyrimethanil; Delan Pro (BASF), úč. l. dithianon, fosfonáty
draselné; Luna Experience (Bayer), úč. l. fluopyram, tebukonazol; Kumulus WG (BASF), úč. l.
síra; Talent (AGRO CS), úč. l. myklobutanil; Captan 80 WG (Arysta Lifescience), úč. l. kaptan;
Sercadis (BASF), úč. l. fluxapyroxad.
Alternativní přípravky:
Cuprotonic (Biotomal s.r.o), úč. l. měď,zinek; Imunofol (Bioka s.r.o), úč. l. chitosan
hydrochlorid; PowerOf–K (Biotomal s.r.o.), úč. l. draslík s elementy; Chitopron 5% (Biotomal
s.r.o.), úč. l. chitosan hydrochlorid.
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Meteorologie
Meteorologické údaje byly zaznamenávány meteorologickou stanicí MeteoUNI (VŠÚO
Holovousy s.r.o. – parcela Kamenec). Na základě těchto údajů bylo možné programem
VENTINA vyhodnotit počet dní, kdy byly splněny podmínky infekce dle Millse v období
primárních infekcí askosporami V. inaequalis (Mills a La Plante 1951; signalizace
programem VENTINA, Juroch a Perutka 2005). V roce 2019 bylo takových dní 7
(Graf 1) a v roce 2021 byly podmínky splněny 8krát (Graf 2). Průměrný úhrn srážek
v tomto období (duben až červen) byl v roce 2019 96 mm a v roce 2021 126 mm. 50letý
průměr úhrnu srážek pro dané období je 174,7 mm.

VÝSLEDKY A DISKUSE
V roce 2019 bylo napadení rezistentní odrůdy ‘Rubinola’ nízké. U kontrolní varianty
pouze 12 % na listech a 4 % na plodech (Graf 3). Provozní systém ošetření dosáhl
téměř úplné účinnosti, a to 98 % na listech a 100 % plodech (Graf 4). Podobně
i ekologický systém měl nízké množství strupovitosti na listech i na plodech a jeho
účinnost byla 65 a 75 %. V jiném pokuse probíhajícím na stejné lokalitě v roce 2019
na odrůdě ‘Golden Delicious’ bylo napadení kontrolní varianty strupovitostí 99 %
(Vávra et al. 2020), což dokládá dostatečný infekční tlak v daném roce.
V roce 2021, kdy byly testovány citlivější odrůdy ‘Melrose’ a ‘Gala’, bylo průměrné
napadení plodů i listů kontrolní varianty 65 %. Odrůdy se i přes různou citlivost ke
strupovitosti významně nelišily v poškození pravděpodobně díky různému stáří
výsadeb. U odrůdy ‘Gala’ se jednalo o mladou výsadbu, čímž bylo dosaženo lepšího
provzdušnění koruny, která je benefiční v nechemické ochraně proti houbovým
chorobám. Provozní ošetření proti strupovitosti bylo v tomto roce účinné mezi
78–93 %. Ekologické ošetření mělo na listech účinnost 44–49 %, kdežto na plodech
pouze 26–30 %.
Z výsledků pokusů můžeme odhadovat, že použití systému alternativních přípravků
může mít smysl u odrůd jabloní, které mají již genetickou rezistenci ke strupovitosti
jako je ‘Rubinola’. Téměř 50% účinnost na listovou strupovitost u citlivějších odrůd
‘Melrose’ a ‘Gala’ není zanedbatelná z hlediska životaschopnosti stromu, nicméně
ochrana plodů je v tomto případě zcela nedostačující. Tyto výsledky jsou v rozporu
s údajně výbornými výsledky předcházejícího pokusu (Jaklová a Hortová 2019). Rok
2018 byl však výrazně srážkově podprůměrný (s celkovým úhrnem srážek 84 mm
za období duben–červen) a přípravky byly aplikovány samostatně, což mohlo
výsledným účinkům alternativních přípravků napomoci.
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ZÁVĚR
Předmětem výzkumu této práce bylo hodnocení účinnosti alternativního systému
ošetření proti strupovitosti u různých odrůd jabloní. V porovnání s konvenčním
systémem, který byl do pokusu zahrnut, alternativní systém nedosahuje takových
hodnot účinnosti jako již zmíněný konvenční systém. Použití systému alternativních
přípravků je nejúčinnější aplikovat na odrůdy jabloní, které jsou ke strupovitosti
rezistentní. Důležitým faktorem je především množství srážek v daném roce a s tím
spojený rozdílný infekční tlak. Proto by bylo vhodné alternativní systém ošetřování
prokázat víceletými pokusy. Systémy ošetření je dále potřeba testovat na rezistentních
odrůdách i ve srážkově bohatších letech, kdy pravděpodobně bude jejich účinnost
nižší. U ekologických přípravků můžeme těžko očekávat dosažení účinnosti stejných
hladin jako je tomu u standardních fungicidů a musíme je brát pouze jako součást
komplexního přístupu ekologického pěstování. Je žádoucí hledat co nejvhodnější
mechanismy ošetření alternativními přípravky proti strupovitosti jabloně.
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GRAFY
Graf 1. Stupeň splnění podmínek pro vznik infekce strupovitostí v období duben až
červen 2019 dle programu VENTINA (Juroch a Perutka 2005) ve VŠÚO, s.r.o,
Holovousy. 1 = slabá infekce, 2 = střední infekce, 3 = silná infekce
Graph 1. Level of condition fulfillment for apple scab infection in the period from April
to June 2019 according to the programme VENTINA (Juroch a Perutka 2005) in VŠÚO,
Ltd., Holovousy. 1 = weak infection, 2 = medium infection, 3 = strong infection
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Graf 2. Stupeň splnění podmínek pro vznik infekce strupovitostí v období duben až
červen 2021 dle programu VENTINA (Juroch a Perutka 2005) ve VŠÚO, s.r.o,
Holovousy. 1 = slabá infekce, 2 = střední infekce, 3 = silná infekce
Graph 2. Level of condition fulfillment for apple scab infection in the period from April
to June 2021 according to the programme VENTINA (Juroch a Perutka 2005) in VŠÚO,
Ltd., Holovousy. 1 = weak infection, 2 = medium infection, 3 = strong infection
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Graf 3. Napadení listů a plodů strupovitostí u testovaných odrůd v různých variantách
ošetřování (kontrola = bez ošetřování, provoz = standardní fungicidní postřik, eko
systém = alternativní postřik ekologickými přípravky)
Graph 3. Infestation of leaves and fruits with apple scab in the tested varieties using
various treatment systems (kontrola = no treatment, provoz = standard fungicidal
treatment, eko systém = alternative treatment with organic preparations, listy = leaves,
plody = fruit)
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Graf 4. Účinnost testovaných systémů ošetřování proti napadení strupovitostí u tří
odrůd (provoz = standardní fungicidní postřik, eko systém = alternativní postřik
ekologickými přípravky)

Účinnost (%) 1)

Graph 4. Efficacy of tested treatment systems against apple scab infestation for three
varieties (provoz = standard fungicidal treatment, eko systém = alternative treatment
with organic preparations, listy = leaves, plody = fruit)
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FOTOGRAFIE
Obrázek 1. Testovaná odrůda ‘Gala’
Picture 1. Tested variety ‘Gala’
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Obrázek 2. Testovaná odrůda ‘Melrose’
Picture 2. Tested variety ‘Melrose’

Obrázek 3. Strupovitost na odrůdě ‘Rubinola’
Picture 3. Apple scab at the variety ‘Rubinola’

(autor fotografií: Michaela Kracíková)
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