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Biosad News

ZD Dolany: 330 ha intenzivních 
sadů, výnos až 60 t jablek, Al-

ginure v ochraně proti strupovito-
sti a otazníky nad odbytem..

Dolany, 14.8.2014. Necelé 
dvě desítky zájemců o dění 
v ochraně ovoce se  ve 
čtvrtek14.8. sešla v areálu 
ovocnářského střediska ZD 
Dolany. Nižší počet účastníků 

zcela vynahradila příjemná 
a otevřená atmosféra s 
množstvím diskuzních témat, 
včetně aktuální situace kolem 
odbytu ovoce.  Organizá-
tory polního den byli Václav 
Psota (Biocont Laboratory) a 
Radka Zeinerová (ZD Dolany). 
Hlavním cílem setkání byla 
prezentace poloprovozních 
pokusů s přípravkem Alginure 
ve výsadbách odrůdy Golden 
Delicious, kde v loňském roce 

byly problémy se strupovitostí. 
Zařazení Alginure do systému 
ochrany viditelně snížilo na-
padení strupovitostí. Pokusy a 
jejich hodnocení se odehrály 
v souladu se standardními 
metodikami, které jsou např. 
používány v rámci testování 
přípravků při registracích a v 
obdobných situacích. Vlastní 
návštěvu sadů předcházelo 
představení ZD Dolany p. 
Jiřím Fišerem. Ekonomika 

Milí přátelé, 

Představujeme Vám první vydání “občasníku”, který volně navazuje na předchozí reportáž z exkurze do 
Německa. Cílem je průběžně informovat o dění v oblasti ekologické a integrované produkce ovoce. V tomto 
čísle najdete příspěvky o usktutečněných seminářích, zhodnocení situace v ochraně a další témata.

Polní den v Dolanech

Text a foto: V. Falta, V. Psota a kol.
Datum: 3.9.2014
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Alginure v pokusech neselhal

Hlavním cílem setkání byla 
především návštěva sadů 

spojena s prohlídkou pokusů, 
kde v systému ochrany figurov-
al Alginure.  Způsob provádění 
a hodnocení pokusů společně 
s výsledky krátce předtím 
představil V. Psota v krátké 
prezentaci, ve které také byly  
zmíněny informace o ochraně 
proti vlnatce krvavé pomocí 
kokosového mýdla (Cocana). 
Efektivní je jeho použití hlavně 
při vysoké infestaci. V diskuzi 
také zazněly dotazy na využití 
tohoto přípravku proti merám, 
resp. za účelem smyvu medov-
ice a černí.  Zpět k pokusům s 
přípravkem Alginure: Principem 
účinosti je aktivace obran-
ných mechnizmů rostliny, jež 

vyvolávají látky přítomné v 
přípravku. Rostlina postupně 
aktivuje produkci  peroxidu 
vodíku, kyselinu salycilovou 
a později i fytoalexiny, což ji 
umožňuje lépe reagovat na 
přítomnost patogena. Alginure 
je tedy aplikován preventivně a 
v ochraně plní podpůrnou roli. 
V tomto duchu byly i postaveny 
pokusy - Alginure byl testován v 
kombinaci s běžnou fungicidní 
ochranou. Kromě snížení na-
padení plodů ze 33% na 12,5% 
byl u varianty s Alginure patrný 
nižší výskyt pozdních infekcí 
strupovitosti. Na obrázku jsou 
výsledky z loňských pokusů, jež 
v obdobném duchu proběhly ve 
Stošíkovicích. 

firmy je kromě ovocnářství 
postavena na dalších oborech, 
jako je např. polní a živočišná 
výroba - v současné době je 
na ekonomickém vzestupu 
především produkce mléka. 
Pokud se týká samotného 
ovocnářství, tak ZD Dolany 
obhospodařují více než 300 
ha intezivních sadů (cca 
200 ha jabloní, 30 ha hrušní,  
necelých 50 ha višní, dále 
slivoně a další druhy ovoce. 
Dolany disponují úctyhod-
nými skladovacími kapacitami 
(5500 tun), které jsou schopny 
pokrýt téměř celou roční 
produkci jablek (cca 6000 
tun). Zhruba 2/3 skladovacích 
prostor je vybaveno řízenou 
ULO atmosférou. Součástí 

skladovacích prostor je třídící 
linka s kapacitou 10 t/hod-
inu s možností třídění do 14 
kategorií de barvy a velikosti a 
řadou variant expedice (velk-
oobjemové bedny, přepravky, 
kartóny s proložkou). Kromě 
toho je k dispozici možnost 
balení do sítěk, tašek a tácků 
dle požadavku odběratele. 
Návratnost nedávno vložených 
investic je podmíněna několika 
faktory: výnosem, kvalitou 
produkce a odbytem. Zatím-
co pro první dva je ve firmě  
nezpochybnitelný potenciál 
(výnos až 60 t/ha), nad jistotou 
odbytu nyní visí řada otazníků. 
S obdobným problémem se ale 
nyní potýká většina ovocnářů.
více na www.zddolany.cz

Více na www.biosad.cz

Cocana proti vlnatce
Aplikací kokosového mýdla (2% ní rozotk při vysokém aplikačním ob-
jemu) dojde k narušení voskových vrstev mšic (viz foto), které jsou pak 
snadněji zasažitelné insekticidem. Samotný aphicid však musí následovat 
bezprotředně  po Cocaně - obnova voskových pokryvů je poměrně rychlá a 
samotná Cocana biologický účinek nemá. Účinnost acetamipridu činila po 1 
týdnu téměř 90% (obdobně funguje i pirimicarb a zřejmě i thiacloprid).

vlnatka krvavá 
 – narušení voskové vaty 

Před aplikací Krátce po aplikaci 
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Opět Alginure....

Přípravek Alginure figuroval 
i v případě dalších pokusů 

poloprovozních či provozního 
rozsahu. V systému ochra-
ny bylo tentokrát zařazení 
přípravku v trochu jiné podobě 
než v případě předcházejím, 
a to jako součást režimu bio. 
Prezentovány jsou výsledky z 
Brtve (provoz) a z Klášterce nad 
Ohří (poloprovozní pokusy). 
Srovnávací variantou byl pro 
výsaddy v Klášterci systém 

určený na dětskou výživu (DV). 
pro lokalitu na Brtvi, kde se 
jedná o provoz v ekologickém 
režimu, samozřejmě kontrolní 
a referenční chybí, ale aspoň 
zčásti pomoci mohou data z 
uvedených variant z pokusných  
sadů v Holovousích (Idared). V 
grafu je znázorněno zastoupení 
plodů (P) či listů (L) ve 4 třídách 
napadení (0-bez nadení, 4-ex-
trémní napadení). Bezpochyb lze 
říci, že tento systém funguje. 

Aktuální situace v 
ochraně 
Jak lze charakterizovat posled-
ních několik týdnů z hlediska 
ochrany? Díky aktivitě různých 
přirozených nepřátel (na fo-
tografiích larva zlatoočky a 
dravá bejlomorka) a postup-
nému ochlazení z výsadeb 
pomalu vymizely mšice. 
Zredukována byla i vlnatka, 
u které se postupně objevila 
parazitace mšicomarem (viz 
foto). Letošní sezóna se zjevně 
pomalu blíží ke k závěru, ale 
to neznamená, že skončilo i 
řešení všech problémů.  Nyní 
je třeba se zaměřit nejen na 
ošetření proti skládkovým 
chorobám (viz dále) a věnovat 
pozornost poškození plodů 
housenkami 2. generace 
obaleče zimolezového.
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Frekvence výskytu skládkových chorob - rezistentní odrůdy  
Ruzyně 2013/2014  

4. Thiram Granuflo

4 4 4 4 4

Bylo řečeno, že v aktuálním dění v ochraně 
hraje roli ošetření proti skládkovým 

patogenům. Jelikož se blíží sklizeň odrůd 
jablek určených na skladování, může na-
stat problém s termíny ochranných lhůt 
přípravků. Kratší lhůty jsou z  “chemického”  

sortimentu třeba u přípravku Bellis (7 dnů) 
nebo Thiram Granuflo (14), avšak OL nic 
neříkají o tom, jaká budou  
rezidua.  Odpověď můžeme najít ve využití 
přípravku Myco-Sin (OL=0 dnů, rezidua 
žádná) - viz graf z pokusů z VÚRV.

Vysvětlení ke grafu: 
Sklizeny a skladovány 

byla plody 5 odrůd ve 2 
celosezónních režimech 
ochrany (ekologický - EP, 

integrovaný - IP). V závěru 
sezóny byly ve 3 ter-

mínech použity 4 různé 
přípravky. S výjimkou 

odrůdy  
Selena, citlivé na manipu-
laci, jsou výsledky EP a IP 

srovnatelné.  Standardním 
způsobem je n echemické 

variantě opakované 
ošetření  Myco-Sin. 

Víte, že do současné doby 
bylo zaznamenáno více než 
90 druhů hub, které mohou 
vyvolat onemocnění plodů? 
Mezi nejčastěji se vyskytující a 
hospodářsky nejvýznamnější 
patří zejména kruhová hnědá 

hniloba (Neo-
fabraea spp. - 
často nesprávně 
Gloeosporium 
sp.), alternariová 

hniloba (Alternaria spp.), 
moniliová hniloba (Monilinia 
spp.) a modrá hniloba (Penicil-
lium spp.) (Rosenberger 1990a, 
Spadaro et al. 2004, Neri et al. 
2009, Maxin et al. 2012). Mnohé 

z těchto hub jsou zároveň produ-
centy mykotoxinů. Nejznámějším 
toxinogenním druhem je Penicil-
lium expansum,  jehož sekundárním 
metabolitem je patulin (Konstanti-

nou et al. 2011).  
Maximální povo-
lené limity patu-
linu ve členských 
státech EU jsou 10 
µg/kg pro výrobky 

určené na dětskou výživu, 50 µg/
kg pro ovocné šťávy a 25 µg/kg pro 
čerstvá jablka (Anonymus 2012). 
Dalšími producenty mykotoxinů 
jsou také druhy z rodu Alternaria. 
Mezi nejvýznamnější látky, které 
produkuje tento rod, patří alter-

Skládkovky  “pod lupou”
nariol (AOH), alternariol mono-
methyl ether (AME) a altenueny 
(ALT), u nichž 
byl prokázán 
mutagenní účinek 
(Ostry 2008).

Bionomii a popis 
hlavních patogenů 
škodících na sklado-
vaných jablkách naj-
dete v následujícím 
textu.

Text a foto B. Hortová,  
zpracoval V. Falta

Frekvence výskytu skládkových chorob - rezistentní odrůdy
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Nejrozšířenější skládkovou chorobou je v 
současné době kruhová hnědá hniloba (Neo-
fabrea spp.). Patogen nemá vyhraněné nároky 
na teplotu a může se rozvíjet i za optimálních 
skladovacích podmínek. Zdrojem nákazy jsou 
konidie, přezimující v rakovinných útvarech 
větví nebo na mumifikovaných plodech. Len-
ticelami pronikají pod pokožku. Ovoce může 
být infikováno během celé pěstitelské sezóny, 
ale s postupujícím dozráváním plodů stoupá 
také náchylnost k infekci. Patogen zůstává v 
latentním stádiu a první příznaky onemocnění 
se objevují až ve 2. polovině skladování (Spotts 
1990b, Hluchý et al. 2008, Henriquez et al. 
2008). 

Další velmi rozšířenou chorobou je alter-
nariová hniloba. Druhy z rodu Alternaria 
se vyskytují saprotrofně na odumřelých 
částech rostlin a na spadaném listí. K in-
fekci může dojít dvojím způsobem: během 
kvetení, kdy patogen zůstává v latenci a 
projevuje se ve formě jádřincové hniloby 
nebo prostřednictvím ran, které vznikají 
při sklizni. Příznaky na takto napadených 
plodech se začínají objevovat přibližně po 
dvou měsících skladování ve formě tmavě 
hnědých až černých lézí (Spotts 1990a, Li et 
al. 2007, Gao et al. 2013).

Běžně se vyskytujícím onemocněním 
je také šedá a kališní hniloba, jejímiž 
původci jsou Botritis cinerea nebo B. 
mali. K infekci dochází podobně jako u 
předchozího onemocnění a to během 
kvetení, kdy bývá poškozena nejčastěji 
stopka a kalich nebo prostřednictvím 
ran, které vznikají při sklizni případně při 
posklizňové manipulaci s ovocem (Rosen-
berger 1990c, Lánský et al. 2005).

Moniliová hniloba napadá plody na 
stromě i během skladování. Patogen 
přezimuje ve formě mycelia na mumifiko-
vaných plodech případně na napadených 
větévkách. Zdrojem primárních infekcí jsou 
především konidie, výjimečně i askospory. 
K napadení ovoce dochází nejčastěji při 
poranění (kroupy, poškození hmyzem nebo 
ptactvem). (Hluchý et al. 2008).

Modrou hnilobu způsobují houby rodu 
Penicillium, především druh P. expan-
sum Link. Jedná se o velmi častou sklád-
kovou chorobu, neboť spory patogena 
jsou všudypřítomné. V sadech se na plo-
dech vyskytuje vzácně, významné ztráty 
způsobuje zejména ke konci skladování, 
kdy plody ztrácejí svou přirozenou odol-
nost. K infekci ovoce dochází zejména při 
poranění, výjimečně přes lenticely (Rosen-
berger 1990b, Hluchý et al. 2008).

Bionomie a popis skládkových chorob
kruhová hnědá hniloba

alternariová hniloba

šedá kališní hniloba monilivá hniloba

monilivá hniloba modrá hniloba

alternariová hniloba

kruhová hnědá hniloba

Text a foto B. Hortová, 
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Nepřímá ochrana. O rozsahu škod 
způsobených skládkovými patogeny 
rozhoduje řada činitelů, které nesou-
visí s cílenými aplikacemi fungicidů. 
Šíření patogenů omezuje vhodné 
tvarování a řez stromů (včetně letního 
řezu) umožňující udržet vzdušné a 
nepřehoustlé koruny stromů. K preven-
tivním opatřením patří také odstraňování 
napadeného ovoce jako zdrojů infekce, 
dále udržování čistoty obalů a sklado-
vacích prostor.  Nutné je také zvládnutí 
insekticidní ochrany proti škůdcům 
způsobujících povrchová i hloubková 
poškození plodů (obaleč jablečný, slup-
koví obaleči, můry aj.).

Odolnost plodů vůči skládkovým 
chorobám je podmíněna i výživou, kde 
roli hraje především příjem N a Ca (Fal-
lahi et al. 1997). Vápník je významnou 
součástí buněčné stěny a má pozitivní vliv 
na trvanlivost plodů; naopak nadbytek 
dusíku skladovatelnost plodů zkracuje. 
Fyziologické poruchy způsobené nevy-
rovnanou výživou (hořká pihovitost aj.) 
mohou vést k sekundárnímu napadení 
patogeny. Odolnost plodů ke skládkovým 
chorobám ovlivňuje i fyziologický stav 
stromů vyplývající z dalších pěstitelských 
aspektů, jako jsou řez, probírky aj.

“Skládkovky”:  výživa, řez,   
preciznost fungicidní i insekticidní 
ochrany během celé sezóny. Čisto 
v sadech i ve skladech.. A v závěru 
boscalid či thiram. A nebo Myco-

Sin.

Ochrana proti sklád-
kovým chorobám

V přímé ochraně bývá výskyt skládko-
vých chorob v běžném provozu řešen 
především pomocí fungicidní ochrany 
cílené proti strupovitosti a padlí. Vzhle-
dem k výše popsané bionomii patogenů, 
nelze spoléhat pouze na ošetření před 
sklizní, ale je třeba zabránit infekcím v 
době kvetení (alternariová hniloba, kališní 
hniloba) anebo přechodu pategona z 
latence na aktivní formu (kruhová hnědá 
hniloba, moniliová hniloba, modrá 
hniloba) kdykoli během vegetace, např. 
v souvislosti s poraněním plodů škůdci 
(slupkoví obaleči, obaleč jablečný, můry 
aj.) nebo kroupami. 

Vhodnou strategií v ochraně je přidávání 
kontaktních přípravků k systémovým 
fungicidům pravidelně využívaných 
proti primárním infekcím strupovitosti v 
době intenzivního růstu listové plochy. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat 
rezistentním odrůdám, kde frekvence 
zásahů bývá nižší a je soustředěna do 
první poloviny sezóny (do ukončení 
primárních infekcí). Je také prokázáno 

(Trapmann & Jansonius P.J. 2010)., že 
např. rezistentní odrůda ´Topaz´, určená 
většinou i k dlouhodobějšímu skladování, 
má k napadení skládkovými chorobami 
větší náchylnost než některé odrůdy 
velmi citlivé ke strupovitosti (Idared, Gala, 
Golden Delicious). 

Pokud se týká spektra přípravků, 
tak proti skládkovým chorobám jsou 
doporučovány širokospektrální kontaktní 
fungicidy (captan, ditianon, metiram, 
thiram), ale i strobiluriny (trifloxystrobin, 
pyraclostrobin), dodine a boscalid. OL 
jsou relativně krátké jen u boscalidu a 
thiramu. Při pozdějších fungicidních 
ošetřeních může u řady těchto látek 
vzniknout problém s nálezy reziduí – u  
produkce na dětskou výživu zcela jistě. V 
ekologickém režimu, kde během sezóny 
jsou zpravidla aplikovány přípravky 
na bázi mědi (začátek vegetace), síra, 
polysulfid, hydrogenuhličitan draselný 
a Alginure, je v citlivých obdobích (květ, 
konec sezóny) doporučováno ošetření 
přípravkem Myco-Sin (1,0%). Před skl-

izní je třeba ošetření opakovat cca 3x 
v 10-14 denních intervalech. V daném 
kontextu stojí za zmínku i úloha vodního 
skla (Aquavitrin), jež lze velmi efektivně 
použít např. pro urychlení hojení plodů 
poraněných kroupami. B. Hortová, V. Falta
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CHARAKTERISTIKA: Myco-Sin je registro-
ván jako pomocný prostředek pro posílení 
odolnosti rostlin. Obsahuje síran hlinitý 
(740 g/kg), deaktivované mleté sušené 
kvasnice (140 g/kg) a extrakt z přesličky 
(10 g/kg). Používá se především proti 
skládkovým chorobám, spále růžokvětých, 
hnilobám plodů a strupovitosti. MECHA-
NISMUS ÚčINKU: Je známo, že po aplikaci 
prostředku Myco-Sin dochází v rostlině ke 
zvýšení produkce  
fenolických sloučenin (fenoly). Tyto 
sloučeniny patří mezi sekundární metabo-
lity rostlin a podílejí se na její obraně proti 
patogenu. Spektrum obranných reakcí 
svázaných s fenolickými sloučeninami je 
velmi široké. Rostlina může na přítomnost 

Na závěr “skládkovek” pár údajů k přípravku Myco-Sin..
některých fenolických sloučenin reagovat 
zhušťováním buněk, v důsledku čehož 
dochází ke zpevňování kutikuly. Ta je pak 
mnohem méně prostupná pro patogen a 
pro klíčící spory. Význam má proto pre-
ventivní ošetření. Dalším známým efek-
tem prostředku Myco-Sin je změna pH 
na povrchu ošetřené rostliny. Udává se, 
že pH 1% roztoku prostředku Myco-Sin 
je 3,8. Jde tedy o relativně hodně kyselý 
roztok, který efektivně zabraňuje v klíčení 
spor patogenu. POUžITí: Myco-Sin se 
doporučuje aplikovat v 1% koncentraci 
krátce před sklizní jádrovin ve 14 denním 
intervalu. Měly by se provést 2 – 3 ap-
likace. V rámci našich pokusů jsme zjistili 
účinnost v redukci plodů napadených 

skládkovými chorobami okolo 70 % 
(Bagar a Psota, 2010). V laboratorních 
testech se také prokázalo, že Myco-Sin 
inhibuje klíčení spor Botrytis cinerea 
(původce šedé plísně) (Pak a kol., 1998).
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Kunz, S., Schmitt, A., Haug, P., 2010: Field testing of strategies for fire blight control in organic fruit growing. s. 299-305. In.: 14th International Conferece on Organic Fruit-
Growing: Proceedings to the Conference from February 22 to February 24, 2010 at Hohenheim/Germany.
Kunz, S., Schmitt, A., Haug, P., 2012: Summary of an eight year research project on fire blight control. s. 146-152. In.: 15th International Conferece on Organic Fruit-Grow-
ing: Proceedings to the Conference from February 20 to February 22, 2012 at Hohenheim/Germany.
Pak H.A., Rasim, S., Manning, M.A., Fullerton R..A., 1998: Soft fungicides for the control of Botrytis cinerea in vitro and in vivo on kiwifruit. In: Proc. 51st N.Z. Plant Protec-
tion Conf. 1998: 123-129.
Smith, T. J., 2010: The development and use of Cougarblight 1990 – 2010: A situation-specific fre blight risk assesment model for apple and pear. Dostupné on-line: 
http://county.wsu.edu/chelan-douglas/agriculture/treefruit/Pages/CougarBlight_Model_Overview.aspx

Václav Psota 

Ve dnech 26. – 28. srpna se uskutečnil zájezd 
Moravskoslezské ovocnářské unie do čech. 
Přibližně 40 ovocnářů z Moravy zavítalo v těchto 
dnech do 6 ovocnářských podniků a také do OCN 
Group Nedbal, kde se vyrábí protikroupové sítě. 
Celý první den exkurze byl poznamenán dvěma fak-
tory. Jednak “slavnou” D1, na které z důvodu zácpy 
stál autobus 2 hodiny. Druhým problémem byl déšť, 
který ustal až v závěru dne. Ve zbývajících dvou 
dnech se již počasí naštěstí umoudřilo.

Zájezd Moravskoslezské 
ovocnářské unie do Čech

Tři z prvních navštívených 
podniků (Sady Tucho-

raz, Šampima a VVISS) 
patří k těm největším v čR. 
Typickým rysem těchto 
podniků je vysoká intenzita 

Sady Tuchoraz, Šampima a VVISS:
vysoká intezita pěstování, špičkové 

výnosy. Sady Fytos ve Vlkově nad 
lesy, rodinná farma Pěnčín a bio-

produkce v Klášterci n. Ohří.

pěstování se špičkovými  
výnosy.  V podniku VVISS 
jsme mohli navštívit pros-
tory, kde se třídí, skladuje a 
posléze expeduje ovoce ze 
sadů a také komplexní sor-

timent jižního ovoce a zeleniny. Zařízení nás překvapilo vys-
okou technickou úrovní. V podniku Šampima, bylo zajímavé 
vidět to, jak daleko se může rozvinout rodinná firma, když má 
dobrý management. Zde jsme si také prohlédli moderní 14 
kanálovou třídičku. V sadech Tuchoraz byl naším průvodcem 
výrobní ředitel pan Mrňák, který nám ukázal výsadby a 
seznámil nás s výrobou moštů, které se v podniku produkují 
ve velkém množství.
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V sadech Vlkov na Lesy, 
které patří firmě FYTOS 

nás provedla ovocnářka 
Ing. Darina Hadvigová. 
Jde o 50 ha sadů, kde na-
jdeme jabloně, slivoně 

Sady krásné na pohled..

Klášterec nad Ohří: kvalita jde i v bio

a třešně. Poměrně velká 
diskuse se odehrála v sou-
vislosti s odrůdou Gala, kde 
ovocnáři řešili probírku, vy-
barvování a také vlastnosti 
různých klonů. V Pěnčíně 
jsme navštívili rodinné 
ovocnářství, které patří panu 
Thořovi. Zde nás velmi mile 
překvapil sad, který nejen že 
dává velmi kvalitní jablka, ale 
také působí velmi pozitivně 
po estetické stránce. 

Posledním podnikem, 
který jsme navštívili, byly 
sady v Klášterci nad Ohří. 
Podnik hospodaří na 174 
ha půdy. Hlavní plodinou 
jsou jablka, ale ve výsad-
bách najdeme také hrušky, 
slivoně, višně a třešně. Pod-
nik nám představil ovocnář 
Karel Heřman. Kromě běžné 
integrované produkce 
hospodaří na 50 hektarech 
i v režimu ekologického 
zemědělství. Navíc se 
tento podnik účastní také 
projektu TAčR, který je 
zaměřený právě na tech-
nologie vhodné pro níz-
koreziduální a ekologické 

ovocnářství. Pan Heřman 
nás zavedl do výsadby 
Idaredu který je v režimu 
bio a velmi nás překvapila 
kvalita vypěstovaného 
ovoce. Podíl strupovitých 
plodů byl minimální. 
Samozřejmě se na toto 
téma stočila diskuse. V této 
výsadbě v letošním roce 
použili 3 x přípravek Al-
ginure a několikrát zastavili 
silnou infekci polysulfidem 
vápenatým (viz graf na str. 
3). Diskuze se také dotkla 
ceny celého fungicidního 
systému, která je podle slov 
pana Heřmana srovnatelná 
s integrovanou produkcí.
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5.8. 2014 se v Milovicích u Hořic konal 
tradiční seminář zaměřený na ochranu 
ovoce proti houbovým chorobám a 
škůdcům.  Akce je sice součástí povinného 
vzdělávacícho systému v rámci SISPO, ale 
i tak více než stovka účastníků potvrzuje 
stálý zájem ovocnářů o dění v ochraně sadů, 
a to i v době, kdy je sezóna v plném proudu. 
Program zahrnoval následující témata: 
aktuální dění v ochraně (J. Kloutvorová, M. 
Skalský), výsledky z fungicidních pokusů v 
Petrovičkách (J. Kloutvorová), změny a per-
spektivy v oblasti dotačních titulů (Roman 
Chaloupka). 

Zájezd MSOU: Pár slov na závěr..
Samozřejmě zájezd byl důležitý i ze 
společenského hlediska, zejména ve večerních 
hodinách, kdy přišla na řadu degustace vína 
a společenská konverzace. Diskuse se také 
dotkla problémů s odbytem, jež můžeme 
očekávat díky ruským sankcím, ale vzhledem k 
veselé povaze moravských ovocnářů naštěstí 
převažovala dobrá nálada :-).

Přejeme Vám úspěšnou sklizeň...

Seminář v Milovicích u Hořic
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