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Obaleč jablečný (Cydia pomonella) 
Hostitelské rostliny

Celosvětově rozšířený škůdce v sadech

Jabloně, hrušně, meruňky, slivoně, ořešák, kdouloň, aj.
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Biologické a biotechnologické metody 
ochrany proti obaleči jablečnému

Ve světě:
virus granulózy obaleče jablečného
matení samců za pomoci feromonu
(Bacillus thuringiensis spp. kurstaki) 
podpora přirozených nepřátel
hlístice Steinernema carpocapsae, S. felitae 

V ČR:
Bacillus thuringiensis spp. kurstaki
matení samců za pomoci feromonu

od roku 2010

virus granulózy obaleče jablečného



Virus granulózy obaleče jablečného
Cydia pomonella granulovirus (CpGV)
Čeleď: Baculoviridae
Rod:    Betabaculovirus (dříve Granulovirus)

1963 - mexický izolát (CpGV-M) → základ většiny 
komerčních preparátů
západní Evropa, USA: 15-20 let
ČR: od roku 2010 

Madex; Andermatt Biocontrol

Carpovirusine, Arysta LifeScience

ekologické zemědělství 
integrovaná produkce ovoce
antirezistentní strategie



První úlovky v lapácích -
počátek letové vlny

vizuální 
kontrola kladení

3) aplikace

2)

1)

BSET10h=1900-2000 C

BSET10d=80-85 C

práh škodlivosti=
=2 vajíčka/100 plodů

Signalizace ošetření 
přípravky na bázi CpGV 



Úspěchy a neúspěchy CpGV v ochraně rostlin 

☺ vysoká účinnost

☺ nejrozšířenější bakulovirus

2002: snížená vnímavost hostitele k CpGV v Německu

2003-2009 potvrzena rezistence ve 35 sadech v Německu, 
Francii, Itálii, Švýcarsku, Nizozemsku a Rakousku

☺ 2006-07: nové izoláty účinné proti rezistentním populacím

☺ 2008: ve Švýcarsku registrován 1. preparát nové generace 
(Madex plus)

?? nové strategie pro používání viru ??



Mechanismus rezistence obaleče jablečného
k CpGV

Založena na pohlavním chromozomu Z 
dominantním genem rezistence (♂ ZZ; 
♀ZW)

♂♂ZSZR nepřežívají extrémně vysoké 
dávky viru

Blokována sekundární infekce, 
nedochází k replikaci viru v žádné z tkání



Doporučení pro aplikaci CpGV v sadech

Aplikovat CpGV jen 2-3 x za sezónu
Kombinovat přípravky 
s různým 
mechanismem 
účinku
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Doporučení 
pro zařazení 

CpGV do 
plánu ochrany



Další možnosti pro oddálení vzniku 
rezistence

Registrovat účinné izoláty CpGV
Madex plus (Andermatt Biocontrol), který byl získán 
pasáží CpGV-M přes rezistentní housenky

další izoláty CpGV účinné proti rezistentním populacím 
obaleče (např. CpGV-I12)

Registrovat nové biopreparáty zacílené na jiná 
stádia škůdce

např. parazitické hlístice (Steinernema carpocapsae) 
proti přezimujícím housenkám



Situace v ČR
CpGV registrován v letošním roce
Na několika lokalitách testována účinnost 
biopreparátů na bázi CpGV 
Na jedné lokalitě CpGV používán déle než 10 let

Jaká je citlivost našich populací?????



Biologické testy citlivosti k CpGV-M
2008, 2009

Laboratorní biologický test citlivosti k CpGV-M (čistý izolát)
2008: stanovení LC50 probitovou analýzou
2009-2010: testována citlivost k diagnostické koncentraci 
3x105 OB/ml
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Výsledky 2008
citlivost laboratorního kmene: 3x102 - 1x105 OB/ml
citlivost vzorku populace: 1x103 - 3x104 OB/ml

z jižní Moravy u obce Bulhary (B 08) bez jakéhokoliv ošetření
z Prahy Ruzyně (P 08) bez ošetřování, nedaleko sadu s aplikací 
CpGV 

1x104 OB/ml – všechny 
citlivé housenky do 14 dní 
uhynou

Po 14 dnech inkubace
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Populace VB I 08 – nedaleko aplikace CpGV
Populace VB II 08 – CpGV aplikován více než 10 let pro 
registrační řízení CpGV

Po 14 dnech inkubace

Vzorky ze sadů ve Velkých Bílovicích 2008

1x104 OB/ml – rezistentní 
housenky dávku přežijí



Výsledky 2009-2010
Citlivost populací: diagnostická dávka 3x105 OB/ml

Praha Ruzyně (PI09;10) – bez aplikace viru

Praha Ruzyně (PII09;10) - CpGV aplikován 1998-2000; 2006-08

Velké Bílovice (VBII09;10) –CpGV aplikován více než 10 let
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Ověření přenosu rezistence k CpGV-M do další 
generace

Jedinci, kteří přežili na kontaminované dietě byli 
kříženi s jedinci z laboratorního chovu

další selekce rezistentních jedinců na dietě 
kontaminované CpGV-M

Rezistentní chov VBIIxCpKrym

Nyní testována citlivost k dalším izolátům viru

♀

♂

♂

ZSZS x ZRW



přesná signalizace

kratší interval mezi aplikacemi

maximálně 2-3x za sezónu

při extrémním výskytu CP nutno kombinovat s 
insekticidy

osvědčená je kombinace s MD – vhodné pro BIO 
(náklady??)

Více informací v metodice pro praxi 2009: 
Stará, Zichová, Kocourek, Ouředníčková, Falta: 
Virus granulózy obaleče jablečného v 
integrované a organické produkci

Shrnutí



Děkuji Vám 
za pozornost

Poděkování:
Lence Slámové a Ireně Kubečkové za starost o
laboratorní chov o. jablečného a Lence Slámové,
Ireně Kubečkové, Kamilovi Holému a Petrovi
Smutnému za pomoc při odebírání vzorků v
sadech
Johannesovi A. Jehle a jeho týmu za laskavé
poskytnutí izolátu CpGV a pomoc s metodikou
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