
  ABSTRAKT Z PRAXE 
 

Zavádění dravých roztočů do ovocných sadů. VSUO. BIOFRUITNET practice abstract.  

 

Zavádění dravých roztočů do ovocných sadů 
Problém  

Ovocné stromy často napadají saví škůdci, jako jsou 
svilušky, hálčivci a vlnovníci, kteří se často nacházejí na 
ovocných stromech a způsobují rozsáhlé škody na 
produkci ovoce 

Řešení  
Biologická ochrana proti těmto savým škůdcům může být 
úspěšná a to hlavně introdukcí dravého roztoče 
Typhlodromus pyri  

Výhody  
Po introdukci dravých roztočů jsou stromy zdravější a více 
vitální, produkují pravidelnou a bohatou květní násadu a 
následně je vysoká a pravidelná produkce, plody jsou 
chutnější 

Praktická doporučení  
• Použij biologickou ochranu proti savým škůdcům, jako jsou svilušky, hálčivi a vlnovníci 

• Introdukce dravých roztočů na stromy, konkrétně dravého roztoče Typhlodromus pyri (obrázek 1), může 
pomoci redukovat škodlivost savých škůdců 

• Introdukce tohoto dravého roztoče se provádí pomocí plstěných pásků, ve kterých přezimuje (obrázek 2) 

• Aplikujte dravého roztoče Typhlodromus pyri na všech druhy ovocných stromů, na jádroviny a peckoviny 

   

Obrázek 1: Dravý roztoč Typhlodromus pyri 
je viditelný poze pod binokulárem. Foto: 
Martina Novotná, laboratoř Biocont, CZ. 

Obrázek 2: Plsťový pásek s 
Typhlodromus pyri. Foto: 
Foto: Radek Vávra, VSUO, CZ. 

Obrázek 3: Umísti plstěné pásky na větve stromů v 
zimě, nejlépe na začátku jara. Foto: Radek Vávra, 
VSUO, CZ. 

• V zimě, nejlépe brzy na jaře, kdy je ještě chladno a Typhlodromus pyri není ještě aktivní, umístěte na větve 
stromů plstěné pásky (obrázek 3)  

• Plstěné pásky skladujte před použitím při nízké teplotě, například v chladničce, abyste zabránili předčasnému 
probuzení roztočů z hibernace 

• Zajistěte plstěný pásek na větve stromů kancelářskou sešívačkou 

• Na každý strom aplikujte jeden pásek, pokud se větve stromů překrývají, roztoč přeleze na druhý strom 
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• Deklarován je minimální počet deseti jedinců dravého roztoče na jeden plstěný pásek 

• Populace Typhlodromus pyri se rychle zvyšuje na jaře, když se zvýší teploty, roztoči se začnou množit a živit se 
vajíčky a larvami škůdců 

• Lepší výsledky očekávejte ve druhém roce po introdukci, kdy se dravý roztoč dostatečně rozmnoží 

• Introdukce Typhlodromus pyri se doporučuje do sadů s plastovými kryty a sítěmi, kde jsou příznivé 
mikropodmínky pro rozmnožování savých škůdců a jejich výskyt je tam často vyšší 

• Typhlodromus pyri aplikujte pouze jednou, zůstává na stromech po desetiletí a trvale potlačuje škůdce po 
celou dobu života stromů 

Další informace  
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Videa 

• Aplikace dravých roztočů 

• Tito roztoči se slétají, aby zachránili vaše jahody | Deep Look  

Webové odkazy 

• Podívejte se na platformu Organic Farm Knowledge, kde najdete další praktická doporučení. 
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