
  

 

biologická ochrana rostlin 

 

Typhlodromus pyri  
                 dravý roztoč - proti sviluškám, hálčivcům a vlnovníkovcům    

 

NA RÉVĚ VINNÉ A OVOCNÝCH STROMECH
 

 
 BALENÍ:  

      50 plstěných pásků s přezimujícími samicemi roztoče  

        

 
Po obdržení neskladujte a ihned aplikujte, jedná se o živé organismy! 

 

 

Termín a způsob aplikace:    

 

         -    dodává se v prosinci až únoru.  

- pásky nenechávejte v teple, v případě nutnosti uschovejte po nezbytně dlouhou dobu 

v chladničce (při teplotě do 7°C) 

- jednotlivé pásky připevněte (např. sešívačkou či provázkem) ke větvím či kmínkům 

- ponechejte takto až do jara, kdy se roztoči rozlezou do listů 

 

 

Dávkování: vinice - 1 pásek na každý 3. keř. Starší výsadby (3000 – 3300 keřů na hektar) – cca 1000 pásků 

na hektar, novější výsadby dle počtu keřů 

jabloně - 1500 – 3000 pásků na hektar. Při sponu 3 x 5 m (666 stromů na ha) dávka 2 – 3 pásky 

na strom, při intenzivní výsadbě dávka 1 – 2 pásky na každý druhý strom   

    

Upozornění: - všechny pásky na stromě se umisťují těsně vedle sebe 

- roztoči se vysazují pouze 1x za existenci vinice či sadu. Jakmile se užiteční roztoči 

dostatečně namnoží (2.-3. sezonu), udržují škůdce v takovém počtu, že již neškodí. 

- společně se zavedením dravého roztoče je vhodné využít celý komplex prostředků 

biologické a biotechnické ochrany 

- používejte pouze prostředky netoxické vůči T. pyri                                                                                                             

                                                                    (viz.  http://www.biocont.cz/cz/ke-stazeni.htm) 
 

 

Dravý roztoč Typhlodromus pyri je drobný, asi 0,6 mm velký roztoč mléčně bílé barvy. Napadá nejen mnoho druhů škodlivých 

roztočů -  svilušky, vlnovníkovce a hálčivce, ale i larvy třásněnek a jiný drobný hmyz. Pokud se na rostlině tito škůdci 

nevyskytují, živí se pylem rostlin, případně vydrží dlouhodobě hladovět. Škodlivými roztoči se živí jak dospělí roztoči, tak jejich 

nymfy. T. pyri přezimuje ve vinicích a sadech, takže zavedení biologické ochrany je jednorázové a dlouhodobé. Díky těmto 

vlastnostem je T. pyri schopen trvale potlačovat výskyty škodlivých roztočů ve vinicích a ovocných sadech. Významnou vlastností 

námi dodávaného kmene T. pyri – „Mikulov“ je i odolnost proti mnoha chemickým přípravkům. 

 

Škodliví roztoči na ovocných dřevinách a révě vinné (sviluška ovocná a chmelová, hálčivci, vlnovníkovci) 

Drobní, maximálně 1 mm velcí pavoučkovití roztoči. Barva hnědozelená až žlutá či červená, vyskytují se na rubu listů buď 

jednotlivě nebo v koloniích, jež bývají zapředeny pavučinkami. Hálčivci a vlnovníkovci jsou viditelní pouze pod mikroskopem. 

Škodliví roztoči snižují množství i kvalitu hroznů a ovoce, způsobují zasychání rašících letorostů a horší vyzrávání dřeva. Při 

extrémně silném napadení může dojít až k odumření celých keřů či stromů. V současnosti jsou populace těchto roztočů odolné 

vůči množství chemických přípravků, které na ně již nepůsobí. 
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