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Slovácko – Napadla durancie na Slovácku nová forma choroby či
škůdce? Myslí si to pěstitel ze Strání Antonín Jankových, který se s
něčím podobným jako letos ještě nikdy nesetkal.

Seniorovi z obce na moravsko-slovenském pomezí na konci července popadala na zem celá úroda durancií. Nebylo by na tom nic divného,
protože podobné zprávy hlásili další zahrádkáři z různých koutů Slovácka. Kalamitu přičítali nezvyklému suchu, které letos panovalo. S
takovým vysvětlením ale Straňan nesouhlasí.
„Asi měsíc po spadu jsem některé zelené plody včetně pecek rozpůlil a zjistil, že v nich jsou živí červíci. Ze zhruba dvacítky jich takto nebyly
postižené jen čtyři. Aby v plodu, který leží zelený měsíc na zemi, byl červ, to rozhodně není běžné," zdůraznil Antonín Jankových, kterého
na neobvyklý nález upozornil jeho soused z ulice.
Pěstitel se domnívá, že by se mohlo jednat o nový druh pilatky či jiného škůdce. „Odborníci by teď měli určit správný způsob ochrany
stromů před tímto jevem," žádá.
Členové českého zahrádkářského svazu z Kunovic a Uherského Hradiště Jiří Šácha a Zdeněk Hradský tvrdí, že se ně s něčím podobným
ještě nikdo neobrátil „Mohla by to být druhá vlna náletu obaleče či pilatky (známí škůdci ovocných stromů, pozn. red.). Každopádně se
vyplatí stromy koncem července chemicky ošetřit. Prostředků proti žravému hmyzu existuje celá řada," míní Jiří Šácha, jenž je vedoucím
kunovické pálenice.
Možné vysvětlení nabízí Zbyněk Mikel ze Státní rostlinolékařské správy. Podle něj stromy pana Jankových mohl napadnout květopas
peckový. „Máme o něm ale málo informací a ještě jsme se s ním příliš nesetkali. Dostaly se k nám však nějaké neoficiální zprávy, že se na
Uherskobrodsku již vyskytuje. Mojí domněnkou je, že kdo po odkvětu plodiny ošetřuje proti pilatce, zasáhne i květopase," prohlásil Zbyněk
Mikel.
Internetový portál Zahradaweb.cz uvádí, že se na českém a moravském území jedná o poměrně nového škůdce. V blízkém zahraničí řádí
také na Trenčínsku. Jedná se o hnědě zabarveného brouka z čeledi nosatcovitých, blížeji však zatím není nijak popsán. „Příliš se o něm
ještě nepublikuje. Literatura jej okrajově zmiňuje, dá se tedy předpokládat, že se zde před mnoha desetiletími vyskytoval a teď se vrací.
Měl by proti němu působit postřik Mospilan. Jen přesně nevíme, v které fázi stromu by měl být aplikován. Osobně se domnívám, že při
dokvétání. Dávku bych pro jistotu po čtrnácti dnech opakovala," doplnila odborná rostlinolékařská poradkyně z Uherského Brodu Jana
Balijová.
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