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choroby a škodce

Keď bezkrídlu samičku 
vlnačky krvavej (Erio-
soma lanigera), s telom 

pokrytým voskovými vláknami 
podobnými vate rozpučíte me-
dzi prstami, zafarbia sa vám 
červenou hmotou, ktorú veľmi 
ťažko vyčistíte, ak sa dostane 
na oblečenie.
Mladé larvy vlnačky voskovými 
vláknami nedisponujú. Prezi-
mujú na koreňoch a kmeňoch 
jabloní, na jar migrujú do koruny 
a cicajú na konároch. Nymfy sa 
menia na dospelé neokrídlené 
samičky, ktoré rodia živé larvy 
v počte 100 až 150. Kolónie 
vošiek sa tak tvoria veľmi rýchlo, 

najmä na mladých konárikoch 
v blízkosti púčikov.
Najvyšší výskyt škodcu možno 
zaznamenať v máji a júni, potom 
sa jeho početnosť znižuje, ale 
v septembri znovu stúpa. V júni 
sa objavujú okrídlené formy sami-
čiek, ktoré prelietavajú na sused-
né stromy. Škodca môžeme mať 
počas roka 10 až 15 generácií.

Obľubuje konáre, 
nie listy
Vlnačka krvavá neškodí na 
listoch, ale vyciciava rastlinné 
šťavy z konárov, čím spôsobuje 
tvorbu kambiálnych nádorov. 
Konáre sa na napadnutých 
miestach deformujú, tvoriace 
sa nádory praskajú, čím vzni-
kajú vstupné brány pre mnohé 
patogény. Silno napadnuté 
stromy zaostávajú v raste, môžu 
odumrieť, pričom ohrozené sú 
najmä mladé stromy.

Preventívne 
opatrenia
Znížiť riziko napadnutia jabloní 
vlnačkou krvavou môžete výbe-
rom správnej odrody a podpní-

Čo skrýva biela 
vata na konároch?
Dlhé biele voskové vlákna prekrývajú 
kolónie vošky vlnačky krvavej. Chránia 
ich nie len pred prirodzenými nepriateľmi, 
ale aj insekticídnymi postrekmi a tak 
komplikujú ochranu stromov proti tomuto 
nepríjemnému škodcovi.

ka. Veľmi citlivé na výskyt škod-
cu sú napríklad bujne rastúce 
odrody ako ‘Jonagold’, ‘Idared’ 
či ‘Melrose’, z podpníkov sa 
preň ako atraktívne ukázali A2, 
M111, M106 a M9. Rovnako 
dôležité je vhodné stanovište, 
správny výsadbový spon a zní-
ženie poškodení stromov počas 
ošetrovania. Väčší výskyt škod-
cu bol pozorovaný v sadoch so 
silno orezanými stromami. Veľký 
význam má aj ošetrovanie rán po 
reze či úplné odrezanie a spále-
nie napadnutých konárov.

Chemická ochrana 
Proti škodcovi sú účinné predjar-
né postreky, povolené sú aj pred 
kvitnutím. V lete sa zásahy robia 
pri výskyte viac ako 10 kolóniína 
100 letorastoch. V ochrane pro-

ti vlnačke krvavej sa používajú 
rovnaké prípravky ako proti iným 
voškám. Postrek treba urobiť 
pod vyšším tlakom a s väčším 
množstvom vody, aby prenikol 
pod voskovú ochrannú vrstvu 
škodcu.

Ekoprístup
Najskôr sa odporúča použitie 
prípravku s obsahom mazľavého 
draselného mydla (Cocana, Flo-
ravita Coco), ktoré pomáha pri 
zmytí voskových vlákien. Apli-
kuje sa pri vyššom tlaku a s väč-
ším množstvom vody (50 až 60 
ml prípravku na 10 l vody). Po 
obschnutí, najviac do 24 hodín 
treba použiť niektorý z biologic-
kých prípravkov proti voškám, 
napríklad Rock Effect (300 ml 
na 10 l vody).
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Popri čase, ktorý venujeme práci vo svojich záhradkách, nesmieme zabú-
dať na svoju domácnosť. Dôležité sú najmä spotrebiče, ktoré často i napriek 
našej neprítomnosti fungujú v  celodennej prevádzke. Zrátali ste si niekedy, 
koľko spotrebičov je vo vašej domácnosti? Bežná slovenská rodina použí-
va v byte okolo 40 elektrospotrebičov a v dome dokonca aj o 20 viac. Celo-
denná prevádzka elektrospotrebičov v  pohotovostnom režime však zname-
ná zvýšené základy pre naše peňaženky a  takisto nárast oxidu uhličitého  
pre našu planétu. 

Červené kontrolky a zelené digitálky
To sú farby, ktorými na nás blikajú spotrebiče v stand-by móde. Hoci 

nabíjačka na  mobil v  zásuvke nebliká vôbec, elektrinu spotrebúva, aj 
keď práve nevykonáva svoju funkciu. Medzi najväčších žrútov energie 
však jednoznačne patrí televízor, stolný počítač s príslušenstvom, uspa-
tý notebook, herná konzola (tá skonzumuje až 30 eur ročne) či satelitný 

set-top box. Rozmýšľate, kde na modernom televízore nájdete vypínač? 
Nenájdete. So šetrením energiou pri spotrebičoch v  stand-by režime 
vám veľmi pomôže multizásuvková lišta s jednotným vypínačom alebo 
predlžovací kábel stand-by „killer“, ktorý reaguje na diaľkové ovládanie  
televízora alebo vypnutie počítača a sám odpojí zvyšné príslušenstvo zo 
siete. Šetrenie energiami je pozitívne nielen pre našu peňaženku, ale po-
môžeme tak i našej planéte. 

Viac overených tipov a rád, ako ušetriť na energiách v domácnosti, nájdete na stránke www.sse.sk/rady.

ELEKTROSPOTREBIČE V POHOTOVOSTI: šetríte časom či peniazmi?
Záhradkárov neodradia od práce v záhrade ani chladné, zimné dni. 
Dokážeme si na dvore nájsť množstvo prác, ktoré nám prinášajú 
potešenie a radosť z aktívneho „oddychu“ na čerstvom vzduchu.
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Na neošetrených 
ranách po reze stromov 
sa často vyskytujú 
kolónie vlnačky krvavej, 
preto rany treba 
ošetriť prípravkami na 
ošetrenie rán (balzam, 
vosk). 

Popri čase, ktorý venujeme práci vo svojich záhradkách, nesmieme zabú-
dať na svoju domácnosť. Dôležité sú najmä spotrebiče, ktoré často i napriek 
našej neprítomnosti fungujú v  celodennej prevádzke. Zrátali ste si niekedy, 
koľko spotrebičov je vo vašej domácnosti? Bežná slovenská rodina použí-
va v byte okolo 40 elektrospotrebičov a v dome dokonca aj o 20 viac. Celo-
denná prevádzka elektrospotrebičov v  pohotovostnom režime však zname-
ná zvýšené základy pre naše peňaženky a  takisto nárast oxidu uhličitého  
pre našu planétu. 

Červené kontrolky a zelené digitálky
To sú farby, ktorými na nás blikajú spotrebiče v stand-by móde. Hoci 

nabíjačka na  mobil v  zásuvke nebliká vôbec, elektrinu spotrebúva, aj 
keď práve nevykonáva svoju funkciu. Medzi najväčších žrútov energie 
však jednoznačne patrí televízor, stolný počítač s príslušenstvom, uspa-
tý notebook, herná konzola (tá skonzumuje až 30 eur ročne) či satelitný 

set-top box. Rozmýšľate, kde na modernom televízore nájdete vypínač? 
Nenájdete. So šetrením energiou pri spotrebičoch v  stand-by režime 
vám veľmi pomôže multizásuvková lišta s jednotným vypínačom alebo 
predlžovací kábel stand-by „killer“, ktorý reaguje na diaľkové ovládanie  
televízora alebo vypnutie počítača a sám odpojí zvyšné príslušenstvo zo 
siete. Šetrenie energiami je pozitívne nielen pre našu peňaženku, ale po-
môžeme tak i našej planéte. 

Viac overených tipov a rád, ako ušetriť na energiách v domácnosti, nájdete na stránke www.sse.sk/rady.

ELEKTROSPOTREBIČE V POHOTOVOSTI: šetríte časom či peniazmi?
Záhradkárov neodradia od práce v záhrade ani chladné, zimné dni. 
Dokážeme si na dvore nájsť množstvo prác, ktoré nám prinášajú 
potešenie a radosť z aktívneho „oddychu“ na čerstvom vzduchu.

SSE_ZH3.indd   1 30.1.20   15:22

92-93_03_vlnacka_krvava_biotomal.indd   92 05.02.20   14:07


