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MADEX® Spolehlivá biologická ochrana

Technické informace pro pěstitele

Cílový škůdce
Pro ochranu proti obaleči jablečnému (Cydia pomonella).

Ovocné druhy
Jabloně, hrušně, vlašské ořechy, kdoule, meruňky, broskvoně, mandle, 
kaki, mišpule, pomerančovníky a další.

Přípravek
Suspenzní koncentrát obsahující > 3 × 1013 Cydia pomonella granu-
loviru v 1 litru.

Standardní dávka
100 ml/ha.

Doba aplikace
Před líhnutím prvních larev. Požerový účinek.

Objem vody
200 – 1600 l / ha podle sponu a výšky korun.

Standardní intervaly mezi postřiky
Opakování po 7 – 10 dnech dle slunečního svitu. Může být upraveno 
v závislosti na konkrétní strategii kontroly škůdců.

Ochranná lhůta a termín pro vstup do porostu po aplikaci
Nezanechává žádná rezidua, možno použít i v období před sklizní. 
Po aplikaci je možný vstup do porostu bez omezení.

Profil toxicity
Maximální limity reziduí (MRL) nejsou definovány. Neobsahuje žádné 
chemické sloučeniny a nezanechává rezidua v plodech. Nemá žádné 
vedlejší účinky na necílové organismy.

Kombinovatelnost
Možno kombinovat s většinou insekticidů, fungicidů a hnojiv. U postřikové 
jíchy nutno dodržet rozmezí pH mezi 5,0 – 8,5. Není možno kombinovat 
s mědí, s polysulfidem vápenatým a s bikarbonátem draselným.

Skladování
Stabilita roztoku: > 2 roky při -18 °C, 2 roky při 5 °C, 3 měsíce při 
20 °C. Vyvarovat se skladování při teplotách nad 40 °C.

Odolnost proti dešti
Virové částice mají lipofilní charakter, což umožňuje jejich adhezi 
k voskovým povrchům plodů i listů a odolnost proti dešti. Postřik je 
perzistentní vůči srážkám, která nastanou 3 až 4 hodiny po aplikaci. 
Odolnost proti dešti není potřeba zvyšovat pomocí aditiv.

Použití aditiv
Formulace produktu je určena k přímé aplikaci bez nutnosti přidávat 
smáčedlo, potravní aditiva či jiné podpůrné látky.
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Vysoká selektivita a bezpečnost

Žádné vedlejší účinky

Použití adjuvantů

Skladování a manipulace

Kombinovatelnost

Odolnost vůči dešti

Účinná látka přípravku Madex® je Cydia pomonella granulovirus. 
Tento patogen patří do skupiny entomopatogenních virů přirozeně 
se vyskytujících u zástupců řádu motýlů.
•Madex® nemá fytotoxické účinky.
•Přípravek obsahuje pouze potravní aditiva určená pro snazší pří-

jem housenkou, proto použití Madexu® není spojeno s výskytem 
reziduí v plodech. Madex ® je vhodným produktem pro ekologické 
ovocnářství a do režimu integrované produkce s vysokými nároky 
na zdravotní bezpečnost ovoce.

•Pro Madex® nejsou stanoveny žádné maximální limity reziduí. 
•Produkt neobsahuje geneticky modifikované organismy.
•Bakuloviry jsou bezpečné pro lidský organizmus a nepředstavují 

žádné riziko pro lidské zdraví (OECD Consensus paper, 2002).

Madex® je díky selektivnímu účinku na obaleče jablečného šetrný 
k přirozeným nepřátelům. Organismy vodního prostředí, ptáci, uži-
tečný hmyz, savci a včely nejsou zasaženi.

Madex® je připraven k okamžitému použití. Není proto nezbytné při-
dávat potravní stimulanty, smáčedla nebo jiné adjuvanty.

Vyhněte se teplotám nad 40 °C během skladování nebo transportu. 
Krátkodobé porušení skladovacích podmínek během transportu nebo 
u konečného spotřebitele je po dobu několik dní přijatelné. Při tep-
lotách okolo -18 °C zůstává produkt tekutý a může být okamžitě po-
užit k aplikaci bez nutnosti rozmrazování. Po otevření výrobku může 
být láhev dále skladována při nízkých teplotách bez ztráty kvality.

Madex® je kombinovatelný s většinou agrochemikálií. Hodnota pH 
tank-mixu musí být udržována v rozmezí 5,0 až 8,5. V jiném 
případě dochází k poškození proteinového obalu virové částice a k její 
inaktivaci. Vyhněte se kombinacím s následujícími produkty: měď, po-
lysulfid vápenatý a bikarbonát draselný. Aplikace mědi několik dní 
před nebo po aplikaci Madexu® nezpůsobuje žádné nežádoucí efekty.

Částice viru mají přirozeně lipofilní vlastnosti a vykazují silnou přilna-
vost k povrchu rostliny. Madex® je odolný vůči dešti během 3 – 4 ho-
din po aplikaci. Přídavek dalších látek pro zvýšení odolnosti vůči dešti 
není nezbytný. 

-18 °C < +5 °C < +20 °C

> 2 roky 2 roky 3 měsíce
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Mechanismus účinku 

Granuloviry se skládají z virové částice (virion) obalené proteino-
vým pláštěm (kapsida), který chrání virus před nepříznivými účinky 
prostředí (např. UV záření). Velikost jednotlivé virové částice nepře-
sahuje 400 nm. 

Mladá larva, která se aktivně pohybuje a během příjmu potravy je 
infikována virem, který byl aplikován na povrch rostliny. Při trávicím 
procesu dojde k rozložení proteinového pouzdra vlivem vysokého pH 
(pH vyšší než 10) v trávicím traktu. Během 2 – 4 dnů virus zasáhne 
většinu orgánů hostitele a larva přestane přijímat potravu. Po úhynu 
organismu dojde k uvolnění milionů nových virů do prostředí a k infi-
kování dalších larev. Laboratorní testy prokazují, že 1 – 2 přijaté virové 
částice na 1 larvu vedou k 50% mortalitě v populaci.

Virová infekce může být přenesena na další generaci v důsledku oslabení 
nebo stresu a může dojít k úhynu larvy i během diapauzy. Tyto vedlejší 
účinky na populaci přispívají k lepšímu zvládnutí ochrany.

Granulovirus (GV)

Virion

Kapsida
4

0
0

 n
m

pozření viru larvou

rozrušení 
proteinové 
kapsidy ve střevě 
a uvolnění virionu

replikace viru v těle hostitele a infekce nových hostitelských buněk

viriony infikují larvu přes
buňky středního střeva

vznik nové
virové částice

úhyn larvy
a rozšíření viru
do prostředí

Tvar granuloviru. Virion (obsahuje DNA) je uložen v kapsidě, 
která jej chrání.

Larva obaleče jablečného infikovaná granulovirem.
Mechanismus účinku granulovirů.
Způsob reprodukce viru v těle škůdce.
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Informace o obaleči jablečném

Obaleč jablečný, Cydia pomonella, je považován za nejvýznamnějšího 
škůdce jabloní a hrušní ve většině zemí, kde jsou tyto plodiny pěstovány. 
Obaleč jablečný dále napadá kdoule, vlašské ořechy, meruňky, broskve, 
mandle, kaki, mišpule a pomeranče. Poškození je způsobeno vniknutím 
larvy do plodu, kde housenka prodělává svůj vývoj.

Nejvýznamnější hostitelské rostliny, 
pro které je Cydia pomonella hlavním 
škůdcem:

•Jablka
•Hrušky
•Vlašské ořechy
•Mandle

•Meruňky
•Kdoule
•Vzácně nacházen na:

broskve, kaki, mišpule



90 DD 
10 DD 

220 DD

200 DD 
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Životní cyklus škůdce

Poškození plodu

Diapauza
Poslední larvální fáze vstupují do diapauzy, kterou prodělávají v ko-
konu v borce kmenů, kosterních větvích a také v půdě.

Líhnutí dospělců
Začíná na jaře, když teploty vzrostou nad hodnotu spodního prahu 
vývoje.

Potravní chování
Larva si prokousává cestu plodem, kam obvykle vstupují v blízkosti 
květu nebo stopky či v místě kontaktu dvou plodů. Závrtek vede smě-
rem k jádřinci.

Fertilita samiček
Jedna samička za život naklade až 300 vajíček.

Lokalizace vajíček
Během první generace: zpočátku převážně na listech, později na plodech.
Během následujících generací: na plodech.

Vývoj larev 
Ve většině klimatických regionů prodělává obaleč jablečný první 
a částečně druhou generaci, jež v teplých regionech může být úplná. 
Výjimečně se objevuje i částečná třetí generace. Housenka prochází 
5 larválními stádii (instary), z nichž poslední opouští ovoce a zakuklí 
se v kokonu v borce nebo v půdě. V podmínkách ČR se motýli druhé 
generace líhnou z housenek, které k 21. 7. dosáhly čtvrtého instaru.

Počet denních sum efektivních teplot (nad 10 °C) potřebných k vývoji jednotlivých stádií obaleče jablečného.

Obecné informace
•Spodní práh vývoje: 10 °C
•Horní práh vývoje: 31 °C

Denní stupeň =

Obaleč jablečný
Může proniknout v kterémkoliv místě 
plodu.
Napadá jádřinec. Místo vstupu 
obvykle není místem výstupu.

(min. + max. denní teplota)
2

- min. vývojový práh škůdce

1

2

1 2
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Obecná pravidla Aplikační strategie

Strategie pro ochranu proti Cydia pomonella

Infekce proběhne po pozření virových částic housenkou. Pro zajiště-
ní ideálního účinku doporučujeme Madex® aplikovat bezprostředně 
před líhnutím housenek a v průběhu tzv. „wandering stage“ (putující 
stádium) do té doby, než housenka pronikne do plodu – zpravidla do 
48 hodin po vylíhnutí. Nutná je přesná signalizace, při níž doporu-
čujeme sledovat vývoj teplotních sum nebo využít teplotních modelů. 
V případě vysoké populační hustoty obaleče je v době vrcholu letové 
aktivity potřeba použít larvicidní přípravek s rychlým účinkem, aby-
chom minimalizovali vznik případných škod. Madex® dlouhodobě 
redukuje populaci obaleče. Jelikož je virus citlivý k UV záření, postřik 
musí být v období líhnutí larev za jasných slunečných dní opakován 
v intervalu 8 dní za účelem udržení účinnosti (2 polojasné dny jsou 
rovny 1 jasnému dni). Aplikace přípravku je doporučena v pozdních 
odpoledních hodinách nebo brzy ráno. 

Využití v integrované ochraně škůdců
Madex® může být úspěšně používán jako součást programu inte-
grované ochrany škůdců současně zahrnující chemické insekticidy 
a metodu matení.

Použití v ekologické produkci
Madex® je biologický insekticid, který je plně v souladu s Nařízením 
EU č. 834/2007 o ekologické produkci.

Management rezistence
Masivní využívání širokého spektra pesticidů vedlo ke vzniku rezis-
tence obaleče k různým účinným látkám a k rozšíření sekundárních 
škůdců vlivem likvidace přirozených antagonistů. Za účelem prevence 
vzniku rezistence je třeba do postřikového plánu zahrnout přípravky 
a metody ochrany s odlišným mechanizmem účinku. Při jednostran-
ném používání může i u virových přípravků dojít k selekci rezistentních 
populací obaleče jablečného. Do postřikového plánu je vhodné za-
řadit virus na odlišné genetické bázi, který je obsažený v přípravku 
MADEX TOP®, a jiné selektivní insekticidy.  Ideální je kombinace viru 
s metodou dezorientace.

další insekticidy

Matení samců – Isomate C plus nebo  Isomate C LR

čas

1. let 2. let 3. let

CM

Časování aplikace
•Těsně před líhnutím larev 1. generace
•Pokud jsou používány další insekticidy, Madex® by měl být před-

nostně používán na 1. generaci

Způsob aplikace
•100 ml/ha každých 8 dní plného slunečného svitu (standardní)
• 50 ml/ha každých 6 dní plného slunečního svitu
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MADEX® hodnocení účinnosti

Mísitelnost přípravku MADEX®

Monitoring poškození ovoce Monitoring populace
Monitoring diapazujících housenek obaleče jablečného je důležitý, 
neboť Madex® vykazuje účinek na populaci škůdce. Pouhé hodnoce-
ní poškozených plodů plně nevystihuje účinnost viru. Pokud housenka 
přežije aplikaci chemického insekticidu, vyvíjí se většinou bez problé-
mů dále. Naopak v případě infekce nízkou koncentrací virů housenky 
dříve nebo později během svého vývoje uhynou. K monitoringu jsou 
využívány pásy z vlnité lepenky umístěné na kmeny stromů ve výšce 
10 až 20 cm nad zemí. 
Diapauzující larvy se nacházejí pod pásy i uvnitř pásů. Jelikož část 
populace housenek první generace vstupuje do diapauzy, je potře-
ba pásy instalovat včas, nejpozději do poloviny července. Pásy jsou 
na podzim odstraněny a je zjištěn počet housenek.

Poškození zasahující až k jádřinci
(obaleč jablečný v jablku)

1

1

2

2

Produkty

Síra BL
MycoSin + Síra BL
VitiSan® + Síra BL
Cocana
měďnaté fungicidy
POLISENIO, CURATIO
DELAN
CAPTAN

pH při tank-mixu 
s přípravkem MADEX®

6,48
3,42
8,00

10,29
7,73

10,45
7,40
7,33

mísitelný
tank-mix je možný v ojedinělých případech během sezóny
nelze mísit

Mísitelnost



Interval (dny) ZaznamenáníOdrůdaČasováníPočet aplikací

MADEX® (0,1 l/ha) 10 3

G1 Golden Delicious po G1
Chemické ošetření
thiacloprid (480 g/l)

3

MADEX®

Chemické ošetření

Neošetřená kontrola

Poškození ovoce [%] 0 2 4 8 106

66,7%

83,3%

Celkové poškození Účinnost na aktivní poškození

A

B

B
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MADEX® – Švýcarská kvalita

Kontakt

Madex® je vyráběn v závodech Andermatt Biocontrol ve Švýcarsku. 
Společnost Andermatt Biocontrol je certifikována v souladu 
s ISO 9001:2008.
Andermatt Biocontrol provádí laboratorní analýzy každé šarže za 
účelem ověření účinku přípravku Madex® na larvy Cydia pomo-
nella v porovnání s referenčním vzorkem viru s potvrzenou vysokou 
virulencí. Naše standardy kvality požadují, aby všechny produkty 
v laboratorních testech vykazovaly vysokou virulenci.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.
Mayerova 784
664 42 Modřice

Ing. Vladan Falta, Ph.D.:
Ing. Roman Loskot:

biocont@biocont.cz
www.biocont-profi.cz

+420 733 522 664
+420 604 938 822

E-mail:
Web:

Polní pokusy s MADEX®

Polní pokusy na populacích obaleče jablečného, Jižní Morava 2011


