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Cílem této práce byl výzkum technik eliminace vlnovníka rybízového
( Cecidophyopsis ribis Westwood) z výsadbového materiálu formou termoterapie
ve vodní lázni. Vlnovník rybízový j e mikroskopický roztoč způsobující
nádorové buj ení pletiv v pupenech. Pupeny rybízu se působením škůdce zakulacují,
zvětšují a nakonec ve většině případů zcela odumřou. Vlnovníkje také přenašečem
závažného onemocněn í - virového zvratu rybízu (Blackcurrant reversion virus,
BRV). Bylo zkoumáno celkem osm variant ošetření lišících se různou teplotou
vodní lázně a dobou terapie (teplota 40- 55 °C, doba ošetření 5 a 30 m inut). Jako
nej vhodněj ší se na základě dosažených výsl edků jeví použití teploty 45 °C
s dobou ošetření 30 minut. Z dosažených výsledků vyplývá, že vyšší teploty
(50 °C a více) nelze v kombinaci s delší dobou ošetření (30 minut) použít
z důvodu odumírání použitých řízků černého rybízu. V případě teplovodního
ošetření řízků z výsadby infikované vlnovníkem dále doporučujeme i při použití
teplovodní terapie odstranit mechanicky hálky s výskytem škůdce.
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