
Zkušební otázky z předmětu Rostlinolékařství v ekologickém zemědělství 
 

 ZKUŠEBNÍ OTÁZKY Z PŘEDMĚTU „ROSTLINOLÉKAŘSTVÍ V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ“  
 
 
1) Biocenóza versus agrobiocenóza  
 a) Definice a základní atributy biocenóz  
 b) Definice a základní atributy agrobiocenóz  
 c) Parametry hodnocení agrobiocenóz  
 d) Kategorizace agrobiocenóz podle míry stability  
 
 
2) Základy ekologie hmyzu  
 a) Potravní valence hmyzu a postavení hmyzu v potravních řetězcích  
 b) Základní charakteristika vztahů hmyzu k hlavním abiotickým faktorům – teplota, světlo  
 c) Populace hmyzu – základní atributy populací a populační dynamika (+biotický potenciál)  
 d) Hmyzí gradace – definice, průběh a význam gradací z hlediska delimitace škůdců  
 
 
3) Postavení a význam ochrany rostlin v různých konceptech zemědělství  
 a) Postavení ochrany rostlin v konvečním zemědělství  
 b) Postavení ochrany rostlin v systémech integrované produkce rostlin  
 c) Postavení ochrany rostlin v ekologickém zemědělství  
 d) Hlavní odlišnosti v pojetí kategorie „kvalita“ v kontextu s různými koncepty zemědělství  
 
 
4) Integrovaná ochrana rostlin (IOR)  
 a) Definice a základní principy IOR  
 b) Konveční IOR – definice a principy  
 c) Biointenzivní IOR – definice a principy  
 d) Usměrněná chemická ochrana - definice a principy  
 
 
5) Metody ochrany rostlin proti živočišným škůdcům  
 a) Metody regulace četnosti populací škůdců – obecný přehled, definice  
 b) Metody ochrany rostlin proti původcům onemocnění  
 c) Negativní důsledky používání pesticidů  
 d) Nejvýznamnější metody ochrany rostlin využitelné v ekologickém zemědělství  
 
 
6) Agrotechnické metody ochrany rostlin  
 a) Agrotechnické metody regulace četnosti populací škůdců – přehled, obecná charakteristika  
 b) Agrotechnické metody ochrany rostlin proti škůdcům – agrotechnika a výživa  
 c) Agrotechnické metody ochrany rostlin proti škůdcům – osevní postup  
 d) Agrotechnické metody regulace vývoje a šíření původců onemocnění rostlin  
 
 
7) Biologická ochrana rostlin  
 a) Strategie biologické ochrany rostlin  
 b) Základní skupiny přirozených nepřátel hmyzích škůdců  
 c) Biologická ochrana proti původcům onemocnění kulturních rostlin  
 d) Praktické příklady úspěšně realizovaných programů biologické ochrany rostlin  
 
  



 
8) Biologická ochrana rostlin – biologické prostředky, makroorganizmy  
 a) Parazit a parazitoid – definice, charakteristika a příklady praktického využití  
 b) Predátor - definice, charakteristika a příklady praktického využití  
 c) Entomopatogenní mikroorganizmy – hlavní skupiny entomopatogenních organizmů  
 d) Bacillus thuringiensis  
 
 
9) Bioracionální metody ochrany rostlin  
 a) Analogy hmyzích hormonů a inhibitory syntézy chitinu – mechanizmus účinku, praktické využití  
 b) Semiochemikálie – klasifikace semiochemikálií a mechanizmus působení  
 c) Feromony – definice, klasifikace a příklady  
 d) Praktické využití feromonů v ochraně rostlin  
 
 
10) Genetické, fyzikální a mechanické metody ochrany rostlin  
 a) Genetické metody regulace četnosti populací škůdců – principy, příklady  
 b) Sterile Insect Technique (SIT - metoda sterilních samců)  
 c) Fyzikální metody regulace četnosti populací škůdců – definice, příklady  
 d) Mechanické metody regulace četnosti populací škůdců – definice, příklady  
 
 
11) Cílená stabilizace a zvyšování supresivity agroekosystémů v režimu ekologického zemědělství  

a) Kvalita půdy jako klíčový parametr ekologického zemědělství – parametry charakterizující 
kvalitu půdy  
b) Biologická aktivita a přirozená supresivita půdy – definice a význam v kontextu konceptu 
biointenzivní IOR, příklady záměrné podpory biologické aktivity půdy  

 c) Biodiverzita – definice, příklady opatření vedoucích ke zvýšení biodiverzity agroekosystémů  
 d) Bioindikátory – definice a význam bioindikátorů s ohledem na objektivní hodnocení stavu 
 agroekosystému  
 
12) Přípravky povolené pro ekologické zemědělství a negativní důsledky používání pesticidů  
 a) Přehled nejvýznamnějších skupin přípravků určených pro regulaci četnosti populací škůdců 
 kulturních rostlin v ekologickém zemědělství  
 b) Přehled nejvýznamnějších skupin přípravků určených pro regulaci vývoje a šíření původců 
 onemocnění kulturních rostlin v ekologickém zemědělství  
 c) Negativní důsledky používání pesticidů  
 d) Rezistence původců onemocnění a populací škůdců k pesticidum – princip, podmínky vzniku 
 rezistence  
 

 


