
Předmět: Rostlinolékařství v ekologickém zemědělství 
 
 

Doplněk k otázkám – živočišní škůdci 
 

Kategorie Druh Systematika 

 

Polyfágní škůdci 
(=nespecializovaní): 

 

kovaříci rodu Agriotes  
 

Coleoptera, Elateridae 
chroust obecný  (Melolontha melolontha) Coleoptera, Scarabeidae 
osenice polní  (Agrotis segetum) Lepidoptera, Noctuidae 
mšice broskvoňová (Myzus persicae) Hemiptera, Aphididae 
sviluška chmelová  (Tetranychus urticae) Acarina, Tetranychidae 

 

Škůdci obilnin: kohoutek modrý (Oulema lichenis) Coleoptera, Chrysomelidae 
kohoutek černý (Oulema melanopus) Coleoptera, Chrysomelidae 
mšice střemchová (Rhopalosiphum dolobrata) 
kyjatka osenní (Sitobion avenae) 
kyjatka travní (Metopolophium dirhodum) 

Hemiptera, Aphididae 

bejlomorka sedlová (Haplodiplosis marginata) Diptera, Cecidomyiidae 
 

Škůdci kukuřice: 
 

bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera virgifera) Coleoptera, Chrysomelidae 
zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) Lepidoptera, Crambidae 

 

Škůdci řepky: blýskáček řepkový (Meligethes aeneus) Coleoptera, Nitidulidae 
dřepčík polní (Phyllotreta undulata) 
dřepčík zelný (P. nemorum) 
dřepčík černý (P. atra) 
dřepčík černonohý (P. nigripes) 

Coleoptera, Chrysomelidae 

krytonosec zelný (Ceutorhynchus pleurostigma) 
krytonosec čtyřzubý (C. pallidactylus) 
krytonosec řepkový (C. napi) 
krytonosec šešulový (C. obstrictus)  
 

Coleoptera, Curculionidae 

Škůdci brambor: 
 

Mandelinka bramborová (Leptinotarsa 
decemlineata) 

Coleoptera, Chrysomelidae 

Mšice řešetláková (Aphidula nasturtii) Hemiptera, Aphididae 
Háďátko bramborové  (Globodera rostochiensis) 
 

Tylenchida, Heteroderidae 

Škůdci luskovin: 
 

Listopas čárkovaný (Sitona lineatus) Coleoptera, Curculionidae 
Zrnokaz hrachový (Bruchus pisorum) Coleoptera, Bruchidae 
Obaleč hrachový (Cydia nigricana) Coleoptera, Tortricidae 
Kyjatka hrachová (Acyrthosiphon pisum Hemiptera, Aphididae 
Třásněnka hrachová (Kakothrips robustus) Thysanoptera, Thripidae 

 

 

http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.3.1a/ovidweb.cgi?&S=GPHGFPBNHADDDFMDNCCLGDFBPAKIAA00&Complete+Reference=S.sh.45%7c12%7c1


Doplněk k otázkám – původci onemocnění 
 

Kategorie Druh 

 

Polyfágní  původci 
onemocnění 
(=nespecializovaní): 

 

Sclerotinia sclerotiorum 
Rhizoctonia solani  
Botrytis cinerea 
 

Původci onemocnění 
obilnin: 

Choroby pat stébel:  
Stéblolam (Pseudocercosporella herpotrichoides) 
Černání pat stébel (nepravý stéblolam) Gaeumannomyces graminis 
Padlí travní (Blumeria graminis)  
Braničnatka plevová (Leptosphaeria nodorum, anamorfa Septoria 
nodorum)  
Rez travní (Puccinia graminis)  
Sněti u obilnin (rod Ustilago a rod Tilletia)  
houby rodu Fusarium 
 

Původci onemocnění 
kukuřice: 

Sněť kukuřičná (Ustilago maydis) 

 
Původci onemocnění 
řepky: 

 
Čerň řepková (Alternaria brassicae) 
Phomová hniloba (Leptosphaeria maculans, anamorfa Phoma lingam) 
Hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum) 
 

Původci onemocnění 
brambor: 
 

Obecná strupovitost brambor (Streptomyces scabies)  
Rakovina brambor (Synchytrium endobioticum)  
Plíseň bramboru (Phytophthora infestans)  
Kořenomorka (Rhizoctonia solani 
 

Původci onemocnění 
luskovin: 
 
 
 

Bakteriální skvrnitost fazolu (Pseudomonas phaseolicola)  
Strupovitost (antraknóza) hrachu (Ascochyta pisi) 
 Strupovitost bobu (Ascochyta fabae)  
Antraknóza fazolu (Colletotrichum lindemuthianum) 
 

 


