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Oblast pěstování

 Havlíčkobrodsko:

• nadmořská výška 500-650 m n. m.

• průměrná roční teplota vzduchu 7,3°C

• průměrné roční sráţky 650 mm

• průměrná vlhkost vzduchu 75%



Kategorizace škůdců

 Klíčoví škůdci:     Kohoutci

Mšice

Hraboš polní

 Příleţitostní škůdci:  Bejlomorka sedlová

Plodomorky

Obaleč obilní

Třásnokřídlí

Bodruška obilná   



Kohoutci
Zástupci:

Kohoutek černý            
Oulema melanopus

Kohoutek modrý
Oulema lichenis

Zařazení: Třída: Hmyz (Insecta)

Řád : Brouci (Coleoptera)

Čeleď : Mandelinkovití (Chrysomelidae)

Rod : Kohoutek (Oulema)



Imago:

Kohoutek černý:

Délka 4-4,8 mm

Zbarvení: tělo zelené nebo modré, 

štít a nohy oranţovočervené,  

hlava a chodidla černá 

Předohruď kulovitá, oranţová, s povrchem téměř hladkým, opatřeným jen třemi 

podélnými, dosti nepravidelnými řadami větších teček. 

http://images.google.cz/imgres?imgurl=http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/images/foto/oulema_melanopus.jpg&imgrefurl=http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/makarnew.htm&h=1000&w=800&sz=269&hl=cs&start=1&tbnid=vWwNG5F_P5kdkM:&tbnh=149&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3DOulema%2Bmelanopus%26svnum%3D10%26hl%3Dcs%26lr%3D%26sa%3DG


Kohoutek modrý:

Délka 3,5-4 mm

Zbarvení: tělo i nohy modré nebo zelené, kovově lesklé,

nohy jsou černomodré s výjimkou druhého a třetího článku chodidel,

které bývají zahnědlé

Předohruď je kulovitá, modrá, s lesklým povrchem, opatřeným jen dvěma 

nepravidelnými řadami několika teček



Vajíčka

• asi 1 mm dlouhá 

• ţlutooranţová

• tvaru krátké, na obou koncích zaoblené tyčinky

Kohoutek černý                                Kohoutek modrý



Larvy

• měří v dospělosti 4-5 cm

• jejich ţlutavé tělo je pokryto černavým slizem

• měkké, masité, krátké, zavalité, kyjovitého tvaru, silněji klenuté 

na hřbetě a téměř ploché na břišní straně

• tři páry článkovaných noh

• nohy sloţeny ze tří článků a ukončeny krátkým drápkem

• kohoutek modrý: boky hrudi mají několik šedých skvrny, z nichţ

jedna leţí za kaţdou kyčlí noh

Kohoutek černý                                                    Kohoutek modrý



Bionomie:
• brouci v přírodě koncem dubna a počátkem května

• v první dekádě května stěhování do polí s obilím

• páření, aţ do počátku června kladení vajíček na horní stranu nejvýše postavených 
listů podél hlavního nervu buď jednotlivě nebo ve skupinách po 2-7 řadách(k. 
černý)nebo po 2-3 (k. modrý)

• během června brouci hynou

• líhnutí larev asi po 7-8 dnech 

• vývoj larev 2-3 týdny

• kohoutek černý: slézá k zemi, v hloubce 2-5 cm vyhlubuje kolébku 

• kohoutek černý: vylézá vzhůru, usazuje se v paţdí listů

nebo v jejich záhybech, velmi často 

aţ na klase, tam si ze slin vyrobí kokon, 

• po 15 dnech kuklení

• po 12-14 dnech asi v červenci líhnutí dospělců

Biotický potenciál

• 1 generace v roce

• plodnost: 50-200 vajíček na samičku



Význam

• vyskytují se ve škodlivém mnoţství 

v několikaletých cyklech

• larvy škodlivější neţ dospělci

• napadené rostliny špatně metají a předčasně

dozrávají

• napadají všechny obilniny a různé druhy trav



Příznaky:

 Dospělci: na listech drobné, úzké prouţky,

ohraničené ţebry

 Larvy: úzké a dlouhé prouţky, 

protilehlá pokoţka zůstává 

neporušená, 

• později listy ţloutnou a vadnou



Ekologie

• suché a teplé počasí v období kladení vajíček podporuje výskyt

• slunéčka, střevlíci, drabčíci, někteří síťokřídlí (zlatoočky) i dravé 

ploštice napadají larvy a vajíčka

Slunéčko čtrnáctitečné                   Agonum dorsale                        Chrysopa carnea

• různí blanokřídlí parazitují na larvách i na vajíčkách

• larvy mohou být infikovány a usmrceny entomopatogenními 

houbami (Entomophthora)



Prognóza

• předpoklad škodlivého výskytu larev je při 

zjištění více neţ 8 brouků v průměru na 1m2 

(nebo více neţ 70 brouků na 100 smyků)

• preferovány jsou ozimé pšenice pozdnější, 

širokolisté, řídké, silně hnojené dusíkem



Stupnice pro určení třídy výskytu dospělých kohoutků 

a vajíček a larev kohoutků

Třída výskytu Počet brouků Počet vajíček a larev

bez výskytu 0 0

slabý výskyt
méně neţ 8 brouků na 1m2

(méně neţ 30 brouků na 100 smyků)

méně neţ 0,4 vajíček a larev na 

stéblo

střední výskyt
8-15 brouků na 1m2

(30-70 brouků na 100 smyků)

0,4-0,8 vajíček a larev na stéblo

silný výskyt
více neţ 15 brouků na 1m2

(více neţ 70 brouků na 100 smyků)

více neţ 0,8 vajíček a larev na 

stéblo



Termín pozorování:

1. pozorování dospělců – 1x po uplynutí 4 dní s maximální teplotou 

vyšší neţ 17°C, které následují po SET 6,0 = 110°C  denních 

stupňů (orientačně to bývá v období od konce dubna do poloviny 

května)

2. pozorování larev a vajíček – 1x po dosaţení SET 6,0 =  400°C 

(orientačně ve fázi 32-37 DC). Je-li vylíhlých méně neţ 50 % 

larev, po týdnu se pozorování opakuje do doby, neţ se zjistí 50% 

vylíhlých larev

3. poměr vylíhlých larev – současně s pozorováním 2



Zjišťuje se:
• a) počet brouků v průměru na 1 m2 (anebo na 100 smyků)

• b) počet vajíček a larev v průměru na jedno stéblo (včetně listů)

• Počet brouků se zjišťuje vizuálně alespoň na 10 různých místech 
porostu, vţdy na ploše 1m2. K pozorování se přednostně vybírají 
porosty v blízkosti lesních okrajů a křovin. Pozoruje se v nejteplejších 
hodinách dne, kdy jsou brouci nejaktivnější. Porosty je třeba prohlíţet 
opatrně, protoţe brouci jsou plaší a při otřesech půdy a pohybu rostlin 
padají k zemi. Lze pouţít téţ metodu 10x10 smyků.

• Pro určení stupnice výskytu vajíček a larev se na 10 různých místech 
porostu u země odřízne 10 stébel rostoucích za sebou v řádku a 
zjišťuje se počet vajíček a larev na listech a stéblech. Vzorky se 
odebírají ve vzdálenosti větší neţ 20 m od okraje pozemku.



Signalizace:

• pšenice se ošetřuje při výskytu více jak 0,6 vajíček 

a larev na stéblo

• postačuje často pouze okrajové ošetření



Ochrana:

• Nepřímá:

 ochrana a podpora přirozených nepřátel

 nevysévat opoţděně

 vysévat odrůdy se silně ochmýřenými a úzkými listy

 dbát,aby porosty byly zapojené

 nepřehnojovat dusíkem



• Přímá:

Přípravek Dávka/ha OL Poznámky
Dursban 480 EC 2 l - včely - jedovatý

Perfekthion 1 l 14

včely - jedovatý

predátoři - jedovatý (larva, dospělec)

parazitoidi - jedovatý (larva, dospělec)

účinnost i na mšice

Sumithion Super 1,5 l 14

včely - jedovatý

predátoři - jedovatý (larva, dospělec)

účinnost i na mšice



Mšice
• Zástupci:

Mšice střemchová (Rhopalosiphum padi) 

Kyjatka osenní (Sitobion avenae) 

Kyjatka travní (Metopolophium dirhodum) 

• Zařazení:

Třída: Hmyz (Insecta)

Řád: Sternorrhyncha

Podřád: Mšice (Aphidoidea)

Čeleď: Mšicovití (Aphididae)

Podčeleď: Aphidinae



Mšice střemchová
(Rhopalosiphum padi) 

• Bezkřídlá živorodá samička:

- tělo široce oválné, klenuté

- zbarvení trávově zelené, někdy tmavozeleně mramorované

- mezi sifunkuli je hnědočervená skvrna 

- délka těla 2,75 mm 

• Okřídlená živorodá samička:

- délka těla 2,45 mm 

- hlava a hruď jsou černé 

• Nymfa:

- velikost jako dospělci

- zbarvení jako bezkřídlé samičky



Kyjatka osenní
(Sitobion avenae)

• Bezkřídlá živorodá samička:

- štíhlejší 

- barva špinavě zelená, nohy hnědoţluté

- sifunkuli jsou černé

- délka těla asi 2 mm

• Okřídlená živorodá samička:

- podobné bezkřídlým, ale menší (2,4 mm)

• Nymfa:

- velikost jako dospělci

- zbarvení jako bezkřídlé samičky



Kyjatka travní 
(Metopolophium dirhodum)

• Bezkřídlá živorodá samička:

- zbarvení zelené

- protáhlé tělo, asi 3 mm dlouhé; na hřbetě probíhá zpravidla tmavší zelený  

prouţek

- délka těla 3 mm

• Okřídlená živorodá samička:

- zelenavé barvy, hlava a hruď hnědá 

- délka těla 2,84 mm 

• Nymfa:

- podobná dospělcům



Bionomie:

• přezimují jako vajíčka

• brzy na jaře se líhnou tzv. zakladatelky

• nepohlavním způsobem (partenogeneticky) vznikají nejdříve 
neokřídlení, později okřídlení jedinci, kteří migrují ze zimních 
hostitelů na obilniny a některé trávy

• zimní hostitelé jsou opět osídlováni na podzim, zde vznikají 
pohlavní formy; samičky po oplození kladou vajíčka, která 
přezimují

• zimní hostitelé: mšice střemchová: střemcha

kyjatka travní: růţe

kyjatka osenní přezimuje na travách a obilninách



Význam:

• přenos viróz

• sníţení hmotnosti tisíce zrn a kvalitativní změny 
obilky

• na napadených rostlinách se při vyšší vlhkosti 
vzduchu na výkalech bohatých na cukry (medovice) 
usidlují černě

• medovice usnadňuje také infekci některými 
patogeny, jako je Septoria nodorum nebo Fusarium 
spp.



Příznaky:

• většinou nezpůsobují ţádné specifické 

příznaky

• silně napadené listy - zprvu ţlutavé skvrny, 

později tyto listy předčasně ţloutnou

• při posátí mšicí střemchovou se listy často 

zkrucují nebo kadeří



Ekologie:

• silně se přemnoţují za teplého a suchého počasí

• mají spoustu přirozených nepřátel (slunéčka, 

pestřenky, zlatoočky) a jsou napadány i 

entomopatogenními houbami

• opoţděná zralost je pro mšice příznivá



Prognóza:

• napadením klasů jsou ohroţeny řídké porosty

• pravděpodobnost škodlivého výskytu stoupá u porostů, 

kde je doba od metání do mléčné zralosti z jakýchkoliv 

důvodů prodlouţena (odrůda, hustota porostu, hnojení, 

půdní vlhkost)

• intenzivní hnojení dusíkem podporuje mnoţení mšic, 

neboť mají velké nároky na rozpustné dusíkaté látky



Termín pozorování: Pozorování dospělců a nymf

1x na začátku metání, fáze 51 DC

1x na začátku kvetení, fáze 61 DC

1x na začátku zrání, fáze 71 DC

Zjišťuje se:

– počet mšic v klasech (příp. na listech a stéblech)

– procento napadených klasů

– podmínky pro vývoj mšic (počasí, predátoři, parazité)



Odběr vzorků a způsob pozorování:

• na 5 místech porostu vţdy na 10 odnoţích (vţdy 

všechny listy a klas)

• pozorování více neţ 20 m od okrajů porostu

• zaznamená se celkový počet jedinců (dospělci i 

nymfy) kaţdého druhu zvlášť



Stupnice pro určení třídy výskytu:

Třída výskytu Průměrný počet mšic na 1 

odnoţ 

bez výskytu 0

slabý výskyt méně neţ 3 

střední výskyt 3 - 5

silný výskyt více neţ 5 



1. Začátkem metání
Průměrný počet mšic na klas a horní list Prognóza

méně neţ 0,02 bez ŠV 

cca 0,03 ŠV jen za příznivých podmínek

cca 0,07 ŠV za normálních podmínek, resp. 

proměnlivých podmínek

cca 0,15 ŠV i za nepříznivých podmínek

cca 0,3 ŠV za kaţdých podmínek

Podíl okřídlených mšic 
více neţ 70% +

méně neţ 40% -

Parazitace 
ţádná +

více neţ 5% -

Predátoři 
ţádní +

vyskytují se -

Hodnocení vlivu podmínek na vývoj mšic (+ vliv pozitivní, - vliv negativní)



2. Začátkem květu
Průměrný počet mšic na klas Prognóza

méně neţ 0,3 bez ŠV 

cca 0,5 ŠV jen za příznivých podmínek

cca 1,0 ŠV za normálních podmínek, resp. proměnlivých 

podmínek

cca 2,0 ŠV i za nepříznivých podmínek

cca 3,0 ŠV za kaţdých podmínek

V uplynulých 3 týdnech časté sráţky malé intenzity, normální nebo 

nadnormální teploty 
+

V uplnulých 3 týdnech vysoké teploty, ojedinělé sráţky velké intenzity 

(bouřky), příp. nízké nebo proměnlivé teploty
-

Výskyt houbových choroby mšic
méně neţ 5% +

více neţ 20% -

Parazitace 
velmi nízká +

vyšší neţ 8% -

Výskyt predátorů
slabý +

silný -

Hodnocení vlivu podmínek na vývoj mšic:



3. Začátkem zrání
Průměrný počet mšic na klas % napadených klasů Prognóza

méně neţ 1,5 20 - 30 bez ŠV 

cca 2,5 30 - 40 ŠV jen za příznivých podmínek

3 - 5
40 – 80 ŠV za normálních podmínek, resp. 

proměnlivých podmínek

7 80 – 95 ŠV i za nepříznivých podmínek

více neţ 10 95 - 100 ŠV za kaţdých podmínek

V uplynulých 3 týdnech časté sráţky malé intenzity, normální 

nebo nadnormální teploty 
+

V uplnulých 3 týdnech vysoké teploty, ojedinělé sráţky velké 

intenzity (bouřky), příp. nízké nebo proměnlivé teploty
-

Výskyt houbových choroby mšic
méně neţ 10% +

více neţ 20% -

Parazitace 

méně neţ 10% +

20 – 30% -

více neţ 30% --

Výskyt predátorů

2 imága nebo 5 vajíček a larev na 1 m +

více neţ 5 imág nebo 15 vajíček a larev na 1 m -

více neţ 10 imág nebo 25 vajíček a larev na 1 m --

Hodnocení vlivu podmínek na vývoj mšic:



Signalizace:

• ochrana klasů:

Ošetření se signalizuje při nebezpečí škodlivého výskytu 
mšic v klasech od začátku metání do mléčné zralosti.

Optimální termín ochrany je od konce květu do začátku 
tvorby obilky, fáze 69 – 71 DC. Při výskytu 3-5 mšic 
v průměru na jeden klas. Při ošetření je vhodné vzít v úvahu 
výskyt uţitečných organismů. 

• ochrana proti tzv. listovým mšicím:

Ochrana proti kyjatce travní a mšici střemchové se 
doporučuje na konci květu na porostech, na nichţ se v době 
květu zjistí 25 a více mšic v průměru na jednu odnoţ.



Ochrana:

• Nepřímá:

 ochrana a podpora přirozených nepřátel

 podporovat zapojenost porostů a rané zrání

 nepřehnojovat dusíkem



• Přímá:

Přípravek Dávka/ha OL Poznámka

Pirimor 50 

WG
0,3 kg 14

včely - neškodný

predátoři – neškodný (larvy)

mírně škodlivý (dospělci)

parazitoidi - neškodný (larvy)

jedovatý (dospělci)

Perfekthion 1 l 14 včely - jedovatý

predátoři - jedovatý (larva, dospělec)

parazitoidi - jedovatý (larva, dospělec)

účinnost i na kohoutky

Sumithion 

Super

0,6 l 14 včely - jedovatý

predátoři - jedovatý (larva, dospělec)

účinný i na kohoutky



Hraboš polní

 Zažazení:

• Třída: Savci (Mammalia)

• Řád: Hlodavci (Rodentia)

• Čeleď: Myšovití (Muridae)

• Rod: Hraboš (Microtus)



Morfologie

• délka těla nejčastěji 9 – 11 cm, někdy i do 15 cm

• délka ocasu 3 – 4,5 cm

• ušní boltce jsou malé, přilehlé k hlavě

• zbarvení je hnědé aţ šedohnědé, někdy světlejší - ţlutošedé



Bionomie

• ze svých stanovišť mohou velice rychle osidlovat 
velké plochy s kulturními plodinami

• délka ţivota se pohybuje od 1 do 4 měsíců

• ve stáří 3-5 týdnů se hraboši začínají rozmnoţovat

• samičky jsou březí 21 dnů 

• samice mívají do roka aţ 7 vrhů se  4 – 13 
mláďaty, mohou být oplodněny ještě během sání 
mateřského mléka

• v letech přemnoţení dosahuje populační hustota aţ 
4 000 ks těchto obratlovců na hektar



Příznaky

• v blízkosti otvorů nor jsou listy mladých 

rostlin částečně nebo celé okousány, stébla 

jsou podkousána 

• nory jsou spojené chodníčky, rostliny 

v okolí chodníčků jsou spasené



Ekologie

• suché a teplé počasí, stejně jako na sníh bohatá 

zima jsou příznivé faktory pro gradaci

• zima s nedostatečnou sněhovou pokrývkou, 

zejména při častém střídání období mrazů 

s deštěm mohou populace hrabošů silně 

decimovat



• Termíny pozorování:
 Jaro: 15.2. – 30.4. (od počátku vegetace, jakmile počasí dovolí 

vstup na pozemek)

 Léto: 1.6. – 31.8. (nejlépe v červenci, ale vţdy po sklizni)

 Podzim: 1.10. – 15.11.

Zjišťuje se:

- počet nor s výhrabky

- počet uţívaných nor

Prognóza:



Způsob pozorování:

• 4 průchody o šířce 2,5 m a délce přibliţně 100 m

• kaţdý průchod 250 m2

• nejméně dva by měly směřovat od okraje ke středu 

porostu, zbývající souběţně s okrajem, asi 10 m od 

okraje

• součet všech uţívaných nor ze 4 průchodů 

násoben 10 se rovná počtu uţívaných nor na 1ha



Rozpoznání uţívaných a 

neuţívaných nor

Užívaná nora Neužívaná nora

u východu čerstvý výhrabek půdy nora částečně zavalena slehlou zeminou

východ nory je uhlazený stěny východu jsou drsné

čerstvé zbytky potravy u nory mají jemný mechový povlak

potrava částečně do nory zataţená ve vchodu jsou pavučiny, klíčící 

semenáčky trav a plevelů

okolní vegetace čerstvě okousaná vegetace kolem nory bez známek okusu 

nebo čerstvě obráţející

čerstvý trus na cestičkách nebo u vchodu bez trusu nebo trus starý, plesnivý



Hodnocení výskytu hraboše 

polního podle počtu uţívaných nor

Roční doba

Stav populace hraboše polního

Počty užívaných nor/ha

slabý střední silný

Jaro 5 - 40 15 - 40 45 a více

Léto 5 - 40 45 - 200 205 a více

Podzim 5 - 100 105 - 400 405 a více



Ochrana

• Nepřímá:

 zajistit příznivé podmínky ţivotního prostředí pro 

dostatečný počet přirozených nepřátel 

(křoviny, stromy, kamenné zídky)



• Přímá:

Přípravek Dávka/ha OL Poznámky

Lanirat Micro 5 kg 7

ohnisková aplikace,

při správné aplikaci neohroţuje necílové 

druhy ţivočichů, 

pro ptáky je mnohonásobně méně toxický neţ 

pro hlodavce, 

neškodí ţivotnímu prostředí 

Lanirat Micro 5 – 10 kg 7 plošná aplikace

Delicia 

Gastoxin
1-2 tabl./noru -

Stutox I 5 kg 30 ohnisková aplikace

Stutox I 5 – 10 kg plošná aplikace



Bejlomorka sedlová 
(Haplodiplosis marginata)

• Imaga: hnědočerná hruď i hřbet 

ostatní tělo třešňově červené, ţlutě ochlupené

dosahují délky 4-5 mm

• Larvy: 4-5 mm dlouhé 

oranţově červené

• Vajíčka: červená

• Příznaky: sání larev – na stéblech sedlovité hálky 

zastavení dlouţivého růstu

některé porosty vůbec nevymetají, nebo vymetají jen 

částečně

klasy se špatně vyvíjejí



Obaleč obilní 

(Cnephasia pasiuana= Cnephasia pumicana)

• Imago: šedí nenápadní motýlci 

rozpětí křídel 15-20 mm

• Vajíčka: oválná

běloţlutá, později načervenalá

0,5 mm dlouhá

• Larvy: oranţově ţluté

dosahují délky 11-13 mm

• Příznaky: miny v listech, zprvu vypadají jako nenápadné, 5-8 mm dlouhé

nekrotické čárky, později se prodluţují a rozšiřují

typické je okénkování a okrajový ţír na listech, 

poţerky stébla pod klasem, poţerky na obilkách,

částečná nebo úplná běloklasost.



Plodomorka plevová 
(Contarinia tritici)

Plodomorka pšeničná
(Sitodiplosis mosellana)

• Popis: dospělci  i larvy obou druhů dosahují délky 2-2,5 mm

zbarvení dospělců a larev plodomorky pšeničné je citrónově ţluté,

plodomorky plevové oranţově červené

samičky plodomorky pšeničné mají na konci těla dlouhé kladélko, 

tělo plodomorky plevové je tupě zakončené

larvy plodomorky pšeničné jsou schopny skákat

• Příznaky: klasy nestejnoměrně vyvinuté, hluché nebo se znetvořenými zrny

pluchy bývají částečně šedé aţ hnědé

v době mléčné zralosti je u základů zrn několik ţlutých anebo 1-2 červené larvy

poškození způsobují larvy



Třásnokřídlí (Thysanoptera)

• Třásněnka ostnitá (Limothrips denticornis):

dospělci černohnědí, 1,3-1,5 mm

larvy bělavé aţ sytě ţluté, 1,5 mm

počet generací do roka 2

• Třásněnka obilná (Frankliniella tenuicornis):

dospělci černohnědí, 1-1,4 mm

larvy ţlutavě oranţové, 1 mm

generace 2

• Truběnka travní (Haplothrips aculeatus):

dospělci černohnědí, 1,5-2 mm

larvy oranţově ţluté s červeným koncem zadečku, 2 mm

generace 2

• Truběnka pšeničná (Haplothrips tritici):

dospělci hnědočerní, 1,5-2 mm

larvy ţlutavě oranţové, později karmínově červené, 2 mm

generace 1

• Příznaky: část klásků zůstává během metání a těsně po vymetání s pokroucenými pluchami

klásky na vrcholu klasů jsou světleji zbarveny, později ţloutnou a nepravidelně hnědnou

napadené klásky se nevyvíjí, zasychají a jsou hluché

všude na třásněnkami poškozených pletivech (na listech, stéblech, klasech či latách) se 

nacházejí stříbřitě lesklé světle posáté skvrny s černými kopečky trusu



Bodruška obilná 
(Cephus pigmaeus)

• Dsopělci: 6-10 mm dlouzí, štíhlí, 

leskle černí se ţlutými skvrnami na hrudi a krovkách a 

se dvěma příčnými ţlutými prouţky

• Larva: ţlutavá, beznohá s hnědou hlavou

dosahuje délky 12 mm. 

• Příznaky: běloklasost se zadinovými zrny

předčasné ţloutnutí a usychání stébel

vnitřek stébel je podélně proţraný, vyplněný drtí a trusem larev

napadená stébla se lámou a padají k zemi

dorostlé larvy jsou na bázi stébel
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