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Úvod 
 

Trvale udržitelné zemědělství je často definováno jako eko-kompatibilní a 
v tomto smyslu je také považováno za alternativní vůči zemědělství konvenčnímu. 
Teorie i praxe trvale udržitelného zemědělství se odvíjí od čtyř základních principů: 1) 
prevence znečišťování, 2) zvýšení kvality, 3) redukce kvantity a 4) zachování 
biodiversity. Na rozdíl od konvečních nejsou trvale udržitelné zemědělské 
technologie parametrizovány pouze standardními ekonomickými kritérii (např. 
náklady, kvalita produkce), ale i tím, jakým způsobem se podílejí (resp. nepodílejí) na 
spotřebě neobnovitelných přírodních zdrojů a jak přispívají k ochraně životního 
prostředí a lidského zdraví.  

 
Schematické znázorněné hlavních rozdílů mezi konvenční a biointenzivní 
integrovanou ochranou rostlin (upraveno podle Dufour 2000) 
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Základní strategie biologické ochrany proti živočišným škůdcům 
 
 Biologická ochrany proti hlavním skupinám živočišných škůdců disponuje 
jednoduchou strategickou výbavou. V principu jsou definovány tři základní strategie, 
které je v praktické biologické ochraně rostlin proti škůdcům možno využívat. Přes 
určité terminologické a definiční odlišnosti, lze tyto strategie stručně  charakterizovat 
následovně: 
1. Strategie inokulativní introdukce (tzv. klasická biologická ochrana resp. strategie 
importu) 

Endemický nebo neendemický druh parazita, predátora nebo patogenního 
mikroorganizmu je v malém množství záměrně introdukován do nového areálu 
rozšíření škodlivého organizmu, případně reintrodukován do areálu, ve kterém se již 
dříve vyskytoval. Cílem inokulativní introdukce je zajistit dlouhodobý efekt, kterého lze 
dosáhnout v případě úspěšného uchycení se nově (re)introdukovaného druhu 
bioagens (adaptace, reprodukce a namnožení, přirozené šíření v novém areálu….).  

Vzhledem k určitým historickým aspektům se synonymem  této strategie stal 
termín „Klasická biologická ochrana“.  Tento termín však zužuje inokulativní introdukci 
pouze na případy, kdy je konkrétní druh (populace, kmen) bioagens záměrně a cíleně 
introdukován do nového areálu „za škůdcem“, který byl s předstihem do této oblasti 
zavlečen. I z nedávné historie je známa řada případů, kdy import a inokulativní 
introdukce nového druhu bioagens do oblasti zavlečení škůdce byly vysoce účinné 
(např. introdukce parazitoida Aphelinus mali proti mšici Eriosoma lanigerum, resp. 
parazitoida Prospaltella perniciosi proti  červci Quadraspidiotus perniciosus). V tomto 
zúženém pojetí vyžaduje strategie inokulativní introdukce aktivní účast národních a 
mezinárodních institucí, včetně karanténních zařízení.  

Strategie inokulativní introdukce je dnes používána i pro účely re-introdukce 
endemických druhů přirozených nepřátel do areálů (včetně agrobiocenóz), ve kterých 
se již dříve vyskytovali, případně je li funkční nahradit místní (autochtonní) populaci 
populací jinou (např. populací rezistentní k některým pesticidním přípravkům). 
Typickým příkladem inokulativní reintrodukce je zavádění (rezistentních) populací 
dravého roztoče Typhlodromus pyri (Acarina; Phytoseiidae) do ovocných sadů a vinic. 
Strategie inokulativní introdukce má výrazně ekologický charakter s velmi malým 
podílem technologických prvků (nízkokapacitní chovy a biotechnologie pro introdukce 
malého množství jedinců, odběr bioagens pro reintrodukce v lokalitě jejich přirozeného 
výskytu a pod.). 
 
2. Strategie augmentativní (augmentace – zvětšení, zesílení, rozšíření) 

Hlavním principem této strategie je přímá manipulace s populacemi 
endemickýchi nebo neendemických druhů  přirozených nepřátel s cílem zvýšit jejich 
supresivní účinnost. Augmentativní strategie má výrazně technologický charakter. 
Klíčovou podmínkou praktické realizace této strategie je existence masových chovy 
parasitů a predátorů, resp. velkokapacitní biotechnologie produkce mikroorganizmů a 
jejich komerční dostupnost ve formě standardních biologických prostředků 
(makroorganizmy)a biopreparátů (mikroorganizmy). Pouze výjimečně je augmentativní 
strategie založenä na introdukcích přirozených nepřátel získaných sběrem v lokalitě 
jejich masového výskytu (např. slunéčko Hippodamia convergens používané 
v programech biologické ochrany skleníkových plodin proti mšicích). V rámci 
augmentativní strategie jsou odlišovány dva základní metodické postupy: 
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a) inundativní introdukce (inundace – zaplavení, překrytí) – jednorázové nebo 
opakované introdukce zpravidla velkého množství bioagens s cílem dosáhnou 
okamžité regulace četnosti populace škůdce nebo suprese šíření a vývoje chorob. 
Inundativní introdukce jsou převážně používány v biologické ochraně jednoletých 
plodin proti monovoltinním (1 generace v roce) nebo univoltinním (<1 generace 
v roce) škůdcům. Principem této metody je „překrytí“ populace škůdce efektivním 
počtem přirozených nepřátel a dosáhnout okamžitého tj. bio-insekticidního účinku. 
Mezi klasické modely úspěšné realizace metody inundativní introdukce patří používání 
parazitických vosiček rodu Trichogramma (např. T. evanescens proti zavíječi 
kukuřičnému Ostrinia nubilalis) nebo jednorázové aplikace biopreparátů na bázi 
entomopatogenních mikroorganizmů (např. Bacillius thuringiensis nebo Beauveria 
bassiana proti mandelince bramborové Leptinotarsa decemlineata). 
b) Sezónní inokulativní introdukce – opakované introdukce přirozených nepřátel 
s cílem dosáhnout jak okamžité regulace populací škůdců a suprese původců 
onemocnění rostlin  tak i po celou dobu pěstitelského cyklu. Metoda sezónní 
inokulativní introdukce je využívána v biologické ochraně skleníkových plodin a kultur 
proti polyvontinním škůdcům (např. sviluška chmelová – Tetranychus urticae, molice 
skleníková Trialeurodes vaporariorum a molice bavlníková Bemisia tabaci, různé 
druhy mšic a třásněnek .. aj.). V porovnání s inundativní metodou je hlavní rozdíl 
sezónní inokulace v tom, že struktura programu biologické ochrany není směrována 
pouze na jednorázovou supresi četnosti populace jedné generace škůdce či 
vývojového cyklu fytopatogenního mikroorganizmu, ale na navození stavu, ve kterém 
ani při více generacích škůdce nedojde k překročení tolerovatelné úrovně (kritické 
číslo, ekonomický práh škodlivosti). Za tímto účelem je periodicky a po celý pěstitelský 
cyklus monitorována jak přítomnost škůdců, tak i introdukovaných užitečných druhů a 
v případě nutnosti jsou prováděny následné, korektivní introdukce bioagens. Touto 
metodou jsou realizovány velmi efektivní komplexní programy biologické ochrany 
různých druhů zelenin (zejména plodových) pěstovaných ve sklenících a folivnících. 
c) V širším kontextu jsou do augmentativní strategie zahrnovány i záměrné selekce a 
genetické manipulace populací přirozených nepřátel cílené na zvýšení jejich přirozené 
účinnost (např. vyšší plodnost, širší ekpouologická valence ..apod.) nebo na vnesení 
nových vlastnosti, která by přirozenou cestou vznikaly velmi dlouho (rezistence vůči 
pesticidům) nebo by se v populaci spontánně objevit vůbec nemohly (např. 
rekombinantní kmeny entomopatogenní bakterie Bacillus thuringiensis). 

  
3. Strategie podpory a konzervace přirozených nepřátel 

Podpora a konzervace přirozených nepřátel představují klíčovou strategii 
biologické ochrany rostlin. Specifické prvky této strategie by měly být standardní 
součástí programů biologické resp. biointenzivní integrované ochrany rostlin, zejména 
pak ve všech typech alternativních pěstitelských systémů, včetně systémů trvale 
udržitelného a ekologického zemědělství. V principu je tato strategie zaměřena na 
podporu a konzervaci autochtonních populací přirozených nepřátel buďto redukcí 
faktorů interferujících s výskytem a funkcí přirozených nepřátel nebo záměrnou 
podporou a zajišťováním zdrojů, které užitečné druhy ve svém prostředí potřebují. 
K obecným prvkům strategie podpory a konzervace přirozených nepřátel patří řada 
agroekologických a agronomických opatření  (např. záměrné zakládání stabilních 
biokoridorů, diverzifikace hostitelských rostlin pěstovaných v polních podmínkách, 
minimalizace agrotechnických zásahů, atraktance přirozených nepřátel ….). 
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V kontextu současných agronomických praktik však lze za podstatně 
významnější způsob realizace této strategie považovat redukci negativních vlivů na 
užitečné druhy, z nichž jednoznačně nejvýznamnější úlohu sehrává chemická ochrana 
rostlin. V sortimentu pesticidních přípravků doposud převládají přípravky neselektivní, 
jejichž aplikace je doprovázena obecnou degradací diverzity agrobiocenóz.  
 
  
 
Biologická ochrana rostlin 
Definice biologické ochrany, klasifikace přirozených nepřátel a modely biologické 
ochrany pro ekologické zemědělství 

 

 
 V současnosti je známo několik, paralelně využívaných definic „Biologické 
ochrany rostlin “, lišící se rozsahem v pojetí pojmu „biologický“. V nejširším možném 
pojetí, jsou do kategorie „Biologická ochrana“ zahrnovány nejen metody záměrně 
využívající  různé skupiny a druhy přirozených nepřátel a antagonistů, ale i metody 
bioracionální, agrotechnické, případně i genetické. Nicméně, současné systémy 
delimitace metod ochrany rostlin akcentují výrazně zúžené pojetí a definují biologické 
metody jako metody, jejichž principem je záměrné využívání přirozených nepřátel s 
cílem omezovat výskyt, šíření a vývoj původců onemocnění rostlin, škůdců a 
plevelných rostlin.  
 

 
Definice biologické ochrany rostlin 

Záměrné využívání přirozených nepřátel s cílem  
regulace populací škůdců, původců onemocnění rostlin a plevelů 

 
Kategorie "přirozený nepřítel" je kategorií pragmatickou a účelovou, jejíž 

zavedení akcentuje antagonistické prvky v souhrnu interakcí dvou druhů. Poněkud 
abstraktní kategorie "přirozený nepřítel" je v oblasti praktické terminologie 
zjednodušeně konkretizována prostřednictvím následujících známých pojmů: 

 
a) parazit1 (parazitoid) 

- druh, který je na svého hostitele vázán potravně  
- druh, který je na svého hostitele zároveň vázán alespoň částí svého 

vývoje 
 

b) predátor (dravec) 
- druh, který je na svou obě vázán pouze potravně a jehož vývoj není 

vázán na vlastní oběť, nicméně osidluje s obětí shodný biotop  
- v průběhu vývoje zpravidla usmrtí více jedinců oběti 
 

                                                 
1
 v praktické biologické ochraně rostlin je preferováno záměrné využívání parazitů, 

jejichž interakce s hostitelem resultuje v usmrcení, resp. úplnou supresi cílového druh, 
pro takto zúženou skupinu parazitů je používán pojem „parazitoid“ 
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c) patogenní mikroorganizmus  
- obligátní nebo fakultativní patogen, který je schopen vyvolat onemocnění 

svého hostitele 
- v širším slova smyslu jsou do této kategorie zahrnovány i druhy, jejichž 

interakce s okolními druhy má charakter antagonizmu, kompetice nebo 
inhibice 

 
 
 

 
Praktická definice biologické ochrany proti živočišným škůdcům 

 
Záměrné využívání přirozených nepřátel škůdců s cílem regulace a udržení 
četnosti jejich populací na tolerovatelné úrovni 

 
 

 Vaječný parazitoid Trichogramma sp 
 

 
 
Parazit - parazitoid 
 
 potravní vazba na hostitele 
 vývojová vazba na hostitele 
 převažuje užší specializace 

(hostitel, vývojové stádium..) 
 Hymenoptera 

 

 
Dravá ploštice rodu Orius 

 

 
Predátor - dravec 
 
 potravní vazba na oběť 
 vývojem není vázán na oběť 
 převažuje širší potravní spektrum 
 letální interakce 
 Insecta (různé řády), Acarina 
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Larvy molice skleníkové infikované houbou 

Aschersonia aleyrodis 

patogenní mikroorganizmus 
 
 obligátní a fakultativní 

mikroorganizmy 
 entomopatogenní viry 
 entomopatogenní bakterie 
 entomopatogenní houby 
 ëntomopatogenní  háďátka 

(entomoparazitické hlístice) 

 
 
 

Základní strategie biologické ochrany a jejich využití v ekologickém zemědělství 
 

Metodologie biologické ochrany rostlin 
Výše uvedená kategorizace přirozených nepřátel vymezuje i základní 

metodologickou výbavu, kterou má biologická ochrana k dispozici. Základní metody, 
které jsou v rámci biologické ochrany rostlin využívány, jsou členěny s ohledem na 
způsob a podmínky, za jakých je přirozený nepřítel introdukován do zájmového 
agroekosystému a běžně jsou delimitovány následujícím způsobem: 
 
a) Inokulativní introdukce (tzv. klasická biologická ochrana)  

- neindigenní nebo indigenní druh parazita, predátora nebo patogenního 
mikroorganizmu je v malém počtu záměrně introdukován do nového areálu 
rozšíření škodlivého organizmu 

- cílem je zajistit dlouhodobý efekt po uchycení, adaptaci, namnožení a rozšíření 
introdukovaného druhu  

- vyžaduje národní a mezinárodní infrastrukturu, včetně karanténních zařízení 
- výrazně ekologický charakter a velmi malý podíl technologických prvků 

(nízkokapacitní chovy a biotechnologie pro introdukci malého množství jedinců) 
 

Import přirozených nepřátel (strategie biologické ochrany pro kterou je standardně 
používán  termínem „Klasická biologická ochrana) je používán v případě, že je 
přirozený nepřítel introdukován do nového areálu (exotického) druhu škůdce, který byl 
zavlečen do nové oblasti (areálu), ve které se uchytil a etabloval se do role škůdce. I z 
nedávné historie je známa řada případů, kdy introdukce nového druhu bioagens do 
oblasti zavlečení škůdce byla vysoce účinná. 
 
příklad: 
 parazitoid Aphelinus mali vers. vlnatka Eriosoma lanigerum, parazitoid Prospaltella 
perniciosi vers. štítenka Quadraspidiotus perniciosus, dravý roztoč Typhlodoromus 
pyri vers. fytofágní roztoči v ovocných sadech a vinicích 
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b) Inundativní (augmentativní) introdukce 

- indigenní nebo neindigenní druh je sbírán nebo masově produkován a 
jednorázově nebo periodicky introdukován do agroekosystému s cílem 
dosáhnout okamžitého ochranného efektu . 

- introdukce je zpravidla cílena na univoltinní druhy škůdců na jednoletých 
plodinách 

- introdukovaný druh se v prostředí zpravidla neuchytí a jeho introdukce musí být 
v následných pěstitelských cyklech opakovány 

- výrazně technologický charakter (podmínkou jsou masové chovy 
makroorganizmů a umělé produkce/kultivace mikroorganizmů, řízená distribuce 
standardních prostředků/přípravků) 

 
příklad: 
vaječný parazitoid Trichogramma evanescens, aplikace biopreparátů na bázi 
patogenních mikroorganizmů (např. entomopatogenní bakterie Bacillus thuringiensis, 
entomopatogenní houba Beauveria bassiana) a makroorganizmů (parazitická 
háďátka) 
 
c) Sezónní inokulatívní íntrodukce  

- přirození nepřátelé jsou sbíráni nebo masově produkováni a jednorázově nebo 
periodicky introdukováni do krátkodobých plodin (6-12 měsíců) 

- cílem je nejen okamžitý ochranný efekt, ale i dlouhodobější regulace populací 
multivoltinních druhů škůdců (po celou dobu pěstitelského cyklu, účinnost i na 
generace cílového škůdce, které se realizují až po introdukci) 

- strategie má výrazně technologický charakter, nutným předpokladem jsou 
masové chovy a umělé produkce/kultivace, komerčně je tato strategie 
realizována standardní prostředky a přípravky biologické ochrany) 

Metoda opakovaných introdukcí v průběhu jedné vegetace je téměř výhradně 
využívána v komplexní biologické ochraně rychlené zeleniny a okrasných květion, jiné 
aplikace jsou pouze výjimečné. 
 
příklad: 
parazitoid Encarsia formosa, dravý roztoč Phytoseiulus persimilis a další druhy 
parazitoidů a predátorů produkovaných a distribuovaných pro účely biologické 
ochrany skleníkových plodin 
 
d) Podpora, ochrana a konzervace přirozených nepřátel 

- záměrná podpora, ochrana a konzervace přirozených nepřátel v zájmovém 
prostředí 

- zvýšení účinnosti indigenních druhů přirozených nepřátel 
- výrazně ekologický charakter 
Cílená podpora, ochrana a konzervace přirozených nepřátel patří mezi kritické 

prvky biologické ochrany, zejména v technologiích ekologického zemědělství. 
V principu jde o všechna opatření která nejen podporují výskyt, vývoj a populační 
dynamiku přirozených nepřátel (potrava, zimoviště, atraktance na cílový biotop.. 
apod.), ale zejména, které eliminují přímé negativní vlivy na výskyt, vývoj a populační 
dynamiku autochtonních populací přirozených nepřátel. Lze konstatovat, že 
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minimalizace negativních vlivu na přirozené nepřátele je principiálním prvkem této 
strategia a je v obecné rovině významnější, než podpora či knonzervace. 
 
příklady: 
 místní a regionální biokoridory, diverzifikace hostitelských rostlin, eliminace 
negativních vlivů na necílové druhy (chemická ochrana, pálení posklizňových zbytků ), 
klidová zimoviště,  
 
Model „Bacillus thuringiensis  - příklad perspektiv metody inundativní 
introdukce 
 

Bacillus thuringiensis (dále Bt. ) a biopreparáty na bázi Bt. představují v 
biologické ochraně rostlin zcela zvláštní a unikátní fenomén. Současná světová 
nabídka biopreparátů na bázi Bt. zahrnuje několik desítek produktů, které jsou 
nabízeny na velmi kompetitivním trhu s ročním obratem přes 150 mil. US$, při 
průměrném ročním nárůstu o 10 %. Biopreparáty na bázi Bt. tak jednoznačně 
představují nejúspěšnější model tržní kompetice biologických přípravků se 
syntetickými chemickými přípravky. Primární trhy Bt. biopreparátů tvoří kukuřice 
(zavíječ kukuřičný - 15 % aktuálního trhu), bavlna (sortiment škůdců -17 %), ovocné 
dřeviny (obaleč jablečný a jiné druhy motýlů - 15 %), zelenina (larvy motýlů Plutella 
spp. a další - 35-40 %), lesy (20 %). Komerční úspěch Bt. biopreparátů je dán 
zejména obecně biologickými vlastnostmi (např. kosmopolitní rozšíření, druhová 
polyfagie diverzifikovaná na poddruhovou oligofagii), nicméně na úspěchu produktů 
na bázi Bt. se výrazně podílejí i aspekty technologické (relativně snadná i levná 
produkce, stabilní formulace), legislativní a právní (patentová ochrana), až po aspekty 
vyloženě praktické (snadná manipulace, aplikační technika stejná jako v případě 
syntetických pesticidů apod.) 

Analogie modelu Bt. lze nalézt u celé řady dalších biologických prostředků a 
přípravků, které sice (z ekonomického hlediska) zdaleka nehrají tak významnou úlohu 
jako Bt., nicméně významným způsobem diverzifikují stávající sortiment přípravků pro 
ochranu rostlin a stále častěji poskytují nejen možnost, ale i nutnost výběru a volby 
alternativ (chemická vers. biologická ochrana). Tento fenomén je nejvýznamnějším 
prvkem nejen současného stavu, ale i perspektiv biologické ochrany rostlin. Tržní 
sortiment biopreparátů a biologických prostředků určených pro inundativní introdukce 
je rok od roku širší a komplexnější a praxe ochrany rostlin je stále častěji 
konfrontována s nutností "individuálního výběru" a "individuální zodpovědnosti". V 
situaci, kdy je na trhu k dispozici biologický preparát/prostředek, již nelze 
argumentovat jinak než na úrovni praktických, technických a ekonomických parametrů 
(účinnost, cena, aplikace, skladovatelnost...), protože hygienické, toxikologické a 
ekologické aspekty jsou zpravidla jednoznačně ve prospěch biologické ochrany. 
Sortiment biologických prostředků tak nejen přímo ovlivňuje rozhodovací proces 
uživatelů, ale stále častěji se stává i nástrojem při prosazování obecných cílů (účelová 
dotace biologických prostředků - MZe ČR) a vážným argumentem odborné i laické 
veřejnosti. Nezanedbatelný přínos modelu Bt. je i v tom, že názorně demonstruje, jak 
mohou některé druhy bioagens expandovat (z původních konvenčních biopreparátů) 
až do velmi diskutabilních oblastí využívání - konstrukce transgenních organizmů. 
Geneze využívání Bt. by měla být mementem omezujícím vžitou iluzi, že biologická 
ochrana rostlin je prostá jakýchkoliv rizik. 



Biologická ochrana rostlin 1/8 
Úvod - strategie 

Z. Landa 

 

 9 

 
Model komplexní biologické ochrany skleníkových plodin - příklad perspektiv 
metody sezónní inokulativní introdukce 
 

Druhým velmi úspěšným modelem biologické ochrany je komerční realizace 
širokého sortimentu biologických prostředků určených pro komplexní biologickou 
ochranu rychlené zeleniny a okrasných květin. Počátky jednoho z nejúspěšnějších 
projektů biologické ochrany souvisejí se záměrným využíváním parazitoida Encarsia 
formosa (20. léta) a dravým roztočem Phytoseiulus persimilis (60. léta). V současnosti 
je trh biologické ochrany skleníkových plodin charakterizován ročním obratem 45-50 
mil. US$ (roční nárůst cca 10 %, odhadovaný trh je 65-75 mil. US$). Na tomto obratu 
se podílí řada významných firem a velké množství drobných lokálních producentů. 
Nejvýznamnější firmy dosahují ročního obratu 15-25 mil. US$ (Biobest N. V. - Belgie, 
KOPPERT B. U. – Nizozemí, CERTIS - USA) a operují v mnoha zemích všech 
světadílů.  

Klíčovým prvkem v tomto modelu jsou velkoobjemové, kontinuální masové chovy 
širokého sortimentu parazitoidů a predátorů, kteří jsou plánovitě produkováni s 
určením pro konkrétní druh hostitelské rostliny a jejichž distribuce je zpravidla 
doprovázena kompletní servisní a poradenskou službou. Výrobní portfolio 
nejvýznamnějších firem zahrnuje 30-35 druhů. Takto široký sortiment umožňuje 
poměrně flexibilně reagovat jak na případné změny v sortimentu škůdců, tak i na 
specifické potřeby hlavních rychlených plodin a kultur. K výraznému zvýšení zájmu o 
biologickou ochranu některých druhů rychlené zeleniny výrazně přispělo i rychle se 
rozvíjející využívání opylovačů, zejména pak čmeláků z rodu Bombus (B. terestris, B. 
impatiens, B. occidentalis, B. canariensis). celosvětová produkce kolonií těchto 
opylovačů dosáhla úrovně 350 000 kolonií (1996, 15 producentů) a představuje jednu 
z nejlukrativnějších položek v oblasti masové produkce některého z druhů užitečného 
resp. užitkového hmyzu (roční obrat cca 20 mil. US$). Inkompatibilita opylovačů s 
chemickou ochranou byla výrazným stimulem rozvoje biologické ochrany skleníkových 
plodin na konci 80. let. Historie a současnost biologické ochrany skleníkových plodin 
je považována za obecný a metodicky nejpřínosnější model metody sezónní 
inokulativní introdukce. U rámci tohoto projektu byl na mnoha druzích parazitoidů a 
predátorů úspěšně řešen rozsáhlý komplex teoretických, praktických, technologických 
i legislativních a čistě komerčních problémů, které s výběrem, produkcí a 
komercionalizací jednotlivých druhů bioagens souvisejí. Přínos tohoto modelu je nejen 
v tom, že prokázal možnost řešit i velmi komplikovaný systém výhradně pomocí 
biologických metod, ale i v tom, že inicioval vznik řady firem jejichž obchodní portfolio 
tvoří bud' pouze nebo převážně biologické prostředky a poradenství v oblasti 
biologické ochrany rostlin. Nezanedbatelný význam tohoto modelu je i v tom, že v 
rámci komplexní biologické ochrany skleníkových plodin se etablovala řada firem, 
jejichž zájem se stále častěji obrací i na možnosti využít své kapacity a zkušenosti i 
mimo uzavřený agroekosystém skleníků (omezený a stagnující trh). Tyto firmy 
přinášejí řadu nových prvků i do biologické ochrany polních plodin a významně 
přispívají k zavádění biologických alternativ v rámci metody inundativních introdukcí. 

Oba výše uvedené modely reprezentují technologické strategie biologické ochrany, 
v rámci kterých se uplatňují nejen vlastní technologické prvky (velkokapacitní masové 
chovy a biotechnologie), ale i klasické mechanizmy tržního prostředí (finalizace 
standardních preparátů, registrace, distribuce a doprovodný servis… apod.) 
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 Zbývající dvě metody biologické ochrany (inokulativní introdukce a podpora, 
ochrana a konzervace indigenních druhů bioagens) se v tomto slova smyslu 
diametrálně odlišují. Klasická biologická ochrana je de facto jednoznačně závislá na 
společenské poptávce a na plné garanci státu (státem financované výzkumné projekty 
a mezinárodní spolupráce). Výjimečně lze pro inokulativní introdukce využít i kapacity 
a iniciativy soukromého sektoru, nicméně jen v omezené míře a zpravidla pouze 
krátkodobě. V současné době je ze státních prostředků (formou grantů GA ČR nebo 
resortní grantové agentury NAZV) financováno několik projektů, jejichž součástí je 
testování neindigenních druhů přirozených nepřátel pro účely případných 
inokulativních introdukcí do agroekosystémů na území ČR. Perspektivy v této oblasti 
korelují jak s finančními možnostmi zodpovědných institucí (MZe ČR a MŽP ČR), tak i 
se schopností vědecko-výzkumné sféry formulovat prioritní otázky a objektivní 
potřeby. 

Analogicky lze charakterizovat i perspektivy v oblasti velmi významné, nicméně 
stále značně opomíjené a podceňované tj. v oblasti podpory, ochrany a konzervace 
přirozených nepřátel. V současné době, je většina otázek souvisejících s touto 
specifickou metodou biologické ochrany posunována spíše do oblasti ochrany 
životního prostředí (biodiverzity, ochrana ohrožených druhů...) a jen výjimečně je 
spojována s aplikovanou ochranou rostlin. Určitou výjimku tvoří dynamicky se 
rozvíjející alternativní a organické zemědělství, které je predeterminováno limitem 
energetických vkladů, významným důrazem na syntetické pesticidy. V rámci těchto 
specifických typů agroekosystémů se stále častěji prosazují nejen inundativní metody 
introdukcí komerčně dostupných bioagens, ale objevují se i příklady úspěšné podpory 
endemických druhů bioagens, včetně příkladů regenerace místních populací 
přirozených nepřátel a jejich následného významu při neřízené, samovolné regulaci 
populací některých druhů škůdců. Obdobně jako v případě klasické biologické 
ochrany, i v rámci této metody jsou státem sponzorovány některé významné projekty 
aplikovaného až realizačního charakteru. Nicméně, metoda podpory, ochrany a 
konzervace přirozených nepřátel poskytuje nekonečné možnosti individuální 
angažovanosti a osobní iniciativě, které lze z jistotou očekávat od subjektů, které 
podnikají v oblasti ekologického zemědělství. 

 
 

Základní strategie biologické ochrany rostlin 
 

 
INOKULACE  PŘIROZENÝCH 

NEPŘÁTEL 
(inoculative release) 

 
 
 

 ekologický charakter  
 tzv. klasická biologická ochrana 
 neindigenní druh  proti neindigennímu 

druhu (zpravidla), import  
 záměrná introdukce malého množství 

přirozených nepřátel do cílového  
agroekosystému - tzv. „inokulace“ 

 státní infrastruktura, dlouhodobý význam  
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INUNDACE  

PŘIROZENÍCH NEPŘÁTEL 
 

(inundative & augmentative 2 
release) 

 
 

 technologický charakter 
 (ne)indigenní druh proti (ne)indigen-nímu 

druhu 
 introdukce velkého množství přiroze-ných 

nepřátel do zájmového agroeko-systému  
s cílem dosáhnout okamžitého účinku - 
tzv. „překrytí“ 

 jednoleté plodiny, univoltinní  a 
monovoltinní druhy škůdců 

 masové chovy, sběr, biotechnologie 
 komerční charakter - biopreparáty na bázi 

mikro/makroorgranizmů 

 
SEZÓNNÍ INOKULACE 

PŘIROZENÍCH NEPŘÁTEL 
(seasonal inoculative release) 

 
 

 technologická strategie 
 introdukce přirozených nepřátel do 

krátkodobých agroekosystémů (6-12 
měsíců) proti multivoltinním druhům 

 opakované introdukce velkého počtu 
jedinců resp. infekčních propagulí  

 okamžitá regulace populací škůdců 
 stabilita systému po zbytek vegetace 
 masové chovy , sběr, biotechnologie 

 
KONZERVACE, PODPORA  

 A OCHRANA 
PŘIROZENÍCH NEPŘÁTEL 

 záměrná ochrana  a podpora indigenních 
druhů 

 minimalizace negativních vlivů  
 biodiverzita, biokoridory (mikro, makro 

 

Strategie biologické ochrany rostlinStrategie biologické ochrany rostlin
Inokulace Inokulace přirozených nepřátelpřirozených nepřátel

0

5

10

2 4 6 8 10 12 14 16

čas (roky)čas (roky)

kritické číslokritické číslo

introdukce škůdceintrodukce škůdce

introdukce přirozených nepřátelintrodukce přirozených nepřátel

 

„Inokulace přirozených 
nepřátel“ je často 
označována jako „Klasická 
biologická ochrana“. Tato 
strategie má dlouhodobý, 
jednoznačně ekologický 
charakter. Principem je 
zavedení malého počtu 
bioagens do ekosystému 
s cílem zajistit dlouhodobý 
tlak na populaci cílového 
druhu škůdce. Tato strategie 
musí být organizačně i 
finančně zajištěna státní 
infrastrukturou a na její 
realizaci se podílejí vědecko-
výzkumné instituce, včetně 

                                                 
2
 INUNDATIVE = zaplavující, AUGMENTATIVE  = zvětšující, zesilující., rozšiřující 
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nutné mezinárodní 
spolupráce. 

 

Strategie biologické ochrany rostlinStrategie biologické ochrany rostlin
Inundace přirozených nepřátelInundace přirozených nepřátel

0

0,5

1

4 5 6 7 8

čas (měsíce)čas (měsíce)

kritické číslokritické číslo

introdukce přirozených nepřátelintrodukce přirozených nepřátel

počátek 
cyklu

konec
cyklu

počátek 
cyklu

 

„Inundace přirozených nepřá-
tel“ je klíčovou strategií biolo-
gické ochrany pro ekologické 
zemědělství. V rámci této 
strategie jsou (v návaznosti 
na monitoring výskytu škůdců 
a původců onemocnění) do 
agro-ekosystému 
introdukovány populace 
makroorganizmů a 
mikroorganizmů, které byly 
vyprodukovány v masových 
chovech nebo 
biotechnologiích. Cílem je 
jednorázové „překrytí“ 
populace škodlivého činitele“ 
a jeho udržení na 
tolerovatelné úrovni 

 

Strategie biologické ochrany rostlinStrategie biologické ochrany rostlin
SezónníSezónní inokulaceinokulace přirozených nepřátelpřirozených nepřátel

0

0,5

1

1 2 3 4 5 6

čas (měsíce)čas (měsíce)

kritické číslokritické číslo

introdukce přirozených nepřátelintrodukce přirozených nepřátel

počátek 
cyklu

konec
cyklu

počátek 
cyklu

 

„Sezónní inokulace 
přirozených nepřátel“ je 
využívána výhradně v  
komlexní biologické ochraně 
rychlené zeleniny a 
okrasných květin, zejména 
pak proti poly-vontinním 
škůdcům (realizují více 
generací za vegetaci). 
Přirození nepřátelé jsou 
zpravidla introdukováni 
opakovaně, v men-ších 
dávkách v průběhu celého 
pěstitelského cyklu. Pro 
účely této strategie jsou 
v současnosti masově 
produkovány desítky druhů 
parazitoidů a predátorů. 
Strategie je použitelné pouze 
u finanční náročných plodin. 
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Zemědělsky využívaná krajina bez Zemědělsky využívaná krajina bez 
stabilních biokoridorůstabilních biokoridorů

 

Klíčovým prvkem strategie biologické 
ochrany zaměřené na ochranu 
přirozených nepřátel je záměrné snížení 
negativního vlivu prostředí na jejich vývoj, 
reprodukci a přežívání. Záměrné vytváření 
stabilních biokoridorů představuje jeden 
z nejvýznamnějších aplikovaných prvků 
této strategie. 
 

Monokulturní celky představují nestabilní 
agrobiocenózy, ve kterých je regulační 
potenciál populací autochtonních druhů 
přirozených nepřátel velmi nízký a musí 
být opakovaně kompenzován umělými 
zásahy, které systém ještě více 
destabilizují. 

 


