
Základní kategorie přirozených nepřátel

Troficky nadřazený druh
Druh konkurující osídlením shodné ekologické niky

Parazit – výživa z jednoho jedince, poškozují hostitele, ale 
obvykle nezabíjejí
Parazitoid – potravní vazba na hostitele, žijící z jednoho 
hostitele, vývojová vazba na hostitele, převažuje užší
specializace (hostitel, vývojové stadium), zabíjí hostitele
Predátor – potravní vazba na oběť, živí se požíráním 
většího počtu kořisti, vývojem není vázan na oběť, 
převažuje širší potravní spektrum
Patogení mikroorganismus – viry, bakterie, nematoda, 
houby



Biologické prostředky

parazitoidi a predátoři

produkce v masových chovech

parametry
• deklarace množství jedinců v určitém stádiu - kvantitativní a 
kvalitativní (druh resp. populace, stádium, počet na balení, vitalita, inertní
materiál…)
• zásady manipulace, včetně skladování a aplikace
• registrace – jen evidence, nepodléhají registračnímu řízení

Imobilizace – nalepení na povrch inertního podkladu nebo imobilizace v 
sypkém nosiči – finalizace standardní populace určitého druhu

evidence

aplikace – kolonizace agroekosystému nebo ohniska



Molice
EncarsiaEncarsia formosaformosa
• 4441-0 BIOLAAGENS – EF
• 4422-0 ENCARSIA FORMOSA
• 4434-0 ENCARSIA FORMOSA
• 4457-0 ENCARSIA FORMOSA
Eretmocerus eremicusEretmocerus eremicus
• 4444-0 ERCAL
MacrolophusMacrolophus californicuscalifornicus
• 4421-0 MACROLOPHUS CALIGINOSUS



Morfologie - vajíčko

• drobná stopkatá vajíčka
• stopkou uchycená do pletiva 

listu
• po nakladení bílá-krémová
• kladena ve snůškách 
• v průběhu embryogeneze 

hnědá nebo/až fialově černá
• délka vývoje v rozpětí 5-15 

dní
• monitoring (???)



Morfologie - larvy

• L1-L4
• oválné, ploché, voskový povrch
• průhledné až žlutohnědé
• L1 – drobná, pohyblivá
• L2-L4 ploché, přisedlé na listu
• L4 - tři mezistupně (3.=puparium)
• puparium – diagnostika molic 



Morfologie - larvy



B. B. tabacitabaci versus T. T. vaporariorumvaporariorum



Encarsia formosa (Hymenoptera, Aphelinidae)
biologická ochrana skleníkových plodin a kultur proti molicím
samička preferuje nymfy 3. instaru
naklade asi 300 vajíček
„černá puparia“
sezónně inokulační introdukce



Molice  sklenMolice  sklenííkovkováá versus EncarsiaEncarsia formosaformosa



Molice  sklenMolice  sklenííkovkováá versus EncarsiaEncarsia formosaformosa



Distribuce a introdukce Distribuce a introdukce parazitoidaparazitoida EncarsiaEncarsia
formosaformosa

samička parazitoida
Encarsia formosa

introdukce parazitoida
Encarsia formosa



Bemisia Bemisia tabacitabaci versus E. E. californicuscalifornicus



Bemisia Bemisia tabacitabaci versus EncarsiaEncarsia transvenatransvena



Bemisia Bemisia tabacitabaci versus EncarsiaEncarsia transvenatransvena

Larva parazitoida v 
pupariu molice 

Prázdné a parazitované
puparium molice B. 
tabaci



Macrolophus caliginosus (Hemiptera, Miridae) 
44214421--0 MACROLOPHUS CALIGINOSUS0 MACROLOPHUS CALIGINOSUS

predátor TrialeurodesTrialeurodes vaporariorumvaporariorum a Bemisia Bemisia tabacitabaci (okurky, rajčata,papriky

0,25 0,25 -- 2 ks/m22 ks/m2 v zv záávislosti na populavislosti na populaččnníí hustothustotěě šškkůůdcedce

rozhoz na rostliny jirozhoz na rostliny jižž od konce bod konce břřeznaezna

všechna aktivní stádia mohou napadat i mšice a fytofágní roztoče

výborná vyhledávací aktivita a migrační schopnost 



Biologické přípravky na ochranu rostlin proti molicím



Biologické přípravky na ochranu rostlin proti molicím



Svilušky
Amblyseius californicusAmblyseius californicus
• 4446-0 SPICAL
Phytoseiulus persimilisPhytoseiulus persimilis
• 4425-0 PHYTOSEIULUS PERSIMILIS
• 4458-0 PHYTOSEIULUS PERSIMILIS
• 4433-0 SPIDEX
• 4442-0 BIOLAAGENS – PP
Typhlodromus pyriTyphlodromus pyri
• 4443-0 BIOLAAGENS – TP
• 4431-0 TYPHLODROMUS PYRI
• roztočík jahodníkový, sviluška chmelová, sviluška ovocná, roztoči 

eriophyidní



RoztoRoztočči (i (TetranychusTetranychus urticaeurticae, , PanonychusPanonychus ulmiulmi))



Amblyseius californicus (Acarina, Phytoseiidae)

predace fytofágních roztočů

prostředky – směs vývojových stádií
biologická ochrana proti svilušce chmelové na rychlené

zelenině, okrasných květinách, jahodách, ovocných dřevinách a 
révě vinné



Biologické přípravky na ochranu rostlin proti 
roztočům



Phytoseiulus persimilis (Acarina, Phytoseiidae)

úzce specializovaný predátor vázaný na fytofágní roztoče z 
čeledi Tetranychidae
augmentativní biologická ochrana mnoha druhů rychlených i 
polních plodin a kultur



Biologické přípravky na ochranu rostlin proti 
roztočům



Biologické přípravky na ochranu rostlin proti 
roztočům



Typhlodromus pyri (Acarina, Phytoseiidae)

významná složka akarifauny mnoha ovocných sadů

regulace mnoha druhů fytofágních roztočů

schopnost přežít i na alternativní potravě

reintrodukce do cílového agroekosystému



TYPHLODROMUS PYRI
Biologický prostředek s živými makroorganismy Typhlodromus pyri k ochraně
révy vinné a
ovocných sadů před sviluškami, hálčivci, vlnovníkovci.
Účinný makroorganismus: Typhlodromus pyri
Registrační číslo: E 4431-0
Balení: 50 plstěných pásů s roztoči nebo 500 plstěných pásů s roztoči
50 letorostů s roztoči
Obsah účinných makroorganismů: 30 ks/pás, 30 ks/letorost
Působení přípravku:
Dravý roztoč Typhlodromus pyri napadá svilušky, vlnovníkovce a hálčivce. 
Pokud se na
rostlině tito škůdci nevyskytují, živí se pylem rostlin, případně vydrží
dlouhodobě hladovět.
T. pyri se živí jak dospělými roztoči, tak jejich nymfami. Přezimuje ve vinicích 
a sadech,
takže zavedení biologické ochrany je jednorázové a dlouhodobé.
Návod k použití:
T. pyri se dodává ve dvou formách: zimní - v plstěných pásech, letní – na 
zelených letorostech.



Biologické přípravky na ochranu rostlin proti 
roztočům



Mšice
Aphidius colemaniAphidius colemani
• 4438-0 BIOLAAGENS – ACO
• 4429-0 APHIDIUS COLEMANI
• mšice bavlníková, mšice broskvoňová, mšice řešetláková, 

mšice slívová, mšice maková
Aphidius erviAphidius ervi
• 4430-0 APHIDIUS ERVI
• 4445-0 ERVIPAR
• kyjatka hrachová, kyjatka osenní, kyjatka růžová, kyjatka 

travní, kyjatka zahradní, kyjatka zemáková
Aphidoletes aphidimyzaAphidoletes aphidimyza
• 4437-0 BIOLAAGENS - AA



Acyrthosiphon pisumAcyrthosiphon pisum
Sitobion avenaeSitobion avenae

Aphis gossypiiAphis gossypii
MyzusMyzus persicaepersicae





Aphidoletes aphidimyza (Diptera, Cecidomyiidae)
predátor mnoha druhů mšic
k dokončení vývoje larvy až 100 jedinců mšic
introdukce kokónů
přirozeně se vyskytující predátor



Aphidius ervi (Hymenoptera, Aphidiidae)
parazitoid mnoha druhů mšic

běžná součást užitečné entomofauny polních 
agroekosystémů



Aphidius colemani (Hymenoptera, Aphidiidae)

sezónní inokulace

biologická ochrana proti různým druhům mšic, „mumie“



predátor mnoha druhů mšic
larva zkonzumuje až 650 mšic, dospělec až 4000
ochrana zeleniny a okrasných rostlin ve sklenících

Hippodamia convergens (Coleoptera, Coccinelidae)



Chrysoperla carnea (Neuroptera, Chrysopidae)
asociace s mnoha druhy mšic
v přírodě 2-3 generace ročně
největší význam mají larvy 3. instaru – denně spotřebují až 50 mšic
introdukce mají sezónně inokulační charakter



Chrysoperla (=Chrysopa) carnea (Neuroptera: Chrysopidae)



Biologické přípravky na ochranu rostlin proti 
mšicím



Biologické přípravky na ochranu rostlin proti 
mšicím



Třásněnky
Amblyseius cucumerisAmblyseius cucumeris
• 4432-0 THRIPEX
• 4439-0 BIOLAAGENS – ACU
Amblyseius degeneransAmblyseius degenerans
• 4453-0 THRIPANS
Orius laevigatusOrius laevigatus
• 4454-0 THRIPOR-LAEVIGATUS
• 4420-0 ORIUS LAEVIGATUS
Hypoaspis aculeiferHypoaspis aculeifer
• 4455-0 ENTOMITE
• třásněnka západní, 



Frankliniella occidentalisFrankliniella occidentalis



Amblyseius degenerans (Acarina, Phytoseiidae)
nymfy třásněnek

lepší vyhledávací schopnost a rychlejší populační dynamiku

ochrana rychlené zeleniny



preference mladších instarů nymf třásnokřídlých

i sviluška chmelová, pylová monodieta

ochrana rychlených okurek a paprik

používán v kombinaci s dravou plošticí Orius insidiosus

Balení: v pilinovém substrátu v tubě, 5000 ks/cca 50m2, 50000 ks/500m2

Amblyseius cucumeris (Acarina, Phytoseiidae)



AmblyseiusAmblyseius cucumeriscucumeris



Orius laevigatus (Hemiptera, Anthocoridae)

běžná součást polních agroekosystémů

ochrana rychlené zeleniny a okrasných květin proti třásněnkách

dlouhá diapauza



Orius laevigatus



Hypoaspis aculeifer (Acarina, Laelapidae)

predátor vázaný na smutnice (čeleď Sciaridae) a třásněnka
západní (Frankliniella occidentalis)



Biologické přípravky na ochranu rostlin proti 
třásněnkám



Biologické přípravky na ochranu rostlin proti 
třásněnkám



Červci

Cryptolaemus montrouzieriCryptolaemus montrouzieri
• 4440-0 BIOLAAGENS – CRM
Leptomastix dactylopiiLeptomastix dactylopii
• 4448-0 LEPTOPAR
• červci , např. Planococcus citri, 

Pseudococcus affinis, červci vlnatí



Pseudococcus affinisPseudococcus affinis, , PseudococcusPseudococcus citricitri



Cryptolaemus montrouzieri (Coleoptera, Coccinellidae)

původem z Austrálie

augmentativní ochrana proti červcům

při nedostatku potravy může napadat i mšice a nymfy molic

ochrana okrasných rostlin a citrusů



Leptomastix dactylopii (Hymenoptera, Encyrtidae)
parazitace červce Planoccocus citri

introdukce formou volného vypouštění



Biologické přípravky na ochranu rostlin proti 
červcům



Vrtalky

Dacnusa sibiricaDacnusa sibirica
• 4451-0 MINUSA
Dacnusa sibirica + Diglyphus isaeaDacnusa sibirica + Diglyphus isaea
• 4450-0 MINEX
Diglyphus isaeaDiglyphus isaea
4449-0 MIGLYPHUS
• vrtalka jihoamerická, L. trifolii, vrtalka 

zahradní



LyriomyzaLyriomyza



Dacnusa sibirica (Hymenoptera, Braconidae)

samičky lumčíka kladou přímo do larev vrtalek rodu Liriomyza

samička naklade za život až 250 vajíček

larvy se kuklí v půdě



Diglyphus isaea (Hymenoptera, Eulophidae)
ektoparazitická chalcidka asociovaná s larvami vrtalek rodu 
Liriomyza
paralyzace larvy
na jednu samičku asi 350 larev vrtalek
introdukce kurativně



Biologické přípravky na ochranu rostlin proti 
vrtalkám



Smutnice
Hypoaspis aculeiferHypoaspis aculeifer
• 4455-0 ENTOMITE



Hypoaspis aculeifer (Acarina, Laelapidae)

predátor vázaný na smutnice (čeleď Sciaridae) a třásněnka
západní (Frankliniella occidentalis)



Biologické přípravky na ochranu rostlin proti 
smutnicím



Motýli

Trichogramma evanescensTrichogramma evanescens
• 4459-0 TRICHOCAP
• zavíječ kukuřičný , můrovití, kukuřice 

cukrová,setá
Trichogramma evanescens+Trichogramma Trichogramma evanescens+Trichogramma 

pintoipintoi
• 4483-1B TRICHOPLUS
• černopáska bavlníková, zavíječ kukuřičný, 

můra zelná, kapustová



ZavZavííjeječč kukukukuřřiiččný ný --
Ostrinia nubilalis





Parazitoidi z rodu Trichogramma (Hymenoptera, Trichogrammatidae)
augmentativní biologická ochrana polních plodin a vytrvalých kultur

proti mnoha druhům motýlů

vaječný endoparazitizmus - polyembryonie



Biologické přípravky na ochranu rostlin proti motýlům



Děkuji za pozornost, přeji příjemný den.

Zdroje obrázků na http://images.google.com
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