6. Nezabúdajme na ochranu obilnín proti ‰kodcom!
Ing. Jan Kazda, CSc., âeská zemûdûlská univerzita Praha
Obilniny sa v SR pestujú zo v‰etk˘ch plodín na najväã‰ej ploche. V na‰ich podmienkach síce prevaÏuje pestovanie
ozimn˘ch druhov obilnín, ale aj jarné sa pestujú na relatívne veºkej ploche. Obilniny sú tak na pozemkoch poãas roku
takmer nepretrÏite, ãasto v rôznej rastovej fáze. Vzhºadom na to, Ïe sú obilniny v˘znamne zastúpené v osevnom postupe,
nie je prakticky moÏné zabrániÈ ich pestovaniu po sebe alebo na susedn˘ch pozemkoch. To vytvára takmer ideálne
podmienky pre rozvoj mnoh˘ch druhov burín, celého radu chorôb a premnoÏenie Ïivoãí‰nych ‰kodcov.
Prístup k ochrane proti Ïivoãí‰nym ‰kodcom v obilninách sa v‰ak lí‰i od spôsobov ochrany proti ostávajúcim dvom
skupinám ‰kodliv˘ch organizmov - burinám a chorobám.
V˘skyt burín v obilninách je totiÏ pravideln˘ a vyÏaduje kaÏdoroãn˘ herbicídny zásah. Regulácia burín sa teda
na príslu‰nom pozemku ãi lokalite vykonáva prakticky pau‰álne proti známemu druhovému spektru burín.
Choroby obilnín taktieÏ kaÏdoroãne spôsobujú hospodársky závaÏné ‰kody. V súvislosti s v˘vojom poãasia v‰ak môÏe
dochádzaÈ len ku ‰kodám lokálnym alebo aÏ mimoriadne závaÏn˘m aj na veºk˘ch plochách. Straty na úrode pôsobené
chorobami obilnín sa tak v závislosti na roãníku a konkrétnom poraste pohybujú od 0 aÏ do 100 %. Aplikácia fungicídov
je teda pravidelná, len podºa priebehu poãasia sa mení jej intenzita. Îivoãí‰nymi ‰kodcami sú obilniny po‰kodzované
nepravidelne a väã‰inou sa hospodársky v˘znamn˘ v˘skyt objavuje len na niektor˘ch porastoch. Celkom ojedinelé sú
v˘znamné straty spôsobené ‰kodcami plo‰ne v rámci celej SR. Pokiaº sa celkom neãakane objavia vo veºkom mnoÏstve
na jednotliv˘ch pozemkoch, môÏu ‰kodcovia spôsobiÈ dan˘m pestovateºom ‰kody o to väã‰ie. V ostatn˘ch rokoch
pribúdajú prípady, Ïe kedysi teplomilnej‰í ‰kodcovia, vyskytujúci sa len v mal˘ch ohniskách v najteplej‰ích oblastiach
SR sa náhle objavia prakticky kdekoºvek v SR. Ochrana je samozrejme úãinná iba pri vãasnom zistení po‰kodenia,
a preto je dôleÏité pravidelne kontrolovaÈ pozemky poãas celej vegetácie a snaÏiÈ sa odhaliÈ prípadn˘ v˘skyt ‰kodcov vãas
a to aj napriek tomu, Ïe uÏ niekoºko rokov Ïiadne v˘razné ‰kody nespôsobovali. A preto je potrebné zdôrazniÈ: Nezabúdajme
na ochranu obilnín proti ‰kodcom!
Na nasledujúcich riadkoch sú popísané moÏné v˘skyty Ïivoãí‰nych ‰kodcov a nimi spôsobené ‰kody chronologicky
od sejby aÏ do Ïatvy obilnín.
6.1. ·kodcovia v jesennom období
Ochrana obilnín by mala zaãaÈ uÏ pred siatím v˘berom vhodne namoreného certifikovaného osiva. Zatiaº ão fungicídne
morenie je celkom beÏné, zabúda sa, Ïe osivo obilnín je moÏné moriÈ aj insekticídnymi moridlami, ktoré predov‰etk˘m
zabraÀujú prenosu vírusov˘ch chorôb, pretoÏe uÏ od prv˘ch fáz v˘voja rastliny niãí prená‰aãov - cikády a vo‰ky. âiastoãne
sú insekticídne moridlá úãinné aj proti poÏeru na klíãkoch z⁄n larvami niektor˘ch druhov hmyzu (napr. kováãiky). Ochrana
proti larvám dvojkrídleho hmyzu (zunãavka, zelenu‰ka) neb˘va príli‰ v˘razná, pretoÏe úãinok moridiel trvá maximálne
niekoºko t˘ÏdÀov po zasiatí a potom, v prípade potreby, je potrebné morenie doplniÈ beÏnou aplikáciou insekticídov.
V na‰ich podmienkach nie je insekticídne alebo kombinovane morené osivo obilnín na trhu príli‰ ãasté. V ostatn˘ch
rokoch je povolené moriÈ osivo obilnín insekticídnym moridlom Cruisar 350 FS s úãinnou látkou thiamethoxam.
Registrovan˘ je len proti vo‰kám - prená‰aãom vírusov. V niektor˘ch rokoch je moÏné, Ïe ãasÈ osiva z dovozu môÏe byÈ
namorená aj ìal‰ími insekticídnymi prípravkami na základe ãasovo obmedzenej v˘nimky z registrácie.
V˘znamn˘m rizikom v jesennom období v˘voja ozimn˘ch obilnín je infikovanie mlad˘ch rastlín vírusmi. Raz infikované
rastliny uÏ nie je moÏné vylieãiÈ a ich potenciálna úroda je v˘razne zníÏená. Silnej‰ie napadnutie väã‰ieho mnoÏstva rastlín
môÏe viesÈ aÏ k zaoraniu porastu v jarnom období.
V ostatn˘ch rokoch dochádza k napadnutiu vírusovou
zakrpatenosÈou p‰enice (pôvodca WDV - Wheat dwarf
virus), popr. vírusovou Ïltou zakrpatenosÈou jaãmeÀa
(pôvodca BYDV - Barley yellow dwarf virus) prakticky
na celom území SR. Väã‰inou sa uÏ nejedná o napadnutie
v‰etk˘ch rastlín v poraste, ale aj men‰ie mnoÏstvo
po‰koden˘ch rastlín môÏe spôsobiÈ v˘znamné straty
úrody (obr. 1).
Príznaky vírusov˘ch chorôb nie sú na jeseÀ e‰te
zjavné, alebo sa v miestach cicania objavujú len drobné
‰kvrnky, ktoré je moÏné ºahko prehliadnuÈ. Neskôr, ãasto
aÏ na jar sa môÏu prejaviÈ zreteºné príznaky vírusov˘ch
ochorení. Oba vírusy napádajú v‰etky rastliny ãeºade
lipnicovit˘ch Poaceae, tzn. Ïe zdrojom infekcie môÏu byÈ
aj plané trávy. WDV prená‰ajú perzistentne infikované
cikády (jedinec je infikovan˘ po cel˘ svoj Ïivot), BYDV
prená‰ajú perzistentne infikované vo‰ky. V˘skyt prená‰aãov
na jeseÀ úzko súvisí s priebehom poãasia a je pravidelne
Obr. 1 - porast prerieden˘ v dôsledku jesennej infekcie
vírusov˘mi chorobami
monitorovan˘ a zverejÀovan˘ na webov˘ch stránkach.
Najv˘znamnej‰ím prená‰aãom vírusov sú vo‰ky vo‰ka ovsená (Sitobion avenae), vo‰ka trávová (Metopolophium
dirhodum), vo‰ka ãremchová (Rhopalosiphum padi) a cikádka poºná (Psammotettix alienus).
VeºkosÈ dospel˘ch jedincov cikádky poºnej (Psammotettix alienus) sa pohybuje okolo 2 mm (obr. 2). Na hlave majú
veºmi krátke tykadlá a bodavo-cicavé ústne ústrojenstvo. Predn˘ pár krídiel má charakter kroviek, zadn˘ pár je blanit˘.
Krídla sú v pokoji strechovito zloÏené cez zadoãek. Cikádka je ‰edo sfarbená, predné krídla má hnedavé. Na temene
hlavy sú tmavohnedé ‰kvrny v tvare trojuholníãkov.
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Cikádka má do roka 1 - 2 generácie podºa priebehu
poãasia. Najmä v tepl˘ch rokoch dochádza k v˘voju druhej
generácie a obe generácie sa prelínajú.
Dospelí jedinci aj larvy sa môÏu masovo objaviÈ
v porastoch obilnín, najmä v jesennom období. BeÏn˘m
pozorovaním sú ÈaÏko rozpoznateºní, pri vyru‰ení r˘chlo
odskakujú. Na jeseÀ dospelí jedinci druhej generácie
migrujú na ozimné obilniny po ich vzídení. Na rastlinách
ozimn˘ch obilnín kladú vajíãka a takto prezimujú. V rokoch
s veºmi teplou zimou môÏu byÈ dospelí jedinci aktívni aj
v typicky zimn˘ch mesiacoch.
V˘razne väã‰ie po‰kodenie rastlín a t˘m aj podstatné
straty úrody zaznamenávame pri jesenn˘ch ãi dokonca
zimn˘ch infekciách v porovnaní s infekciou vzniknutou aÏ
na jar. Zdrojom vírusov môÏe byÈ v˘mrv obilnín v repke,
ktor˘ je pravidelne niãen˘ graminicídmi. Tie v‰ak pôsobia
Obr. 2 - cikádka poºná
relatívne pomaly a ukonãenie ich vegetácie sa ãasovo
zhoduje so vzchádzaním nov˘ch ozimín.
Podºa na‰ich skúseností je najväã‰ie riziko jesennej infekcie v rokoch s dlhou teplou jeseÀou, ktorá umoÏÀuje dlhotrvajúce
nálety siln˘ch populácií cicavého hmyzu. V tak˘ch rokoch nestaãí jedno o‰etrenie, ale nevyhnutnosÈou sa stávajú aÏ tri
insekticídne o‰etrenia ozimného jaãmeÀa. Viac ako jedno o‰etrenie je potrebné v oblastiach s kaÏdoroãn˘m stredn˘m
a siln˘m v˘skytom choroby. Podporn˘m opatrením je sejba ku koncu agrotechnickej lehoty. Porasty ozimného jaãmeÀa siate
napr. z organizaãn˘ch dôvodov na samom poãiatku agrotechnickej doby by mali byÈ zakladané z osiva moreného tak fungicídnym
ako aj insekticídnym moridlom, predov‰etk˘m v oblastiach s pravideln˘m v˘skytom viróz. P‰enica obyãajne reaguje na napadnutie
miernej‰ími príznakmi a teda aj o nieão men‰ou depresiou úrody, a preto je moÏné vynechaÈ insekticídne morenie a poãítaÈ
s t˘m, Ïe pokiaº nastanú vy‰‰ie popísané podmienky, bude nevyhnutné vykonaÈ minimálne jedno, skôr ale dve insekticídne
o‰etrenia na jeseÀ. To v‰ak neplatí pre oblasti s pravideln˘mi, opakovan˘mi a siln˘mi v˘skytmi choroby.
Vzhºadom na aktivitu cikád aj v nadpriemerne tepl˘ch zimn˘ch mesiacoch sa ochrana niekedy musí vykonávaÈ aj v zime.
Priamu ochranu proti vírusov˘m chorobám doposiaº nepoznáme a tak jedinou ochranou je likvidácia zdrojov vírusov
a zníÏenie poãtu ich prená‰aãov - vo‰iek ãi cikád. V jesennom období sa proti v‰etk˘m prená‰aãom osvedãila predov‰etk˘m
aplikácia Nurelle D (0,6 l/ha), ú. l. cypermethrin s chlorpyrifosamom, Bi - 58 EC Nové (0,6 l/ha), ú. l. dimethoate,
Proteus 110 OD (0,5 l/ha), ú. l. thiacloprid + deltamethrin. Aplikácia pyretroidov Alfametrin (0,1 l/ha), ú. l. alpha-cypermethrin, Vaztak 10 EC (0,1l/ha), ú. l. alpha-cypermethrin, Decis Mega (0,125 l/ha), ú. l. deltamethrin, Karate Zeon
(0,15 l/ha), ú. l. lambda-cyhalothrin, Rapid (0,08 l/ha), ú. l. gamma-cyhalothrin, Cyperkill 25 EC (0,1 l/ha),
ú. l. cypermethrin, Fury 10 EW (0,1 l/ha), ú. l. zeta-cypermethrin, je pre ich krátku reziduálnu úãinnosÈ menej úãinná
a musí sa opakovaÈ. Povolen˘ je Pirimor 50 WG (0,3 kg/ha), ú. l. pirimicarb, ktor˘ v‰ak neúãinkuje proti cikádam.
PoÏieraním podzemn˘ch ãastí ozimín pred vzídením a neskôr aj mlad˘ch rastliniek po‰kodzujú drôtovce - larvy kováãikov
(Elateridae).
Chrobáky sú pretiahnuté, podºa druhu rôzne veºké
6 - 17 mm dlhé (obr. 3). DokáÏu sa vymr‰ÈovaÈ z polohy
na krovkách. Larvy sú pretiahnuté a silno chitinózne.
Majú 3 páry krátkych hrudn˘ch nôh. Na konci svojho
v˘voja sú podºa druhu 15 - 30 mm veºké. Dospelí jedinci
sa Ïivia sladk˘mi ‰Èavami a nektárom, ãasto sa zhromaÏìujú na kvetoch mrkvovit˘ch rastlín. Dospelí jedinci
ne‰kodia. Vajíãka sú kladené do pôdy, prednostne
do vlh‰ích a humóznych pôd so zapojen˘m porastom
(oziminy, viacroãné krmoviny). Larvy Ïijú v pôde alebo
pod kôrou a v dreve stromov. V˘voj lariev je podºa druhu
3 - 5 roãn˘. Larvy sú citlivé na pôdnu vlhkosÈ a poãas
roku vyhºadávajú optimálnu vlhkosÈ v rôznych hæbkach.
Migrujú tak od povrchu pôdy aÏ do hæbky 1m a na vhodn˘ch
pôdach aj hlb‰ie.
Po‰kodenie jednotliv˘ch rastlín obilnín bez hospodárskeho v˘znamu je pomerne ãasté, ale váÏnej‰ie po‰kodenie
Obr. 3 - imágo kováãika
obilnín je vzácne. Ohrozené sú iba obilniny pestované
po viacroãn˘ch krmovinách, kde v pôde prevaÏujú posledné v˘vojové ‰tádia drôtovcov. Ich poãet v pôde je moÏné stanoviÈ
rôznymi metódami a je lep‰ie do takto zamoren˘ch pôd obilniny rad‰ej nesiaÈ. V prípade silného v˘skytu je moÏné
pri siatí obilnín aplikovaÈ do riadku granulované prípravky Dursban 10 G (20 - 30 kg/ha) s úãinnou látkou chlorpyrifos.
V praxi sa v‰ak takmer nepouÏíva.
Vzchádzajúce rastliny ozimn˘ch obilnín na väã‰ine ná‰ho územia môÏu po‰kodiÈ zunãavka jaãmenná (Oscinella frit)
a zelenu‰ka Ïltopása (Chlorops pumilionis).
Dospelí jedinci zunãavky - lesklo ãiernej mu‰ky sú 2 mm dlhí a v prírode ºahko unikajú pozornosti (obr. 4). Larva je
apódna, acephálna, 4 - 5 mm veºká, priehºadná s belav˘m zafarbením.
Zunãavka má 3 generácie do roka. Larvy 1. a 3. generácie po‰kodzujú mladé rastliny. Samiãka kladie v ‰tádiu 1. - 3. listu
jednotlivo 25 - 35 vajíãok. Larva sa prehryzie hlavn˘m v˘honkom smerom k jeho báze a preniká do srdieãka rastlín.
Spôsobujú Ïltnutie a neskôr usychanie centrálneho listu a celej rastliny (obr. 7). Okrajové listy ostávajú bez po‰kodenia.
39

Obr. 4 - imágo zunãavky

Obr. 7 - typické po‰kodenie larvou zunãavky – Ïlt˘ najmlad‰í list

Mladé rastliny odumierajú.
Larvy druhej generácie sa Ïivia v klasoch základmi kvietkov a tvoriacimi sa obilkami, ão spôsobuje ãiastoãnú
alebo úplnú hluchosÈ klasov. Pri ovse spôsobujú aÏ zbelenie cel˘ch metlín.
Najmä prvá generácia (pri jarinách) a tretia generácia (pri oziminách) môÏe spôsobiÈ lokálne v˘znamnej‰ie ‰kody.
·kody 2. generácie neb˘vajú v˘znamné a unikajú pozornosti. Zunãavka jaãmenná dáva prednosÈ vlh‰iemu prostrediu,
ku ‰kodám dochádza predov‰etk˘m v tepl˘ch rokoch.
Dospelí jedinci zelenu‰ky - na rozdiel od zunãavky nápadnej mu‰ky sú 3 - 4 mm dlhí a Ïltí. Majú ãierny trojuholník medzi
oãami, hruì s ãiernymi pozdæÏnymi pruhmi, zadoãek so 4 tmav˘mi prieãnymi pruhy (obr. 5).
Larva je apódna, acephálna, aÏ 6 mm dlhá, Ïltavo biela, zadoãek s dvomi stigmami (d˘chacie otvory), (obr. 6).

Obr. 5 - hromadne prezimujúce imága zelenu‰ky Ïltopásej

Obr. 6 - larva zelenu‰ky v srdieãku obilniny

Prvá generácia dospel˘ch jedincov sa objavuje od apríla do júna. Samiãky po spárení kladú vajíãka na listy. Vyliahnuté
larvy prenikajú ku klasu, od ktorého na steble smerom k najbliÏ‰iemu kolienku vyÏierajú povrchovú ryhu, v ktorej sa
kuklia. PoÏer lariev spôsobuje spomalenie alebo zastavenie rastu, takÏe klas nasadí len ãiastoãne alebo vôbec. Klasy majú
men‰í poãet, ãasto i men‰ích z⁄n. Dospelí jedinci druhej generácie sa objavujú od júla do septembra. Samiãky kladú
vajíãka na listy burín a ozimín. Vyliahnuté larvy prenikajú pri oziminách do srdieãok, spôsobujú zdurovanie vnútorn˘ch listov
a následne zasychanie napadnut˘ch odnoÏí. Ku kukleniu dochádza na rastline, po prezimovaní lariev, skoro na jar.
Obaja ‰kodcovia môÏu spôsobiÈ lokálne závaÏnej‰ie ‰kody - väã‰inou v poraste ohniskovo ch˘bajú rastliny a v˘voj
rastlín je nerovnomern˘. Proti obom ‰kodcom doposiaº nie je registrovan˘ v beÏn˘ch obilninách (okrem ovsa k⁄mneho
alebo mnoÏiteºského) Ïiadny prípravok a v miestach ãastej‰ích v˘skytov sa odporúãa hustej‰ia sejba v neskor‰om období.
Stále ãastej‰ie sú na rôznych miestach SR rastlinky ozimín silno po‰kodzované larvami chrobáka hrbáãa obilného
(Zabrus tenebrioides).
Imága tohto bystru‰kovitého chrobáka sú 12 - 15 mm veºké, ãierno sfarbené (obr. 8). Larvy majú 3 páry hrudn˘ch
konãatín (oligopódna larva). Telo je Ïltavé s tmav˘mi ‰kvrnami s ãiernou hlavou a predohruìou. Na konci svojho v˘voja sú
30 - 35 mm veºké. Napriek tomu, Ïe sú v˘hradne bylinoÏravé, tvarom tela pripomínajú dravé larvy (obr. 9).
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Obr. 8 - imágo hrbáãa obilného

Obr. 9 - larva hrbáãa obilného

Chrobáky sa liahnu v júni aÏ júli z kukiel v pôde a osídºujú obilné polia, lúky a pastviny. Cez deÀ sa ukr˘vajú v skr˘‰ach
a v noci sa Ïiva klasmi. Samiãky kladú v auguste aÏ septembri 80 - 100 vajíãok jednotlivo alebo v mal˘ch skupinách
do ploch˘ch zemn˘ch komôrok so sypkou zeminou alebo rastlinnou drvinou. Zhruba po dvoch t˘ÏdÀoch sa liahnu larvy.
Îijú v aÏ 30 cm hlbok˘ch chodbiãkách s priemerom stebla slamy, ktoré si vyhæbia kolmo do zeme. Na jeseÀ poÏierajú larvy vzchádzajúce rastliny aÏ pod úroveÀ pôdy. Po zimnom období pokoja sa znovu stávajú aktívnimi na jar. Poãas miernych
zím v‰ak môÏu spôsobovaÈ veºké ‰kody prakticky celoroãne. Hlavné ‰kody vznikajú na jar, kedy larvy rozÏúvajú celé listy
a v˘honky a premieÀajú ich na klbká podobné kúdeli. Rastliny zaÈahujú do chodbiãiek a neskôr sa v pôde kuklia. Silne
po‰kodené rastliny usychajú, ÈaÏko odnoÏujú alebo hynú.
Poãas tepl˘ch zím po‰kodzujú rastliny nepretrÏite aÏ do jari. Lokálne môÏe dôjsÈ k silnému po‰kodeniu vedúcemu
aÏ k zaoraniu porastu. V prípade potreby je povolené
o‰etrovaÈ Dursbanom 480 EC (2l/ha), ú. l. chlorpyrifos.
Obilniny patria k plodinám, ktoré neb˘vajú v˘raznej‰ie
po‰kodené poÏerom slizniakov. Slizniaãik sieÈkovan˘
(Deroceras reticulatum), slizniaãik poºn˘ (Deroceras
agreste) alebo slizovec ibersk˘ (Arion lusitanicus) môÏu
po‰kodiÈ poÏerom klíãiace semená v pôde, neskôr
po‰kodzujú listy alebo Ïerú malé i veºké rastliny úplne
(obr. 10).
Slizniaky sú men‰ie. Slizniaky sa rozmnoÏujú vajíãkami,
ktoré kladú poãas celého vegetaãného obdobia. Obvykl˘
poãet je asi 400 vajíãok. Vajíãka sú kladené v skupinách
po 10 - 20 kusoch, 5 - 10 cm hlboko do pôdy. Îijú
pomerne krátko; 4 - 6 mesiacov. Iba prezimujúca generácia
Ïije dlh‰ie; aÏ 12 mesiacov. V priebehu vegetácie majú
2 - 3 generácie. Ich rozmnoÏovacie schopnosti sú veºké.
Pokiaº budeme poãítaÈ len s preÏitím 10 % jedincov,
rozmnoÏí sa 1 pár t˘chto slizniakov teoreticky od jari
Obr. 10 - párenie slizovca iberského
do jesene na 64 000 jedincov. Prezimujú v‰etky v˘vojové
‰tádiá - najãastej‰ie vajíãka. Dospelí jedinci preÏívajú iba
v miernych zimách. Oba druhy ob˘vajú polia aj záhrady
a lúky. Pravdepodobne sa vyh˘bajú väã‰ím lesn˘m celkom.
Suché periódy preÏívajú v pôde. V tomto období vydrÏia
bez potravy niekoºko t˘ÏdÀov. V rokoch menej priazniv˘ch
pre v˘voj nachádzajú priaznivé podmienky na preÏitie
na neobrában˘ch vlhk˘ch lokalitách s divoko rastúcimi
rastlinami. Aktívne sú v noci a po daÏdi. Poãas noci sa
môÏu presunúÈ aÏ o 20 m.
V roku 2010 v‰ak bol omnoho ‰kodlivej‰í neÏ slizniaky
8 - 10 cm veºk˘ hnedo-oranÏov˘ slizovec ibersk˘ (Arion
lusitanicus). Má iba jednu generáciu. Vajíãka sú kladené
od augusta do prv˘ch mrazov. Uvádza sa, Ïe jedinec môÏe
naklásÈ viac ako 200 vajíãok. V tejto súvislosti je potrebné
pripomenúÈ, Ïe slizniaky sú hermafroditi a vajíãka teda
kladie kaÏd˘ jedinec. Prezimujú vajíãka alebo malé
slizovce. Najvy‰‰í v˘skyt v prírode je obvykle koncom jari

Obr. 11 - na atraktívnej potrave sa objaví veºké mnoÏstvo slizovcov
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a zaãiatkom leta. Po‰kodzujú predov‰etk˘m okraje pozemkov do 50 m. Pozorovali sme, Ïe tieto slizovce sú aktívne
a ‰kodlivé v such‰om poãasí ako ostatné druhy slizniakov. Tento pôvodne juhoeurópsky druh sa stal v˘znamn˘m inváznym
‰kodcom na celom území SR. Na jeseÀ 2010 bol na mnoh˘ch miestach SR kalamitne premnoÏen˘ a môÏe sa staÈ
aj v obilninách váÏnym problémom (obr. 11).
V prípade veºkého v˘skytu sa pouÏívajú na ochranu granulované nástrahy Mesurol Schneckenkorn na báze methiocarbu
v dávke 5 kg/ha alebo Vanish Slug Pellets na báze metaldehydu v dávke 15 30 kg/ha (iba âR).
Podobné po‰kodenie mlad˘ch porastov aÏ do v˘znamnej‰ieho poklesu teploty na jeseÀ spôsobujú húsenice siatnice
(Agrotis sp.) Spoãiatku tmavé drobné húsenice spôsobujú skeletovanie a drobn˘ poÏer na listoch obilnín. Neskôr
húsenice 3. v˘vojového ‰tádia zaliezajú do pôdy a silno po‰kodzujú koreÀov˘ systém rastlín. Hospodársky v˘znamn˘ v˘skyt
v obilninách nie je ãast˘. Doposiaº jedin˘ registrovan˘ prípravok je Nurelle D (0,6 l/ha), iba SR.

6.2. ·kodcovia v zime
Poãas celej zimy spôsobuje, najmä pod snehovou
pokr˘vkou, veºké ‰kody poÏerom hrabo‰ poºn˘ (Microtus
arvalis), (obr. 12).
Hrabo‰ je drobn˘ hlodavec s krátkym chvostom, tup˘m
nosom a mal˘mi u‰n˘mi lalokmi. DæÏka tela bez chvostu
je 9 - 13 cm. Chvost je krátky, nedosahuje ani polovicu
dæÏky tela. U‰né laloky sú malé, priliehajú k hlave.
Sfarbenie je hnedé aÏ ‰edo-hnedé, niekedy svetlej‰ie
- Ïlto-‰edé.
Obºúben˘m stanoviskom hrabo‰ov sú obvykle such‰ie
biotopy, s nízkou hladinou podzemnej vody. ËaÏiskom jeho
v˘skytu sú nadmorské v˘‰ky 300 - 500 m. Najväã‰ia ãasÈ
populácie Ïije na ornej pôde. Na pozemku si hrabo‰e
vyhrabávajú rozvetvenú sieÈ nôr v hæbkach 5 - 40 cm.
Hrabo‰e sa v prírode rozmnoÏujú obvykle od zaãiatku
apríla do konca septembra. Poãas miernych zím alebo
v stohoch sa môÏe mnoÏiÈ po cel˘ rok, aj keì s niÏ‰ou
intenzitou. Samica vrhá kaÏd˘ mesiac priemerne 4 - 6 mláìat
Obr. 12 - hrabo‰ poºn˘
(poãet kolí‰e medzi 1 - 14 mláìatami). BrezivosÈ trvá
21 dní a dojãenie 10 - 14 dní. Samiãky v lete pohlavne
dospievajú mimoriadne r˘chlo, niekedy uÏ vo veku 14 dní
a niekedy sú e‰te samy kojené. Naopak samiãky narodené na jeseÀ dospievajú aÏ na jar nasledujúceho roku,
tzn. po 6 mesiacoch.

Obr. 13 - hrabo‰e sú aktívne aj pod snehovou pokr˘vkou

Obr. 14 - po‰kodenie obilia hrabo‰mi

Typické pre hrabo‰a je periodické premnoÏenie, ku ktorému dochádza obvykle raz za 3 - 5 rokov po miernych zimách
a such˘ch letách. Hrabo‰om predov‰etk˘m vyhovujú osevné sledy, kedy sa pravidelne striedajú obilniny a repka
ozimná (obr. 13, 14).
Poãas tepl˘ch periód v zime môÏu v˘razne po‰kodzovaÈ ozimné obilniny i larvy hrbáãa obilného (Zabrus gibbus)
alebo dospelí jedinci cikád prenosom vírusov. Podºa potreby sa o‰etruje registrovan˘mi prípravkami aj v typicky zimn˘ch
mesiacoch január ãi február. Poãas miernych zím môÏu po‰kodzovaÈ rastlinky poÏerom aj drôtovce alebo larvy mu‰íc
a tipúº. S ohºadom na hospodársky nev˘znamné ‰kody sa ochrana proti tomuto dvojkrídlemu hmyzu nevykonáva.
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6.3. Ochrana ozimín proti ‰kodcom v skorom jarnom období
Aj v tomto období je potrebné sledovaÈ v˘skyt prená‰aãov vírusov˘ch chorôb (vo‰ky a cikády) a v prípade väã‰ieho v˘skytu o‰etrovaÈ rovnako ako v jesennom ãi zimnom období.
UÏ pri prvom slabom jarnom oteplení (teplota pôdy okolo 5°C) sa môÏe prejaviÈ po‰kodenie porastov larvami
dvojkrídleho hmyzu mu‰íc (rod Bibio) a tipúº (rod Tipula a Nephrotoma).
Dospelí jedinci mu‰íc sú väã‰inou tmavo sfarbení so stmaven˘mi blanit˘mi krídlami. U mu‰nice záhradnej sa vyskytuje
pohlavn˘ dichroizmus (dvojfarebnosÈ). Samice majú hruì a zadoãek hrdzavo-hned˘. DæÏka tela je 8 - 13 mm. Larva je beznohá,
bezhlavá, valcovitá a koÏovitá, ãasto s t⁄Àovit˘mi v˘rastkami na ãlánkoch tela. Na konci v˘voja je 11 - 14 mm veºká, zemito‰edo-hnedo sfarbená. Samiãky kladú vajíãka do vlhkej a humóznej pôdy. Larvy sa Ïivia podzemn˘mi ãasÈami rastlín.
DæÏka tela tipúº je 11 - 13 mm. (obr. 15). Telo je úzke a dlhé s veºmi dlh˘mi konãatinami. Krídla sú dlhé, úzke, v pokoji
roztvorené. Sfarbenie je ‰edé alebo je telo hnedé, krídla ‰edé, bezfarebné, niekedy ‰kvrnité. Larva je beznohá, s ãiastoãne
skrytou hlavou (hemicephálna), valcovitá, vráskavá a na konci v˘voja takmer 40 mm veºká. Sfarbenie je ‰edo-hnedé aÏ hnedé.
(obr. 16). Samiãky kladú vajíãka koncom júla a v auguste do vlhkej a humóznej pôdy. Larvy sa Ïivia humusom a korienkami
rôznych rastlín, v poÏieraní môÏu pokraãovaÈ aj cez zimu. MôÏu ohr˘zaÈ aj prízemné listy, ktoré niekedy zaÈahujú do pôdy
ako dáÏìovky.
Oba druhy sú iba príleÏitostn˘mi ‰kodcami, predov‰etk˘m na vlhk˘ch pozemkoch po zaoran˘ch krmovinách alebo trval˘ch
lúãnych porastoch. Najväã‰ie ‰kody môÏu vznikaÈ na jar pri relatívne nízkych teplotách, pretoÏe larvy sú aktívne uÏ od +5°C.
Hospodársky v˘znamné ‰kody vznikajú len v jednotliv˘ch ohniskách a sú vzácne. O‰etrenie nie je potrebné.

Obr. 15 - imágo tipule

Obr. 16 - larvy tipúº

6.4. Ochrana jarn˘ch obilnín proti Ïivoãí‰nym ‰kodcom
Najväã‰ím nebezpeãenstvom pre vzchádzajúce jariny je prenos vírusov˘ch chorôb vo‰kami - vo‰kou ovsenou
(Sitobion avenae), vo‰kou trávovou (Metopolophium dirhodum), vo‰kou ãremchovou (Rhopalosiphum padi) a dospel˘mi
jedincami cikádky poºnej (Psammotettix alienus). V tomto období nespôsobujú priame ‰kody cicaním, ale prenosom viróz
môÏu spôsobiÈ mimoriadne veºké ‰kody.
Odporúãa sa ão moÏno najskor‰ia sejba, pretoÏe v období zv˘‰eného v˘skytu vo‰iek sú takto zasiate porasty uÏ
dostatoãne silné a ‰kody po prípadnej infekcii sú uÏ niÏ‰ie. Na ochranu sa pouÏívajú rovnaké prípravky ako na jeseÀ.
ëal‰ími Ïivoãí‰nymi ‰kodcami sú ohrozené v tomto období jariny takmer rovnak˘m spôsobom ako oziminy na jeseÀ.
Prvá generácia zunãavky jaãmennej po‰kodzuje srdieãko a spôsobuje Ïltnutie stredného lístku, podzemné ãasti
po‰kodzujú uÏ skoro po sejbe larvy tipúº a mu‰níc a neskôr aj drôtovce. Obãasné ‰kody spôsobujú slizniaky. Vzhºadom
na mal˘ rozsah po‰kodenia nie je obvykle potrebné vykonávaÈ cielenú ochranu.
Koncom apríla alebo zaãiatkom mája sa rozdiely vo v˘skyte a ‰kodlivosti ‰kodcov v oziminách a jarinách r˘chlo strácajú
a v‰etk˘m porastom je potrebné venovaÈ rovnakú pozornosÈ.

6.5. Ochrana ozimín a jarín proti ‰kodcom v neskor‰om jarnom období
Od mája je moÏné zaznamenaÈ na obilninách v˘skyt dospel˘ch jedincov oboch druhov kohútikov - kohútika pestrého
(Oulema melanopus) a kohútika modrého (Oulema lichensis).
Dospelí jedinci oboch druhov sú okolo 5 mm dlhí, kohútik modr˘ b˘va o trochu men‰í. Kohútik pestr˘ je v˘raznej‰ie
sfarben˘ - telo a krovky sú modrozelené niekedy aÏ do ãierna. ·tít, stehná a l˘tka sú oranÏovoãervené, hlava a chodidlá
ãierne (obr. 17). Kohútik modr˘ je cel˘ modr˘ aÏ modrozelen˘.
Larva je na konci svojho v˘voja aÏ 5 mm dlhá, telo má silno klenuté s nemotorn˘mi konãatinami, mocná ãierna
hlavová ãasÈ, Ïltavá pokoÏka je pokrytá ãernav˘m slizovit˘m povlakom v˘kalov.
Chrobáky prelietajú koncom apríla aÏ zaãiatkom mája zo svojich zimovísk mimo ornej pôdy, najãastej‰ie pod zvy‰ky
rastlín. Po poÏieraní tráv sa sÈahujú v prvej dekáde mája do polí s obilím. Po spárení kladú samiãky od polovice mája
v priebehu 5 - 7 t˘ÏdÀov oválne lesklo Ïlté vajíãka jednotlivo alebo v krátkych radách na hornú stranu najvy‰‰ie postaven˘ch listov. Pritom dávajú prednosÈ hust˘m porastom a rastlinám s veºk˘mi listami, aby larvám zaistili dobrú v˘Ïivu.
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Obr. 17 - imága kohútika pestrého

obr. 18 - larva a kokón s kuklou kohútika modrého

Po 8 - 10 dÀoch sa liahnu larvy, ktoré po‰kodzujú listy poÏieraním. Larvy sa kuklia buì 2 - 5 cm hlboko v kokóne v pôde
(kohútik pestr˘) alebo v kokóne zo stvrdnutej peny na listoch, steblách alebo klasoch (kohútik modr˘), (obr. 18). Kukla
kohútika modrého je aj pri nízkych teplotách a siln˘ch zráÏkach ohrozená viac ako kukla kohútika pestrého ukrytá v pôde.
Mladé chrobáky sa liahnu koncom júla a od konca augusta hºadajú stanovisko na prezimovanie. V na‰ich klimatick˘ch
podmienkach b˘va jedna generácia roãne.
Ochrana sa vykonáva iba proti larvám. ·kodlivosÈ kohútikov b˘va vy‰‰ia v rokoch s teplou a suchou jarou, teda v ãase
kladenia vajíãok, po ktorom nasleduje vlahovo priaznivé obdobie v ãase poÏeru prv˘ch v˘vojov˘ch stupÀov lariev. Väã‰ie
‰kody nastávajú v rokoch so such˘m a tepl˘m obdobím v ãase dozrievania obilnín, kedy sa kompenzaãná schopnosÈ obilnín po po‰kodení listovej plochy zniÏuje. Jariny sú po‰kodzované viac ako oziminy.
Chemická ochrana je úãinná a registrované sú
Alfametrin (0,1 l/ha), ú. l. alpha-cypermethrin, Vaztak 10 EC
(0,1l/ha), ú. l. alpha-cypermethrin, Cyperkill 25 EC
(0,1 l/ha), ú. l. cypermethrin, Cyper 10 EM (0,2 l/ha),
ú. l. cypermethrin, Decis Mega (0,1 - 0,15 l/ha),
ú. l. deltamethrin, Karate Zeon tech. 5 CS (0,15 l/ha),
ú. l. lambda-cyhalothrin, Rapid (0,08 l/ha), ú. l. gammacyhalothrin, Dursban 480 EC ( 2 l/ha), ú. l. chlorpyrifos,
Nurelle D (0,6l/ha), ú. l. chlorpyrifos + cypermethrin,
Perfekthion (1 l/ha), ú. l. dimethoate, Bi-58 EC Nové
(1 l/ha), ú. l. dimethoate, Bulldock 25 EC, (0,3 l/ha),
ú. l. beta-cyfluthrin, Proteus 110 OD (0,5 l/ha),
ú. l. thiacloprid + deltamethrin, Trebon 10 EC (0,1 l/ha),
ú. l. etofenprox, Fur y 10 EW (0,075 l/ha),
ú. l. zeta - cypermethrin. Podºa na‰ich skúseností niãí
najmä mladé larvy aj aplikácia hnojiva DAM, prípadne
i aplikácia ìal‰ích kvapaln˘ch hnojív.
V máji sa objavujú v porastoch zástupcovia dvojkrídObr. 19 - larva byºomora sedlového
lovcov (Diptera). Larvy byºomora obilného (Mayetiola
destructor) po‰kodzujú steblo obvykle pri prvom kolienku.
Steblo sa oh˘ba, láme, klas a obilky sú zle vyvinuté.
Ochrana sa pre ich mal˘ hospodársky v˘znam nevykonáva.
Koncom mája je moÏné pozorovaÈ prvé v˘skyty byºomora sedlového (Haplodiplosis marginata). Dospelí jedinci
tohto dvojkrídleho hmyzu sú 5 mm veºkí. Pripomínajú
komáre, ich telo je Ïltavé, porastené chæpkami, ãiernohnedá
hruì, ãerven˘ zadoãek, dlhé nohy a priehºadné krídla.
Apódna a acephálna larva je na konci v˘voja aÏ 5 mm
dlhá, najprv belavá, potom oranÏovoãervená aÏ ãervená
(obr. 19).
Imága sa liahnu z pôdy pri teplote od +18 °C. Samiãka
kladie 120 - 200 vajíãok v reÈazcoch paralelne s rebrami
na hornú stranu listov. Po t˘Ïdni sa liahnu larvy, prenikajú
do listov˘ch po‰iev, sÈahujú sa po steble dole a zaãínajú
cicaÈ nad niektor˘m z kolienok. Skor˘mi príznakmi sú
naduté po‰vy listov napadnut˘ch stebiel. Pod nimi sa
vyvíjajú sedlovité hálky, na ktor˘ch sú larvy (obr. 20).
Obr. 20 - typické hálky na steble a larvy byºomora sedlového
44

Najvy‰‰ie postavené internódium je najsilnej‰ie napadnuté a klasy ãasto ostávajú uväznené v po‰ve listu. Po odstránení
listovej po‰vy pri silnom napadnutí má steblo, ktoré je v mieste napadnutia zosilnené, zrnit˘ vzhºad. Skoré masové
napadnutie vedie k zosilneniu stebla s väã‰ím nebezpeãenstvom prasknutia. Od konca júna sa larvy sÈahujú 6 - 8 cm
hlboko do pôdy. Na jar sa kuklia. Malá ãasÈ lariev preleÏí v pôde 1 - 2 roky.
·kodlivosÈ v ozimnej p‰enici sa prejavuje menej ako na jarnom jaãmeni. Na rozdiel od porastov jarného jaãmeÀa
obvykle postaãí o‰etriÈ okraje porastov p‰enice. Príznaky na napadnutom steble sú v‰ak nezreteºné a na veºk˘ch plochách
obilnín prakticky nezistiteºné. Väã‰ina pestovateºov obvykle o v˘skyte tohto ‰kodcu ani nevie. Na ochranu sa pouÏívajú
Alfametrin (0,1 l/ha), ú. l. alpha-cypermethrin, Vaztak 10 EC (0,1l/ha), ú. l. alpha-cypermethrin, Decis Mega (0,1 l/ha),
ú. l. deltamethrin alebo Karate Zeon (0,15 l/ha), ú. l. lambda-cyhalothrin.
Rovnako od konca mája je potrebné poãítaÈ s v˘skytom vo‰iek v porastoch obilnín. Vo‰ky môÏu v priaznivom roku
pre ich v˘voj spôsobiÈ veºké ‰kody. PovaÏujú sa stále za veºmi v˘znamn˘ch ‰kodcov vo v‰etk˘ch oblastiach pestovania
obilnín a to aj napriek tomu, Ïe v ostatn˘ch niekoºk˘ch rokoch je ich v˘skyt zanedbateºn˘. Vo‰ky majú zloÏit˘ v˘vojov˘
cyklus, poãas roka spravidla vystriedajú niekoºko hostiteºov. Na obilninách sa najãastej‰ie vyskytujú vo‰ka ovsená (Sitobion
avenae), vo‰ka trávová (Metopolophium dirhodum), vo‰ka ãremchová (Rhopalosiphum padi) a vo‰ka obilná (Sitobion
fragariae) (obr. 21, 22).

Obr. 21 - vo‰ky cicajú na listoch obilnín

Bezkrídlové samiãky vo‰ky ovsenej (Sitobion avenae)
sú veºké 2 - 3,2 mm, zelené aÏ hnedozelené, okrídlené
samiãky majú tmavú hlavu a hruì.
Vo‰ka ovsená Ïije cel˘ rok na obilí a na trávach,
nemení hostiteºov. Neskoro na jeseÀ kladie vajíãka
na trávy a na skoro siate oziminy. Okrídlení dospelí
Obr. 22 - vo‰ky ãasto cicajú aj v zelen˘ch klasoch
jedinci osídºujú ìal‰ie porasty obilia od druhej dekády
mája, pri prezimovaní v ‰tádiu n˘mf alebo dospel˘ch
jedincov aj skôr. Niekoºko bezkrídlych generácií sa vyvíja
prednostne na klasoch a metlinách, kde cicajú na vretenách a bázach pliev. Ku koncu mlieãnej zrelosti prelietavajú letné
okrídlené formy na v˘mrv, kukurice a trávy. Vo‰ky väã‰inou nespôsobujú svojím cicaním na listoch a klasoch Ïiadne
‰pecifické príznaky. Pri silnom napadnutí klasov a metlín sú vo‰kami husto osídlené predov‰etk˘m vretená klasov,
metliny a báze pliev. Po‰kodené klasy sú krátko pred dozretím zreteºne uÏ‰ie ako tie zdravé. Na silno napadnut˘ch listoch
vznikajú najprv Ïltavé ‰kvrny, neskôr tieto listy predãasne Ïltnú, niekedy sa skrúcajú alebo vlnia. Na napadnut˘ch
rastlinách sa pri vy‰‰ej vlhkosti vzduchu na v˘kaloch bohat˘ch na uhºovodíky (medovice) usídºujú ãerne.
Bezkrídle samiãky vo‰ky trávovej (Metopolophium dirhodum) sú 2,8 - 3 mm veºké, zelené s tmav‰ím pruhom
na dorzálnej strane tela, okrídlené samiãky majú tmavú hlavu a hruì.
Vo‰ka trávová sa objavuje v porastoch obilnín v apríli aÏ máji. V ãase od klasenia do mlieãnej zrelosti spôsobuje
priame ‰kody cicaním. Spôsobuje podobné ‰kody ako ìal‰ie vo‰ky na obilninách. V jesennom období prelietava na ruÏe,
kde kladie vajíãka, ktoré prezimujú.
Bezkrídle samiãky vo‰ky ãremchovej (Rhopalosiphum padi) sú 2 - 3 mm veºké, sfarbenie je zelené s tmav˘m chvostíkom
(caudou) a sifunkulami, okrídlená samiãka má hlavu a hruì ãiernu, zadoãek zelen˘ s hnedoãervenou ‰kvrnou medzi
sifunkulami.
Vo‰ka ãremchová sa objavuje v porastoch obilnín v apríli aÏ máji. V ãase od klasenia do mlieãnej zrelosti spôsobuje
priame ‰kody cicaním.
V jesennom období prelietava na ãremchu, kde kladie vajíãka, ktoré prezimujú. Neskoro na jar spôsobujú vo‰ky len
priame ‰kody cicaním. Na ochranu sú registrované Nurelle D (0,6 l/ha), ú. l. cypermethrin s chlorpyrifosom, Bi - 58 EC
Nové (0,6 l/ha), ú. l. dimethoate alebo Perfekthion (0,6 - 1 l/ha), ú. l. dimethoate vzhºadom na dlhú reziduálnu úãinnosÈ.
Aplikácia pyrethroidov Alfametrin (0,1 l/ha), ú. l. alpha-cypermethrin, Vaztak 10 EC (0,1l/ha), ú. l. alpha-cypermethrin,
Decis Mega (0,125 l/ha), ú. l. deltamethrin, Karate Zeon (0,15 l/ha), ú. l. lambda-cyhalothrin, Rapid (0,08 l/ha),
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ú. l. gamma-cyhalothrin, Cyperkill 25 EC (0,1 l/ha), ú. l. cypermethrin, Proteus 110 OD (0,5 l/ha), ú. l. thiacloprid
+ deltamethrin, Fury 10 EW (0,1 l/ha), ú. l. zeta-cypermethrin, Pirimor 50 WG (0,3 kg/ha), ú. l. pirimicarb po fáze
mlieãnej zrelosti je uÏ neúãelné.
V rovnakom ãase, koncom mája, sa zaãínajú objavovaÈ prví zástupcovia strapiek (Thysanoptera).
Strapky sú drobn˘ hmyz veºkosti 1 - 3 mm pri väã‰ine druhov. Telo je ‰tíhle a pretiahnuté. Tykadlá sú krátke, nitkovité.
Majú asymetrické, bodavo-cicavé ústne ústrojenstvo. Krídla sú veºmi úzke s hust˘m lemom b⁄v na okrajoch. U väã‰iny
druhov prevaÏuje Ïltkasté alebo hnedo-ãierne sfarbenie.
Nymfy a dospelí jedinci strapiek vyciciavajú povrchové bunky listov, kvietkov, klasov alebo nezrel˘ch obiliek. PretoÏe
do t˘chto buniek preniká vzduch, pletivá sú striebristo ‰kvrnité. Neskôr sa sfarbujú do hneda a usychajú. Napadnuté klásky sa nevyvíjajú, zasychajú a sú hluché. Charakteristické sú tieÏ ãierne kvapôãky trusu.
Strapky pri silnej‰om v˘skyte môÏu spôsobiÈ hospodársky v˘znamné po‰kodenia. Vycicané kvetné ãasti sa prestávajú
vyvíjaÈ, ãasti klasov alebo aj celé klasy belejú. Cicaním na obilkách zniÏujú HTS a zhor‰ujú ìal‰ie kvalitatívne ukazovatele.
Preradením potravinárskeho obilia do k⁄mneho potom môÏu nastaÈ v˘znamné ekonomické straty. Pri v˘skyte na mnoÏiteºsk˘ch plochách v˘znamne zniÏujú klíãivosÈ z⁄n (obr. 23, 24).

Obr. 23 - strapky cicajúce poãas klasenia

Obr. 24 - strapky cicajúce na dozrievajúcom zrne

Vzhºadom na veºkosÈ a pohyblivosÈ strapiek sa aj silné v˘skyty ºahko prehliadnu. V období sucha a nadpriemern˘ch
teplôt je potrebné podrobnej‰ie kontrolovaÈ klasy, najlep‰ie ich rozobratím. Od roku 2009 na ochranu nie sú povolené
Ïiadne prípravky. Úãinkujú organofosfáty alebo neonikotínoidy registrované proti kohútikom.
Obilniny po‰kodzujú cicaním aj bzdô‰ky (Miridae), ‰títovka kuÏeºovitá (Aelia acuminata) a ‰títovka obilná (Eurygaster
maura), (obr. 25). V na‰ich podmienkach príli‰ ne‰kodia, ale pri silnej‰om v˘skyte spôsobujú zl˘ v˘voj klasov
s nevyvinut˘m zrnom a lámanie stebiel. Ochrana sa vzhºadom na minimálne ‰kody nevykonáva. MnoÏstvo ‰títoviek zniÏujú
aplikácie insekticídov proti in˘m ‰kodcom.
V niekoºkoroãn˘ch intervaloch dochádza k premnoÏeniu dvojkrídleho hmyzu vrtiviek, najãastej‰ie vrtivky obilnej
(Agromyza megalopsis).
Dospelí jedinci tejto muchy pripomínajúcej muchu domácu sú 1 - 4 mm dlhí, väã‰inou ãierni. Typické larvy dvojkrídleho
hmyzu sú na konci v˘voja aÏ 4 mm dlhí, s mocn˘mi ústnymi háãikmi, Ïltavo biele, priesvitné a porastené chæpkami.

Obr. 26 - po‰koden˘ list larvami vrtivky obilnej

Obr. 25 - bzdô‰ky
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Vrtivky obvykle prezimujú ako kukly vo vrchnej vrstve
pôdy. V apríli aÏ máji sa liahnu dospelí jedinci a ihneì sa
pária. O 5 - 8 dní neskôr kladie samiãka 20 - 30 vajíãok
jednotlivo na hornú stranu listu. Larvy mínujú v listoch.
(Obr. 26) Pupária prezimujú v pôde, v hæbke do 20 cm.
Vrtivky sa vyskytujú na v‰etk˘ch druhoch obilnín a mnoh˘ch
trávach. Na ochranu je povolen˘ postrek Decis Mega
(0,1 - 0,15 l/ha), ú. l. deltamethrín. O‰etrenie musí byÈ
vykonané vãas, pretoÏe hospodársky v˘znamné ‰kody
vznikajú v priebehu niekoºk˘ch dní.
Na metajúce rastliny kladie vajíãka 1. generácia
zelenu‰ky Ïltopásej (Chlorops pumilionis). Vyliahnuté
larvy po‰kodzujú steblo pod klasom. Následkom toho
b˘vajú klasy men‰ie a zrná slabo vyvinuté. Ochranu nie je
potrebné vykonávaÈ.
Steblá poÏieraním zvnútra po‰kodzuje taktieÏ larva
dnes uÏ málo roz‰írenej bodru‰ky obilnej (Cephus
pygmaeus) (obr. 27).
Dospelí jedinci tohto blanokrídleho hmyzu sú 6 - 10 mm
veºkí. Sfarbenie je pestré, lesklo ãierne so Ïltav˘mi
‰kvrnami na hrudi a krovkách a s dvomi prieãnymi Ïlt˘mi
pruhmi na druhom a treÈom ãlánku zadoãku. Larva je
beznohá, Ïltavá s hnedou hlavou. Na konci v˘voja je
asi 12 mm veºká.
Bodru‰ka obilná sa liahne od druhej polovice mája
z kukly v báze stebla na strnisku z predchádzajúceho roka
a nalietava najskôr k poÏeru na Ïlto kvitnúce poºné buriny.
Po spárení kladie samiãka od konca mája do júna svojim
kladielkom jednotlivo 50 vajíãok do najvrchnej‰ích
ãlánkov stebiel obilnín, predov‰etk˘m silnej‰ích odnoÏí
a najmä na okrajoch poºa. Asi po desiatich dÀoch sa liahnu
larvy, ktoré sa pomaly preÏierajú steblom smerom nadol
a prevrtávajú pritom kolienka. Vnútorné pletivá stebla
im pritom slúÏia k obÏive. Krátko pred dozretím vyÏiera
veºká larva na báze stebla do jeho steny kruhovit˘ Ïliabok,
pod ktor˘m steblo smerom nahor uzavrie zátkou z rastlinnej
drviny. Pod zátkou si larva spriada kokón, ktor˘ vyzerá,
ako by bol z celofánu. V Àom larva v diapauze preãkáva
zimu. AÏ na jar sa kuklí a uÏ po krátkom období pokoja
(8 - 14 dní) sa liahnu dospelé bodru‰ky.
Po‰kodené steblo sa láme alebo sa zniÏuje kvalita
a veºkosÈ klasu a obiliek. Chemická ochrana sa
nevykonáva, chemické prípravky nie sú registrované.
V ostatn˘ch dvoch rokoch sa ãoraz ãastej‰ie objavuje
po‰kodenie húsenicami obaºovaãa poºného (Cnephasia
pasiuana, syn. Cnephasia pumicana). Dospelí jedinci sú
‰edé a nenápadné mot˘le s rozpätím krídel 15 - 20 mm.
Vajíãka sú oválne, bielo-Ïlté, neskôr naãervenavé, 0,5 mm
dlhé. Larvy sú Ïltkasté (obr. 28). Dosahujú dæÏky 11 - 13
mm. Mot˘le lietajú poãiatkom leta v noci. Vajíãka kladú na
kmene a konáre stromov. Vyliahnuté húsenice neprijímajú
potravu a prezimujú v trhlinách v zámotkoch. Na jar sa pri
teplotách 13 °C prebúdzajú, spriadajú vlákno a vetrom sú
roznesené po okolit˘ch poliach. Najprv mínujú v listoch,
neskôr obhr˘zajú okraje listov a vyhr˘zajú v listoch okienka.
Potom nahr˘zajú steblá pod klasom a ohr˘zajú obilky
v klasoch (obr. 29). Na monitorovanie ‰kodcu je moÏné
pouÏiÈ feromónové lapaãe. Dospel˘ch jedincov aj larvy
potláãajú v‰etky insekticídne zásahy proti in˘m druhom
‰kodcov.
V ãase klasenia sa môÏu objaviÈ príznaky napadnutia
rastlín kvetn˘mi háìatkami, ktoré spôsobujú deformácie
stebla, klasov a premieÀajú obilky na hálky. V na‰ich
podmienkach by sa mohlo vyskytnúÈ háìátko p‰eniãné
(Anquina tritici), ale vzhºadom na ãistenie a morenie
osiva sa zatiaº nevyskytuje (obr. 30). Háìatko niãia
aj fungicídne moridlá.

Obr. 27 - imágo bodru‰ky obilnej

Obr. 28 - húsenice obaºovaãa poºného

Obr. 29 - obilky po‰kodené húsenicami obaºovaãa poºného
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Z ostatn˘ch háìatiek je moÏn˘ v˘skyt háìátka zhubného (Ditylenchus dipsaci), ktoré po‰kodzuje rastliny ohniskovo
poãas celej vegetácie. V˘skyty na obilninách sú vzácne. âastej‰ie sú v podnikoch, ktoré sa ‰pecializujú na pestovanie
zeleniny, ktorá prevláda v osevnom postupe a p‰enice slúÏi len ako preru‰ovaã v zeleninárskom osevnom slede. Ochrana
sa nevykonáva.

Obr. 30 - vpravo 3 zrná premenené na hálky háìatkom p‰eniãn˘m

Obr. 31 - imágo plodomora

6.6. Ochrana ozimín a jarín proti ‰kodcom na prelome jari a leta
Obvykle v júni, pred kvitnutím, kladú do klasov vajíãka plodomor p‰eniãn˘ (Contarinia tritici) a plodomor obiln˘
(Sitodiplosis mosellana), (obr. 31).
Dospelí jedinci plodomora p‰eniãného sú 1,5 - 2,5 mm veºkí, Ïltí, plodomora obilného sú oranÏovo-ãervení. Plodomor
p‰eniãn˘ má dlhé citrónovo Ïlté kladielko, plodomor obiln˘ má kladielko krat‰ie. Larvy sú na konci v˘voja 2 - 2,5 mm dlhé,
Ïlté, príp. oranÏovo-ãervené v prípade plodomora obilného apódne a acephálne. Larvy plodomora p‰eniãného môÏu
skákaÈ.
Dospelí jedinci sa liahnu od polovice júna z pôdy na poli, kde bol porast v predchádzajúcom roku napadnut˘.
Kladenie vajíãok sa uskutoãÀuje predov‰etk˘m veãer za bezvetria pri teplotách od +15 °C. Plodomor p‰eniãn˘ kladie
5 - 8 vajíãok na základ kvetu, plodomor obiln˘ kladie jedno vajíãko. Za 5 - 10 dní sa liahnu larvy a cicajú v základoch
kvetov. Larvy niãia alebo ãiastoãne po‰kodzujú základy kvetov. Po‰kodené obilky sú náchylné na hubové ochorenia.
Spodná polovica pliev je spoãiatku ãasto svetlá, neskôr je sfarbená tmavo. Po troch aÏ ‰tyroch t˘ÏdÀoch sa v daÏdivom
poãasí sÈahujú do vrchn˘ch vrstiev pôdy a prezimujú v kokónoch. Larvy oboch druhov zniÏujú hmotnosÈ a technologickú
kvalitu z⁄n. Ochranu nie je potrebné v podmienkach SR vykonávaÈ.

6.7. Obdobie dozrievania
V tomto období, kedy obilniny postupne dozrievajú nespôsobujú v súãasnosti bezstavovce v˘znamnej‰ie ‰kody.
V minulosti bol závaÏn˘ v˘skyt obiliek premenen˘ch na hálky spôsoben˘ háìátkom p‰eniãn˘m (Anquina tritici). Ochrana
v tomto období nie je moÏná. ZoÏaté osivo je treba ãistiÈ, prípadne fungicídne moriÈ. V˘skyt je ojedinel˘ a iba tam,
kde sa zasieva vlastné neo‰etrené a zle ãistené osivo.
V˘razné straty môÏu spôsobiÈ vtáky, hlodavce a ìal‰ia lesná zver. Dostupná ochrana je väã‰inou neúãinná.
VÏdy sa riaìte Zoznamom registrovan˘ch prípravkov na ochranu rastlín a in˘ch prípravkov platn˘ch pre SR.

Cikádka poºná

Príznaky viróz na obilninách
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Virózy sú ÈaÏko predpovedateºn˘m nebezpeãenstvom obilnín. Pre úãinnú ochranu proti virózam je treba aplikovaÈ cel˘ súbor
opatrení, na ktorého konci je dôsledná ochrana proti prená‰aãom viróz. Najspoºahlivej‰ie v˘sledky boli v ostatn˘ch rokoch
dosiahnuté predov‰etk˘m aplikáciou kombinovaného insekticídu Nurelle D.
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