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V delším časovém předstihu  (měsíce) sestavit předpověď 
výskytu  a intenzity šíření škodlivých organizmů

V kratším časovém předstihu (dny) sestavit předpověď 
výskytu  a intenzity šíření škodlivých organizmů

Přesné určení termínu nejvhodnější pro ochranný zásah 
proti škodlivým organizmům na daném pozemku nebo 
určitém území



























Ekonomický prah škodlivosti



Blýskáček řepkový

Stát Prah škodlivosti

Německo 3 – 4 brouci (BBCH 50)

Německo 9 – 10 brouků (BBCH 53 – 59)

Rakousko 1-3 brouků (uvnitř pole), 4 – 5 brouků (okraj 
pole) 
(BBCH 50)

Polsko 3 – 5 brouků (podle BBCH)



1)Cena vstupů - pesticid, nafta, mzda pracovníků
odvody a daně státu 

2)Výkupní cena produktů

3)Průběh počasí ovlivňující další vývoj škůdců



ŘEPKA na burze MATIF  (Kč/t)



9 500

9 750

10 000

10 250

10 500

ŘEPKA na burze MATIF  (Kč/t)

MATIF  květen 2016



Situace na trhu s ropou

2014                                                 2015                                                        2016





Ekonomický prah škodlivosti

PADLÍ

REZ











Význam:             závažný škůdce
Monitoring:         optické lapače

Prah škodlivosti:    3 brouci na 1 lapač za den

Krytonosec řepkový

Krytonosec čtyřzubý



Krytonosec řepkový
Krytonosec čtyřzubý



Krytonosec řepkový Krytonosec čtyřzubý



Krytonosec řepkový Krytonosec čtyřzubý

Vývoj larev 
optimální 

10 – 17o C

Vysoká mortalita

21o C a více

Vývoj larev 
optimální 

10 – 21o C

Vysoká mortalita

24o C a více



Krytonosec řepkový Krytonosec čtyřzubý



Krytonosec řepkový

sameček
samička
kladení vajíček

M.Seidenglanz



sameček
samička
kladení vajíček

M. Seidenglanz
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Předvádějící
Poznámky prezentace
Velké rozdíly mezi ranními a poledními  teplotami



Bejlomorka kapustová
Rozšíření:          všechny oblasti pěstování řepky

Význam:             mimořádně závažný škůdce

Monitoring:         vizuální kontrola obtížná , 
Morickeho miska v zóně květů

Prah škodlivosti: 1 bejlomorka na 4 květenství

Hodnocení účinnosti ochrany:    
poškozené šešule

v období zelených šešulí







Jan Kazda
ČZU Praha



Cruiser OSR (ú.l. thiamethoxam + fludioxonil
+

metalaxyl-M),
Chinook 200 FS (ú.l. imidacloprid&beta-

cyfluthrin)
Elado (ú.l.clothianidin)

od  1.12. 2013 pozastaveno používání,
po dvou letech bude rozhodnuto 
o  účelnosti tohoto rozhodnutí 







Mikrogram je 1 miliontina gramu









Mořeno Nemořeno





Podzimní škůdci
Dřepčíci rodu Phyllotreta

D.černonohý D.černý D.polní D.zelný



Dřepčíci rodu Phyllotreta
2000 - 03



1 brouk na 1 m řádky na podzim
1 larva na 1 rostlinu na jaře



Dřepčík olejkový
2002













1 brouk na 1m řádky na podzim
1 larva na 1 rostlinu na jaře







Květilka zelná 







Květilka zelná 



Krytonosec zelný
2000 -03



Krytonosec zelný
2014-15



Krytonosec zelný



Směsná infekce

viru  mozaiky vodnice (TuMV) a
viru západní žloutenky řepy (BWYV) 

Infekce  podzim 2009

Příznaky od konce května 2010









Výnos  Červené Janovice 2010
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Kukuřice 

Drátovec 



Kukuřice

1.generace















Krytonosec kořenový
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