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Prognóza výskytu mšic v roce 2001

                                                                   

  Podle  podzimního  vývoje  populace  mšic  a  doposud  trvajících  příznivých 
podmínek pro přezimování vajíček lze u vybraných druhů mšic očekávat v roce 
2001 následující letovou aktivitu.

   Kyjatka hrachová ( Acyrthosiphon pisum )  měla podzimní migraci pod úrovní dlouholetého průměru. 
Podle toho lze očekávat spíše slabší jarní migraci.

   U mšice makové  ( Aphis fabae ) se podzimní letová aktivita pohybovala kolem dlouholetého průměru. 
Orientační odpočty zimních vajíček na brslenech signalizují, že došlo k vykladení velkého množství vajíček. 
Podle množství vykladených zimních vajíček se dá v hrubých rysech usuzovat na střední až silný výskyt v roce 
2001.

     Mšice řešetláková ( Aphis nasturtii ) měla podzimní let podprůměrný až velmi slabý. Také u této mšice 
lze očekávat jen slabší jarní migraci.

      Mšice slívová ( Brachycaudus helichrysi )  měla v roce 2000 ve srovnání s rokem 1999 na většině území 
ČR jen málo početnou podzimní migraci. Extrémně vysoká byla tato migrace v oblasti Žatecka. Uvedenému 
pozorování  odpovídá  i  slabé  osázení  slivoní  vajíčky  mšic.  Podle  migrace  a  počtu  vykladených  vajíček  lze 
odhadovat na většině území jen nepočetné první generace mšic.

    U mšice zelné ( Brevicoryne brassicae ) byly podzimní záchyty na všech lokalitách ve srovnání s rokem 
1999 mnohonásobně slabší ( 10 až 20x ). Podle toho lze očekávat u tohoto druhu jen slabší počáteční výskyty.

    Mšice broskvoňová ( Myzus persicae )  patřila k mšicím s výrazně nadprůměrnou podzimní migrační 
vlnou, která trvala až do příchodu zimy. Intenzivní podzimní migraci dále potvrzuje silné zasídlení této mšice v 
nových  výsevech  řepky.  Nutno  zmínit  i  výsledky  na  testování  zamořenosti  virem mírného  žloutnutí  řepy 
( BMYV),  které potvrdily ve sledovaných lokalitách vyšší vironosnost  ( 6,3 - 7,3%).  V případě příznivých 
podmínek pro přezimování vajíček a některých anholocyklických kmenů během zimy 2000/ 2001 nutno počítat 
u této mšice v roce 2001  s výraznou primární migrací, která v případě střetu s rostlinami v raných vývojových 
fázích může způsobit rychlé šíření virů přenosných mšicemi. Také zvýšená zamořenost populace virem BMYV 
může být pro pěstitele cukrovky v lokalitách pravidelného výskytu žloutenek jistým  varováním.

      U  mšice chmelové (  Phorodon humuli  ) byla intenzita   podzimních přeletů průměrná  až  mírně 
nadprůměrná ( Morava ). Tuto skutečnost potvrzují zvýšene počty vykladených vajíček k pupenům švestek. 
Podle intenzity podzimního přeletu a počtu vykladených vajíček lze odhadnout slabé až střední výskyty prvních 
generací mšic na peckovinách.

    Mšice střemchová ( Rhopalosiphum padi )  byla v podzimním období velmi aktivní a v loňském roce 
patřila  s  výrazně  nadprůměrnou  migrací  k  nejsilněji  migrujícím  mšicím  v  podzimním  období.  V  případě 
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příznivého přezimování vajíček mšic lze očekávat intenzivní  primární migraci s velkým přímým nebezpečím 
pro porosty obilnin.

     Podzimní migrace další obilní mšice  kyjatky osenní ( Sitobion avenae )  byla jen průměrná. 
Vyjímku tvoří jen lokalita Věrovany s výrazně nadprůměrným průběhem podzimní letové aktivity. V případě 
úspěšného přezimování vajíček a trvání příznivých podmínek pro vývoj zakladatelek nutno počítat i u této mšice 
s vážnějšími škodami na obilninách, zejména v klasech ozimých pšenic.

     U ostatních sledovaných a nejmenovaných druhů byly podzimní přelety podprůměrné až 
velmi slabé a lze předpokládat, že i v roce 2001 bude úroveň letové aktivity velmi nízká.

   Do jaké míry je vypracovaná prognóza spolehlivá,  rozhodne průběh meteorologických 
podmínek  v závěru zimy a během jarního vývoje mšic na zimních hostitelských rostlinách.
   
    O skutečné letové aktivitě mšic začneme průběžně informovat v týdenních přehledech 
s krátkodobou prognózou výskytu ( Aphid Bulletin )  od začátku dubna.

    S ohledem na určité problémy s doručováním týdenních informací ( Aphid Bulletin ) se na 
Vás  obracíme  s  prosbou  o  případné  upřesnění  adresy  místa  zasílání  Aphid  Bulletinu  a 
způsobu doručování - elektronická pošta ( upřednostňujeme), případně běžným způsobem v 
obálce.  
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