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APHID  BULETIN  č.0 / 2002
Prognóza výskytu mšic v roce 2002

      Prognóza výskytu mšic v roce 2002 se opírá o výsledky, získané  determinací mšic 

v podzimním období  a  dále  o  terénní  pozorování  zimních  hostitelských  rostlin  některých 

druhů mšic  ( Aphis fabae, Brevicoryne brassicae, Phorodon humuli, Aphis pomi, Dysaphis  

plantaginea ) a množství vykladených vajíček. 

      Kyjatka hrachová  – Letová aktivita Acyrthosiphon pisum  byla velmi v podzimních 

měsících  velmi  slabá  a  nelze  tudíž  předpokládat  silnější  výskyty  kyjatky  hrachové 

v porostech.

      V případě mšice makové ( Aphis fabae ) situace není jednoznačná. Většinou je  hlášeno 

slabé  osázení  brslenů  vajíčky,  pouze  lokálně  je  výskyt  vajíček  na  zimních  hostitelských 

rostlinách  silný.  Tomu  rovněž  odpovídala  migrace  mšice  makové  na  podzim  a  počet 

zachycených  jedinců  v sacích  pastech.  Pouze  Věrovany  vykazovaly  vyšší  úroveň  letové 

aktivity Aphis fabae, s čímž koresponduje silný výskyt vajíček mšice makové v oblasti střední 

Moravy.  Je  tedy  možné  usuzovat,  že  mšice  maková  může  v určitých  regionech  vytvořit 

početné populace, na ostatních lokalitách by výskyty Aphis fabae měly být slabé.

      Mšice  řešetláková  (  Aphis nasturtii  ) měla průměrnou až  podprůměrnou podzimní 

migraci, to znamená, že můžeme očekávat spíše slabší napadení porostů

      Mšice slívová   ( Brachycaudus helichrysi ) navázala zvýšenou migrací v podzimních 

měsících  na  vysokou  letovou  aktivitu  v první  polovině  roku.  Nejvyšší  byla  tato  migrace 

v Chrlicích. Na území jižní a střední Moravy lze také očekávat  nejsilnější výskyty mšice 

slívové  v roce  2002,  ostatní  lokality  mohou  vykazovat  střední  výskyty  Brachycaudus 

helichrysi  vzhledem k tomu,  že  podzimní  letová  aktivita  této  mšice  v roce  2001  výrazně 

překonala hodnoty dosažené v roce 2000. 
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     Vzhledem k téměř ojedinělým záchytům  mšice zelné ( Brevicoryne brassicae ) v sacích 

pastech na podzim a většinou slabým výskytům vajíček na řepkách, můžeme předpokládat, že 

populační  hustota  mšice  zelné  v jarních  měsících  nebude  nijak  významná.  Lokálně  však 

mohou být výskyty Brevicoryne brassicae střední až silné vzhledem k silnému osázení řepek 

vajíčky zejména v oblastech jižní Moravy  a středních Čech.

      Letová aktivita  mšice broskvoňové  (  Myzus persicae ) v podzimních měsících byla 

průměrná ( Chrlice, Věrovany ) až nadprůměrná ( Čáslav, Lípa u Havlíčkova Brodu,     Žatec )

. Lze proto očekávat výraznou primární vlnu, která může být podpořena časným nástupem 

jara.  Je  třeba  ostražitosti  v případě  Myzus  persicae,  neboť  testování  vironosnosti,  které 

proběhlo mezi červnem a srpnem naznačilo, že procentuální zastoupení vironosných mšic se 

oproti roku 2000 výrazně zvýšilo.

     Velmi slabá letová aktivita mšice chmelové ( Phorodon humuli ) na podzim a většinou i 

nízké počty vajíček na slivoních  naznačují slabé ( lokálně mohou být i střední ) výskyty 

prvních generací  této mšice na peckovinách.

      Mšice střemchová  ( Rhopalosiphum padi ) může na jaře působit pěstitelům obilovin 

problémy.  Její  aktivita  na  podzim byla velmi vysoká a  díky hojnému počtu zaujímala  ve 

vzorcích  dominantní  postavení.  Nepříznivá  je  rovněž  skutečnost,  že  na  řadě  lokalit  byl 

v podzimních měsících roku 2001 potvrzen výskyt BaYDV.

      Kyjatka osenní ( Sitobion avenae ) byla na podzim 2001 letově aktivní a téměř ve všech 

lokalitách překonala  dlouhodobý průměr  z let  1994-2000.  Dá se  tedy očekávat  střední  až 

silnější  výskyt  kyjatky  osenní  na  obilninách  v jarních  měsících.  V kombinaci  s  časnou  a 

intenzivní  migrací  mšice  střemchové  na  obiloviny  může  dojít  k významnému  poškození 

porostů obilovin.

      Vzhledem k průběhu zimy, která  se pomaličku chýlí ke konci, a k průběžnému sledování 

stavu vajíček např. na brslenech, lze usuzovat, že trvale mrazivé počasí výrazně neovlivnilo 

životnost vajíček. To znamená, že výskyt mšic na zimních hostitelích a následné přelety na 

letní  hostitelské  druhy může  ovlivnit  zejména  průběh jarního  počasí  –  teploty,  srážky.  O 

aktuální  situaci  v porostech  začneme  pravidelně  informovat  v řádných  číslech  Aphid 

Bulletinu, které začnou vycházet pravděpodobně od 5. dubna 2002 ( Provoz sacích pastí by 

měl být zahájen 1.4.2002. Počáteční datum ovšem může být upraveno s ohledem na průběh 

počasí na konci března  a začátku měsíce dubna. )



      Stejně jako v loňském roce bychom Vás chtěli poprosit a případnou aktualizaci svých 

emailových adres. 

      Na závěr bychom chtěli popřát všem úspěšnou sezónu 2002.
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