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ÚVOD 

 
Státní rostlinolékařská správa (SRS) vydává „Přehled výskytu sledovaných škodlivých 

organismů a poruch rostlin na území ČR za rok 2010“. Přehled obsahuje evidenci výskytu 

vybraných škodlivých organismů v textové a mapové formě a charakteristiku 

meteorologických podmínek pro jejich výskyt. Nově jsou doplněny grafické přehledy průběhu 

náletů vybraných druhů motýlů s noční aktivitou do světelných lapačů. 

 

 

 

Podklady k evidenci výskytu škodlivých organismů a poruch získaly obvodní oddělení 

a oblastní odbory Státní rostlinolékařské správy pozorováním v terénu na pozorovacích 

bodech i mimo ně podle závazných metodik prognózy, signalizace a evidence. Výsledky 

pozorování následně zpracovali specialisté oblastních odborů a odboru ochrany proti 

škodlivým organismům.  

 

 

 

Charakteristika meteorologických podmínek pro výskyt škodlivých organismů 

a poruch je předloţena ve formě tabulkového přehledu měsíčních a týdenních charakteristik 

roku 2010 a stručného hodnocení přehledu počasí podle „Měsíčních přehledů“  ČHMÚ 

v Praze.  

 

 

 

 Vydavatel děkuje všem, kteří se podíleli na zajišťování podkladů, jejich zpracování 

a vydání „Přehledu“.  

 

 

 

 

 

 

 

ODBOR OCHRANY PROTI ŠKODLIVÝM ORGANISMŮM  

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA 
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ČÁST I. 

Hodnocení klimatických poměrů na území ČR v roce 2010 
 

1 Tabulka měsíčních a týdenních charakteristik 2010 

   (výpis z Agrometeorologického zpravodaje ČHMÚ) 

 

Období 

Teplota (°C) Sráţky (mm) Sluneční svit (h) 

Čechy Morava Čechy Morava Čechy Morava 

°C odch °C odch mm %N mm %N hod. %N hod. %N 

leden -4,6 -3,3 -5,0 -3,1 51 113 55 157 28 68 33 68 
únor -1,7 -1,0 -1,2 -0,6 23 64 29 91 43 65 51 70 

březen 2,9 -0,2 3,5 0,2 41 87 23 61 137 124 148 128 
29.3.–4.4. 6,2 0,3 7,2 0,7 15  125 12 123 18 66 21 69 
5.4.–11.4. 5,4 -1,1 6,0 -1,3 10,6 100 12,0 105 40 124 33 96 

12.4.–18.4. 7,4 1,1 7,9 0,9 9,0  89 26,0  218 35  97 29  77 
19.4.–25.4. 9,1 0,6 9,6 0,6 1  8,4 1  8,5 70  174 60  148 
26.4.–2.5. 13,4 4,7 14,2 4,7 14  105 13  68 45  124 50  142 
3.5.–9.5. 10,0 -1,1 11,8 0,1 19  127 31  20 19  47 16  37 

10.5.–16.5. 10,6 -1,6 11,9 -1,0 18  122 51  309 37  80 9 18 
17.5.–23.5. 12,0 -1,1 11,8 -2,0 14  71 36  173 21  46 16  34 
24.5.–30.5. 13,9 0,5 14,7 0,8 28  140 33  132 33  69 31  64 
31.5.–6.6. 13,8 -0,4 14,1 -0,6 27  154 41  194 41  88 37  75 
7.6.–13.6. 20,5 5,4 21,8 6,1 19,1  101 25,1  114 60  136 62  140 

14.6.–20.6. 14,3 -1,2 15,0 -1,0 12  58 17  84 31  67 25  51 
21.6.–27.6 16,4 -0,2 16,2 -0,8 2  11 2 9 57  115 60  122 
28.6.–4.7. 21,8 4,7 21,1 3,4 5  30 0,6 4 56  116 61  121 
5.7.–11.7. 20,4 3,7 19,6 2,4 9  57 14  82 76  153 71  133 

12.7.–18.7. 23,2 5,8 23,7 5,8 41  239 39  196 57  118 67  129 
19.7.–25.7 19,3 2,2 20,1 2,4 48  218 41  189 43  101 39  88 
26.7.–1.8. 17,2 -0,4 17,4 -0,5 9  52 28  152 46  93 33  66 
2.8.–8.8. 17,3 -0,6 18,4 -0,1 81  270 30  133 26  51 36  70 

9.8.–15.8. 18,9 0,9 20,4 1,7 30  208 18  156 38  72 58  105 
16.8.–22.8. 17,3 0,6 17,5 0,2 10  55 7  38 50  111 54  113 
23.8.–29.8. 16,7 1,6 17,5 1,7 28,7  186 22,0  137 29,8  77 36,7  87 
30.8.–5.9. 11,5 -3,8 11,3 -4,4 10  64 39  296 22  53 17  39 
6.9.–12.9. 12,6 -1,2 12,9 -1,7 6  38 10  72 40  114 30  82 

13.9.–19.9. 11,3 -1,9 13,0 -0,7 7  66 4  32 27  74 34  90 
20.9.–26.9. 12,5 0,3 13,4 0,6 42  396 38  323 44  133 53  146 
27.9.–3.10. 8,6 -2,3 8,6 -2,7 28  286 18  206 7  22 5 15 

říjen 5,9 -2,1 6,1 -2,4 12  27 13  32 126  122 132  113 
listopad 4,8 2,2 6,2 3,2 69,0  138 53,0  113 44  99 50  96 
prosinec -4,9 -4,8 -4,2 -3,9 64  118 42  95 25  73 35  88 
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2 Stručný průběh počasí  

 

Leden byl na území ČR teplotně podnormální (-2,2 
o
C; větší odchylka od normálu na 

území Čech) a sráţkově nadnormální (139 %). Vyznačoval se častými inverzemi a krátkou 

dobou slunečního svitu. V závěru měsíce poklesly minimální teploty na celém území           

k -20 
o
C. Po celé období byla souvislá sněhová pokrývka.     

 

Únor byl teplotně podnormální (-0,7 
o
C) a sráţkově rovněţ podnormální (68%). Na 

počátku měsíce pokračovalo velmi chladné počasí (minimální denní teploty okolo -10 
o
C). Ve 

druhé polovině měsíce došlo k oteplení (maximální denní teploty 10 
o
C) a tání sněhové 

pokrývky.  

 
Po celý leden a únor byly porosty pod souvislou sněhovou pokrývkou, místy byl sníh 

zledovatělý. V lednu bylo chladno, byly zaznamenány dny, kdy denní teploty nepřekročily -10 °C 

(např. v okrese Cheb). Další zvláštností v západních Čechách byla doba bez slunečního svitu, kdy 

heliografy naměřily během ledna pouhých 8,2 hod slunečního svitu. Častá byla inverze. Lednové 

sráţky byly v západních Čechách o polovinu vyšší, neţ dlouhodobý průměr, stejná situace byla 

zaznamenána na Moravě; v Čechách celkově spadlo 113 % normálu sráţek. Teploty se pohybovaly 

převáţně pod bodem mrazu, nejniţší teploty byly naměřeny ve východních Čechách v okrese Jičín -28 

°C. V druhé polovině února se začalo oteplovat, denní teploty se pohybovaly okolo +8 °C, nejvyšší 

teploty byly zaznamenány v okrese Pardubice +15 °C. Sníh v teplejších lokalitách roztál.  

 

Březen byl teplotně téměř normální (+0,2 
o
C) a sráţkově slabě podnormální (84 %). 

Na konci první dekády měsíce došlo opět k výraznému ochlazení (minimální denní teploty se 

pohybovaly v rozmezí -10 
o
C aţ -15 

o
C). Ve vyšších polohách byly zpočátku ještě sněhové 

sráţky, později přecházely ve smíšené a dešťové. Koncem měsíce jiţ byly ojediněle 

zaznamenány první bouřky. Závěr měsíce byl velmi teplý (teploty okolo 20 
o
C). 

 
Začátkem března se citelně ochladilo, teploty ve vyšších polohách klesly aţ k -18 °C (Náchod) 

a napadla souvislá sněhová pokrývka. V polovině března bylo chladno s občasnými sráţkami, ve 

vyšších polohách sněhovými. Postupně se oteplilo, bylo polojasno aţ jasno; denní teploty se 

pohybovaly okolo 15 °C, v niţších polohách vystoupily aţ k +20 °C (24.3.). Sněhová pokrývka po 

oteplení rychle roztávala, sníh leţel jen ve vyšších polohách. V okrese Rychnov nad Kněţnou (Týniště 

nad Orlicí) došlo k mírnému zvednutí hladin vodních toků a místnímu rozlivu Orlice. Na konci 

sledovaného období bylo zaznamenáno přibývání oblačnosti s dešťovými sráţkami. Do konce března 

bylo převáţně zataţeno, časté dešťové či smíšené přeháňky, denní teploty se pohybovaly v rozmezí  

8–14° C. 

 

Duben byl teplotně nadnormální (+0,8 
o
C) a sráţkově normální (101 %). Na počátku 

měsíce bylo chladnější, proměnlivé počasí se sráţkami dešťového i sněhového charakteru, 

nejniţší teploty byly dosaţeny na počátku 1. a 3. dekády, v závěru měsíce dosahovaly 

maximální denní teploty aţ 25 
o
C. 

 

Začátkem dubna byly většinou sráţky minimální, převaţovalo chladnější počasí 

s proměnlivou oblačností a přechodně zesilujícím větrem; v okresech Chrudim, Trutnov napadlo 2.4. 

aţ 25 cm sněhu. Ranní teploty klesly k -5 °C (západní Čechy), denní teploty byly naměřeny v rozmezí 

10–20 °C. V první dekádě dubna byly zaznamenány také první bouřky. Koncem první dekády období 

se ochladilo, bylo zataţeno s deštěm. Ve druhé dekádě bylo převáţně polojasno aţ jasno, místy při 

zvýšené oblačnosti zataţeno s přeháňkami; zpočátku ve vyšších polohách padal sníh (Cheb, Karlovy 

Vary). Velmi proměnlivé počasí bylo zaznamenáno ve východních Čechách. Ranní a noční teploty 

klesaly pod bod mrazu (při vyjasnění aţ -6 °C). Denní teploty byly naměřeny v poměrně širokém 

rozmezí 6–20 °C. Ve třetí dekádě bylo polojasno aţ jasno s denními teplotami dosahujícími letních 
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teplot, zejména ve čtvrtek a v pátek, kdy bylo naměřeno aţ 26 °C. V závěru období postoupila do 

střední Evropy studená fronta, která s sebou přinesla ochlazení a zvýšenou oblačnost, místy byly 

zaznamenány přeháňky, občas i bouřky. Denní teploty se pohybovaly v rozmezí 15–19 °C. 

 

Květen byl, především na Moravě a ve Slezsku, teplotně podnormální (-0,8 
o
C) 

a sráţkově nadnormální (181 %). Chladné počasí trvalo od konce 1. dekády do poloviny 

měsíce. Intenzivní sráţky byly na počátku a především v polovině 2. a 3. dekády měsíce, na 

SV Moravě a v severních Čechách došlo k četným lokálním povodním, na ostatním území 

k zamokření a v níţinách i k zaplavení pozemků.   

 
Počátkem měsíce bylo převáţně oblačno se sráţkami, v závěru týdne i silné intenzity. 

Ojediněle byly zaznamenány bouřky. Denní teploty se pohybovaly v rozmezí 11–20 °C, noční a ranní 

teploty neklesaly pod bod mrazu. Místy foukal studený vítr. Začátek druhé dekády byl poměrně teplý. 

Poté došlo k ochlazení s velkou oblačností a častými dešťovými přeháňkami, místy s bouřkami. 

V některých okresech naměřili úhrn sráţek 16–50 mm. Denní teploty se pohybovaly v rozmezí 11–

27 °C, noční a ranní teploty v rozmezí 3–13 °C. Celé období bylo větrné. Koncem druhé dekády byla 

zaznamenána téměř trvalá velká oblačnost s místy vydatnými sráţkami, zejména na Moravě; 

v horských oblastech sněţilo (Trutnov). Noční teploty se pohybovaly v rozmezí 4–10 °C, denní teploty 

byly naměřeny v rozmezí 9–20 °C, na počátku třetí dekády docházelo k pozvolnému oteplování. 

Sráţkově bylo období nadprůměrné, teplotně podprůměrné. Místy foukal silný vítr. Koncem dekády 

byla proměnlivá oblačnost s četnými přeháňkami, přívalovými dešti a bouřkami doprovázenými 

silným větrem. Ranní teploty se pohybovaly v rozmezí 7–13 °C, denní teploty vystoupily aţ na 22 °C.  

  

Červen byl teplotně nadnormální (+1,2 
o
C) a sráţkově mírně podnormální (88 %). Na 

počátku měsíce bylo chladné počasí s intenzivními sráţkami, které způsobily opět lokální 

povodně na Moravě a v severních Čechách, po kterém následovalo na konci 1. dekády náhlé 

oteplení (maximální denní teploty 30 aţ 33 
o
C – tropické dny). Na konci 2. dekády došlo 

k výraznému ochlazení doprovázenému sráţkami, závěr měsíce byl opět velmi teplý. 

 
Počátkem měsíce bylo chladné a deštivé počasí. Noční teploty se pohybovaly v rozmezí 7–

12 °C, denní teploty byly naměřeny v rozmezí 10–16 °C. V polovině první dekády došlo k výraznému 

oteplení s intenzivním slunečním svitem. Denní teploty v závěru týdne dosahovaly aţ 25 °C. Koncem 

první a na začátku druhé dekády bylo převáţně polojasno aţ jasno, noční teploty se pohybovaly 

v rozmezí 11–17 °C, nejvyšší denní teploty dosahovaly tropických hodnot aţ 30 °C. V druhé dekádě 

bylo převáţně oblačno aţ polojasno, větrno, nejvyšší denní teploty dosahovaly 15–26 °C, noční 

teploty se pohybovaly v rozmezí 6–13 °C. Koncem dekády bylo deštivé počasí, převáţně se jednalo 

o přeháňky a lokální bouřky. Počátkem třetí dekády se postupně oteplilo, bylo oblačno aţ polojasno, 

ke konci týdne slunečno. Ranní teploty se pohybovaly v rozmezí 10–14 °C, odpolední teploty 

vystoupily aţ na cca 28 °C. Na konci měsíce bylo většinou polojasno aţ jasno.  

 

Červenec byl teplotně silně nadnormální (+3,1 
o
C) a sráţkově rovněţ nadnormální 

(149 %). Na počátku měsíce došlo k ochlazení, ve druhé dekádě následovalo velmi teplé 

počasí s tropickými teplotami 30 – 36 
o
C. Sráţky byly převáţně přeháňkového nebo 

bouřkového charakteru, na konci druhé dekády nastalo období s intenzivními sráţkami a opět 

došlo k lokálním povodním. V závěru měsíce došlo k velmi výraznému ochlazení se sráţkami 

trvalého charakteru.  

 
Počátkem měsíce bylo většinou polojasno aţ jasno. Dočasné ochlazení přišlo s přechodem 

studené fronty 6.7. Ranní teploty se pohybovaly v širokém rozmezí 7–18 °C, denní a odpolední teploty 

dosahovaly tropických hodnot přes 30°C (např. Pardubice 35 °C), na mnoha místech republiky byly 

zaznamenány teplotní rekordy. Lokální sráţky byly převáţně bouřkového charakteru. Ve druhé dekádě 

pokračovalo velmi teplé, slunečné počasí s tropickými teplotami, které místy dosahovaly aţ 37 °C 

(Hradec Králové). Přechod studené fronty byl zaznamenán 17.–19.7. Sráţkové úhrny v některých 
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lokalitách okresu Chrudim dosáhly aţ 120 mm (Hamry), 100 mm (Seč – lokální povodně /Včelákov, 

Hamry, Hrochův Týnec, Řestoky, Zaječice Trojovice/). Koncem období se výrazně ochladilo místy aţ 

o 20 °C, bylo převáţně zataţeno se sráţkami trvalého charakteru. Ve třetí dekádě pokračovalo 

chladnější a na sráţky bohatší počasí. Celkově bylo počasí velmi proměnlivé, s občasnými přeháňkami 

aţ přívalovými sráţkami a silným větrem. Denní teploty dosahovaly 18–34 °C a noční 7–19 °C.  

 

Srpen byl teplotně nadnormální (+0,6 
o
C) a sráţkově silně nadnormální (192 %). 

Počátkem měsíce nastalo velmi teplé počasí, během intenzivních sráţek došlo k výraznému 

ochlazení. Na konci 2. a 3. dekády bylo opět velmi chladné počasí. Na konci první dekády 

(6.–7.8.) byly na území severních Čech extrémní sráţkové úhrny, které způsobily opět 

bleskové povodně, intenzivní sráţky byly rovněţ v závěru měsíce.     

 
Ve druhé polovině první dekády došlo na území ČR k výrazné sráţkové činnosti a následně 

k velkým záplavám v mnoha okresech. Ve druhé dekádě a třetí dekádě bylo proměnlivé počasí 

s častými výkyvy teplot a přechody front se sráţkami různé intenzity, lokálně se vyskytly bouřky, 

krupobití a vydatné deště. Denní teploty se pohybovaly v širokém rozmezí 16–32 °C, noční teploty 

byly 8–18 °C, v závěru třetí dekády klesly místy i k 6 °C (Rychnov nad Kněţnou) a bylo deštivé 

počasí s denními teplotami do 15 °C.  

 

Září bylo teplotně podnormální (-1,5 
o
C) a sráţkově nadnormální (163 %). Na 

počátku 2. a 3. dekády bylo velmi teplé počasí (maximální teploty 20–25 
o
C), na konci 

2. dekády a v závěru měsíce bylo naopak velmi chladné a deštivé počasí. Ve středních 

a severních Čechách došlo opět k lokálním povodním.  

 
Na počátku první dekády bylo přechodně polojasno s denními teplotami do 18 °C, v noci 

s teplotami 1–6 °C a místy se vyskytly i přízemní mrazíky. V okrese Náchod (Broumov – 

Hejtmánkovice) bylo dne 4.9. zaznamenáno krupobití. Od 8.9. do 16.9. bylo převáţně oblačno 

s deštěm a s teplotami ráno 6-12 °C, odpoledne 15–18 °C. Od 17.9. bylo počasí opět beze sráţek, 

s častými ranními mlhami, převáţně polojasno s denními teplotami vystupujícími aţ nad 20 °C 

a nočními teplotami klesajícími na 3–5 °C (místy byly přízemní mrazíky). V závěru sledovaného 

období se denní teploty pohybovaly v rozpětí 18–24 °C a noční 0–6 °C. V polovině třetí dekády opět 

došlo k ochlazení a byly zaznamenány silné sráţky (Pardubice, 90 mm). 

 

Říjen byl teplotně podnormální (-1,9 
 o

C) a sráţkově silně podnormální (31 %). Teplé 

počasí bylo především na konci první dekády (maximální denní teploty 15–19 
o
C).  

 
Počátkem měsíce převládalo poměrně chladné počasí s nízkou inverzní oblačností a četnými 

ranními mlhami; bylo polojasno a ranní teploty klesly aţ k 0 °C; odpolední teploty se pohybovaly od 

10 do 14 °C. V polovině října bylo zaznamenáno deštivější období s větrem a denní teploty byly 

naměřeny v rozmezí 4–8 °C. V poslední dekádě bylo převáţně polojasno s občasným deštěm, ranní 

teploty klesaly pod bod mrazu (Náchod -6 °C); denní teploty se pohybovaly v rozmezí 6–10 °C. 

Sráţky byly spíše lokálního charakteru. První sníh napadl 21.10. (Náchod). 

 

Listopad byl teplotně nadnormální (+2,3 
o
C) a sráţkově nadnormální (133 %). Na 

začátku a v polovině měsíce bylo extrémně teplé počasí (17–20 
o
C), naopak na konci měsíce 

bylo velmi chladné počasí (-6– -10 
o
C).  V závěru měsíce jiţ byla na většině území sněhová 

pokrývka.  

 
V první polovině listopadu bylo velmi teplo a ve dnech 5. a 14.11. se odchylky od normálu 

pohybovaly aţ kolem +10 °C. Dne 14.11. v Praze na Karlově naměřili maximální teplotu 21,3 °C. 

Druhá polovina listopadu byla uţ jako celek slabě podprůměrná zásluhou výrazně chladných 

posledních pěti dní; od 27.11. byly zaznamenány na celém území ledové dny s maximální teplotou 

pod bodem mrazu (aţ -10 °C).  
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Prosinec byl teplotně silně podnormální (-3,9 
o
C) a sráţkově slabě nadnormální 

(117%). Teplé počasí bylo na konci 1. dekády a v polovině 3. dekády měsíce (aţ 12 
o
C). Na 

počátku a na konci měsíce bylo velmi chladné počasí. Na většině území leţela, s výjimkou 

závěru měsíce, souvislá sněhová pokrývka.  

 
Začátkem prosince začalo sněţit a vlivem teplé fronty se teploty pohybovaly v druhém týdnu 

nad 0 °C. V polovině prosince leţelo zejména ve vyšších polohách aţ 100 cm sněhu. Sněhová 

pokrývka a velmi nízké teploty (např. Volarsko aţ -20 °C, Jičín /Podkost u Sobotky -22 °C/) byly 

zaznamenány na celém území aţ do konce roku.  

 

Zhodnocení roku 2010 

Zima byla poměrně dlouhá, kontinentálního charakteru, souvislá sněhová pokrývka 

přetrvala aţ do konce února. Teplotně podnormální byly měsíce leden a únor, květen, září 

a říjen a prosinec. Sráţkově nadnormální byly měsíce leden, duben a květen, červenec, srpen 

a září, listopad a prosinec. Z meteorologického hlediska byl rok 2010 opět velmi bohatý na 

extrémní meteorologické jevy. Na území ČR se opět vyskytly bleskové lokální povodně, ve 

druhé polovině května ve východní a severní části území (Morava a Slezsko, tj. kraje 

Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký, lokálně i Jihomoravský; Čechy – kraj Liberecký), na 

počátku srpna byly povodně v severních a severozápadních Čechách (kraj Liberecký 

a Ústecký), došlo ke ztrátám na ţivotech a rovněţ i ke značným materiálním ztrátám na 

majetku, vysoce nadnormální sráţky na celém území ČR způsobily rovněţ značné přímé 

i nepřímé škody na zemědělských plodinách.  
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ČÁST II. 

Přehled výskytu sledovaných škodlivých organismů a poruch 
 

OBILNINY 

V průběhu června byly porosty obilnin v mnoha okresech (např. Pardubice, Chrudim, 

Náchod, Kutná Hora, Svitavy, Jeseník, Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Opava, Přerov, 

Olomouc, Karviná, Prostějov, Rychnov nad Kněţnou, Jindřichův Hradec) poškozeny vlivem 

přemokření, poléhání nebo chladu. V období 28.6.–11.7. docházelo vlivem sucha 

k podesychání porostů, usychání odnoţí a předčasnému dozrávání obilnin v okrese Hradec 

Králové. V období 12.–25.7. poškodily přílivové sráţky některé porosty obilnin, na mnoha 

lokalitách došlo k polehnutí porostů (např. v okresech Kutná Hora, Písek, Domaţlice). 

V průběhu srpna bylo na četných lokalitách pozorováno porůstání v polehlých porostech.  

 V porostech podezřelých z výskytu virových zakrslostí bylo odebráno jiţ na 

podzim 2009 v nově zaloţených porostech ozimů 38 vzorků a na jaře 2010 pak dalších 

201 vzorků. Celkově tedy bylo v souvislosti s výskytem viróz na jaře 2010 odebráno 

239 vzorků; výskyt virových zakrslostí byl laboratorně potvrzen u 146 vzorků. Z pozitivních 

vzorků bylo 76 vzorků (52 %) infikováno virem zakrslosti pšenice (WDV), 32 vzorků 

(22 %) infikováno virem ţluté zakrslosti ječmene (BYDV) a 38 vzorků (26 %) infikováno 

směsnou infekcí WDV + BYDV. Slabý plošný rozsah výskytu viróz byl zjištěn u 60 % 

napadených porostů, střední rozsah u 30 % napadených porostů a silný rozsah u 10 % 

napadených porostů. Intenzita napadení byla u 44 % napadených porostů slabá (pouze 

barevné změny na listech), u 27 % napadených porostů střední a u 29 % napadených porostů 

silná (rostliny výrazně zakrslé na 50 a více % normálního vzrůstu). Na jaře bylo v důsledku 

silného poškození virózami zaoráno 20 ha pšenice ozimé v okrese Prostějov (Myslejovice). 

Od září do listopadu 2010 odebrali inspektoři SRS z rezervoárů virových zakrslostí obilnin 

(obilní výdrol, kukuřice, travní porosty na zemědělské i nezemědělské půdě) a nově 

zaloţených porostů ozimých obilnin 56 vzorků rostlin podezřelých z výskytu virových 

zakrslostí. Z nich bylo 21 vzorků pozitivních. Z pozitivních vzorků bylo 17 vzorků (80 %) 

infikováno WDV, 2 vzorky (10 %) BYDV a 2 vzorky (10 %) byly infikovány směsnou 

infekcí WDV + BYDV. V polních podmínkách se u porostů s výskytem virových zakrslostí 

také hodnotil plošný rozsah napadení virózami. Slabý výskyt byl zaznamenán u 62 % porostů, 

střední výskyt u 33 % porostů a silný výskyt u 5 % porostů.  

Okresy a katastry s laboratorně ověřenými výskyty virových zakrslostí obilnin:  

a) jaro 2010 (primární infekce v nově zaloţených porostech ozimů zjištěné na podzim 2009 + 

sekundární infekce zjištěné na jaře 2010) 

WDV – Benešov (Poříčí nad Sázavou, Pecerady), Brno-město (Chrlice), Bruntál (Opavské 

Předměstí), Domaţlice (Všekary), Hodonín (Dubňany, Ţeravice u Kyjova), Hradec Králové 

(Chlumec nad Cidlinou, Chudonice, Zachrašťany), Chrudim (Čankovice), Jihlava (Velký 

Beranov), Kladno (Kačice, Přelíc, Páleč u Zlonic, Tuchoměřice, Vraný, Hradečno), Klatovy 

(Bolešiny, Hradešice), Kolín (Křečhoř, Lošany), Litoměřice (Dlaţkovice, Děčany), Louny 

(Siřem, Krásný Dvůr), Most (Veliká Ves), Náchod (Babí u Náchoda, Suchý Důl), Nymburk 

(Kanín), Opava (Komárov u Opavy), Prostějov (Doloplazy, Drţovice, Myslejovice, 

Přemyslovice, Těšice u Nezamyslic), Přerov (Lipník nad Bečvou), Příbram (Jesenice 

u Sedlčan, Kosova Hora, Pročevily, Hlubyně), Rakovník (Krupá, Rakovník), Rychnov nad 

Kněţnou (Rychnov nad Kněţnou, Bolehošť), Šumperk (Leština), Uherské Hradiště 

(Kostelany nad Moravou, Nedachlebice), Ústí nad Orlicí (Vysoké Mýto), Vsetín (Babice 



PŘEHLED VÝSKYTU SLEDOVANÝCH ŠO A PORUCH Obilniny 

12 

 

u Kelče, Jarcová, Zašová, Perná), Vyškov (Letošov), Zlín (Halenkovice, Štípa), Ţďár nad 

Sázavou (Mirošov u Bobrové). 

BYDV – Brno-venkov (Měnín), České Budějovice (Kolný), Hodonín (Jeţov, Vracov), 

Chrudim (Orel), Jeseník (Hradec u Jeseníka), Jihlava (Bradlo), Klatovy (Hradešice), Náchod 

(Slavětín nad Metují), Opava (Bělá ve Slezsku), Pardubice (Jankovice u Přelouče), Prostějov 

(Němčice nad Hanou), Příbram (Orlov), Rakovník (Šípy), Rychnov nad Kněţnou (Rychnov 

nad Kněţnou), Trutnov (Mladé Buky, Velké Svatoňovice), Vyškov (Ivanovice na Hané), Zlín 

(Štípa). 

Směs WDV + BYDV – Břeclav (Borkovany), Hodonín (Ratíškovice), Karviná (Staré Město 

u Karviné), Kroměříţ (Drahlov u Jarohněvic, Těšnovice), Litoměřice (Dřemčice, Radouň 

u Štětí), Prostějov (Myslejovice), Rakovník (Krupá, Rakovník), Rychnov nad Kněţnou 

(Petrovice nad Orlicí), Teplice (Razice), Uherské Hradiště (Nedakonice, Drslavice, Sady, 

Těšov, Vlčnov), Ústí nad Orlicí (Výprachtice), Vsetín (Choryně, Jablůnka, Valašské Meziříčí-

město, Hrachovec, Babice u Kelče, Ratiboř, Zašová), Znojmo (Dyjákovice), Ţďár nad 

Sázavou (Heřmanov u Křiţanova, Kundratice u Křiţanova, Kundratice u Rozsoch). 
 

b) podzim 2010 (rezervoáry a nový osev) 

WDV – Blansko (Černá Hora), Brno-venkov (Prštice), Kladno (Přelíc, Zvoleněves, Klobuky, 

Lisovice), Louny (Kystra), Svitavy (Borová u Poličky, Kamenec u Poličky), Uherské Hradiště 

(Chylice, Jarošov u Uherského Hradiště, Kunovice u Uherského Hradiště, Uherský Brod, 

Uherský Ostroh, Ostroţská Nová Ves), Ústí nad Orlicí (Vraclav), Ţďár nad Sázavou 

(Stráţek).  

BYDV – Břeclav (Boleradice, Starovice). 

Směs WDV + BYDV – Uherské Hradiště (Popovice u Uherského Hradiště), Ţďár nad 

Sázavou (Olší nad Oslavou).  
 

V období 9.–29.8. byly polehlé porosty na celém území ČR silně napadeny převáţně 

černěmi obilnin (Cladosporium spp., Alternaria spp.). 
 

Výskyt kříska polního (Psammotettix alienus) byl na jaře 2010 zjišťován ve 

181 porostech obilnin, přičemţ slabý výskyt byl zaznamenán v 33 % sledovaných porostů, 

střední výskyt v 8 % porostů a silný výskyt v 1 % porostů. Od srpna do listopadu 2010 bylo 

v rezervoárech virových zakrslostí obilnin a v novém osevu ozimých obilnin provedeno 

sledování v 217 porostech, přičemţ slabý výskyt kříska byl zaznamenán v 32 % sledovaných 

porostů, střední výskyt v 12 % porostů a silný výskyt v 6 % porostů.  

Okresy a katastry s výskytem kříska polního:  

a) Jaro 2010 

Benešov (Otročice, Pecerady, Čechtice, Poříčí nad Sázavou), Beroun (Vráţ u Berouna, 

Praskolesy, Chyňava, Králův Dvůr, Otmíče), Havlíčkův Brod (Kámen u Habrů, Poděbaby, 

Dobrohostov), Hradec Králové (Chlumec nad Cidlinou, Klamoš), Chomutov (Drouţkovice), 

Jindřichův Hradec (Děbolín, Buk u Jindřichova Hradce, Příbraz, Višňová u Kardašovy 

Řečice), Karviná (Dolní Lutyně, Petrovice u Karviné, Kopytov), Kladno (Kačice, Hradečno), 

Klatovy (Hradešice, Bolešiny), Liberec (Svijanský Újezd, Petrašovice, Dolní Chrastava, 

Hradčany u Českého Dubu, Frýdlant, Raspenava), Mělník (Čečelice, Vysoká u Mělníka), 

Most (Havraň), Náchod (Jasenná, Šestajovice u Jaroměře, Městec u Nahořan, Hejtmánkovice 

Krčín), Pelhřimov (Koberovice, Hněvkovice u Humpolce, Petrovice u Humpolce), Písek 

(Staré Kestřany, Jarotice), Prostějov (Těšice u Nezamyslic), Rychnov nad Kněţnou (Rychnov 

nad Kněţnou), Svitavy (Záhraď), Trutnov (Velké Svatoňovice, Zboţí u Dvora Králové, Dvůr 
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Králové nad Labem, Havlovice, Huntířov), Vsetín (Perná u Valašského Meziříčí, Zašová, 

Babice u Kelče, Ratiboř u Vsetína, Jablůnka), Zlín (Štípa, Prštné), Znojmo (Hrádek 

u Znojma), Ţďár nad Sázavou (Mirošov u Bobrové).  

b) Podzim 2010 (rezervoáry a nový osev) 

Benešov (Černičí), Blansko (Bořitov, Černá Hora), Brno-venkov (Prštice), Břeclav (Horní 

Bojanovice, Boleradice, Břeclav, Podivín, Smolín, Starovice, Velké Pavlovice, Lednice na 

Moravě), Kladno (Přelíc, Smečno, Zvoleněves, Blevice, Nabdín, Byseň, Hobšovice, 

Stehelčeves, Ţelenice, Tuchlovice, Velká Dobrá, Třebusice, Třebíz, Trpoměchy), Kroměříţ 

(Hulín, Bílany), Liberec (Dolní Chrastava), Most (Havraň), Náchod (Hejtmánkovice, Velké 

Poříčí, Jetřichov, Křinice, Babí u Náchoda, Maršov nad Metují, Velké Petrovice), Pardubice 

(Tupesy u Přelouče), Pelhřimov (Velký Rybník u Humpolce, Vyklantice), Praha hl.m. 

(Březiněves, Kolovraty), Prachatice (Prachatice), Přerov (Buk), Příbram (Bezděkov pod 

Třemšínem, Bubovice u Březnice, Vysoká Pec u Bohutína, Třebsko, Volenice u Březnice), 

Rakovník (Hředle, Lišany u Rakovníka, Lodenice, Rakovník), Rychnov nad Kněţnou 

(Bolehošť, Kostelec nad Orlicí, Nová Ves u Albrechtic, Štěpánovsko, Dobruška, Mokré), 

Svitavy (Bělá nad Svitavou, Březina u Moravské Třebové, Řídký, Čistá u Litomyšle, Gruna, 

Kamenec u Poličky, Karle, Křenov, Mikuleč, Pohledy, Polička, Pomezí, Radiměř, Svitavy-

předměstí, Moravský Lačnov, Újezdec u Litomyšle, Moravská Třebová), Tábor (Dub 

u Ratibořských Hor), Teplice (Bořislav, Suché), Uherské Hradiště (Hluk, Kunovice 

u Uherského Hradiště, Nedakonice, Chylice, Ostroţská Nová Ves, Uherský Ostroh), Ústí nad 

Orlicí (Vysoké Mýto, Vlčkov), Vsetín (Kladeruby), Zlín (Prštné, Štípa, Doubravy), Znojmo 

(Velký Karlov, Jaroslavice, Dyje, Derflice), Ţďár nad Sázavou (Kundratice u Křiţanova, 

Jámy, Mirošov u Bobrové).  

V období 12.–25.4. bylo pozorováno v okresech Karlovy Vary a Sokolov všeobecně 

silné zaplevelení ozimých obilnin přezimujícími plevely – violkou rolní (Viola arvense), 

rozrazily (Veronica spp.), svízelem přítulou (Galium aparine), chundelkou metlicí (Apera 

spica-venti), penízkem rolním (Thlaspi arvense), kokoškou pastuší tobolkou (Capsella bursa-

pastoris), hluchavkou nachovou (Lamium purpureum), lipnicí roční (Poa annua).  
 

PŠENICE OZIMÁ 

V období 1.1.–14.3. bylo zaznamenáno poškození mrazem v okresech Hradec 

Králové (Humburky, Nový Bydţov, Starý Bydţov), Kladno (jednotlivé rostliny), Kroměříţ 

(Drahlov u Jarohněvic, Věţky, Počernice) a Svitavy (Oldříš) a lokální poškození porostů 

herbicidy na úvratích v okrese Karviná. Ve druhé polovině března bylo zjištěno lokální 

poškození mrazem v okresech Blansko, Bruntál a Havlíčkův Brod (Koţlí, Bohumilice, 

Hněvkovice). V období 12.–25.4. bylo zaznamenáno lokální poškození hnojivem DAM 390 

v okresech Nymburk a Přerov a ojedinělé poškození herbicidy v okrese Karviná. V průběhu 

května bylo lokálně zaznamenáno ţloutnutí porostů s nespecifickými skvrnami 

fyziologického původu vlivem přemokření, utuţení půdy a nedostatku půdního vzduchu 

v okresech Bruntál, Jeseník, Opava a Přerov. V průběhu června se v některých okresech na 

severní Moravě a ve Slezsku lokálně projevoval negativní vliv podmáčení a přemokření 

v předchozím období – projevy poškození porostů byly zaznamenávány hlavně v okrese 

Přerov. V první polovině července byly na četných lokalitách okresů Plzeň-sever (Plasy) 

a Prostějov pozorovány projevy běloklasosti. V důsledku sucha docházelo k nouzovému 

dozrávání porostů, usychaly poslední listy, porosty na štěrkovitých lokalitách byly jiţ silně 

podeschlé, např. v okresech Kladno a Rokycany. V období 26.7.–8.8. bylo zaznamenáno 

poléhání porostů vlivem intenzivních sráţek v okresech Chrudim, Olomouc (Štarnov, 
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Droţdín, Doloplazy, Cholina) a Opava. Dne 16.8. došlo k poškození porostu kroupami 

v okrese Jindřichův Hradec (Červený Hrádek).  

Ohniskový výskyt šedobílé sněţné plísňovitosti obilnin (Typhula incarnata) byl 

sledován v období 1.1.–14.3. v okrese Břeclav (Moravský Ţiţkov).  

V období 1.1.–14.3. byly pozorovány ojediněle střední výskyty růţové sněţné 

plísňovitosti obilnin (Monographella nivalis) v okrese Jeseník (Velká Kraš, Skorošice); 

střední výskyt byl zjištěn v okresech Svitavy, Kroměříţ (Věţky, Počernice), Břeclav 

(Hlohovec), Hodonín (Vracov, Milovice, Dambořice) a Vsetín. Lokálně silný výskyt byl 

sledován v okrese Karviná (Kopytov – poškozeno cca 30 % rostlin) a silný výskyt v okrese 

Břeclav (Moravský Ţiţkov). Lokální výskyt byl sledován v okrese Chrudim a ohniskový 

výskyt v okrese Kladno. Ve druhé polovině března byly zaznamenány střední výskyty 

v okresech Mladá Boleslav (plošně) a Kroměříţ (Trávník u Kroměříţe); lokálně střední 

výskyty v okrese Klatovy (Horaţďovice); ohniskové střední výskyty v okresech Opava, 

Přerov (Partutovice, Rokytnice). Střední aţ silné výskyty byly pozorovány v okresech Jihlava 

(Stará Říše, Velký Beranov) a Kladno. V průběhu dubna byly pozorovány lokálně střední 

výskyty v okresech Bruntál (Krnov, Krásné Loučky, Osoblaha) a Trutnov (Markoušovice). 

Všeobecně střední aţ silné výskyty byly zaznamenány v okresech Jihlava (Hruškové Dvory, 

Zdeňkov, Rozseč u Třešti) a Vsetín (Brňov, Jarcová, Valašské Meziříčí). Brzy zaseté 

chorobou zasaţené porosty v okrese Pelhřimov (Jetřichovec) byly zaorány. Vlivem napadení 

chorobou byly porosty v okrese Česká Lípa prořídlé a mezerovité, v okrese Litoměřice 

zůstávaly ohniskově zaschlé plochy. Na hustě setých pozemcích v západních Čechách byly 

nalezeny lokálně zcela odumřelé rostliny.  

První výskyty stéblolamu pšenice (Oculimacula yallundae) byly zaznamenány 

v období 15.–28.3. v okresech Kroměříţ (Drahlov u Jarohněvic). V průběhu dubna byl zjištěn 

lokálně silný výskyt v okrese Hradec Králové (Chlumec nad Cidlinou) a laboratorně 

potvrzené výskyty byly zaznamenány v okresech Hradec Králové (Nový Bydţov) a Vyškov 

(Drnovice). V období 10.–16.5. byl laboratorně potvrzen výskyt v okrese Hradec Králové 

(Libřice, Smrţov). V průběhu června byl zjištěn střední výskyt v okrese Kroměříţ (Drahlov 

u Jarohněvic, Těšnovice). V průběhu července byl zaznamenán střední výskyt v okresech 

Bruntál, Nový Jičín a silný výskyt v okrese Hradec Králové (Lubno u Nechanic).  

V období 1.1.–14.3. byl zaznamenán lokálně střední výskyt chorob pat stébel 

(lemované stébelné skvrnitosti pšenice – Rhizoctonia cerealis, černání kořenů a báze 

stébel obilnin – Gaeumannomyces graminis, stéblolamu pšenice – Oculimacula yallundae, 

obecné krčkové a kořenové hniloby pšenice – Fusarium spp.) v okresech Jeseník 

(Javorník, Vidnava, Česká Ves – převaţovaly výskyty Fusarium spp.). V druhé polovině 

března byl pozorován lokálně střední výskyt v okrese Kladno (na vlhkých a studených 

lokalitách) a v hustších porostech na celých územích okresů České Budějovice, Jindřichův 

Hradec, Písek a Tábor. V první polovině dubna byly zjištěny ojediněle střední výskyty 

v okrese Opava. V druhé polovině června byl zaznamenán lokálně střední výskyt v okrese 

Opava; střední výskyt v okrese Chrudim (Vrbětice); lokálně silný výskyt v okrese Vsetín 

(Jarcová, Lešná).  

V první polovině dubna byly laboratorně potvrzeny výskyty lemované stébelné 

skvrnitosti pšenice (Rhizoctonia cerealis) v okrese Hradec Králové (Světí, Libčany, 

Nechanice, Lhota pod Libčany, Nový Bydţov). V průběhu května byly zjištěny lokálně 

střední výskyty v okresech Jeseník a Opava; lokálně silné výskyty v okrese Kroměříţ 

(Chropyně, Skaštice). V období 7.–13.6. byl sledován silný výskyt v okrese Vsetín (Lešná).  

V období 1.1.–14.3. byl zaznamenán střední výskyt obecné krčkové a kořenové 

hniloby pšenice (Fusarium spp.) na bázi rostlin v okrese Ústí nad Orlicí (Vysoké Mýto). 

V průběhu dubna byl laboratorně potvrzen výskyt v okrese Hradec Králové (Libčany, Lhota 

pod Libčany) a lokálně střední výskyt v témţe okrese (Chlumec nad Cidlinou). V průběhu 
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května byl pozorován nárůst intenzity výskytu a šíření do vyšších listových pater v okrese 

Přerov (střední výskyty); lokální výskyty byly pozorovány v okrese Kladno a v západních 

Čechách. V období 26.7.–8.8. bylo napadeno 5–30 % pat stébel v okrese Vsetín (Jablůnka, 

Valašské Meziříčí, Lešná). Začátkem listopadu byl v nově zaloţených porostech zaznamenán 

první výskyt choroby v okrese Brno-venkov (Smolín).  

První výskyt růţovění klasů pšenice (Fusarium spp.) byl zjištěn v období 7.–13.6. 

v okrese Kladno. V období 21.–27.6. byly pozorovány další výskyty v okresech Brno-venkov 

(Syrovice), České Budějovice (Olešník Dříteň), Hodonín (Vnorovy, Bzenec), Chrudim, 

Jeseník (Javorník) a Opava (Oldřišov). Lokálně střední výskyt byl sledován v okresech 

Břeclav (Velké Bílovice, Valtice, Novosedly), Kroměříţ (Drahlov u Jarohněvic) a Znojmo; 

plošný střední výskyt v okrese Uherské Hradiště (Chylice). Nárůst intenzity výskytu patogenů 

Fusarium spp. a jejich šíření do vyšších listových pater bylo zjištěno v okrese Přerov (střední 

výskyt). V průběhu července byly zjištěny lokálně střední výskyty v okresech Kroměříţ, 

Vyškov (Hlubočany), Vsetín (Hošťálková) a Ţďár nad Sázavou (Blaţkov); ojediněle střední 

výskyty v okrese Jeseník (Javorník, Bernartice); střední výskyt v okresech Břeclav (Horní 

Bojanovice, Boleradice, Pouzdřany, Drnholec), České Budějovice, Hodonín (Kyjov, Bzenec), 

Hradec Králové (Lubno u Nechanic), Kroměříţ, Nový Jičín a Zlín (Prštné). Lokálně střední aţ 

silný výskyt byl pozorován v okresech Ústí nad Orlicí a Přerov. Silné výskyty byly zjištěny 

v okrese Vsetín (Jablůnka). Poškození klasů bylo pozorováno v okrese Prostějov. Nárůst 

výskytu byl sledován v okrese Kladno. V první dekádě srpna byly pozorovány lokálně 

střední výskyty v okresech Brno-venkov, Bruntál (Osoblaţsko), České Budějovice 

(Čejkovice, Ţabovřesky, Olešník, Dříteň, Hrdějovice) a Opava. Silný výskyt byl zjištěn 

v okrese Klatovy (Horaţďovice, Bolešiny).  

V rámci cíleného průzkumu bylo na pozorovacích bodech pšenice ozimé v ČR 

náhodně odebráno celkem 163 vzorků klasů. Z tohoto mnoţství bylo 86 vzorků napadeno 

růţověním klasů pšenice (hodnoceno symptomaticky), tj. 53 %. Průměrný stupeň napadení 

klasů u pozitivních vzorků byl 1,8 (stupeň 1 – velmi slabé napadení, stupeň 10 – velmi silné 

napadení). Vzorků se zvýšeným obsahem deoxynivalenolu – DON (>0,500 mg/kg zrna) bylo 

zjištěno celkem 17, tj. 10 % všech odebraných vzorků. Nejvyšší obsah DON 

činil 13,280 mg/kg zrna. Hygienický limit mnoţství DON pro zrno (1,250 mg/kg) byl 

překročen v 11 případech. Průměrný obsah DON ve vzorcích s jeho výskytem 

(celkem 111 vzorků) byl 0,389 mg/kg zrna. Vizuálně bylo zjištěno napadení touto chorobou 

u vzorků z těchto okresů (lokalit): Benešov (Čechtice), Beroun (Otmíče, Úhonice), Brno-

venkov (Chrlice, Sivice), Bruntál (Opavské Předměstí, Slezské Pavlovice), Břeclav, České 

Budějovice (Čejkovice, Hrdějovice), Český Krumlov (Netřebice), Domaţlice (Hlohová, 

Semněvice), Frýdek-Místek (Palkovice, Třanovice), Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod), 

Hodonín (Lidéřovice na Moravě), Cheb (Křiţovatka), Chrudim (Miřetice u Nasavrk, Rváčov), 

Jičín (Robousy, Rohoznice u Hořic), Jihlava (Hruškové Dvory, Velký Beranov), Jindřichův 

Hradec (Děbolín), Karviná (Kopytov), Klatovy (Bolešiny, Kolinec, Týnec u Hliněného 

Újezdu), Kolín (Velim), Kroměříţ (Drahlov u Jarohněvic, Těšnovice), Liberec (Bílá 

u Českého Dubu, Paceřice, Svijanský Újezd), Litoměřice (Kostelec nad Ohří, Roudnice nad 

Labem, Úpohlavy), Louny (Čeradice), Mělník (Vysoká u Mělníka), Nový Jičín (Kunín, 

Loučka u Nového Jičína), Nymburk (Opolánky), Písek (Radvánov, Stará Dobev), Plzeň-jih 

(Chlum u Blovic), Plzeň-sever (Chrást u Plzně, Plasy, Vochov), Praha hl. m. (Ďáblice, 

Kolovraty), Praha-východ (Úvaly u Prahy), Prostějov (Bedihošť, Nezamyslice, Němčice nad 

Hanou), Přerov (Týn nad Bečvou), Příbram (Kosova Hora, Pročevily), Rakovník (Hředle), 

Rychnov nad Kněţnou (Rychnov nad Kněţnou), Semily (Sekerkovy Loučky), Strakonice 

(Budyně, Strunkovice), Svitavy (Hradec nad Svitavou, Jevíčko, Nedošín), Šumperk 

(Mohelnice, Vitošov), Tábor (Chlebov, Chroustník, Planá nad Luţnicí), Tachov (Částkov 

u Tachova), Třebíč (Koţichovice, Vladislav), Uherské Hradiště (Nedakonice), Ústí nad 
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Labem (Stadice), Vsetín (Kelč – Nové město, Lešná), Vyškov (Ivanovice na Hané), Zlín 

(Halenkovice, Prštné), Znojmo (Hrádek u Znojma, Tasovice nad Dyjí), Ţďár nad Sázavou 

(Špinov).  

První výskyt černě obilnin (Cladosporium spp., Alternaria spp.) v klasech byl zjištěn 

v období 14.–20.6. v okresech Břeclav (Velké Bílovice, Němčičky, Velké Němčice) 

a Prostějov. V období 21.–27.6. byly zaznamenány lokální střední výskyty, především 

v podmáčených porostech, v okrese Znojmo; lokálně střední aţ silný výskyt v zaplevelených 

a podmáčených porostech byl pozorován v okrese Hodonín; všeobecně střední aţ silný výskyt 

v dlouhodobě podmáčených a zaplavených porostech byl sledován v okrese Břeclav. 

V období 12.–25.7. byl zjištěn ojediněle střední výskyt v okrese Jeseník (Javorník, 

Bernartice); lokálně střední výskyt v okresech Kroměříţ a Vyškov; ohniskově silný výskyt 

v okresech Brno-venkov a Vsetín (Hošťálková, Jablůnka). V období 26.7.–8.8. byly 

zaznamenány lokálně střední výskyty v okrese Písek (Staré Kestřany, Nemějice, Bernartice, 

Milevsko); střední výskyty v okresech Bruntál, Břeclav a Olomouc. Lokálně střední aţ silný 

výskyt byl pozorován v okresech Jeseník (Javorník, Bernartice), Hodonín (Mikulčice, 

Josefov, Kyjov) a Kroměříţ. Lokálně silný výskyt byl zjištěn v okrese Vyškov; ojediněle silný 

výskyt v okrese Frýdek-Místek (Sviadnov); silný výskyt v okrese Vsetín (Poličná). Obecně 

byl u nesklizených porostů zaznamenáván nárůst výskytu choroby v klasech.  

První výskyt světle hnědé skvrnitosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) byl 

zjištěn v období 3.–9.5. v okrese Břeclav (Němčičky, Horní Bojanovice, Velké Pavlovice). 

Lokálně střední výskyt byl ve stejném termínu pozorován v okrese Pardubice (Škudly); 

střední výskyt v okrese Rokycany (Újezd u Svatého Kříţe). V průběhu května byl 

zaznamenán lokálně střední výskyt v okrese Děčín; střední výskyt ve všech listových patrech 

v okrese Vyškov (Holubice); střední aţ silný výskyt v okrese Opava; silný výskyt v okrese 

Vsetín (Valašské Příkazy, Študlov). V průběhu června byl zjištěn střední výskyt v okresech 

Brno-venkov (Chrlice) a Děčín (Jiříkov). Střední aţ silný výskyt byl sledován v okrese Vsetín 

(Juřinka, Lešná). Lokálně silný výskyt byl zaznamenán v okrese Litoměřice (Liběšice, 

Soběnice); silný výskyt v okrese Sokolov (Štědrá u Kynšperka). Šíření bylo pozorováno 

v okresech Kladno (hlavně na severu okresu) a Prostějov. 

V období 1.1.–14.3. byl zjištěn lokálně silný výskyt padlí pšenice (Blumeria 

graminis) na druhém listu shora v okrese Kladno. V průběhu dubna byly zaznamenány 

lokálně střední výskyty v okresech Karviná (Kopytov), Louny a Příbram. Aţ střední výskyty, 

zejména na spodním listovém patře, byly sledovány na jiţní Moravě a ve východních 

Čechách (infekce postupovala na horní listy). V průběhu května byly pozorovány ohniskové 

střední výskyty v okrese Rychnov nad Kněţnou; lokálně střední výskyty v okresech Frýdek-

Místek (Palkovice), Jeseník (Javorník, Velká Kraš, Supíkovice), Nový Jičín, Opava a Přerov. 

Střední výskyty byly zjištěny v okresech Brno-venkov (Blučina), Jablonec nad Nisou 

(Rychnov u Jablonce n. N.), Kroměříţ (Drahlov u Jarohněvic), Liberec (Husa), Louny 

(Liběšovice, Hořany, Pšov), Náchod (Slavětín) a Vsetín (Valašské Meziříčí, Lešná, Kelč). 

Lokálně střední a ojediněle silné výskyty byly zaznamenány v celém okrese Svitavy. Lokálně 

silné výskyty byly hlášeny v okresech Bruntál (Krnov), Jeseník a Znojmo (Hrádek); silné 

výskyty v okrese Hradec Králové (Mlékosrby). K rychlému nárůstu výskytu choroby ve 

spodních patrech rostlin docházelo v okresech Bruntál, České Budějovice, Jeseník, Pardubice, 

Prostějov, Rokycany (Kamenný Újezd, Veselá, Mirošov) a Ústí nad Orlicí. Ojediněle byl 

zaznamenán nárůst intenzity výskytu a šíření infekcí do vyšších listových pater v okresech 

Bruntál (neošetřený porost), Frýdek-Místek a Šumperk. První výskyt v klasech byl zjištěn dne 

25.5. v okrese Uherské Hradiště (Nedakonice). V průběhu června byl pozorován lokálně 

střední výskyt v okrese Blansko a střední výskyt v okresech Hodonín (Jeţov, Vracov), Hradec 

Králové (Libčany, Štít), Louny (u náchylných odrůd), Rokycany (Mirošov), Rychnov nad 

Kněţnou, Trutnov, Ústí nad Orlicí (Ţamberk) a Vsetín (na praporcovém listu – Kelč, 
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Kladeruby, Jarcová, Zašová). Lokálně střední aţ silné výskyty i na praporcových listech byly 

zjištěny v okresech Kladno a Příbram. Lokálně silný výskyt byl zjištěn v okresech Bruntál, 

Česká Lípa (spodní patra hustých porostů), Havlíčkův Brod (Kámen), Jeseník, Karviná 

(Kopytov) a Znojmo (Hrabětice). Silný výskyt choroby byl pozorován v okresech Havlíčkův 

Brod (Hněvkovice), Jindřichův Hradec (v neošetřovaných porostech) a Ústí nad Orlicí 

(Choceň – i na praporcovém listu). V průběhu července byl zaznamenán střední výskyt 

v okrese Hradec Králové (Chlumec nad Cidlinou). V průběhu října byly v nově zaloţených 

porostech zaznamenány první ojedinělé slabé výskyty v okresech Brno-venkov (Smolín), 

Břeclav (Horní Bojanovice), Hodonín (Kyjov, Šardice), Jeseník (Uhelná) a Prostějov. 

V průběhu listopadu byl sledován aţ střední výskyt choroby v okrese Chrudim (Rozhovice, 

Chrudim, Třemošnice).  

První výskyt hnědé rzivosti pšenice (Puccinia persistens subsp. triticina) byl zjištěn 

v období 29.3.–11.4. v okresech Kladno a Kroměříţ (Těšnovice). V období 31.5.–6.6. byl 

pozorován první výskyt na praporcovém listu v okrese Uherské Hradiště (Nedakonice). 

V průběhu června byl zaznamenán ohniskově střední výskyt v okrese Hodonín (Ţarošice, 

Svatobořice); lokálně střední výskyt v okresech Kroměříţ, Vsetín (Valašské Meziříčí) 

a Znojmo; střední výskyt v okrese Kutná Hora. Ohniskově silný výskyt byl zjištěn v okrese 

Hodonín (Milovice). V průběhu července byl pozorován střední výskyt v okresech Břeclav 

(Moravský Ţiţkov, Dolní Dunajovice, Březí), Kladno, Karlovy Vary (Všeborovice), Sokolov 

(Štědrá u Kynšperka), Svitavy (Moravskotřebovsko), Trutnov, Uherské Hradiště (Ostroţská 

Nová Ves) a Vyškov (Pustiměř). Silný výskyt byl sledován v okresech Brno-venkov, 

Kroměříţ (Měnín, Lomnička), Olomouc (neošetřené porosty), Opava, Prostějov, Přerov 

(náchylné odrůdy), Ústí nad Orlicí (Vysoké Mýto, Choceň) a Vsetín (Jablůnka, Jarcová, 

Hošťálková).  

První výskyt ţluté rzivosti pšenice (Puccinia striiformis) byl zjištěn v nově 

zaloţených porostech dne 15.10. v okrese Brno-venkov (Smolín).  

V období 1.1.–14.3. byl pozorován ojedinělý výskyt tečkované listové skvrnitosti 

pšenice (Mycosphaerella graminicola) v okrese Kladno. V druhé polovině března byl zjištěn 

střední výskyt v okrese Brno-venkov (Ořechov, Prštice, Blučina). V průběhu dubna byl 

zaznamenán ojediněle střední výskyt v okrese Svitavy a lokálně střední výskyt v okresech 

Jeseník, Louny (Liběšice, Sýrovice), Nový Jičín (Jeseník nad Odrou), Opava a Přerov. Střední 

výskyt byl zjištěn v okresech Hradec Králové (Nový Bydţov, Libčany, Lhota pod Libčany, 

Chlumec nad Cidlinou), Karlovy Vary (Útvina) a na jiţní Moravě. Střední aţ silné výskyty 

byly pozorovány na náchylných odrůdách v celém okrese Rakovník; silný výskyt byl zjištěn 

v okrese Louny (Čeradice). Lokální napadení dříve setých porostů bylo pozorováno 

u cca 30 % rostlin na nejstarších listech v okrese Plzeň-sever (Červenohrádecko). V průběhu 

května byl sledován lokálně střední výskyt v okresech Frýdek-Místek, Hradec Králové 

(Libřice, Výrava, Nový Bydţov, Kosice), Cheb, Kladno, Nový Jičín, Svitavy (Janov) a Ústí 

nad Orlicí (Vysoké Mýto, Choceň, Tisová). Střední výskyty ve spodních patrech hustších 

porostů byly pozorovány v okrese Vsetín (Kelč, Kladeruby). Lokálně silný výskyt byl 

zaznamenán v okrese Opava; silný výskyt v okrese Klatovy (Smrkovec). Nárůsty intenzity 

a šíření choroby do horních listových pater byly zaznamenány v okresech Prostějov, Přerov 

a Uherské Hradiště (Nedakonice). První výskyt pyknid na praporcovém listu byl hlášen 

v okrese Uherské Hradiště (Nedakonice). V průběhu června byl zjištěn ohniskový střední 

výskyt v okrese Uherské Hradiště (Hluk); lokálně střední výskyt v okresech Bruntál, 

Olomouc, Svitavy, Vsetín (Valašské Meziříčí, Jarcová, Kelečsko) a Zlín. Střední výskyt byl 

pozorován v okresech Trutnov (Svatoňovicko) a Vyškov (Kozlany, Ivanovice). Lokálně 

střední aţ silný výskyt (i na praporcovém listu) byl zaznamenán v okrese Kladno; střední aţ 

silný výskyt v okresech Vsetín (Kladeruby) a Jeseník (Javorník, Bernartice, Česká Ves, 

Supíkovice, Hradec); silný výskyt v okresech Hradec Králové (Zádraţany, Nový Bydţov, 
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Puchlovice – v horních listových patrech) a Ústí nad Orlicí (infekce postupovala i přes 

fungicidní ošetření aţ na praporcový list). Nárůst intenzity a šíření do horních listových pater 

byl zaznamenán v okrese Opava. V průběhu července byly pozorovány střední aţ silné 

výskyty v okresech Opava a Přerov; silné výskyty v okresech Prostějov a Jeseník.  

V období 12.–25.4. byly zjištěny první výskyty tečkované plevové a listové 

skvrnitosti pšenice (Phaeosphaeria nodorum) v okrese Tábor (Turovec, Horní Hořice). 

V období 26.4.–2.5. byly zaznamenány ojediněle střední výskyty v okrese Jeseník (Javorník, 

Hradec). V průběhu května byl sledován střední výskyt v okresech Liberec (Frýdlant 

v Čechách), Přerov a Šumperk (Dubicko); střední aţ silný výskyt v okresech Hradec Králové 

(Puchlovice), Jeseník a Opava. Nárůst intenzity a šíření do vyšších listových pater byl 

zaznamenán v okrese Přerov. V průběhu června byl pozorován střední výskyt v okresech 

Blansko, Bruntál, Jihlava, Klatovy (Smrkovec, Týnec u Hliněného), Olomouc, Opava a Písek 

(Staré Kestřany, Stará Dobev, Písek, Dobešice, Milevsko, Hrazánky). Silné výskyty byly 

zaznamenány v okresech Jeseník, Karviná (Kopytov), Ústí nad Orlicí (Vysoké Mýto), Vsetín 

(Valašské Meziříčí, Kelečsko) a Ţďár nad Sázavou (neošetřené porosty). Nárůst intenzity 

výskytu a šíření do vyšších listových pater byl pozorován v severních Čechách a na severní 

Moravě a ve Slezsku. První výskyt v klasech byl zjištěn v okrese Kroměříţ (7.6. Těšnovice). 

V průběhu července byl sledován střední výskyt v okresech Plzeň-sever (Plasy), Cheb 

(Jesenice u Chebu) a Kroměříţ (Drahlov u Jarohněvic). Střední aţ silné výskyty byly zjištěny 

v okresech Klatovy, Ústí nad Orlicí a Vsetín (Bystřička, Poličná, Lešná, Kladruby, 

Kolárovice, Jablůnka, Jarcová); silné výskyty v okresech Opava, Prostějov a Přerov. 

V klasech byl pozorován lokálně střední výskyt v okresech Bruntál, Jeseník (Vidnava) 

a Karviná (Kopytov). V první dekádě srpna byl zjištěn střední výskyt v okrese Semily 

(Roztoky, Mříčná).  

V rámci průzkumu snětivostí (Tilletia spp.) bylo z porostů na pozorovacích bodech 

a dalších náhodně zvolených porostů pšenice ozimé odebráno celkem 303 vzorků, z nichţ 

bylo 126 vzorků (42 %) pozitivních na výskyt původců snětivostí. Na původce mazlavé 

snětivosti pšenice Tilletia caries připadal podíl 49,2 % z pozitivních vzorků, na původce 

zakrslé snětivosti pšenice T. controversa připadal podíl 33,3 % a na směsné infekce T. caries 

+ T. controversa podíl 13,5 %, T. caries + T. laevis podíl 2,4 %, T. caries + T. controversa + 

T. laevis podíl 1,6 %. Samostatný výskyt T. laevis nebyl v odebraných vzorcích zjištěn.  

Okresy a katastry s laboratorně ověřenými výskyty původců snětivostí pšenice ozimé:  

a) Tilletia caries – Beroun (Králův Dvůr, Otmíče), Brno-venkov (Popovice u Rajhradu), 

Břeclav (Březí u Mikulova, Vranovice), České Budějovice (Mojné-Skřidla), Hradec Králové 

(Hněvčeves), Chrudim (Chrudim), Jihlava (Hruškové Dvory, Velký Beranov), Jindřichův 

Hradec (Dunajovice, Břilice), Klatovy (Kolinec, Týnec u Hliněného Újezdu), Kolín 

(Kořenice, Kutlíře), Kutná Hora (Horní Bučice, Filipov u Čáslavi, Úţice u Kutné Hory), 

Litoměřice (Úpohlavy, Roudnice nad Labem), Opava (Oldřišov), Pardubice (Škudly, Dolany 

u Pardubic), Pelhřimov (Svépravice), Písek (Bošovice u Číţové, Lety, Radvánov), Plzeň-jih 

(Dolce, Nebílovy, Chocenický Újezd), Plzeň-město (Křimice), Plzeň-sever (Vochov, Plasy, 

Dolany u Stříbra, Dobříč, Kralovice), Praha-západ (Tursko), Prostějov (Hruška, Výšovice), 

Příbram (Korkyně, Daleké Dušníky, Vranovice pod Třemšínem, Kozičín, Kletice), Rakovník 

(Šípy), Sokolov (Štědrá u Kynšperka nad Ohří), Strakonice (Zdenice, Čkyně), Svitavy 

(Nedošín), Tábor (Planá nad Luţnicí), Teplice (Měrunice), Ústí nad Labem (Dubice nad 

Labem, Stadice), Ústí nad Orlicí (Dţbánov u Vysokého Mýta, Domoradice, České 

Heřmanice), Vyškov (Milonice), Znojmo (Načeratice), Zlín (Velký Ořechov).  

b) Tilletia controversa – Benešov (Poříčí nad Sázavou), Břeclav (Horní Bojanovice), České 

Budějovice (Hrdějovice, Lišov), Děčín (Huntířov u Děčína), Havlíčkův Brod (Havlíčkův 

Brod), Hradec Králové (Nový Bydţov), Jihlava (Horní Kosov), Jindřichův Hradec (Děbolín, 
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Studnice u Lodhéřova, Chlebov, Březina u Deštné), Kladno (Kačice), Kutná Hora (Suchdol 

u Kutné Hory), Liberec (Paceřice), Náchod (Jasenná), Opava (Větřkovice u Vítkova), 

Pelhřimov (Koberovice, Kojčice, Humpolec, Čejov), Písek (Draţíč, Čimelice, Pohoří 

u Mirovic, Svučice, Drţkrajov, Milevsko), Příbram (Bohutín, Volenice u Březnice), Rychnov 

nad Kněţnou (Chleny), Strakonice (Strunkovice nad Volyňkou), Svitavy (Pomezí, Lubná 

u Poličky, Pustá Kamenice, Horky, Jevíčko-předměstí), Tábor (Draţice u Tábora, Choustník, 

Kladruby), Ústí nad Orlicí (Rviště), Ţďár nad Sázavou (Pikárec). 

c) T. caries + T. controversa – Beroun (Vráţ u Berouna), Hodonín (Luţice u Hodonína), 

Jablonec nad Nisou (Rychnov u Jablonce nad Nisou), Jindřichův Hradec (Višňová 

u Kardašovy Řečice), Pardubice (Čepí, Bohumileč), Písek (Písecká Smoleč, Smetanova 

Lhota, Dmýštice), Plzeň-jih (Chocenice, Chlum u Blovic), Příbram (Kosova Hora, Vševily), 

Rokycany (Veselá u Rokycan), Rychnov nad Kněţnou (Trnov), Tábor (Ratibořice u Tábora, 

Hodonice u Bechyně). 

d) T. caries + T. laevis – Cheb (Nová Ves u Křiţovatky), Klatovy (Bolešiny), Plzeň-sever 

(Chrást u Plzně). 

e) T. caries + T. controversa + T. laevis – Svitavy (Hradec nad Svitavou), Tachov (Částkov 

u Tachova).  

První výskyt třásněnek (Thysanoptera) byl zaznamenán v období 3.–9.5. v okrese 

Vsetín (Zašová). V období 24.–30.5. byly zjištěny lokálně střední výskyty a poškození 

v okrese Hradec Králové (Kratonohy, Puchlovice). V období 31.5.–6.6. byly sledovány různé 

deformace listů a metajících klasů způsobené sáním třásněnek v okrese Kladno. V období 

14.–20.6. byl pozorován lokálně střední výskyt třásněnky pšeničné (Limothrips cerealium) 

v okrese Kroměříţ (Těšnovice). V průběhu července bylo zjištěno poškození klasů 

třásněnkami na většině ploch v okrese Olomouc.  

První výskyt mšic (Aphidoidea) byl pozorován v období 29.3.–11.4. na listech 

v okrese Uherské Hradiště (Nedakonice). V průběhu června byly sledovány lokálně střední 

výskyty mšice střemchové (Rhopalosiphum padi) v klasech v okrese Jeseník (Velká Kraš, 

Javorník) a střední výskyty mšic v okrese Olomouc (Slavonín, Velký Týnec, Velká Bystřice, 

Bystročice, Bystrovany). Další výskyty v klasech byly zjištěny v okresech Frýdek-Místek, 

Jeseník (Velká Kraš, Javorník), Prostějov (Bedihošť), Olomouc (Troubelice, Nedvězí), 

Opava, Ústí nad Orlicí (Vysoké Mýto). V okrese Kladno rychle narůstal počet zjištěných 

mšic, hlavně mšice střemchové – na listech se tvořily velké kolonie. V první dekádě července 

byl zjištěn střední výskyt mšic v okresech Jeseník (Velká Kraš, Javorník, Vlčice), Rychnov 

nad Kněţnou a střední výskyt mšice střemchové v okrese Ústí nad Orlicí (Hrušová). 

V průběhu září byly zaznamenány lokálně střední aţ silné výskyty mšic na výdrolu pšenice 

ozimé v okrese Rychnov nad Kněţnou (Dobruška, Týniště). V průběhu října byl pozorován 

lokálně střední výskyt mšice střemchové v okrese Hodonín (Kyjov).  

První výskyt kyjatky travní (Metopolophium dirhodum) byl zaznamenán v období 

10.–16.5. v okresech Břeclav (Horní Bojanovice, Němčičky, Mikulov) a Znojmo (Hrádek). 

První výskyt larev kyjatky osenní (Sitobion avenae) byl zjištěn v klasech dne 25.5. v okrese 

Uherské Hradiště (Nedakonice). V období 31.5.–6.6. byl zaznamenán první výskyt kolonií 

kyjatky travní v okrese Blansko (Spešov). V období 7.–13.6. byl pozorován silný výskyt 

kyjatky travní na listech středního patra v okrese Vsetín (Lešná). V období 14.–20.6. byl 

zjištěn výskyt kolonií kyjatky travní v okrese Příbram (Březnicko). V průběhu října byl 

zaznamenán první výskyt kyjatky osenní v okresech Blansko (Bořitov), Brno-venkov 

(Smolín), Břeclav (Horní Bojanovice), Uherské Hradiště (Vésky) a Znojmo (Práče).  

První výskyty kohoutků (Oulema spp.) byly zjištěny v období 29.3.–11.4. v okresech 

Náchod (Městec) a Uherské Hradiště (Nedakonice). První výskyt vajíček byl zaznamenán 

dne 22.4. v okrese Břeclav. V období 26.4.–2.5. byl zaznamenán střední výskyt kohoutků na 
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listech v okrese Liberec (Husa). V první polovině května byl zaznamenán první výskyt larev 

v okresech Blansko (Spešov), Břeclav (Horní Bojanovice), Hodonín (Těmice), Kroměříţ 

(Drahlov u Jarohněvic), Vyškov (Dědice u Vyškova) a Znojmo (Hrabětice). Lokálně střední 

výskyty dospělců byly pozorovány v okrese Svitavy. V průběhu června byl zjištěn střední 

výskyt larev v okresech Chrudim, Nový Jičín, Písek (Staré Kestřany, Stará Dobev, Protivín, 

Milevsko, Hrazánky), Přerov a Ústí nad Orlicí. Střední výskyt dospělců byl zjištěn v okrese 

Ústí nad Orlicí; silný výskyt v okrese Havlíčkův Brod (Lípa). Lokálně zvýšené poškození 

bylo pozorováno v okrese Kroměříţ (Hrachovec, Jarcová); ohniskově silné poškození porostů 

bylo hlášeno v okrese Hodonín (Čejč). V první dekádě července byl pozorován lokálně 

střední výskyt kohoutků v okrese Rychnov nad Kněţnou; lokálně silný výskyt v okrese 

Vsetín. Silné poškození listových čepelí larvami bylo zaznamenáno v okrese Plzeň-sever 

(Boječnice).  

V období 15.–28.3. byl zjištěn lokálně střední výskyt hrbáče osenního (Zabrus 

tenebrioides) v okrese Břeclav (Bulhary). Ohniskově silné poškození porostů bylo sledováno 

v okrese Hodonín (Archlebov, Draţůvky). V průběhu dubna byl zjištěn lokálně silný výskyt 

v okrese Břeclav (Velké Hostěrádky, Bohumilice, Bulhary, Milovice, Valtice). Silný výskyt 

larev v okrese Kolín (Lstiboř) zapříčinil zaorání cca 30 ha porostu. V nově zaloţených 

porostech byl v průběhu listopadu pozorován lokálně střední výskyt v okrese Břeclav 

(Pavlov, Perná) a ohniskové poškození bylo zaznamenáno v okrese Jeseník (Bludov).  

Ojedinělý výskyt listokaza zahradního (Phyllopertha horticola) v klasech byl zjištěn 

v období 14.–20.6. v okrese Šumperk (Rapotín).  

První výskyt dřepčíka obilního (Phyllotreta vittula) byl zaznamenán v období 29.3.–

11.4. v okrese Znojmo (Načeratice).  

První výskyt obaleče obilního (Cnephasia pumicana) byl zjištěn dne 26.4. v okrese 

Zlín (Prštné). První miny v listech způsobené housenkami byly zaznamenány v období 3.–9.5. 

v okrese Kladno. V období 10.–16.5. byl pozorován střední výskyt v okrese Louny 

(Čeradice). V průběhu června bylo sledováno poškození klasů ţírem housenek v okresech 

Kladno a Kroměříţ (Těšnovice). Další výskyty housenek v klasech byly pozorovány 

v okresech Břeclav (Horní Bojanovice, Velké Pavlovice) a Zlín (Prštné); lokálně střední aţ 

ojediněle silné výskyty byly zaznamenány v okrese Znojmo. Lokálně silné výskyty housenek 

byly zjištěny v okrese Kladno. V průběhu července byl sledován střední výskyt housenek 

v klasech v okrese Mladá Boleslav (Kochánecko, Předměřicko). Intenzivní nálet do 

feromonových lapáků byl zaznamenán v okrese Brno-venkov (7.7., 19.7. Chrlice) a Kladno.  

Ojedinělý výskyt housenek šedavky obilné (Apamea sordens) byl sledován v období 

7.–13.6. v okrese Prostějov.  

První výskyt bejlomorky sedlové (Haplodiplosis marginata) byl zaznamenán 

v období 10.–16.5. v okrese Brno-venkov (Újezd u Brna). V období 24.–30.5. byl pozorován 

zvýšený výskyt dospělců v okrese Kladno. V období 7.–13.6. byl zjištěn první výskyt larev 

v okrese Třebíč (Koţichovice); ojediněle střední výskyty bejlomorky byly zaznamenány 

v okrese Jeseník (Javorník). V období 28.6.–11.7. byl zjištěn první výskyt sedel na stéblech 

v okrese Olomouc.  

První výskyt dospělců plodomorky pšeničné (Contarinia tritici) byl zaznamenán 

dne 24.5. v okrese Kroměříţ (Těšnovice); první výskyt larev dne 9.6. v okrese Břeclav (Velké 

Pavlovice). 

Ojediněle zvýšený výskyt larev plodomorky plevové (Sitodiplosis mosellana) byl 

pozorován v období 24.–30.5. v okrese Bruntál (Krnov). V období 12.–25.7. byly pozorovány 

silné výskyty v klasech v okrese Vsetín (Poličná, Jablůnka, Bystřička, Jarcová).  

Výskyt zelenušky ţlutopásé (Chlorops pumilionis) byl zjištěn v období 12.–25.4. 

v okrese České Budějovice (Dříteň, Hrdějovice). První výskyt larev byl zaznamenán v období 
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14.–20.6. v okrese Kroměříţ (Drahlov u Jarohněvic). V průběhu července byl sledován, 

zejména na okraji porostů, silný výskyt v okrese Vsetín (Bystřička, Hošťálková, Poličná).  

První výskyt dospělců bodrušky obilní (Cephus pygmaeus) byl zaznamenán 

dne 24.5. v okrese Kroměříţ (Drahlov u Jarohněvic).  

V období 12.–25.4. docházelo lokálně v okrese Kladno k vadnutí středních listů 

pšenice, které bylo moţné snadno vytáhnout – na bázi vadnoucích listů byl otvor s larvou 

bzunky ječné (Oscinella frit). V období 10.–16.5. byl zjištěn střední výskyt bzunky v okrese 

Louny (Pšov). V období 24.–30.5. byl zaznamenán první výskyt puparií v okrese Třebíč 

(Mikulovice). Začátkem června bylo pozorováno lokální odumírání odnoţí způsobené 

bzunkou v okrese Chrudim.  

Ojedinělé výskyty min způsobených vrtalkami (Agromyzidae) byly sledovány 

v období 24.–30.5. v okrese Opava.  

V období 12.–25.4. byl sledován lokálně střední výskyt květilky obilné (Delia 

coarctata) v okrese Břeclav.  

V období 1.1.–14.3. byly pozorovány ojediněle střední výskyty hraboše polního 

(Microtus arvalis) v okresech Jičín a Jeseník (Javorník, Vidnava, Česká Ves, Bílý Potok); 

lokálně střední výskyty na severní Moravě a ve Slezsku; střední výskyty v okrese Svitavy. 

Lokálně aţ silné výskyty byly zaznamenány v okresech Karviná a Ostrava. Ojediněle zvýšené 

výskyty byly hlášeny v okrese Tábor (Šebířov, Mladá Voţice, Horusice, Maţice). Silnější 

výskyty byly zaznamenávány hlavně na okrajích porostů podél mezí a příkopů, odkud 

docházelo k šíření škůdce. V druhé polovině března byly zjištěny ojediněle střední výskyty 

v okresech Nový Jičín, Olomouc (Bohuňovice, Štarnov, Ţerotín, Senice na Hané, Moravská 

Loděnice), Opava a Prostějov; lokálně silné výskyty v okresech Hodonín (Lipov, Louka), 

Ţďár nad Sázavou (Nové Sady u Velké Bíteše), Olomouc (Nedvězí, Cholina), Karviná 

a Ostrava. V průběhu dubna byl sledován ohniskový střední výskyt v okrese Uherské 

Hradiště (Nivnice, Vlčnov); lokálně střední výskyt v okrese Olomouc (Chválkovice); střední 

výskyt v okresech Děčín (Huntířov), Hradec Králové (Smidary) a Chrudim (Zaječice, Orel). 

Ohniskově silný výskyt byl zjištěn v okrese Mladá Boleslav (Bezno, Chotětov); lokálně silný 

výskyt v okresech Bruntál (Rusín, Bohušov, Slezské Pavlovice, Osoblaha), Karviná, Ostrava, 

Olomouc (Ústín, Příkazy) a Opava (Oldřišov, Sudice, Rohov, Stěbořice, Třebom, Jaktař, 

Milostovice, Neplachovice); silný výskyt v okrese Louny (Peruc). V nově zaloţených 

porostech byl v průběhu října zaznamenán lokálně střední výskyt v okresech Blansko 

(Bořitov) a Břeclav (Lednice). V průběhu listopadu byly pozorovány ohniskové střední 

výskyty hraboše v okresech Olomouc a Prostějov (Hněvotín, Střelice, Slatinice, Luběnice, 

Senice na Hané, Velký Týnec, Velká Bystřice, Čechovice, Vsisko, Majetín, Náměšť na Hané, 

Bílsko ad.), dále na okrajích pozemků v okrese Příbram; silný výskyt byl sledován v okrese 

Mladá Boleslav (Velké Všelisy – 17 ha).  

V období 1.1.–14.3. bylo zaznamenáno lokálně silné zaplevelení neošetřených porostů 

především dvouděloţnými plevely v okresech Opava a Rychnov nad Kněţnou (Dlouhá Ves, 

Rychnov nad Kněţnou). V druhé polovině března bylo zjištěno střední zaplevelení porostů 

v okrese Nový Jičín a lokálně silné zaplevelení v okrese Přerov (u časně setých porostů). 

V průběhu května byl sledován lokálně střední výskyt chundelky metlice (Apera spica-venti) 

v okrese Písek (Čimelice, Mirotice, Protivín, Záhoří u Písku) a střední výskyt ovsa hluchého 

(Avena fatua) v okrese Náchod (Nahořany). V průběhu června byl pozorován střední výskyt 

sveřepu (Bromus sp.) v okrese Náchod (Nahořany) a ovsa hluchého u neošetřovaných porostů 

v okrese Semily (Jílemnice). Lokálně silné zaplevelení mákem vlčím (Papaver rhoeas) 

a svízelem (Galium sp.) bylo sledováno v okrese Chrudim. Silné výskyty svízele přítuly 

(Galium aparine) byly zjištěny v okrese Vsetín (Lhota u Kelče, Kelč, Kladeruby), sveřepu 

v okrese Louny (Černčice, Mukoděly, Luţec, Čeradice, Skupice), ovsa hluchého v okrese 

Louny (Čeradice) a heřmánkovitých plevelů (Matricaria sp.) v okrese Vsetín (Kunovice). 
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V průběhu července bylo zaznamenáno výrazné zaplevelení chundelkou metlicí v okresech 

Tábor (neošetřené plochy) a Kutná Hora (menší pole u SHR). První výskyt bolehlavu 

plamatého (Conium maculatum) byl zjištěn v okrese Hradec Králové (Hněvčeves). 

 

PŠENICE JARNÍ 

Lokálně střední aţ silné výskyty černě obilnin (Alternaria spp., Cladosporium spp.) 

a růţovění klasů pšenice (Fusarium spp.) v klasech byly zjištěny v období 12.–25.7. 

v okrese Jeseník (Javorník, Uhelná).  

V období 14.–20.6. docházelo na severní Moravě a ve Slezsku ojediněle k šíření padlí 

pšenice (Blumeria graminis) do horních listových pater.  

První výskyty světle hnědé skvrnitosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) byly 

zjištěny v období 10.–16.5. v okrese Jeseník (Vidnava).  

 Silné výskyty hnědé rzivosti pšenice (Puccinia persistens subsp. triticina) byly 

pozorovány v období 12.–25.7. na listech v okrese Trutnov (Svatoňovicko).  

Střední výskyt tečkované listové skvrnitosti pšenice (Mycosphaerella graminicola) 

a tečkované plevové a listové skvrnitosti pšenice (Phaeosphaeria nodorum) na listech byl 

sledován v období 21.–27.6. v okrese Trutnov (Velké Svatoňovice).  

V období 14.–27.6. byl zaznamenán ojediněle střední výskyt kolonií kyjatky osenní 

(Sitobion avenae) na listech v okrese Jeseník (Bernartice) a aţ střední výskyt v klasech 

v témţe okrese (Uhelná).  

První výskyty dospělců kohoutků (Oulema spp.) byly zjištěny v období 26.4.–2.5. 

v okrese Jeseník (Bernartice, Supíkovice).  

V období 12.–25.7. bylo zaznamenáno ojediněle střední aţ silné zaplevelení ovsem 

hluchým (Avena fatua) a šťovíkem (Rumex sp.) v okrese Jeseník (Uhelná, Javorník) – zejm. 

na okrajích porostů.  

 

JEČMEN OZIMÝ 

V období 1.1.–14.3. bylo zjištěno lokální poškození porostů herbicidy na úvratích 

v okrese Karviná a lokální fyziologické ţloutnutí porostů na severní Moravě a ve Slezsku. 

V průběhu dubna bylo zaznamenáno fyziologické ţloutnutí na značné části ploch v okrese 

Trutnov a lokálně u podmáčených porostů v okrese Karviná. Ojediněle bylo pozorováno 

poškození hnojivem DAM 390 v okrese Přerov. K vybělení špiček listů po postřiku 

herbicidem Sekator došlo v okrese Tachov. V průběhu května bylo sledováno ohniskové 

podmáčení porostů v okresech Opava, Prostějov a Přerov. Lokálně docházelo k poléhání po 

sráţkách v okresech Nymburk (Pátek). Olomouc, Opava, Prostějov a Přerov. Silné 

fyziologické ţloutnutí v důsledku podmáčení bylo zjištěno v okrese Karviná (Dolní Lutyně). 

V důsledku přemokření docházelo k odumírání spodních listů v okrese Frýdek-Místek. 

V průběhu června docházelo v důsledku přemokření i k uhnívání kořenového systému 

v okresech Frýdek-Místek a Prostějov (Dřevnovice, Těšetice – projevy běloklasosti 

a ohniskového nouzového dozrávání). V okrese Kladno (Vransko) došlo lokálně k silnému 

poškození rostlin vlivem podmáčení. Zhruba 40 ha porostu polehlo v okrese Louny vlivem 

intenzivních sráţek a podmáčení. V celém okrese Tábor bylo zaznamenáno polehnutí 

způsobené nejen prudkými dešťovými sráţkami, ale i prudkým větrem (hlavně porosty 

přehoustlé a značně hnojené). Polehlý porost byl zaznamenán také v okrese Hradec Králové 

(Lučice). V průběhu října byly v nově zaloţených porostech zaznamenány fyziologické 

poruchy způsobené nedostatkem vzduchu v půdě (ţloutnutí rostlin) v okrese Pardubice. 

V okrese Písek trpěly porosty na těţších půdách zamokřením.  
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V období 1.1.-14.3. byl pozorován střední výskyt šedobílé sněţné plísňovitosti 

obilnin (Typhula incarnata) v okrese Zlín (Štípa). Ve druhé polovině března byl zjištěn 

střední výskyt v celém okrese Písek a silný výskyt v okrese Praha-východ (Všechromy).  

V období 1.1.–14.3. byly pozorovány střední výskyty růţové sněţné plísňovitosti 

obilnin (Monographella nivalis) v okresech Brno-venkov (Veverská Bítýška) a Zlín (Dolní 

Ves). Ve druhé polovině března byly zaznamenány ohniskově střední výskyty v okrese České 

Budějovice; lokálně střední výskyty v okresech Ţďár nad Sázavou (Kundratice u Křiţanova, 

Záblatí u Osové Bitýšky), Jeseník (Uhelná, Vlčice, Bernartice), Šumperk (Bludov); střední 

výskyty v okresech Rychnov nad Kněţnou, Tábor (Prasetín, Klouţovice, Stará Voţice, 

Chotoviny, Předboř, Choustník); střední aţ silné výskyty v okrese Jihlava (Stará Říše, 

Bradlo); ohniskově silné výskyty v okresech Kladno (Královice) a Opava; lokálně silné 

výskyty v okrese Prostějov (Myslejovice). V první dekádě dubna byla v chorobou 

napadených porostech v okrese Kladno zjištěna mezerovitost s velkými ohnisky odumřelých 

rostlin. Všeobecně střední aţ silný výskyt byl pozorován v okresech Kroměříţ (Drahlov 

u Jarohněvic), Vsetín (Valašské Meziříčí, Choryně, Hrachovec) a Vyškov (Jeţkovice). 

V okrese Náchod (Martínkovice) bylo v období 10.–16.5. zaoráno 8 ha porostu, který 

nezregeneroval po silném poškození chorobou.  

První výskyt stéblolamu ječmene (Oculimacula yallundae) byl zjištěn dne 8.3. 

v okrese Kroměříţ. V první dekádě dubna byl zaznamenán střední aţ silný výskyt v okrese 

Vsetín (Valašské Meziříčí). V průběhu června byl sledován ojedinělý střední výskyt v okrese 

Karviná (Dolní Lutyně) a střední výskyt v okresech Brno-venkov (Chrlice – na náchylných 

odrůdách) a Teplice.  

V období 26.4.–2.5. byl zaznamenán lokálně střední výskyt chorob pat stébel 

(stéblolamu ječmene – Oculimacula yallundae, obecné krčkové a kořenové hniloby ječmene – 

Fusarium spp., černání kořenů a báze stébel obilnin – Gaeumannomyces graminis, lemované 

stébelné skvrnitosti ječmene – Rhizoctonia cerealis) v okrese Ústí nad Orlicí (Ţambersko). 

V období 31.5.–6.6. byly zjištěny silné výskyty v okrese Trutnov (Svatoňovicko).  

V období 1.1.–14.3. byl pozorován střední výskyt obecné krčkové a kořenové 

hniloby ječmene (Fusarium spp.) na bázi rostlin v okrese Ústí nad Orlicí (Vysoké Mýto, 

Choceň). V první dekádě dubna byl laboratorně potvrzen střední výskyt v okrese Hradec 

Králové (Lhota pod Libčany).  

První výskyt růţovění klasů ječmene (Fusarium spp.) byl zjištěn v období 24.–30.5. 

v okrese Blansko (Jabloňany). V druhé polovině června byl zaznamenán střední výskyt 

v okresech Kroměříţ (Drahlov u Jarohněvic) a Vsetín (Poličná); silný výskyt v okresech Ústí 

nad Orlicí (Vysoké Mýto) a Vsetín (Hrachovec, Valašské Meziříčí). V první polovině 

července byl laboratorně potvrzen silný výskyt v okrese Pardubice (Lukovna).  

Všeobecně střední výskyt černě obilnin (Alternaria spp., Cladosporium spp.) 

v klasech byl zjištěn v období 14.–20.6. v okrese Břeclav.  

V období 1.1.–14.3. byl sledován lokálně silný výskyt padlí ječmene (Blumeria 

graminis) v okresech Karviná (Dolní Lutyně – u hustě setých porostů) a Kladno. Ve druhé 

polovině března byl pozorován lokálně aţ střední výskyt především na starších listech 

v okrese Rychnov nad Kněţnou (Petrovice); ohniskový střední výskyt v okrese Olomouc 

(Nový Dvůr). V průběhu dubna byly zjištěny ohniskové střední výskyty v okrese Opava; 

lokálně aţ střední výskyty v okresech Blansko a Jeseník (Uhelná, Bernartice); aţ střední 

výskyty ve východních Čechách a v okrese Cheb (Chebsko); lokálně silné výskyty v okresech 

Cheb (Chebsko), Karviná (Dolní Lutyně); silné výskyty v okresech Pardubice (na nejstarších 

listech) a Plzeň-sever (Vochov). V okresech Přerov a Rychnov nad Kněţnou infekce 

postupovala na horní listy. Nárůst výskytu choroby ve spodních patrech byl zjištěn v okrese 

Prostějov (Dřevnov, Těšetice). Příznaky polní rezistence byly zaznamenány v okresech 

Frýdek-Místek, Plzeň-sever (Červenohrádecko) a Opava. V průběhu května byl zaznamenán 
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ojediněle aţ střední výskyt v okrese Přerov; ohniskově střední výskyt v okresech Rychnov 

nad Kněţnou a Svitavy; lokálně střední výskyt v okresech Litoměřice (Budyně, Chvalín), 

Liberec (Pěnčín), Jablonec nad Nisou (Jenišovice), Semily (Mříčná – na neošetřovaných 

plochách) a Kroměříţ (Podivín – ve spodních listových patrech); střední výskyt v okresech 

Tábor (Oblajovice, Choustník) a Kroměříţ (Drahlov u Jarohněvic); střední aţ silný výskyt 

v celém okrese Klatovy (ve spodních patrech); ohniskový silný výskyt na spodních listech 

v okrese Uherské Hradiště (Drslavice); lokálně silný výskyt v okresech Kladno, Kroměříţ 

a Znojmo (Hrádek); lokálně silný výskyt v okresech Kladno, Kroměříţ (Drahlov 

u Jarohněvic), Opava, Pardubice (Jankovice) a Ústí nad Orlicí (Ţamberecko); silný výskyt 

v okrese Karlovy Vary (Bor). V průběhu června byly pozorovány střední výskyty v okresech 

Rychnov nad Kněţnou, Ţďár nad Sázavou a střední aţ silné výskyty na fungicidně 

neošetřených porostech v okrese Příbram (Březnicko – na stéblech a spodních listech). 

V celém okrese Klatovy bylo pozorováno napadení horních listů. V nově zaloţených 

porostech byly v průběhu října zaznamenány první slabé výskyty v okresech Olomouc, 

Plzeň-sever (Lednice), Prostějov a Rokycany (Příkosice, Veselá, Bezděkov). V průběhu 

listopadu byl pozorován aţ střední výskyt v okrese Chrudim (Bělá). 

První výskyty hnědé rzivosti ječmene (Puccinia hordei) byly zjištěny v období 

29.3.–11.4. v okresech Břeclav (Podivín, Mikulov), Frýdek-Místek a Znojmo (Oblekovice). 

Lokálně střední výskyty byly zaznamenány v období 7.–13.6. v okrese Břeclav (Brumovice).  

První výskyty síťovité a okrouhlé skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres) byly 

pozorovány v období 12.–25.4. v okresech Chrudim a Rychnov nad Kněţnou. Zvýšené 

výskyty choroby byly zaznamenány v okrese Přerov. Střední výskyt byl zjištěn v okrese 

České Budějovice (Olešník). V období 26.4.–2.5. byl pozorován ojediněle střední výskyt 

v okrese Přerov a střední výskyt v okrese Ústí nad Orlicí (Vysoké Mýto). V průběhu května 

byl zaznamenán lokálně střední výskyt v okresech Břeclav (Kobylí, Podivín), Nový Jičín, 

Přerov a Ústí nad Orlicí; střední výskyt v okresech Jablonec nad Nisou (Jenišovice) a Liberec 

(Svijanský Újezd). V průběhu června byl pozorován ojediněle střední výskyt v okresech 

Jeseník (Skorošice, Uhelná) a Opava (Nový Dvůr); lokálně střední výskyt v okresech Břeclav 

(Velké Pavlovice, Němčičky, Brumovice, Krumvíř) a Ţďár nad Sázavou; střední výskyt 

v okrese Trutnov. V průběhu října byly v nově zaloţených porostech zjištěny první ojedinělé 

slabé výskyty v okresech Kroměříţ (Lhotka), Olomouc, Prostějov a Přerov (Radslavice).  

V období 1.1.–14.3. byl zjištěn první výskyt spály ječmene (Rhynchosporium 

secalis) v okrese Kroměříţ (Drahlov u Jarohněvic) a lokálně střední výskyt v okrese Karviná 

(Dolní Lutyně). Ve druhé polovině března byl sledován lokálně silný výskyt v okrese 

Karviná (Dolní Lutyně) u hustě setých porostů. V průběhu dubna byl zaznamenán zvýšený 

výskyt v okrese Opava; ojediněle střední výskyt v okrese Přerov; střední, lokálně aţ silný 

výskyt v okresech Cheb (Chebsko) a Tachov (Tachovsko). V průběhu května byl pozorován 

ojediněle střední výskyt v okresech Nový Jičín a Ústí nad Orlicí (Ţamberk); ohniskově střední 

výskyt v okrese Uherské Hradiště (Popovice); střední výskyt v okrese Cheb. V průběhu 

června byl sledován ojediněle střední výskyt v okresech Olomouc a Šumperk; lokálně střední 

výskyt v okrese Ţďár nad Sázavou; střední výskyt v okresech Trutnov (Markoušovice) a Ústí 

nad Orlicí (Ţamberk); střední aţ silný výskyt v okrese Louny (Lubenec, Vidhostice). První 

výskyt v klasech byl zaznamenán na začátku června v okrese Břeclav (Podivín). V průběhu 

října byly v nově zaloţených porostech zjištěny první výskyty v okresech Chrudim 

(Tuněchody), Olomouc a Prostějov. V průběhu listopadu byl pozorován aţ střední výskyt 

v okrese Chrudim (Bělá). 

V období 21.6.–11.7. byl laboratorně potvrzen střední aţ silný výskyt endofytické 

tmavohnědé skvrnitosti ječmene (Ramularia collo-cygni) v okrese České Budějovice 

(Dříteň). Střední výskyt byl pozorován v okrese Sokolov (Štědrá) a střední aţ silné napadení 

listů, stébel a klasů bylo zjištěno v celém okrese Klatovy.  
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První výskyt prašné snětivosti ječmene (Ustilago tritici f. sp. hordei) byl 

zaznamenán v období 24.–30.5. v okresech Břeclav (Podivín), Jeseník (Vlčice), Opava, 

Vyškov (Letošov) a Vsetín (Hrachovec u Valašského Meziříčí). V průběhu června byl zjištěn 

lokálně střední výskyt v okrese Jeseník (Vlčice). Další výskyt byl pozorován v okrese Břeclav 

(Brumovice).  

V období 3.–9.5. byl zaznamenán lokálně střední výskyt patogena Ascochyta hordei 

v okrese Vsetín (Zašová).  

První výskyt třásněnek (Thysanoptera) byl zjištěn v období 10.–16.5. v okrese 

Znojmo (Dyjákovice). V období 24.5.–13.6. byly sledovány lokálně střední výskyty 

v okresech Hradec Králové (Lišice) a Příbram.  

První výskyt kyjatky travní (Metopolophium dirhodum) byl zaznamenán dne 27.4. 

na listech v okrese Brno-venkov.  

V období 10.–16.5. byly zjištěny první výskyty kyjatky osenní (Sitobion avenae) na 

listech v okrese Uherské Hradiště (Drslavice). V období 31.5.–6.6. byl pozorován první 

výskyt v klasech v okrese Kroměříţ (Drahlov u Jarohněvic). První výskyt v nově zaloţených 

porostech byl sledován dne 22.10. v okrese Znojmo (Boţice).  

První výskyt mšice střemchové (Rhopalosiphum padi) byl zjištěn dne 4.5. v okrese 

Frýdek-Místek. V období 10.-16.5. byly pozorovány v porostech první výskyty okřídlených 

mšic (Aphidoidea) v okresech Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Olomouc a Šumperk. 

V období 7.–13.6. byly sledovány výskyty mšice střemchové v klasech v okrese Kladno 

a v období 21.–27.6. byly zjištěny výskyty mšic v klasech v okresech Olomouc a Frýdek-

Místek. V průběhu září byly sledovány lokálně střední aţ silné výskyty mšic na výdrolu 

v okrese Rychnov nad Kněţnou (Bolehošť). Dne 7.10. byl hlášen první výskyt mšice 

střemchové v okrese Ústí nad Orlicí.  

První výskyt dospělců kohoutka modrého (Oulema galleciana) byl zaznamenán 

v období 29.3.–11.4. v okrese Břeclav (Mikulov). V období 12.–25.4. byl zjištěn první výskyt 

dospělců kohoutků (Oulema spp.) v okresech Břeclav, Frýdek-Místek, Jičín (Miletín, 

Kovač), Šumperk, Uherské Hradiště a Znojmo; první výskyt vajíček pak v okresech Břeclav, 

České Budějovice (Olešník, Čejkovice), Uherské Hradiště a Znojmo. V období 26.4.–2.5. byl 

zaznamenán střední výskyt dospělců kohoutků v okresech Liberec (Pěnčín) a Havlíčkův Brod 

(Šmolovy). V období 10.–16.5. byl sledován první výskyt larev kohoutků v okresech Břeclav 

(Podivín), Hodonín (Vracov) a Znojmo (Dyjákovice). Lokálně střední výskyt dospělců byl 

pozorován v okrese Svitavy a ojediněle silný výskyt v témţe okrese (Jevíčko). V druhé 

polovině června byl zjištěn ohniskově silný výskyt larev kohoutků v okrese Kroměříţ 

(Drahlov u Jarohněvic) a silný výskyt larev v okrese Havlíčkův Brod (Šmolovy).  

První výskyt dospělců kovaříka huňatého (Hemicrepidius hirtus) byl zaznamenán 

v období 14.–20.6. v okrese Třebíč (Slavičky).  

První výskyt obaleče obilního (Cnephasia pumicana) byl zjištěn v období 10.-16.5. 

v okrese Znojmo (Dyjákovice).  

První výskyt min s larvami vrtalky ječné (Agromyza megalopsis) byl pozorován 

v období 10.–16.5. v okrese Pardubice (Jankovice) a první výskyt škůdce byl zaznamenán 

v témţe období v okrese České Budějovice (Čejkovice, Olešník).  

První výskyt larev bzunky ječné (Oscinella frit) byl zjištěn v období 12.–25.4. 

v okrese Frýdek-Místek.  

První výskyt zelenušky ţlutopásé (Chlorops pumilionis) byl pozorován v období 

12.–25.4. v okrese Havlíčkův Brod (Maleč). V období 31.5.–6.6. byl zjištěn první výskyt 

larev v okrese Třebíč (Slavičky). Dne 11.10. byl v nově zaloţených porostech zaznamenán 

lokální výskyt vajíček v okrese Kroměříţ (Lhotka u Kroměříţe).  



PŘEHLED VÝSKYTU SLEDOVANÝCH ŠO A PORUCH Obilniny 

26 

 

První výskyt dospělců bejlomorky sedlové (Haplodiplosis marginata) byl zjištěn 

dne 18.5. v okrese Třebíč (Slavičky). V období 14.–20.6. byl sledován první výskyt larev 

v okrese Třebíč.  

V období 26.4.–2.5. byly v okrese Jičín (Ţeleznice) zaznamenány poţerky na odnoţích 

způsobené slimákovitými (Limacidae).  

V období 1.1.–14.3. byly hlášeny ojediněle střední výskyty hraboše polního 

(Microtus arvalis) na okrajích porostů v okrese Jeseník (Uhelná) a zvýšené výskyty 

v okresech Svitavy, Karviná a Ostrava. Ve druhé polovině března byl pozorován střední 

výskyt v okrese Ţďár nad Sázavou (Kunratice u Křiţanova, Záblatí u Osové Bitýšky); na 

okrajích porostů i v okresech Kladno a Jeseník (Uhelná). Silný výskyt byl zjištěn v okrese 

Kroměříţ (Drahlov u Jarohněvic). V průběhu dubna byl zaznamenán střední výskyt v okrese 

Hradec Králové (Smidary). V nově zaloţených porostech byly v průběhu listopadu 

pozorovány střední výskyty v okrese Příbram.  

V období 1.1.–14.3. se v okrese Jičín objevilo značné zaplevelení zejména violkou 

rolní (Viola arvensis). Ve druhé polovině března byly neošetřené porosty v okrese Rychnov 

nad Kněţnou (Petrovice) lokálně aţ silně zapleveleny dvouděloţnými plevely – violkami 

(Viola spp.), rozrazily (Veronica spp.), heřmánkovitými plevely (Matricaria spp.), svízelem 

(Galium spp.) a jednoděloţným plevelem chundelkou metlicí (Apera spica-venti). V období 

12.–25.4. bylo sledováno všeobecně střední zaplevelení, nejčastěji rozrazily, hluchavkami 

(Lamium spp.) a svízelem, v okrese Teplice. Lokálně výrazné zaplevelení porostů violkou, 

heřmánkovitými plevely a rozrazilem bylo zaznamenáno v okrese Příbram. V období 28.6.–

11.7. bylo pozorováno silné zaplevelení v okrese Teplice (Kostomlaty pod Milešovkou).  

 

JEČMEN JARNÍ 

V průběhu května docházelo vlivem nadměrných sráţek k fyziologickému ţloutnutí 

aţ zahnívání rostlin v podmáčených porostech v okresech Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, 

Kladno, Kutná Hora, Náchod, Nymburk, Olomouc, Opava, Prostějov, Přerov, Svitavy 

a Tábor. Lokálně docházelo i k poléhání porostů (např. v okresech Olomouc, Přerov). 

V průběhu června byly pozorovány další projevy fyziologického ţloutnutí na zamokřených 

pozemcích v okresech Břeclav, Havlíčkův Brod, Jihlava, Karviná (Závada, Petrovice 

u Karviné), Kroměříţ, Prachatice, Příbram (Březnicko), Rychnov nad Kněţnou, Strakonice 

a Vsetín. Kromě ţloutnutí docházelo v mnoha případech také k retardaci vývoje rostlin na 

podmáčených pozemcích. Odumírání rostlin na podmáčených pozemcích bylo zjištěno 

v okresech Karviná (Nový Bohumín) a Třebíč (Koţichovice). Ohniskové poškození porostů 

krupobitím bylo zaznamenáno v okrese Frýdek-Místek (Nošovice). Po silných větrech 

lokálně polehly porosty v okrese Litoměřice (Vědomice). V průběhu července došlo 

k poléhání vlivem vydatných sráţek z bouřek v okrese Vyškov (Bučovsko). Lokálně polehlé 

byly také porosty v okrese Kladno. V první dekádě srpna došlo po lokálně intenzivních 

sráţkách na některých lokalitách severní Moravy a Slezska k plošnému poléhání porostů.  

První výskyt chorob pat stébel (stéblolamu ječmene – Oculimacula yallundae, 

lemované stébelné skvrnitosti ječmene – Rhizoctonia cerealis) byl zjištěn v období 31.5.–6.6. 

v okrese Třebíč (Koţichovice).  

Střední výskyt obecné krčkové a kořenové hniloby ječmene (Fusarium spp.) na 

patách rostlin byl sledován v období 28.6.–11.7. v okrese Louny.  

V období 14.–20.6. byl zjištěn první výskyt růţovění klasů ječmene (Fusarium spp.) 

v okresech Hodonín (Lidéřovice), Uherské Hradiště (Veletiny) a Znojmo (Dyjákovice). 

V období 28.6.–11.7. byl pozorován lokálně střední výskyt v okresech Břeclav (Horní 

Bojanovice) a Hodonín (Stráţnice, Veselí nad Moravou).  
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První výskyt padlí ječmene (Blumeria graminis f. sp. hordei) byl zaznamenán dne 

27.4. v okrese Olomouc. V průběhu května byly zjištěny ohniskově střední výskyty v okrese 

Uherské Hradiště (Ostroţská Lhota); lokálně střední výskyty na spodních listech v okrese 

Litoměřice (Malešov); střední aţ silné výskyty v okresech Ústí nad Orlicí (Vysoké Mýto) 

a Prostějov; lokálně silné výskyty v okresech Přerov, Ústí nad Orlicí (Choceň) a Vyškov 

(Vyškov); silné výskyty v okresech Kladno, Plzeň-sever (Vochov) a Svitavy. V průběhu 

června byly zjištěny střední výskyty v okresech Brno-venkov (Rajhrad, Chrlice), Bruntál, 

Cheb (Křiţovatka, Luţná u Františkových Lázní), Prachatice, Strakonice a na území 

východních Čech. Střední aţ silné výskyty byly pozorovány v okrese Příbram (Březnicko – 

spodní patra v neošetřených porostech). Silné výskyty byly sledovány v okresech Bruntál 

(Osoblaha), Litoměřice (Slatina, Vraţkov) a Ústí nad Orlicí (Mostek). První výskyt v klasech 

byl zaznamenán v okrese Kroměříţ (Váţany u Kroměříţe) v období 14.–20.6. 

První výskyt hnědé rzivosti ječmene (Puccinia hordei) byl zaznamenán v období 

26.4.–2.5. v okrese Znojmo (Načeratice). V průběhu července byl zjištěn střední výskyt 

v okresech Brno-venkov (Chrlice – na praporcových listech u náchylných odrůd) a Trutnov 

(Úpicko).  

První výskyty síťovité a okrouhlé skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres) byly 

pozorovány v období 12.–25.4. na vzcházejících rostlinách v okrese Kladno. V období 10.-

30.5. byly zaznamenány lokálně střední výskyty v okrese Břeclav (Němčičky, Velké 

Pavlovice); střední výskyty v okresech Hodonín (Vnorovy, Tvaroţná Lhota, Hroznová Lhota) 

a Přerov. Střední aţ silný výskyt byl pozorován v okrese Opava; lokálně silný výskyt v okrese 

Teplice (Razice); silný výskyt v okrese Rokycany (Lhotka u Radnic). V průběhu června byly 

zjištěny lokální střední výskyty v okresech Bruntál (Osoblaţsko), Olomouc (Nedvězí, Velká 

Bystřice, Velký Týnec, Bystročice, Hněvotín), Svitavy, Ústí nad Labem a Znojmo; střední 

výskyty v okresech Břeclav (Velké Pavlovice, Krumvíř), Havlíčkův Brod, Hodonín 

(Mikulčice, Josefov), Cheb (Dolní Dvory), Jihlava, Kladno, Klatovy (Břeţany), Semily 

(Jílemnice), Sokolov (Mořičov), Trutnov (Havlovice) a Ústí nad Labem (Svádov). Střední aţ 

silný výskyt byl sledován v okrese Louny (Liběšovice); lokálně silný výskyt v okresech 

Karlovy Vary (Mořičov) a Ţďár nad Sázavou (Mirošov u Bobrové); silný výskyt v okresech 

Klatovy (Jindřichovice u Malonic, Domaţličky), Opava, Přerov a Ţďár nad Sázavou 

(Kundratice u Křiţanova). Na severní Moravě a ve Slezsku docházelo ke konci června k šíření 

choroby do horních listových pater. V první dekádě července byl zjištěn střední výskyt 

v okresech Bruntál, Jeseník a Olomouc (Příkazy, Dub nad Moravou, Paseka).  

První výskyt spály ječmene (Rhynchosporium secalis) byl zjištěn v období 3.–9.5. 

v okrese Znojmo (Jaroslavice). V průběhu června byl sledován ohniskově střední výskyt 

v okrese Rychnov nad Kněţnou; střední výskyt v okresech Nový Jičín, Opava, Vyškov 

(Ivanovice na Hané) a ve východních Čechách. Střední aţ silné výskyty byly zaznamenávány 

na většině porostů v okrese Prostějov. Ohniskový silný výskyt byl zjištěn v okresech Brno-

venkov (Chrlice), Bruntál a Vyškov (Bohdalice, Ivanovice na Hané); lokálně silný výskyt 

v okresech Opava a Přerov; silný výskyt v okresech České Budějovice (Hrdějovice) 

a Olomouc. Na severní Moravě a ve Slezsku docházelo k šíření choroby do horních listových 

pater. V průběhu července byly pozorovány lokálně střední výskyty v okresech Bruntál, 

Kladno a Kroměříţ (Drahlov u Jarohněvic); střední aţ silné výskyty na většině porostů 

v okrese Prostějov.  

Výskyt endofytické tmavohnědé skvrnitosti ječmene (Ramularia collo-cygni) byl 

potvrzen v období 10.–16.5. v okrese Přerov. 

Ohniskový silný výskyt prašné snětivosti ječmene (Ustilago tritici f. sp. hordei) byl 

zjištěn v období 21.6.–11.7. v okrese Prostějov (Mostkovice, Smrţice, Domamyslice, 

Drţovice).  
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První výskyt černě obilnin (Alternaria spp., Cladosporium spp.) byl zaznamenán 

v klasech dne 2.7. v okrese Znojmo (Jaroslavice). V průběhu července aţ v první dekádě 

srpna byly v klasech pozorovány lokálně střední výskyty v okresech Břeclav (Horní 

Bojanovice) a Hodonín (Mutěnice); ojediněle střední aţ silné výskyty v okrese Jeseník; 

střední, lokálně aţ silné výskyty v okresech Kroměříţ a Zlín (Louky nad Dřevnicí); lokálně 

střední aţ silné výskyty v okrese Hodonín (Mikulčice, Josefov, Kyjov); ojediněle silné 

výskyty v okrese Frýdek-Místek (Tošanovice, Vojkovice); lokálně silné výskyty v okrese 

Vyškov. Obecně byl u nesklizených porostů zaznamenáván nárůst výskytu choroby v klasech.  

Lokálně střední výskyt třásněnek (Thysanoptera) byl zjištěn v období 24.–30.5. 

v okrese Hradec Králové (Kratonohy).  

První výskyt mšice střemchové (Rhopalosiphum padi) byl zjištěn v období 10.–16.5. 

v okresech Jeseník (Javorník) a Znojmo (Hrádek). V období 24.5.–6.6. byl zaznamenán 

ojediněle střední výskyt mšic (Aphidoidea) v okrese Nový Jičín. V období 7.–20.6. byl 

zjištěn ojediněle silný výskyt mšic v okresech Nový Jičín a Opava; výskyt mšic se výrazně 

zvýšil v okrese Semily. V období 14.–27.6. byl pozorován lokálně střední výskyt mšice 

střemchové v okresech Bruntál (Osoblaţsko) a Svitavy (Litomyšlsko); ojediněle silný výskyt 

na listech v okresech Nový Jičín, Opava. První výskyty mšice střemchové v klasech byly 

zjištěny v okresech Frýdek-Místek a Opava.  

První výskyt kyjatky travní (Metopolophium dirhodum) byl sledován dne 3.5. 

v okrese Uherské Hradiště (Veletiny). První výskyt kyjatky osenní (Sitobion avenae) byl 

pozorován v období 10.–16.5. v okrese Znojmo (Hrádek). První výskyt kolonií kyjatky travní 

byl zjištěn dne 1.6. v okrese Blansko (Spešov). První výskyt kyjatky osenní v klasech byl 

zaznamenán v období 7.–13.6. v okresech Břeclav (Němčičky) a Kroměříţ (Těšnovice). 

V druhé polovině června byl zjištěn lokálně střední výskyt kyjatky travní v okrese Ústí nad 

Orlicí; silný výskyt na listech v okrese Kroměříţ (Těšnovice). Silný výskyt kyjatky osenní na 

listech byl sledován v okrese Kroměříţ (Váţany u Kroměříţe). V období 12.–25.7. byly 

pozorovány střední výskyty kyjatky travní v horních listových patrech v okrese Bruntál.  

První výskyt dospělců kohoutků (Oulema spp.) byl zaznamenán v období 12.–25.4. 

v okresech Chrudim (Vlčnov) a Olomouc. V období 26.4.–2.5. byly zjištěny první výskyty 

poţerků na listech v okresech Brno-venkov (Popovice), Kroměříţ, Litoměřice, Olomouc 

a Znojmo; první výskyty vajíček v okresech Břeclav (Němčičky) a Kladno. První výskyt larev 

byl zaznamenán v období 10.–16.5. v okresech Břeclav (Němčičky), Hodonín (Vnorovy) 

a Kroměříţ (Váţany). V období 7.–13.6. byl sledován střední výskyt kohoutků v okresech 

Břeclav (Velké Pavlovice, Krumvíř) a Louny (Liběšovice); lokálně silný výskyt v okrese 

Litoměřice (Chvalín). V období 14.–20.6. byl pozorován střední výskyt larev ve východních 

Čechách. Střední výskyt dospělců a larev byl sledován v období 28.6.–11.7. v okrese Nový 

Jičín.  

Středně silné napadení porostu dřepčíkem obilním (Phyllotreta vittula) bylo 

pozorováno v období 12.–25.4. v okrese Jičín (Nemyčeves).  

První výskyt kněţice obilné (Eurygaster maura) byl zjištěn dne 29.6. v okrese Třebíč 

(Koţichovice).  

První výskyt obaleče obilního (Cnephasia pumicana) byl zaznamenán v období 10.–

16.5. v okresech Břeclav (Němčičky) a Znojmo (Hrádek). První výskyt v klasech byl zjištěn 

dne 9.6. v okrese Břeclav (Němčičky, Velké Pavlovice).  

První výskyt vrtalky ječné (Agromyza megalopsis) byl zaznamenán v období 3.–9.5. 

v okrese Olomouc. V období 10.–16.5. byl pozorován první výskyt vajíček v okrese 

Prostějov. V druhé polovině června byl zjištěn střední výskyt vrtalky ječné v okresech Louny 

(Liběšovice, Čeradice) a Ústí nad Orlicí (Kameničná).  

V období 3.–9.5. byly zaznamenány příznaky poškození květilkou obilnou (Delia 

coarctata) na odnoţích v okrese Prostějov (Vranovice, Ţešov).  



PŘEHLED VÝSKYTU SLEDOVANÝCH ŠO A PORUCH Obilniny 

29 

 

Aţ střední poškození porostů slimáčky (Deroceras spp.) bylo zaznamenáno v období 

26.4.–2.5. v okrese Nový Jičín. V období 24.–30.5. byly sledovány lokálně střední výskyty 

slimáčků na okrajích porostů v rámci celého okresu Ústí nad Orlicí.  

V období 31.5.–6.6. došlo v důsledku silného přemokření k nárůstu zaplevelení 

v okresech na severní Moravě a ve Slezsku. V období 7.–13.6. bylo pozorováno silné 

zaplevelení pcháčem (Cirsium sp.) a svízelem (Galium sp.) v okrese Brno-venkov (Rajhrad). 

Střední výskyt máku (Papaver sp.) byl sledován v období 21.–27.6. v okrese Náchod (Starý 

Ples). V období 12.–25.7. byl zjištěn lokálně střední výskyt ovsa hluchého (Avena fatua) 

v okrese Svitavy (Litomyšlsko) a silný výskyt v okrese Teplice (Bořislav). V období 26.7.–

8.8. bylo pozorováno silné zaplevelení ovsem hluchým v okrese Trutnov (Havlovicko). 

Ohniskově střední zaplevelení hlavně ovsem hluchým, pcháčem rolním (Cirsium arvense) 

a podmáčených a mezerovitých porostů především jeţatkou kuří nohou (Echinochloa crus-

galli) bylo zaznamenáno v okresech Opava a Přerov.  

 

ŢITO 

Lokálně vyzimovaná místa v porostech ţita byla sledována v období 12.–25.4. 

v okrese Havlíčkův Brod (Koţlí, Závidkovice).  

V období 15.–28.3. byly zaznamenány vyšší výskyty růţové sněţné plísňovitosti 

obilnin (Monographella nivalis) v okrese Havlíčkův Brod. V období 29.3.–11.4. byl zjištěn 

střední výskyt v okrese Semily; střední aţ silný výskyt v okrese Havlíčkův Brod (Smilov); 

lokálně silný výskyt v okrese Ţďár nad Sázavou (Heřmanov, Jámy); silný výskyt v okrese 

Hradec Králové (Plačice). V okrese Pelhřimov (Kejţlice, Křepiny) byly silně napadené 

porosty zaorány. V období 26.4.–9.5. byly provedeny zaorávky porostů v okresech Náchod 

(Martínkovice – 50 ha) a Trutnov (Volanov).  

První výskyt padlí ţita (Blumeria graminis) byl zjištěn dne 19.5. v okrese Brno-

venkov (Jilmoví).  

První výskyt hnědé rzivosti ţita (Puccinia recondita) byl zaznamenán v období 14.–

20.6. v okrese Ţďár nad Sázavou (Jámy).  

V období 12.–25.7. bylo v okrese Brno-venkov (Jilmoví) pozorováno napadení 2–5 % 

klasů námelovitostí ţita (Claviceps purpurea). V období 26.7.–8.8. byl zaznamenán výskyt 

sklerocií v okrese Třebíč (Římov). Slabší výskyty choroby byly zjištěny v okrese Ţďár nad 

Sázavou (Heřmanov u Křiţanova, Pikárec).  

 

OVES 

V okrese Blansko (Rájec) byly v období 10.–16.5. sledovány první výskyty patogenů 

z rodu Fusarium. 

První výskyt padlí ovsa (Blumeria graminis) byl zjištěn dne 19.5. v okrese Brno-

venkov (Doubravník).  

První výskyt hnědé skvrnitosti ovsa (Pyrenophora avenae) byl zaznamenán v období 

10.–16.5. v okrese Blansko (Rájec).  

První výskyt kyjatky travní (Metopolophium dirhodum) byl zjištěn v období 21.–

27.6. v okrese Děčín.  

V období 21.–27.6. byl pozorován lokálně střední výskyt kohoutků (Oulema spp.) 

v okrese Louny (Malměřice).  

Zvýšený ohniskový výskyt drátovců (larvae Elateridae) byl zaznamenán v období 

17.–23.5. v okrese Vsetín (Lačnov).  

První výskyt bzunky ječné (Oscinella frit) byl zjištěn v období 10.–16.5. v okrese 

Blansko (Rájec).  
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TRITIKALE 

Silný výskyt růţové sněţné plísňovitosti obilnin (Monographella nivalis) byl 

zaznamenán v období 29.3.–11.4. v okrese Svitavy (Janov).  

 

KUKUŘICE 

V květnu byla velká část vzcházejících rostlin na většině pěstitelských ploch v ČR 

zbrzděna dlouhodobě chladným počasím, docházelo ke ţloutnutí a zpomalování růstu. 

Některé pozemky byly i přemokřené. V průběhu června byly porosty na svaţitých pozemcích 

v okresech Louny (Břvany, Libčeves), Mladá Boleslav a ve většině okresů na severní Moravě 

a ve Slezsku poškozeny vodní erozí. Fyziologické ţloutnutí vlivem přemokření a nízkých 

teplot bylo lokálně hlášeno z okresů Jičín, Jihlava, Pelhřimov, Rychnov nad Kněţnou a ze 

severní Moravy a Slezska. V první dekádě července došlo v okrese Náchod (Jasenná, Křinice, 

Roţnov) k poškození ještě ne zcela vyvinutého kořenového systému rostlin kukuřice vlivem 

tvorby půdního škraloupu. V období 9.–29.8. byl zjištěn výskyt proliferace samčích 

i samičích květenství u zaplaveného pozemku v okrese Karviná (Starý Bohumín) – deformace 

byla zaznamenána u většiny rostlin.  

První výskyty bílorůţové hniloby obilek kukuřice (Fusarium spp.) byly pozorovány 

v průběhu září v okresech České Budějovice (Koroseky, Chotýčany) a Třebíč. Lokálně 

střední výskyt byl zaznamenán v okrese Břeclav (Němčičky, Horní Bojanovice). V průběhu 

října byl zjištěn lokálně střední výskyt v okresech Tábor (Kladruby) a Zlín (Kvítkovice 

u Otrokovic); lokálně silný výskyt v okrese Znojmo (Dyje).  

První výskyty obecné snětivosti kukuřice (Ustilago maydis) byly zjištěny v období 

26.7.–8.8. v okresech Brno-venkov (Moravany, Moutnice), Litoměřice (Vrutice) a Vyškov 

(Dědice, Ivanovice na Hané). V období 9.–29.8. byl sledován lokálně střední výskyt 

v okresech Břeclav (Moravská Nová Ves – cukrová kukuřice) a Znojmo (Dyjákovice); silný 

výskyt v okresech Havlíčkův Brod, Hradec Králové (Chlumec nad Cidlinou) a Příbram 

(Hrachov). Poškození a deformace palic hálkami byly zaznamenány v okresech Brno-venkov 

(Tišnov) a Hodonín (Mikulčice). V průběhu září byly zjištěny ojediněle střední výskyty 

v okrese Přerov; střední výskyty v okresech Jičín (Třtěnice – v Bt kukuřicích) a Náchod 

(Městec).  

První výskyty obecné listové spály kukuřice (Helmithosporium spp.) byly 

zaznamenány v období 9.–29.8. v okresech Znojmo (Dyje) a Kladno.  

První výskyt rzivosti kukuřice (Puccinia sorghi) byl zaznamenán v období 26.7.–8.8. 

v okrese Ţďár nad Sázavou (Bobrůvka). V průběhu září byl zjištěn lokálně střední výskyt 

v okrese Zlín (Kvítkovice).  

První výskyt příznaků působených patogenem Kabatiella zeae byl pozorován v období 

26.7.–8.8. v okrese Třebíč (Mikulovice).  

První výskyt třásněnek (Thysanoptera) byl zaznamenán v období 26.7.–8.8. v okrese 

Třebíč (Okrašovice).  

První slabý výskyt mšic (Aphidoidea) na listech byl zjištěn v období 21.–27.6. 

v okresech Jeseník (Javorník) a Kroměříţ (Zlámanka). V období 12.–25.7. byly pozorovány 

ojediněle střední výskyty v okresech Jeseník (Javorník, Mikulovice) a Přerov; lokálně silné 

výskyty v okrese Znojmo (Dyje). V období 26.7.–8.8. byly zaznamenány ojediněle střední 

výskyty v okrese Bruntál.  

První výskyt kyjatky travní (Metopolophium dirhodum) byl sledován dne 29.6. 

v okrese Třebíč (Okrašovice).  

První výskyt bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) byl zjištěn ve 

feromonových lapácích v období 28.6.–11.7. v okresech Břeclav (Hrušky – 3 ks), Kroměříţ 

(Zlámanka) a Zlín (Kvítkovice u Otrokovic – 1 ks). V období 12.–25.7. byly zaznamenány 
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další výskyty v okresech Blansko (Rájec), Brno-venkov (Měnín), Hodonín (Mikulčice), 

Chrudim (Blíţňovice – 1 ks), Olomouc (Holice u Olomouce – 3 ks), Svitavy (Jaroměřice) 

a Znojmo (Dyje); intenzivní nálet byl pozorován v okrese Břeclav. V období 26.7.–8.8. byly 

pozorovány další výskyty v okresech Brno-město (Šlapanice), Brno-venkov, Břeclav, 

Hodonín, Chrudim (Svobodné Hamry), Kroměříţ, Olomouc, Pardubice (Trnávka), Prostějov 

(Mořice na Hané, Dřevnovice), Přerov (Rokytnice u Přerova, Týn nad Bečvou), Svitavy 

(Unerázka), Šumperk (Bludov), Třebíč (Březník), Ústí nad Orlicí (Vraclav, Újezd u Chocně, 

Dolní Dobrouč), Vyškov (Slavkov u Brna), Zlín, Znojmo (Dyje) a Ţďár nad Sázavou 

(Mirošov u Bobrové). V období 9.–31.8. byly zaznamenány další výskyty dospělců 

v okresech Brno-venkov (65 ks), Bruntál (Studnice u Osoblahy – 6 ks, Bohušov – 1 ks), 

Břeclav (820 ks), České Budějovice (Bošilec), Havlíčkův Brod (Olešenka, Poříčí 

u Přibyslavi), Chrudim (Svobodné Hamry – 2 ks, Krouna – 3 ks), Jindřichův Hradec 

(Plavsko), Kroměříţ (209 ks), Kutná Hora (Církvice u Kutné Hory, Filipov u Čáslavi, Nové 

Dvory u Kutné Hory, Svatý Mikuláš), Nový Jičín (Kunín – 2 ks), Olomouc (3 ks), Opava 

(Vávrovice), Pardubice (Staré Čívice – 7 ks, Poběţovice u Přelouče – 46 ks), Prostějov (15 

ks), Přerov, Rychnov nad Kněţnou (Pohoří u Dobrušky – 6 ks, Bolehošť – 1 ks), Svitavy 

(Telecí, Hradec nad Svitavou, Nedošín, Osík), Šumperk (3 ks), Uherské Hradiště 

(Polešovice), Vsetín (Choryně – 57 ks), Zlín (148 ks), Znojmo (81 ks) a Ţďár nad Sázavou 

(128 ks). V průběhu září byly pozorovány další výskyty dospělců v okresech České 

Budějovice (1 ks), Hradec Králové (Polizy), Chrudim (Krouna – 1 ks, Svobodné Hamry – 

2 ks, Blíţňovice – 6 ks, Radim – 5 ks, Závratec – 20 ks), Jihlava (Bradlo – 3 ks), Kolín 

(Velim – 9 ks), Olomouc (Náměšť na Hané), Pardubice (Dašice), Pelhřimov (Horní Rápotice 

– 1 ks, Světlice, Jiřice), Rychnov nad Kněţnou (Pohoří u Dobrušky – 3 ks, Bolehošť – 1 ks, 

Slemeno u R.n.K. – 1 ks), Uherské Hradiště (155 ks), Znojmo (494 ks) a Ţďár nad Sázavou 

(139 ks). I na severní Moravě a ve Slezsku pokračovaly v některých okresech silnější nálety 

bázlivce kukuřičného v návaznosti na výrazné oteplení cca od poloviny září – silnější nálety 

byly zaznamenány hlavně v okresech Opava (Oldřišov), Přerov, Prostějov a Nový Jičín; slabší 

nálety v okrese Olomouc. V říjnu byly nálety škůdce do feromonových lapáků ukončeny – 

začátkem října byly zaznamenávány výskyty ještě v okrese Prostějov. Celkem bylo na území 

ČR odchyceno 7160 dospělců. Nejvyšší počet dospělců byl zaznamenán na jiţní Moravě 

a naopak nejniţší počet byl pozorován v jiţních Čechách.  

V průběhu června byl pozorován ohniskový silný výskyt drátovců (larvae 

Elateridae) v okresech Česká Lípa (poškozeno bylo cca 10 % porostů) a Ústí nad Orlicí 

(Skrovnice); lokálně silný výskyt v okrese Litoměřice (Siřejovice, Křesín).  

První slabé nálety dospělců zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis) do světelných 

lapačů byly zaznamenány v období 28.6.–11.7. v okresech České Budějovice (Čejkovice, 

Dříteň, Olešník), Olomouc (Olomouc, Luková) a Brno-město (Brno-Líšeň). V závěru 

sledovaného období byly zjištěny střední výskyty v okrese Břeclav. První výskyt vajíček byl 

dne 9.7. pozorován v okrese Znojmo (Hodonice). V období 12.–25.7. byl hlášen první výskyt 

housenek v okresech Uherské Hradiště (21.7., Polešovice) a Vyškov (20.7.,Dědice). V období 

26.7.–8.8. byly zaznamenány ojediněle střední výskyty housenek ve stoncích v okrese Jeseník 

(Bílý Potok). První výskyty poškození lat byly pozorovány v okrese Klatovy (Švihov, 

Bolešiny). V období 9.–29.8. byly zaznamenány lokálně střední výskyty v okresech Brno-

venkov (Tišnov), Břeclav (Moravská Nová Ves) a Vsetín (napadení stonků max. do 10 % – 

Valašské Meziříčí, Lhotka, Kelč). V průběhu září byl zjištěn lokálně střední výskyt poškození 

působených housenkami v okresech Břeclav (Němčičky, Velké Pavlovice, Horní Bojanovice) 

a Kroměříţ (Kotojedy). Střední výskyty housenek byly pozorovány v okresech Havlíčkův 

Brod (Skryje) a Jeseník (Bílý Potok – ve stéblech). Lokálně silný výskyt housenek byl 

zaznamenán v okrese Vyškov (Dědice u Vyškova). V průběhu října bylo zjištěno lokálně 

střední poškození rostlin (stébel) housenkami v okrese Přerov (Hustopeče nad Bečvou).
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První výskyt lesknáčka Glischrochilus quadrisignatus byl zjištěn v období 26.7.–8.8. 

na lepové desce v okrese Jičín (Milovice). V období 9.–29.8. bylo pozorováno první 

poškození zrn ve vrcholových částech palic kukuřice v okrese Jičín (Milovice). Výskyt byl 

zjištěn v průběhu září také na pozorovacím bodě v okrese Benešov. 

Výskyt slunéčka Harmonia axyridis byl zaznamenán v průběhu září v okrese 

Benešov (Čechtice).  

Silné poškození porostu kukuřice ţírem kohoutků (Oulema spp.) bylo pozorováno 

v období 7.–13.6. v okrese Ústí nad Orlicí (Lanškroun). Zvýšený výskyt kohoutků a jejich 

poţerků na listech kukuřice byl zjištěn v období 26.7.–8.8. v okrese Jičín (Milovice).  

První výskyt klopuškovitých (Miridae) byl zjištěn dne 20.7. v okrese Třebíč 

(Koněšín).  

Lokálně aţ silný výskyt muchnice březnové (Bibio marci) byl pozorován v období 

17.–23.5. v okrese Kladno.  

V okrese Kladno byl v malých palicích kukuřice v období 26.7.–8.8. zaznamenán silný 

výskyt škvora obecného (Forficula auricularia) a jeho výkalů.  

Lokálně ohniskový střední výskyt poţerků od slimáčků (Deroceras spp.) byl 

sledován v období 10.–16.5. v okrese České Budějovice (Čejkovice).  

V okrese Tábor (Vodice, Bechyňská Smoleč) bylo v průběhu září pozorováno 

poškození porostů prasetem divokým (Sus scrofa). V průběhu října bylo zaznamenáno 

poškození porostů (30 %) v okrese Beroun (Chyňava).  

V období 10.–16.5. bylo zaznamenáno lokálně střední aţ silné zaplevelení pýrem 

plazivým (Elytrigia repens) ve vzcházejících porostech v okrese Písek (Stará Dobev, Staré 

Kestřany, Kluky u Písku, Protivín, Milevsko). V průběhu června docházelo v neošetřené 

kukuřici v okrese Pardubice k narůstání intenzity zaplevelení. Lokálně střední zaplevelení 

bylo zaznamenáno v okrese Opava a lokálně silné zaplevelení různými druhy plevelů bylo 

zjištěno v okresech Frýdek-Místek (Tošanovice, Hnojník, Dobrá) a Přerov. Silné zaplevelení 

bylo zaznamenáno v okresech Kladno, Náchod (Městec) a Tábor; silný výskyt pcháče rolního 

(Cirsium arvense) byl pozorován v okrese Litoměřice; silný výskyt pýru plazivého byl zjištěn 

v okrese Havlíčkův Brod (Kouty) a v celém okrese byly neošetřené porosty silně zaplevelené 

různými druhy plevelů. V období 26.7.–8.8. bylo zjištěno silné zaplevelení svlačcem 

(Convolvulus sp.) v okrese Trutnov (Svatoňovicko). V období 9.–29.8. bylo zaznamenáno 

střední zaplevelení jeţatkou kuří nohou (Echinochloa crus-galli) a tetluchou kozím pyskem 

(Aethusa cynapium) v okrajových částech porostů v okrese Jičín (Milovice).  

 

LUSKOVINY 

HRÁCH SETÝ 

V období 10.–16.5. trpěly porosty v okrese Opava lokálně chladem a přemokřením. 

V období 17.–23.5. došlo k lokálnímu ţloutnutí porostů v ohniscích na těţkých půdách 

v okrese Kladno. Vlivem silných dešťů došlo pravděpodobně k vyplavení dříve pouţitých 

herbicidů. V období 24.5.–11.7. docházelo ke zbrzdění růstu vlivem podmáčení, některé 

rostliny začínaly zahnívat, např. v okresech Přerov a Jeseník (Bílý Potok – okrajové zbrzdění 

růstu). K poškození semenářského porostu z cca 50–60 % došlo ke konci tohoto období 

v okrese Hradec Králové (Lučice u Chlumce nad Cidlinou).  

První výskyty kořenové hniloby a usychání hrachu (původci: Thanatephorus 

cucumeris anam. Rhizoctonia solani, Pythium sp., Aphanomyces euteiches, Thielaviopsis 

basicola, Phoma pinodella, Fusarium spp.) byly zjištěny v období 28.6.–11.7. v okrese 

Kladno. V období 12.–25.7. byl pozorován silný výskyt v okrese Hradec Králové (Lučice).  
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První výskyt hnědé skvrnitosti hrachu (Mycosphaerella pinodes, Ascochyta pisi, 

Phoma pinodella) byl zjištěn dne 7.6. v okrese Blansko (Krhov). V období 12.–25.7. byly 

pozorovány lokální výskyty v okrese Kladno; napadeny byly i lusky. Střední výskyt byl 

zaznamenán v období 26.7.–8.8. v okresech Cheb (Hluboká u Milhostova, Horní Ves 

u Třebeně) a Sokolov (Hluboká).  

Lokálně silné výskyty kořenové spály hrachu (Fusarium oxysporum f. sp. pisi 

a F. solani f. sp. pisi) byly zaznamenány v období 7.–13.6. v okrese Přerov (u podmáčených 

pozemků); ojedinělé výskyty byly pozorovány v okrese Opava. V období 26.7.–8.8. byl 

zjištěn střední výskyt v okrese Sokolov (Hluboká).  

První výskyt rzivosti hrachu (Uromyces pisi) na listech byl zaznamenán v období 

28.6.–11.7. v okresech Uherské Hradiště (Kunovice) a Kladno.  

První výskyt plísně hrachu (Peronospora pisi) byl sledován v období 24.–30.5. na 

palistech v okresech Uherské Hradiště (Kvačice) a Olomouc a na spodních listech v okrese 

Kladno.  

První výskyt třásněnky hrachové (Kakothrips pisivorus) byl pozorován v období 

24.–30.5. v okresech Hodonín (Bzenec) a Znojmo (Načeratice). V období 28.6.–11.7. byl 

zaznamenán silný výskyt v okrese Klatovy (Horaţďovice).  

 První výskyt mšice makové (Aphis fabae) byl zjištěn dne 4.5. v okrese Uherské 

Hradiště (Ostroţská Lhota).  

První výskyty kyjatky hrachové (Acyrthosiphon pisum) byly zaznamenány v období 

10.–16.5. v okresech Kroměříţ (Váţany), Znojmo (Hrabětice), Vyškov (Drnovice) a Brno-

venkov (Ořechov); lokálně střední výskyty v okresech Břeclav (Moravská Nová Ves) 

a Hodonín (Veselí nad Moravou). První výskyt larev na palistech a květech byl pozorován 

dne 3.6. v okrese Uherské Hradiště (Kvačice). V období 7.–13.6. byl zjištěn ojediněle střední 

výskyt v okrese Olomouc (Vojnice). Ve druhé polovině června byly pozorovány lokálně 

střední výskyty v okresech Hodonín (Veselí nad Moravou, Bzenec – drobní pěstitelé), 

Litoměřice, Plzeň-sever (Červenohrádecko), Jeseník (Bílý Potok) a Ţďár nad Sázavou; střední 

výskyty v okresech Jeseník, Kroměříţ (Drahlov u Jarohněvic); střední aţ ojediněle silné 

výskyty v okrese Znojmo; silné výskyty v okrese Ústí nad Orlicí (neošetřené porosty). Nárůst 

četnosti byl zaznamenáván v okrese Prostějov. V průběhu července byly zaznamenány 

střední výskyty v okresech Klatovy (Svaté Pole u Horaţďovic), Jeseník (Bílý Potok) a Plzeň-

sever (Červenohrádecko); silné výskyty pak v celém okrese Svitavy. Začátkem srpna byly 

zjištěny střední výskyty v okrese Jihlava.  

V období 12.–25.4. byl zjištěn první výskyt listopase čárkovaného (Sitona lineatus) 

na vzcházejícím hrachu v okrese Brno-venkov (Modřice) a na vzcházejícím porostu v okrese 

Chrudim (Chrudim) bylo zjištěno poškození listové plochy ţírem brouků. V období 3.–16.5. 

byl pozorován lokálně střední výskyt v okresech Břeclav (Moravská Nová Ves, Mikulov) 

a Zlín (Malenovice – u drobných pěstitelů); střední aţ silný výskyt na vzcházejících porostech 

v okrese Havlíčkův Brod (Maleč – poţerky na listech byly shledány aţ u 50 % rostlin).  

První výskyt dospělců obaleče hrachového (Cydia nigricana) ve feromonových 

lapácích byl zjištěn dne 1.6. v okresech Brno-venkov (Chrlice) a Znojmo (Načeratice). 

V období 7.–13.6. byla zaznamenána střední intenzita náletu dospělců do feromonových 

lapáků v okrese Plzeň-sever (Vochov). První výskyt vajíček byl zjištěn v období 14.–20.6. 

v okrese Znojmo (Načeratice). V období 21.–27.6. byla sledována střední intenzita náletu 

dospělců v okrese Plzeň-sever (Červenohrádecko, Vochov) a velmi silná intenzita náletu 

v okrese Rokycany. V období 28.6.–11.7. byla pozorována střední intenzita náletu dospělců 

v okrese Plzeň-sever (Dolany u Plzně). První výskyty housenek byly zjištěny dne 28.6. 

v okrese Blansko a dne 29.6. v okrese Třebíč (Stříteţ). 
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První výskyt vajíček zrnokaze hrachového (Bruchus pisorum) byl zjištěn dne 9.6. 

v okrese Břeclav (Lednice). V období 26.7.–8.8. byl sledován střední výskyt zrnokaze 

v okrese Klatovy (Svaté Pole u Horaţďovic). 

V období 24.–30.5. byl monitorován první výskyt min vrtalkovitých (Agromyzidae) 

v okrese Třebíč (Stříteţ).HRÁCH POLNÍ (PELUŠKA)  

V období 10.–16.5. byl pozorován první výskyt kyjatky hrachové (Acyrthosiphon 

pisum) v okrese Brno-venkov (Syrovice).  

 

BOB 

V období 26.7.–8.8. bylo v okrese Sokolov (Hluboká) zaznamenáno zaschnutí květů 

ve vrcholové části rostlin v důsledku sucha.  

První výskyt strupovitosti bobu (Ascochyta fabae) byl zjištěn v období 10.–16.5. 

v okrese Břeclav (Němčičky). V průběhu června byl zaznamenán lokálně střední výskyt 

v okrese Břeclav (Němčičky) a střední výskyt v okrese České Budějovice (Dasný).  

První výskyt hnědé skvrnitosti bobu (Botrytis fabae) byl zjištěn v období 10.-16.5. 

v okrese Břeclav (Němčičky). V období 14.–20.6. byly sledovány ojediněle silné výskyty 

v okrese Opava.  

Lokálně střední výskyt rzivosti bobu (Uromyces viciae-fabae) byl zjištěn v období 

21.–27.6. v okrese Břeclav (Němčičky).  

První výskyt mšice makové (Aphis fabae) byl pozorován v období 10.–16.5. v okrese 

Břeclav (Němčičky). Ve druhé polovině května byl sledován střední výskyt kolonií v okrese 

Vyškov (Vyškov) a zvýšený výskyt kolonií v okresech Kladno a Prostějov. V období 14.–

20.6. byly zjištěny lokálně silné výskyty mšice v okrese Opava.  

Lokálně střední výskyt listopase čárkovaného (Sitona lineatus) byl zaznamenán 

v období 10.–16.5. v okrese Břeclav (Němčičky).  

V období 31.5.–6.6. byl pozorován střední výskyt zrnokaze bobového (Bruchus 

rufimanus) v okrese České Budějovice (Dasný). Silný výskyt byl zjištěn v období 26.7.–8.8. 

v okrese Cheb (Vysoká).  

SÓJA 

Lokálně střední výskyt plísně sóji (Peronospora manshurica) byl zaznamenán 

v období 26.7.–8.8. v okrese Vyškov (Moravské Prusy).  

 

OLEJNINY 

ŘEPKA OZIMÁ 

V období 1.1.–14.3. byly zaznamenány lokálně velmi silně mezerovité porosty 

v okrese Pardubice (Přelouč, Lhota pod Přeloučí) tam, kde ani na podzim 2009 vlivem sucha 

nevzešly ţádné rostliny. Ve druhé polovině března bylo v celém okrese Klatovy zjištěno 

poškození porostů nízkými teplotami. V průběhu dubna bylo hlášeno poškození porostů při 

přihnojování hnojivem DAM 390 v okresech Louny a Rokycany (Přívětice – 40 ha). V okrese 

Semily (Jilemnicko), ojediněle ve vyšších polohách, musely být zaorány porosty kvůli 

negativnímu vlivu dlouhotrvající sněhové pokrývky a výskytu hrabošů. Další silně poškozené 

porosty vlivem mrazů a špatného přezimování s následnými zaorávkami byly hlášeny 

v okresech Jičín (585 ha), Náchod (Jasenná) a Klatovy. V okrese Přerov bylo zaznamenáno aţ 

plošné poškození rostlin přízemními mrazy (svinování a částečné zbělení listů). V květnu 

byl pozorován výskyt podmáčených porostů v okrese Bruntál. V okrese Rychnov nad 
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Kněţnou (Javornice) bylo zjištěno ojedinělé fyziologické praskání stonků. Fialovění šešulí 

vlivem nízkých teplot a přemokření půdy bylo pozorováno v okrese Jeseník (Bernartice). 

Lokálně docházelo k nerovnoměrnému vývoji a tvorbě nových větví s květními pupeny 

v okrese Frýdek-Místek. Dne 6.5. se v okrese Benešov přehnala bouřka se silným větrem 

a v západní části okresu i s krupobitím (průměr krup 0,5–2 cm) – kroupy poničily právě 

kvetoucí porosty řepky. V průběhu června bylo pozorováno fyziologické praskání stonku 

v okrese Jihlava; v okrese Bruntál lokální podmáčení některých porostů a praskání lodyh 

a fialovění listů; v okresech Opava a Ústí nad Orlicí (Ţamberk) lokální polehnutí, 

zmlazování a opětovné nakvétání. V průběhu července bylo v okrese Bruntál zaznamenáno 

ohniskové ţloutnutí porostů v důsledku zahnívání kořenů následkem podmáčení. Silně 

poškozený porost krupobitím byl pozorován v okrese Jindřichův Hradec (Dolní Lhota – cca 

10 ha). Na přelomu července a srpna došlo k porůstání semen v šešulích v okresech 

Pardubice (hlavně u raných odrůd) a Vsetín. U nově zasetých porostů došlo v průběhu září 

k lokálnímu poškození rostlin řepky (vybělení listů) v důsledku pouţití herbicidů v okresech 

Plzeň-sever (Manětín) a Třebíč. Nevyrovnané vzcházení porostů vlivem sucha bylo 

pozorováno v jiţní části okresu Ţďár nad Sázavou (Březka u Velké Bíteše, Jabloňov 

u Velkého Meziříčí, Kochánov u Stránecké Zhoře). Špatné vzcházení rostlin a nevyrovnané 

porosty v důsledku výskytu půdního škraloupu po prudkých sráţkách byly zaznamenány 

v okrese Příbram (Březnicko). Růstově nevyrovnané a mezerovité porosty byly lokálně 

zjištěny hlavně na svaţitém terénu v okrese Kladno. V průběhu října byly zjišťovány 

fyziologické poruchy způsobené nedostatkem vzduchu v půdě (antokyanové zbarvení) 

v okresech Chrudim a Pardubice. Ţloutnutí nejstarších listů vlivem nedostatku ţivin, zejména 

hořčíku, bylo pozorováno v porostu zaloţeném bezorebnou technologií (předplodina jetel) 

v okrese Ústí nad Orlicí (Slatina). Na severní Moravě a ve Slezsku byly některé porosty 

lokálně nevyrovnané a přerostlé.  

V období 14.–20.6. byl laboratorně potvrzen výskyt viru západní ţloutenky řepy 

(BWYV) a viru černé krouţkovitosti zelí (TuMV) v porostu řepky ozimé v okrese Plzeň-

sever (Štichovice) – na poli o výměře 34 ha bylo cca 8 % rostlin s příznaky napadení.  

Lokálně střední výskyt bílé hniloby řepky (Sclerotinia sclerotiorum) byl zjištěn 

v období 24.–30.5. v okrese Jeseník (Javorník). V průběhu června byly zjištěny střední 

výskyty v okresech Havlíčkův Brod (Hněvkovice), Kroměříţ (Drahlov u Jarohněvic), 

Olomouc (Chválkovice), Svitavy (na neošetřených plochách) a Vsetín (Valašské Meziříčí). 

Lokálně střední aţ silné výskyty na stoncích byly zaznamenány v okresech Bruntál, Jeseník 

(Javorník) a Ústí nad Orlicí (Vysoké Mýto). Výskyty byly potvrzeny i v mnoha jiných 

okresech ČR. První výskyt sklerocií ve stoncích byl zjištěn v okresech Brno-venkov 

(Blučina), Břeclav (Němčičky) a Uherské Hradiště (Nedakonice, Boršice); lokálně silný 

výskyt byl zaznamenán v okrese Kroměříţ (Perná). V průběhu července byly pozorovány 

střední výskyty v okresech Břeclav (Horní Bojanovice, Moravský Ţiţkov), Česká Lípa 

(Brniště), Děčín (Bynovec, Stará Olešná), Jihlava, Opava, Pelhřimov (neošetřené plochy), 

Prachatice, Strakonice a Teplice (Bořislav). Lokálně střední aţ silný výskyt byl zjištěn 

v okrese Jeseník (Javorník, Mikulovice); silný výskyt byl pozorován v okresech Ústí nad 

Orlicí (Vysoké Mýto, Choceň) a Vsetín (Perná). V okrese Příbram (Březnicko) bylo v různé 

intenzitě lokálně napadeno cca 10 % rostlin v porostech. Na přelomu července a srpna byl 

zaznamenán lokálně střední výskyt v okrese Hradec Králové; střední výskyt v okresech České 

Budějovice (Čejkovice, Olešník, Dříteň), Domaţlice (Semněvice), Plzeň-sever (Křimice) 

a Zlín (Prštné); silný výskyt v okresech Klatovy (Nalţovské Hory, Kolinec) a Vsetín (Kelč).  

V období 12.–25.7. byly zjištěny lokálně střední výskyty patogenu Sclerotinia minor 

v neošetřených porostech v okrese Ţďár nad Sázavou (Zvole nad Pernštejnem).  

V období 1.1.–28.3. byl zaznamenán ojediněle střední výskyt fómové hniloby 

brukvovitých (Leptosphaeria maculans) v okresech Jeseník (Javorník, Horní Heřmanice, 
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Skorošice) a Karviná (Petrovice u Karviné, Starý Bohumín, Závada); lokálně střední výskyt 

v okrese Hodonín (Zarazíce, Sudoměřice, Kyjov); silný výskyt v okrese Brno-venkov. 

Zvýšený výskyt byl pozorován v okrese Tachov. V průběhu dubna byl sledován střední 

výskyt v okrese Hradec Králové (Janovice, Vinary). V druhé polovině května byly 

pozorovány lokálně střední výskyty v okrese Nový Jičín. V průběhu června byly zjištěny 

ohniskově střední výskyty na severní Moravě a ve Slezsku a střední výskyty v okrese 

Prostějov. Plošný výskyt byl hlášen v okrese Písek. V průběhu července byl zaznamenán 

lokálně střední výskyt v okrese Olomouc (Nedvězí, Těšetice, Červenka). V první dekádě 

srpna byl pozorován lokálně střední výskyt v okrese Plzeň-sever a lokálně silný výskyt 

v okresech Karlovy Vary (Bor) a Sokolov (Kamenný Dvůr). V průběhu září byly zjištěny 

první výskyty v nově zaloţených porostech v okresech Břeclav (Milovice), Kladno, Přerov 

a Zlín (Štípa). Střední výskyt byl zjištěn v okrese Karlovy Vary (Nová Víska). V průběhu 

října byl sledován ohniskově střední výskyt v okrese Uherské Hradiště (Drslavice) a lokálně 

střední výskyt v okresech Uherské Hradiště (Sady) a Znojmo (Dobšice). V průběhu listopadu 

byl zjištěn střední výskyt choroby v okrese Cheb (Jesenice u Chebu) a ohniskový silný výskyt 

v okrese Uherské Hradiště (Spytihněv).  

První výskyt padlí brukvovitých (Erysiphe cruciferarum) byl zaznamenán v období 

14.–20.6. v okrese Vyškov (Dědice u Vyškova). Střední výskyt byl zjištěn v období 26.7.–8.8. 

v okrese Klatovy (Malý Bor, Činov). V nově zaloţených porostech byl zjištěn první výskyt 

choroby dne 4.10. v okrese Znojmo (Dobšice).  

První výskyt alternáriové skvrnitosti brukvovitých (Alternaria spp.) na listech byl 

zjištěn v období 10.–16.5. v okrese Chrudim (Hluboká, Dachov). První výskyt na šešulích byl 

zaznamenán v období 7.–13.6. v okresech Kroměříţ (Váţany) a Třebíč (Koţichovice). 

V období 21.–27.6. byl pozorován lokálně střední výskyt na šešulích v okrese Břeclav (Horní 

Bojanovice, Němčičky). V období 12.7.–8.8. byly sledovány střední výskyty na šešulích 

v okresech Kroměříţ a Zlín (Štípa) a na stoncích v okresech Karviná (Starý Bohumín), Nový 

Jičín, Opava a Plzeň-sever (Červenohrádecko). Střední aţ silné výskyty byly pozorovány 

v okresech Jeseník (Javorník, Mikulovice) a Vsetín. Silné výskyty byly zaznamenány 

v okresech Frýdek-Místek, Karlovy Vary, Tachov (Velký Rapotín), Tábor (Chotoviny, 

Choustník, Turovec, Košice), Sokolov a Vsetín (Perná, Lešná, Lhotka nad Bečvou, 

Kladeruby, Choryně). Nárůst výskytu byl pozorován v okrese Kladno. V nově zaloţených 

porostech byl zjištěn první výskyt choroby dne 4.10. v okrese Znojmo (Dobšice). V průběhu 

listopadu byl zaznamenán lokálně střední aţ silný výskyt v okrese Znojmo (Havrníky).  

V období 1.1.–14.3. byly v okrese Kladno pozorovány jednotlivé, po poškození 

mrazem zahnívající, rostliny pokryté hustým povlakem šedé plísňovitosti brukvovitých 

(Botryotinia fuckeliana). V období 24.–30.5. byly zjištěny první výskyty na šešulích 

v okresech Břeclav (Horní Bojanovice, Němčičky, Mikulov, Březí), České Budějovice 

(Čejkovice) a Třebíč (Koţichovice, Slavičky). Lokálně silné napadení spodních listů bylo 

zaznamenáno v okrese Kladno. V průběhu června byl sledován lokálně střední výskyt 

v okresech Břeclav (Horní Bojanovice, Němčičky, Boleradice, Krumvíř), Hodonín (Vnorovy, 

Vracov) a Znojmo. Nárůst intenzity výskytu byl pozorován v okrese Přerov. V průběhu 

července byl zjištěn lokálně střední výskyt v okrese Vsetín (Perná) a střední výskyt na 

stoncích v okresech Karviná (Starý Bohumín) a Zlín (Prštné). V první dekádě srpna byl 

zaznamenán střední výskyt v okresech Klatovy (Týnec), Louny, Tachov (Velký Rapotín) 

a Ţďár nad Sázavou (Heřmanov u Křiţanova). Střední aţ silný výskyt byl zjištěn v okrese 

Karlovy Vary (Bor). Silný výskyt byl zaznamenán v okrese Sokolov (Kamenný Dvůr).  

V období 1.1.–28.3. byl pozorován ohniskově střední výskyt plísně brukvovitých 

(Peronospora parasitica) v okrese Šumperk, ojediněle střední výskyt v okrese Jeseník 

(Javorník, Bernartice, Skorošice) a střední výskyt v okrese Náchod (Hejtmánkovice, 

cca 20 ha). Silné výskyty byly zjištěny v okresech Praha-východ (Světice) a Praha-západ 
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(Zlatníky). Zvýšený výskyt byl pozorován v okrese Tachov. V období 24.5.–6.6. byl 

zaznamenán ohniskový střední výskyt v okrese Vyškov (Ivanovice na Hané). Lokálně byl 

zaznamenán nárůst intenzity výskytu v okrese Prostějov. V průběhu září byly zjištěny 

ojedinělé první slabé výskyty choroby v nově zaloţených porostech v okrese Frýdek-Místek. 

Dne 13.10. byl pozorován lokálně střední výskyt v okrese Znojmo (Olbramkostel). V průběhu 

listopadu byl zaznamenán střední výskyt v okrese Beroun (Chýňava, Hýskov) – napadeno 

bylo 20 % rostlin.  

Výskyty verticiliového vadnutí řepky (Verticillium dahliae var. longisporum) na 

spodních listech byly zjištěny v období 17.-23.5. v okrese Kladno.  

První výskyt světlé listové skvrnitosti řepky (Pyrenopeziza brassicae) byl 

zaznamenán dne 18.5. v okrese Třebíč (Koţichovice).  

V průběhu listopadu byl v nově zaloţených porostech zjištěn ohniskový výskyt 

třásněnek (Thysanoptera) v okrese Frýdek-Místek.  

První výskyt mšice zelné (Brevicoryne brassicae) byl zaznamenán dne 3.5. 

v okresech Uherské Hradiště (Nedakonice) a Zlín (Hvozdná). První kolonie mšice zelné 

v porostu byly zjištěny v období 10.–16.5. v okrese České Budějovice (Olešník). V období 

7.–13.6. byly pozorovány ojediněle střední výskyty kolonií v okrese Jeseník (Javorník). 

V období 21.–27.6. byly zjištěny silné výskyty na okrajích porostů v okrese Bruntál 

(Osoblaţsko). V období 28.6.–11.7. byl zjištěn střední výskyt hlavně na okrajích pozemků 

v okrese Olomouc. Lokálně silné výskyty byly sledovány v okrese Kroměříţ (Těšnovice). 

V průběhu září byly v nově zaloţených porostech zaznamenány ojedinělé první slabé výskyty 

mšic (Aphidoidea) v okrese Jeseník. V období 1.-18.10. byly zjištěny první výskyty mšice 

zelné v okresech Blansko (Lipůvka), Brno-venkov (Smolín), Břeclav (Horní Bojanovice), 

Uherské Hradiště (Polešovice) a Znojmo (Dobšice). V průběhu listopadu byly zaznamenány 

první slabé výskyty vajíček mšice zelné v okresech Tábor, Prachatice, Benešov, Přerov, 

Frýdek-Místek a Vsetín. 

V období 15.–28.3. byly zjištěny první výskyty dospělců blýskáčka řepkového 

(Meligethes aeneus) v okrese Hodonín (Stráţnice, Vnorovy) a na severní Moravě a ve 

Slezsku. V druhé polovině dubna byl sledován střední výskyt dospělců v okresech Bruntál, 

Břeclav, Frýdek-Místek (Palkovice, Dobrá), Cheb, Karlovy Vary, Kroměříţ, Nový Jičín, 

Opava, Písek (Lučkovice, Mirotice, Protivín, Kluky u Písku, Písek), Prostějov, Přerov, 

Rokycany, Tachov, Ústí nad Labem a Ústí nad Orlicí. Střední aţ ojediněle silný výskyt byl 

zaznamenán v okresech Jeseník a Teplice (u neošetřených porostů). Všeobecně zvýšený aţ 

silný nálet byl zjištěn v okresech Kladno, Pardubice a Ústí nad Orlicí. V první polovině 

května byly pozorovány střední výskyty v okresech Klatovy (Hradešice) a Vyškov (Lhota 

u Vyškova); lokálně aţ silné výskyty v okresech Louny a Ústí nad Orlicí (neošetřené 

porosty); ojediněle silné výskyty v okrese Svitavy (Lubná) a lokálně silné výskyty v okrese 

Kladno. Aţ střední výskyt a poškození vrcholových květenství bylo zaznamenáno 

u neošetřeného porostu v okrese Bruntál (Krnov).  

První ojedinělé výskyty dřepčíka olejkového (Psylliodes chrysocephala) 

v Mörickeho miskách byly zjištěny v období 15.–28.3. v okresech Břeclav (Horní Bojanovice, 

Němčičky, Hrušky), Opava a Prostějov. V průběhu září byly v nově zaloţených porostech 

zaznamenány lokálně střední výskyty v okresech Břeclav (Milovice, Perná, Boleradice, 

Moravský Ţiţkov), Hodonín (Kyjov) a Vyškov (Kozlany).  

V období 9.–29.8. byl na vzcházejících porostech zaznamenán střední výskyt 

dřepčíků (Phyllotreta spp.) v okrese Louny (Liběšice).  

První nálety „stonkových krytonosců“ – krytonosce řepkového (Ceutorhynchus 

napi) a krytonosce čtyřzubého (Ceutorhynchus pallidactylus) – do Mörickeho misek byly 

zjištěny v období 15.–28.3. v okresech Brno-venkov (Tvaroţná), České Budějovice 

(Čejkovice,Olešník), Hodonín (Stráţnice, Vnorovy), Cheb, Jeseník (Javorník, Skorošice), 
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Jindřichův Hradec (Třeboňsko), Klatovy (Malý Bor, Červenohrádecko), Kroměříţ, Louny 

(Lipenec, Liběšovice), Pardubice (Přelouč), Písek (Staré Kestřany, Kluky u Písku, Protivín), 

Rokycany (Příkosice), Rychnov nad Kněţnou (Dlouhá Ves), Sokolov (Těšovice), Ústí nad 

Labem a Vyškov (Uhřice, Dědice u Vyškova). Střední výskyt byl sledován v okresech 

Karlovy Vary (Bor) a Kroměříţ (Váţany u Kroměříţe); aţ silný výskyt v okrese Sokolov 

(Kamenný Dvůr). Dále byl pozorován střední výskyt krytonosce řepkového v okrese Břeclav 

(Hrušky, Němčičky) a silný výskyt v okresech Kolín (Vítězov) a Kutná Hora (Čáslavsko). 

V případě krytonosce čtyřzubého byl zaznamenán střední výskyt v okrese Klatovy (Předslav) 

a silný výskyt v okresech Břeclav (Hrušky, Němčičky), Olomouc, Opava (Kylešovice), 

Prostějov, Přerov (Rokytnice) a Zlín (Hvozdná, Prštné). V první dekádě dubna byl zjištěn 

střední výskyt krytonosce řepkového v okrese Uherské Hradiště (Nedakonice) a silný výskyt 

v okresech Brno-venkov (Moravské Knínice) a Kolín (Velim, Kolín). První výskyt vajíček 

krytonosce řepkového byl zaznamenán v okresech Břeclav (Horní Bojanovice, Němčičky), 

Kroměříţ (Drahlov, Trávník), Pardubice (Přelouč), Plzeň-město (Červenohrádecko) a Zlín 

(Prštné); vajíčka krytonosce čtyřzubého pak v okresech Břeclav a Prostějov (neošetřený 

porost). Silný výskyt vajíček krytonosce řepkového byl zjištěn v okrese Uherské Hradiště 

(Nedakonice). V období 12.–25.4. byl sledován střední nálet obou krytonosců v okrese České 

Budějovice (Olešník) a zvýšené nálety byly pozorovány v okrese Tachov. V období 26.4.–9.5. 

byly hlášeny první výskyty larev krytonosce řepkového v okresech Klatovy a Plzeň-sever; 

výskyt larev krytonosce čtyřzubého v okrese Uherské Hradiště (Nedakonice, Veletiny). Aţ 

silné poškození rostlin larvami krytonosce řepkového bylo zaznamenáno v okrese Teplice 

(Bořislav).  

První ojedinělý výskyt dospělců krytonosce šešulového (Ceutorhynchus obstrictus) 

byl pozorován v období 26.4.–2.5. v okresech Břeclav, Frýdek-Místek, Kladno, Přerov 

a Třebíč (Koţichovice). Aţ střední výskyt byl zjištěn v okrese Břeclav (Horní Bojanovice) 

a ohniskově střední výskyt byl sledován v okrese Hodonín (Ratíškovice). V první polovině 

května byl zaznamenán lokálně střední výskyt v okrese Kladno; střední výskyt v okresech 

Kroměříţ a Rakovník (na okrajích porostů ve střední části okresu); silný výskyt v okrese 

Havlíčkův Brod (Kámen). První výskyt larev byl zjištěn v okrese Břeclav (Horní Bojanovice, 

Němčičky). V druhé polovině května byl sledován střední výskyt dospělců v okresech 

Jablonec nad Nisou (Odolenovice) a Jihlava. 

Střední výskyt klopušky chlupaté (Lygus rugulipennis) byl pozorován v období 

29.3.–11.4. v okrese Hradec Králové (Janovice).  

První výskyt molice vlaštovičníkové (Aleyrodes proletella) byl zjištěn v období 

29.3.–11.4. v okrese Třebíč (Koţichovice).  

První výskyt dospělců běláska (Pieris sp.) byl zaznamenán v období 24.–30.5. 

v okrese Třebíč (Koţichovice).  

V průběhu listopadu byl v nově zaloţených porostech zjištěn ohniskový výskyt 

zápředníčka polního (Plutella xylostella) v okrese Frýdek-Místek. 

V průběhu září bylo v nově zaloţených porostech pozorováno lokální poškození 

porostů housenkami osenic (Agrotis spp.) v okrese Břeclav (Velké Pavlovice). Lokálně silný 

výskyt byl zjištěn v okresech Hradec Králové (Chlumec n. Cidlinou, Nové Město, Lučice) 

a Znojmo (Vedrovice). V průběhu října bylo zaznamenáno ohniskové silné poškození 

porostů housenkami osenice polní (Agrotis segetum) v okrese Prostějov.  

První výskyty dospělců bejlomorky kapustové (Dasineura brassicae) byly 

zaznamenány v období 26.4.–2.5. v okresech Břeclav (Horní Bojanovice) a Hodonín 

(Ratíškovice). V období 3.–9.5. byl pozorován první výskyt larev v okrese Břeclav 

(Moravský Ţiţkov, Horní Bojanovice, Velké Pavlovice). V období 10.–30.5. byl zjištěn 

lokálně střední výskyt dospělců v okrese Tachov; střední výskyt v okresech Jeseník (Vidnava, 

Javorník), Plzeň-sever (Červenohrádecko), Teplice (Bořislav) a Ústí nad Labem (především 
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na okrajích porostů); střední aţ silný výskyt na okrajích porostů ve střední části okresu 

Rakovník; silný výskyt v okresech Kladno a Louny (Lipenec). Lokálně střední výskyt larev 

byl zjištěn v okresech Břeclav (Horní Bojanovice, Moravský Ţiţkov) a Hodonín (Sudoměřice, 

Starý Poddvorov). V průběhu června byl pozorován střední výskyt vajíček v okrese Jeseník 

(Bernartice, Javorník). Lokálně střední výskyt larev byl zjištěn v okrese Znojmo a lokálně 

silný výskyt larev byl pozorován v okrese Litoměřice (Brníkov, Chvalín, Solany). Ojediněle 

střední poškození šešulí larvami bylo zaznamenáno na okrajích porostů v okrese Ţďár nad 

Sázavou (Zvole nad Pernštejnem). V první dekádě července byl hlášen lokálně střední výskyt 

larev na kraji porostu v okrese Vsetín (Perná).  

Střední výskyt pilatky řepkové (Athalia rosae) byl pozorován v období 17.–23.5. 

v okrese Liberec (Frýdlant v Čechách, Raspenava). V průběhu září byl zjištěn v nově 

zaloţených porostech první ojediněle slabý výskyt housenic na severní Moravě a ve Slezsku.  

V průběhu září byly v nově zaloţených porostech v okrese Kladno zaznamenány 

poměrně velké plošné miny na listech způsobené larvami vrtalky zelné (Phytomyza rufipes). 

Na začátku října byly sledovány první výskyty vrtalek Phytomyza atricornis a Scaptomyza 

flaveola v okresech Brno-venkov (Smolín) a Znojmo (Dobšice).  

V průběhu listopadu bylo pozorováno silné napadení nově zaloţených porostů 

larvami květilky zelné (Delia radicum) v rozsahu cca 40 ha v okrese Mladá Boleslav 

(Chudíř); napadeno bylo 20–30 % rostlin.  

Na výdrolu na úvratích v okrese Olomouc (Střelice) byly zaznamenány v období 9.–

29.8. silné výskyty slimáčka polního (Deroceras agreste). V průběhu září byl v nově 

zaloţených porostech pozorován lokálně střední výskyt plţů (Gastropoda) v okrese 

Kroměříţ (Drahlov u Jarohněvic) a lokálně silný výskyt v okrese Znojmo (Vedrovice). 

V okrese Jindřichův Hradec (Přeseka, Břilice, Dunajovice) byly zjištěny střední výskyty 

slimáčka polního aj. plţů. Lokálně střední výskyt slimáčka polního a slimáčka síťkovaného 

(Deroceras reticulatum) byl sledován v okrese Ţďár nad Sázavou (Kochánov u Stránecké 

Zhoře – na okrajích porostu); silný výskyt pak v okrese Mladá Boleslav (okolí Mnichova 

Hradiště); lokálně bylo zaznamenáváno v různé intenzitě poškození rostlin od těchto slimáčků 

v okrese Příbram (Březnicko). Střední aţ silné výskyty slimáků (Limacidae) na souvratích 

byly pozorovány v okrese Kolín (okolí Kolína, Bečvár, Křečhoře a Lošan); střední výskyt byl 

dále zjištěn v okrese Náchod. Aţ střední výskyty poškození způsobených slimáčky 

(Deroceras spp.) byly zjištěny v okrese Olomouc; ohniskový silný výskyt byl zaznamenán 

v témţe okrese na lokalitě Týneček. V průběhu října byl sledován silný výskyt slimáčků 

v okrese Nymburk (Doubrava). V okrese Ústí nad Orlicí (Vysoké Mýto, Tisová, Sedlec) došlo 

vlivem jejich přemnoţení, zvláště na částech honů s hrudovitým povrchem, k totální likvidaci 

vzcházejících řepek (okrajové ošetření porostů bylo nedostatečné). Některé pozemky musely 

být přesety rovněţ v okrese Chrudim. Lokálně silný výskyt plzáka španělského (Arion 

lusitanicus) byl zaznamenán v okrese Zlín (Spytihněv).  

V období 1.1.–28.3. byly pozorovány ohniskově střední výskyty hraboše polního 

(Microtus arvalis) v okresech Blansko a Tábor (Šebířov, Vosná, Popovice, Lhýšov, Mladá 

Voţice – především na pozemcích s bezorebnou přípravou půdy); ojediněle střední výskyty 

v okresech Jeseník (Javorník, Velká Kraš, Vidnava), Karviná, Nový Jičín, Olomouc (Ţerotín, 

Senice na Hané, Dubčany, Slatinice, Lutín, Tři Dvory, Pňovice, Velký Týnec, Čechovice) 

a Ostrava; lokálně střední výskyty v okresech Hodonín (Vnorovy), Jičín (Milíčeves) a Ústí 

nad Orlicí (Vysoké Mýto). Střední výskyty byly zaznamenány v okresech Kolín (okolí 

Kolína), Rychnov nad Kněţnou (Javornice, Dlouhá Ves, Nová Ves) a Svitavy (celý okres). 

Střední aţ silné výskyty byly sledovány v okresech Hodonín (Lipov, Velká nad Veličkou), 

Opava a Přerov. Ojediněle silné výskyty byly zjištěny v okrese Svitavy (Jevíčko); lokálně 

silné výskyty v okresech Brno-venkov, Kroměříţ (Těšnovice) a Rychnov nad Kněţnou; silné 

výskyty byly téměř v celém okrese Prostějov. Silné poškození okrajů porostů bylo 
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zaznamenáno v okrese Prostějov (Tištín). V průběhu dubna byl zaznamenán ohniskově 

střední výskyt v okrese Břeclav (Ladná, Podivín); ojediněle střední výskyt, především na 

okrajích porostů, v okrese Olomouc (Štěpánov, Příkazy, Náklo); střední výskyt v okresech 

Liberec (Bílá), Litoměřice (Břeţany, Hošťka), Semily a Trutnov (Svatoňovicko - plochy byly 

podmáčeny). Střední aţ silné výskyty byly sledovány v okresech Jihlava (Heroltice u Jihlavy, 

Krasonice, Záborná), Opava (zaznamenán další nárůst populace) a Znojmo. Silné výskyty 

byly zaznamenány v okresech Cheb (Křiţovatka, Jesenice), Klatovy (Nalţovské Hory), 

Litoměřice (Úpohlavy), Louny (Libyně) a Olomouc (Křelov, Ústín, Hněvotín). V průběhu 

září byly v nově zaloţených porostech zaznamenány střední výskyty v okresech Jihlava 

(Luka nad Jihlavou – u bezorebné technologie) a Olomouc (Droţín, Náklo, Ţerotín – 

především na úvratích). Střední aţ silný výskyt byl zjištěn v okrese Kladno (hlavně v severní 

části okresu) a silný výskyt v okrese Prostějov (Bedihošť, Čehovice, Biskupice, Kralice na 

Hané, Dobromilice, Ţeleč, Vřesovice). V průběhu října byly pozorovány ojediněle střední 

výskyty na okrajích pozemků v okrese Jeseník (Javorník); ohniskové střední výskyty v okrese 

Přerov (Rokytnice, Prosenice, Skalička); lokálně střední výskyty v okresech Kroměříţ (Břest), 

Zlín (Napajedla) a Znojmo; střední výskyty, především na úvratích, v okrese Olomouc 

(Olomouc, Řepčín, Majetín, Čechovice, Těšetice, Bystrovany, Rozvadovice, Střelice, 

Dolany). Lokálně silné výskyty byly zjištěny v okresech Brno-venkov (Branišovice) 

a Olomouc (Hněvotín); silné výskyty v okresech Mladá Boleslav (Bezno, Sovinky, Chotětov, 

Skalsko, Jizerní Vtelno) a Prostějov. V průběhu listopadu byly zaznamenány lokálně střední 

výskyty hraboše v okresech Břeclav (Uherčice, Starovice, Šakvice), Příbram a Pelhřimov 

(Vřesník, Brtná u Ţeliva); silný výskyt byl sledován v okrese Mladá Boleslav (Velké Všelisy).  

V období 15.–28.3. byly lokálně sledovány středně aţ silně poškozené porosty 

okusem zvěří v okrese Náchod (Broumov, Nový Ples).  

V období 15.–28.3. bylo pozorováno silné zaplevelení violkou rolní (Viola arvense) 

v okrese Písek (Staré Kestřany). V průběhu června bylo zaznamenáno silné zaplevelení 

úhorníkem mnohodílným (Descurainia sophia) v okresech Praha-západ (mezi Kozincem 

a Turskem) a Teplice (Hrobčice). V období 12.–25.7. bylo zjištěno silné zaplevelení v okrese 

Klatovy (Sobětice). V období 26.7.–8.8. bylo sledováno silné zaplevelení řepky přerůstajícím 

šťovíkem (Rumex sp.) v okrese Chrudim (Počátky). 
 

HOŘČICE 

V období 7.–13.6. byl zjištěn střední výskyt blýskáčka řepkového (Meligethes 

aeneus) v okrese Ţďár nad Sázavou (Heřmanov u Křiţanova) a silný výskyt v okresech 

Litoměřice a Louny (Černčice – silně poškozená květenství).  

Silné výskyty dřepčíka olejkového (Psylliodes chrysocephalus) byly pozorovány 

v období 17.–23.5. v okrese Brno-venkov (Trboušany).  

V období 26.4.–2.5. byly zaznamenány škodlivé výskyty dřepčíků (Phyllotreta spp.) 

v okresech Rakovník (Krupá) a Ţďár nad Sázavou (Heřmanov u Křiţanova). V období 10.–

16.5. byl zjištěn střední aţ silný výskyt v okrese Břeclav (Němčičky).  
 

MÁK 

V druhé polovině dubna bylo zaznamenáno špatné a nerovnoměrné vzcházení máku, 

zejména v důsledku tvorby půdního škraloupu, v okresech Náchod (Zaloňov – 40 ha 

zaoráno), Opava, Rychnov nad Kněţnou a Svitavy (Litomyšlsko). V okrese Opava bylo 

pozorováno fialovění listů vlivem přízemních mrazů. V období 3.–9.5. bylo zaznamenáno 

přesetí cca 80 ha máku v okrese Svitavy (Janov, Čistá) kvůli špatnému vzejití vlivem 

půdního škraloupu. Fialovění listů vlivem přízemních mrazů bylo zaznamenáno v okrese 
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Jeseník (Skorošice). V období 10.-30.5. byly zjištěny lokální výskyty podmáčených porostů 

v okrese Bruntál; lokálně byly některé porosty nevyrovnané vlivem intenzivnějších sráţek 

a porušení půdní struktury (např. v okresech Karviná a Opava); k poškození a ţloutnutí 

porostů v důsledku silného přemokření docházelo také v okresech Přerov a Prostějov 

(lokálně i zahnívání kořenů). V průběhu června bylo dále zaznamenáno ţloutnutí a následně 

i zahnívání kořenů v důsledku silného přemokření v záplavami postiţených okresech. 

Zaorávky byly provedeny v okresech Bruntál (Slezské Rudoltice a Úvalno po 25 ha) a Vsetín 

(30 ha). K poškození kořenového systému vlivem vyplavení preemergentních herbicidů do 

kořenové zóny kvůli vysokým sráţkám bylo zaznamenáno v okrese Hradec Králové 

(Hřibsko). V červenci byly zaorány některé porosty v okresech Bruntál (Slezské Rudoltice), 

Karviná a Prostějov. V průběhu srpna byly v okrese Hradec Králové zaznamenány lokálně 

částečně polehlé porosty v důsledku intenzivních sráţek a větru. K značným výnosovým 

ztrátám došlo v okrese Havlíčkův Brod vlivem nepříznivého počasí (nesklizené porosty byly 

polehlé, semena vypadávala).  

V období 26.4.–2.5. byl zaznamenán silný výskyt plísně máku (Peronospora 

arborescens) v okrese Litoměřice. V průběhu května byl pozorován střední výskyt v okrese 

Náchod (Maršov); ohniskový silný výskyt v okrese Uherské Hradiště (Ostroţská Nová Ves); 

lokálně silný výskyt v okresech Kladno a Prostějov; silný výskyt v okrese Jičín (Milovice). 

V průběhu června byl zjištěn všeobecně střední aţ lokálně silný výskyt v okresech Kroměříţ, 

Opava a Přerov. Výskyty různé intenzity byly zaznamenány v okresech Olomouc a Prostějov.  

První výskyty helmintosporiové nekrózy máku (Pleospora papaveracea) byly 

zjištěny v období 21.–27.6. v okresech Jeseník (Vidnava), Olomouc (Ţerůvky), Opava, 

Uherské Hradiště (Ostroţská Nová Ves) a Vyškov (Pustiměř). V druhé polovině července byl 

pozorován lokálně střední výskyt v okresech Jeseník (Vidnava), Náchod (Červený Kostelec), 

Tábor a střední výskyt v okrese Kroměříţ. V průběhu srpna byly sledovány lokálně střední 

výskyty v okresech Bruntál, Olomouc (Ţerůvky, Paseka); lokálně střední aţ silné výskyty 

v okrese Jihlava; lokálně silné výskyty u neošetřených porostů v okrese Ţďár nad Sázavou 

(Mirošov u Bobrové); silné výskyty v okresech Klatovy (Smrkovec), Plzeň-sever 

(Štipoklasy).  

První výskyt šedé plísňovitosti máku (Botryotinia fuckeliana) byl zjištěn v období 

21.–27.6. v okrese Kroměříţ (Váţany u Kroměříţe, Kotojedy).  

Lokálně silný výskyt alternariové skvrnitosti máku (Alternaria spp.) byl zjištěn 

v období 26.7.–8.8. v okresech Jeseník (Vlčice) a Olomouc (Ţerůvky). V období 9.–29.8. byl 

sledován lokálně střední výskyt v okrese Třebíč; střední výskyt u nesklizených porostů 

v okresech Kroměříţ a Zlín (Tečovice); lokálně silný výskyt v okresech Jeseník (Mikulovice), 

Olomouc a Šumperk (Dubicko, Bludov). Plošné napadení bylo zaznamenáno v okrese Jičín.  

První výskyty mšice makové (Aphis fabae) byly zjištěny v období 3.–9.5. v okresech 

Břeclav (Uherčice, Boleradice) a Uherské Hradiště (Ostroţská Lhota). V období 10.–16.5. byl 

pozorován první výskyt okřídlených jedinců v okrese Pardubice (Jezbořice). Výskyt kolonií 

byl zjištěn v okrese Přerov (Rokytnice) a silný výskyt kolonií v okrese Brno-venkov 

(Sobotovice). V období 17.–23.5. byl zaznamenán střední výskyt v okresech Bruntál, 

Kroměříţ, Olomouc; lokálně silný výskyt v okrese Znojmo (Strachotice); silný výskyt 

v okresech Pardubice (Jezbořice) a Zlín (Tečovice). V průběhu června byly sledovány 

lokálně střední výskyty v okrese Svitavy; střední výskyty v okresech Bruntál (Osoblaha), 

České Budějovice (Dříteň, Temelín), Karviná, Nový Jičín, Praha hl.m. (Ďáblice) a Třebíč 

(Vladislav); střední aţ lokálně silné výskyty v okresech Kroměříţ a Opava. Dne 29.6. byl 

zjištěn začátek sekundárního přeletu mšice makové v okrese Pardubice (Jezbořice). V první 

dekádě července byly zaznamenány střední aţ silné výskyty v okrese Ústí nad Orlicí 

(Choceň) a střední výskyty kolonií v okrese Prostějov.  
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V období 17.–23.5. byl pozorován neobvyklý výskyt dospělců maločlenců 

(Cryptophagidae) na rubu listů v okrese Jičín (Milovice).  

Výskyt dospělců krytonosce kořenového (Stenocarus ruficornis) byl zaznamenán 

v období 12.–25.4. v okrese Prostějov (Brodek u Prostějova, Ţešov). V období 3.–9.5. byl 

pozorován ojediněle střední výskyt dospělců v okrese Svitavy (Jevíčko) a první výskyt larev 

v okrese Břeclav (Uherčice, Boleradice). V období 10.–16.5. byl zjištěn střední aţ silný 

výskyt dospělců v okrese Havlíčkův Brod (Ţdírec). Lokálně silné poškození porostu bylo 

zaznamenáno v okrese Prostějov (Hrubčice, cca na 5 ha). V první dekádě července bylo 

v okrese Prostějov (Pěnčín, Laškov, Přemyslovice) zjištěno poškození kořenů larvami.  

První výskyt krytonosce makovicového (Neoglycianus macula-alba) byl pozorován 

v období 7.–13.6. v okrese Přerov (Rokytnice). Lokálně střední výskyt byl zjištěn v okrese 

Olomouc (Ţerůvky). V druhé polovině června byl zaznamenán silný výskyt dospělců 

v okresech Litoměřice (Břeţany, Roudnice nad Labem, Libkovice – okraje pozemků), 

Olomouc (Ţerůvky, Senice na Hané) a Přerov; první výskyt vajíček byl zjištěn v okrese 

Uherské Hradiště (Ostroţská Nová Ves). V první dekádě července bylo sledováno první 

poškození makovic v okresech Brno-venkov (Lomnička) a Olomouc; aţ střední poškození 

makovic larvami bylo zjištěno hlavně na okrajích porostů v okrese Prostějov. První výskyt 

larev byl zaznamenán v okresech Kladno, Olomouc, Uherské Hradiště (Ostroţská Nová Ves) 

a Znojmo (Strachotice). V období 12.–25.7. byly pozorovány silné výskyty larev 

v makovicích v okresech Olomouc (na úvratích poškozeno 100 % makovic) a Přerov.  

První výskyt larev ţlabatky stonkové (Timaspis papaveris) byl zaznamenán dne 12.7. 

v okrese Znojmo (Strachotice). První výskyt kukel byl zjištěn dne 20.7. v okrese Třebíč.  

Silný výskyt larev bejlomorky makové (Dasineura papaveris) v makovicích 

poškozených krytonoscem makovicovým byl pozorován v období 12.–25.7. v okrese 

Prostějov.  

Lokálně silné poškození vzcházejících porostů ţírem slimáčků (Deroceras spp.) 

a slimáků (Limacidae) bylo zjištěno v období 10.–16.5. v okrese Ústí nad Orlicí (Choceň).  

V průběhu května bylo pozorováno ohniskové střední zaplevelení porostů v okresech 

Bruntál, Nový Jičín, Olomouc, Opava a Přerov; lokálně silné zaplevelení v okrese Jeseník 

(Skorošice); silné zaplevelení violkou (Viola sp.) v okrese Náchod (Dolsko). V průběhu 

června bylo zaznamenáno lokálně silné zaplevelení porostů v okresech Bruntál, Karviná 

(Prstná), Nový Jičín (Jeseník nad Odrou) a Přerov (Polkovice, Prosenice); silné zaplevelení 

v okrese Vsetín (Valašské Meziříčí); silné zaplevelení mákem vlčím (Papaver rhoeas) na 

okrajích pozemků v okrese Litoměřice. V průběhu července bylo zjištěno ojediněle střední 

zaplevelení na okrajích porostů v okresech Jeseník a Prostějov; lokálně střední zaplevelení 

v okrese Opava; lokálně silné zaplevelení v okrese Šumperk; silné zaplevelení heřmánkovcem 

(Tripleurospermum sp.) v okrese Hradec Králové (Starý Bydţov). V průběhu srpna bylo 

pozorováno lokálně střední aţ silné zaplevelení porostů v okresech Jičín (Milovice), Nový 

Jičín (Bernartice) a Opava (jeţatkou kuří nohou /Echinochloa crus-galli/, ovsem hluchým 

/Avena fatua/ a výdrolem ozimé řepky /Brassica napus/). 

 
 

SLUNEČNICE 

V období 14.–20.6. bylo po prudkých deštích zaznamenáno poškození porostů vodní 

erozí v okrese Louny. Lokální poškození pesticidy bylo pozorováno v okrese Litoměřice 

(Libkovice pod Řípem). V období 21.–27.6. byla zjištěna retardace růstu po poškození 

herbicidem v okrese Jeseník (Supíkovice). V průběhu září došlo v okrese Kladno vlivem 

podmáčeného terénu a silných větrů lokálně k vyvrácení a polehnutí aţ 10 % rostlin. Některé 

úbory slunečnic se vlhkem zcela rozpadly a semena se vysypala na zem.  
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První výskyt bílé hniloby slunečnice (Sclerotinia sclerotiorum) byl zjištěn dne 12.8. 

v okrese Znojmo (Načeratice). V průběhu září byl zaznamenán lokálně střední výskyt 

v okrese Vyškov (Milešovice). V okrese Kladno byla v polámaných stoncích nalezena černá 

sklerocia (u cca 3 % rostlin). Dne 5.10. byl zjištěn první výskyt choroby v úborech v okrese 

Uherské Hradiště (Uherský Brod).  

První výskyt šedé plísňovitosti slunečnice (Botryotinia fuckeliana) byl zjištěn 

v období 14.–20.6. v okrese Hodonín (Podivín, Velké Pavlovice, Rakvice). Lokálně střední 

výskyt byl pozorován v období 21.–27.6. v okrese Břeclav (Podivín, Rakvice) a v období 9.–

29.8. v okrese Znojmo (Dyjákovice). V průběhu září byl zaznamenán lokálně střední aţ silný 

výskyt v okresech Břeclav (Podivín, Moravský Ţiţkov) a Znojmo (Dyjákovice).  

První výskyt alternariové skvrnitosti slunečnice (Alternaria spp.) byl zjištěn 

v období 14.–20.6. v okrese Znojmo (Dyjákovice).  

První výskyt plísně slunečnice (Plasmopara halstedii) byl zjištěn dne 31.5. v okrese 

Znojmo (Bohutice). Další výskyt byl zaznamenán dne 21.7. v okrese Břeclav (Lednice – 

vegetační pokus).  

První výskyt rzivosti slunečnice (Puccinia helianthi) byl zjištěn na listech v průběhu 

září v okresech Břeclav (Moravský Ţiţkov) a Uherské Hradiště (Uherský Brod).  

První výskyt třásněnek (Thysanoptera) byl pozorován v období 10.–16.5. v okrese 

Břeclav (Podivín, Bořetice).  

První výskyt mšice slívové (Brachycaudus helichrysi) byl zaznamenán v období 10.–

16.5. v okresech Břeclav (Podivín, Bořetice) a Hodonín (Syrovín, Vnorovy). V období 7.–

13.6. bylo pozorováno ohniskově silné poškození růstových vrcholů sáním mšice slívové 

v okrese Brno-venkov (Blučina). Všeobecně silný výskyt mšice slívové a mšice makové 

(Aphis fabae) byl sledován v okrese Litoměřice.  

Lokálně střední výskyt klopušek (Miridae) byl zaznamenán dne 21.7. v okrese 

Vyškov (Tučapy).  

V období 10.–16.5. bylo zjištěno silné poškození porostů drátovci (larvae 

Elateridae) v okrese Brno-venkov (Ořechov). 

Lokálně silné poškození porostů zvěří bylo pozorováno v období 10.–16.5. v okrese 

Hodonín (Veselí nad Moravou, Ratíškovice).  
 

LEN  

První výskyt třásněnky lnové (Thrips linarius) byl zjištěn v období 14.–20.6. 

v okrese Ţďár nad Sázavou (Mirošov u Bobrové).  
 

SVĚTLICE  BARVÍŘSKÁ  

V první polovině června byl pozorován silný výskyt koletotrichového vadnutí 

(Colletotrichum acutatum) v okresech Brno-venkov (Sobotovice, Němčičky), Břeclav 

(Moravský Ţiţkov, Hustopeče, Břeclav) a lokálně střední výskyt ramulariové skvrnitosti 

listů světlice barvířské (Ramularia carthamicola) v okrese Břeclav (Moravský Ţiţkov, 

Hustopeče, Břeclav).  

Střední výskyt mšice makové (Aphis fabae) byl zaznamenán v období 17.–23.5. 

v okrese Brno-venkov (Němčičky). 

 

KMÍN KOŘENNÝ 

Střední výskyt vlnovníka kmínového (Aceria caulleryi) byl pozorován v období 17.-

23.5. v okrese Chrudim (Švihov).  
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První výskyty housenek plochušky kmínové (Depressaria daucella) v květech byly 

zaznamenány v období 17.-23.5. v okresech Chrudim (Švihov) a Ţďár nad Sázavou (20.5., 

Dolní Rozsička).  

Střední výskyt mšic (Aphidoidea) byl zaznamenán v období 6.–13.6 v okrese Náchod 

(Křinice). Zvýšený nárůst aktivity hraboše polního (Microtus arvalis) byl pozorován 

v období 15.–28.3. v okrese Chrudim na střední úrovni výskytu. Silný výskyt pouţívaných 

nor byl zjištěn v období 29.3.–11.4. v okrese Pardubice (Jeníkovice). 

 

OKOPANINY 

CUKROVKA  

V týdnu 3.–9.5. byla část špatně vzešlých porostů v okrese Hradec Králové 

(Dobřenice) zaoraná a přesetá, v okrese Náchod (Zaloňov) bylo zaoráno 10 ha; porosty 

špatně vzešly vlivem půdního škraloupu. Na severní Moravě a ve Slezsku většina porostů 

rovnoměrně vzcházela. Lokální výskyt silně podmáčených porostů byl zjištěn v období 17.–

23.5. v okrese Bruntál; lokální poškození porostů erozí na svaţitých pozemcích po 

nadměrných sráţkách bylo zjištěno v okrese Opava. V období 31.5.–6.6. byl zjištěn lokální 

výskyt silně podmáčených porostů v okrese Bruntál (Slezské Rudoltice), bylo zaoráno 25 ha; 

pozdě seté porosty v okrese Opava trpěly přemokřením a tvorbou půdního škraloupu, výskyt 

podmáčených porostů byl zaznamenán i v okrese Olomouc; Půdní škraloup se vytvořil 

v okrese Kladno. Lokální poškození porostů krupobitím bylo zaznamenáno v období 21.–

27.6. v okrese Bruntál (Úvalno). Poškození porostů vysokými teplotami a suchem 

v polovině července (popálené listy) bylo zaznamenáno v okrese Nymburk (Poděbradsko).  

První výskyt skvrnatičky řepné (Cercospora beticola) byl laboratorně potvrzen 28.6. 

v okresech Brno-venkov (Blaţovice) a k 1.7. v okrese Opava (Opava-Kateřinky, porost po 

cukrovce); další první výskyty byly zjištěny v okresech, Kroměříţ (Váţany u Kroměříţe) 

a Znojmo (Hodonice). Další první výskyt byl sledován v okresech Vyškov, Prostějov 

a Bruntál. 

První výskyt fomové listové skvrnitosti (Phoma betae) byl zjištěn v období 12.–25.7. 

v okrese Kladno.  

První výskyt větevnatky řepné (Ramularia beticola) byl zaznamenán v období 6.–

13.6. v okrese Opava.  

První výskyty mšice makové (Aphis fabae) byly pozorovány v období 17.–23.5. 

v okresech Vyškov (Drnovice), Brno-venkov (Syrovice); lokálně silný výskyt kolonií byl 

zaznamenán v okrese Blansko; velmi silné výskyty byly pozorovány v okrese Pardubice 

(Jezbořice). Lokální silné výskyty i na porostech s insekticidně mořeným osivem byly 

zaznamenány v období 24.–30.5. v okrese Znojmo; všeobecný silný výskyt byl sledován 

v okrese Blansko. Lokálně střední výskyty byly zjištěny v období 31.5.–6.6. v okrese Přerov. 

Výskyty okřídlených jedinců byly zjištěny v dalším týdnu 6.-13.6. v okrese Kladno; první 

výskyt larev byl pozorován ve stejném období v okrese Litoměřice (Dušníky); lokálně střední 

výskyty byly zjištěny v témţe období (6.–13.6.) v okresech Bruntál (Osoblaha), Karviná 

(Kopytov) a Přerov; lokálně silné výskyty byly zaznamenány v okrese Opava. Lokálně střední 

výskyty byly zjištěny v období 21.–27.6. v okresech Bruntál (Osoblaha – porosty byly 

ošetřeny), Karviná (Kopytov), Nový Jičín a Přerov. Lokálně střední výskyty byly zjištěny 

v období 28.6.–11.7. v okresech Nový Jičín a Karviná (Kopytov), kde byl zaznamenán 

v témţe období začátek sekundárního přeletu; silný výskyt kolonií byl sledován v okrese 

Kladno.

První výskyt mšice broskvoňové (Myzus persicae) byl pozorován 25.5. v okrese 

Znojmo (Tasovice).  
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První výskyt dřepčíků (Phyllotreta spp.) byl zjištěn v období 3.–9.5. v okrese 

Karviná. Ohniskové silné poškození listů bylo zjištěno v období 6.–13.6. v okrese Bruntál.  

Výskyt dlouháče plevového (Tanymecus palliatus) byl zjištěn v období 17.–23.5. 

v okrese Jičín (Jičín). 

První výskyty vajíček květilky řepné (Pegomya hyoscyami) byly zjištěny v období 

3.–9.5. v okresech Litoměřice a Uherské Hradiště (4.5., Ostroţská Nová Ves). V období 17.–

23.5. byly zjištěny první výskyty vajíček v okresech Kroměříţ (17.5., Váţany u Kroměříţe) 

a Prostějov. Další první výskyty vajíček byly zaznamenány v období 24.–30.5. v okresech 

Pardubice (Jezbořice) a Opava.  

Další první výskyt vajíček byl pozorován v období 31.5.–6.6. v okrese Ústí nad Orlicí 

(Vysoké Mýto). První výskyty min byly pozorovány v dalším týdnu (6.–13.6.) v okresech 

Olomouc a Prostějov. 

Zvýšený výskyt dospělců běláska zelného (Pieris brassicae) i dalších druhů 

běláskovitých (Pieridae) byl zaznamenán v období 12.–25.7. v okrese Jičín (Miletín).  

Poškození vzcházejících porostů slimáčky (Agriolimacidae) bylo zaznamenáno 

v období 3.–9.5. v okrese Olomouc (Haňovice).  

Lokálně silné výskyty plevelných řep byly zaznamenány v období 17.–23.5. v okrese 

Kolín (Křečhoř, Bečváry). Proběhlo plečkování silně zaplevelených pozemků. Dle moţnosti 

vjezdu do porostů se v období 17.5.– 6.6. provádělo herbicidní ošetření v důsledku 

intenzivního nárůstu plevelů. Lokálně silný výskyt plevelů byl zjištěn v období 6.–13.6. 

v okrese Přerov (Dluhonice); v období 21.–27.6. byl lokálně střední výskyt byl zjištěn 

v okrese Olomouc (Nedvězí) a lokálně silný výskyt v okrese Přerov (Dluhonice). V okrese 

Bruntál byla v období 28.6.–11.7. část porostů zaorána (Slezské Rudoltice – 27,5 ha, Bohušov 

– 15 ha). Lokálně silný výskyt plevelů byl rovněţ zaznamenán v okresech Přerov 

(Dluhonice), Olomouc (Nedvězí, Příkazy) a Prostějov (Moskovice, Mořice, Hrubčice); střední 

aţ silný výskyt byl sledován v období 12.–25.7. v okresech Mladá Boleslav (Spikaly, Všelisy, 

Jabkenice a Plazy) a Kutná Hora (Čáslavsko).  

 

KRMNÁ ŘEPA  

První výskyty fomové listové skvrnitosti (Pleospora betae, syn. Phoma betae) byly 

zaznamenány v období 31.5.–6.6. v okrese Vsetín (Horní Vsacko). 

Lokálně silné výskyty mšice makové (Aphis fabae) byly pozorovány v období 17.–

23.5. v okrese Znojmo (Hodonice). Všeobecné silné výskyty byly zjištěny v období 24.–30.5. 

v okrese Blansko; první výskyty byly pozorovány v okrese Ţďár nad Sázavou (Mirošov 

u Bobrové). Další první výskyty byly zjištěny v období 31.5.–6.6. v okrese Vsetín (Lhotka 

nad Bečvou, Huslenky). 

První výskyt vajíček i larev květilky řepné (Pegomya hyoscyami) byl zjištěn v období 

17.–23.5. v okrese Louny (Černochov). První výskyt larev byl pozorován v období 31.5.–6.6. 

v okrese Blansko (Rájec-Jestřebí). 

 

BRAMBOR 

Poškození listů vzcházejících porostů brambor vlivem přízemních mrazů (22. a 23.4.) 

bylo zaznamenáno v okrese Jeseník. V některých podmáčených a zaplavených porostech 

docházelo v období 24.–30.5. k rozplavování hrůbků (např. v okresech Frýdek-Místek, 

Opava, Přerov); lokálně došlo k nárůstu zaplevelení (např. v okresech Opava, Přerov). 

Převáţná část porostů v okrese Havlíčkův Brod velmi pomalu vzcházela a trvalé zamokření 

neumoţnilo ošetření herbicidy. Na svaţitých pozemcích v okrese Tábor došlo v uvedeném 

období i při dodrţení sázení po vrstevnicích na některých částech okresu k poškození 
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přívalovými dešti (hlavně na pozemcích s pouţitím technologie odkameňování před 

výsadbou). Řada porostů byla i v následujícím týdnu (31.5.–6.6.) podmáčených nebo 

zaplavených. Lokálně byly některé porosty silně zaplevelené, zejména u soukromých pěstitelů 

(např. severní Morava a Slezsko). Část vzcházejících porostů v místech s trvalejším 

zamokřením začala od hlíz odehnívat (např. Havlíčkův Brod). Vlivem trvalého podmáčení 

nebyla v uvedeném období 31.5.–6.6. ošetřena velká část porostů brambor herbicidy. 

V okrese Jihlava se dokončovalo sázení převáţně mnoţitelských porostů. Nezvykle pro toto 

období se v některých lokalitách okresu Havlíčkův Brod dosazovaly v následujícím týdnu 

poslední plochy (několikatýdenní zamokření). V období 12.–25.7. byl vývoj porostů výrazně 

negativně ovlivněn dlouhodobým suchem. Většina odrůd i přes dobré nasazení hlíz zůstala 

v období 12.–25.7. velikostně hluboko pod průměrem. Krátkodobými vydatnými dešti hrozilo 

nebezpečí zmlazování a tím i zhoršení kvality hlíz při sklizni. Ve stejném období (12.–25.7.) 

začaly u velmi raných sadbových brambor první desikace (např. okresy Havlíčkův Brod, 

Jihlava). V druhé polovině července došlo k poškození listové plochy slunečním úpalem 

v okrese Příbram. 

První výskyty plísně bramboru (Phytophthora infestans) byly zaznamenány 

v období 24.–30.5. u drobných pěstitelů v okresech Přerov a Vsetín (Huslenky, 27.5.). 

Lokálně silné výskyty byly zaznamenány 28.5. u drobných pěstitelů v okrese Přerov 

(Lipňany, Rokytnice); první výskyty byly v dalším týdnu (31.5.–6.6.) zjištěny u drobných 

pěstitelů v okresech Prostějov a Hodonín (31.5., Vnorovy); lokální střední výskyty 

a ohniskové silné výskyty v zapojených a zamokřených porostech byly téţ pozorovány 

v okrese Znojmo. Další šíření bylo zaznamenáno v následujícím týdnu (6.–13.6.) v okresech 

Třebíč (Koněšín), Jindřichův Hradec (Horní Lhota – drobní pěstitelé), Karlovy Vary, Sokolov 

(Sedlečko – drobní pěstitelé), Ústí nad Orlicí (Ţamberk), Litoměřice (Vědomice, Libotenice, 

Nučničky), Zlín (Malenovice), Hodonín (byla vydána signalizace), Břeclav (Němčičky, 

Vrbice), Brno-venkov (Ţidlochovice), Uherské Hradiště (Ostroţská Lhota), Prostějov 

(Otaslavice) a Frýdek-Místek (Fryčovice); lokální střední výskyty v zapojených 

a zamokřených porostech aţ totální zničení rostlin bylo pozorováno ve stejném období (6.–

13.6.) v okrese Znojmo; další lokálně silné výskyty byly zaznamenány na přemokřených 

pozemcích u drobných pěstitelů v okrese Přerov (Troubky, Prosenice, Rokytnice, Henčlov, 

Hranice, Hustopeče ad.). V období 21.–27.6. pokračovalo šíření choroby, zejména u drobných 

pěstitelů např. v okrese Vsetín (Kladeruby, Horní Vsacko). Lokálně střední výskyty byly 

v tomto období zjištěny u drobných pěstitelů v okresech Přerov, Opava a Olomouc. V okrese 

Chrudim byla v období 21.–27.6. zahájena sklizeň velmi raných konzumních brambor. 

Lokálně střední výskyty na listech byly zaznamenány v období 28.6.–11.7. v okresech Louny, 

Břeclav a Hodonín (zahrady, malopěstitelé – Vnorovy, Kyjov); další šíření pokračovalo 

v okresech Písek (Stará Dobev, Raţice, Protivín) a Pelhřimov (drobní pěstitelé). První výskyt 

v porostech sadby byl zjištěn v uvedeném období (28.6.–11.7.) v okrese Chrudim (Dřevíkov – 

listová forma). První výskyty sekundární infekce byly hlášeny v okresech Trutnov (neošetřené 

plochy) a Ţďár nad Sázavou (30.6., Blaţkov). V okrese Jindřichův Hradec byl zjištěn výskyt 

na celém území okresu. V průběhu pozorování v uvedeném období byl zaznamenán střední 

a následně silný výskyt v okrese Klatovy (Bolešiny). Střední výskyty byly sledovány 

v uvedeném období 12.–25.7. v okresech Tábor a Frýdek-Místek (provozní plochy); lokálně 

střední aţ silný výskyt byl zjištěn v okresech Břeclav, Hodonín, Kroměříţ a Vsetín (zahrady, 

malopěstitelé); první výskyt byl hlášen v okrese Trutnov (Oblajovice). Lokálně střední 

výskyty, hlavně u neošetřených porostů, byly zjištěny v okrese Přerov; aţ silné výskyty byly 

zaznamenány na neošetřených plochách soukromých pěstitelů v okresech Jeseník (Javorník, 

Bílá Voda, Bernartice) a Olomouc (Náměšť na Hané, Senice na Hané, Slavonín, Nedvězí). 

Z uvedeného vyplývá, ţe k šíření lokálně docházelo především u drobných pěstitelů a na 

neošetřených plochách.  
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První ojedinělý výskyt vločkovitosti hlíz bramboru (Thanatephorus cucumis anam. 

Rhizoctonia solani) byl zjištěn v období 31.5.–6.6. v okrese Prostějov.  

První výskyt bakteriálního černání stonku bramboru (Erwinia carotovora subsp. 

carotovora) byl zaznamenán v období 21.–27.6. v okresech Děčín, Frýdek-Místek, 

pokračující projevy choroby byly zjištěny v okrese Prostějov; nárůst výskytu byl zaznamenán 

i v okrese Opava. Střední výskyt v porostu sadbových brambor byl zjištěn v období 28.6.–

11.7. v okrese Karlovy Vary (Krásné Údolí – partie Anuschka). Střední aţ silné výskyty byly 

pozorovány v období 12.–25.7. v okrese Přerov u sadbových brambor (Partutovice) 

a u drobných pěstitelů.  

První výskyt hnědé skvrnitosti listů bramboru (Alternaria solani) byl zaznamenán 

v období 31.5.–6.6. v okrese Olomouc (2.6., Bystročice). Další výskyty byly zaznamenány 

v období 6.–13.6. v okresech Znojmo (Hrádek, Tasovice), Olomouc a Přerov. Střední výskyty 

byly zaznamenány v období 21.–27.6. v okrese Olomouc (Ţerotín, Senice na Hané, 

Bystročice); další výskyt byl pozorován v okrese Blansko (Bořitov). V období 28.6.–11.7. 

byly zaznamenány první výskyty na listech v okrese Uherské Hradiště (8.7., Polešovice); 

střední výskyty byly pozorovány u drobných pěstitelů v okrese Olomouc (Ţerotín, Senice na 

Hané, Stříţov, Vojnice). V období 12.–25.7. pokračovaly v okrese Olomouc střední výskyty 

u drobných pěstitelů; nárůst intenzity výskytu byl pozorován v okrese Prostějov.  

První výskyt klopuškovitých (Miridae) byl zjištěn 20.7. v okrese Třebíč (Koněšín).  

První výskyt mšice makové (Aphis fabae) byl zaznamenán 8.6. v okrese Třebíč 

(Koněšín).  

První výskyt mšic (Aphidoidea) v porostech sadbových brambor byl zjištěn v období 

6.–13.6. v okrese Ústí nad Orlicí (Ţamberk). Další výskyty byly zjištěny v období 21.–27.6. 

v okrese Náchod. Střední výskyty byly zjištěny v období 28.6.–11.7. v okrese Nový Jičín. 

První výskyt mšice broskvoňové (Myzus persicae) v Lambersových miskách v porostech 

sadbových brambor byl pozorován v období 21.–27.6. v okrese Ústí nad Orlicí (22.6.). 

První výskyt dospělců mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata) byl 

zjištěn 4.5. v okrese Uherské Hradiště (Ostroţská Lhota). Porosty brambor díky dlouhodobě 

chladnému počasí v období 17.–23.5. vzcházely pouze ojediněle (např. v okrese Náchod, 

Havlíčkův Brod). První výskyt vajíček byl zjištěn 19.5. v okrese Vyškov (Dědice u Vyškova). 

V období 24.–30.5. byly sledovány střední výskyty dospělců v okrese Olomouc (Senice na 

Hané, Náměšť nad Hanou) u drobných pěstitelů; výskyty vajíček byly pozorovány v okresech 

Znojmo (Bohutice), Kroměříţ (Stříţovice) a první výskyty larev (L1) byly zjištěny v okrese 

Brno-venkov (Popovice). V období 31.5.–6.6. byly zjištěny první výskyty dospělců 

v okresech Rychnov nad Kněţnou (zahrádky – Týniště nad Orlicí), Klatovy (Malotice) a ve 

většině okresů na severní Moravě a ve Slezsku; první výskyt vajíček byl zaznamenán 

v okresech Plzeň-sever (Radčice), Olomouc a Přerov; první výskyt larev byl pozorován 

v okrese Vyškov (1.6., Lhota u Vyškova) a Znojmo (1.6., Tasovice); ojedinělý střední výskyt 

dospělců byl sledován v okrese Blansko (Bořitov). Další výskyty dospělců byly zjištěny 

v období 6.–13.6.v okresech Písek (Stará Dobev, Staré Kestřany, Protivín), Pelhřimov 

(neošetřené porosty), Strakonice, Prachatice, Klatovy, Rokycany, Karlovy Vary, Sokolov, 

Plzeň-jih, Svitavy (drobní pěstitelé – Litomyšl, Jevíčko), Jičín (drobní pěstitelé – Jičín) 

a Vsetín (Lešná); ojedinělý silný výskyt dospělců byl sledován v okrese Blansko. První 

výskyty vajíček byly ve stejném období (6.–13.6.) zaznamenány v okresech Olomouc, Nový 

Jičín, Přerov, Prostějov, Vsetín (Lešná), Vyškov (Opatovice) a Blansko (Bořitov). Výskyt 

larev L1 byl zjištěn v okresech Břeclav (Němčičky, Velké Pavlovice, Boleradice), Hodonín 

(byla vydána signalizace) a Uherské Hradiště (Ostroţská Lhota). Střední výskyty dospělců 

i vajíček byly zjištěny u drobných pěstitelů v okrese Olomouc. V období 21.–27.6. byly 

v porostech na severní Moravě a ve Slezsku, ale i např. v okresech Chrudim, Rokycany a Ústí 

nad Labem zaznamenány výskyty dospělců, vajíček i larev. Lokálně střední výskyty dospělců 
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byly ve stejném období (21.–27.6.) zjištěny u drobných pěstitelů např. v okrese Jeseník 

(Javorník); silné výskyty byly zaznamenány u drobných pěstitelů v okrese Olomouc (Náměšť 

na Hané, Unčovice). První výskyty larev L1–L2 byly zjištěny v témţe období např. 

v okresech Blansko a Česká Lípa. Lokální střední výskyty larev byly pozorovány v období 

28.6.–11.7. v okresech Jindřichův Hradec (L1–L2) a Blansko; silný výskyt dospělců i larev 

byl sledován v okrese Vsetín (Lešná). Lokálně střední výskyty dospělců i larev (L1) byly 

zjištěny u drobných pěstitelů a neošetřených porostů v okrese Jeseník (Javorník); silné 

výskyty larev (L4) byly zaznamenány u drobných pěstitelů v okrese Olomouc (Ţerotín, 

Senice na Hané, Stříţov, Vojnice) a Přerov; ojediněle střední výskyty larev (L2–L3) byly 

zjištěny u drobných pěstitelů v okrese Prostějov; střední aţ silný výskyt larev byl sledován 

plošně v okrese Písek. Střední výskyty i u velkopěstitelů byly pozorovány ve stejném období 

(28.6.–11.7.) v celém okrese Svitavy (všechny instary). První výskyty byly zaznamenány 

v porostech sadby v okrese Chrudim. Lokální silné výskyty byly sledovány v období 12.–

25.7. u drobných pěstitelů v okrese Ţďár nad Sázavou; všeobecně silné výskyty larev 

a dospělců byly zjištěny v okrese Trutnov. První výskyty letních brouků byly hlášeny 

v okresech Děčín, Brno-venkov (19.7., Popovice), Olomouc, Přerovv a Prostějov; silné 

výskyty larev L4 byly zaznamenány v okrese Vsetín (ošetřeno). Silné výskyty larev (L1–L4) 

byly zaznamenány v témţe období (12.–25.7.) u drobných pěstitelů v okrese Opava 

u neošetřených porostů; silné výskyty larev (L2–L4) v okrese Jeseník (Javorník, Uhelná) na 

neošetřených plochách a silné výskyty všech vývojových stadií byly zjišťovány u drobných 

pěstitelů v okrese Šumperk.  

Poškození porostů slimáky (Limacidae) bylo zaznamenáno v období 28.6.–11.7. 

v okrese Vsetín (Lešná).  

Ohniskové poškození porostů prasetem divokým (Sus scrofa) bylo zjištěno v období 

6.–13.6. v okrese Prostějov (Otaslavice). 

Lokálně byly v období 12.–25.7. některé porosty aţ silně zaplevelené např. v okresech 

Jeseník a Opava. 

CHMEL 

V období 7.–13.6. bylo v okrese Přerov (Domaţlice, Čech, Prusy, Ţelátovice) 

zaplaveno cca 51 ha chmelnic. V okrese Česká Lípa (Kravaře) došlo 5.5. úletem k poškození 

na ploše asi 2,5 ha herbicidem CLINIC. V průběhu celého srpna byly chmelnice v okrese 

Louny vlivem nepříznivého deštivého počasí těţko přístupné pro techniku. Podmáčené 

chmelnice byly staticky narušené. Vlivem těchto podmínek a následkem bouřek spadlo asi 

15 ha chmelnic (Počedělice, Jimlín, Blšany, Pnětluky, Stekník a Soběchleby). 

Od poloviny května se provádělo preventivní ošetření proti plísni chmele 

(Pseudoperonospora humuli) v okresech Přerov a Olomouc. V okrese Litoměřice bylo 

provedeno 2. ošetření meristémových výsadeb proti této chorobě. Koncem května se vlivem 

dešťů komplikovalo ošetření v okresech Olomouc a Přerov. Lokálně střední výskyt 

klasovitých výhonů a silné výskyty choroby byly zjištěny v okrese Přerov – odrůda Sládek. 

První výskyt byl zaznamenán v okrese Olomouc (2.6.), lokálně střední výskyty klasovitých 

výhonů byly pozorovány v okrese Přerov – u odrůdy Premiant bylo napadeno 20 % výhonů, 

u ostatních odrůd převaţovalo slabé napadení. Ošetření proti této chorobě bylo v důsledku 

sráţek komplikované. Od poloviny června byly pozorovány střední výskyty na listech 

v okrese Olomouc; lokálně silné výskyty na listech a výhonech v okrese Přerov – odrůda 

Premiant. Od 12. do 25.7. byly zaznamenány silné výskyty v okresech Louny a Česká Lípa.  

Od poloviny dubna se objevují první slabé výskyty lalokonosce libečkového 

(Otiorhynchus ligustici) v okrese Přerov. Koncem dubna byly napadené plochy ošetřeny. Od 

počátku května byly detekovány střední a silné výskyty v okrese Rakovník (Milostín, 

Rakovník a Kněţeves). 
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V období 26.4.–2.5. byl zjištěn výskyt dřepčíka chmelového (Psylliodes attenuatus) 

v okrese Rakovník (k.ú. Chrášťany, Rakovník, Kněţeves a Milý). Od 10.5. byly detekovány 

střední aţ silné výskyty v okrese Přerov (Nelešovice, Kokory, Ţelátovice). Od počátku srpna 

byl pozorován silný výskyt v okrese Litoměřice.  

První výskyt létavek mšice chmelové (Phorodon humuli) byl zjištěn v okrese Louny 

(Stekník). Začátek přeletu byl rovněţ zaznamenán 8.5. v okrese Přerov. Začátkem června byl 

zaznamenán lokálně silný výskyt na Lounsku (Stekník, Skupice, Postoloprty, Zbrašín, 

Černčice, Mukoděly a Kryry – a to i po předchozím ošetření). V období 7.6.–13.6. byl 

zaznamenán vlivem silného oteplení silný nálet v okrese Přerov. Od konce června byly 

zaznamenávány na všech lokalitách jen slabé výskyty mšic.  

První výskyt svilušky chmelové (Tetranychus telarius) byl dne 7.6. zaznamenán 

v okrese Přerov (Prosenice);  silný výskyt byl zjištěn v období 12.–25.7. v okrese Litoměřice. 

Koncem července byl zaznamenán také lokálně silný výskyt, a to i po častém opakovaném 

ošetření, v okrese Louny (Kněţice, Liběšovice, Stekník). Od konce srpna byly pozorovány jen 

slabé výskyty.  

 

PÍCNINY, TRAVNÍ POROSTY 

V období 1.1.–14.3. bylo zjištěno na okrasných trávnících a trvalých travních 

porostech na území Prahy, v okresech Kolín (Kbel, Velim), Jičín, Pardubice, Brno-venkov, 

Třebíč, Jeseník (Javorník, Vidnava) a Olomouc (Náměšť na Hané, Senice na Hané) silné 

napadení růţovou sněţnou plísňovitostí obilnin (Monographella nivalis). V některých 

případech byla travnatá plocha zasaţena souvisle, v dalších jen ohniskově. Plošný výskyt byl 

pozorován v období 15.–28.3. v travních porostech v okresech Praha-východ, Praha-západ 

a na území Prahy. 

Ojedinělý silný výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl sledován ve vojtěšce 

v období 1.1.–14.3. v okrese Znojmo (Blíţkovice); lokálně silné výskyty byly zjištěny 

v okrese Opava (Oldřišov). Střední výskyt byl pozorován na travních porostech v okrese 

Tábor (Zárybničná Lhota, Měšice, Lhýšov), v jeteli a na travních porostech v celém okrese 

Svitavy; střední aţ silné výskyty byly zaznamenány v jeteli v okrese Rychnov nad Kněţnou; 

lokálně silný výskyt byl zaznamenán v okrese Karviná (Dolní Lutyně). Lokálně střední 

výskyty byly zjištěny v pícninách také v okrese Olomouc (Lutín, Třebčín). Střední aţ silné 

výskyty byly lokálně zaznamenávány v období 1.1.–14.3. na příkopech a mezích, odkud 

docházelo k šíření škůdce do porostů např. v okresech Karviná a Šumperk. Střední výskyty 

byly zjištěny v TTP v okresech Šumperk a Písek (lokálně v blízkosti mezí a remízků – celé 

území okresu). V okrese Chrudim byl v  období 15.–28.3. pozorován střední výskyt populace 

hraboše v pícninách. Lokálně střední výskyty byly zjištěny v okrese Olomouc (Lutín, 

Třebčín); lokálně aţ silné výskyty byly sledovány v okrese Opava. Střední výskyty v travních 

porostech byly zjištěny v okrese Tábor (Mladovoţicko, Chýnovsko a Borkovicko, Veselsko). 

Místy i silná poškození travních porostů rozrytím prasetem divokým (Sus scrofa) 

byla v období 1.1.–14.3. pozorována v celém okrese Svitavy. 

 

VOJTĚŠKA 

Virus mozaiky vojtěšky (Alfalfa mosaic alfamovirus – AMV) byl laboratorně 

potvrzen v období 17.–23.5. v okrese Kladno (Třebusice).  

Lokálně střední výskyt klopušek (Lygus spp.) byl zjištěn v období 28.6.–11.7. 

v okrese Břeclav (Bulhary).  
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V porostech v okrese Kladno se objevily v období 17.–23.5. první malé kolonie 

kyjatky hrachové (Acyrthosiphon pisum). První výskyt byl zjištěn v období 29.3.–11.4. 

v okrese Kroměříţ (Bařice). 

První výskyt min s larvami vrtalek (Agromyzidae) byl zjištěn 4.5. v okrese Pardubice 

(Zdechovice). 

Lokálně střední výskyt bejlomorky vojtěškové (Dasineura ignorata) byl zaznamenán 

v období 21.–27.6. v okrese Břeclav (Martinice, Velké Hostěrádky). 

První výskyt obaleče vojtěškového (Cydia medicaginis) byl zjištěn dne 23.6. ve 

feromonových lapácích v okrese Břeclav (Horní Bojanovice). Silná intenzita náletu do 

feromonových lapáků byla zaznamenána v období 28.6.–11.7. v okrese Znojmo (Vrbovec).  

Lokálně aţ všeobecně střední výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl zjištěn 

v období 15.–28.3. v okresech Kladno, Vyškov (Opatovice u Vyškova), Hodonín a Blansko; 

lokálně aţ silné výskyty byly zaznamenány v okrese Zlín. Lokálně střední výskyt byl 

pozorován v období 29.3.–11.4. v okrese Kladno; všeobecně střední aţ silný výskyt byl 

sledován v okresech Jihlava (Velký Beranov, Záborná, Krasonice), Uherské Hradiště 

(Nedakonice, Hluk, Nivnice, Ostroţské Předměstí, Kunovice, Nivnice) a Znojmo. 

Silné zaplevelení nově zaloţených porostů bylo pozorováno v období 28.6.–11.7. 

v okrese Náchod (Bohuslavice, Volovka).  
 

JETEL 

První výskyty mšice makové (Aphis fabae) byly zjištěny v období 24.–30.5. v okrese 

Třebíč. 

První výskyt larev nosatčíků (Apion spp.) byl zjištěn v okrese Třebíč (20.7. Horní 

Újezd); velmi silný výskyt (napadení hlávek) byl pozorován v období 12.–25.7. v okrese 

Havlíčkův Brod (Koţlí, mnoţitelská plocha – chemicky ošetřeno). 

První výskyt dospělců kovaříka huňatého (Hemicrepidius hirtus) byl zaznamenán 

v období 24.–30.5. v okrese Třebíč (Horní Újezd). 

Střední aţ silné výskyty hraboše polního (Microtus arvalis) byly pozorovány 

v období 15.–28.3. v okresech Rychnov nad Kněţnou, Přerov, Blansko a Jihlava (24.3., Velký 

Beranov); lokálně silný výskyt byl zaznamenán v okrese Karviná (Dolní Lutyně). Silný 

výskyt byl zjištěn v období 29.3.–11.4. v okresech Cheb (jetelotravní porost – Křiţovatka, 

Jesenice) a České Budějovice (Lhota, Bošilec, Dobřejovice, Dolní Bukovsko, Ţabovřesky, 

Hrdějovice); střední výskyty v okresech Karlovy Vary (Sedlo), Sokolov (Staré Sedlo) 

a Rokycany (Dobřív, Olešná). V okrese Rychnov nad Kněţnou (Javornice) byla provedena 

aplikace rodenticidů. V okrese Svitavy (Litomyšlsko) bylo zaoráno cca 150 ha z důvodu 

špatného přezimování a poškození hrabošem polním. 
 
 

ZELENINA 

BRUKVOVITÁ ZELENINA 

V období 12.–25.7. byly zaznamenány silné výskyty dřepčíků (Alticinae), včetně 

poškození, a lokálně silné výskyty molice vlaštovičníkové (Aleyrodes proletella) v okrese 

Prostějov. Silný výskyt dřepčíka zelného (Phyllotreta nemorum) byl pozorován u drobných 

pěstitelů v okrese Nymburk (Poděbrady). 

Všeobecně střední aţ silné výskyty slimáčků (Agriolimacidae) a hlemýţďů 

zahradních (Helix pomatia) byly v průběhu sezóny potvrzeny na celém území ČR. Extrémně 

silný výskyt slimákovitých (Limacidae) u zahrádkářů byl v období 31.5.–6.6., vlivem 

vytrvalých dešťů a extrémně silného zamokření pozemků, zjištěn v celém okrese Tábor.  
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ŘEDKEV setá – ředkvička 

V okrese Přerov jiţ v období 12.–25.4. byly zaznamenány první výskyty a poškození 

porostů drobných pěstitelů slimáčky (Deroceras sp.).  

Poškození děloţních lístků ředkvičky dřepčíky (Phyllotreta sp.) střední intenzity bylo 

zjištěno ve výsadbách drobných pěstitelů rovněţ v okrese Přerov v období 12.4.–2.5.  

Lokálně střední výskyty mšic (Aphidoidea) na salátu byly zjištěny v pařeništích 

u drobných pěstitelů v období 3.–9.5. v okrese Olomouc.  

 

BRUKEVzelná – zelí  

V týdnu od 31.5. do 6.6. bylo zaznamenáno ohniskové poškození zelí krupobitím 

v okrese Frýdek-Místek (ZD Nošovice, Pazderna); porosty byly silně zaplevelené, nepříznivé 

počasí a silné zamokření neumoţnilo kultivaci půdy ani chemickou ochranu, došlo 

k nerovnoměrnému vzcházení vlivem přemokření pozemků. 

První výskyt alternáriové skvrnitosti brukvovité zeleniny (Alternaria spp.) na 

listech byl pozorován dne 3.8. v okrese Uherské Hradiště (Kvačice). Nárůst intenzity výskytu 

byl zjištěn v období 9.–29.8. v okrese Opava. 

První výskyt dřepčíků (Phyllotreta sp.) byl pozorován v okrese Blansko (11.5., 

Bořitov). Ohniskově silný výskyt těchto brouků na listech byl zjištěn v okrese Uherské 

Hradiště (Kvačice). V celém sledovaném období od   24.5. do 25.7. bylo zjištěno ohniskové 

silné poškození v okrese Frýdek Místek (ZD Nošovice, Pazderna). Všeobecně silný výskyt 

byl v období 31.5.–6.6. zjištěn rovněţ v okrese Blansko. 

Střední aţ silný výskyt housenek běláska řepového (Pieris rapae) byl v období 26.7.–

8.8. zaznamenán u drobných pěstitelů v okrese Náchod (Jásenná). V období 27.9.–31.10. bylo 

zjištěno v okrese Frýdek-Místek (ZD Nošovice) ohniskové silné poškození porostů zelí 

housenkami. Všeobecně střední, lokálně aţ silný výskyt housenek byl pozorován v okresech 

Hodonín a Kroměříţ (27.9.–31.10.).  

Aţ střední výskyty můr (Noctuidae): můry zelné (Mamestra brassicae) a můry 

kapustové (Lacanobia oleracea) byly zjištěny v okrese Opava (28.6.–11.7.). 

Lokálně silný výskyt mšice zelné (Brevicoryne brassicae) byl zjištěn v období 14.–

20.6. v okrese Litoměřice (Libotenice). 

26.7.–8.8. byl zjištěn všeobecně silný výskyt molice vlaštovičníkové (Aleyrodes 

proletella) u zahrádkářů v okrese Hodonín. Střední výskyty byly zjištěny na brukvovité 

zelenině v období 30.8.–26.9. u drobných pěstitelů v okrese Přerov.  

V období 3.5.–9.5. byl zjištěn na zahradách drobných pěstitelů v okolí Čáslavi (okr. 

Kutná Hora) aţ kalamitní výskyt různých druhů slimáků, hlavně však plzáka španělského 

(Arion lusitanicus).  

 

SALÁT – locika salátová 

Všeobecně střední výskyty slimáčků (Agrolimacidae) byly pozorovány v celém 

okrese Havlíčkův Brod a Písek (Staré Kestřany, Stará Dobev, Lučkovice, Mirotice, Protivín, 

Milevsko, Kluky u Písku) na zahrádkách drobných pěstitelů i mimo ně. Způsobovali pouze 

lokální škody na sadbě, případně vzcházejících porostech. Díky vlhkému počasí a dobrému 

přezimování vajíček byl však předpoklad strmého nárůstu výskytu a potaţmo způsobených 

škod.  Střední aţ silné výskyty byly v období 17.–23.5. zaznamenány u drobných pěstitelů 

v okresech Přerov a Olomouc. Místy aţ silné výskyty plţů (Gastropoda) a jimi způsobené 

škody byly pozorovány v  období od 24.5. do 20.6. na zahrádkách v okrese Rychnov nad 

Kněţnou – v Týništi nad Orlicí pak především hlemýţdi (Helicidae). 
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CIBULOVÁ ZELENINA 

Výskyt háďátka zhoubného (Ditylenchus dipsaci) byl opakovaně laboratorně 

potvrzen na pozemcích i rostlinách pažitky v okrese Jičín (Cholenice) (17.–23.5. a 9.–29.8.); 

v období 30.8.-26.9. i v osivu paţitky (odrůda Praţská). 

Všeobecně střední aţ silné poškození porostů cibule květilkou cibulovou (Delia 

antiqua) bylo zjištěno  v období 7.6.–13.6. u drobných pěstitelů v okrese Zlín.  

Silný výskyt třásněnek (Thysanoptera) na listech cibule byl v období 9.–29.8. zjištěn 

v okrese Prostějov. 

Ohniskové silné výskyty vrtalky pórové (Phytomyza gymnostoma) byly zjištěny 

v období 28.6.–25.7. na rostlinách póru v zahrádkách drobných pěstitelů v okrese Přerov. 
 

PLODOVÁ ZELENINA 

TYKVOVITÁ ZELENINA 

OKURKY 

Díky dlouhodobé vlhkosti a trvajícím sráţkám došlo na zahrádkách v okrese 

Havlíčkův Brod k poškození a někde aţ k totální likvidaci okurek ve všech stadiích růstu. 

Lokálně střední výskyty plísně okurky (původce Pseudoperonospora cubensis) byly 

potvrzeny v okrese Přerov (26.7.). Silné poškození rostlin bylo pozorováno v okrese Vsetín 

(Lešná, Valašské Meziříčí), Vyškov a u drobných pěstitelů v okresech Hodonín a Brno-

venkov (Popovice). Silný výskyt byl rovněţ zaznamenán v okrese Litoměřice. Výskyty plísně 

okurky byly obecně potvrzeny ve většině okresů Moravskoslezského regionu. Silný výskyt 

byl zjištěn v období 9.8.–29.8. na zahrádkách a ve sklenících v okrese Příbram.  

V období 24.–30.5. bylo pozorováno střední aţ silné poškození vzcházejících rostlin 

květilkou všeţravou (Delia platura).  

V období 26.7.–8.8. byl zaznamenán lokálně silný výskyt svilušek (Tetranychus sp.) 

v okrese Břeclav (Velké Bílovice, Rakvice, Lednice). 

Středně silné napadení semenářských porostů bakteriální skvrnitostí okurky 

(původce Pseudomonas syringae pv. lachrymans) bylo zjištěno 30.8.–26.9. v okrese Brno-

venkov (Malešovice).  

 Výskyt viru ţluté mozaiky cukety (Zucchini yellow mosaic virus, ZYMV) 

byl laboratorně potvrzen dne 20.7. v okrese Znojmo (Jaroslavice).  

 V období 27.9.–31.10. byly laboratorně potvrzeny plošné výskyty virové ţluté 

mozaiky cukety – ZYMV (původce Zucchini yellow mosaic virus) a virové mozaiky 

vodního melounu – WMV (původce Watermelon mosaic virus) ve středních Čechách v k.ú. 

Nová Ves . 
 

RAJČE jedlé 

Poškození plodů slunečním úţehem bylo pozorováno v období 26.7.–8.8. v okrese 

Břeclav (Lednice, Drnholec, Velké Bílovice). 

Slabé výskyty plísně rajčete (původce Phytophthora infestans) byly zjištěny 

v období 26.7.–8.8. v okresech Opava, Přerov a Jeseník. V období 9.–29.8. byl zaznamenán 

lokálně aţ střední výskyt na plodech u drobných pěstitelů v okresech Hodonín (Vnorovy, 

Stráţnice) a Rychnov nad Kněţnou (Týniště nad Orlicí); ojediněle střední aţ silné výskyty 

byly zjištěny v okresech Opava a Přerov; ohniskově silné napadení plodů bylo pozorováno 

u drobných pěstitelů v okrese Brno-venkov. Střední výskyt plísně na listech i plodech byl 

pozorován u malopěstitelů v okrese Náchod (Náchod, Hejtmánkovice). Aţ silný výskyt této 
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choroby na listech, stoncích i plodech byl zaznamenán na zahradách i ve sklenících 

v okresech Kutná Hora, Příbram a ve většině okresů severní Moravy a Slezska. Lokálně silný 

výskyt na plodech byl téţ zjištěn dne 20.9. v okresech Vyškov (Milešovice, Kozlany) 

a Uherské Hradiště (Nedakonice).  

Silný výskyt olivově hnědé skvrnitosti listů rajčete (čerň) (původce Fulvia fulva) 

byl pozorován v období  9.–29.8. u drobných pěstitelů v okrese Náchod (Náchod).  

První výskyt motýlů černopásky bavlníkové (Heliothis armigera) ve feromonovém 

lapáku byl zjištěn dne 30.6. v okrese Břeclav (Drnholec). 
 

PAPRIKA setá 

Poškození vlivem silných sráţek a krupobití bylo zaznamenáno v okrese Prostějov 

(Otaslavice). 

Poruchy ve výţivě způsobené nedostatkem vápníku byly pozorovány v období 12.–

25.7. na plodech v zahrádkách v Hradci Králové a okolí.  

V období 26.7.–8.8. byl zaznamenán lokálně střední výskyt svilušky chmelové 

(Tetranychus urticae) ve skleníkových kulturách v okrese Zlín (Malenovice). Lokálně střední 

výskyt svilušek byl téţ pozorován v okrese Břeclav (Lednice). Lokálně silný výskyt byl dne 

23.8. pozorován ve sklenících drobných pěstitelů v okrese Vyškov (Dědice). 

První výskyt příznaků stolburu (původce Potato stolbur phytoplasma) byl 

pozorován dne 4.8. v okrese Břeclav (Lednice). 
 

MIŘÍKOVITÁ ZELENINA 

Lokálně silný výskyt padlí miříkovitých (původce Erysiphe heraclei) byl dne 28.7. 

zjištěn v okrese Vyškov (Dědice u Vyškova).  

Aţ silné výskyty septoriové skvrnitosti listů celeru (původce Septoria apiicola) byly 

zjištěny v období 9.–29.8. na celeru u drobných pěstitelů v okrese Přerov. 

Silný výskyt merule mrkvové (Trioza apicalis) byl zjištěn v období 21.–27.6. 

u pěstitele zeleniny v okrese Klatovy (Domaţličky).  
 

OVOCNÉ DŘEVINY 

JÁDROVINY 

JABLOŇ 

Poškození letorostů i plodů jabloní krupobitím bylo zaznamenáno 31.5.–6.6. 

v produkčním sadu v okrese Jičín (Mlázovice). V období 7.–13.6. došlo u mladých výsadeb 

jabloní, především odr. Gala, pravděpodobně v důsledku dlouhodobějšího zamokření půd, 

k chlorotickému ţloutnutí, nekrózám aţ předčasnému opadu listů v okrese Rychnov nad 

Kněţnou. V období 28.6.–11.7. bylo pozorováno na Březnicku (okres Příbram) poškození 

plodů ranějších odrůd chladem. Chřadnutí stromů, v důsledku dlouhodobého přemokření 

půdy, doprovázené předčasným opadem listů následkem silného výskytu strupovitosti, bylo 

pozorováno 26.7.–8.8. v okrese Vsetín (Lhotka nad Bečvou). V důsledku nerovnoměrného 

příjmu vody a ţivin bylo pozorováno v období 30.8.–26.9. v okrese Rychnov nad Kněţnou 

(Týniště nad Orlicí) aţ střední poškození plodů v závislosti na odrůdové skladbě Ca-

deficientní hořkou skvrnitostí jablek. Vlivem příznivých meteorologických podmínek byl 

30.8.–26.9. v okrese Kladno pozorován na plodech lokálně silný výskyt sazovitosti jablek 

(původce Gloeodes pomigena).  
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První výskyty padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) byly zjištěny v období 26.4.–

2.5. na letorostech v okrese Olomouc; aţ střední výskyty byly zjištěny u náchylných odrůd 

a neošetřených stromů v okrese Jeseník (Javorník, Velká Kraš). 3.–9.5. byl zaznamenán 

nárůst intenzity napadení na náchylných odrůdách v okrese Karviná. V období 24.–30.5.  byly 

zjištěny střední výskyty padlí v okrese Olomouc a Opava; střední aţ silné výskyty, hlavně 

u náchylných odrůd v okrese Jeseník. Lokální střední výskyt byl zjištěn v okrese Vyškov 

(25.5., Velešovice). Od 31.5. do 6.6. byly pozorovány střední, lokálně aţ silné výskyty na 

letorostech, v závislosti na odolnosti odrůd, v okrese Rychnov nad Kněţnou (Týniště nad 

Orlicí). V srpnu bylo pozorováno lokální silné poškození plodů především v neošetřovaných 

výsadbách v okrese Kladno. Lokálně střední výskyt padlí na plodech byl zjištěn dne 20.9. 

v okrese Kroměříţ (Jarohněvice). 

První výskyt strupovitosti jabloně (Venturia inaequalis) byl zjištěn dne 3.5. 

v okresech Hodonín (Mor. Písek, Sudoměřice) a Uherské Hradiště (Nedakonice). V období 

17.–23.5. byl pozorován ohniskový střední výskyt choroby na listech v okrese Hodonín 

(Moravský Písek, Veselí nad Moravou). Silný výskyt byl zaznamenán 24.5. v okrese Brno-

venkov (Ţelešice). V období 31.5.–6.6. byly zjištěny první výskyty na rezistentní odrůdě 

Melodie v okrese Rokycany. Výskyty byly také pozorovány na náchylných odrůdách 

v zahradách drobných pěstitelů v okrese Domaţlice (Domaţlice), Frýdek-Místek, Blansko 

a Hodonín (Bzenec); střední výskyty byly zjištěny v okrese Kroměříţ (Jarohněvice); silný 

výskyt v okrese Vsetín (Valašské Meziříčí, Horní Vsacko, Lešná, Lhotka nad Bečvou). 

V období 7.–13.6. bylo zjištěno napadení i na plodech rezistentní odrůdy (Topaz) v okrese 

Vsetín (Huslenky). Na celém území byl v tomto období velmi silný infekční tlak choroby, 

byly pozorovány výskyty různé intenzity na listech a ojediněle i na plodech. Ve většině 

okresů docházelo k intenzivnímu šíření choroby, především na náchylných odrůdách. Silný 

výskyt strupovitosti jabloně byl zjištěn na neošetřených stromech v okrese Kolín (Kbele). 

Lokálně silný výskyt choroby na listech i plodech byl zjištěn v okresech Břeclav (Němčičky, 

Vrbice, Velké Bílovice, Moravský Ţiţkov, Popice, Mikulov) a Vsetín. 14.–27.6. byly zjištěny 

lokálně silné výskyty na listech i plodech na náchylných odrůdách v okrese Znojmo. Silné 

výskyty byly pozorovány v intenzívních sadech v okresech Louny, Litoměřice, Děčín 

a celoplošně v okrese Chrudim. Pokračující velmi silný infekční tlak, se symptomy na listech 

i plodech a výskyty různé intenzity byly pozorovány v Opavském a Olomouckém regionu, 

kde ve většině okresů docházelo, především u náchylných odrůd, k intenzivnímu šíření 

choroby. Během června pokračovaly příznaky napadení plodů střední intenzity v okrese 

Vyškov a plošně v okresech Zlín, Most, Rychnov nad Kněţnou, Bruntál, Šumperk 

a Prostějov; silné výskyty byly zjištěny v okresech Teplice, Ústí nad Labem, Kladno, Frýdek-

Místek (Dobrá, Palkovice), Jeseník (Javorník, Uhelná), Olomouc (sady Vilémov), Prostějov 

a Opava. V období 28.6.–11.7. byly pozorovány příznaky napadení strupovitostí v různé 

intenzitě, především na náchylných odrůdách. Aţ střední výskyty choroby byly zjištěny 

v zahradách u drobných pěstitelů v okresech Bruntál a Olomouc; lokálně střední aţ silné 

výskyty v okresech Břeclav (Mikulov, Velké Pavlovice, Perná, Hustopeče) a Kroměříţ; silné 

výskyty v okresech Plzeň-jih, Opava a Frýdek-Místek. Od 12.7. do 25.7. byly zjištěny střední, 

místy i silné výskyty v neošetřovaných výsadbách, slabší aţ střední výskyty i na rezistentních 

odrůdách po celém okrese Svitavy a Náchod (Šestajovice, Jasenná, Starý Ples), dále 

v okresech Brno-venkov (Ţabčice), Kroměříţ, Vsetín (Lhotka n. Bečvou), Kladno, Kutná 

Hora, Česká Lípa, Jičín, Frýdek-Místek (Dobrá, Palkovice), Jeseník (Javorník, Uhelná), 

Olomouc (sady Vilémov), Opava, a Prostějov; nárůst výskytu choroby byl téţ zaznamenán 

v okrese Přerov. V srpnu byly zaznamenány střední aţ silné výskyty, zejména na náchylných 

odrůdách, v celém okrese Náchod. Střední napadení listů i plodů bylo pozorováno 

i v extenzivním sadu v okrese Klatovy. 
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První výskyt moniliniové spály (původce Monilinia laxa f. sp. mali) na plodech byl 

pozorován 14.–20.6. v okrese Uherské Hradiště (Zlechov). Lokálně silné výskyty příznaků 

napadení (vadnutí květních růţic a letorostů) byly zaznamenány v období  28.6.–11.7. na 

neošetřených stromech v okrese Kladno.  

První příznaky napadení plodů moniliniovou hnilobou (původce Monilinia 

fructigena) byly pozorovány v okrese Kladno. Od června aţ do září byly detekovány střední 

výskyty v okrese Jeseník (Javorník), v zahradách drobných pěstitelů v okresech Rychnov nad 

Kněţnou a Kroměříţ; silné výskyty v okresech Vsetín (Valašské Meziříčí, Lhotka nad 

Bečvou) a Zlín. 

Výskyt bakteriální spály jabloně (původce Erwinia amylovora) byl v období 12.–

25.7. laboratorně potvrzen v okrese Jičín (Kdanice u Sobotky). 

Začátkem dubna byly zaznamenány silné výskyty líhnoucích se svilušek v okrese 

Bruntál (Bruntál), kde následně byly v období 12.–25.4. zjištěny jejich ojediněle silné 

výskyty; ohniskové výskyty svilušek byly zaznamenány v okrese Olomouc (sady Vilémov). 

Silný výskyt svilušky ovocné (Panonychus ulmi) byl zaznamenán v okresech České 

Budějovice (Hosín) a Karviná. Slabý aţ střední výskyt roztočů (Acarina) byl zjištěn dne 3.5. 

v okrese Uherské Hradiště (Nedakonice).  

Ojediněle střední aţ silné výskyty mšic (Aphidoidea) byly zaznamenány v období 

26.4.–2.5. v okresech Přerov a Jeseník; lokálně aţ silné výskyty byly zjištěny v okresech 

Bruntál a Karviná (N. Bohumín). Výskyty mšic na jabloních byly zaznamenávány v různé 

intenzitě na celém území Moravskoslezského kraje. Ojediněle střední aţ silné výskyty byly 

zjištěny v okrese Přerov; lokálně střední výskyty byly zjištěny v okrese Olomouc (Náměšť na 

Hané). Silné výskyty byly zaznamenány v období 10.–30.5. v okrese Bruntál. V období 7.–

13.6., přes nepříznivé podmínky v předchozím období, došlo ke značnému rozšíření mšic na 

ovocných stromech v okrese Tábor. Všeobecně střední, lokálně aţ silný výskyt mšic na 

ovocných a okrasných rostlinách byl pozorován v okrese České Budějovice. Lokálně střední 

výskyty byly zjištěny v okresech Olomouc, Opava, Karviná a Jeseník. V období 14.–27.6. byl 

v různé intenzitě zaznamenán výskyt mšic v okresech Přerov a Rychnov nad Kněţnou. 

Lokálně střední výskyty byly zjištěny v okrese Jeseník; aţ silné výskyty v okresech Karviná, 

Olomouc a Opava. V průběhu července byl stále zaznamenáván výskyt mšic na jabloních 

v různé intenzitě v okrese Přerov; lokálně střední výskyty mšic byly zjištěny v okresech 

Jeseník a Šumperk; aţ silné výskyty v okresech Karviná a Olomouc. 

První výskyty mšice jitrocelové (Dysaphis plantaginea) byly pozorovány dne 12.4. 

(Znojmo); výskyty mšic byly rovněţ zaznamenány v okresech Břeclav, Hodonín, Brno-město 

a Brno-venkov.  

V období 3.–9.5. byl pozorován silný výskyt mšice jabloňové (Aphis pomi) 

v zahradách drobných pěstitelů v okrese Liberec (Svijanský Újezd); první výskyt byl zjištěn 

dne 3.5. v okresech Kroměříţ (Jarohněvice) a Zlín (Malenovice). Střední aţ silné výskyty na 

neošetřených stromech drobných pěstitelů byly pozorovány v okrese Vsetín (Horní Vsacko); 

v období 21.–27.6. také v okresech Kroměříţ a Litoměřice.  

V době od 17.5. do 23.5. byl zjištěn první výskyt vlnatky krvavé (Eriosoma 

lanigerum) v okrese Znojmo (Hodonice). V období 31.5.–13.6. byl zjištěn ohniskový silný 

výskyt vlnatky u drobných pěstitelů v okrese Jeseník (Javorník). V období 28.6.–11.7. byl 

zjištěn ohniskově silný výskyt v okrese Hodonín (Sudoměřice).  

Začátek rozlézání larev štítenky zhoubné (Diaspidiotus perniciosus) byl pozorován 

v okrese Břeclav (17.6., Velké Bílovice, Mor. Ţiţkov). První výskyt nymf na plodech byl 

pozorován 29.6. v okrese Uherské Hradiště (Nedakonice).  

V období 29.3.–11.4. byl zjištěn silný nálet dospělců květopasa jabloňového 

(Anthonomus pomorum) v okrese Prostějov (Dětkovice). Výskyt dospělců byl zjištěn rovněţ 

v okrese Hodonín (Nechvalín) a Uherské Hradiště (Buchlovice, Zlechov). Poškození po 
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úţivném ţíru bylo zjištěno v okrese Frýdek-Místek. Od 3.5. do 9.5. byly zjištěny příznaky 

poškození květů květopasem a výskyty larev v poupatech v okrese Kladno. V období 17.–

23.5. byly zjištěny silné příznaky poškození květů v okrese Šumperk (Hrabová - stromořadí u 

silnice) a v další dekádě také v okrese Teplice (Ţim). Výskyt střední intenzity a líhnutí 

dospělců bylo pozorováno v okrese Jičín (Úlibice).  

17.–23.5. byl zaznamenán ojedinělý střední výskyt zobonosek (Rhynchites spp.) 

v okrese Blansko (Lysice). 

V období 12.–25.4. byl zaznamenán střední výskyt housenek obaleče jabloňového 

(Hedya nubiferana) v okrese Bruntál. V období 7.–13.6. byl pozorován první výskyt samců 

obaleče ve feromonových lapácích v okrese Jihlava (7.6., Bedřichov u Jihlavy). Střední 

výskyt byl pozorován v okresech Rychnov nad Kněţnou a Pardubice (Svinčany). Silný výskyt 

byl pozorován v okrese Ústí nad  Labem. V období 14.–20.6. byly zjištěny střední výskyty 

samců ve feromonových lapácích v okresech Praha-východ (Drasty), Rychnov nad Kněţnou 

(Synkov-Slemeno) a Olomouc. Silný výskyt byl sledován v okrese Opava. Nárůst letové vlny 

byl pozorován v okrese Chrudim. Silný výskyt byl zaznamenán v období 28.6.–11.7. 

v okresech Tachov (Velké Dvorce), Ústí nad Labem a Česká Lípa. V dalším týdnu byl 

pozorován silný výskyt motýlů ve feromonových lapácích také v okrese Louny. 

V období 26.4.–2.5. byly zaznamenány první výskyty samců obaleče jablečného 

(Cydia pomonella) ve feromonových lapácích v okrese Jeseník. Od 17.5. do 23.5. byly 

pozorovány první výskyty samců v okresech Vyškov (Velešovice) a Louny (Ţidovice). Silný 

výskyt s vrcholem náletu dne 13.5. byl zaznamenán v lapácích v okrese Uherské Hradiště 

(Nedakonice). Dne 24.5. byl zaznamenán vrchol letové aktivity 1. generace v okrese 

Kroměříţ. Silnější nálety byly zaznamenány v okresech Prostějov, Chomutov (Jirkov), 

Teplice a Písek (Stará Dobev). Dne 27.5. byl zjištěn silný výskyt v okrese Zlín. Silný výskyt 

byl pozorován v okresech Blansko (Lysice), Louny a Litoměřice. Signalizace ošetření byla 

vydána 31.5. v okrese Kroměříţ, 5.6. v okrese Vyškov. V dalším týdnu byl zaznamenán 

nárůst intenzity náletů v okresech Prostějov a Karviná. Lokálně střední aţ silný nálet byl 

pozorován v okresech Blansko (Lysice) a Frýdek-Místek. Silný výskyt byl pozorován 

v okresech Karlovy Vary (Karlovy Vary, Stará Role), Plzeň-jih (Nebílovy), Chomutov 

(Jirkov), Ústí nad Labem, Louny, Mladá Boleslav (Březinka) a Jihlava (Bedřichov u Jihlavy). 

Od 7.6. do 13.6. byly pozorovány silné nálety tohoto škůdce do feromonových lapáků 

v okresech Karlovy Vary, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov, Chomutov (Jirkov), Litoměřice 

(Klapý), Děčín, Písek (Stará Dobev), Vsetín (Valašské Meziříčí), Zlín (Ţlutava) a Brno-

venkov (Řěčkovice, Lelekovice). Dne 30.6. pak v okresech Brno-venkov (Řečkovice), Třebíč 

(Rapotice) a Ţďár nad Sázavou (Dolní Bobrová); dále v okresech Klatovy, Karlovy Vary, 

Sokolov, Tachov, Teplice, Ústí nad Labem, Česká Lípa, Děčín (Březiny), Opava, Olomouc 

a Vsetín. Další letová vlna byla zaznamenána v okrese Hodonín (Sudoměřice) a Kroměříţ, 

nárůst četnosti byl pozorován v okrese Prostějov. V období 12.–25.7. pokračovaly silné 

výskyty motýlů v okresech Tachov (sady Velké Dvorce), Karlovy Vary, Sokolov a Ústí nad 

Labem. Vrchol náletu do feromonových lapáků byl zaznamenán 2.7. v okrese Prostějov, 5.7. 

v okrese Kroměříţ, 12.7. v okresech Znojmo (Citonice, Hrádek), Brno-venkov (Řečkovice), 

Vsetín, Břeclav (Velké Bílovice), Hodonín (Sudoměřice) a Opava. Aţ silné poškození plodů 

housenkami obaleče bylo pozorováno především v neošetřovaných zahradách drobných 

pěstitelů. Od 26.7. do 8.8. bylo zaznamenáno silné poškození plodů v okrese Prostějov – 

především u drobných pěstitelů. V průběhu srpna byly zjištěny střední a později aţ silné 

výskyty obaleče jablečného v okrese Praha-východ (Drasty, Větrušice, Otice). Vrchol náletu 

motýlů 2. generace do feromonových lapáků byl zaznamenán 16.8. v okresech Uherské 

Hradiště (Nedakonice).   

Lokálně silné výskyty housenek pupenových obalečů (Tortricidae) byly opakovaně 

zjištěny 10.–16.5. a 24.–30.5. v okrese Frýdek-Místek (Dobrá). Lokálně střední výskyt 
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obalečů slupkových a pupenových (Tortricidae) byl pozorován v okrese Louny. Silné aţ 

úplné lokální poškození květních růţic slupkovými obaleči bylo zjištěno v období 31.5.–

6.6.v neudrţovaných sadech v okrese Rokycany (Břasy). 

První výskyt motýlů obaleče trnkového (Grapholitha janthinana) ve feromonových 

lapácích byl zaznamenán dne 4.5. v okrese Hodonín (Sudoměřice). 31.5.–6.6. byl pozorován 

silný výskyt samců ve feromonových lapácích v okrese Brno-venkov (Ţelešice). 28.6.–11.7. 

byl zjištěn střední výskyt motýlů ve feromonových lapácích v okrese Hodonín (Sudoměřice). 

Od 12.7.do 25.7. byl zaznamenán počátek letu 2. generace motýlů ve feromonových lapácích 

v okrese Znojmo (Těšetice).  

První výskyt samců podkopníčka spirálového (Leucoptera malifoliella) ve 

feromonových lapácích byl zaznamenán v období 26.4.–2.5. v okrese Prostějov (Dětkovice); 

v okrese Břeclav (Velké Bílovice) byl první výskyt samců v lapácích zjištěn aţ 3.5. V období 

10.–16.5. byl zaznamenán v okrese Prostějov hromadný výlet motýlů. Dne 25.5. byl 

zaznamenán silný výskyt samců ve feromonových  lapácích v okrese Vyškov (Velešovice).   

První výskyty dospělců pilatky jablečné (Hoplocampa testudinea) byly zjištěny 

v období 26.4.–3.5. v okresech Břeclav (Velké Bílovice), Kolín (Tismice), Kroměříţ 

(Jarohněvice), Litoměřice (Klapý, Roudnice n/L), Liberec (Svijanský Újezd), Plzeň-jih 

(Nebílovy), Teplice a Vsetín (Lhotka n. Bečvou). První výskyty vajíček byly zjištěny dne 

29.4. v okrese Břeclav (Velké Bílovice). Od 10.5. do 16.5. bylo pozorováno poškození 

mladých plodů způsobené při kladení vajíček v okrese Kladno. V okrese Prostějov byla 

vydána signalizace ošetření proti pilatce jablečné. 17.–23.5. byl pozorován silný výskyt květů 

s nakladenými vajíčky v okrese Vsetín (Lhotka u Valašského Meziříčí). Ohniskový silný 

výskyt housenic v plodech byl zjištěn dne 14.6. v okrese Uherské Hradiště (Zlechov).  

V období 3.–9.5. bylo zaznamenáno silné poškození stromořadí jabloní holoţírem 

housenek bekyně zlatořitné (Euproctis chrysorrhoea) podél státní silnice Čáslav – Golčův 

Jeníkov v úseku Drobovice – Horky v okrese Kutná Hora. 24.–30.5. bylo zjištěno podél 

silnice mezi obcemi Kačice a Smečno (okr. Kladno) poškození stromů housenkami. Lokálně 

střední výskyt byl zjištěn v okrese Louny. 31.5.–6.6. byly pozorovány holoţíry na silničním 

stromořadí v katastru obce Luníkov (okres Kladno).  

3.-9.5. byl zaznamenán silný výskyt motýlů klíněnky jabloňové (Phyllonorycter 

blancardellus) ve feromonových lapácích v okrese Liberec (Svijanský Újezd), dne 4.5. byl 

první výskyt samců zjištěn v okrese Pardubice (sady Svinčany). Silnější výskyty byly 

zaznamenány v období 28.6.–11.7. v okrese Prostějov.  

Silný výskyt housenek bourovce prsténčivého (Malacosoma neustria) byl 

zaznamenán 31.5.–6.6. v okrese Náchod (Dolany – na neošetřovaném starém stromořadí 

jabloní s dlouholetým výskytem škůdce došlo k totálnímu holoţíru).  

Poškození zrajících plodů jabloní červenoplodých letních odrůd početnými hejny 

špačka obecného (Sturnus vulgaris) bylo pozorováno v okrese Mladá Boleslav (Březinka 

a okolní obce).  

V období 29.3.–11.4. byl zaznamenán lokálně střední výskyt hraboše polního 

(Microtus arvalis) v okrese Břeclav (Velké Bílovice, Velké Němčice); silné výskyty 

v okresech Kroměříţ (Jarohněvice) a Náchod (Česká Skalice – 21,5 ha). Od 12.4. do 25.4. byl 

zjištěn střední výskyt v intenzivních výsadbách jabloní v okrese Náchod (lokalita ZD Dolany) 

na ploše cca 20 ha, bylo provedeno ošetření rodenticidy.  

 

HRUŠEŇ 

Usychání mladých stromků hrušní zejména odr. Dicolor (příp. Lukasova) projevující 

se prasklinami v kůře ve spodní části kmene (poškozeno cca 80 % stromků, uhynulo cca 5–

10 %) bylo zaznamenáno v okrese Rychnov nad Kněţnou (Synkov).  Ţloutnutí letorostů 
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v důsledku dlouhodobého zamokření půdy bylo plošně pozorováno v intenzivním sadu 

v okrese Brno-venkov (Viničné Šumice).  

První výskyty strupovitosti hrušně (původce Venturia pyrina) byly pozorovány 24.5. 

v okrese Znojmo a 25.5. v okrese Hodonín (Petrov). Střední aţ silné výskyty na listech byly 

pozorovány u zahrádkářů 14.–20.6. v okrese Vsetín. Další výskyty byly zaznamenány 

v období 21.–27.6. v okrese Přerov; v okrese Jeseník střední výskyty; v okresech Opava 

a Vyškov (Dědice u Vyškova) silné výskyty. V období 26.7.–8.8. byly zjištěny ojediněle 

střední výskyty v okrese Jeseník (Javorník), Šumperk (Mohelnice) a Přerov. Silný výskyt byl 

v okrese Louny (Ţatec – nejvíce postiţena byla odrůda Clappova); ojediněle silný výskyt byl 

zaznamenán u drobných pěstitelů v okrese Děčín. Lokálně silné výskyty byly zjištěny 9.–

29.8. v zahradách drobných pěstitelů v okresech Opava a Plzeň-sever (Červenohrádecko); 

plošně silné výskyty byly zaznamenány na území celého okresu Teplice a v okresu Louny 

(Ţatec).  

První výskyt rzivosti hrušně (původce Gymnosporangium sabinae) byl pozorován 

31.5. v okrese Kroměříţ (Stříţovice, Váţany u Kroměříţe). Lokálně střední výskyty byly 

zjištěny u drobných pěstitelů 7.–13.6. v okrese Zlín (Malenovice). Silné výskyty byly 

pozorovány 14.–27.6. v okrese Přerov. V období 28.6.–11.7. byly ve většině okresů 

zaznamenány výskyty rzivosti středních hodnot; střední aţ silné výskyty byly zaznamenány 

v okresech Přerov, Opava a Strakonice. V období 26.7.–8.8. byly pozorovány střední výskyty 

v okresech Blansko, Jeseník (Zlaté Hory, Javorník), Šumperk (Mohelnice) a v celém okrese 

Olomouc; silné výskyty byly zjištěny na náchylných odrůdách na mnoha místech v okrese 

Vsetín. V období 9.–29.8. byly pozorovány střední aţ silné výskyty v okresech Přerov, 

Prostějov a Opava.  

Výskyty moniliniové spály (původce Monilinia laxa f.sp. mali) byly pozorovány 

v období 7.–13.6. na neošetřených stromech v okrese Jihlava. Silné výskyty byly zjištěny 

v období 9.–29.8. v okrese Brno-venkov (Popovice).  

Vlivem příznivých meteorologických podmínek byl na plodech v období 30.8.–26.9. 

pozorován v okrese Kladno lokálně silný výskyt sazovitosti hrušek (původce Gloeodes 

pomigena).  
Výskyty vlnovníků hrušňových (Eriophyes pyri) na listech hrušní byly zaznamenány 

24.–30.5. v okrese Šumperk (Mohelnice). Střední výskyt byl zjištěn 7.–13.6. v okrese Liberec 

(Pěnčín, Vitanovice); silný výskyt v okrese Vsetín (Růţďka). 

Poškození jednotlivých stromů hrušní hálčivcem hrušňovým (Epitrimerus pyri) bylo 

zaznamenáno 26.4.–16.5. v okresech Prostějov (sad Dětkovice) a Přerov. Lokálně silný 

výskyt na listech byl zjištěn 14.6.–20.6. v okrese Brno-venkov (Viničné Šumice). Silný byl 

zjištěn v období 28.6.–11.7. v okrese Litoměřice. V období 27.9.–31.10. byly zaznamenány 

lokálně aţ silné výskyty v okrese Přerov.  

Výskyt mery skvrnité (Cacopsylla pyri), resp. silných příznaků napadení, byl zjištěn 

na hrušních 29.3.–11.4. v okrese Přerov (Týn). V dalším týdnu byl zjištěn silný výskyt vajíček 

a nymf v okrese Pardubice (lokalita Svinčany). Střední výskyt kladoucích samic na hrušních 

byl zaznamenán v období 26.4.–2.5. v okrese Kolín (okolí Tismic a Choťovic); silný výskyt 

byl pozorován v období 28.6.–11.7. v okrese Teplice; 29.6. byl zjištěn silný výskyt vajíček 

a nymf v okrese Pardubice. 

V období 3.–9.5. bylo lokálně zaznamenáváno poškození bejlomorkou hrušňovou 

(Dasyneura pyri) v okrese Přerov. 10.–16.5. byl, i po opakovaném ošetření, zjištěn silný 

výskyt v okrese Litoměřice (Litoměřice).  

První výskyt samců drvopleně obecného (Cossus cossus) ve feromonovém lapáku 

byl zaznamenán 1.6. v okrese Brno-venkov (Viničné Šumice). 

První výskyt bodrušky hrušňové (Janus compressus) byl zjištěn 17.5. v okrese 

Břeclav (Němčičky). 
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PECKOVINY 

SLIVOŇ  

Během vegetace došlo k mimořádným výskytům fyziologického poškození plodů 

slivoní, například slunečním úţehem (okres Rychnov nad Kněţnou - především u odrůdy 

JOJO, u ostatních odrůd méně), dále k výskytu abiotické rzivosti slupky slivoní v okresech 

Vsetín (Valašské Meziříčí, Vsetín), Opava a Prostějov. Rovněţ bylo pozorováno korkovatění 

plodů v okresech Opava a Prostějov a v důsledku deštivého počasí a nadměrných sráţek byl 

zaznamenán i zvýšený výskyt fyziologického praskání plodů v okrese Vsetín. 

Vizuální příznaky virových neštovic slivoně (Plum Pox Virus) byly pozorovány 

v období 17.–23.5. v okrese Jičín (lokalita Kamenice) a Břeclav (Kobylí, Němčičky, 

Mikulov); dne 24.5. v okrese Znojmo (Hrádek).  V období 31.5.–6.6. byly pozorovány první 

příznaky v okresech Olomouc a Vsetín (Valašské Meziříčí); pozitivní nálezy byly zjištěny 

v okrese Jičín (lokalita Markvartice, Jičín, Luţany) – v sadu, volné zeleni i stromořadí. 

Příznaky silného napadení stromů byly zjištěny 21.–27.6. v okrese Brno-venkov 

(Kupařovice). Laboratorně byl potvrzen výskyt Plum pox virus v produkčním sadu 26.7.–8.8. 

v okrese Jičín (Konecchlumí). Vizuální příznaky byly pozorovány v produkčním sadu 

v katastru Lázně Bělohrad; plošné výskyty byly pozorovány v extenzivních výsadbách 

v okrese Brno-venkov (Modřice, Rajhrad, Syrovice). 

Lokálně střední výskyt moniliniové spály květů (původce Monilinia laxa) byl 

zaznamenán 3.–9.5. v okrese Břeclav (Němčičky). Lokálně střední aţ silné výskyty byly 

pozorovány v období 10.–16.5. v okresech Přerov a Olomouc. V období 24.–30.5. byl 

zaznamenán silný výskyt v okolí Kolína. K nárůstu intenzity výskytu docházelo v období 

31.5.–6.6. v okresech Šumperk, Prostějov, Klatovy a Domaţlice. První výskyty moniliniové 

hniloby plodů byly zaznamenány v období 26.7.–8.8. v okrese Olomouc.  

První výskyt puchrovitosti slivoně (původce Taphrina pruni) na plodech byl 

zaznamenán 19.5. v okrese Uherské Hradiště (Ostroţská Nová Ves, Vésky); první příznaky 

napadení byly pozorovány v období 17.–23.5. také v okrese Břeclav (Mikulov). Silné 

napadení plodů bylo pozorováno 7.–13.6. v okrese Hodonín (Stráţnice); lokální střední 

výskyty byly zaznamenány v období 21.–27.6. v okresech Ţďár nad Sázavou (k.ú. 

Slavkovice, Dolní Bobrová) a Opava. Silnější výskyt byl zaznamenán u drobných pěstitelů 

v okrese Cheb. Na Opavsku přetrvával silný výskyt aţ do 8.8. 

První výskyty suché skvrnitosti listů (původce Stigmina carpophila) byly 

pozorovány 25.5. v okrese Břeclav (Němčičky, Kobylí). Lokálně silné výskyty byly zjištěny 

7.6.–11.7. v okrese Přerov na různých druzích peckovin (slivoně, višně, třešně, broskve, 

meruňky). Lokálně silné výskyty byly zjištěny v období 12.7.–29.8. v okrese Jeseník 

a v ovocných školkách v okrese Olomouc (Mezice, Skrbeň).  

První výskyt červené skvrnitosti listů švestky (původce Polystigma rubrum) byly 

zjištěny 21.6. v okrese Znojmo (Bohutice), 28.6. v okrese Kroměříţ (Stříţovice). Lokálně 

střední výskyty byly zjištěny 12.–25.7. v okrese Kroměříţ. 

V období 28.6.–8.8. byly zjištěny lokálně silné výskyty rzivosti švestky (původce 

Tranzschelia pruni-spinosae) v okrese Přerov.  

První výskyt příznaků napadení vlnovníkem trnkovým (Eriophyes similis) byl 

pozorován 10.–16.5. v okrese Tábor (Slapsko). První výskyt hálek na listech byl pozorován 

12.5. v okrese Uherské Hradiště (Nedakonice). Výskyt byl rovněţ zjištěn v okrese Vsetín 

(Zašová, Kladeruby). Silný výskyt hálek na listech byl pozorován v okrese Vsetín (Huslenky). 

Střední výskyt byl zjištěn dne 19.5. v okresech Vyškov (Vyškov) a Liberec (Pěnčín). 

Ohniskové střední výskyty byly zaznamenány v období 21.–27.6. v extenzivních sadech 

v okrese Ţďár nad Sázavou (k.ú. Dolní Bobrová). Lokálně střední výskyty byly pozorovány 

v okresech Břeclav (Hlohovec) a Zlín (Malenovice). V období 26.7.–8.8. byly zjištěny silné 
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výskyty na mnoha místech v okrese Vsetín (např. Huslenky, Jablůnka, Valašské Meziříčí, 

Perná, Prţno).  

Poškození hálčivcem švestkovým (Phytoptus similis) bylo pozorováno dne 7.6. 

v okrese Blansko (Blansko, Borotín, Spešov). Ohniskový střední aţ ojedinělý silný výskyt byl 

zjištěn v intenzivních i extenzivních ovocných sadech a zahradách v okresech Blansko (Velké 

Opatovice) a Vsetín (Horní Vsacko, Roţnovsko).  

Silný výskyt svilušky chmelové (Tetranychus urticae) na mladých stromech byl 

pozorován 7.–13.6. v okrese Brno-venkov (Ţidlochovice).  

Lokální výskyty puklice švestkové (Parthenolecanium corni) byly zjištěny 29.3.–

11.4. v okrese Přerov, ojediněle střední výskyty přezimujících stadií byly zjištěny v okrese 

Jeseník (Javorník – ve starších výsadbách stromořadí). Lokálně silné výskyty byly zjištěny na 

neošetřených stromech švestek v okrese Šumperk (Bludov). V dalším období 26.4.–2.5. byly 

zjištěny lokálně střední výskyty u drobných pěstitelů v okrese Olomouc (Náměšť n. H., 

Vilémov) a v okrese Přerov; od 3.5.–9.5. také v okrese Olomouc (Senice n. H.). V období 

12.–25.7. byl zaznamenán střední výskyt na listech v okrese Tábor (Měšice). 

V průběhu ledna a února  byl zaznamenán slabý aţ střední výskyt štítenky zhoubné 

(Diaspidiotus perniciosus) v okresech Břeclav (Hlohovec) a Znojmo (Hrádek u Znojma, 

Bohutice). V období 2.–8.3. byl zjištěn slabý výskyt v okrese Klatovy (Malonice, Malý Bor). 

Ojediněle střední výskyty mšice slívové (Brachycaudus helichrysi) byly 

zaznamenány 26.4.–2.5. v okrese Jeseník (Javorník, Bílý Potok). Lokálně střední výskyt byl 

pozorován 3.–9.5. v okrese Břeclav (Hlohovec, Mikulov). Ojedinělé střední výskyty byly 

rovněţ  zaznamenány v okrese Jeseník (Javorník, Bílý Potok). Lokální silné výskyty byly 

pozorovány 24.–30.5. v okrese Znojmo a u drobných pěstitelů v okrese Kroměříţ (Stříţovice). 

Střední aţ silné výskyty byly pozorovány 31.5.–6.6. v okrese Vsetín (Valašské Meziříčí, 

Vsetín, Horní Vsacko); ojediněle silné v okresech Jeseník a Šumperk. Ojediněle silné výskyty 

byly zaznamenány 12.–25.7. v okresech Jeseník, Přerov a Prostějov.  Lokálně silné výskyty 

byly zaznamenány 7.–13.6.  v okrese Kroměříţ. Střední aţ silné výskyty byly zjištěny 26.7.–

29.8. v okrese Jeseník (Javorník, Bílý Potok, Česká Ves).  

Silný výskyt mšice švestkové (Hyalopterus pruni) byl pozorován 24.–30.5. v okolí 

Kolína a po celém okrese Kutná Hora – především u zahrádkářů. Lokálně střední výskyt 

v neošetřených výsadbách drobných pěstitelů byl zaznamenán 31.5.–6.6. v okrese Brno-

venkov (Sokolnice).  V období 7.–13.6. byly pozorovány střední výskyty v celém okrese 

Svitavy. Všeobecně silné výskyty byly pozorovány 12.7.–8.8. v okresech Kroměříţ a Vsetín.  

Lokálně střední výskyty pilatek (Hoplocampa minuta, H. flava) na švestkách byly 

zjištěny u drobných pěstitelů 26.4.–2.5. v okrese Olomouc (Náměšť n. H., Nedvězí, 

Bělkovice). Nálety pilatek na bílé lepové desky byly pozorovány u drobných pěstitelů 

v okrese Náchod (Jasenná). Lokálně silné výskyty na švestkách byly zjištěny u drobných 

pěstitelů 3.–9.5. v okresech Olomouc (Senice n. H., Olomouc) a Kolín; v okrese Mladá 

Boleslav (Březinka) byl na bílých lepových deskách zjištěn silný výskyt dospělců pilatky 

ţluté (186 jedinců na 3 lapácích za 6 dnů). Začátek líhnutí housenic byl pozorován 6.5. 

v okrese Břeclav (Němčičky).  

První výskyt housenic pilatky švestkové (Hoplocampa minuta) v květech slivoní byl 

zjištěn na odrůdě Stanley v okrese Kolín (Velim). Lokálně silné výskyty pilatek (Hoplocampa 

sp.) na švestkách byly zjištěny u drobných pěstitelů 10.–16.5. v okrese Olomouc (Unčovice, 

V. Újezd). Střední poškození plodů švestek  pilatkou ţlutou a p. švestkovou bylo 

zaznamenáno 24.–30.5. v okrese Olomouc (Náměšť n. H., Olomouc).  

První výskyt samců obaleče švestkového (Grapholita funebrana) ve feromonových 

lapácích byl zjištěn 26.4.–2.5. v okresech Jeseník (Javorník) a Havlíčkův Brod (H. Brod 

a Malčín). Dne 27.4. byl zaznamenán první výskyt samců v lapácích v okrese Ústí n. Orlicí 

(Javorník, Libecina, Koldín). Silný výskyt samců ve feromonových lapácích byl zaznamenán 
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24.–30.5. v okresech Karlovy Vary (Karlovy Vary), Přerov, Znojmo, Brno-venkov 

(Lelekovice) a Zlín. Lokální silný výskyt byl pozorován v okrese Blansko. Dne 24.5. byl 

zaznamenán vrchol náletu 1. generace v okrese Kroměříţ. První výskyt vajíček byl zjištěn 

27.5. v okrese Břeclav (Němčičky). Střední aţ silný výskyt byl zjištěn v období 31.5.–6.6. 

v okrese Frýdek-Místek; střední nálety v okrese Šumperk (Šumperk, Zábřeh); silný výskyt 

v okresech Vsetín, Jihlava (Bedřichov u Jihlavy), Blansko (Borotín – intenzivní sady), Nový 

Jičín, Opava, Přerov a Ţďár nad Sázavou (Dolní Bobrová). Silné nálety byly zjištěny 

v okresech Karlovy Vary, Sokolov, Ţďár nad Sázavou (Dolní Bobrová – vrchol letové vlny), 

Chrudim (Luţe), Přerov, Rychnov nad Kněţnou, Zlín (Ţlutava) a Vsetín. Silné nálety byly 

zaznamenány v okresech Frýdek-Místek (Dobrá) a Přerov. V období 28.6.–11.7. převaţovaly 

slabé nálety motýlů, střední výskyty byly zaznamenány v okresech Karlovy Vary, Olomouc, 

Přerov a Vsetín. Střední aţ silné výskyty byly pozorovány v okrese Znojmo (Citonice). První 

výskyt housenek byl zjištěn dne 27.7. v okrese Znojmo (Hrádek). Silný výskyt motýlů byl 

pozorován v okrese Louny (Ţidovice, Deštnice) a Plzeň jih (Nebílovy). Opoţděný slabý nálet 

dospělců do feromonových lapáků byl zaznamenán 30.8.–26.9. v okrese Jihlava.  

Střední výskyt motýlů obaleče východního (Grapholita molesta) byl pozorován 17.–

23.5. v okrese Ţďár nad Sázavou (Dolní Bobrová) a 24.5. v okrese Rychnov nad Kněţnou 

(Synkov). Silný výskyt samců ve feromonových lapácích byl zjištěn 14.–20.6. v okresech 

Karlovy Vary a Sokolov.  

V období 12.7.–8.8. byl registrován silný výskyt motýlů obaleče meruňkového 

(Enarmonia formosana) ve feromonových lapácích v okresech Karlovy Vary a Sokolov.   
 

MERUŇKA  

K poškození květů časně kvetoucích odrůd jarními mrazy došlo ve výsadbách 

drobných pěstitelů v okrese Cheb.  

První výskyt  moniliniové spály květů (původce Monilinia laxa) na meruňkách byl 

zjištěn 4.5. v okrese Vyškov. Střední aţ silné výskyty byly zaznamenány v rámci celého 

okresu Břeclav, Kroměříţ a Hodonín. Lokálně střední aţ silné výskyty byly zaznamenány 

v období 10.–30.5. v zahradách drobných pěstitelů v okresech Přerov a Olomouc; nárůst 

intenzity výskytu byl zjištěn i v okresech Šumperk a Prostějov. Silnější výskyty byly 

potvrzeny 31.5.–6.6. v okresech Jičín, Klatovy a Domaţlice. Hojný výskyt byl pozorován 

v období 14.–20.6. v celém okrese Brno-venkov; lokálně střední výskyt byl zjištěn v okrese 

Břeclav (Němčičky, Velké Pavlovice). V období 21.–27.6 byl zaznamenán silný výskyt 

v intenzivním sadě v okrese Kroměříţ (Holešov). 

Lokálně silné výskyty suché skvrnitosti listů (původce Stigmina carpophila) byly 

pozorovány 7.–13.6. v okresech Brno-venkov (Kupařovice) a Hradec Králové (Hr. Králové). 

První výskyty housenek obalečů pupenových a slupkových (Tortricidae) byly 

pozorovány dne 22.4. v okresech Hodonín, Znojmo a Brno-venkov;  lokálně střední výskyty 

byly zjištěny v okrese Břeclav. Střední výskyt samců obaleče švestkového (Cydia 

funebrana) ve feromonových lapácích byl pozorován v období 14.6.–29.8. v okrese Praha-

východ (Větrušice). Střední aţ silné nálety obalečů rodu Grapholita spp. do feromonových 

lapáků byly pozorovány v období 12.–25.7. v okrese Znojmo (Hrádek).  

Silné poškození sadu housenkami píďalky podzimní (Operophtera brumata) bylo 

pozorováno 20.5. v okrese Brno-venkov (Kupařovice). 
 

BROSKVOŇ  

V okrese Přerov bylo od 29.3. do 11.4. zjištěno částečné poškození stromů mrazem. 

Střední výskyt napadení listů kadeřavostí broskvoně (původce Taphrina deformans) 

byl pozorován dne 29.4. v okrese Liberec (Husa); silný výskyt byl zaznamenán v okrese 
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Kolín (k.ú Velim). Lokálně střední výskyt byl zaznamenán v období 3.–9.5. v okresech 

Břeclav (Němčičky, Moravský Ţiţkov) a Hodonín (Vnorovy, Stráţnice). Na celém území 

okresů Kutná Hora a Kolín byly zaznamenány v období 10.–16.5. silné výskyty i na 

ošetřených stromech. Střední aţ silný výskyt byl pozorován na neošetřených stromech 

v zahradách v okrese Nymburk (Poděbrady).  Silný výskyt choroby byl pozorován rovněţ 

v okrese Mladá Boleslav – i po ošetření náchylných odrůd. Lokálně střední výskyt byl zjištěn 

12.5. v okresech Břeclav (Němčičky, Moravský Ţiţkov) a Hodonín (Vnorovy, Sudoměřice); 

lokálně silný výskyt v okresech Brno-venkov (Rajhrad), Kroměříţ (Stříţovice u Kvasic), 

Vsetín (Lhotka, Valašské Meziříčí), Znojmo (Malenovice), Rychnov nad Kněţnou 

a Pardubice. Lokálně silné výskyty byly pozorovány 17.–23.5. na zahradách drobných 

pěstitelů v okrese Kroměříţ; ohniskové silné výskyty byly zaznamenány 19.5. v okrese 

Uherské Hradiště (Zlechov). Střední aţ silné výskyty choroby, především na neošetřených 

stromech v zahrádkách drobných pěstitelů, byly plošně zaznamenány v okrese Rychnov nad 

Kněţnou a na četných lokalitách v okresech Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod), Jeseník, 

Olomouc a Přerov. Všeobecné střední výskyty byly zjištěny v okresech Hodonín a Liberec 

(Husa). Střední aţ silné výskyty byly zaznamenány 24.–30.5. na četných lokalitách 

v okresech Jeseník, Olomouc a Přerov. K nárůstu intenzity výskytu obecně docházelo 

i v ostatních okresech. V dalším týdnu (31.5.–6.6.) byly pozorovány výskyty v neošetřených 

sadech v okrese Kroměříţ, ale i na ošetřených stromech v zahradách drobných pěstitelů 

v okresech Tábor, Louny, Semily, Teplice, Šumperk a Prostějov, Klatovy a Domaţlice. 

Střední aţ silné výskyty byly zaznamenány 14.–20.6. ve většině okresů opavského 

a olomouckého regionu. 

Lokálně střední aţ silné výskyty moniliniové spály květů (původce Monilinia laxa) 

byly v období 10.–16.5. zaznamenány na broskvoních a nektarinkách v zahradách drobných 

pěstitelů v okresech Přerov a Olomouc. Silné napadení bylo zjištěno 26.7.–29.8. v okrese 

Přerov. Střední aţ silné napadení strupovitostí broskví (původce Venturia carpophila) 

a suchou skvrnitostí listů broskvoně (původce Stigmina carpophila) v závislosti na 

odrůdové náchylnosti bylo zaznamenáno 9.–29.8. v okrese Přerov. 

V okresech Přerov a Uherské Hradiště (Havřice) byl dne 1.4. zaznamenán začátek 

líhnutí larev mšice broskvoňové (Myzus persicae). V okolí obce Kbel (Kolín) byl zjištěn 

silný výskyt mšic na rašících pupenech. Lokálně aţ střední výskyty byly zjištěny 3.–16.5. 

v okresech Olomouc a Přerov. Silný výskyt na broskvoních byl pozorován v zahradách 

drobných pěstitelů v období 12.–25.7. v okrese Jičín (Sedličky). Velmi silné výskyty byly 

zjištěny v okrese Havlíčkův Brod (Perknov).  

První výskyt makadlovky broskvoňové (Anarsia lineatella) byl pozorován 1.6. 

v okresech Znojmo (Bohutice) a Brno-venkov (Modřice). 14.–20.6. byl zaznamenán střední 

nálet do feromonových lapáků v okrese Brno-venkov (Ţelešice). Dne 21.6. byl pozorován 

střední nálet v okrese Uherské Hradiště (Zlechov). 

Poškození letorostů housenkami obalečem východním (Grapholitha molesta) bylo 

zaznamenáno v období 28.6.–8.8. ve výsadbách drobných pěstitelů v okrese Přerov. Střední 

výskyt motýlů ve feromonových lapácích byl zjištěn 9.8.–29.8. v okrese Mladá Boleslav 

(Týnec).  

 

TŘEŠEŇ A VIŠEŇ  

Poškození plodů třešní chladem bylo pozorováno v období 17.–23.5. v okrese 

Náchod (Náchod). Praskání plodů u raných odrůd třešní v důsledku dešťů bylo zjištěno 

v okrese Náchod (Náchod). Vadnutí a odumírání stromů bylo v důsledku dlouhodobého 

přemokření pozorováno v okrese Brno-venkov (Blaţovice) – ve stromořadí podél komunikace. 
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Silný výskyt virové nekrotické krouţkovitosti (Prunus necrotic ring spot virus) 

byl zaznamenán v období 14.–20.6. v okrese Louny (Deštnice).  

Příznaky moniliniové spály květů (původce Monilinia laxa) na třešních byly 

pozorovány 3.5. v okrese Zlín (Malenovice); lokálně střední výskyty byly zaznamenány 

v okrese Břeclav (Mikulov, Břeclav). Plošně střední aţ silný výskyt byl zjištěn ve výsadbách 

drobných pěstitelů v období 10.–16.5. v okresech Hodonín a Vyškov; silný výskyt byl téţ na 

stromořadích v okrese Vsetín (Kladeruby). Lokálně střední aţ silné výskyty byly rovněţ 

potvrzeny v okresech Přerov a Olomouc. V období 17.–23.5. byl zjištěn všeobecně střední aţ 

silný výskyt v okrese Břeclav; lokálně střední aţ silné výskyty byly pozorovány u drobných 

pěstitelů v okresech Zlín a Liberec (Husa). Silný celoplošný výskyt byl pozorován v okrese 

Teplice (Bţany-Lhenice). Další silné výskyty na plodech byly pozorovány 24.–30.5. v okrese 

Vsetín. Ohniskový silný výskyt byl pozorován 25.5. v okrese Uherské Hradiště (Buchlovice). 

V okrese Olomouc u raných odrůd třešní docházelo v období 7.–13.6. k praskání plodů 

a k výskytu moniliniové hniloby plodů; silný výskyt byl zaznamenán v intenzivních sadech 

rovněţ v okrese Blansko. Všeobecně silné výskyty byly zjištěny v neošetřovaných výsadbách 

v okrese Pardubice, a intenzivních výsadbách v okresech Litoměřice a Česká Lípa (Svojkov). 

Silný výskyt byl zjištěn 14.–20.6. v okrese Rychnov nad Kněţnou, kde místy docházelo aţ 

k úplné ztrátě listové plochy. V důsledku silného napadení původcem moniliniové spály bylo 

v období 21.–27.6. pozorováno zasychání letorostů třešní v okrese Opava.  

Silné poškození stromů kadeřavostí třešně (původce Taphrina wiesneri) bylo 

pozorováno 10.–16.5. v okrese Brno-venkov (Hluboké). Silné poškození listů v důsledku 

napadení původcem skvrnitosti listů třešně (Blumeriella jaapii) bylo zjištěno 21.–27.6. 

v okrese Šumperk (Ţadlovice). 

První výskyt mšice třešňové (Myzus cerasi) na listech třešní a višní byl zjištěn dne  

20.4. v okrese Pardubice (lokalita Choltice). Dále byly zaznamenány první výskyty 29.4. 

v okrese Břeclav (Mikulov) a dne 3.5. v okrese Uherské Hradiště (Buchlovice).  Lokálně silný 

výskyt byl zjištěn ve starých výsadbách drobných pěstitelů 10.–16.5. v okrese Šumperk 

(Chromeč). Lokálně silný výskyt na mladých letorostech byl zaznamenán 7.6. v okrese Brno-

venkov (Ţelešice).  Ojediněle střední výskyty ve výsadbách třešní byly zjištěny v období 12.–

25.7. v okrese Jeseník (Javorník). 

První nálet dospělců vrtule třešňové (Rhagoletis cerasi) do optických lapáků byl 

pozorován dne 12.5. v okrese Brno-venkov (Modřice). Silné výskyty byly pozorovány 

především na zahrádkách drobných pěstitelů v období 24.–30.5. v okresech Kroměříţ 

(Váţany u Kroměříţe), Semily a Teplice. První výskyt vajíček byl zjištěn 8.6. v okrese 

Břeclav (Mikulov). Silný výskyt dospělců byl zjištěn dne 15.6.v okrese Pardubice (Choltice). 

První výskyt larev byl zjištěn v okresech Břeclav (11.6., Mikulov) a Blansko (14.6., Borotín). 

Střední výskyt larev byl v období 28.6.–11.7. pozorován v neošetřovaných výsadbách 

v okrese Louny. Silný výskyt na třešních byl zaznamenán v okresech Klatovy (Klatovy) 

a Liberec (Pěnčín); na višních v okrese Prostějov. Střední aţ silné výskyty byly 

zaznamenávány v období 12.–25.7. v celém okrese Olomouc. 

Laboratorní testy potvrdily v období 26.4.–2.5. výskyt mery slivoňové (Cacopsylla 

pruni), přenašeče ESFY, v odebraných vzorcích v produkčním sadu višní a v jeho okolí 

na okrese Náchod (Svinišťany). 

První výskyt brouků zobonosky třešňové (Rhynchites aureus) byl pozorován 3.5. 

v okrese Uherské Hradiště (Nedakonice); lokálně střední výskyty byly pozorovány 17.–23.5. 

v okrese Břeclav (Mikulov, Němčičky).  

V období 24.–30.5. byl zjištěn střední výskyt listohlodů (Phyllobius spp.) u drobných 

pěstitelů v okrese Děčín (Benešov nad Ploučnicí); střední aţ silný výskyt v okrese Louny.  

Silné poškození zrajících plodů třešní špačkem obecným (Sturnus vulgaris) bylo 

pozorováno v okrese Brno-venkov (Popovice).  
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DROBNÉ OVOCE 

RYBÍZ  

V období 7.-13.6. byly zaznamenány lokální výskyty padlí rybízu (původce 

Sphaerotheca mors-uvae) na černém rybízu v okrese Přerov.  

Střední výskyty sloupečkové rzivosti rybízu (rzi vejmutovkové) (původce 

Cronartium ribicola) byly zjištěny v období 26.7.–8.8. ve výsadbách drobných pěstitelů 

v okrese Olomouc (Náměšť na Hané, Senice na Hané).  

Střední výskyty vlnovníka rybízového (Cecidophyopsis ribis) na pupenech rybízu 

byly zjištěny v období 29.3.–11.4. v okresech Olomouc (Olomouc, Nedvězí) a Jeseník 

(Javorník, Jeseník). Lokálně střední aţ silný výskyt vlnovníka na keřích rybízu byl zjištěn 

v období 3.–9.5. u drobných pěstitelů v okrese Hodonín. Příznaky napadení byly v období 

31.5.–6.6. pozorovány v okrese Náchod (Jaroměř). 

První výskyty mšice rybízové (Cryptomyzus ribis) a projevy poškození na listech 

červeného rybízu byly zjištěny v období 12.4.–25.4. na zahrádkách drobných pěstitelů 

v okrese Jičín (Jičín, Robousy, Ostroměř); střední výskyty byly pozorovány v okrese Přerov. 

V období 26.4.–2.5. byly zjištěny střední výskyty v okrese Tábor (Měšice, Planá nad 

Luţnicí); výskyty byly zaznamenány rovněţ v okrese Prostějov. Drobnými pěstiteli na 

Čáslavsku (okr. Kutná Hora)  a v okrese Havlíčkův Brod byly v období 3.–9.5. hlášeny 

lokálně aţ silné výskyty mšic (Aphidoidea) na keřích; docházelo dokonce k odumírání 

vzrostných vrcholů. Lokálně střední výskyty byly pozorovány od 10.5. v okresech Břeclav 

(Mikulov), Semily, Tábor (Chotoviny, Planá nad Luţnicí) a Nymburk (Poděbrady); silné 

napadení keřů bylo pozorováno v okrese Vsetín (Lhotka nad Bečvou). Střední aţ silné 

výskyty byly průběţně zaznamenávány v období 31.5.–27.6. v okrese Přerov. V období 28.6.–

11.7. přetrvávaly velmi silné výskyty mšic v zahrádkách drobných pěstitelů v okrese 

Havlíčkův Brod.  

Lokálně střední poškození keřů nesytkou rybízovou (Synanthedon tipuliformis) bylo 

pozorováno v období 10.–16.5. u drobných pěstitelů v okrese Zlín (Malenovice). První výskyt 

samců ve feromonových lapácích byl zjištěn 10.6. v okrese Liberec (Čtveřín).  
 

ANGREŠT  

První výskyt hnědého padlí angreštu (Sphaerotheca mors-uvae) byl zaznamenán 

v období 26.4.–2.5. v okrese Tábor (Měšice); v období 10.–16.5. v okrese Vsetín (Valašské 

Meziříčí); aţ střední výskyt choroby byl zjištěn na Čáslavsku na neošetřených nebo nesprávně 

ošetřených porostech. V období 17.–23.5. byl zjištěn první výskyt padlí v zahradách drobných 

pěstitelů v okresech Mladá Boleslav (Březinka – odrůda Astrid) a Plzeň. Lokálně silné 

výskyty byly zjištěny v období 24.–30.5. v okresech Olomouc a Přerov. Lokálně silný výskyt 

byl zjištěn v okrese Vyškov (14.6., Vyškov). Aţ 100% napadení plodů bylo pozorováno 

u drobných pěstitelů v okrese Semily. 

Střední výskyty mšice srstkové (Aphis grossulariae) byly v období 26.4.–6.6. 

průběţně zjišťovány v okrese Přerov, kde v období 7.–27.6. docházelo k nárůstu intenzity aţ 

na silné výskyty.  
 

JAHODNÍK  

Z důvodu chladného a deštivého počasí došlo k nedostatečnému opylení květů  

v okrese Brno-venkov (Popovice, Podolí).  

První výskyty šedé hniloby plodů (původce Botryotinia fuckeliana) byly zjištěny dne 

24.5. v okrese Znojmo (Hrádek) a dne 25.5. v okrese Hodonín (Vnorovy). V okrese Břeclav 

byl na přelomu května a června pozorován všeobecně silný výskyt; výskyt byl téţ zjištěn dne 
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8.6. v okrese Vsetín (Hošťálková); V polovině června byly zjištěny všeobecně střední, lokálně 

aţ silné výskyty v okrese Kroměříţ. Od 21.6. do 27.6. byly zjištěny střední výskyty ve 

výsadbách drobných pěstitelů v okolí Kolína. 

První výskyt antraknózy jahodníku (původce Colletotrichum acutatum) na plodech 

byl zjištěn v období 7.–13.6. v okrese Břeclav (Šakvice, Mikulov); dále v období 14.–20.6. 

v okrese České Budějovice.  

Silné výskyty bílé a fialové skvrnitosti listů jahodníku (původce Mycosphaerella 

fragariae, Diplocarpon earlianum) byly zjištěny v období 26.7.–29.8. u drobných pěstitelů 

v okrese Jeseník (Javorník, Jeseník).  

Napadení roztočíkem jahodníkovým (Tarsonemus fragariae) střední intenzity bylo 

pozorováno v období 28.6.–11.7. v okrese Vyškov (Chvalkovice na Hané).  

Lokálně střední výskyt květopasa jahodníkového (Anthonomus rubi) byl zjištěn 

v období 3.–9.5. v okrese Břeclav (Mikulov, Němčičky). Střední aţ silný výskyt především 

v neošetřovaných výsadbách zahrádkářů byl pozorován v období 24.–30.5. v okrese Náchod.  
 

RÉVA VINNÁ 

Ve 3. dekádě června byly zaznamenány po celém okrese Břeclav příznaky abiotické 

poruchy – Fe-deficientní chlorózy révy, způsobené dlouhodobým podmáčením keřů 

a nízkými teplotami. V roce 2010 byly rovněţ četné výskyty dalších abiotických poruch, 

způsobených nepříznivým počasím v době kvetení, např. sprchávání květenství 

a hráškovatění hroznů révy. 

První výskyty plísně révy (původce Plasmopara viticola) byly zaznamenány 

v okrajových oblastech pěstování (okres Šumperk) jiţ na konci 3. dekády května, ve vinařské 

oblasti Morava dne 30.5. v okrese Břeclav; dne 1.6. v okresech Hodonín a Uherské Hradiště; 

dne 7.6. v okrese Brno-venkov. Jiţ v 1. dekádě června byly zaznamenány v okrese Hodonín 

aţ ohniskové střední výskyty choroby. Dne 15.6. byly pozorovány v okresech Hodonín 

a Břeclav střední aţ silné výskyty na listech i v květenstvích. První výskyty choroby na listech 

byly zaznamenány v okrese Znojmo aţ 14.6. Na počátku 3. dekády června byly v okresech 

Brno-venkov, Hodonín a Břeclav pozorovány další střední aţ silné výskyty choroby na listech 

i květenstvích. Koncem června a počátkem července byly zaznamenány střední výskyty 

v okrese Uherské Hradiště a rovněţ v okrajových oblastech pěstování, ve výsadbách drobných 

pěstitelů v okresech Vyškov a Přerov; silné výskyty trvaly v okresech Břeclav a Hodonín. Na 

počátku 3. dekády července jiţ bylo pozorováno v okresech Břeclav, Hodonín a Brno-

venkov silné napadení vyvíjejících se bobulí v hroznech. Koncem července a počátkem srpna 

byly pozorovány silné výskyty choroby ve výsadbách drobných pěstitelů v okresech Kroměříţ 

a Litoměřice. Ve 2. a 3. dekádě srpna byly střední a silné výskyty choroby pozorovány 

i v okresech Přerov a Olomouc. Šíření choroby na listech a zálistcích pokračovalo i během 

období sráţek v měsíci září.   

První výskyty padlí révy (původce Erysiphe nacator) na listech byly zjištěny 

v neošetřených výsadbách drobných pěstitelů v okrese Břeclav jiţ 28.6. a současně 

i v okrajových oblastech pěstování révy v okresech Přerov a Opava. První výskyty choroby na 

mladých, vyvíjejících se hroznech byly zjištěny 1.7. v okrese Hodonín, 3.7. v okrese Břeclav 

a 7.7. v okrese Uherské Hradiště. Dne 19.7. byl v okrese Znojmo zjištěn první výskyt choroby 

na mladých hroznech a současně od počátku 2. dekády července aţ do konce 1. dekády srpna 

byly postupně zjištěny střední aţ silné výskyty choroby v okresech Břeclav a Hodonín.     

První výskyty šedé hniloby (původce Botryotinia fuckeliana) na listech byly zjištěny 

jiţ 28.5. v okrese Břeclav a 31.5.  v okrese Hodonín. První příznaky napadení květenství révy 

byly pozorovány dne 14.6. v okrese Znojmo. První ojedinělé výskyty šedé hniloby hroznů 

révy byly zjištěny v okrese Břeclav  ve dnech 4.–5.8.  Další výskyty na hroznech byly zjištěny 
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ve 2. a 3. dekádě srpna v okresech Břeclav a Hodonín; silné výskyty byly zjištěny 

i v neošetřených výsadbách drobných pěstitelů v okrese Kroměříţ. V polovině září byl 

pozorován střední výskyt v okrese Břeclav a silný výskyt v okresech Uherské Hradiště 

a Kroměříţ. Škody, způsobené chorobou, byly většinou pouze lokálního charakteru, 

v závislosti na odrůdové odolnosti a průběhu počasí. 

V průběhu srpna byly pozorovány ve výsadbách drobných pěstitelů v okrese Hodonín 

první vizuální příznaky chřadnutí a odumírání révy (ESCA), způsobené komplexem 

houbových patogenů. 

Na konci první dekády srpna byly v okrese Břeclav pozorovány první příznaky 

fytoplazmového ţloutnutí a červenání listů révy (původce Potato stolbur phytoplasma); 

během srpna byly v okrese Brno-venkov zaznamenány dokonce aţ silné příznaky choroby. 

Počátkem května byly v okresech Břeclav a Hodonín zaznamenány první příznaky 

napadení letorostů hálčivcem révovým (Calepitrimerus vitis), původcem kadeřavosti révy. 

V okrese Břeclav byly lokálně pozorovány střední a koncem druhé květnové dekády aţ silné 

výskyty, ve 2. dekádě května byly pozorovány první výskyty i ve vinařské oblasti Čechy 

(okres Louny).   

Počátkem května byly pozorovány v okresech Břeclav a Hodonín první příznaky 

plstnatosti révy, způsobené vlnovníkem révovým (Eriophyes vitis). Ve vinařské oblasti 

Čechy byly první příznaky napadení zaznamenány na počátku 2. dekády května; v okrese 

Brno-venkov na konci 2. dekády května. Lokálně střední výskyty byly zaznamenány na konci 

2. dekády května v okrese Břeclav. Střední výskyty byly zjištěny koncem května v okresech 

Znojmo a Hodonín a ve výsadbách drobných pěstitelů v okrese Olomouc. Počátkem června 

byly pozorovány střední aţ silné výskyty v okresech Hodonín a Litoměřice. Na konci první 

dekády června byly zjištěny první příznaky napadení květenství v okrese Uherské Hradiště. 

Plošný nárůst výskytu obou druhů roztočů ve vinicích, pravděpodobně způsobily vhodné 

klimatické podmínky posledních let.   

Koncem července a na počátku srpna byly v podnoţových vinicích na okrese Břeclav 

zjištěny lokálně střední aţ silné výskyty mšičky révokaze (Viteus vitifoliae).  

První výskyty housenek různoroţce trnkového (Peribatodes rhomboidaria) byly 

zaznamenány jiţ počátkem dubna, zpočátku ve slabé intenzitě, později během měsíce došlo 

lokálně (okresy Brno-venkov, Břeclav, Hodonín a Znojmo) i ke středním výskytům škůdce.  

První výskyty motýlů obaleče mramorovaného (Lobesia botrana) a obalečíka 

jednopásného (Eupoecilia ambiguella) ve feromonových lapácích byly zaznamenány od 

konce dubna do počátku května ve vinařské oblasti Morava v okresech Znojmo (25.4.), 

Hodonín (28.4.–3.5.), Břeclav (29.4.–2.5.) a Uherské Hradiště (3.5.); ve vinařské oblasti 

Čechy dne 3.5. v okrese Mělník. Vrchol letové aktivity 1. generace motýlů obaleče 

mramorovaného probíhal ve vinařské oblasti Morava dle lokalit od konce 1. dekády května 

do poloviny 3. dekády května.  Vrchol letové aktivity 2. generace motýlů probíhal od 

poloviny 2. dekády července do poloviny 3. dekády července a let skončil v polovině srpna.  

Vrchol letové aktivity 1. generace motýlů obalečíka jednopásného probíhal od konce 

1. dekády května do konce května. Vrchol letové aktivity 2. generace motýlů probíhal od 

poloviny 1. dekády července do poloviny 2. dekády července a let skončil v polovině srpna.  

Druhá generace byla v roce 2010 výrazně početnější neţ první.  

Lokálně střední výskyty dospělců zobonosky révové (Byctiscus betulae) byly 

pozorovány jiţ koncem května v okrese Břeclav. Dne 1.6. byly zjištěny první výskyty 

dospělců v okrese Brno-venkov; v okrese Vyškov aţ 16.6.  

Na počátku dubna byly lokálně zjištěny střední výskyty hraboše polního (Microtus 

arvalis) v okrese Břeclav, výskyty v podzimním období byly převáţně slabé intenzity 

a nebyly zaznamenány ţádné hospodářské škody. Výjimkou byly pouze okresy Břeclav, kde 

byly během října zjištěny střední výskyty, a Znojmo se silným výskytem hrabošů.  
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OKRASNÉ DŘEVINY 

 

V období 10.–16.5. byl potvrzen výskyt houby Nectria coccinea, která pravděpodobně 

způsobila poškození javorů (pukání a olupování kůry) a později vysoký počet uhynulých 

stromů v lesním porostu (napadeno cca 10–50 % stromů) v okrese Jeseník. Na mladších 

stromech zde byl zjištěn silný výskyt červce javorového (Phenacoccus aceris).   

Pozitivní výskyty červené sypavky borovic (původce Mycosphaerella pini) byly 

zjištěny na borovici černé a kleči ve veřejné zeleni v období 26.7–8.8. v okrese Vsetín 

(Hovězí, Vsetín).  

Silný výskyt rzivosti (původce Melampsora sp.) na topolech byl zaznamenán 9.–29.8. 

v okrese Louny (v údolní nivě kolem toku Ohře, Liboce a Blšanky).  

Silný výskyt aţ holoţír housenek pouzdrovníčka modřínového (Coleophora 

laricella) byl zjištěn v období 10.–16.5. na modřínu v okresech Klatovy  (k.ú. Jindřichovice) 

a Jablonec nad Nisou (Odolenovice). Lokálně silné výskyty korovnice pupenové (Adelges 

laricis) na okrasných převislých modřínech byly pozorovány 17.–23.5. v zahrádkách v okresu 

Pardubice (Přelouč).  

V období 10.–16.5. byl zaznamenán hromadný výskyt invazního slunéčka Harmonia 

axyridis na břízách v okrese Jičín (lokalita Milovice) – silně obsazených mšicí stromovnicí 

březovou (Euceraphis punctipennis). 

Dne 12.5. byl pozorován silný výskyt housenek západníčka trnkového (Scythropia 

crataegella) v zápředcích (praktický celé keře byly spředené) na skalníku v okrese Pardubice 

(Pardubice). 

Dne 26.5. byl pozorován silný výskyt svilušek (Tetranychidae) na okrasných 

douglaskách v okrese Pardubice (Pardubice).  

Silné výskyty jedinců stromovnice bukové (Phyllaphis fagi) byly zjištěny na 

okrasných bucích a v lesní školce v období 24.–30.5. v okrese Klatovy (Klatovy, Mochtín).  

Holoţíry vzrostlých keřů brslenu způsobené housenkami předivek (Yponomeutidae) 

byly zjištěny 31.5.–6.6. v okrese Plzeň (Bolevec). V tomtéţ období byly na javorech 

pozorovány lokálně silné aţ silné výskyty housenek bekyně zlatořitné (Euproctis 

chrysorrhoea) způsobujících holoţíry v okresech Louny a Litoměřice (Mlékojedy, Růţe).  

Silné poškození jehlic smrků korovnicí zelenou (Sacchiphantes viridis) bylo 

pozorováno v okrasné školce v okrese Klatovy (Vacovy).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY                                                                                                                                . 

 

68 

 

THE OCCURRENCE OF HARMFUL ORGANISMS AND DISORDERS OF 

CULTIVATED PLANTS IN THE CZECH REPUBLIC IN 2010 

 

Temperatures in the beginning of the year were below average in the Czech Republic. 

In January, temperatures going below -10 °C during the day were not recorded. During March 

the temperature was almost normal, but it at the end of the first decade it has again decreased. 

Temperatures during May were below average and chilly weather pursued until the middle of 

the month. Strong rainfalls were recorded in northern Moravia and Bohemia accompanied by 

numerous local floods. Summer months noted temperatures above average of about +2.4°C, 

although records from the beginning of June presented cool weather with strong rainfall 

followed by sudden temperature increase at the end the first decade. Extreme precipitation 

was recorded upstate at the end of August. This caused again flash floods in northern and 

northwest Bohemia. From September to October, the temperature was below average, 

whereas November noted warm weather (17–20 °C). The temperatures at the end of the year 

were below average (-3.9 °C). The year 2010 was rich in extreme meteorological phenomena 

from the meteorological point of view.  

 Cereals were damaged by waterlogging and low temperature in many districts during 

June. Higher occurrence of Wheat dwarf virus (WDV) infection, rather than infection of 

Barley yellow dwarf virus (BYDV) was recorded in autumn 2010 and following spring 

compared to previous year, when predominated BYDV occurrence. Intensity of virus 

infection was middle up to strong in spring whereas in autumn, the occurrence was evaluated 

as mostly weak up to middle. The occurrence of virus infection was largely spread in lowland 

of Bohemia and Moravia. Recorded was also the increased incidence of fungal diseases in 

cereals during the year 2010. Middle up to strong occurrence of Pink snow mold of cereals 

was observed in numerous districts during March and April. Sporadic Root rot occurrence 

was reported during March, strong occurrence was noted on perennial barley in the district of 

Trutnov in June. Occurrence of Eyespot on barley and wheat was observed with middle 

intensity. Due to strong rainfall the occurrence of Sooty mould was observed in the districts of 

Znojmo, Břeclav, Jeseník, Hodonín, Vyškov, Frýdek- Místek and Vsetín during June and 

August. A strong infection of Powdery mildew on wheat was monitored in all territory of the 

Czech Republic. The occurrence of Stem rust, Net blotch and Barley scald was noticed with 

middle intensity from the end March with strong intensity during the vegetation.  

 The weather conditions affected occurrence of Septoria tritici blotch and Slume blotch 

fungus. Middle up to strong symptoms emerged especially in districts of Jeseník, Hradec 

Králové, Ústí nad Orlicí, Opava, Klatovy and Vsetín already in April. The harmful effect of 

Tilletia bunt was 10 % higher compared to 2009. Wheat bunt slightly predominated to Dwarf 

bunt. Corn smut was detected with middle intensity in the fields of corn during vegetation. 

163 random samples of wheat kernels were taken during the monitoring of mycotoxin 

contamination. 86 samples (53 %) were infected by head blight (symptomatic evaluation). 17 

% of samples recorded higher content of deoxynivaleon (DON) (>0.500 mg/kg grain). The 

highest value reached in a sample was 13.280 mg/kg grain. The hygienic limit for DON 

content was surpassed by 11 samples.  

 The occurrence of insect pest in cereals was recorded mainly with middle value of 

Trips and Aphids. The Cereal leaf beetle damage was observed in districts of Havlíčkův Brod, 

Hodonín, Plzeň and Vsetín during June.  In districts of Pardubice, Břeclav, Jeseník and 

Přerov, the strong occurrence was detected. Sporadic occurrence of Straw fly, Corn ground 

beetle, Cereal leafroller, Frit fly and Saddle gall midge in low up to middle value was 

observed. Strong local occurrence of wireworms was detected in the districts of Česká Lípa, 

Ústí nad Orlicí and Litoměřice during June. Regular monitoring of Western corn rootworm 

spreading was done. The strongest occurrence was recorded in southern Moravia on the 
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contrary the lowest values were reached in South Bohemia. Generally, the amount of captured 

beetles was 31 % higher than in 2009. Only half intensity of European corn borer damage was 

recorded this year. During the spring, middle up to strong values of vole occurrence was 

monitored in northern Moravia, middle up to local strong occurrence was recorded also in oil 

seed rape fields. The same situation was recorded in fields with fodder (alfalfa and clover) in 

the districts of Rychnov nad Kněţnou, Přerov, Zlín, Blansko, Jihlava and Karviná. During the 

growing season, local strong occurrence of weed in cereal fields was noticed, the most 

common species were: Cleavers, Creeping thistle, Silky bent grass, Quackgrass also Field 

pennycress, Violet, Common knotgrass, Shepherd's-purse, Field bindweed, Chamonille 

species.  

 Legumes started to rot due to unfavourable weather conditions. Locally strong 

occurrence of Fusarium root rot was recorded in the districts of Přerov, Opava and Sokolov. 

Middle occurrence of Chocolate spot disease of pea was observed in western Bohemia. In 

lupin fields, middle occurrence intensity of Scab, Rust and Chocolate spot disease of lupin 

was detected. Middle up to strong intensity of Pea weevil and Pea aphid was observed in the 

fields of pea during May and June. Middle occurrence of Pea moth was observed in June.  

 The fields with oil seed rape had to be ploughed due to the prolonged snow blanket 

and a strong vole occurrence in districts of Semily, Jičín, Náchod and Klatovy. Generally, this 

year was unfavorable for oil seed rape. The beginning of the grown season started with the 

occurrence of a series of physiological disorders which resulted into development of diseases. 

The middle occurrence of Blackleg was recorded in the north Moravia during April till the 

end of July. Middle up to strong occurrence of White mold and Black spot as well as Grey 

mold was observed in many parts of the Czech Republic during June and July. Middle up to 

strong intensity of occurrence was noticed of Pollen beetle (districts of Kladno, Pardubice and 

Ústí nad Orlicí), stem-mining weevils (Ceutorhynchus napi and C. pallidactylus) in districts 

of Kolín, Kutná Hora, Břeclav, Olomouc, Opava, Prostějov, Přerov and Brassica pod midge 

(districts of Kladno, Louny). In newly sawed fields, occurrence of slugs was observed to be 

locally with middle up to strong intensity. During the season, a higher presence of cabbage 

aphids was recorded on older fields, than on newly established fields compared to year 2009. 

Rape flea beetle, caterpillars of Diamondback, cutworms, larvae of Cabbage root fly and vole 

were detected with middle up to strong intensity in newly established fields.  

 55 ha of poppy were ploughed due to waterlogging, in districts of Bruntál and Vsetín. 

The strong occurrence of Downy mildew on poppy was observed in many districts of Moravia 

during May and July. Middle intensity of Leaf blight and strong occurrence of Alternaria 

blight were observed in districts of Jeseník, Olomouc, Šumperk a Jičín in July and August. 

Strong and middle occurrence of Poppy aphid colonies as well as Poppy root weevil and 

Poppy capsule weevil were observed during May and July; the most damaged fields were in 

districts of Prostějov, Litoměřice, Olomouc and Přerov. Other damages were made by Poppy 

stem gall wasp, gall midge (Dasineura papaveris) and locally also by slugs.  
 Sunflower fields were attacked by White mold and Grey mold with middle intensity. 

The occurrence of both pathogens was observed in districts of Vyškov, Břeclav, Znojmo and 

Kladno. The colonies of Poppy aphids and Plum leaf-curl aphid belonged among most 

common pest insects in the district of Litoměřice. Strong damage by wireworms was detected 

in the district Brno-country in July. 

 In fields of sugar beet, strong occurrence of weed beets was recorded (districts of 

Moravskoslezký, Pardubice, Mladá Boleslav and Kutná Hora). The most important insect 

pests were Poppy aphid and Beet fly for this year. Potato fields recorded strong weed 

infestation due to strong waterlogging and therefore the avoidance of pesticide application. 

The first symptoms of Potato blight were observed during May. A strong intensity of the 

disease was observed in most parts of Moravskoslezký territory during June and later also in 



SUMMARY                                                                                                                                . 

 

70 

 

the territory of South Bohemia and other parts of the Czech Republic. Middle occurrence of 

Blackleg and Tuber soft rot and early blight of potato was noticed during June and July. 

Traditionally, the most common insect pest was the Colorado potato beetle.  

 51 ha of hop fields were flooded in the middle of June. Middle up to strong symptoms 

of Downy mildew of hop was detected in districts of Louny and Česká Lípa during the 

season. Middle up to strong occurrence of Alfalfa snout beetle and hemp flea beetle had been 

recorded in the district of Louny since beginning of May.  

 Many of abiotic disturbances of vine were recorded due to unfavorable weather 

conditions in the time of flowering. The most important detected diseases with middle up to 

strong intensity were Grey mold, Downy mildew and Powdery mildew of grape. Strong 

symptoms of Downy mildew were observed at the turn of June and July, Grey mold during 

August and Powdery mildew from July to August in districts of Břeclav a Hodonín. Low up 

to middle occurrence of caterpillars of Willow beauty moth, middle up to strong occurrence of 

Rust mite of grape vine and Vine leaf blister mite were observed during May and beginning 

of June. Local middle occurrence of Hazel leaf roller and vole was recorded in the district of 

Břeclav.  

 Strong slug damage was detected in the fields of cabbage vegetables. Local strong 

occurrence of Flea beetles and caterpillars of Small white as well as Cabbage aphids and 

Cabbage whitefly was detected in many districts of the Czech Republic. The occurrence of 

Stem and bulb eelworm in onion was confirmed in the district of Jičín. Middle up to strong 

onion damage was detected by Onion maggot. Fields of vegetables were attacked by Downy 

mildew of cucumber with middle up to strong intensity during June and July. The most 

affected region was the Moravskoslezký territory. Middle up to strong damage of seed crop 

fields by Cucurbit angular leaf spot was observed in the district Brno-country. Local strong 

occurrence of mites as well as Seed corn maggot was detected in the fields of peppers in the 

district of Břeclav.  

 In the orchards, the first emergence of Powdery mildew and Apple scab was observed 

at the end of May. Especially in case of Apple scab, strong infection was detected in many 

districts of the Czech Republic. Also scab on pears had the same manifestation of intensity in 

districts of Opava and Vyškov. Pear rust reached middle up to strong values especially in 

districts of Přerov, Opava and Strakonice. Middle up to strong occurrence of Brown rot of 

apples was recorded in the district of Kladno during June and July. Also pears were attacked 

by this disease in the district Brno-country at the end of August whereas plumb and cherries 

were attacked most intensively in districts of Přerov, Olomouc, Břeclav and Kolín during 

June. Bladder plum gall, Rust and Shot hole fungus were observed, as well as strong 

occurrence of leaf curl of peach in districts of Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Mladá Boleslav, 

Brno-country, Kroměříţ, Znojmo and Pardubice. Apple aphids, Woolly apple aphid, Apple 

blossom weevil, Apple sawfly, Codling moth, Summer fruit tortrix moth belonged among 

most common insect pest in all of the territory of the Czech Republic. Middle occurrence of 

Red mites was observed in the district of Jeseník, strong occurrence in districts of Bruntál, 

Olomouc, České Budějovice and Karviná. Sporadic middle up to strong occurrence of plum 

leaf-curl aphids and mealy plum aphids was observed in the Moravskoslezký territory. Also 

strong occurrence of Plum fruit moth, Oriental peach moth and Black plum sawfly was 

recorded in many places during May.  
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ČÁST III. 
 

Mapy výskytu vybraných škodlivých organismů  

na pozorovacích bodech 
 

Seznam map vybraných škodlivých organismů z pozorovacích bodů: 

 

český název ŠO latinský název anglický název  strana 

OBILNINY  CEREALS  

choroby ozimé pšenice  Winter wheat diseases  

černá rzivost trav na  Puccinia graminis Stem rust of wheat 74 

padlí pšenice  Blumeria graminis f.sp. 

tritici 

Powdery mildew of 

wheat 
74 

růţovění klasů pšenice           Fusarium culmorum, F. 

avenaceum, Microdochium 

nivale 

Head blight of wheat 

75 

stéblolam pšenice  Oculimacula yallundae,  

Oculimacula acuformis 

Foot rot of wheat 
75 

tečkovaná listová 

skvrnitost pšenice  

Mycosphaerella graminicola Septoria blech of wheat 
76 

tečkovaná plevová a 

listová skvrnitost pšenice  

Phaeosphaeria nodorum Glume blotch of wheat 
76 

choroby ječmene  Barley diseases  

padlí ječmene na ozimém 

ječmeni      

Blumeria graminis f.sp. 

hordei 

Powdery mildew of 

barley on winter barley 77 

padlí ječmene na jarním 

ječmeni      

Blumeria graminis f.sp. 

hordei 

Powdery mildew of 

barley on spring barley 77 

síťová a okrouhlá 

skvrnitost ječmene na 

ozimém ječmeni 

Pyrenophora teres Net blotch of barley on 

winter barley 78 

síťová a okrouhlá 

skvrnitost ječmene na 

jarním ječmeni 

Pyrenophora teres Net blotch of barley on 

spring barley 78 

spála ječmene na ozimém 

ječmeni 

Rhynchosporium secalis Scald of barley on 

winter barley 79 

spála ječmene na jarním 

ječmeni 

Rhynchosporium secalis Scald of barley on 

spring barley 79 

škůdci obilnin  Cereal pests  

kohoutek černý     Oulema melanopus Cereal leaf beetle  80 

křísek polní (jarní výskyt Psammotettix alienus European grass-feeding 80 
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na obilninách) leafhopper 

křísek polní (podzimní 

výskyt na obilninách) 

Psammotettix alienus European grass-feeding 

leafhopper 81 

kyjatka osenní      Sitobion avenae Grain aphid 81 

kyjatka travní  Metopolophium dirhodum Rose-grain aphid 82 

mšice střemchová  Rhopalosiphum padi Bird cherry-oat aphid 82 

škůdci kukuřice  Corn pests  

zavíječ kukuřičný  Ostrinia nubilalis European corn borer 83 

OLEJNINY  OIL CROPS  

choroby ozimé řepky  Winter rape disaeses  

alternariová skvrnitost 

brukvovitých     

Alternaria brassicae Crucifer black spot 
83 

bílá hniloba řepky           Sclerotinia sclerotiorum White mold of rape 84 

fomové černání stonků 

řepky 

Leptosphaeria maculans Blackleg of rape 
84 

šedá plísňovitost 

brukvovitých 

Botryotinia fuckeliana Grey mold of rape 
85 

škůdci ozimé řepky  Winter rape pests  

bejlomorka kapustová  Dasineura brassicae Brassica pod midge 85 

blýskáček řepkový  Meligethes aeneus Pollen beetle 86 

krytonosec čtyřzubý  Ceutorhynchus pallidactylus Cabbage stem weevil 86 

krytonosec řepkový  Ceutorhynchus napi Rape stem weevil 87 

krytonosec šešulový  Ceutorhynchus obstrictus Cabbage seed weevil 87 

OKOPANINY  ROOT CROPS  

choroby bramboru  Potato diseases  

plíseň bramboru  Phytophthora infestans Late blight of potato 88 

škůdci bramboru  Potato pests  

mandelinka bramborová  Leptinotarsa decemlineata Colorado potato beetle 88 

OVOCNÉ DŘEVINY  FRUIT TREES  

choroby jabloně  Apple diseases  

padlí jabloně  Podosphaera leucotricha Powdery mildew of 
apple 

89 

strupovitost jabloně  Venturia inaequalis Apple scab  89 

škůdci jabloně  Apple pests  

květopas jabloňový  Anthonomus pomorum Apple blossom weevil 90 



MAPY VÝSKYTU ŠO NA POZOROVACÍCH BODECH  Seznam map 

 

73 

 

obaleč jablečný        Cydia pomonella Codling moth 90 

obaleč zimolezový  Adoxophyes orana Summer fruit tortrix 
moth 

91 

sviluška ovocná  Panonychus ulmi European red mite 91 

štítenka zhoubná  Quadraspidiotus perniciosus San Jose scale 92 

choroby třešně a višně  Cherry tree diseases  

moniliniová spála květů           Monilinia laxa Monilia leaf blight 92 

škůdci slivoně  Plum pests  

obaleč švestkový a 

východní              

Cydia funebrana, Cydia 
molesta 

Plum fruit moth and 
Oriental peach moth  93 
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Černá rzivost trav (Puccinia graminis) na ozimé pšenici  

Stem rust of wheat 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence  

průměrné % napadených rostlin / (BBCH 37–51) 

% of infested plants  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 5 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 5– 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padlí pšenice (Blumeria graminis f.sp. tritici) na ozimé pšenici  

Powdery mildew of wheat 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence  

průměrné % napadených rostlin  / (BBCH 37–51) 

% of infested plants  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 60 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence > 60 
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Růţovění klasů pšenice (Fusarium culmorum, F. avenaceum, Microdochium nivale) 

na ozimé pšenici / Head blight of wheat  
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence  

index napadení klasů (%) (infestation index of heads in %)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence 15 – 24,9 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 25 - 50 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stéblolam pšenice (Oculimacula yallundae,  Oculimacula acuformis) na ozimé pšenici 

Foot rot of wheat 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence  

index napadení odnoţí a stébel (%) (infestation  index of colums 

and plants in %)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence 15 – 24,9 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 25 - 50 
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Tečkovaná listová skvrnitost pšenice (Mycosphaerella graminicola) na ozimé pšenici 

Septoria blotch of wheat 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence  

průměrné % napadených listů / (BBCH 71) (% of  infested leaves)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence 20  – 39,9 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 40 - 70 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tečkovaná plevová a listová skvrnitost pšenice (Phaeosphaeria nodorum) na ozimé 

pšenici / Glume blotch of wheat 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence  

index napadení (%) / (BBCH 71) (infestation index in %)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence 20  – 39,9 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 40 - 70 
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Padlí ječmene (Blumeria graminis f.sp. hordei) na ozimém ječmeni 

Powdery mildew of barley on winter barley 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence  

index napadení (%) / (BBCH 49 - 51) (infestation index in %)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence 20  – 39,9 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 40 - 70 

   

 
 

Padlí ječmene (Blumeria graminis f.sp. hordei) na jarním ječmeni 

Powdery mildew of barley on spring barley 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence  

index napadení (%) / (BBCH 49 - 51) (infestation index in %)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence 20  – 39,9 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 40 - 70 
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Síťová a okrouhlá skvrnitost ječmene (Pyrenophora teres) na ozimém ječmeni 

Net blotch of barley on winter barley 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence  

index napadení (%) / (BBCH 51) (infestation index in %)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence 20  – 39,9 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 40 - 70 

 
 

 
 

 
 

Síťová a okrouhlá skvrnitost ječmene (Pyrenophora teres) na jarním ječmeni 

Net blotch of barley on spring barley¨ 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence  

index napadení (%) / (BBCH 51) (infestation index in %)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence 20  – 39,9 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 40 - 70 
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Spála ječmene (Rhynchosporium secalis) na ozimém ječmeni 

Scald of barley on winter barley 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence  

průměrné % napadených listů  / (BBCH 32 - 51) (% of  infested 

leaves)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 50 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 50 - 75 

 
 

 
 

  
 

Spála ječmene (Rhynchosporium secalis) na jarním ječmeni 

Scald of barley on spring barley 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence  

průměrné % napadených listů  / (BBCH 32 - 51) (% of  infested 

leaves)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 50 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 50 - 75 
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Kohoutek černý (Oulema melanopus) na obilninách 
Cereal leaf beetle on cereals 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence  

průměrný počet larev na odnoţ (number of larvae per plant)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 0,4 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 0,4 – 0,8 

  

 
 

Křísek polní (Psammotettix alienus) (jarní výskyt na obilninách) 

European grass-feeding leafhopper (spring occurrence on cereals)  
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence  

průměrný počet kusů na 100 smyků (number of bugs per 100 

skids)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 3 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 3 - 7 
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Křísek polní (Psammotettix alienus) (podzimní výskyt na obilninách) 

European grass-feeding leafhopper (autumn occurrence on winter cereals) 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence  

průměrný počet kusů na 100 smyků (number of bugs per 100 

skids)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 3 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 3 - 7 

   

 
Kyjatka osenní (Sitobion avenae) na obilninách 
Grain aphid on cereals 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence  

průměrný počet mšic na odnoţ (number of aphids per plant)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 3 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 3 - 5 



MAPY VÝSKYTU ŠO NA POZOROVACÍCH BODECH  Obilniny 

 

82 

 

Kyjatka travní (Metopolophium dirhodum) na obilninách 

Rose-grain aphid on cereals 
 

 
Mšice střemchová (Rhopalosiphum padi) na obilninách 
Bird cherry-oat aphid on cereals 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

průměrný počet mšic na odnoţ (number of aphids per plant)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 3 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 3 - 5 

 

 
 

 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

průměrný počet mšic na odnoţ (number of aphids per plant)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 3 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 3 - 5 
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Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) 

European corn borer 
 

 
 

Alternariová skvrnitost brukvovitých (Alternaria brassicae) na ozimé řepce  

Crucifer black spot on winter rape 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

index napadení šešulí (%) / (BBCH 80 - 85) (infestation index of 

siliques in %)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence 5 - 10 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 10 - 25 

   

 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

%  poškozených rostlin (% of damaged plants)   

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 40 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 40 - 70 
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Bílá hniloba řepky (Sclerotinia sclerotiorum) na ozimé řepce 

White mold of rape on winter rape 

      

 
 

Fomové černání stonků řepky (Leptosphaeria maculans) na ozimé řepce 

Blackleg of rape on winter rape 
 

 

 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

index napadení rostlin (%) / (BBCH 80 - 85) (infestation index in %)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence 5 - 10 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 10 - 25 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

index napadení rostlin (%) / (BBCH 80 - 85) (infestation index in %)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence 5 - 10 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 10 - 25 
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Šedá plísňovitost brukvovitých (Botryotinia fuckeliana) na ozimé řepce 

Grey mold of rape on winter rape 
 

 
 

Bejlomorka kapustová (Dasineura brassicae) na ozimé řepce 
Brassica pod midge on winter rape 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

průměrný počet kusů na rostlinu (number of bugs per plant)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 0,25 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 0,25 – 0,5 

   

 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

index napadení stonků (%) / (BBCH 80 - 85) (infestation index of stems 

in %)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence 5 - 10 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 10 - 25 
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Blýskáček řepkový (Meligethes aeneus) na ozimé řepce 
Pollen beetle on winter rape 
 

 
 

Krytonosec čtyřzubý (Ceutorhynchus pallidactylus) na ozimé řepce 

Cabbage stem weevil on winter rape 
 

 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

průměrný počet brouků na 100 vrcholových květenství (number of 

beetles  per 100 inflorescence)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 300 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 300 - 1000 

   

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

průměrný počet brouků na lapák/den (number of beetles  per trap/day)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 5 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 5 - 8 
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Krytonosec řepkový (Ceutorhynchus napi) na ozimé řepce 

Rape stem weevil on winter rape 
 

 
Krytonosec šešulový (Ceutorhynchus obstrictus) na ozimé řepce  
Cabbage seed weevil on winter rape 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

průměrný počet brouků na lapák/den (number of beetles per 

trap/day) 

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 1 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 1 - 2 

   

 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

průměrný počet brouků na lapák/den (number of beetles per trap/day) 

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 3 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 3 - 5 
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Plíseň bramboru (Phytophthora infestans) 

Late blight of potato 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

index napadení rostlin (%) / (BBCH 80 - 85) (infestation index in %)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence 5 - 20 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 20 - 60 

   

 
 

Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata) 
Colorado potato beetle 
 

 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

počet ohnisek larev na 1ha (number of larvae sources  per ha)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 140 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 140 - 200 
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Padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) 

Powdery mildew of apple 
 

 
 

Strupovitost jabloně (Venturia inaequalis) 

Apple scab 
 

 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

% napadených letorostů  / (BBCH 60 - 67) (% of infected annual 

shoots)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence 10 - 25 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 25 - 50 

   

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

index napadených plodů  (%)  / (BBCH 81 - 87) (indexof infected  

apples in %)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence 5 – 12, 4 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 12,5 - 25 
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Květopas jabloňový (Anthonomus pomorum) 
Apple blossom weevil 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

průměrný počet jedinců na 1 sklepnutí (number of adults per 

shake) 

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 1,5 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 1,5 - 3 

 

 
 

Obaleč jablečný (Cydia pomonella) 

Codling Moth 
 

 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

průměrný počet dospělců na lapák/den (number of adults per 

trap/day) 

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 1 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 1 - 2 
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Obaleč zimolezový (Adoxophyes orana) 

Summer fruit tortrix moth 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

průměrný počet dospělců na lapák/den (number of adults per 

trap/day) 

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 3 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 3 - 5 

   

 
 

Sviluška ovocná (Panonychus ulmi) na jabloni (zimní období) 

European red mite on apple (winter season) 
 

 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

Průměrný počet vajíček svilušky ovocné na 1 m větví (number 

of mite eggs per 1 m of branch) 

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 1000 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 1000 – 2000 
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Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus) na jabloni (zimní období) 

San Jose scale on apple (winter season) 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

Průměrný počet štítků na 1 m větví  (number of scales 

per 1 m of branch) 

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 10 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 10 – 100 

   

 
 

Moniliniová spála květů (Monilinia laxa,) na třešních a višních 

Monilia leaf blight on cherry trees 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

% napadených jednoletých větví / (BBCH 69) (% of  infected  

annual branches)  

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 5  

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 5 - 20 
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Obaleč švestkový a východní (Cydia funebrana a Cydia molesta) na slivoních 

Plum fruit moth and Oriental peach moth on plums 
 

 
intenzita výskytu  

intensity of occurrence 

průměrný počet dospělců na lapák/den (number of adults per 

trap/day) 

 bez výskytu / negative occurrence 0  

 slabý výskyt / weak occurrence < 3 

 škodlivý výskyt / harmful occurrence 3 - 5 
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ČÁST IV. 
 

Průběh náletů vybraných druhů motýlů do světelných lapačů 

 

Síť světelných lapačů SRS 

Síť světelných lapačů SRS byla v roce 2010 tvořena 22 lapači typu Minnesota – 

Jermyho úprava, rozmístěnými po celém území České republiky. Lapače jsou v provozu od 

začátku května do konce září a slouţí jako doplňková metoda monitorování letové aktivity 

škodlivých druhů nočních motýlů, přitahovaných specifickou barvou světla. Jako zdroj je 

pouţívána rtuťová výbojka RVL 125 s tlumivkou TV 125.  

Pravidelné denní odpočty jsou graficky zveřejňovány na stránkách SRS a poskytují tak 

pěstitelům přehled o dynamice letu a termínech vrcholů letových vln či počtu generací 

jednotlivých sledovaných druhů, coţ lze vyuţít v případě plánování obraného zásahu 

a především jeho načasování na vhodný okamţik v ţivotním cyklu škůdce, jako je např. 

kladení vajíček či líhnutí housenek apod. 

 

 

 

Rozmístění světelných lapačů SRS na území ČR 
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Seznam světelných lapačů sítě SRS provozovaných v roce 2010 
 

lokalita okres 

Bohuslavice Jihlava 

Brno - Líšeň Brno-město 

Budiměřice Nymburk 

Holovousy Jičín 

Horaţďovice Klatovy 

Humpolec Pelhřimov 

Jestřebí Č. Lípa 

Letohrad Ústí n/Orlicí 

Luková Přerov 

Oblekovice Znojmo 

Olomouc Olomouc 

lokalita okres 

Paceřice Liberec 

Poţáry Rakovník 

Praha-Ruzyně Praha 

Pusté Jakartice Opava 

Rýmařov  Bruntál 

Staňkov Domaţlice 

Stříţov Cheb 

Těnovice Plzeň-jih  

Uherský Ostroh  Uherské Hradiště 

Volduchy Rokycany 

Ţidovice Louny 
 

 

Monitorované druhy: 

 černopáska bavlníková (Heliothis armigera) 

 kovolesklec gamma (Autographa gamma) 

 můra kapustová (Lacanobia oleracea) 

 můra zelná (Mamestra brassicae) 

 osenice černé C (Xestia c-nigrum) 

 osenice polní (Agrotis segetum) 

 osenice vykřičníková (Agrotis eclamationis) 

 zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) 

 

 

Grafy výskytu 
 

V následujících grafech jsou znázorněny úlovky v týdenních intervalech, které 

poskytují orientační přehled vrcholů letové aktivity sledovaných druhů motýlů. Podrobnější, 

denní, průběhy náletu motýlů do světelných lapačů jsou přístupné na stránkách SRS:  
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/nalety-skudcu-do-svetelnych-lapacu.html 

V jednotlivých grafech nejsou zobrazeny druhy, které se během provozu daného 

zařízení v místě pozorování nevyskytly. Jednotlivé druhy jsou ve všech grafech vyjádřeny 

stejnou barvou.  

 

 

 

 

 

http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/nalety-skudcu-do-svetelnych-lapacu.html
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