
MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 14. TÝDEN (6.4.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  

 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. 
 

Výskyt škůdců 

Chladný začátek dubna se sněhovými přeháňkami není pro aktivitu hmyzu příznivý. Výhled 
počasí na další týden (chladno + přeháňky) signalizuje postupný nástup jara s postupným 
zvyšováním aktivity škůdců. V současné době jsou rizikoví především půdní škůdci (drátovci, 
housenky můr), na přezimující cibuli mohou lokálně škodit třásněnky.  

 

V letošním roce bude pokračovat týdenní monitoring škůdců polní zeleniny podpořený prostředky 
z Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů (NAP) z MZe: Odbor zemědělských 
komodit, ve stejném režimu jako v předchozích letech. Zprávy budou rozesílány každý týden 
členům ZUČM, vyvěšeny na web VÚRV i Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ. 

Cílem je informovat Vás pěstitele, kteří škůdci jsou aktuálně na polích ve vyšších počtech a 
mohou představovat riziko pro rostliny. Z časových důvodů bude opět oblast pravidelného 
monitoringu omezena na oblast Polabí, kde chybějí někteří teplomilní škůdci vyskytující se na 
jižní Moravě a především v jarním období může být rozdíl i v časnějším výskytu některých škůdců 
na Moravě, oproti informacím ve zprávě. 

Nejen při ochraně proti škůdcům se budeme stále více potýkat s politickými rozhodnutími jak na 
nadnárodní úrovni (zákaz většiny neonikotinoidů), tak s požadavky odběratelů nad rámec 
legislativy. První problém lze mírnit získáním výjimek na národní úrovni, ale s odběrateli je vyšší 
šance na domluvu po předložení odpovídajících podkladů. Za pozitivní politická rozhodnutí lze 
označit požadavky na nižší obsah reziduí pesticidů v produktech a provádění přiměřených 
opatření k omezení negativního vlivu pěstování na životní prostředí, pokud jsou kompenzovány 
odpovídajícím zvýšením ceny a snížením požadavků na kvalitu (tolerance poškození škůdci). 
Negativem jsou různé „seznamy smrti“, které jsou již několik let módní v zahraničí a začnou se 
postupně přesouvat i k nám. Jsou obdobou seznamu zakázaných účinných látek, používaných v 
systémech integrované produkce, ale na rozdíl od seznamu v IP je nevytvářejí odborníci. Pak 
hrozí, že dalším omezením počtu přípravků dojde ke zvýšení rizika výskytu rezistentních populací 
škůdců (nebude dostatek účinných látek k prostřídání) i zvýšení spotřeby pesticidů (místo jednoho 
postřiku přípravkem A bude nutné provést dva postřiky přípravkem B). 

  



Drátovci 

- vzhledem k nedostatku registrovaných 
přípravků je nutné provádět monitoring 
početnosti před výsadbou/výsevem a na 
pozemky s vysokým výskytem nedávat 
plodiny, které drátovci poškozují. 

Monitoring – v současném chladném počasí 
jsou nejúčinnější (ale nejpracnější) půdní 
výkopky, kdy se rýčem vyhloubí jáma do 40 
cm a počet zjištěných drátovců přepočte na 
metr čtvereční.  

S oteplením půdy a vzrůstající aktivitou 
drátovců bude možné provádět monitoring 
pomocí návnad (rozkrojené brambory, 
naklíčené zrní…), které lákají drátovce 
uvolňováním CO2. Účinnost návnad se zvýší 
zakrytím půdy folií, která zvýší teplotu půdy. 

Po vysázení se zjišťuje výskyt drátovců 
v okolí kořenů rostlin – rozhrabáním půdy 
nebo vyrýpnutím celé rostliny. 

Ochranu - je nutné provádět v celém 
osevním postupu, ne pouze u konkrétní 
plodiny. Na pozemky s vysokým výskytem 
drátovců nedávat citlivé plodiny v jarním 
období (pěstovat až v dalším turnusu od 
června, kdy jsou drátovci méně aktivní). 

U plodin, kde je to možné, použít moření 
sadby nebo osiva, do některých plodin je 
povolen granulovaný tefluthrin. 

 

Housenky můr 

- na jaře mohou škodit housenky můr, které 
přezimovaly v různém vývojovém stádiu a 
potřebují dokončit vývoj. V této době jsou 
největší a nejžravější. Jedna housenka 
dokáže zničit několik rostlin. 

Monitoring – rostliny jsou okousané nebo 
překousané – prohrabat vrchní vrstvu půdy 
v okolí poškozených rostlin a hledat ukryté 
housenky. 

Ochrana – provádí se navečer nebo v noci, 
kdy jsou housenky aktivní, a dosáhne se 
nejvyšší účinnost. 

 

Třásněnky na cibuli 

- dospělci přezimovali na cibuli z podzimu, 
na některých pozemcích až desítky 
třásněnek/rostlinu, v chladném počasí 
nejsou příliš aktivní, ale s oteplením 
v následujících týdnech se může projevit 
poškození listů. 

Monitoring – dospělci ukrytí mezi 
nahloučenými listy cibule nebo volně na 
listech. 

Ochrana – jsou velké rozdíly i mezi pozemky 
na jednom katastru, ošetřovat jen ty, kde je 
vysoký výskyt dospělců a porosty, které se 
budou sklízet v brzké době a odběratelé 
požadují nepoškozené listy. S ošetřením 
počkat na vyšší teploty, až budou dospělci 
aktivní a dostanou se do kontaktu 
s insekticidem. 

 

Užitečné organismy 

Z užitečných organismů se vyskytují 
především dospělci střevlíků, pobíhající po 
povrchu půdy a jejich larvy v půdě. Méně 
častí jsou další predátoři (pavouci, drabčíci).   
Při okraji polí se můžete vzácně setkat i 
s přezimujícími samicemi lumků, které se 
pohybují po povrchu půdy a signalizují 
přítomnost housenek osenic.

 
 



  
Tmaví dospělci třásněnek na listech cibule jsou nejčastěji ukrytí mezi nahloučenými listy, 
při vyšším výskytu jsou hojní i na povrchu listů, kde začínají být patrné posáté plošky  
 

 
Na polích toho zatím není moc k vidění, na přezimovaném špenátu žádní škůdci nebyli 
 
 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 15. TÝDEN (12.4.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  

 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. 
 

Výskyt škůdců 

Chladné počasí hmyzu nepřeje, výskyt škůdců je stejný jako v minulém týdnu. Rizikoví 
zůstávají především půdní škůdci (drátovci, housenky můr), na přezimující cibuli mohou 
lokálně škodit třásněnky.  

 

Brukvovitá zelenina – nezakryté plochy s vysázenou brukvovitou zeleninou jsou bez škůdců i 
poškození listů. 

Cibuloviny – lokálně vysoké počty dospělců třásněnek na přezimující cibuli, po oteplení mohou 
poškodit sáním listy (hl. vada vzhledu). S ohledem na bláznivé počasí může ještě místy 
pokračovat kladení houbomilky česnekové (ohrožen nejvíce česnek), s oteplením začne létat 
vrtalka pórová. 

 

Zasázených/zasetých ploch postupně přibývá, ale škůdci nejsou téměř žádní. Brzdí je zima i 
mechanické bariéry z nakrytých textilií.



Drátovci 

- chladná půda brzdí aktivitu drátovců, 
škodlivost se projeví až po jejím prohřátí. 

Vzhledem k nedostatku registrovaných 
přípravků je nutné provádět monitoring 
početnosti před výsadbou/výsevem a na 
pozemky s vysokým výskytem nedávat 
plodiny, které drátovci poškozují. 

Monitoring – v současném chladném počasí 
jsou nejúčinnější (ale nejpracnější) půdní 
výkopky, kdy se rýčem vyhloubí jáma do 
40 cm a počet zjištěných drátovců přepočte 
na metr čtvereční.  

S oteplením půdy a vzrůstající aktivitou 
drátovců bude možné provádět monitoring 
pomocí návnad (rozkrojené brambory, 
naklíčené zrní…), které lákají drátovce 
uvolňováním CO2. Účinnost návnad se zvýší 
zakrytím půdy folií, která zvýší teplotu půdy. 

Po vysázení se zjišťuje výskyt drátovců 
v okolí kořenů rostlin – rozhrabáním půdy 
nebo vyrýpnutím celé rostliny. 

Ochrana - je nutné provádět v celém 
osevním postupu, ne pouze u konkrétní 
plodiny. Na pozemky s vysokým výskytem 
drátovců nedávat citlivé plodiny v jarním 
období (pěstovat až v dalším turnusu od 
června, kdy jsou drátovci méně aktivní). 

U plodin, kde je to možné, použít moření 
sadby nebo osiva, do některých plodin je 
povolen granulovaný tefluthrin. 

 

Housenky můr 

- na jaře mohou škodit housenky můr, které 
přezimovaly v různém vývojovém stádiu a 
potřebují dokončit vývoj. V této době jsou 
největší a nejžravější. Jedna housenka 
dokáže zničit několik rostlin. 

Monitoring – rostliny jsou okousané nebo 
překousané – prohrabat vrchní vrstvu půdy 
v okolí poškozených rostlin a hledat ukryté 
housenky (jsou světloplaché). 

Ochrana – provádí se navečer nebo v noci, 
kdy jsou housenky aktivní a dosáhne se 
nejvyšší účinnost. 

 

Třásněnky na cibuli 

- dospělci přezimovali na cibuli z podzimu, 
na některých pozemcích až desítky 
třásněnek/rostlinu, v chladném počasí 
nejsou příliš aktivní (od minulého týdne 
přibylo minimum poškození), ale s oteplením 
v následujících týdnech se může projevit 
poškození listů + dojde k vykladení vajíček a 
začnou škodit i nymfy. 

Monitoring – tmaví dospělci ukrytí mezi 
nahloučenými listy cibule nebo volně na 
listech. 

Ochrana – jsou velké rozdíly i mezi pozemky 
na jednom katastru, ošetřovat jen ty, kde je 
vysoký výskyt dospělců a porosty, které se 
budou sklízet v brzké době a odběratelé 
požadují nepoškozené listy. S ošetřením 
počkat na vyšší teploty, až budou dospělci 
aktivní a dostanou se do kontaktu 
s insekticidem. 

 

Užitečné organismy 

Z užitečných organismů se vyskytují 
především dospělci střevlíků, pobíhající po 
povrchu půdy a jejich larvy v půdě. Méně 
častí jsou další predátoři (pavouci, drabčíci).   
Při okraji polí se můžete vzácně setkat i 
s přezimujícími samicemi lumků, které se 
pohybují po povrchu půdy a signalizují 
přítomnost housenek osenic.

 
 



 
Pro nezakryté porosty cibulovin může být riziková houbomilka česneková (ale ta se většinou 
vykladla již v březnu) nebo vrtalka pórová. Oba druhy jsou na sledovaných lokalitách 
zpravidla pod prahem pozorovatelnosti, ale lokálně mohou škodit na menších pozemcích 
nebo v blízkosti zahrádek (zdroj napadení). 
 

  
Tmaví dospělci třásněnek na listech cibule jsou nejčastěji ukrytí mezi nahloučenými listy, 
při vyšším výskytu jsou hojní i na povrchu listů, kde začínají být patrné posáté plošky  
  



  
Rozřízlé brambory částečně zahrabané v půdě slouží k monitoringu drátovců; v současném 
chladu se dají využít pouze v teple fóliovníku, ve studené půdě na polích se k nim moc 
drátovců nedostane – tam najdou uplatnění až po dostatečném prohřátí půdy 
 

  
V jarním období jsou místy hojné majky – samice jsou nápadné, až 4 cm dlouhé, krovky mají 
zkrácené a dlouhý zadeček. Mají kovově lesklé zbarvení. Samice v půdě vyhrabává chodby, 
do kterých klade vajíčka. I když se dospělci živí listy, tak škody jsou vzhledem k velmi nízké 
početnosti zanedbatelné. Jedná se o chráněné druhy, kdyby s nimi byl někde přeci jen 
problém, stačí posbírat a odvézt o pár set metrů dál. 
Před pár lety byla oblíbená fáma o „jedovatých broucích“, pokud nejste hmyzožravci a majky 
nesníte, tak se neotrávíte. Obdobné je to s dalším hmyzem (např. slunéčka, housenky a 
dospělci některých motýlů) s aposematickým (výstražným) zbarvením, které upozorňuje 
predátory, že není záhodno dané zvíře konzumovat. 
 
 
 
 
 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 16. TÝDEN (19.4.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  

 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. 
 

Výskyt škůdců 

Postupné oteplování zvyšuje výskyt hmyzu. Na polích jsou nyní nejčastěji k vidění dospělci 
různých dvoukřídlých, ale většina z nich nepatří mezi škůdce. Stoupá škodlivost půdních 
škůdců (drátovci, housenky můr), kteří se stahují k mladým rostlinám. Na cibuli mohou 
lokálně škodit třásněnky. 

I přes dlouhotrvající zimu většina škůdců přezimovala v dobré kondici, o škodlivosti rozhodne 
až průběh počasí během vegetace. Rozdíl oproti předchozím teplejším ročníkům je pouze 
v opožděném výskytu (cca o 1–3 týdny) v závislosti na sumě efektivních teplot.  

 

Brukvovitá zelenina – škůdci na nadzemních částech nezjištěni, ale na řepkách se vyskytují 
dřepčíci a krytonosci, kteří mohou lokálně škodit i na nezakrytých plochách. Na jižní Moravě se 
objevují první dospělci bělásků. Molice vlaštovičníková na řepkách přezimovala normálně, 
převažují první snůšky s bílými vajíčky, ale občas se najdou i tmavá vajíčka krátce před líhnutým 
nymf. Rostoucí řepka je zatím pro molice atraktivní, hromadná migrace na brukvovité rostliny 
začne až začátkem června. 

Cibuloviny – lokálně vysoké počty dospělců třásněnek na přezimující cibuli, po oteplení mohou 
poškodit sáním listy (hl. vada vzhledu).  

 

Identifikace škůdců 

Stejně jako v loňském roce můžete zasílat fota nebo zvířata 
k identifikaci (škůdce, užitečné organismy). U fotografií je 
podmínkou, aby byla dostatečně kvalitní (kvalita obdobná fotkám ve 
zprávách) s viditelnými určovacími znaky (počet nohou, typ hlavy…). 
Fota je nejlepší poslat mejlem, při posílání z mobilu na mobil dojde 
často k automatickému zmenšení a tím i výraznému zhoršení kvality.  

email: holy@vurv.cz 
VÚRV  
Kamil Holý  
Drnovská 507, 161 06 Prah-Ruzyně 
 

z takovéto fotky  
se zvíře určit nedá 



Drátovci 

- už se objevují okolo rostlin, ale uhynulé 
rostliny zatím nezjištěny, se stoupající 
teplotou půdy bude škodlivost vzrůstat. 
Vzhledem k nedostatku registrovaných 
přípravků je nutné provádět monitoring 
početnosti před výsadbou/výsevem a na 
pozemky s vysokým výskytem nedávat 
plodiny, které drátovci poškozují. 

Monitoring – půdní výkopky - rýčem se 
vyhloubí jáma do 40 cm a počet zjištěných 
drátovců přepočte na metr čtvereční.  

Monitoring pomocí návnad (rozkrojené 
brambory, naklíčené zrní…), které lákají 
drátovce uvolňováním CO2. Účinnost návnad 
se zvýší zakrytím půdy folií, která zvýší 
teplotu půdy. 

Po vysázení se zjišťuje výskyt drátovců 
v okolí kořenů rostlin – rozhrabáním půdy 
nebo vyrýpnutím celé rostliny. 

Ochrana - je nutné provádět v celém 
osevním postupu, ne pouze u konkrétní 
plodiny. Na pozemky s vysokým výskytem 
drátovců nedávat citlivé plodiny v jarním 
období (pěstovat až v dalším turnusu od 
června, kdy jsou drátovci méně aktivní). 

U plodin, kde je to možné, použít moření 
sadby nebo osiva, do některých plodin je 
povolen granulovaný tefluthrin. 

 

Housenky můr 

- na jaře mohou škodit housenky můr, které 
přezimovaly v různém vývojovém stádiu a 
potřebují dokončit vývoj. V této době jsou 

největší a nejžravější. Jedna housenka 
dokáže zničit několik rostlin. 

Monitoring – rostliny jsou okousané nebo 
překousané – prohrabat vrchní vrstvu půdy 
v okolí poškozených rostlin a hledat ukryté 
housenky (jsou světloplaché). 

Ochrana – provádí se navečer nebo v noci, 
kdy jsou housenky aktivní, a dosáhne se 
nejvyšší účinnost. 

 

Třásněnky na cibuli 

- početnost dospělců na cibuli v závislosti na 
lokalitě, větší škody na listech zatím 
nezjištěny, ale současné vyšší teploty zvýší 
jejich aktivitu. 

Monitoring – tmaví dospělci ukrytí mezi 
nahloučenými listy cibule nebo volně na 
listech. 

Ochrana – jsou velké rozdíly i mezi pozemky 
na jednom katastru, ošetřovat jen ty, kde je 
vysoký výskyt dospělců a porosty, které se 
budou sklízet v brzké době a odběratelé 
požadují nepoškozené listy. 

 

Užitečné organismy 

Z užitečných organismů se vyskytují 
především dospělci střevlíků. Méně častí 
jsou další predátoři (pavouci, drabčíci).   Při 
okraji polí se můžete vzácně setkat i 
s přezimujícími samicemi lumků, které se 
pohybují po povrchu půdy a signalizují 
přítomnost housenek osenic.

 
 



 
Snůšky molice vlaštovičníkové na řepce - převažují čerstvě vykladená (světlá) vajíčka, ale už 
se objevují i tmavá vajíčka krátce před líhnutím z nejčasnějších snůšek 
 

 
Na polích poletuje spousta dvoukřídlých (much), ale většina z nich je neškodná – dospělci ani 
larvy živé rostliny nenapadají. Podobní jsou dospělci květilek, ale ty je snazší poznávat podle 
vykladených vajíček, než podle morfologických znaků viditelných pouze pod binokulárem.  
 
 



  
Z užitečných organismů jsou nyní nejhojnější různé druhy střevlíků pobíhající po povrchu 
půdy nebo se ukrývající v různých štěrbinách 
 

 
Štíhlí drabčíci se zkrácenými krovkami (nedosahují konce zadečku jako u většiny ostatních 
brouků) jsou většinou dravci – dospělci i jejich larvy napadají škůdce, ale larvy drabčíků rodu 
Aleochara se vyvíjejí uvnitř pupárií květilek jako parazitoidi 



  
Na porostech cibule, s vyšším výskytem třásněnek, začne s oteplením přibývat poškození 
listů 
 

  
Rozřízlé brambory částečně zahrabané v půdě slouží k monitoringu drátovců (potravní 
atraktant)  
 
 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 17. TÝDEN (26.4.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  

 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. 
 

Výskyt škůdců 

Početnost hmyzu zůstává nízká, na vysázených rostlinách žádní škůdci nezjištěni. Prohřátá 
půda láká k povrchu drátovce, kteří mohou lokálně škodit. Na Moravě, která je letos výrazně 
napřed, již mohou do brukví naletovat dřepčíci a květilky. 

 

Brukvovitá zelenina – v Polabí škůdci na nadzemních částech nezjištěni, na jižní Moravě se již 
mohou vyskytovat první dřepčíci a začít klást květilka zelná. 

Ostatní zelenina – na cibuli početnost třásněnek zůstává stejná, mimo drátovců další škůdci 
nezjištěni. 

 
Porosty jsou zatím zdravé, bez škůdců na nadzemních orgánech 
 

  



Drátovci 

- v teplých oblastech je již většina drátovců 
blízko povrchu, kde se soustřeďují u rostlin, 
ale uhynulé rostliny (salát) zjištěny zatím 
jen ve fóliovníku. Škodlivost bude postupně 
vzrůstat. Vzhledem k nedostatku 
registrovaných přípravků je nutné provádět 
monitoring početnosti před 
výsadbou/výsevem a na pozemky s vysokým 
výskytem nedávat plodiny, které drátovci 
poškozují. 

Monitoring – půdní výkopky - rýčem se 
vyhloubí jáma do 40 cm a počet zjištěných 
drátovců přepočte na metr čtvereční – 
v teplých oblastech jsou již blíže povrchu, 
efektivnější je udělat více mělčích sond (do 
20 cm) na více místech.  

Monitoring pomocí návnad (rozkrojené 
brambory, naklíčené zrní…), které lákají 
drátovce uvolňováním CO2. Účinnost návnad 
se zvýší zakrytím půdy folií, která zvýší 
teplotu půdy. 

Po vysázení se zjišťuje výskyt drátovců 
v okolí kořenů rostlin – rozhrabáním půdy 
nebo vyrýpnutím celé rostliny. 

Ochrana - je nutné provádět v celém 
osevním postupu, ne pouze u konkrétní 
plodiny. Na pozemky s vysokým výskytem 
drátovců nedávat citlivé plodiny v jarním 
období (pěstovat až v dalším turnusu od 
června, kdy jsou drátovci méně aktivní). 

U plodin, kde je to možné, použít moření 
sadby nebo osiva, do některých plodin je 
povolen granulovaný tefluthrin. 

 

 

Housenky můr 

- na jaře mohou škodit housenky můr, které 
přezimovaly v různém vývojovém stádiu a 
potřebují dokončit vývoj. V této době jsou 
největší a nejžravější. Jedna housenka 
dokáže zničit několik rostlin. 

Monitoring – rostliny jsou okousané nebo 
překousané – prohrabat vrchní vrstvu půdy 
v okolí poškozených rostlin a hledat ukryté 
housenky (jsou světloplaché). 

Ochrana – provádí se navečer nebo v noci, 
kdy jsou housenky aktivní, a dosáhne se 
nejvyšší účinnost. 

 

Třásněnky na cibuli 

- početnost dospělců zůstává stejná, při 
vyšších počtech mohou poškodit listy. 

Monitoring – tmaví dospělci ukrytí mezi 
nahloučenými listy cibule nebo volně na 
listech. 

Ochrana – jsou velké rozdíly i mezi pozemky 
na jednom katastru, ošetřovat jen ty, kde je 
vysoký výskyt dospělců a porosty, které se 
budou sklízet v brzké době a odběratelé 
požadují nepoškozené listy. 

 

Užitečné organismy 

Na polích se zatím vyskytují pouze 
nespecializovaní predátoři (střevlíci, 
drabčíci, pavouci). Při okraji polí se můžete 
vzácně setkat i se  samicemi lumků, které se 
pohybují po povrchu půdy a signalizují 
přítomnost housenek osenic.

 
 



 
Na pozemcích s drátovci jich během několika minut nasbíráte plnou dlaň, stačí prohrabovat 
vrchní prohřátou vrstvu, kde se po dlouhé zimě vyhřívají. 
 

 
Na okrajích jsou nezakryté rostliny občas okousány zvěří  
 
 



  

  
Počty třásněnek na cibuli zůstávají stejné 
 

 
 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 18. TÝDEN (3.5.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  

 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. 
 

Výskyt škůdců 

Na polích jsou ve vyšším počtu pouze drátovci, ostatní druhy vyčkávají na teplejší počasí. 
Dlouhé období nízkých teplot může způsobit masovou migraci škůdců - během několika dní 
obsadí celé pole a začnou škodit na nezakrytých porostech.  

 

Brukvovitá zelenina – v Polabí škůdci na nadzemních částech nezjištěni. 

Ostatní zelenina – na cibuli zatím jen dospělci třásněnek. Mimo drátovců jsou ostatní škůdci pod 
prahem škodlivosti. Pokud se koncem týdne oteplí, mohou začít naletovat různé druhy mšic. 

 
Porosty nadále bez škůdců, některé rostliny s  příznaky poškození mrazem 
 

  



Drátovci 

- v zelinářských oblastech jsou již plně 
aktivní, škody na mladých rostlinách lze 
očekávat především v následujících cca 6 
týdnech. 

Monitoring – před výsadbou se počet 
drátovců zjišťuje půdními výkopky nebo 
pomocí návnad. 

Příznaky napadení – rostliny vadnou nebo 
odumírají, v okolí kořenů nažloutlé larvy 
s 3 páry hrudních končetin. Podobné 
příznaky způsobují i larvy květilek nebo 
housenky osenic. 

Ochrana - je nutné provádět v celém 
osevním postupu, ne pouze u konkrétní 
plodiny. Na pozemky s vysokým výskytem 
drátovců nedávat citlivé plodiny v jarním 
období (pěstovat až v dalším turnusu od 
června, kdy jsou drátovci méně aktivní). 

U plodin, kde je to možné, použít moření 
sadby nebo osiva, do některých plodin je 
povolen granulovaný tefluthrin. 

 

Housenky můr 

- místy ještě mohou škodit housenky 
několika druhů krátce před kuklením. 

 

Monitoring – rostliny jsou okousané nebo 
překousané – prohrabat vrchní vrstvu půdy 
v okolí poškozených rostlin a hledat ukryté 
housenky (jsou světloplaché). 

Ochrana – provádí se navečer nebo v noci, 
kdy jsou housenky aktivní. 

 

Třásněnky na cibuli 

- početnost dospělců zůstává stejná, při 
vyšších počtech mohou poškodit listy. Nymfy 
zatím nezjištěny. 

Monitoring – tmaví dospělci ukrytí mezi 
nahloučenými listy cibule nebo volně na 
listech. Nymfy jsou menší, žlutooranžové. 

Ochrana – má smysl pouze na ozimé cibuli 
s vysokým počtem dospělců, kteří poškozují 
listy. 

 

Užitečné organismy 

Výskyty stále velmi nízké, letošní jaro hmyzu 
nepřeje. Na polích se zatím vyskytují pouze 
nespecializovaní predátoři (střevlíci, 
drabčíci, pavouci). Při okraji polí se můžete 
vzácně setkat i se  samicemi lumků, které se 
pohybují po povrchu půdy a signalizují 
přítomnost housenek osenic.

 
 



 
Dospělci muchnic signalizují příchod jara, mohou se vyskytovat masově, ale na listech 
neškodí 
 

 
Na cibuli jsou zatím jen dospělci třásněnek 
 



 

 
Spodní strana listu kedlubnu s výskytem svilušky chmelové indikuje, že sadba byla pěstována 
spolu s okrasnými rostlinami (zdroj svilušek) 
 

 
 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 19. TÝDEN (10.5.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  

 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. 
 

Výskyt škůdců 

Většina škůdců nadále hluboko pod prahem škodlivosti. Na nezakryté porosty brukvovité 
zeleniny začínají naletovat dřepčíci, při vyšším výskytu již mohou škodit. Mladé rostliny 
mohou poškodit drátovci, lokálně škodí i osenice.  

V letošním roce, s odlišným počasím v různých částech ČR, jsou velké rozdíly mezi regiony jak v sumě 

efektivních teplot určujících délku vývoje škůdců (a tím i jejich datum líhnutí), tak v počtu dní vhodných 

pro migraci do porostů. Věnujte proto zvýšenou pozornost monitoringu, ať vás škůdci ani choroby 

nepřekvapí. 

Brukvovitá zelenina – začíná migrace dřepčíků do porostů, při vyšším výskytu mohou poškodit 
listy mladých rostlin. Další škůdci zatím nezjištěni. 

Ostatní zelenina – na cibuli jsou první nymfy třásněnek. Lokálně škodí i housenky osenic, které 
kuli chladnému jaru ještě nepřešly do stadia kukly. Pro mladé rostliny jsou rizikoví drátovci. 

 
Do brukví začínají naletovat dřepčíci, jejich přítomnost prozradí i vykousané dírky v listech
  



Dřepčíci – Phyllotreta spp. 

- začíná nálet dospělců na nezakryté 
výsadby, při vyšším výskytu již mohou 
lokálně škodit. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – vyšší škodlivost je za sucha, kdy 
poškozené listy rychleji usychají. U mladých 
rostlin se ošetření provádí při výskytu více 
než 1 dospělce na rostlinu, u rostlin s více 
listy určuje ochranu rozsah poškození listové 
plochy. 

Prevencí je obsev mladých porostů hořčicí, 
kterou dřepčíci upřednostňují před tuhými 
listy většiny druhů brukvovitých zelenin. 

 

Drátovci 

- jsou plně aktivní, škody na mladých 
rostlinách lze očekávat především 
v následujících cca 6 týdnech. 

Monitoring – před výsadbou se počet 
drátovců zjišťuje půdními výkopky nebo 
pomocí návnad. 

Příznaky napadení – rostliny vadnou nebo 
odumírají, v okolí kořenů jsou nažloutlé 
larvy s 3 páry hrudních končetin. Podobné 
příznaky způsobují i larvy květilek nebo 
housenky osenic. 

Ochrana - je nutné provádět v celém 
osevním postupu, ne pouze u konkrétní 
plodiny. Na pozemky s vysokým výskytem 
drátovců nedávat 
citlivé plodiny 
v jarním období 
(pěstovat až 
v dalším turnusu 
od června, kdy 
jsou drátovci 
méně aktivní). 

U plodin, kde je to možné, použít moření 
sadby nebo osiva, do některých plodin je 
povolen granulovaný tefluthrin. 

 

Housenky můr 

- housenky jsou stále aktivní, kuklení je 
z důvodu chladného jara posunuto. 

Monitoring – rostliny jsou okousané nebo 
překousané – prohrabat vrchní vrstvu půdy 
v okolí poškozených rostlin a hledat ukryté 
housenky (jsou světloplaché). 

Ochrana – provádí se navečer nebo v noci, 
kdy jsou housenky aktivní. 

 

Třásněnky na cibuli 

- líhnou se první nymfy, početnost dospělců 
zůstává stejná, při vyšších počtech mohou 
poškodit listy. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy cibule nebo volně 
na listech. Žlutooranžové nymfy, které jsou 
zatím velmi malé a bez lupy se mohou 
snadno přehlédnout. 

Ochrana – má smysl pouze na ozimé cibuli 
s vysokým počtem dospělců a nymf, kteří 
způsobují viditelné poškození listů. 

 

Užitečné organismy 

Dospělci užitečných organismů se objevují 
na okolní vegetaci (aleje, břehy potoků, 
okraje lesů, louky), do porostů zelenin 
začnou migrovat až s příchodem škůdců 
(potrava). Atraktivní jsou především mšice, 
třásněnek na cibuli si většina druhů nevšímá. 
Na polích se zatím vyskytují nespecializovaní 
predátoři (střevlíci, drabčíci, pavouci).

 
 



 

 
Na cibuli jsou vylíhlé první nymfy třásněnek, které mohou být na první pohled zaměněny se 
zrnky písku 
 

 
Pod lupou jsou již viditelné obrysy těla a dopředu směřující tykadla 
 
 
 



 
Dospělci muchnic signalizují příchod jara, mohou se vyskytovat masově, ale na listech 
neškodí 
 

 
Většina porostů zůstává zdravá, bez škůdců 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 20. TÝDEN (17.5.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  

 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. 
 

Výskyt škůdců 

Lokálně škody od dřepčíků, jejich početnost vzrůstá na všech lokalitách – připravit se na 
ošetření. Začíná klást květilka zelná. Postupně se objevují další škůdci, ale zatím pod prahem 
škodlivosti. Vlhko vyhovuje plžům, kteří mohou poškodit okraje porostů.  

V letošním roce, s odlišným počasím v různých částech ČR, jsou velké rozdíly mezi regiony jak v sumě 

efektivních teplot určujících délku vývoje škůdců (a tím i jejich datum líhnutí), tak v počtu dní vhodných 

pro migraci do porostů. Věnujte proto zvýšenou pozornost monitoringu, ať vás škůdci ani choroby 

nepřekvapí. 

Brukvovitá zelenina – pokračuje migrace dřepčíků do porostů, místy i přes 10 dospělců/rostlinu, 
výskyt a poškození je třeba sledovat 2x týdně, ať vás nepřekvapí. Začíná klást květilka zelná – 
poslední možnost ošetření proti dospělcům před vykladením. Vyvěsit feromonové lapáky na 
zápředníčka polního. 

Ostatní zelenina – početnost škůdců vzrůstá, ale významní jsou zatím jen drátovci a třásněnky 
na cibuli. Lokálně ještě mohou škodit i housenky osenic, které kuli chladnému jaru nepřešly do 
stadia kukly. Objevují se první dospělci mandelinky bramborové, ale jsou především na 
zaplevelujících bramborech z loňského roku, které pomáhají odlistit. Vyvěsit lapáky na osenici 
polní. 

  
Výskyt dřepčíků je nerovnoměrný – na některých lokalitách již škodí, jinde teprve začínají 
naletovat do porostů
  



Dřepčíci – Phyllotreta spp. 

- na některých lokalitách již škodlivé 
výskyty, na dalších budou škodit do 
několika dní – sledovat početnost. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – vyšší škodlivost je za sucha, kdy 
poškozené listy rychleji usychají. U mladých 
rostlin se ošetření provádí při výskytu více 
než 1 dospělce na rostlinu, u rostlin s více 
listy určuje ochranu rozsah poškození listové 
plochy. 

Prevencí je obsev mladých porostů hořčicí, 
kterou dřepčíci upřednostňují před tuhými 
listy většiny druhů brukvovitých zelenin. 

 

Květilka zelná 

- začíná kladení vajíček, většinou nízký 
výskyt. 

Monitoring – bílá vajíčka ukrytá mezi 
rostlinou a půdou (kořenový krček nebo 
nadzemní část ležící na půdě). 

Ochrana – moření sadby nebo ošetření proti 
dospělcům před vykladením vajíček. 

 

Drátovci 

- jsou plně aktivní, škody na mladých 
rostlinách lze očekávat především 
v následujících cca 4-5 týdnech. 

Monitoring – před výsadbou se počet 
drátovců zjišťuje půdními výkopky nebo 
pomocí návnad. 

Příznaky napadení – rostliny vadnou nebo 
odumírají, v okolí kořenů jsou nažloutlé 
larvy s 3 páry hrudních končetin. Podobné 
příznaky způsobují i larvy květilek nebo 
housenky osenic. 

Ochrana - je nutné provádět v celém 
osevním postupu, ne pouze u konkrétní 

plodiny. Na pozemky s vysokým výskytem 
drátovců nedávat citlivé plodiny v jarním 
období (pěstovat až v dalším turnusu od 
června, kdy jsou drátovci méně aktivní). 

U plodin, kde je to možné, použít moření 
sadby nebo osiva, do některých plodin je 
povolen granulovaný tefluthrin. 

 

Housenky můr 

- housenky jsou stále aktivní, kuklení je 
z důvodu chladného jara posunuto. 

Monitoring – rostliny jsou okousané nebo 
překousané – prohrabat vrchní vrstvu půdy 
v okolí poškozených rostlin a hledat ukryté 
housenky (jsou světloplaché). 

Ochrana – provádí se navečer nebo v noci, 
kdy jsou housenky aktivní. 

 

Třásněnky na cibuli 

- na rostlinách dospělci i nymfy, při vyšších 
počtech mohou poškodit listy. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy cibule nebo volně 
na listech. Žlutooranžové nymfy, které jsou 
zatím velmi malé a bez lupy se mohou 
snadno přehlédnout. 

Ochrana – má smysl pouze na ozimé cibuli 
s vysokým počtem dospělců a nymf, kteří 
způsobují viditelné poškození listů. 

 

Užitečné organismy 

Dospělci užitečných organismů se objevují 
na okolní vegetaci (aleje, břehy potoků, 
okraje lesů, louky), do porostů zelenin 
začnou migrovat až s příchodem škůdců 
(potrava). Atraktivní jsou především mšice, 
třásněnek na cibuli si většina druhů nevšímá. 
Na polích se zatím vyskytují nespecializovaní 
predátoři (střevlíci, drabčíci, pavouci).



 
Bílá vajíčka květilky zelné jsou drobná a snadno se ztratí mezi zrnky písku 
 

 
Vlhké jaro svědčí plžům, kteří mohou poškodit okraje porostů sousedící s okolní vegetací 
 



 
Líhnou se první brouci mandelinky bramborové, zatím jsou na zaplevelujících bramborech 
z předchozího roku, které pomáhají likvidovat 
 

 
Mladé nymfy třásněnek na listu 
 
 
 



 

 
V porostech jsou stále hojní dospělci muchnic, ale neškodí  
 

  
Užitečné organismy v porostech nejsou, vyčkávají v okolí a do porostů se nastěhují, až tam 
budou škůdci (potrava). Vlevo dravý roupec, vpravo slunéčko sedmitečné. 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 21. TÝDEN (24.5.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  

 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. 
 

Výskyt škůdců 

Zvyšuje se druhová pestrost škůdců, ale početnost je většinou pod prahem škodlivosti. 
S ohledem na počasí lze očekávat vyšší výskyty až koncem týdne. Po víkendu má být teplé a 
slunečné počasí – je předpoklad zvýšené migrace do porostů a kladení vajíček (škůdci jsou 
připraveni, ale brzdí je chlad). 

Dřepčíci po ošetření většinou pod prahem škodlivosti, ale plošně ve všech porostech. Květilka 
zelná klade naplno, letos je silný výskyt, na neošetřených/nemořených porostech budou 
škody. Začíná migrace mšic a zápředníčka polního. Zvyšuje se početnost můr, objevují se 
první housenky. Jsou první snůšky mandelinky bramborové, ale kuli chladu v letošních 
bramborech zatím v minimálních počtech.   

V letošním roce, s odlišným počasím v různých částech ČR, jsou velké rozdíly mezi regiony jak v sumě 

efektivních teplot určujících délku vývoje škůdců (a tím i jejich datum líhnutí), tak v počtu dní vhodných 

pro migraci do porostů. Věnujte proto zvýšenou pozornost monitoringu, ať vás škůdci ani choroby 

nepřekvapí. 

Brukvovitá zelenina – nadprůměrný výskyt vajíček květilky zelné, náchylné druhy zelenin ošetřit 
proti dospělcům. Postřik vyřeší současně i dřepčíky, kteří postupně naletují do porostů. Objevují 
se první housenky různých druhů můr. Začíná létat zápředníček polní. 

Ostatní zelenina – začíná létat osenice polní, ale na ošetření proti housenkám je čas. Vyskytují 
se i dospělci dalších můr (např. můra kapustová, m. zelná), ale vajíček a housenek je zatím velmi 
málo. Vyšší aktivitu lze očekávat příští týden se zvýšením nočních teplot. Škodlivost drátovců a 
třásněnek na cibuli zůstává stejná. Na zaplevelujících bramborech z loňského roku dospělci a 
první snůšky mandelinky bramborové, s oteplením se začnou stěhovat i do letošních porostů. 

   
Dřepčíci, vajíčka květilek a různé housenky jsou nejčastěji k vidění 



Dřepčíci – Phyllotreta spp. 

- plošný výskyt, místy nad prahem 
škodlivosti. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – vyšší škodlivost je za sucha, kdy 
poškozené listy rychleji usychají. U mladých 
rostlin se ošetření provádí při výskytu více 
než 1 dospělce na rostlinu, u rostlin s více 
listy určuje ochranu rozsah poškození listové 
plochy. 

Prevencí je obsev mladých porostů hořčicí, 
kterou dřepčíci upřednostňují před tuhými 
listy většiny druhů brukvovitých zelenin. 

 

Květilka zelná 

- intenzivně klade, letos je nadprůměrný 
výskyt, zvážit ošetření proti dospělcům i 
v porostech, které jsou mořené, ale kde 
později škodí na konzumních částech (např. 
na zemi ležící kedlubny). 

Monitoring – bílá vajíčka ukrytá mezi 
rostlinou a půdou (kořenový krček nebo 
nadzemní část ležící na půdě). 

Ochrana – moření sadby nebo ošetření proti 
dospělcům před vykladením vajíček.  

 

Drátovci 

- jsou plně aktivní, vyšší škody na mladých 
rostlinách lze očekávat cca do poloviny 
června. 

Monitoring – před výsadbou se počet 
drátovců zjišťuje půdními výkopky nebo 
pomocí návnad. 

Příznaky napadení – rostliny vadnou nebo 
odumírají, v okolí kořenů jsou nažloutlé 
larvy s 3 páry hrudních končetin. Podobné 
příznaky způsobují i larvy květilek nebo 
housenky osenic. 

Ochrana - je nutné provádět v celém 
osevním postupu, ne pouze u konkrétní 
plodiny. Na pozemky s vysokým výskytem 
drátovců nedávat citlivé plodiny v jarním 
období (pěstovat až v dalším turnusu od 
června, kdy jsou drátovci méně aktivní). 

U plodin, kde je to možné, použít moření 
sadby nebo osiva, do některých plodin je 
povolen granulovaný tefluthrin. 

 

Zápředníček polní 

- nálet prvních dospělců do feromonových 
lapáků, odchyty zatím nízké, začátek 
kladení. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 
listu může být více housenek. Mají tvar 
brousku (nejširší uprostřed, k hlavě a 
zadečku se zužují). Skeletují listy, vrchní 
pokožka zůstává neporušena. 

Dospělci se monitorují feromonovými 
lapáky. 

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 
spodní straně listů pod pokožkou => použít 
přípravky pronikající do pletiv (lokálně 
systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 

Ochrana proti dospělcům se provádí pouze 
při velmi vysokém výskytu. Mohou se 
vyskytovat rezistentní populace. 

 

Housenky můr 

- létají dospělci polyfágních druhů můr (m. 
zelná, m. kapustová, osenice polní a další), 
vajíčka a housenky na rostlinách zatím 
vzácně, ale s příchodem teplého počasí 
budou více aktivní. 



Monitoring – vajíčka a housenky různého 
zbarvení na listech a řapících, kde se 
objevují různé požerky, případně trus. 

Dospělci osenice polní se monitorují 
feromonovými lapáky přímo na pozemku, 
osenici a další druhy sleduje UKZUZ 
odchytem do světelných lapáků. 

Ochrana – provádí se na líhnoucí se 
housenky, které jsou k insekticidům 
nejcitlivější. 

 

Třásněnky na cibuli 

- na rostlinách dospělci i nymfy, při vyšších 
počtech mohou poškodit listy. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy cibule nebo volně 

na listech. Žlutooranžové nymfy, které jsou 
zatím velmi malé a bez lupy se mohou 
snadno přehlédnout. 

Ochrana – má smysl pouze na ozimé cibuli 
s vysokým počtem dospělců a nymf, kteří 
způsobují viditelné poškození listů. 

 

Užitečné organismy 

Dospělci užitečných organismů se objevují 
na okolní vegetaci (aleje, břehy potoků, 
okraje lesů, louky), do porostů zelenin 
začnou migrovat až s příchodem škůdců 
(potrava). Atraktivní jsou především mšice, 
třásněnek na cibuli si většina druhů nevšímá.  

Na polích převažují nespecializovaní 
predátoři (střevlíci, drabčíci, pavouci), 
objevují se první vajíčka zlatooček. 

 

 
Květilka zelná pokračuje v kladení vajíček 
 
 



  
Líhnou se brouci mandelinky bramborové, objevují se první snůšky vajíček 
 

 
Požerek a housenka můry na cibuli  
 

 
Zápředníčci ve feromonovém lapáku 



  
Zoubkování okrajů hrachových listů způsobují dospělci listopasů, kteří se ukrývají na 
rostlinách a zjišťují se oklepem. Jsou dobře maskovaní, splývají s půdou, prozradí se až při 
pohybu. Většinou neškodí. 
 

  
V porostech jsou hojní dospělci muchnic, kteří neškodí  
 



  
Dospělec a vajíčka chřestovníčka obecného na chřestu 
 

 
Pavouk s uloveným chřestovníčkem 



 
Nazelenalé vajíčko na  stopce patří dravým zlatoočkám - je předzvěstí brzkého výskytu mšic 
 

 
Naletuje polyfágní mšice maková, objevují se první kolonie 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 22. TÝDEN (31.5.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  

 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. 
 

Výskyt škůdců 

Většina škůdců nadále pod prahem škodlivosti, ve vyšších počtech pouze dřepčíci a květilka 
zelná. Začíná létat osenice polní, housenky budou cca za 14 dní. S příchodem teplého počasí 
by se měl dostat výskyt škůdců brzy do normálu => zvýší se počet druhů i škodlivost. 

 

Rozdíly ve výskytu škůdců se mezi regiony postupně zmenšují, ale i nadále je nutné věnovat zvýšenou 

pozornost monitoringu, ať vás škůdci nepřekvapí. 

 

Brukvovitá zelenina – dřepčíci jsou na sledovaných plochách pod kontrolou, pokračuje kladení 
květilky zelné, vajíčka z prvních snůšek jsou již vylíhlá. Výskyt ostatních škůdců zatím jednotlivě. 

Ostatní zelenina – létá osenice polní a další můry (např. můra kapustová, m. zelná), ale vajíček 
a housenek je zatím velmi málo. Škodlivost drátovců a třásněnek na cibuli zůstává stejná. 
Mandelinka bramborová se pomalu začíná stěhovat na letošní porosty. V listech celeru vzácně 
minují larvy vrtule celerové. 

 

   
Dřepčíci, vajíčka květilek a různé housenky v porostech dominují 
  



Dřepčíci – Phyllotreta spp. 

- plošný výskyt, místy nad prahem 
škodlivosti. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – vyšší škodlivost je za sucha, kdy 
poškozené listy rychleji usychají. U mladých 
rostlin se ošetření provádí při výskytu více 
než 1 dospělce na rostlinu, u rostlin s více 
listy určuje ochranu rozsah poškození listové 
plochy. 

Prevencí je obsev mladých porostů hořčicí, 
kterou dřepčíci upřednostňují před tuhými 
listy většiny druhů brukvovitých zelenin. 

 

Květilka zelná 

- pokračuje kladení, už jsou vylíhlé první 
larvy. 

Monitoring – bílá vajíčka ukrytá mezi 
rostlinou a půdou (kořenový krček nebo 
nadzemní část ležící na půdě). Vylíhlá 
vajíčka jsou splasklá. 

Ochrana – moření sadby nebo ošetření proti 
dospělcům před vykladením vajíček.  

 

Drátovci 

- jsou plně aktivní, vyšší škody na mladých 
rostlinách lze očekávat cca do poloviny 
června. 

Monitoring – před výsadbou se počet 
drátovců zjišťuje půdními výkopky nebo 
pomocí návnad. 

Příznaky napadení – rostliny vadnou nebo 
odumírají, v okolí kořenů jsou nažloutlé 
larvy s 3 páry hrudních končetin. Podobné 
příznaky způsobují i larvy květilek nebo 
housenky osenic. 

Ochrana - je nutné provádět v celém 
osevním postupu, ne pouze u konkrétní 

plodiny. Na pozemky s vysokým výskytem 
drátovců nedávat citlivé plodiny v jarním 
období (pěstovat až v dalším turnusu od 
června, kdy jsou drátovci méně aktivní). 

U plodin, kde je to možné, použít moření 
sadby nebo osiva, do některých plodin je 
povolen granulovaný tefluthrin. 

 

Zápředníček polní 

- odchyty ve feromonových lapácích nadále 
nízké, s oteplením se budou počty zvyšovat. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 
listu může být více housenek. Mají tvar 
brousku (nejširší uprostřed, k hlavě a 
zadečku se zužují). Skeletují listy, vrchní 
pokožka zůstává neporušena. 

Dospělci se monitorují feromonovými 
lapáky. 

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 
spodní straně listů pod pokožkou => použít 
přípravky pronikající do pletiv (lokálně 
systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 

Ochrana proti dospělcům se provádí pouze 
při velmi vysokém výskytu. Mohou se 
vyskytovat rezistentní populace. 

 

Osenice polní 

- nálet prvních dospělců do feromonových 
lapáků, odchyty zatím nízké, začíná kladení 
(housenky budou cca v ½ června). 

Monitoring – dospělci 
létají v noci - odchyt do 
feromonových lapáků. 

Ochrana – proti mladým 
housenkám (max. do 3. 
instaru).  



Housenky můr 

- létají dospělci polyfágních druhů můr (m. 
zelná, m. kapustová), vajíčka a housenky na 
rostlinách zatím vzácně, ale s příchodem 
teplého počasí budou více aktivní. 

Monitoring – vajíčka a housenky různého 
zbarvení na listech a řapících, kde se 
objevují různé požerky, případně trus. 

Dospělce vybraných druhů sleduje UKZUZ 
odchytem do světelných lapáků. 

Ochrana – provádí se na líhnoucí se 
housenky, které jsou k insekticidům 
nejcitlivější. 

 

 

 

 

Třásněnky na cibuli 

- na rostlinách dospělci i nymfy, při vyšších 
počtech mohou poškodit listy. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy cibule nebo volně 
na listech. Žlutooranžové nymfy prvních 
instarů jsou malé a bez lupy se mohou 
snadno přehlédnout. 

Ochrana – má smysl pouze v cibuli s vysokým 
počtem dospělců a nymf, kteří způsobují 
viditelné poškození listů. 

 

Užitečné organismy 

Na polích převažují nespecializovaní 
predátoři (střevlíci, drabčíci), zvyšuje se 
početnost pavouků. Občas se objeví první 
slunéčka a další afidofágové – předzvěst 
výskytu mšic.

 

 
Květilka zelná pokračuje v kladení vajíček, ale méně intenzivně než minulý týden. Vlevo ve 
výřezu vylíhlá (splasklá) vajíčka květilky. 
 
 



 
 

 
Samci osenice polní ve feromonovém lapáku – nálet teprve začíná, v lapácích bylo za týden 
0–12 ks dle lokality 
 

 
Samec osenice polní má hřebenitá tykadla, což ho spolu s kresbou na křídlech snadno odliší 
od dalších můr 
 



  
Pokračuje líhnutí a kladení mandelinky bramborové, ale v nových bramborech výskyt zatím 
zanedbnatelný 

 
Zápředníčků do feromonových lapáků zatím moc nelétá, čekají na vyšší teploty 

 
Zvýšená vlhkost láká do porostů různé plže 



 

 

 

Přesto že je na souvratích i v manipulačních uličkách dost volného prostoru, tak se 
nevyužívají k vysetí hořčice, která odláká část dřepčíků a dalších škůdců z porostu a sníží 
počet postřiků 

Prostor pro hořčici 

Prostor pro hořčici 



   
Na listech celeru se začínají objevovat miny vrtule celerové, ale většinou jde o kosmetickou 
záležitost bez vlivu na výnos 
 

 
Sepředený okraj zelného listu není od pavouka, ale housenky obaleče nebo zavíječe  



 

  
Zoubkování okrajů hrachových listů způsobují dospělci listopasů, kteří se ukrývají na 
rostlinách a zjišťují se oklepem. Jsou dobře maskovaní, splývají s půdou, prozradí se až při 
pohybu. Většinou neškodí. 
 

  
V porostech jsou hojní dospělci muchnic, kteří neškodí  
 



   
Dospělec a vajíčka chřestovníčka obecného na chřestu, časem přibude ch. dvanáctitečný 
 

 
Pavouk s ulovenými mšicemi 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 23. TÝDEN (7.6.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  

 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. 
 

Výskyt škůdců 

Začínají odumírat první rostliny napadené květilkou zelnou, s růstem larev se bude škodlivost 
zvyšovat. Lokálně poškození řapíku listů larvami krytonosců a dřepčíka olejkového. Ostatní 
dřepčíci na hraně škodlivosti. Hrách je napaden kyjatkou hrachovou, objevují se dospělci 
zrnokaze hrachového. Klade mandelinka bramborová, v závislosti na výskytu a migraci 
provést ošetření. Teplé počasí zvyšuje aktivitu motýlů a podporuje přelet mšic i dalších 
škůdců – monitorovat porosty 2x týdně, změny v početnostech jsou nyní velmi rychlé! 

Rozdíly ve výskytu škůdců se mezi regiony postupně zmenšují, ale i nadále je nutné věnovat zvýšenou 

pozornost monitoringu, ať vás škůdci nepřekvapí. 

Brukvovitá zelenina – končí kladení 1. generace květilky zelné, objevují se první uhynulé 
rostliny, s vývojem larev bude škodlivost vzrůstat, na ošetření je již pozdě. Lokálně jsou řapíky 
listů napadené larvami krytonosců a dřepčíka olejkového, obdobně jako u květilky bude 
škodlivost vzrůstat a ošetření proti larvám je zbytečné. Zápředníček polní v porostech vzácně, 
nízké odchyty v lapácích korelují s nízkým počtem housenek. Vajíčka a housenky dalších motýlů 
též vzácně, ale to se může rychle změnit. Začíná migrace mšice zelné a molice vlaštovičníkové. 

Ostatní zelenina – na hrachu vysoké výskyty kyjatky hrachové, na některých lokalitách se již 
ošetřuje, jinde dojde k překročení prahu škodlivosti za několik dní. U kolonií kyjatek vajíčka 
pestřenek a dospělci mšicomarů, ale chybějí slunéčka, tzn. bez postřiku dojde k poškození 
hrachu – upřednostnit selektivní přípravky. V hrachu místy i vysoké počty dospělců zrnokaze 
hrachového. Létá osenice polní a další druhy motýlů, ale vajíček a housenek je zatím velmi málo. 
Škodlivost drátovců a třásněnek na cibuli zůstává stejná. Mandelinka bramborová intenzivně 
klade, v teplých oblastech začít ošetřovat. V listech celeru vzácně miny vrtule celerové. Létá 
makadlovka řepná. V teplém počasí je třeba počítat s migrací mšic do různých zelenin – sledovat 
výskyt. 

    
Kyjatka hrachová, květilka zelná a mandelinky jsou nyní nejškodlivější   



Dřepčíci – Phyllotreta spp. 

- plošný výskyt, místy nad prahem 
škodlivosti. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – vyšší škodlivost je za sucha, kdy 
poškozené listy rychleji usychají. U mladých 
rostlin se ošetření provádí při výskytu více 
než 1 dospělce na rostlinu, u rostlin s více 
listy určuje ochranu rozsah poškození listové 
plochy. 

Prevencí je obsev mladých porostů hořčicí, 
kterou dřepčíci upřednostňují před tuhými 
listy většiny druhů brukvovitých zelenin. 

 

Květilka zelná 

- končí kladení 1. generace, začínají hynout 
první rostliny, s vývojem larev bude 
škodlivost vzrůstat. Letos byly optimální 
podmínky (vlhká půda) i nadprůměrně 
vysoké počty vajíček => mohou být 
nadprůměrné škody.  

Monitoring – bílá vajíčka ukrytá mezi 
rostlinou a půdou (kořenový krček nebo 
nadzemní část ležící na půdě). Vylíhlá 
vajíčka jsou splasklá. 

Napadené rostliny vadnou a usychají. Kořen 
narezlý, bez postranních kořínků, rostlina se 
snaží kompenzovat ztrátu růstem nových. 
V kořenu zavrtané beznohé, bezhlavé larvy, 
větší larvy jsou v půdě v blízkém okolí, kde 
se i kuklí (hnědé soudečkové pupárium). 

Ochrana – moření sadby nebo ošetření proti 
dospělcům před vykladením vajíček. Při 
zjištění příznaků je na ochranu již pozdě. 
Nepřímo pomůže podpora růstu rostlin 
(hnojení, závlaha…) – slaběji napadené 
rostliny obnoví kořenový systém. 

 

 

Krytonosci a dřepčík olejkový 

- objevuje se poškození řapíku listů larvami 
krytonosců a dřepčíka olejkového. Výskyt 
nízký a lokální, nejčastěji v ohniscích u 
okraje. Larvy malé, s růstem bude vzrůstat i 
škodlivost. 

Monitoring – řapíky listů v místě žíru 
zahnědlé, po rozlomení jedna či více 
larviček. Dřepčík olejkový má na rozdíl od 
larev krytonosců kromě hlavy i 3 páry 
hrudních nohou (podobně může škodit i 
květilka zelná – té chybí hlava i nohy). 

Ochrana – provádí se proti dospělcům před 
vykladením, u jarních výsazů to většinou řeší 
nakrytí textilií. V červnu-červenci je riziko 
vyšší.  

Postřik proti ukrytým larvám není účinný, 
většinou postačí odlomit napadený list při 
sklizni (kedlubny), na zelí apod. se škodlivost 
většinou neprojeví, u květáku se mohou 
zažírat do růžice, ale v současnosti se tak 
děje vzácně, lokálně. 

 

Zápředníček polní 

- odchyty ve feromonových lapácích nadále 
nízké, housenky pouze jednotlivě, nejstarší 
se začínají kuklit. S oteplením se budou 
počty zvyšovat. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 
listu může být více housenek. Mají tvar 
brousku (nejširší uprostřed, k hlavě a 
zadečku se zužují). Skeletují listy, vrchní 
pokožka zůstává neporušena. 

Dospělci se monitorují feromonovými 
lapáky. 

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 
spodní straně listů pod pokožkou => použít 
přípravky pronikající do pletiv (lokálně 



systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 

Ochrana proti dospělcům se provádí pouze 
při velmi vysokém výskytu. Mohou se 
vyskytovat rezistentní populace. 

 

Osenice polní 

- nálet dospělců do feromonových lapáků, 
odchyty průměrné, začíná kladení (housenky 
budou cca v ½ června). 

Monitoring – dospělci 
létají v noci - odchyt do 
feromonových lapáků. 

Ochrana – proti mladým 
housenkám (max. do 
3. instaru).  

 

Housenky můr 

- létají dospělci polyfágních druhů můr 
(m. zelná, m. kapustová), vajíčka a 
housenky na rostlinách zatím vzácně, ale 
s příchodem teplého počasí budou více 
aktivní. 

Monitoring – vajíčka a housenky různého 
zbarvení na listech a řapících, kde se 
objevují různé požerky, případně trus. 

Dospělce vybraných druhů sleduje UKZUZ 
odchytem do světelných lapáků. 

Ochrana – provádí se na líhnoucí se 
housenky, které jsou k insekticidům 
nejcitlivější. 

Drátovci 

- jsou plně aktivní, vyšší škody na mladých 
rostlinách lze očekávat cca do poloviny 
června. 

Monitoring – rostliny vadnou nebo odumírají, 
v okolí kořenů jsou nažloutlé larvy s 3 páry 
hrudních končetin. Podobné příznaky 

způsobují i larvy květilek nebo housenky 
osenic. 

Ochrana - u plodin, kde je to možné, použít 
moření sadby nebo osiva, do některých 
plodin je povolen granulovaný tefluthrin. 

 

Kyjatka hrachová 

- od minulého týdne výrazný nárůstu 
početnosti, v závislosti na výskytu provést 
ochranu. 

Monitoring – kolonie často ukryté mezi 
nejmladšími listy, zelená barva je dobře 
maskuje. Rozevřít listy a oklepat vrcholky do 
dlaně. 

Ochrana – provést v závislosti na početnosti 
užitečných organismů. V současnosti 
v koloniích vajíčka pestřenek a mšicomaři, 
ale slunéčka chybí, tzn. v takovém případě 
nutné porost ošetřit šetrným aficidem (např. 
Pirimor). S přeživšími kyjatkami si následně 
poradí jejich nepřátelé. 

 

Třásněnky na cibuli 

- na rostlinách dospělci i nymfy, při vyšších 
počtech mohou poškodit listy. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy cibule nebo volně 
na listech. 

Ochrana – má smysl pouze v cibuli s vysokým 
počtem dospělců a nymf, kteří způsobují 
viditelné poškození listů. 

 

Užitečné organismy 

V hrachu s kyjatkami dospělci a vajíčka 
pestřenek, mšicomaři, méně často i další 
nepřátelé mšic. Na brukvovité zelenině 
lumci rodu Diadegma, parazitující 
zápředníčka, místy více lumků než housenek 
zápředníčků. Zvyšují se počty pavouků. 



 
Rostliny zaostávají v růstu, vadnou a odumírají, jednotlivě i ohniskově 

   
Po odstranění postranních kořenů hlavní kořen zahnědlý, zahnívající, s několika novými 
kořínky… 
 



  

 
… v kořenu nebo blízkém okolí různě velké beznohé a bezhlavé larvy květilky zelné (podobně 
mohou škodit i drátovci) 
 



 
Květilka zelná stále klade, ale již ne tak intenzivně, 1. generace pomalu končí 
 

  
Housenky zápředníčka polního jsou zatím vzácné, nejstarší se začínají kuklit 
 

  
Mšice zelná i molice vlaštovičníková začínají naletovat do porostů, ale výskyt je na prahu 
pozorovatelnosti 



  
Lokálně poškození od larev krytonosců a dřepčíka olejkového. Nejčastěji na bázi, ale i 
uprostřed řapíku.  
 



 
Kolonie kyjatky hrachové jsou ukryté mezi nejmladšími listy, v okolí 3 bílá vajíčka 
mšicožravých pestřenek (ve výřezu dospělec p. pruhované v letu). 
 

 
Smyk hrachu odhalí další škůdce i užitečné organismy, kteří jsou v porostu skryti 
 

Zrnokaz hrachový Listopas 

Mšicomaři – parazitoidi mšic Lumci podč. Diplazontinae - parazitují pestřenky 



 

 
Poškození listů způsobené dřívějším žírem dřepčíků 
 

 
Přesto že je na souvratích i v manipulačních uličkách dost volného prostoru, tak se 
nevyužívají k vysetí hořčice, která odláká část dřepčíků a dalších škůdců z porostu a sníží 
počet postřiků 

Prostor pro hořčici 



  
Vlevo žír housenky makadlovky řepné a plošná mina květilky řepné ze spodní strany, se 
zbytky 4 bílých vajíček (vylíhlých) a 2 vypreparovanými beznohými, bezhlavými larvami 
(zbylé 2 schované v horní části miny). Fota z cukrovky, ale oba druhy škodí i na červené řepě 
a květilka na špenátu. 
Makadlovka právě létá, kde škodí, je optimální čas na ochranu (dle náletu do feromonových 
lapáků).  
 

   
Miny na listech celeru od 1. generace vrtule celerové, ale většinou jde o kosmetickou 
záležitost bez vlivu na výnos 
 
 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 24. TÝDEN (14.6.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. Monitoring je podpořen 
z prostředků MZe – NAP (Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů). 
 

Výskyt škůdců 

Do brukví naletují třásněnky, lokálně vysoký výskyt (na hraně škodlivosti). Projevuje se 
napadení květilkou zelnou, krytonosci a dřepčíkem olejkovým. Výskyt ostatních dřepčíků 
variabilní. Na hrachu je kyjatka hrachová a zrnokaz hrachový. Líhne se první vlna larev 
mandelinky bramborové, další budou následovat. Teplé počasí zvyšuje aktivitu motýlů a 
podporuje přelet mšic i dalších škůdců – monitorovat porosty 2x týdně, změny 
v početnostech jsou nyní velmi rychlé! 

Letošní jaro hmyzu moc nesvědčí, krajina je místy „odhmyzena“ (např. chybějí čmeláci, na světlo přilétá 

minimum nočního hmyzu). Některým druhům průběh počasí naopak vyhovuje, a pokud jsou škůdci, mohou 

nepříjemně překvapit – věnujte proto zvýšenou pozornost monitoringu. 

Brukvovitá zelenina – místy vysoké výskyty třásněnek (i více než 10 dospělců na rostlinu), 
objevuje se posátí listů, na citlivých odrůdách se budou vytvářet nádorky. Škodí květilka zelná a 
larvy krytonosců v kombinaci s dřepčíkem olejkovým. Početnost dřepčíků rodu Phyllotreta 
většinou pod prahem škodlivosti. Pokračuje let můr, v porostech první vajíčka a housenky. Výskyt 
mšic, molic i zápředníčka zatím nízký. 

Ostatní zelenina – neošetřené porosty hrachu s kyjatkou a zrnokazem, užitečných organizmů 
zatím mnoho není. V bramborech dospělci, vajíčka i larvy mandelinky bramborové. Létá osenice 
polní a další druhy motýlů, ale vajíček a housenek je zatím velmi málo. Ostatních škůdců mnoho 
není, ale s ohledem na atypické počasí mohou překvapit druhy, které běžně neškodí. 
 

    
Třásněnky, kyjatka hrachová, mandelinky a květilka zelná    
  



Dřepčíci – Phyllotreta spp. 

- plošný výskyt, místy nad prahem 
škodlivosti. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – vyšší škodlivost je za sucha, kdy 
poškozené listy rychleji usychají. U mladých 
rostlin se ošetření provádí při výskytu více 
než 1 dospělce na rostlinu, u rostlin s více 
listy určuje ochranu rozsah poškození listové 
plochy. 

Prevencí je obsev mladých porostů hořčicí, 
kterou dřepčíci upřednostňují před tuhými 
listy většiny druhů brukvovitých zelenin. 

 

Květilka zelná 

- končí kladení 1. generace, začínají hynout 
první rostliny, s vývojem larev bude 
škodlivost vzrůstat. Letos byly optimální 
podmínky (vlhká půda) i nadprůměrně 
vysoké počty vajíček => mohou být 
nadprůměrné škody.  

Monitoring – bílá vajíčka ukrytá mezi 
rostlinou a půdou (kořenový krček nebo 
nadzemní část ležící na půdě). Vylíhlá 
vajíčka jsou splasklá. 

Napadené rostliny vadnou a usychají. Kořen 
narezlý, bez postranních kořínků, rostlina se 
snaží kompenzovat ztrátu růstem nových. 
V kořenu zavrtané beznohé, bezhlavé larvy, 
větší larvy jsou v půdě v blízkém okolí, kde 
se i kuklí (hnědé soudečkové pupárium). 

Ochrana – moření sadby nebo ošetření proti 
dospělcům před vykladením vajíček. Při 
zjištění příznaků je na ochranu již pozdě. 
Nepřímo pomůže podpora růstu rostlin 
(hnojení, závlaha…) – slaběji napadené 
rostliny obnoví kořenový systém. 

 

 

Krytonosci a dřepčík olejkový 

- v řapících listů larvy krytonosců a dřepčíka 
olejkového. Výskyt nízký a lokální, 
nejčastěji v ohniscích u okraje. 

Monitoring – řapíky listů v místě žíru 
zahnědlé, zahnívající, po rozlomení jedna či 
více larviček. Dřepčík olejkový má na rozdíl 
od larev krytonosců kromě hlavy i 3 páry 
hrudních nohou (podobně může škodit i 
květilka zelná – té chybí hlava i nohy). 

Ochrana – provádí se proti dospělcům před 
vykladením, u jarních výsazů to většinou řeší 
nakrytí textilií. V červnu-červenci je riziko 
vyšší.  

Postřik proti ukrytým larvám není účinný, 
většinou postačí odlomit napadený list při 
sklizni (kedlubny), na zelí apod. se škodlivost 
většinou neprojeví, u květáku se mohou 
zažírat do růžice, ale v současnosti se tak 
děje vzácně, lokálně. 

 

Zápředníček polní 

- odchyty ve feromonových lapácích nadále 
nízké, housenky pouze jednotlivě, nejstarší 
se začínají kuklit. S oteplením se budou 
počty zvyšovat. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 
listu může být více housenek. Mají tvar 
brousku (nejširší uprostřed, k hlavě a 
zadečku se zužují). Skeletují listy, vrchní 
pokožka zůstává neporušena. 

Dospělci se monitorují feromonovými 
lapáky. 

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 
spodní straně listů pod pokožkou => použít 
přípravky pronikající do pletiv (lokálně 
systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 



Osenice polní 

- let a kladení vajíček, housenky na 
sledovaných plochách nezjištěny, ale z první 
letové vlny už budou vylíhlé. 

Monitoring – dospělci létají v noci - odchyt 
do feromonových lapáků. Housenky se 
ukrývají, jsou světloplaché, nejsnáze se 
hledají podle poškození – kde jsou čerstvé 
požerky na spodní části rostliny (např. 
řapíky), prohledat celou rostlinu a okolní 
půdu. 

Ochrana – proti mladým housenkám (max. 
do 3. instaru), než zalezou do půdy.  

 

Housenky můr 

- létají dospělci polyfágních druhů můr 
(m. zelná, m. kapustová, kovolesklec gama), 
vajíčka a housenky na rostlinách zatím 
vzácně, ale s příchodem teplého počasí 
budou více aktivní. 

Monitoring – vajíčka a housenky různého 
zbarvení na listech a řapících, kde se 
objevují různé požerky, případně trus. 

Dospělce vybraných druhů sleduje UKZUZ 
odchytem do světelných lapáků. 

Ochrana – provádí se na líhnoucí se 
housenky, které jsou k insekticidům 
nejcitlivější. 

 

Drátovci 

- početnost ubývá, velké larvy kovaříka 
začoudlého se začínají kuklit. 

Monitoring – rostliny vadnou nebo odumírají, 
v okolí kořenů jsou nažloutlé larvy s 3 páry 
hrudních končetin. Podobné příznaky 
způsobují i larvy květilek nebo housenky 
osenic. 

Ochrana - u plodin, kde je to možné, použít 
moření sadby nebo osiva, do některých 
plodin jsou granulované insekticidy. 

Kyjatka hrachová 

- na neošetřených porostech střední až 
vysoký výskyt, vliv užitečných organismů 
zatím nízký, ale postupně se bude zvyšovat. 

Monitoring – kolonie často ukryté mezi 
nejmladšími listy, zelená barva je dobře 
maskuje. Rozevřít listy a oklepat vrcholky do 
dlaně. 

Ochrana – provést v závislosti na početnosti 
užitečných organismů. V současnosti 
v koloniích vajíčka a malé larvy pestřenek a 
mšicomaři, ale slunéčka chybí, tzn. 
v takovém případě nutné porost ošetřit 
šetrným aficidem (např. Pirimor). 
S přeživšími kyjatkami si následně poradí 
jejich nepřátelé. Kde se současně vyskytuje 
i zrnokaz hrachový (monitoring smýkáním), 
volit adekvátní přípravky. 

 

Třásněnky 

- na brukvovitých rostlinách dospělci 
třásněnek, migrace pokračuje, početnost 
bude vzrůstat. Cibule - na rostlinách 
dospělci i nymfy, při vyšších počtech mohou 
poškodit listy. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy nebo volně na 
listech. V místě sání černé kupičky trusu. 

Ochrana – v závislosti na množství dospělců 
a poškozené ploše. U citlivých odrůd 
brukvovité zeleniny po sání vznikají i 
nádorky – vada vzhledu. Vyšší riziko je u 
velkých rostlin, které začínají tvořit hlávky – 
dospělci se v nich schovají a postřik se k nim 
nedostane. 

Užitečné organizmy 

V hrachu s kyjatkami dospělci, vajíčka a 
larvy pestřenek, mšicomaři, méně často i 
další nepřátelé mšic. Na brukvovité zelenině 
lumci rodu Diadegma, parazitující 
zápředníčka, místy více lumků než housenek 
zápředníčků. Zvyšují se počty pavouků. 



 
Do brukví začínají naletovat třásněnky, lokálně vysoké výskyty, teplé počasí v tomto týdnu 
migraci podpoří 
 

 
Malá velikost posátých míst signalizuje nedávný přílet, v okolí černé kupičky trusu 
 



 
Čerstvě vykladená vajíčka můr jsou světlá, jednobarevná, postupným vývojem se začínají na 
povrchu objevovat různé kresby 
 

 
Housenky můr na spodní straně listu, nejdříve žerou pohromadě (ochrana před nepřáteli), 
postupně se začnou rozlézat na další listy a okolní rostliny 
 



  
Mandelinkám se daří 

 
Dřepčíků je letos méně, ale nastávající sucho je může přilákat z okolí 

 
Vzácně jsou kolonie mšice zelné   Vrtule celerová je i v mladých porostech 



 
Květilka - rostliny zaostávají v růstu, vadnou a odumírají, jednotlivě i ohniskově 

   
Po odstranění postranních kořenů hlavní kořen zahnědlý, zahnívající, s několika novými 
kořínky… 
 



  
… v kořenu nebo blízkém okolí různě velké beznohé a bezhlavé larvy květilky zelné (podobně 
mohou škodit i drátovci) 
 

 
Vajíček květilky zelné málo, konec výskytu dospělců 1. generace 
 



  
Housenky zápředníčka polního jsou zatím vzácné, nejstarší se začínají kuklit, dospělců 
v lapácích minimum 
 

  
Mšice zelná i molice vlaštovičníková začínají naletovat do porostů, ale výskyt je na prahu 
pozorovatelnosti. Se mšicemi si zatím poradí užitečné organizmy. 



  
Lokálně poškození od larev krytonosců a dřepčíka olejkového. Nejčastěji na bázi, ale i 
uprostřed řapíku.  
 



 
Kolonie kyjatky hrachové jsou ukryté mezi nejmladšími listy, v okolí 3 bílá vajíčka 
mšicožravých pestřenek (ve výřezu dospělec p. pruhované v letu). 
 

 
Smyk hrachu odhalí další škůdce i užitečné organismy, kteří jsou v porostu skryti 
 

Zrnokaz hrachový Listopas 

Mšicomaři – parazitoidi mšic Lumci podč. Diplazontinae - parazitují pestřenky 



 
Přesto že je na souvratích i v manipulačních uličkách dost volného prostoru, tak se 
nevyužívají k vysetí hořčice, která odláká část dřepčíků a dalších škůdců z porostu a sníží 
počet postřiků 
 
 
 

Prostor pro hořčici 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 25. TÝDEN (21.6.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. Monitoring je podpořen 
z prostředků MZe – NAP (Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů). 
 

Výskyt škůdců 

V porostech housenky můry kapustové a m. zelné (od čerstvě vylíhlých po poslední instary 
zažírající se do hlávek), let a kladení pokračuje, škodlivost se bude zvyšovat. Začíná migrace 
molice vlaštovičníkové. Ustal nálet třásněnek, ale narostly kolonie mšice zelné – začínají 
škodit, ošetřit v závislosti na výskytu nepřátel (hl. pestřenek). Na neošetřených porostech 
dospělci, vajíčka i larvy mandelinky bramborové. Teplé počasí urychluje vývoj i migraci 
škůdců – monitorovat porosty 2x týdně, změny v početnostech jsou nyní velmi rychlé! 

Letošní jaro hmyzu moc nesvědčí, krajina je místy „odhmyzena“ (např. chybějí čmeláci, na světlo přilétá 

minimum nočního hmyzu). Některým druhům průběh počasí naopak vyhovuje, a pokud jsou škůdci, mohou 

nepříjemně překvapit – věnujte proto zvýšenou pozornost monitoringu. 

Brukvovitá zelenina – lokálně škodlivé výskyty housenek můr, starší instary se zažírají do hlávek. 
Poškození rostlin způsobují i kolonie mšice zelné, které během týdne velmi narostly. V koloniích 
jsou často hojně vajíčka a larvy pestřenek, které si se mšicemi dokáží během týdne poradit. 
Začíná migrace molice vlaštovičníkové z řepek. Naopak ustal nálet třásněnek, ale teprve čas 
ukáže, zda to není jen dočasně. Nová vajíčka květilky zelné nezjištěna, v porostech larvy a 
pupária. Začínají se objevovat dospělci krytonosců, vzrůstá početnost dospělců zápředníčka, 
housenky se objeví v porostech za 7–14 dní. Vzácně jsou vajíčka a housenky bělásků. Řapíky 
napadené larvami krytonosců a dřepčíků olejkových mohou praskat a zahnívat. 

Ostatní zelenina – neošetřené porosty s mandelinkou bramborovou. Létá osenice polní a další 
druhy motýlů, ale vajíček a housenek je zatím velmi málo. Ostatních škůdců mnoho není, ale 
s ohledem na atypické počasí mohou překvapit druhy, které běžně neškodí. 

    
Rizikové - můry, mšice zelná, molice a mandelinka   



Molice vlaštovičníková 

- začátek migrace z řepek do porostů 
brukvovité zeleniny, početnost se bude 
postupně zvyšovat. 

Monitoring – na spodní straně listů dospělci 
a snůšky vajíček. 

Ochrana – při vyšším výskytu ošetřit proti 
dospělcům před vykladením vajíček. 
Tankmix s olejem výrazně zvýší účinnost. 
Migrace bude trvat cca do poloviny 
července, po začátku lepší použít pyretroidy 
v kratších intervalech proti dospělcům, 
přípravky fungující na nymfy a pupária 
nechat na později (v závislosti na výskytu 
dalších škůdců). 

 

Dřepčíci – Phyllotreta spp. 

- plošný výskyt, místy nad prahem 
škodlivosti. V letošním roce je zatím nižší 
tlak. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – vyšší škodlivost je za sucha, kdy 
poškozené listy rychleji usychají. U mladých 
rostlin se ošetření provádí při výskytu více 
než 1 dospělce na rostlinu, u rostlin s více 
listy určuje ochranu rozsah poškození listové 
plochy. 

Prevencí je obsev mladých porostů hořčicí, 
kterou dřepčíci upřednostňují před tuhými 
listy většiny druhů brukvovitých zelenin. 

 

Květilka zelná 

- už jen larvy a pupária, pauza mezi 
generacemi.  

Monitoring - napadené rostliny vadnou a 
usychají. Kořen narezlý, bez postranních 
kořínků, rostlina se snaží kompenzovat 
ztrátu růstem nových. V kořenu zavrtané 
beznohé, bezhlavé larvy, větší larvy jsou 

v půdě v blízkém okolí, kde se i kuklí (hnědé 
soudečkové pupárium). 

Ochrana – moření sadby nebo ošetření proti 
dospělcům před vykladením vajíček. Při 
zjištění příznaků je na ochranu již pozdě. 
Nepřímo pomůže podpora růstu rostlin 
(hnojení, závlaha…) – slaběji napadené 
rostliny obnoví kořenový systém. 

 

Krytonosci a dřepčík olejkový 

- v řapících listů larvy krytonosců a dřepčíka 
olejkového. Při vyšším napadení mohou 
řapíky praskat a zahnívat. Objevují se 
dospělci nové generace. 

Monitoring – řapíky listů v místě žíru 
zahnědlé, zahnívající, po rozlomení jedna či 
více larviček. Dřepčík olejkový má na rozdíl 
od larev krytonosců kromě hlavy i 3 páry 
hrudních nohou (podobně může škodit i 
květilka zelná – té chybí hlava i nohy). 
Dospělci krytonosců s dlouhým noscem, po 
vyrušení padají na půdu. 

Ochrana – provádí se proti dospělcům před 
vykladením. V červnu-červenci je riziko 
vyšší.  

Postřik proti ukrytým larvám není účinný, 
většinou postačí odlomit napadený list při 
sklizni (kedlubny), na zelí apod. se škodlivost 
většinou neprojeví, u květáku se mohou 
zažírat do růžice, ale v současnosti se tak 
děje vzácně, lokálně. 

 

Zápředníček polní 

- početnost roste, dospělci v lapácích i 
v porostech. Housenek zatím málo, 
poškození lze očekávat za 7–14 dní. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 
listu může být více housenek. Mají tvar 
brousku (nejširší uprostřed, k hlavě a 



zadečku se zužují). Skeletují listy, vrchní 
pokožka zůstává neporušena. 

Dospělci se monitorují feromonovými 
lapáky. 

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 
spodní straně listů pod pokožkou => použít 
přípravky pronikající do pletiv (lokálně 
systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 

 

Osenice polní 

- let a kladení vajíček, housenky na 
sledovaných plochách nezjištěny, ale z první 
letové vlny už budou vylíhlé. 

Monitoring – dospělci létají v noci - odchyt 
do feromonových lapáků. Housenky se 
ukrývají, jsou světloplaché, nejsnáze se 
hledají podle poškození – kde jsou čerstvé 
požerky na spodní části rostliny (např. 
řapíky), prohledat celou rostlinu a okolní 
půdu. 

Ochrana – proti mladým housenkám (max. 
do 3. instaru), než zalezou do půdy.  

 

Housenky můr 

- létají dospělci polyfágních druhů můr 
(m. zelná, m. kapustová, kovolesklec gama), 
lokálně housenky nad prahem škodlivosti. 

Monitoring – vajíčka a housenky různého 
zbarvení na listech a řapících, kde se 
objevují různé požerky, případně trus. 

Dospělce vybraných druhů sleduje UKZUZ 
odchytem do světelných lapáků. V porostech 
možno použít feromonové lapáky. 

Ochrana – provádí se na líhnoucí se 
housenky, které jsou k insekticidům 

nejcitlivější. Starší housenky ukryté 
v hlávkách jsou hůře zasažitelné. 

Mšice zelná 

- lokálně nad prahem škodlivosti, objevuje 
se poškození listů, v koloniích vajíčka a larvy 
pestřenek. 

Monitoring – různě velké kolonie na listech a 
v hlávkách. 

Ochrana – provést v závislosti na početnosti 
užitečných organismů. V současnosti 
v koloniích vajíčka a malé larvy pestřenek i 
mšicomaři. Při vyšších počtech (několik na 
list) by do týdne měli mšice potlačit i bez 
postřiku. 

 

Třásněnky 

- na brukvovitých rostlinách nových dospělců 
málo, ale migrace se může obnovit. Vzácně 
jsou vidět nymfy. Na cibuli jsou počty 
dospělců i nymf zatím nízké, bez škod. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy nebo volně na 
listech. V místě sání černé kupičky trusu. 

Ochrana – v závislosti na množství a 
poškozené ploše. U citlivých odrůd 
brukvovité zeleniny po sání vznikají i 
nádorky – vada vzhledu. Vyšší riziko je u 
velkých rostlin, které začínají tvořit hlávky – 
dospělci se v nich schovají a postřik se k nim 
nedostane. 

 

Užitečné organizmy 

Poblíž kolonií mšic vajíčka a larvy pestřenek, 
někde masově (5-10 vajíček/list) – měly by 
mšice zvládnout regulovat. Méně často   
mšicomaři, slunéček je zatím velmi málo. Na 
brukvovité zelenině lumci rodu Diadegma, 
parazitující zápředníčka. Zvyšují se počty 
pavouků. 



 
Vysoké teploty urychlily vývoj housenek můr, napadení  prozradí děrované listy 

   
Mladší housenky jsou na spodní straně listů, starší se zažírají do hlávek, kde jejich přítomnost 
prozradí čerstvý trus v paždí listů. Starší instary m. zelné jsou tmavé, m. kapustové zůstávají 
zelené, na jedné rostlině mohou být oba druhy. 

  
Kladení pokračuje, líhnou se nové housenky 



  
Na některých plochách jsou početné kolonie mšice zelné, objevuje se poškození listů  
 

 
Poblíž kolonií může být velké množství vajíček pestřenek několika druhů (i 10 vajíček na 
list), což je vzhledem k velikosti kolonií naddimenzováno a po vylíhnutí pestřenek lze 
očekávat rychlou redukci mšic. Larvy jsou citlivé k insekticidům, pokud je to možné, 
upřednostnit selektivnější přípravky. 

 
 
 
Larvy pestřenek se dostanou i k ukrytým 
mšicím v hlávkách 
  



 
Začíná migrace molic, převažují světlá vajíčka krátce po vykladení. Při nedostatku mšic 
napadne larva pestřenky i dospělou molici. 
 

 
Larvy krytonosců začínají opouštět řapíky, objevují se noví brouci, kteří mohou škodit žírem 
i kladením vajíček další generace 
 



 
Hnědá pupária květilky zelné mezi kořeny 
 

 
Nové třásněnky na brukve nenaletují, vzácně lze nalézt oranžové nymfy 



  
Dospělců bělásků zatím mnoho nelétá, vajíček a housenek je zatím málo 

  
Na řepě je mšice maková a miny květilky  

 
Mumiovité mšice parazitované mšicomary, drobné výletové otvory signalizují přítomnost 
hyperparazitoidů 



 

Mina vrtalky na okurce s prosvítajícím pupáriem na konci chodbičky 
 

  
Užitečné organismy – páteříček a pavouk 



 
Přesto že je na souvratích i v manipulačních uličkách dost volného prostoru, tak se 
nevyužívají k vysetí hořčice, která odláká část dřepčíků a dalších škůdců z porostu a sníží 
počet postřiků 
 
 

Nálety osenice polní do feromonových lapáků v roce 2021 
 tečkovaně – průměrné nálety v předchozích letech (průměr ze všech 3 lokalit) 

 odchyty průměrné => lze očekávat normální škodlivost 

 

 

Prostor pro hořčici 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 26. TÝDEN (28.6.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. Monitoring je podpořen 
z prostředků MZe – NAP (Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů). 
 

Výskyt škůdců 

Rizikové zůstávají housenky můr, brzy k nim přibydou housenky zápředníčka polního. Začíná 
klást 2. generace květilky zelné a k. řepné. Pokračuje migrace molice vlaštovičníkové a mšice 
zelné. Neošetřené brambory poškozeny mandelinkou. Teplé počasí urychluje vývoj i migraci 
škůdců – monitorovat porosty 2x týdně, změny v početnostech jsou nyní velmi rychlé! 

 

Brukvovitá zelenina – zvyšuje se škodlivost můr, starší instary se zažírají do hlávek, kde se špatně 
hubí. Let a kladení pokračuje. V lapácích i v porostech vysoké počty dospělců zápředníčka, brzy 
se objeví škody od housenek. Začíná líhnutí dospělců a kladení 2. generace květilky zelné, 
v porostech se ještě projevuje poškození rostlin z 1. generace a lze nalézt poslední larvy. 
Pokračuje migrace molice vlaštovičníkové a mšice zelné, ale zatím v nižší intenzitě. V porostech 
se objevuje nová generace krytonosců a dřepčíka olejkového. Na hraně pozorovatelnosti jsou i 
další škůdci a poškození, např. vrtalky. 

Ostatní zelenina – zanedbané porosty brambor poškozeny mandelinkou. Pomalu končí let 
1. generace osenice polní, početnost v letošním roce byla slabší, proto i riziko škod je nižší. 
Naopak je hodně můr, m. kapustová i m. zelná preferují brukvovitou zeleninu, ale škodí i na 
paprikách, řepě a dalších druzích. Létá a klade polyfágní kovolesklec gama (můra gama). Na řepě 
začíná klást 2. generace květilky řepné, 1. generace byla letos nadprůměrně početná - lokálně 
se mohou objevit škody. Výskyt třásněnek na cibuli pod prahem škodlivosti. Ostatních škůdců 
mnoho není, ale s ohledem na atypické počasí mohou překvapit druhy, které běžně neškodí. 

    
Rizikové - můry, mšice zelná, molice a mandelinka, brzy i zápředníček   



Molice vlaštovičníková 

- pokračuje migrace z řepek do porostů 
brukvovité zeleniny, početnost se bude 
postupně zvyšovat úměrně usychání řepky. 
V porostech zatím jen dospělci a vajíčka 
krátce před líhnutím. 

Monitoring – na spodní straně listů dospělci 
a snůšky vajíček. 

Ochrana – při vyšším výskytu ošetřit proti 
dospělcům před vykladením vajíček. 
Tankmix s olejem výrazně zvýší účinnost. 
Migrace bude trvat cca do poloviny 
července, po začátku lepší použít pyretroidy 
v kratších intervalech proti dospělcům, 
přípravky fungující na nymfy a pupária 
nechat na později (v závislosti na výskytu 
dalších škůdců). 

 

Dřepčíci – Phyllotreta spp. 

- plošný výskyt, místy nad prahem 
škodlivosti. V letošním roce je zatím nižší 
tlak. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – vyšší škodlivost je za sucha, kdy 
poškozené listy rychleji usychají. U mladých 
rostlin se ošetření provádí při výskytu více 
než 1 dospělce na rostlinu, u rostlin s více 
listy určuje ochranu rozsah poškození listové 
plochy. 

Prevencí je obsev mladých porostů hořčicí, 
kterou dřepčíci upřednostňují před tuhými 
listy většiny druhů brukvovitých zelenin. 

 

Květilka zelná 

- začínají se líhnout dospělci 2. generace, 
kladou první vajíčka. V porostech ještě larvy 
a pupária předchozí generace.  

Monitoring – bílá vajíčka kladena na 
kořenový krček nebo pod části rostliny 
dotýkající se půdy.  

Ochrana – moření sadby nebo ošetření proti 
dospělcům před vykladením vajíček.  

 

Krytonosci a dřepčík olejkový 

- v řapících listů larvy krytonosců a dřepčíka 
olejkového. Při vyšším napadení mohou 
řapíky praskat a zahnívat. Objevují se 
dospělci nové generace. 

Monitoring – řapíky listů v místě žíru 
zahnědlé, zahnívající, po rozlomení jedna či 
více larviček. Dřepčík olejkový má na rozdíl 
od larev krytonosců kromě hlavy i 3 páry 
hrudních nohou (podobně může škodit i 
květilka zelná – té chybí hlava i nohy). 
Dospělci krytonosců s dlouhým noscem, po 
vyrušení padají na půdu. 

Ochrana – provádí se proti dospělcům před 
vykladením. V červnu-červenci je riziko 
vyšší.  

 

Zápředníček polní 

- v lapácích vysoké odchyty, housenek zatím 
málo, poškození lze očekávat za 7–14 dní. 
Nepodcenit monitoring – poškození od 
housenek se v teplém počasí může „objevit“ 
během několika dní. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 
listu může být více housenek. Mají tvar 
brousku (nejširší uprostřed, k hlavě a 
zadečku se zužují). Skeletují listy, vrchní 
pokožka zůstává neporušena. 

Dospělci se monitorují feromonovými 
lapáky. 

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 
spodní straně listů pod pokožkou => použít 



přípravky pronikající do pletiv (lokálně 
systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 

 

Osenice polní 

- let 1. generace pomalu končí, housenky na 
sledovaných plochách zatím nezjištěny. 

Monitoring – dospělci létají v noci - odchyt 
do feromonových lapáků. Housenky se 
ukrývají, jsou světloplaché, nejsnáze se 
hledají podle poškození – kde jsou čerstvé 
požerky na spodní části rostliny (např. 
řapíky), prohledat celou rostlinu a okolní 
půdu. 

Ochrana – proti mladým housenkám (max. 
do 3. instaru), než zalezou do půdy.  

 

Housenky můr 

- pokračuje let a kladení polyfágních druhů 
můr (m. zelná, m. kapustová, kovolesklec 
gama), lokálně housenky nad prahem 
škodlivosti. 

Monitoring – vajíčka a housenky různého 
zbarvení na listech a řapících, kde se 
objevují různé požerky, případně trus. 

Dospělce vybraných druhů sleduje UKZUZ 
odchytem do světelných lapáků. V porostech 
možno použít feromonové lapáky. 

Ochrana – provádí se na líhnoucí se 
housenky, které jsou k insekticidům 
nejcitlivější. Starší housenky ukryté 
v hlávkách jsou hůře zasažitelné. 

Mšice zelná 

- oproti minulému týdnu ubyly, projevuje se 
vliv larev pestřenek. Stále naletují dospělci, 
ale početnost zatím nízká. 

Monitoring – různě velké kolonie na listech a 
v hlávkách. 

Ochrana – provést v závislosti na početnosti 
užitečných organismů. V současnosti 
v koloniích vajíčka a larvy pestřenek i 
mšicomaři, kteří si se mšicemi již na 
některých lokalitách dokázali poradit. 

 

Třásněnky 

- na brukvovitých rostlinách výskyt nízký, ale 
u citlivých odrůd mohou poškodit listy. 
Vzácně jsou vidět nymfy. Na cibuli jsou 
počty dospělců i nymf zatím nízké, bez škod. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy nebo volně na 
listech. V místě sání černé kupičky trusu. 

Ochrana – v závislosti na množství a 
poškozené ploše. U citlivých odrůd 
brukvovité zeleniny po sání vznikají i 
nádorky – vada vzhledu. Vyšší riziko je u 
velkých rostlin, které začínají tvořit hlávky – 
dospělci se v nich schovají a postřik se k nim 
nedostane. 

 

Užitečné organizmy 

Výskyt mšic přilákal pestřenky a další 
afidofágy. Poblíž kolonií mšic vajíčka a larvy 
pestřenek, někde masově (5-10 vajíček/list) 
– již úspěšně regulují mšice i bez postřiku. 
Méně často mšicomaři, slunéček je zatím 
velmi málo. Na brukvovité zelenině lumci 
rodu Diadegma, parazitující zápředníčka. 
Vyskytují se pavouci, zvyšují se počty 
blanokřídlých parazitoidů napadající různé 
škůdce. 

 



 
Vysoké odchyty zápředníčka v lapácích signalizují nebezpečí – brzy budou škodit housenky 
 

  
Objevují se vajíčka květilky zelné        Šedá vajíčka molice nedlouho před líhnutím 

 

 

  



 
Zvyšuje se početnost housenek můr, napadení  prozradí děrované listy 

   
Mladší housenky jsou na spodní straně listů, starší se zažírají do hlávek, kde jejich přítomnost 
prozradí čerstvý trus v paždí listů. Starší instary m. zelné jsou tmavé, m. kapustové zůstávají 
zelené, na jedné rostlině mohou být oba druhy. 

  
Kladení pokračuje, líhnou se nové housenky 



  
Na některých plochách jsou početné kolonie mšice zelné, objevuje se poškození listů  
 

 
Poblíž kolonií může být velké množství vajíček pestřenek několika druhů (i 10 vajíček na 
list), což je vzhledem k velikosti kolonií naddimenzováno a po vylíhnutí pestřenek lze 
očekávat rychlou redukci mšic (někde se již od minulého týdne stalo). Larvy jsou citlivé 
k insekticidům, pokud je to možné, upřednostnit selektivnější přípravky. 

 
 
 
Larvy pestřenek se dostanou i k ukrytým 
mšicím v hlávkách 
  



 
Začíná migrace molic, nymfy se ještě nelíhnou. Při nedostatku mšic napadne larva pestřenky 
i dospělou molici. 
 

 
Larvy krytonosců začínají opouštět řapíky, objevují se noví brouci, kteří mohou škodit žírem 
i kladením vajíček další generace 
 



 
Hnědá pupária květilky zelné mezi kořeny 
 

 
Třásněnky na brukvích v nižších počtech, ale u citlivých odrůd může dojít k poškození listů 



  
Dospělců bělásků zatím mnoho nelétá, vajíček a housenek je zatím málo 
 

  
Mina vrtalky  
 
 
 
  



 
Přesto že je na souvratích i v manipulačních uličkách dost volného prostoru, tak se 
nevyužívají k vysetí hořčice, která odláká část dřepčíků a dalších škůdců z porostu a sníží 
počet postřiků 
 

Nálety osenice polní do feromonových lapáků v roce 2021 
 tečkovaně – průměrný nálet v předchozích letech (průměr ze všech 3 lokalit) 

 konec letu 1. generace, odchyty průměrné => lze očekávat normální škodlivost 

 

 

Prostor pro hořčici 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 27. TÝDEN (5.7.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. Monitoring je podpořen 
z prostředků MZe – NAP (Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů). 
 

Výskyt škůdců 

Končí let 1. generace můr, ale v porostech nadále dostatek snůšek i housenek z předchozích 
kladení. K můrám se postupně přidávají housenky zápředníčka polního. Pokračuje kladení 
květilek a migrace molice vlaštovičníkové i mšice zelné. Lokálně mohou škodit dospělci 
krytonosců a dřepčíka olejkového, líhnoucí se z řepek. 

 

Brukvovitá zelenina – ustává let můry zelné, ale pokračuje nálet můry kapustové a dalších druhů 
+ se postupně přidávají zápředníčci – pokračuje kladení a postupné líhnutí housenek. Klade 
květilka zelná, pokud přijdou přeháňky a zůstane vlhká půda, lze očekávat vyšší výskyt i 
škodlivost (v závislosti na početnosti 1. generace). Pokračuje migrace molice vlaštovičníkové a 
mšice zelné, ale zatím v nižší intenzitě. V porostech se vyskytuje nová generace krytonosců a 
dřepčíka olejkového. Objevují se dospělci vrtalek, ale min na listech zatím málo. Na hraně 
pozorovatelnosti jsou i další škůdci a poškození. 

Ostatní zelenina – do ošetřených porostů může nalétnout nová vlna mandelinky bramborové. 
Rizikové jsou nadále polyfágní druhy můr, které mohou škodit v různých plodinách. Pokračuje 
kladení květilky řepné. Ostatní škůdci pod prahem škodlivosti, ale s dozráváním obilí mohou začít 
přeletovat třásněnky. 
 

    
Rizikové - můry, molice, zápředníček, lokálně mšice zelná a mandelinka   



Molice vlaštovičníková 

- pokračuje migrace z řepek do porostů 
brukvovité zeleniny, početnost se bude 
postupně zvyšovat úměrně usychání řepky. 

Monitoring – na spodní straně listů dospělci, 
snůšky vajíček a nymfy. 

Ochrana – při vyšším výskytu ošetřit proti 
dospělcům před vykladením vajíček. 
Tankmix s olejem výrazně zvýší účinnost. 
Migrace bude trvat cca do poloviny 
července, po začátku lepší použít pyretroidy 
v kratších intervalech proti dospělcům, 
přípravky fungující na nymfy a pupária 
nechat na později (v závislosti na výskytu 
dalších škůdců). 

 

Dřepčíci – Phyllotreta spp. 

- plošný výskyt, místy nad prahem 
škodlivosti. V letošním roce je zatím nižší 
tlak. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – vyšší škodlivost je za sucha, kdy 
poškozené listy rychleji usychají. U mladých 
rostlin se ošetření provádí při výskytu více 
než 1 dospělce na rostlinu, u rostlin s více 
listy určuje ochranu rozsah poškození listové 
plochy. 

Prevencí je obsev mladých porostů hořčicí, 
kterou dřepčíci upřednostňují před tuhými 
listy většiny druhů brukvovitých zelenin. 

 

Květilka zelná 

- pokračuje kladení, líhnou se první larvy. 
Podmínky jsou příznivé, bez ochrany může 
dojít k poškození až úhynu rostlin.  

Monitoring – bílá vajíčka kladena na 
kořenový krček nebo pod části rostliny 
dotýkající se půdy. Larvy se zavrtávají do 
kořenů a částí rostlin dotýkající se půdy. 

Starší larvy mohou být v půdě v blízkosti 
kořenů. 

Ochrana – moření sadby nebo ošetření proti 
dospělcům před vykladením vajíček.  

 

Krytonosci a dřepčík olejkový 

- objevují se dospělci nové generace, při 
migraci z řepek mohou poškodit brukvovitou 
zeleninu. 

Monitoring – dospělci nejčastěji na listech, 
do kterých vykusují nepravidelné otvory. 

Ochrana – provádí se proti dospělcům 
v závislosti na poškození rostlin žírem, kde 
škodí i larvy, je třeba ošetřit proti 
krytonoscům před vykladením. 

 

Zápředníček polní 

- v závislosti na početnosti dospělců se 
začínají líhnout housenky z předchozí letové 
vlny. Výskyt a škodlivost housenek se budou 
postupně zvyšovat. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 
listu může být více housenek. Mají tvar 
brousku (nejširší uprostřed, k hlavě a 
zadečku se zužují). Skeletují listy, vrchní 
pokožka zůstává neporušena. 

Dospělci se monitorují feromonovými 
lapáky. 

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 
spodní straně listů pod pokožkou => použít 
přípravky pronikající do pletiv (lokálně 
systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 

 

 



Osenice polní 

- let 1. generace pomalu končí, housenky na 
sledovaných plochách zatím nezjištěny. 

Monitoring – housenky se ukrývají, jsou 
světloplaché, nejsnáze se hledají podle 
poškození – kde jsou čerstvé požerky na 
spodní části rostliny (např. řapíky), 
prohledat celou rostlinu a okolní půdu. 

Ochrana – proti mladým housenkám (max. 
do 3. instaru), než zalezou trvale do půdy.  

 

Housenky můr 

- pokračuje let a kladení polyfágních druhů 
můr (m. kapustová, kovolesklec gama), 
končí let m. zelné. V porostech vajíčka až 
housenky krátce před kuklením, nejstarší 
housenky již zalezly do půdy, kde se mělce 
pod povrchem kuklí. Lokálně housenky nad 
prahem škodlivosti, často jen v ohniscích. 

Monitoring – vajíčka a housenky různého 
zbarvení na listech a řapících, kde se 
objevují různé požerky, případně trus. 

Dospělce vybraných druhů sleduje UKZUZ 
odchytem do světelných lapáků. V porostech 
možno použít feromonové lapáky. 

Ochrana – provádí se na líhnoucí se 
housenky, které jsou k insekticidům 
nejcitlivější. Starší housenky ukryté 
v hlávkách jsou hůře zasažitelné. 

 

Mšice zelná 

- migrace pokračuje, ale již ne tak masově a 
regulaci většinou zvládnou predátoři bez 
použití insekticidů. 

Monitoring – různě velké kolonie na listech a 
v hlávkách. 

Ochrana – provést v závislosti na početnosti 
užitečných organismů. V současnosti hojné 
larvy pestřenek i mšicomaři si s malými 
koloniemi dokáží poradit. 

 

Třásněnky 

- na brukvovitých rostlinách výskyt nízký, ale 
u citlivých odrůd mohou poškodit listy. 
Vzácně jsou vidět nymfy. Na cibuli jsou 
počty dospělců i nymf zatím nízké, bez škod. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy nebo volně na 
listech. V místě sání černé kupičky trusu. 

Ochrana – v závislosti na množství a 
poškozené ploše. U citlivých odrůd 
brukvovité zeleniny po sání vznikají i 
nádorky – vada vzhledu. Vyšší riziko je u 
velkých rostlin, které začínají tvořit hlávky – 
dospělci se v nich schovají a postřik se k nim 
nedostane. 

 

Užitečné organizmy 

Nejpočetnější jsou afidofágové (pestřenky, 
mšicomaři), občas parazitoidi dalších 
škůdců, ale výskyt je zatím podprůměrný. 
Např. parazitoidů housenek můr je 
v porostech minimum.

 
 
 



  
Klade květilka zelná          Letošní rok je příznivý i pro květilku řepnou 
 

 
Pyramidová snůška nazelenalých vajíček můry kapustové, objevují se i jednotlivá vajíčka 
kovolesklece gama 



   
Malé i velké housenky můr několika druhů mohou být na jedné rostlině 

  
Mšic ubývá, ale poškození listů zůstává   Lokálně mohou škodit krytonosci 

  
S ohledem na výskyt dospělců bude min od vrtalek nejspíše přibývat  



 

 
Na neošetřovaných rostlinách zahrádek škodí svilušky i molice skleníková 
 

  



Odchyt osenice polní a zápředníčka do feromonových lapáků v roce 2021 
 tečkovaně – průměrný odchyt v předchozích letech (průměr ze všech 3 lokalit) 

 zápředníček – čárkovaná čára (průhledný lapák), plná čára (neprůhledný lapák) – rozdíly 
v odchytech na stejné lokalitě 

Osenice - konec letu 1. generace, odchyty průměrné => lze očekávat normální škodlivost 

Zápředníček – lokálně vysoký výskyt => bez ochrany dojde k poškození listů  

 

 
 

 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 28. TÝDEN (12.7.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. Monitoring je podpořen 
z prostředků MZe – NAP (Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů). 
 

Výskyt škůdců 

V porostech nezvykle málo škůdců, skoro to vypadá, že mají dovolenou. Příčinou jsou silné 
bouřky, které škůdce sfoukly/smyly z rostlin. Předpověď dalších bouřek a následné deštivé 
počasí budou pro škůdce nepříznivé (Čechy), na Moravě může být situace odlišná. 

Pokračuje nálet mšice zelné, lokálně vyšší výskyt dospělců krytonosců, už i první příznaky 
poškození řapíků od larev, poškození bude vzrůstat. Molic a zápředníčka zatím málo, ale 
mohou se rychle vzpamatovat a pokračovat v migraci/žíru. Nová generace molic se začne 
brzy líhnout i v zelenině. Lokálně škody od housenek a dřepčíků. 

 

Brukvovitá zelenina – lokálně mohou škodit dospělci krytonosců, vyšším rizikem jsou jejich larvy, 
které se vyvíjejí uvnitř řapíků a nedají se hubit. Místy škodí housenky zápředníčka (vzrůstající 
škodlivost) a můr (kladení ukončeno a housenky postupně ubývají). Především v hlávkách zelí, 
kapusty a v květáku mohou škodit i housenky bělásků. Dospělců a nových vajíček molic minimum, 
převažují nymfy, které jsou pevně přisedlé k pokožce listu. Pokračuje nálet mšice zelné, 
v porostech občas rostliny poškozené sáním. Lokálně i vyšší výskyty dřepčíků. 

V teplých oblastech se může začít líhnout nová generace molice vlaštovičníkové vyvinutá 

na zelenině => zaorat napadené porosty co nejdříve po sklizni. 

Ostatní zelenina – kromě mandelinky bramborové a třásněnek výskyt škůdců velmi nízký. Lokálně 
mohou škodit polyfágní druhy můr. 
 

     
Rizikové - můry, molice, zápředníček, lokálně mšice zelná, dřepčíci a krytonosci  



Molice vlaštovičníková 

- migraci z řepek přerušilo počasí, po deštích 
v porostech minimum dospělců a snůšek. 
Koncem týdne začnou nejspíše znovu 
naletovat úměrně usychání řepky. 

Sledovat kuklení/líhnutí nové generace – 
napadené porosty po sklizni ihned zaorat. 

Monitoring – na spodní straně listů dospělci, 
snůšky vajíček a nymfy. 

Ochrana – při vyšším výskytu ošetřit proti 
dospělcům před vykladením vajíček. 
Tankmix s olejem výrazně zvýší účinnost.  

 

Dřepčíci – Phyllotreta spp. 

- plošný výskyt, ale jen místy nad prahem 
škodlivosti. V letošním roce je zatím nižší 
tlak. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – vyšší škodlivost je za sucha, kdy 
poškozené listy rychleji usychají. U mladých 
rostlin se ošetření provádí při výskytu více 
než 1 dospělce na rostlinu, u rostlin s více 
listy určuje ochranu rozsah poškození listové 
plochy. 

Prevencí je obsev mladých porostů hořčicí, 
kterou dřepčíci upřednostňují před tuhými 
listy většiny druhů brukvovitých zelenin. 

 

Květilka zelná 

- pokračuje kladení a líhnutí larev. Podmínky 
jsou příznivé, bez ochrany může dojít 
k poškození až úhynu rostlin.  

Monitoring – bílá vajíčka kladena na 
kořenový krček nebo pod části rostliny 
dotýkající se půdy. Larvy se zavrtávají do 
kořenů a částí rostlin dotýkající se půdy. 
Starší larvy mohou být v půdě v blízkosti 
kořenů. 

Ochrana – moření sadby nebo ošetření proti 
dospělcům před vykladením vajíček.  

 

Krytonosci a dřepčík olejkový 

- lokálně vyšší výskyt dospělců, začínají první 
příznaky poškození řapíků larvami 
krytonosců. 

Monitoring – dospělci nejčastěji na listech, 
do kterých vykusují nepravidelné otvory, ale 
mohou se schovávat i v hlávkách. 

Ochrana – provádí se proti dospělcům 
v závislosti na poškození rostlin žírem. Na 
lokalitách, kde škodí i larvy, je třeba ošetřit 
proti krytonoscům před vykladením. 

 

Zápředníček polní 

- v porostech dospělci i housenky, lokálně 
mohou škodit. Početnost se bude postupně 
zvyšovat. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 
listu může být více housenek. Mají tvar 
brousku (nejširší uprostřed, k hlavě a 
zadečku se zužují). Skeletují listy, vrchní 
pokožka zůstává neporušena. 

Dospělci se monitorují feromonovými 
lapáky. 

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 
spodní straně listů pod pokožkou => použít 
přípravky pronikající do pletiv (lokálně 
systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 

 

Housenky můr 

- můra zelná a m. kapustová – konec letu a 
kladení 1. generace, lokálně ale zůstávají 
vyšší počty housenek – budou postupně 



ubývat. Další druhy můr (např. kovolesklec 
gama) zatím málo. 

Monitoring – vajíčka a housenky různého 
zbarvení na listech a řapících, kde se 
objevují různé požerky, případně trus. 

Dospělce vybraných druhů sleduje UKZUZ 
odchytem do světelných lapáků. V porostech 
možno použít feromonové lapáky. 

Ochrana – provádí se na líhnoucí se 
housenky, které jsou k insekticidům 
nejcitlivější. Starší housenky ukryté 
v hlávkách jsou hůře zasažitelné. 

Mšice zelná 

- migrace pokračuje, ale již ne tak masově a 
regulaci většinou zvládnou predátoři bez 
použití insekticidů. 

Monitoring – různě velké kolonie na listech a 
v hlávkách. 

Ochrana – provést v závislosti na početnosti 
užitečných organismů. V současnosti hojné 
larvy pestřenek i mšicomaři si s malými 
koloniemi dokáží poradit. 

 

Třásněnky 

- na brukvovitých rostlinách výskyt nízký, ale 
u citlivých odrůd mohou poškodit listy. 
Vzácně jsou vidět nymfy. Na cibuli jsou 
počty dospělců i nymf zatím nízké, bez škod. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy nebo volně na 
listech. V místě sání černé kupičky trusu. 

Ochrana – v závislosti na množství a 
poškozené ploše. U citlivých odrůd 
brukvovité zeleniny po sání vznikají i 
nádorky – vada vzhledu. Vyšší riziko je u 
velkých rostlin, které začínají tvořit hlávky – 
dospělci se v nich schovají a postřik se k nim 
nedostane. 

 

Užitečné organizmy 

Nejpočetnější jsou afidofágové (pestřenky, 
mšicomaři), občas parazitoidi dalších 
škůdců, ale výskyt je stále podprůměrný. 
Pestřenky lákají do porostů jejich 
parazitoidy z podčeledi Diplazontinae. Velmi 
nízký výskyt je i u slunéček, zlatooček a 
dravých bejlomorek, které nejsou   
v letošním roce ani v porostech  s dostatkem 
mšic.

 
Vývoj molice vlaštovičníkové zdárně pokračuje, brzy se začne líhnout nová generace 



  
Klade květilka zelná           Pokračuje nálet mšice zelné 
 

   
Housenek můr postupně ubývá, ale než se začnou kuklit, mohou ještě způsobit škody 
 



 
Dospělci krytonosců ukrytí pod vrchními listy hlávek 
 

 
Začíná se objevovat první poškození řapíků larvami krytonosců 



  
Mšic ubývá, ale poškození listů zůstává   Třásněnek bude postupně přibývat 
 

  
Bělásků je méně, ale vajíčka i housenky se v porostu vyskytují 
 



  
Mšice lákají do porostů dospělce několika druhů pestřenek 

  
Beznohá larva a kapkovitá kukla pestřenky pruhované 

 
Dospělec mšicomara  



Odchyt osenice polní a zápředníčka do feromonových lapáků v roce 2021 
 tečkovaně – průměrný odchyt v předchozích letech (průměr ze všech 3 lokalit) 

 zápředníček – čárkovaná čára (průhledný lapák), plná čára (neprůhledný lapák) – rozdíly 
v odchytech na stejné lokalitě 

Osenice - konec letu 1. generace, odchyty průměrné => lze očekávat normální škodlivost 

Zápředníček – lokálně vysoký výskyt => bez ochrany dojde k poškození listů  

 

 



Můra kapustová a můra zelná – konec dospělců 1. generace, již nekladou, ale 

housenky z dřívějších snůšek mohou ještě cca 14 dní škodit 

 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 29. TÝDEN (19.7.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. Monitoring je podpořen 
z prostředků MZe – NAP (Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů). 
 

Výskyt škůdců 

Početnost škůdců nadále podprůměrná, novou migrační vlnu může podpořit pěkně počasí 
v tomto týdnu. Lokálně nad prahem škodlivosti pouze zápředníček, dřepčíci a mandelinka 
bramborová. Končí přelet molice vlaštovičníkové z řepek, ale začínají se líhnout první 
dospělci z generace na brukvích. Začíná se líhnout další generace zápředníčka. Housenek 
můr ubývá, většinou již neškodí. Lokálně jsou krytonosci.  

 

Brukvovitá zelenina – začíná se líhnout nová generace molice vlaštovičníkové vyvinutá 

na zelenině => zaorat napadené porosty co nejdříve po sklizni, ať nejsou zdrojem molic. 

Migrace z řepek končí. Místy škodí housenky zápředníčka, líhnou se dospělci další generace. Můr 
ubývá, housenek v porostech málo. Někde mohou škodit i bělásci. Mšice zelná pokračuje v náletu, 
ale kolonie jsou ničeny užitečnými organismy. Lokálně jsou rizikoví dřepčíci a krytonosci, kterých 
postupně ubývá. Pokračuje kladení květilky zelné, na listech občas plošné miny vrtalek. 
V hlávkách zelí příznaky poškození sání od třásněnek z dřívějšího období, nyní v porostech 
v minimálních počtech.  

Ostatní zelenina – kromě mandelinky bramborové a třásněnek výskyt škůdců velmi nízký. Na 
květech dospělci kovaříka začoudlého – podle početnosti lze odhadnout, zda tento druh na 
lokalitě škodí, nebo drátovci patří jiným druhům kovaříků. 
Deštivé a vlhké počasí podporuje rozvoj chorob, v letošním roce bude vyšší výskyt různých 
saprofágních druhů, vyvíjejících se v hnijící zelenině – nejsou příčinou hnilob (neškodí).  
 

     
Rizikové - zápředníček, molice, lokálně můry, mandelinka, mšice zelná, dřepčíci a krytonosci  



Molice vlaštovičníková 

- končí přelet z řepek a líhne se nová 
generace na brukvovité zelenině. Početnost 
zatím nezvykle nízká, pokud se podaří udržet 
porosty čisté i v této generaci, tak by 
s molicí neměl být takový problém jako 
v předchozích letech. 

Monitoring – na spodní straně listů dospělci, 
snůšky vajíček, nymfy a kukly. 

Ochrana – při vyšším výskytu ošetřit proti 
dospělcům před vykladením vajíček. 
Tankmix s olejem výrazně zvýší účinnost.  

 

Dřepčíci – Phyllotreta spp. 

- plošný výskyt, ale jen místy nad prahem 
škodlivosti. V letošním roce je zatím nižší 
tlak. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – vyšší škodlivost je za sucha, kdy 
poškozené listy rychleji usychají. U mladých 
rostlin se ošetření provádí při výskytu více 
než 1 dospělce na rostlinu, u rostlin s více 
listy určuje ochranu rozsah poškození listové 
plochy. 

Prevencí je obsev mladých porostů hořčicí, 
kterou dřepčíci upřednostňují před tuhými 
listy většiny druhů brukvovitých zelenin. 

 

Květilka zelná 

- pokračuje kladení a líhnutí larev. Podmínky 
jsou příznivé, bez ochrany může dojít 
k poškození až úhynu rostlin.  

Monitoring – bílá vajíčka kladena na 
kořenový krček nebo pod části rostliny 
dotýkající se půdy. Larvy se zavrtávají do 
kořenů a částí rostlin dotýkající se půdy. 
Starší larvy mohou být v půdě v blízkosti 
kořenů. 

Ochrana – moření sadby nebo ošetření proti 
dospělcům před vykladením vajíček.  

 

Krytonosci a dřepčík olejkový 

- početnost dospělců postupně klesá, 
poškození řapíků larvami krytonosců s jejich 
vývojem přibývá. 

Monitoring – dospělci nejčastěji na listech, 
do kterých vykusují nepravidelné otvory, ale 
mohou se schovávat i v hlávkách. 

Ochrana – provádí se proti dospělcům 
v závislosti na poškození rostlin žírem. Na 
lokalitách, kde škodí i larvy, je třeba ošetřit 
proti krytonoscům před vykladením. 

 

Zápředníček polní 

- v porostech dospělci i housenky, lokálně 
poškození listů. Začíná líhnutí další generace 
- početnost se bude postupně zvyšovat. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 
listu může být více housenek. Mají tvar 
brousku (nejširší uprostřed, k hlavě a 
zadečku se zužují). Skeletují listy, vrchní 
pokožka zůstává neporušena. 

Dospělci se monitorují feromonovými 
lapáky. 

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 
spodní straně listů pod pokožkou => použít 
přípravky pronikající do pletiv (lokálně 
systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 

 

Housenky můr 

- již pouze středně velké až velké housenky 
před kuklením, riziko poškození klesá. 



Monitoring – vajíčka a housenky různého 
zbarvení na listech a řapících, kde se 
objevují různé požerky, případně trus. 

Dospělce vybraných druhů sleduje UKZUZ 
odchytem do světelných lapáků. V porostech 
možno použít feromonové lapáky. 

Ochrana – provádí se na líhnoucí se 
housenky, které jsou k insekticidům 
nejcitlivější. Starší housenky ukryté 
v hlávkách jsou hůře zasažitelné. 

Mšice zelná 

- migrace pokračuje, ale již ne tak masově a 
regulaci většinou zvládnou predátoři bez 
použití insekticidů. 

Monitoring – různě velké kolonie na listech a 
v hlávkách. 

Ochrana – provést v závislosti na početnosti 
užitečných organismů. V současnosti hojné 
larvy pestřenek i mšicomaři si s malými 
koloniemi dokáží poradit. 

 

Třásněnky 

- na brukvovitých rostlinách výskyt nízký, ale 
u citlivých odrůd se projevuje poškození listů 
z dřívějších výskytů. Vzácně jsou vidět 
nymfy. Na cibuli jsou počty dospělců i nymf 
zatím nízké, bez škod. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy nebo volně na 
listech. V místě sání černé kupičky trusu. 

Ochrana – v závislosti na množství a 
poškozené ploše. U citlivých odrůd 
brukvovité zeleniny po sání vznikají i 
nádorky – vada vzhledu. Vyšší riziko je u 
velkých rostlin, které začínají tvořit hlávky – 
dospělci se v nich schovají a postřik se k nim 
nedostane. 

 

Užitečné organizmy 

Zvyšuje se výskyt parazitoidů zápředníčka 
(lumek + lumčík), v porostech poletují 
dospělci mšicomarů a parazitoidi pestřenek 
z podčeledi Diplazontinae. S úbytkem mšic 
ubylo pestřenek, ale je více vajíček 
zlatooček, i když na první pohled nemají co 
konzumovat. Slunéček stále velmi málo.

 
Začíná se líhnout nová generace molice vlaštovičníkové – zdrojem molic již není řepka, ale 
vaše porosty – tlak škůdce bude (kromě počasí) záviset i na úspěšnosti ochrany 



 

   
Na okrajích může škodit mandelinka  Objevují se dospělci kovaříka začoudlého 
 

  
Rostliny napadené chorobami jsou následně využity saprofágním hmyzem 
 

   
Plošná mina vrtalky     Třásněnek je málo, poškození je z dřívější doby 



  
Pokračuje kladení květilky zelné         Pokračuje nálet mšice zelné 
 
   
 

 
Objevuje se poškození řapíků larvami krytonosců 
  
 
  



  
Dospělec a kokon lumka rodu Diadegma, který parazituje zápředníčka 
 

 
Kokon lumčíka v místě žíru housenky zápředníčka, kterou larva parazitoida zahubila a 
odhodila na zem 
 



  
Mšice lákají do porostů dospělce několika druhů pestřenek 

  
Beznohá larva a kapkovitá kukla pestřenky pruhované 

 
Dospělec mšicomara  



Odchyt osenice polní a zápředníčka do feromonových lapáků v roce 2021 
 tečkovaně – průměrný odchyt v předchozích letech (průměr ze všech 3 lokalit) 

 zápředníček – čárkovaná čára (průhledný lapák), plná čára (neprůhledný lapák) – rozdíly 
v odchytech na stejné lokalitě 

Osenice – pauza mezi 1. a 2. generací 

Zápředníček – lokálně vysoký výskyt => bez ochrany dojde k poškození listů  

 

 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 30. TÝDEN (26.7.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. Monitoring je podpořen 
z prostředků MZe – NAP (Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů). 
 

Výskyt škůdců 

Molice vlaštovičníková obnovila migraci, nálet je zatím slabší, přesto je třeba zamezit jejímu 
usazení v nových porostech. Zvyšují se počty dospělců zápředníčka, brzy se objeví housenky 
nové generace. Lokálně mohou škodit bělásci, dřepčíci a mandelinka bramborová. Třásněnky 
do brukví zatím nemigrují, ale koncem týdne může být vše jinak – monitorovat 2x týdně. 

 

Brukvovitá zelenina – molice obnovila migraci, část je ještě z řepek, část již pochází ze zeleniny. 
Nálet je zatím slabý, přesto je třeba co nejvíce zredukovat početnost – budou slabší následné 
generace. Zvyšuje se odchyt zápředníčka v lapácích, s cca 10-14 denním odstupem bude 
následovat zvyšování početnosti housenek. Housenky můr již téměř nejsou (mezigenerační 
pauza), ale místy mohou v hlávkách škodit housenky běláska řepového. Pokračuje kladení 
květilky zelné, ale poškození rostlin zatím nepozorováno. Třásněnky v porostech zatím nejsou, 
ale s postupem žní lze očekávat migraci – monitorovat. Když se dostanou do hlávek pod listy, už 
na ně přípravky nefungují a dojde k tvorbě nádorků. Pod prahem škodlivosti se vyskytuje mšice, 
krytonosci i vrtalky. 

Ostatní zelenina – kromě mandelinky bramborové a třásněnek výskyt škůdců velmi nízký. Na 
květech dospělci kovaříka začoudlého – podle početnosti lze odhadnout, zda tento druh na 
lokalitě škodí, nebo drátovci patří jiným druhům kovaříků. Na zahrádkách v cibuli molík 
česnekový a vrtalky, na brukvích bělásci, ve sklenících začínají na paprikách mšice. 

Deštivé a vlhké počasí podporuje rozvoj chorob => bude vyšší výskyt saprofágních druhů hmyzu 

(vyvíjejí se v hnijící zelenině – nejsou příčinou hnilob - neškodí). 

 

     
Rizikové - zápředníček, molice, mandelinka, dřepčíci   



Molice vlaštovičníková 

- končí přelet z řepek a líhne se nová 
generace na brukvovité zelenině. Oproti 
minulému týdnu mírné zvýšení početnosti – 
migrace. 

Monitoring – na spodní straně listů dospělci, 
snůšky vajíček, nymfy a kukly. 

Ochrana – při vyšším výskytu ošetřit proti 
dospělcům před vykladením vajíček. 
Tankmix s olejem výrazně zvýší účinnost.  

 

Dřepčíci – Phyllotreta spp. 

- plošný výskyt, ale jen místy nad prahem 
škodlivosti. V letošním roce je zatím nižší 
tlak. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – vyšší škodlivost je za sucha, kdy 
poškozené listy rychleji usychají. U mladých 
rostlin se ošetření provádí při výskytu více 
než 1 dospělce na rostlinu, u rostlin s více 
listy určuje ochranu rozsah poškození listové 
plochy. 

Prevencí je obsev mladých porostů hořčicí, 
kterou dřepčíci upřednostňují před tuhými 
listy většiny druhů brukvovitých zelenin. 

 

Květilka zelná 

- pokračuje kladení a líhnutí larev. Podmínky 
jsou příznivé, bez ochrany může dojít 
k poškození až úhynu rostlin.  

Monitoring – bílá vajíčka kladena na 
kořenový krček nebo pod části rostliny 
dotýkající se půdy. Larvy se zavrtávají do 
kořenů a částí rostlin dotýkající se půdy. 
Starší larvy mohou být v půdě v blízkosti 
kořenů. 

Ochrana – moření sadby nebo ošetření proti 
dospělcům před vykladením vajíček.  

Krytonosci a dřepčík olejkový 

- dospělců v porostech málo, poškozené 
řapíky po žíru larev začínají praskat a hnít. 

Monitoring – dospělci nejčastěji na listech, 
do kterých vykusují nepravidelné otvory, ale 
mohou se schovávat i v hlávkách. 

Ochrana – provádí se proti dospělcům 
v závislosti na poškození rostlin žírem. Na 
lokalitách, kde škodí i larvy, je třeba ošetřit 
proti krytonoscům před vykladením. 

 

Zápředníček polní 

- v porostech dospělci i housenky, lokálně 
poškození listů. Začíná líhnutí další generace 
- početnost se bude postupně zvyšovat. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 
listu může být více housenek. Mají tvar 
brousku (nejširší uprostřed, k hlavě a 
zadečku se zužují). Skeletují listy, vrchní 
pokožka zůstává neporušena. 

Dospělci se monitorují feromonovými 
lapáky. 

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 
spodní straně listů pod pokožkou => použít 
přípravky pronikající do pletiv (lokálně 
systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 

 

Bělásek řepový 

- housenky bělásků jsou citlivé 
k insekticidům, ale v letošním roce není 
takový tlak škůdců, proto se mohou dožít do 
vyšších instarů (letos na polích více 
housenek). Škodí hl. v druzích tvořících 
hlávky (vada vzhledu – pouze na zpracování). 

Monitoring – žlutá vajíčka jednotlivě na 
spodní straně listu, zelená housenka 



zpočátku na spodní straně listu, starší se 
zažírají do hlávek (pozná se podle čerstvého 
trusu nalepeného na listech či 
nahromaděného v paždí listů). 

Příbuzný b. zelný klade více vajíček a 
housenky žerou pohromadě, letos je více 
dospělců než v předchozích letech, ale škodí 
především na zahrádkách, na polích občas 
dospělci, vajíčka a housenky zatím 
minimálně. 

Ochrana – pod prahem škodlivosti držen 
ochrannou proti dřepčíkům a molicím, 
škodlivost se projeví při nižší intenzitě 
ochrany. Starší instary ukryté v hlávkách 
jsou hůře zasažitelné. 

Mšice zelná 

- slabá migrace pokračuje, regulaci většinou 
zvládnou predátoři bez použití insekticidů. 

Monitoring – různě velké kolonie na listech a 
v hlávkách. 

Ochrana – provést v závislosti na početnosti 
užitečných organismů. V současnosti hojné 
larvy pestřenek i mšicomaři si s malými 
koloniemi dokáží poradit. 

 

Třásněnky 

- na brukvovitých rostlinách výskyt nízký, ale 
u citlivých odrůd se projevuje poškození listů 
z dřívějších výskytů. Vzácně jsou vidět 
nymfy. Na cibuli jsou počty dospělců i nymf 
zatím nízké, bez škod. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy nebo volně na 
listech. V místě sání černé kupičky trusu. 

Ochrana – v závislosti na množství a 
poškozené ploše. U citlivých odrůd 
brukvovité zeleniny po sání vznikají i 
nádorky – vada vzhledu. Vyšší riziko je u 
velkých rostlin, které začínají tvořit hlávky – 
dospělci se v nich schovají a postřik se k nim 
nedostane. 

 

Užitečné organizmy 

Zvyšuje se výskyt parazitoidů zápředníčka 
(lumek + lumčík), v porostech poletují 
dospělci mšicomarů a parazitoidi pestřenek 
z podčeledi Diplazontinae. S úbytkem mšic 
ubylo pestřenek, z vajíček zlatooček zatím 
larvy vidět nejsou. Slunéček stále velmi 
málo. Někde přibylo síťových pavouků.

  
Migrace molic obnovena, ale je slabší – z řepek končí a na zelenině není zatím vysoká 
početnost 



 
Přeživší rostliny napadené larvami květilky 1. generace živoří a do sklizně zdravé nedoženou 
 

 
Praskání řapíku a poškození listu – následek žíru larev krytonosců 
 



  
Snůšky vajíček běláska zelného (vlevo) jsou nápadné, ale v porostech polní zeleniny jsou 
vzácné, více škodí b. řepový, který klade pouze 1 vajíčko 

   
Poškození listů cibule molíkem česnekovým – housenka skeletuje list z vnitřní strany – po 
rozříznutí listu uvnitř housenka 

 
Podobné příznaky vytváří vrtalka (beznohá larva minuje v listu) – ale stejně jako molík je 
v Polabí na polích s cibulí na hraně pozorovatelnosti 



   
Na okrajích může škodit mandelinka  Objevují se dospělci kovaříka začoudlého 
 

  
Rostliny napadené chorobami jsou následně využity saprofágním hmyzem 
 

   
Plošná mina vrtalky     Třásněnek je málo, poškození je z dřívější doby 



  
Pokračuje kladení květilky zelné i nálet mšice zelné 

  
Dospělec a kokon lumka rodu Diadegma, který parazituje zápředníčka 

 
Kokon lumčíka v místě žíru housenky zápředníčka, kterou larva parazitoida zahubila 



   
Larvy, kukly a dospělci pestřenky jsou v porostech stále hojní, ale s úbytkem mšic též ubývají 
 

 
Mumiovité mšice napadené mšicomary – vlevo rod Praon, který se kuklí pod zahubenou mšicí  



Odchyt osenice polní a zápředníčka do feromonových lapáků v roce 2021 
 tečkovaně – průměrný odchyt v předchozích letech (průměr ze všech 3 lokalit) 

 zápředníček – čárkovaná čára (průhledný lapák), plná čára (neprůhledný lapák) – rozdíly 
v odchytech na stejné lokalitě 

Osenice – pauza mezi 1. a 2. generací 

Zápředníček – početnost roste, lokálně vysoký výskyt => bez ochrany dojde k poškození listů  

 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 31. TÝDEN (2.8.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. Monitoring je podpořen 
z prostředků MZe – NAP (Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů). 
 

Výskyt škůdců 

S ohledem na počasí i ochranu jsou škodlivé výskyty pouze lokálně, plošně žádný druh 
v Polabí neškodí. Pokračuje nálet molice vlaštovičníkové, místy se zvýšila početnost 
dřepčíků. Na různých plodinách mohou škodit polyfágní housenky kovolesklece gama. 
Rizikoví jsou zápředníček, bělásci a mandelinka bramborová. Třásněnek v brukvích zatím 
minimum. Začíná let 2. generace osenice polní – vyvěsit lapáky. 

 

Brukvovitá zelenina – pokračuje slabší migrace molice vlaštovičníkové, dospělce je možné 
pozorovat daleko od polí, tzn. část populace se přesunuje pomocí větru na velké vzdálenosti – 
mohou napadnout i porosty bez zdroje molic v okolí. Nálet je zatím slabý, přesto je třeba co 
nejvíce zredukovat početnost – budou slabší následné generace. Na některých pozemcích se 
skokově zvýšil počet dřepčíků, ale celkově jich je letos málo. Lokálně škodí zápředníčci a bělásci. 
Květilka pokračuje v kladení (mladé rostliny). Mšice zelná a broskvoňová ve velmi malých 
počtech. Třásněnky v porostech zatím nejsou, ale s postupem žní lze očekávat migraci – 
monitorovat. 

Ostatní zelenina – začíná létat nová generace osenice polní – vyvěsit lapáky nebo dát nový 
feromon do lapáku (vydrží cca 6 týdnů). Na cukrovce jsou hojné housenky kovolesklece gama, je 
to polyfágní škůdce, může škodit i na různých druzích zelenin (ale na sledovaných plochách zatím 
žádné housenky). Z dalších druhů ve vyšších počtech pouze mandelinka bramborová a třásněnky.  

Deštivé a vlhké počasí podporuje rozvoj chorob => bude vyšší výskyt saprofágních druhů hmyzu 

(vyvíjejí se v hnijící zelenině – nejsou příčinou hnilob - neškodí). 

 

     
Rizikové - zápředníček, molice, mandelinka, dřepčíci   



Molice vlaštovičníková 

- končí přelet z řepek a líhne se nová 
generace na brukvovité zelenině.  

Monitoring – na spodní straně listů dospělci, 
snůšky vajíček, nymfy a kukly. 

Ochrana – při vyšším výskytu ošetřit proti 
dospělcům před vykladením vajíček. 
Tankmix s olejem výrazně zvýší účinnost.  

 

Dřepčíci – Phyllotreta spp. 

- plošný výskyt, ale jen místy nad prahem 
škodlivosti. V letošním roce je zatím nižší 
tlak. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – vyšší škodlivost je za sucha, kdy 
poškozené listy rychleji usychají. U mladých 
rostlin se ošetření provádí při výskytu více 
než 1 dospělce na rostlinu, u rostlin s více 
listy určuje ochranu rozsah poškození listové 
plochy. 

Prevencí je obsev mladých porostů hořčicí, 
kterou dřepčíci upřednostňují před tuhými 
listy většiny druhů brukvovitých zelenin. 

 

Květilka zelná 

- pokračuje kladení a líhnutí larev. Podmínky 
jsou příznivé, bez ochrany může dojít 
k poškození až úhynu rostlin.  

Monitoring – bílá vajíčka kladena na 
kořenový krček nebo pod části rostliny 
dotýkající se půdy. Larvy se zavrtávají do 
kořenů a částí rostlin dotýkající se půdy. 
Starší larvy mohou být v půdě v blízkosti 
kořenů. 

Ochrana – moření sadby nebo ošetření proti 
dospělcům před vykladením vajíček.  

 

Zápředníček polní 

- v porostech dospělci i housenky, lokálně 
poškození listů. Začíná líhnutí další generace 
- početnost se bude postupně zvyšovat. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 
listu může být více housenek. Mají tvar 
brousku (nejširší uprostřed, k hlavě a 
zadečku se zužují). Skeletují listy, vrchní 
pokožka zůstává neporušena. 

Dospělci se monitorují feromonovými 
lapáky. 

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 
spodní straně listů pod pokožkou => použít 
přípravky pronikající do pletiv (lokálně 
systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 

 

Bělásek řepový 

- housenky bělásků jsou citlivé 
k insekticidům, ale v letošním roce není 
takový tlak škůdců, proto se mohou dožít do 
vyšších instarů (letos na polích více 
housenek). Škodí hl. v druzích tvořících 
hlávky (vada vzhledu – pouze na zpracování). 

Monitoring – žlutá vajíčka jednotlivě na 
spodní straně listu, zelená housenka 
zpočátku na spodní straně listu, starší se 
zažírají do hlávek (pozná se podle čerstvého 
trusu nalepeného na listech či 
nahromaděného v paždí listů). 

Příbuzný b. zelný klade více vajíček a 
housenky žerou pohromadě, letos je více 
dospělců než v předchozích letech, ale škodí 
především na zahrádkách, na polích občas 
dospělci, vajíčka a housenky zatím 
minimálně. 

Ochrana – pod prahem škodlivosti držen 
ochrannou proti dřepčíkům a molicím, 
škodlivost se projeví při nižší intenzitě 



ochrany. Starší instary ukryté v hlávkách 
jsou hůře zasažitelné. 

Mšice zelná a broskvoňová 

- slabá migrace pokračuje, regulaci většinou 
zvládnou predátoři bez použití insekticidů. 

Monitoring – různě velké kolonie na listech a 
v hlávkách. 

Ochrana – provést v závislosti na početnosti 
užitečných organismů. V současnosti hojné 
larvy pestřenek i mšicomaři si s malými 
koloniemi dokáží poradit. 

 

Třásněnky 

- na brukvovitých rostlinách výskyt nízký, ale 
u citlivých odrůd se projevuje poškození listů 
z dřívějších výskytů. Vzácně jsou vidět 
nymfy. Na cibuli jsou počty dospělců i nymf 
zatím nízké, bez škod. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy nebo volně na 
listech. V místě sání černé kupičky trusu. 

Ochrana – v závislosti na množství a 
poškozené ploše. U citlivých odrůd 
brukvovité zeleniny po sání vznikají i 
nádorky – vada vzhledu. Vyšší riziko je u 
velkých rostlin, které začínají tvořit hlávky – 
dospělci se v nich schovají a postřik se k nim 
nedostane. 

 

Užitečné organizmy 

Obdobné minulému týdnu. Zvyšuje se výskyt 
parazitoidů zápředníčka (lumek + lumčík), 
v porostech poletují dospělci mšicomarů a 
parazitoidi pestřenek z podčeledi 
Diplazontinae. S úbytkem mšic ubylo 
pestřenek, z vajíček zlatooček zatím larvy 
vidět nejsou. Slunéček stále velmi málo. 
Někde přibylo síťových pavouků.

  
Zdrojem molic jsou ještě poslední migranti z řepek, ale začínají dominovat potomci generace 
vyvinuté na brukvovité zelenině (ze starších listů se přesunou na mladé, část dospělců odlétá 
na jiné rostliny). 
 
 



 
Fota molic z minulého roku ze stejného období – takto napadené listy zatím nejsou, ale pokud 
se podcení ochrana, může být podobná početnost v další generaci 



 
Někde přibylo skokově dřepčíků/poškození, napadají i starší rostliny – z usychajících rostlin 
v krajině se začínají stahovat na šťavnatou zeleninu  
 
 
 



  
Snůšky vajíček běláska zelného (vlevo) jsou nápadné, ale v porostech polní zeleniny jsou 
vzácné, více škodí b. řepový, který klade pouze 1 vajíčko 

   
Poškození listů cibule molíkem česnekovým – housenka skeletuje list z vnitřní strany – po 
rozříznutí listu uvnitř housenka 

 
Podobné příznaky vytváří vrtalka (beznohá larva minuje v listu) – ale stejně jako molík je 
v Polabí na polích s cibulí na hraně pozorovatelnosti 



   
Na okrajích může škodit mandelinka  Objevují se dospělci kovaříka začoudlého 

 
Vlivem vlhka hnije cibule, která je následně využita saprofágním hmyzem (nejčastěji různé 
druhy dvoukřídlých) 
 

   
Plošná mina vrtalky     Třásněnek je málo, poškození je z dřívější doby 



  
Pokračuje kladení květilky zelné i nálet mšice zelné a broskvoňové 

  
Dospělec a kokon lumka rodu Diadegma, který parazituje zápředníčka 

 
Kokon lumčíka v místě žíru housenky zápředníčka, kterou larva parazitoida zahubila 



   
Larvy, kukly a dospělci pestřenky jsou v porostech stále hojní, ale s úbytkem mšic též ubývají 
 

 
Mumiovité mšice napadené mšicomary – vlevo rod Praon, který se kuklí pod zahubenou mšicí  



Odchyt osenice polní a zápředníčka do feromonových lapáků v roce 2021 
 tečkovaně – průměrný odchyt v předchozích letech (průměr ze všech 3 lokalit) 

 zápředníček – čárkovaná čára (průhledný lapák), plná čára (neprůhledný lapák) – rozdíly 
v odchytech na stejné lokalitě 

Osenice – začátek letu 2. generace 

Zápředníček – lokálně vysoký výskyt => bez ochrany dojde k poškození listů 

 
 

 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 32. TÝDEN (9.8.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. Monitoring je podpořen 
z prostředků MZe – NAP (Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů). 
 

Výskyt škůdců 

Zvyšuje se početnost molice vlaštovičníkové, vyšší pozornost věnovat ochraně porostů 
sklízených v září/říjnu, ve kterých má čas se namnožit. Zdrojem molic jsou porosty zeleniny 
– po sklizni co nejdříve zapravit do půdy. V porostech vajíčka a housenky můr i běláska. 
V hlávkách zelí třásněnky. 

 

Brukvovitá zelenina – molic přibývá, zdrojem jsou především starší porosty – zapravit do půdy 
ještě před líhnutím dospělců. Pokud jsou sklizené porosty bez pupárií molic, možno ponechat 
jako lapací rostliny. Začínají se objevovat třásněnky v hlávkách zelí, pokud zalezou pod listy, 
insekticidy se k nim nedostanou – ochranu cílit na naletující jedince. Jsou první snůšky a housenky 
můry zelné a kapustové, početnost se bude zvyšovat. Zápředníčků je méně, ale lokálně mohou 
škodit, stejně tak bělásci a další druhy motýlů. Obdobně variabilní škodlivost je u dřepčíků, jeden 
týden jsou, další téměř žádní. Konec kladení květilky, v porostech larvy a pupária. Někde 
v nízkých počtech přežívají mšice. 

Ostatní zelenina – odchyty osenice polní se postupně zvyšují, první housenky budou do 14 dnů. 
V některých porostech může škodit polyfágní kovolesklec gama. Z dalších druhů ve vyšších 
počtech pouze mandelinka bramborová a třásněnky.  

Deštivé a vlhké počasí podporuje rozvoj chorob => bude vyšší výskyt saprofágních druhů hmyzu 

(vyvíjejí se v hnijící zelenině – nejsou příčinou hnilob - neškodí). 

 

     
Rizikové – molice, zápředníček, mandelinka, dřepčíci   



Molice vlaštovičníková 

- početnost se postupně zvyšuje, nepodcenit 
ochranu především u porostů, které 
zůstanou na poli do konce září/října, na nich 
se může rychle namnožit.  

Zdrojem jsou především starší porosty, které 
je nutné v případě výskytu pupáríí zapravit 
do půdy co nejdříve po sklizni.  

Monitoring – na spodní straně listů dospělci, 
snůšky vajíček, nymfy a pupária. 

Ochrana – při vyšším výskytu ošetřit proti 
dospělcům před vykladením vajíček. 
Tankmix s olejem výrazně zvýší účinnost.  

 

Dřepčíci – Phyllotreta spp. 

- plošný výskyt, ale jen místy nad prahem 
škodlivosti. V letošním roce je zatím nižší 
tlak. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – vyšší škodlivost je za sucha, kdy 
poškozené listy rychleji usychají. U mladých 
rostlin se ošetření provádí při výskytu více 
než 1 dospělce na rostlinu, u rostlin s více 
listy určuje ochranu rozsah poškození listové 
plochy. 

Prevencí je obsev mladých porostů hořčicí, 
kterou dřepčíci upřednostňují před tuhými 
listy většiny druhů brukvovitých zelenin. 

 

Zápředníček polní 

- tento týden méně housenek i dospělců, ale 
nepodceňovat, příští týden se může 
početnost opět zvýšit. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 
listu může být více housenek. Mají tvar 
brousku (nejširší uprostřed, k hlavě a 
zadečku se zužují). Skeletují listy, vrchní 
pokožka zůstává neporušena. 

Dospělci se monitorují feromonovými 
lapáky. 

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 
spodní straně listů pod pokožkou => použít 
přípravky pronikající do pletiv (lokálně 
systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 

 

Bělásek řepový 

- housenky bělásků jsou citlivé 
k insekticidům, ale v letošním roce není 
takový tlak škůdců, proto se mohou dožít do 
vyšších instarů (letos na polích více 
housenek). Škodí hl. v druzích tvořících 
hlávky (vada vzhledu – pouze na zpracování). 

Monitoring – žlutá vajíčka jednotlivě na 
spodní straně listu, zelená housenka 
zpočátku na spodní straně listu, starší se 
zažírají do hlávek (pozná se podle čerstvého 
trusu nalepeného na listech či 
nahromaděného v paždí listů). 

Příbuzný b. zelný klade více vajíček a 
housenky žerou pohromadě, letos je více 
dospělců než v předchozích letech, ale škodí 
především na zahrádkách, na polích občas 
dospělci, vajíčka a housenky zatím 
minimálně. 

Ochrana – pod prahem škodlivosti držen 
ochrannou proti dřepčíkům a molicím, 
škodlivost se projeví při nižší intenzitě 
ochrany. Starší instary ukryté v hlávkách 
jsou hůře zasažitelné. 

 

Mšice zelná a broskvoňová 

- slabá migrace pokračuje, regulaci většinou 
zvládnou predátoři bez použití insekticidů. 

Monitoring – různě velké kolonie na listech a 
v hlávkách. 



Ochrana – provést v závislosti na početnosti 
užitečných organismů. V současnosti hojné 
larvy pestřenek i mšicomaři si s malými 
koloniemi dokáží poradit. 

 

Třásněnky 

- na brukvovitých rostlinách výskyt lokální, 
ale noví dospělci mohou naletovat z okolí. 
Na cibuli jsou počty dospělců i nymf stále 
nízké, bez škod. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy nebo volně na 
listech. V místě sání černé kupičky trusu. 

Ochrana – v závislosti na množství a 
poškozené ploše. U citlivých odrůd 
brukvovité zeleniny po sání vznikají i 

nádorky – vada vzhledu. Vyšší riziko je u 
velkých rostlin, které začínají tvořit hlávky – 
dospělci se v nich schovají a postřik se k nim 
nedostane – ochrana se cílí na naletující 
dospělce. 

 

Užitečné organizmy 

Obdobné minulému týdnu. Zvyšuje se výskyt 
parazitoidů zápředníčka (lumek + lumčík), 
v porostech poletují dospělci mšicomarů a 
parazitoidi pestřenek z podčeledi 
Diplazontinae. S úbytkem mšic ubylo 
pestřenek, z vajíček zlatooček zatím larvy 
vidět nejsou. Slunéček stále velmi málo. 

 

  
 

  
Začínají se objevovat snůšky můr a první vylíhlé housenky, početnost se bude zvyšovat 
  
 



 
 

 
Sklizené, ale nezapravené porosty jsou zdrojem molic pro další plochy. Na spodní straně listů 
kedlubnů pupária a čerstvě vylíhlý dospělec (má ještě průhledná křídla). 
 
 

  



Odchyt osenice polní a zápředníčka do feromonových lapáků v roce 2021 
 tečkovaně – průměrný odchyt v předchozích letech (průměr ze všech 3 lokalit) 

 zápředníček – čárkovaná čára (průhledný lapák), plná čára (neprůhledný lapák) – rozdíly 
v odchytech na stejné lokalitě 

Osenice – začátek letu 2. generace 
Zápředníček – vyšší výskyt pouze lokálně 
 

 
 

 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 33. TÝDEN (16.8.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. Monitoring je podpořen 
z prostředků MZe – NAP (Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů). 
 

Výskyt škůdců 

S ochlazením se aktivita škůdců snížila. Na brukvích jsou rizikové molice, housenky můr a 
běláska, lokálně mohou škodit i třásněnky. Na některých lokalitách vyšší odchyty osenice 
polní v lapácích - lokálně může způsobit škody. Na pozdních bramborech může škodit 
mandelinka. 

 

Brukvovitá zelenina – výskyt škůdců podobný minulému týdnu, s ochlazením se aktivita zpomalí, 
po oteplení se opět začnou projevovat. Pozornost zaměřit hlavně na molice, kterých je letos 
málo, ale stále mohou ohrozit později sklízené plodiny. Zdrojem jsou starší porosty – zapravit do 
půdy ještě před líhnutím dospělců. Pokud jsou sklizené porosty bez pupárií molic, možno 
ponechat jako lapací rostliny. Lokálně jsou třásněnky v hlávkách zelí, pokud zalezou pod listy, 
insekticidy se k nim nedostanou – ochranu cílit na naletující jedince. Lokálně škodí housenky 
můry zelné a kapustové, početnost se bude zvyšovat. Zápředníčků je méně, ale lokálně mohou 
škodit, stejně tak bělásci a další druhy motýlů. Obdobně variabilní škodlivost je u dřepčíků, jeden 
týden jsou, další téměř žádní. Někde v nízkých počtech přežívají mšice. 

Ostatní zelenina – v Semicích jsou vyšší odchyty osenice polní, na dalších lokalitách odchyty 
nízké, tzn. lokálně může způsobit výrazné škody – od příštího týdne začít monitorovat housenky. 
Z dalších druhů ve vyšších počtech pouze mandelinka bramborová a třásněnky.  

Deštivé a vlhké počasí podporuje rozvoj chorob => bude vyšší výskyt saprofágních druhů hmyzu 

(vyvíjejí se v hnijící zelenině – nejsou příčinou hnilob - neškodí). 

 

     
Rizikové – molice, housenky můr a běláska, zápředníček, mandelinka, dřepčíci  



Molice vlaštovičníková 

- početnost se postupně zvyšuje, nepodcenit 
ochranu především u porostů, které 
zůstanou na poli do konce září/října, na nich 
se může rychle namnožit.  

Zdrojem jsou především starší porosty, které 
je nutné v případě výskytu pupáríí zapravit 
do půdy co nejdříve po sklizni.  

Monitoring – na spodní straně listů dospělci, 
snůšky vajíček, nymfy a pupária. 

Ochrana – při vyšším výskytu ošetřit proti 
dospělcům před vykladením vajíček. 
Tankmix s olejem výrazně zvýší účinnost.  

 

Osenice polní 

- lokálně nadprůměrné odchyty do 
feromonových lapáků => lokálně vyšší riziko 
škod oproti jiným rokům. Koncem tohoto 
týdne budou vylíhlé housenky z prvních 
kladení – začít s monitoringem. 

Osenice preferují mladší porosty, ze zelenin 
mají oblíbený celer, ale v jaké plodině 
budou škodit, nelze předvídat. I při 
nadprůměrných výskytech dospělců nemusí 
škodit – mohou klást na výdroly nebo 
nezemědělskou půdu => ochranu dělat na 
základě monitoringu.  

Monitoring – hledat požerky na částech 
rostlin blízko půdy (u celeru na řapících), 
mladé housenky přes den ukryté v půdě – 
prstem prohrabat vrchní vrstvu půdy 
v blízkosti rostliny. 

Ochrana – proti housenkám do 3. instaru (do 
velikosti 1–1,5 cm), provádí se navečer nebo 
v noci, kdy jsou housenky aktivní. Starší 
housenky zůstávají trvale pod povrchem 
půdy, kam se přípravky nedostanou. 

 

Housenky můr 

- let a kladení můry zelené a kapustové jsou 
stále na začátku, druhá generace obou druhů 
je rozvleklá, škodit mohou až do konce září. 

Monitoring – snůšky vajíček a housenky na 
spodní straně listů. 

Ochrana – cílit na mladé housenky, které 
jsou nejcitlivější. Starší se zažírají do 
hlávek, kam se postřik nedostane. 

 

Dřepčíci – Phyllotreta spp. 

- plošný výskyt, ale jen místy nad prahem 
škodlivosti. V letošním roce je zatím nižší 
tlak. Výskyt se bude postupně snižovat – 
přesunou se na výdrol řepky a hořčici. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – vyšší škodlivost je za sucha, kdy 
poškozené listy rychleji usychají. U mladých 
rostlin se ošetření provádí při výskytu více 
než 1 dospělce na rostlinu, u rostlin s více 
listy určuje ochranu rozsah poškození listové 
plochy. 

 

Zápředníček polní 

- tento týden méně housenek i dospělců, ale 
nepodceňovat, příští týden se může 
početnost opět zvýšit. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 
listu může být více housenek. Mají tvar 
brousku (nejširší uprostřed, k hlavě a 
zadečku se zužují). Skeletují listy, vrchní 
pokožka zůstává neporušena. 

Dospělci se monitorují feromonovými 
lapáky. 

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 



spodní straně listů pod pokožkou => použít 
přípravky pronikající do pletiv (lokálně 
systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 

 

Bělásek řepový 

- housenky bělásků jsou citlivé 
k insekticidům, ale v letošním roce není 
takový tlak škůdců, proto se mohou dožít do 
vyšších instarů (letos na polích více 
housenek). Škodí hl. v druzích tvořících 
hlávky (vada vzhledu – pouze na zpracování). 

Monitoring – žlutá vajíčka jednotlivě na 
spodní straně listu, zelená housenka 
zpočátku na spodní straně listu, starší se 
zažírají do hlávek (pozná se podle čerstvého 
trusu nalepeného na listech či 
nahromaděného v paždí listů). 

Ochrana – pod prahem škodlivosti držen 
ochrannou proti jiným škůdcům, škodlivost 
se projeví při nižší intenzitě ochrany. Starší 
instary ukryté v hlávkách jsou hůře 
zasažitelné. 

Mšice zelná 

- místy přežívají nevýznamné kolonie, 
regulaci většinou zvládnou predátoři bez 
použití insekticidů. 

Monitoring – různě velké kolonie na listech a 
v hlávkách. 

Ochrana – provést v závislosti na početnosti 
užitečných organismů. V současnosti hojné 
larvy pestřenek i mšicomaři si s malými 
koloniemi dokáží poradit. 

 

Třásněnky 

- na brukvovitých rostlinách výskyt lokální, 
ale noví dospělci mohou naletovat z okolí. 

Na cibuli jsou počty dospělců i nymf stále 
nízké, bez škod. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy nebo volně na 
listech. V místě sání černé kupičky trusu. 

Ochrana – v závislosti na množství a 
poškozené ploše. U citlivých odrůd 
brukvovité zeleniny po sání vznikají i 
nádorky – vada vzhledu. Vyšší riziko je u 
velkých rostlin, které začínají tvořit hlávky – 
dospělci se v nich schovají a postřik se k nim 
nedostane – ochrana se cílí na naletující 
dospělce. 

 

Užitečné organizmy 

Početnost zpravidla nízká, odpovídá nízkému 
výskytu škůdců. Kde jsou zbytky populací 
mšic, je komplex afidofágů a jejich 
(hyper)parazitoidů. V housenkách a kuklách 
zápředníčka parazitují lumci a lumčíci. Na 
okrajích porostů s housenkami můry zelné 
mohou létat samice lumka rodu Therion 
(velikost 1,5 cm) – využít k nepřímému 
monitoringu. 

 

 

  
 



  
Na listech snůšky a housenky můr, početnost se bude zvyšovat 
 
 

 
Sklizené, ale nezapravené porosty jsou zdrojem molic pro další plochy. Na spodní straně listů 
kedlubnů pupária a čerstvě vylíhlý dospělec (má ještě průhledná křídla). 
 
 

  



Odchyt osenice polní a zápředníčka do feromonových lapáků v roce 2021 
 tečkovaně – průměrný odchyt v předchozích letech (průměr ze všech 3 lokalit) 

 zápředníček – čárkovaná čára (průhledný lapák), plná čára (neprůhledný lapák) – rozdíly 
v odchytech na stejné lokalitě 

Osenice – začátek letu 2. generace, lokálně nadprůměrné výskyty – začít s monitoringem 
housenek 
Zápředníček – vyšší výskyt pouze lokálně 
 

 
 

 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 34. TÝDEN (23.8.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. Monitoring je podpořen 
z prostředků MZe – NAP (Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů). 
 

Výskyt škůdců 

Ani tento týden není počasí pro migraci škůdců příznivé, na plodinách budou škodit druhy, 
které jsou již na pozemku (molice, housenky můr a běláska, dřepčíci, třásněnky, mandelinka 
bramborová). V hlávkách zelí a kapusty se zvětšují kolonie mšice zelné. 

Brukvovitá zelenina – chladnější počasí s občasným deštěm není pro většinu druhů příznivé, 
omezuje migraci i vývoj (žír) škůdců. Výskyt škůdců podobný minulému týdnu, na lokalitách 
s přežívajícími koloniemi mšice zelené dochází k jejich postupném zvětšování, ale jedná se 
pouze o jednotlivé rostliny. Důvodem je nižší aktivita predátorů (letos především pestřenek). 
Pozornost zaměřit hlavně na molice, kterých je letos málo, ale stále mohou ohrozit později 
sklízené plodiny. Zdrojem jsou starší porosty – zapravit do půdy ještě před líhnutím dospělců. 
Pokud jsou sklizené porosty bez pupárií molic, možno ponechat jako lapací rostliny. Lokálně jsou 
třásněnky v hlávkách zelí. Lokálně škodí housenky můry zelné a kapustové, početnost se bude 
zvyšovat. Zápředníčků je méně, ale lokálně mohou škodit, stejně tak bělásci a další druhy motýlů. 
Obdobně variabilní škodlivost je u dřepčíků, jeden týden jsou, další téměř žádní.  

Ostatní zelenina – v Semicích jsou vyšší odchyty osenice polní, na dalších lokalitách odchyty 
nízké, tzn. lokálně může způsobit výrazné škody – začít monitorovat housenky. Z dalších druhů 
ve vyšších počtech pouze mandelinka bramborová a třásněnky. Na různých plodinách se začíná 
objevovat sviluška chmelová, ale příznaky poškození zatím nejsou. S ohledem na počasí by se 
sviluškou na polní zelenině problém být neměl, ale na suchých, teplých místech pozemku (pod 
stromy na souvrati) může dojít k lokálním škodám. 

Deštivé a vlhké počasí podporuje rozvoj chorob => bude vyšší výskyt saprofágních druhů hmyzu 

(vyvíjejí se v hnijící zelenině – nejsou příčinou hnilob - neškodí). 

     
Rizikové – molice, housenky můr a běláska, zápředníček, mandelinka, dřepčíci  



Molice vlaštovičníková 

- početnost většinou stagnuje, přesto 
nepodcenit ochranu především u porostů, 
které zůstanou na poli do konce září/října, 
na nich se může rychle namnožit.  

Zdrojem jsou především starší porosty, které 
je nutné v případě výskytu pupáríí zapravit 
do půdy co nejdříve po sklizni.  

Monitoring – na spodní straně listů dospělci, 
snůšky vajíček, nymfy a pupária. 

Ochrana – při vyšším výskytu ošetřit proti 
dospělcům před vykladením vajíček. 
Tankmix s olejem výrazně zvýší účinnost.  

 

Osenice polní 

- lokálně nadprůměrné odchyty do 
feromonových lapáků => lokálně vyšší riziko 
škod oproti jiným rokům. 

Osenice preferují mladší porosty, ze zelenin 
mají oblíbený celer, ale v jaké plodině 
budou škodit, nelze předvídat. I při 
nadprůměrných výskytech dospělců nemusí 
škodit – mohou klást na výdroly nebo 
nezemědělskou půdu => ochranu dělat na 
základě monitoringu.  

Monitoring – hledat požerky na částech 
rostlin blízko půdy (u celeru na řapících), 
mladé housenky přes den ukryté v půdě – 
prstem prohrabat vrchní vrstvu půdy 
v blízkosti rostliny. 

Ochrana – proti housenkám do 3. instaru (do 
velikosti 1–1,5 cm), provádí se navečer nebo 
v noci, kdy jsou housenky aktivní. Starší 
housenky zůstávají trvale pod povrchem 
půdy, kam se přípravky nedostanou. 

 

Housenky můr 

- let a kladení můry zelené a kapustové jsou 
stále na začátku, druhá generace obou druhů 
je rozvleklá, škodit mohou až do konce září. 

Monitoring – snůšky vajíček a housenky na 
spodní straně listů. 

Ochrana – cílit na mladé housenky, které 
jsou nejcitlivější. Starší se zažírají do 
hlávek, kam se postřik nedostane. 

 

Dřepčíci – Phyllotreta spp. 

- plošný výskyt, ale jen místy nad prahem 
škodlivosti. Výskyt se bude postupně 
snižovat – přesunou se na výdrol řepky a 
hořčici. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – u mladých rostlin se ošetření 
provádí při výskytu více než 1 dospělce na 
rostlinu, u rostlin s více listy určuje ochranu 
rozsah poškození listové plochy. 

 

Zápředníček polní 

- je další generace, v porostech dospělci i 
mladé housenky, ale početnost zatím nízká. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 
listu může být více housenek. Mají tvar 
brousku (nejširší uprostřed, k hlavě a 
zadečku se zužují). Skeletují listy, vrchní 
pokožka zůstává neporušena. 

Dospělci se monitorují feromonovými 
lapáky. 

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 
spodní straně listů pod pokožkou => použít 
přípravky pronikající do pletiv (lokálně 
systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 

 



Sviluška chmelová 

- polyfágní druh, napadá nadzemní orgány 
různých zelenin. Výskyt ve venkovních 
podmínkách zatím velmi nízký, s ohledem na 
počasí by s ní problém být neměl, ale na 
sušších lokalitách nebo ve srážkovém stínu 
pod stromy může lokálně způsobit vadu 
vzhledu. 

Monitoring – listy žloutnou, na spodní straně 
listů pavučinka, pod kterou jsou vajíčka, 
nymfy a dospělci svilušek (použít lupu). 

Ochrana – do plodin, do kterých nejsou 
registrovány žádné akaricidy, nebo krátce 
před sklizní použít oleje – pozor na popálení. 

 

Bělásek řepový 

- housenky bělásků jsou citlivé 
k insekticidům, ale v letošním roce není 
takový tlak škůdců, proto se mohou dožít do 
vyšších instarů (letos na polích více 
housenek). Škodí hl. v druzích tvořících 
hlávky (vada vzhledu – pouze na zpracování). 

Monitoring – žlutá vajíčka jednotlivě na 
spodní straně listu, zelená housenka 
zpočátku na spodní straně listu, starší se 
zažírají do hlávek (pozná se podle čerstvého 
trusu nalepeného na listech či 
nahromaděného v paždí listů). 

Ochrana – pod prahem škodlivosti držen 
ochrannou proti jiným škůdcům, škodlivost 
se projeví při nižší intenzitě ochrany. Starší 
instary ukryté v hlávkách jsou hůře 
zasažitelné. 

 

 

Mšice zelná 

- s ústupem predátorů se začínají kolonie 
rozrůstat (zelí, kapusta), ale jedná se o 
jednotlivé rostliny. 

Monitoring – různě velké kolonie na listech a 
v hlávkách. 

Ochrana – provést v závislosti na početnosti 
užitečných organismů. Při nízkém napadení 
oloupat při sklizni vrchní listy hlávky. 

 

Třásněnky 

- na brukvovitých rostlinách výskyt lokální, 
ale noví dospělci mohou naletovat z okolí. 
Na cibuli jsou počty dospělců i nymf stále 
nízké, bez škod. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy nebo volně na 
listech. V místě sání černé kupičky trusu. 

Ochrana – v závislosti na množství a 
poškozené ploše. U citlivých odrůd 
brukvovité zeleniny po sání vznikají i 
nádorky – vada vzhledu. Vyšší riziko je u 
velkých rostlin, které začínají tvořit hlávky – 
dospělci se v nich schovají a postřik se k nim 
nedostane – ochrana se cílí na naletující 
dospělce. 

 

Užitečné organizmy 

S chladnějším počasím začnou postupně 
ubývat, již se to projevuje u pestřenek. 
Početnost zpravidla nízká, odpovídá nízkému 
výskytu škůdců. Kde jsou zbytky populací 
mšic, je komplex afidofágů a jejich 
(hyper)parazitoidů. V housenkách a kuklách 
zápředníčka parazitují lumci a lumčíci. Na 
okrajích porostů s housenkami můry zelné 
mohou létat samice lumka rodu Therion 
(velikost 1,5 cm) – využít k nepřímému 
monitoringu. 

  



  
Na listech mrkve vzácně miny vrtalky Phytomyza chaerophylli, neplést s napadením nati 
chorobou 
 

 
Vylíhlý snůška můry zelné, v okolí není žádný požerek od housenek – funguje reziduální účinek 
předchozího postřiku 
 



  
Na listech snůšky a housenky můr, početnost se bude zvyšovat 
 
 

 
Sklizené, ale nezapravené porosty jsou zdrojem molic pro další plochy. Na spodní straně listů 
kedlubnů pupária a čerstvě vylíhlý dospělec (má ještě průhledná křídla). 
 
 

  



Odchyt osenice polní a zápředníčka do feromonových lapáků v roce 2021 
 tečkovaně – průměrný odchyt v předchozích letech (průměr ze všech 3 lokalit) 

 zápředníček – čárkovaná čára (průhledný lapák), plná čára (neprůhledný lapák) – rozdíly 
v odchytech na stejné lokalitě 

Osenice – začátek letu 2. generace, lokálně nadprůměrné výskyty – začít s monitoringem 
housenek 
Zápředníček – vyšší výskyt pouze lokálně 
 

 
 

 
 

  



Odchyt můry kapustové do feromonových lapáků v roce 2021 
 úlovky se zvyšují, housenky mohou lokálně škodit na  brukvovité zelenině, řepě i dalších 

plodinách 
 

 
 
 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 35. TÝDEN (30.8.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. Monitoring je podpořen 
z prostředků MZe – NAP (Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů). 
 

Výskyt škůdců 

Zvyšuje se početnost housenek můr, lokálně i molice vlaštovičníkové a mšice zelné. Začíná 
klást nová generace květilky zelné. Další škůdci lokálně, v závislosti na lokalitě a ochraně 
(dřepčíci, bělásci, třásněnky, osenice polní, vrtalky, mandelinka bramborová). Zvyšuje se 
aktivita drátovců, pozemky s vyšším výskytem sklízet přednostně. 

 

Brukvovitá zelenina – začíná klást další generace květilky zelné, vlhká půda podporuje líhnutí 
dospělců i vajíček. Objevují se mladé housenky můry zelné a kapustové, kladení pokračuje, 
početnost se bude zvyšovat. Především na hlávkové kapustě škodlivé výskyty molic + růst černí 
na medovici – zintenzivnit ochranu. Lokálně vyšší výskyt min vrtalek na listech kedlubnů 
(ohniskově až 100 % napadených rostlin). Na ostatních zeleninách se daří držet pod prahem 
škodlivosti. U ostatních druhů výskyt podobný minulému týdnu: na lokalitách s přežívajícími 
koloniemi mšice zelené dochází k jejich postupném rozrůstání, ale jedná se pouze o jednotlivé 
rostliny. Důvodem je nižší aktivita predátorů (letos především pestřenek). Lokálně jsou třásněnky 
v hlávkách zelí. Zápředníčků je méně, ale lokálně mohou škodit, stejně tak bělásci a další druhy 
motýlů. Obdobně variabilní škodlivost je u dřepčíků, jeden týden jsou, další téměř žádní.  

Ostatní zelenina – v Semicích jsou vyšší odchyty osenice polní, na dalších lokalitách odchyty 
nízké, tzn. lokálně může způsobit výrazné škody – monitorovat housenky. Po letním poklesu 
začínají aktivovat drátovci, čím déle zůstanou plodiny na pozemku, tím vyšší bude poškození 
(kořenová zelenina, brambory…). Z dalších druhů ve vyšších počtech pouze mandelinka 
bramborová a třásněnky. Na různých plodinách se začíná objevovat sviluška chmelová, ale 
příznaky poškození zatím nejsou. S ohledem na počasí by se sviluškou na polní zelenině problém 
být neměl, ale na suchých, teplých místech pozemku (pod stromy na souvrati) může dojít 
k lokálním škodám. 

Deštivé a vlhké počasí podporuje rozvoj chorob => bude vyšší výskyt saprofágních druhů hmyzu 

(vyvíjejí se v hnijící zelenině – nejsou příčinou hnilob - neškodí). 



     
Rizikové – molice, housenky můr a běláska, květilka, drátovci, zápředníček, dřepčíci, 
mandelinka  
 

 
Začínají se objevovat porosty napadené molicí – po deštích se hromadí bílé šupinky v listech 
nebo na půdě pod rostlinou 
 

 
Drátovci se probudili z letního spánku – škody budou vzrůstat 
   



Molice vlaštovičníková 

- početnost většinou stagnuje, ale již se 
objevují porosty (zvláště na její oblíbené 
kapustě) se škodlivým výskytem. Na 
medovici se tvoří černě.  

Zdrojem jsou především starší porosty, které 
je nutné v případě výskytu pupáríí zapravit 
do půdy co nejdříve po sklizni.  

Monitoring – na spodní straně listů dospělci, 
snůšky vajíček, nymfy a pupária. 

Ochrana – při vyšším výskytu ošetřit proti 
dospělcům před vykladením vajíček. 
Tankmix s olejem výrazně zvýší účinnost.  

Problematická je především hlávková 
kapusta, u které je obtížné kvalitně ošetřit 
spodní stranu zkrabacených listů – pokud se 
pěstuje v pruzích mezi další brukvovitou 
zeleninou, je třeba provádět její ochranu 
v kratších intervalech, než okolní porosty. 
Kromě vlastního poškození je kapusta 
zdrojem molic pro okolní druhy zelenin. 

 

Osenice polní 

- lokálně nadprůměrné odchyty do 
feromonových lapáků => lokálně vyšší riziko 
škod oproti jiným rokům. 

Osenice preferují mladší porosty, ze zelenin 
mají oblíbený celer, ale v jaké plodině 
budou škodit, nelze předvídat. I při 
nadprůměrných výskytech dospělců nemusí 
škodit – mohou klást na výdroly nebo 
nezemědělskou půdu => ochranu dělat na 
základě monitoringu.  

Monitoring – hledat požerky na částech 
rostlin blízko půdy (u celeru na řapících), 
mladé housenky přes den ukryté v půdě – 
prstem prohrabat vrchní vrstvu půdy 
v blízkosti rostliny. 

Ochrana – proti housenkám do 3. instaru (do 
velikosti 1–1,5 cm), provádí se navečer nebo 
v noci, kdy jsou housenky aktivní. Starší 

housenky zůstávají trvale pod povrchem 
půdy, kam se přípravky nedostanou. 

 

Housenky můr 

- let a kladení můry zelené a kapustové jsou 
stále na začátku, druhá generace obou druhů 
je rozvleklá, škodit mohou až do konce září. 

Monitoring – požerky jsou vidět při průchodu 
porostem – hledat snůšky vajíček a housenky 
na spodní straně poškozených listů. Výskyt 
často ohniskový. 

Ochrana – cílit na mladé housenky, které 
jsou nejcitlivější. Starší se zažírají do 
hlávek, kam se postřik nedostane. 

 

Drátovci 

- po letní pauze se začíná zvyšovat aktivita 
drátovců v povrchové vrstvě půdy. Při 
stejném počtu drátovců by letos nemusely 
být tak vysoké škody jako v suchých letech, 
půda je vlhká a drátovci nebudou mít 
potřebu hledat optimální mikroklima 
(vlhkost) uvnitř kořenů/hlíz – požerky budou 
spíše na povrchu. 

Monitoring – mladé rostliny jsou opožděné 
v růstu, vadnou a odumírají. U rostlin 
s mohutným kořenovým systémem se 
napadení neprojeví. Vyrýpnout rostlinu 
s příznaky a hledat larvy drátovců v blízkosti 
kořenů či hlíz. Před výsevem/sázením půdní 
výkopky nebo návnady. 

Ochrana – nesázet/neset náchylné plodiny 
na zamořené pozemky. V plodinách, kde je 
to možné, použít moření sadby a osiva nebo 
granulované insekticidy. 

Kořenová zelenina a brambory před sklizní – 
pozemky či části pozemků s drátovci sklízet 
nejdříve, čím déle zůstanou na pozemku, 
tím vyšší bude poškození. 

 



Vrtalky a vrtule celerová 

- vrtalky vytvářejí na různých zeleninách (hl. 
brukvovité a celer) chodbičkové nebo plošné 
miny, obdobně vrtule celerová. Výskyty 
v posledních letech nízké, ale v ohnisku 
může být až 100 % rostlin s jednou nebo více 
minami. 

Monitoring – při vyšším výskytu možno 
pozorovat dospělce na listech, lze použít i 
žluté misky/lepové desky a smýkání, ale 
diagnostika dospělců je obtížná a v praxi 
zpravidla nepoužitelná. 

Ochranu možno signalizovat podle prvních, 
začínajících min v listech – v té době ještě 
dospělci kladou. 

Ochrana – provádí se proti dospělcům před 
vykladením. Při výskytu velkým min je 
zpravidla již pozdě: i) účinnost přípravků je 
nízká a ii) listy jsou již poškozeny. Celkově 
výskyty nízké (vada vzhledu), postačí při 
sklizni odlomit napadený list. 

 

Dřepčíci – Phyllotreta spp. 

- plošný výskyt, ale jen místy nad prahem 
škodlivosti. Výskyt se bude postupně 
snižovat – přesunou se na výdrol řepky a 
hořčici. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – u mladých rostlin se ošetření 
provádí při výskytu více než 1 dospělce na 
rostlinu, u rostlin s více listy určuje ochranu 
rozsah poškození listové plochy. 

 

Zápředníček polní 

- početnost celkově nízká, ale stejně jako 
v loňském roce může škodit na podzim (až do 
října) i při nízké početnosti - nepodcenit. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 

listu může být více housenek. Mají tvar 
brousku (nejširší uprostřed, k hlavě a 
zadečku se zužují). Skeletují listy, vrchní 
pokožka zůstává neporušena. 

Dospělci se monitorují feromonovými 
lapáky. 

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 
spodní straně listů pod pokožkou => použít 
přípravky pronikající do pletiv (lokálně 
systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 

 

Sviluška chmelová 

- polyfágní druh, napadá nadzemní orgány 
různých zelenin. Výskyt ve venkovních 
podmínkách zatím velmi nízký, s ohledem na 
počasí by s ní problém být neměl, ale na 
sušších lokalitách nebo ve srážkovém stínu 
pod stromy může lokálně způsobit vadu 
vzhledu. 

Monitoring – listy žloutnou, na spodní straně 
listů pavučinka, pod kterou jsou vajíčka, 
nymfy a dospělci svilušek (použít lupu). 

Ochrana – do plodin, do kterých nejsou 
registrovány žádné akaricidy, nebo krátce 
před sklizní použít oleje – pozor na popálení. 

 

Bělásek řepový 

- se snižováním intenzity ochrany proti jiným 
škůdcům přežívá více housenek bělásků, 
proto se s podzimem škodlivost zvyšuje. 
Škodí hl. v  hlávkách (vada vzhledu – pouze 
na zpracování). Jedna housenka zničí jednu 
hlávku. 

Monitoring – žlutá vajíčka jednotlivě na 
spodní straně listu, zelená housenka 
zpočátku na spodní straně listu, starší se 
zažírají do hlávek (pozná se podle čerstvého 



trusu nalepeného na listech či 
nahromaděného v paždí listů). 

Ochrana – pod prahem škodlivosti držen 
ochrannou proti jiným škůdcům, škodlivost 
se projeví při nižší intenzitě ochrany. Starší 
instary ukryté v hlávkách jsou hůře 
zasažitelné. 

Mšice zelná 

- s ústupem predátorů se začínají kolonie 
rozrůstat (zelí, kapusta), ale jedná se o 
jednotlivé rostliny. 

Monitoring – různě velké kolonie na listech a 
v hlávkách (i schované pod vrchními listy – 
oloupat). 

Ochrana – provést v závislosti na početnosti 
užitečných organismů. Při nízkém napadení 
stačí oloupat při sklizni vrchní listy hlávky s 
kolonií. 

 

Třásněnky 

- na brukvovitých rostlinách výskyt lokální, 
ale noví dospělci mohou naletovat z okolí. 
Někde silné poškození listů v hlávkách 
(nádorky). Na cibuli jsou počty dospělců i 
nymf stále nízké, bez škod. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy nebo volně na 
listech (v zelí i v hlávce pod několika listy). 
V místě sání černé kupičky trusu. 

Ochrana – v závislosti na množství a 
poškozené ploše. U citlivých odrůd 
brukvovité zeleniny po sání vznikají i 
nádorky – vada vzhledu. Vyšší riziko je u 
velkých rostlin, které začínají tvořit hlávky – 
dospělci se v nich schovají a postřik se k nim 
nedostane – ochrana se cílí na naletující 
dospělce. 

 

Užitečné organizmy 

S chladnějším počasím začnou postupně 
ubývat, již se to projevuje u pestřenek, 
proto se pozvolna zvětšují kolonie mšice 
zelné. Početnost zpravidla nízká, odpovídá 
nízkému výskytu škůdců. Kde jsou zbytky 
populací mšic, je komplex afidofágů a jejich 
(hyper)parazitoidů. V housenkách a kuklách 
zápředníčka parazitují lumci a lumčíci. Na 
okrajích porostů s housenkami můry zelné se 
objevují hojněji samice lumka rodu Therion 
(velikost 1,5 cm) – využít k nepřímému 
monitoringu – začít hledat intenzivněji 
mladé housenky. 

  



   
Poškozený list s mladými housenkami můr   Vajíčko květilky zelné 
 

 
Kolonie mšice zelné se pozvolna rozrůstají. V kolonii mumiovité mšice - napadené mšicomary, 
dospělci hojní na rostlinách, ale parazitace je nízká. Celý rok chybějí slunéčka a s podzimem 
ubylo i pestřenek, které mšice dosud efektivně regulovaly. 



 
Vůně nahnilých částí láká různý hmyz - nejčastěji dvoukřídlé a brouky 
 

  
V ohnisku mohou být miny vrtalek na každé rostlině   Vylíhlá kukla běláska  



 
Housenka polyfágního různorožce pelyňkového (délka 5 cm) napodobuje v klidu větvičku. 
V porostech se vyskytuje vzácně – neškodí. 
 

 
Na rostlinách se mohou objevit různé kokony, ukrývající vajíčka pavouků 
 

  



Odchyt osenice polní a zápředníčka do feromonových lapáků v roce 2021 
 tečkovaně – průměrný odchyt v předchozích letech (průměr ze všech 3 lokalit) 

 zápředníček – čárkovaná čára (průhledný lapák), plná čára (neprůhledný lapák) – rozdíly 
v odchytech na stejné lokalitě 

Osenice – letá 2. generace, lokálně nadprůměrné výskyty – monitorovat housenky 
Zápředníček – vyšší výskyt pouze lokálně 
 

 
 

 
  



Odchyt můry kapustové do feromonových lapáků v roce 2021 
 létá 2. generace, housenky se začínají objevovat na brukvovité zelenině, řepě i dalších 

plodinách, spolu s m. zelnou mohou škodit až do října 

 
 
 
 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 36. TÝDEN (6.9.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. Monitoring je podpořen 
z prostředků MZe – NAP (Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů). 
 

Výskyt škůdců 

I přes pěkné počasí zůstává početnost škůdců obdobná minulému týdnu. Rizikové zůstávají 
housenky můr, lokálně i molice vlaštovičníková. Mšice zelná mírně ubyla. Klade květilka 
zelná. Další škůdci lokálně, v závislosti na lokalitě a ochraně (dřepčíci, zápředníček, bělásci, 
třásněnky, osenice polní, vrtalky). Zvyšuje se aktivita drátovců, pozemky s vyšším výskytem 
sklízet přednostně. 

 

Brukvovitá zelenina – škůdců celkově málo, ani teplé a slunečné počasí mnoho nových jedinců 
nenalákalo. Problém je především na rostlinách se škůdci z dřívějšího období (molice). Přesto, 
že byla 1. generace můry zelné i kapustové nadprůměrně početná, výskyt vajíček a housenek 
zatím nízký. Buď preferují jiné rostliny, nebo jejich čas teprve přijde. Klade květilka zelná, 
líhnou se mladé larvy. Především na hlávkové kapustě škodlivé výskyty molic + růst černí na 
medovici – zintenzivnit ochranu. Lokálně vyšší výskyt min vrtalek, ale většina min již starých, 
bez larev. Mšice zelná ubyla. Lokálně zůstávají třásněnky v hlávkách zelí. Zápředníčků je méně, 
ale lokálně mohou škodit, stejně tak bělásci a další druhy motýlů i dřepčíci. 

Ostatní zelenina – odchyty osenice polní v lapácích nižší, ale líhnutí vajíček a žír housenek 
pokračuje – monitorovat housenky. Po letním poklesu začínají aktivovat drátovci, čím déle 
zůstanou plodiny na pozemku, tím vyšší bude poškození (kořenová zelenina, brambory…). Na 
cibuli mohou škodit třásněnky. Na různých plodinách se začíná objevovat sviluška chmelová, ale 
příznaky poškození zatím nejsou. S ohledem na počasí by se sviluškou na polní zelenině problém 
být neměl, ale na suchých, teplých místech pozemku (pod stromy na souvrati) může dojít 
k lokálním škodám. 

     
Rizikové – molice, housenky můr a běláska, květilka, drátovci, zápředníček, dřepčíci  
  



Molice vlaštovičníková 

- početnost většinou stagnuje, ale již se 
objevují porosty (zvláště na její oblíbené 
kapustě) se škodlivým výskytem. Na 
medovici se tvoří černě.  

Zdrojem jsou především starší porosty, které 
je nutné v případě výskytu pupáríí zapravit 
do půdy co nejdříve po sklizni.  

Monitoring – na spodní straně listů dospělci, 
snůšky vajíček, nymfy a pupária. 

Ochrana – při vyšším výskytu ošetřit proti 
dospělcům před vykladením vajíček. 
Tankmix s olejem výrazně zvýší účinnost.  

Problematická je především hlávková 
kapusta, u které je obtížné kvalitně ošetřit 
spodní stranu zkrabacených listů – pokud se 
pěstuje v pruzích mezi další brukvovitou 
zeleninou, je třeba provádět její ochranu 
v kratších intervalech, než okolní porosty. 
Kromě vlastního poškození je kapusta 
zdrojem molic pro okolní druhy zelenin. 

 

Osenice polní 

- lokálně nadprůměrné odchyty do 
feromonových lapáků => lokálně vyšší riziko 
škod oproti jiným rokům. 

Osenice preferují mladší porosty, ze zelenin 
mají oblíbený celer, ale v jaké plodině 
budou škodit, nelze předvídat. I při 
nadprůměrných výskytech dospělců nemusí 
škodit – mohou klást na výdroly nebo 
nezemědělskou půdu => ochranu dělat na 
základě monitoringu.  

Monitoring – hledat požerky na částech 
rostlin blízko půdy (u celeru na řapících), 
mladé housenky přes den ukryté v půdě – 
prstem prohrabat vrchní vrstvu půdy 
v blízkosti rostliny. 

Ochrana – proti housenkám do 3. instaru (do 
velikosti 1–1,5 cm), provádí se navečer nebo 
v noci, kdy jsou housenky aktivní. Starší 

housenky zůstávají trvale pod povrchem 
půdy, kam se přípravky nedostanou. 

 

Housenky můr 

- let a kladení můry zelené a kapustové 
pokračuje, druhá generace obou druhů je 
rozvleklá, škodit mohou až do konce září. 

Monitoring – požerky jsou vidět při průchodu 
porostem – hledat snůšky vajíček a housenky 
na spodní straně poškozených listů. Výskyt 
často ohniskový. 

Ochrana – cílit na mladé housenky, které 
jsou nejcitlivější. Starší se zažírají do 
hlávek, kam se postřik nedostane. 

 

Drátovci 

- po letní pauze se začíná zvyšovat aktivita 
drátovců v povrchové vrstvě půdy. Při 
stejném počtu drátovců by letos nemusely 
být tak vysoké škody jako v suchých letech, 
půda je vlhká a drátovci nebudou mít 
potřebu hledat optimální mikroklima 
(vlhkost) uvnitř kořenů/hlíz – požerky budou 
spíše na povrchu. 

Monitoring – mladé rostliny jsou opožděné 
v růstu, vadnou a odumírají. U rostlin 
s mohutným kořenovým systémem se 
napadení neprojeví. Vyrýpnout rostlinu 
s příznaky a hledat larvy drátovců v blízkosti 
kořenů či hlíz. Před výsevem/sázením půdní 
výkopky nebo návnady. 

Ochrana – nesázet/neset náchylné plodiny 
na zamořené pozemky. V plodinách, kde je 
to možné, použít moření sadby a osiva nebo 
granulované insekticidy. 

Kořenová zelenina a brambory před sklizní – 
pozemky či části pozemků s drátovci sklízet 
nejdříve, čím déle zůstanou na pozemku, 
tím vyšší bude poškození. 

 



Vrtalky a vrtule celerová 

- vrtalky vytvářejí na různých zeleninách (hl. 
brukvovité a celer) chodbičkové nebo plošné 
miny, obdobně vrtule celerová. Výskyty 
v posledních letech nízké, ale v ohnisku 
může být až 100 % rostlin s jednou nebo více 
minami. 

Monitoring – při vyšším výskytu možno 
pozorovat dospělce na listech, lze použít i 
žluté misky/lepové desky a smýkání, ale 
diagnostika dospělců je obtížná a v praxi 
zpravidla nepoužitelná. 

Ochranu možno signalizovat podle prvních, 
začínajících min v listech – v té době ještě 
dospělci kladou. 

Ochrana – provádí se proti dospělcům před 
vykladením. Při výskytu velkým min je 
zpravidla již pozdě: i) účinnost přípravků je 
nízká a ii) listy jsou již poškozeny. Celkově 
výskyty nízké (vada vzhledu), postačí při 
sklizni odlomit napadený list. 

 

Dřepčíci – Phyllotreta spp. 

- plošný výskyt, ale jen místy nad prahem 
škodlivosti. Výskyt se bude postupně 
snižovat – přesunou se na výdrol řepky a 
hořčici. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – u mladých rostlin se ošetření 
provádí při výskytu více než 1 dospělce na 
rostlinu, u rostlin s více listy určuje ochranu 
rozsah poškození listové plochy. 

 

Zápředníček polní 

- početnost celkově nízká, ale stejně jako 
v loňském roce může škodit na podzim (až do 
října) i při nízké početnosti - nepodcenit. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 

listu může být více housenek. Mají tvar 
brousku (nejširší uprostřed, k hlavě a 
zadečku se zužují). Skeletují listy, vrchní 
pokožka zůstává neporušena. Dospělci se 
monitorují feromonovými lapáky. 

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 
spodní straně listů pod pokožkou => použít 
přípravky pronikající do pletiv (lokálně 
systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 

 

Sviluška chmelová 

- polyfágní druh, napadá nadzemní orgány 
různých zelenin. Výskyt ve venkovních 
podmínkách zatím velmi nízký, s ohledem na 
počasí by s ní problém být neměl, ale na 
sušších lokalitách nebo ve srážkovém stínu 
pod stromy může lokálně způsobit vadu 
vzhledu. 

Monitoring – listy žloutnou, na spodní straně 
listů pavučinka, pod kterou jsou vajíčka, 
nymfy a dospělci svilušek (použít lupu). 

Ochrana – do plodin, do kterých nejsou 
registrovány žádné akaricidy, nebo krátce 
před sklizní použít oleje – pozor na popálení. 

 

Bělásek řepový 

- se snižováním intenzity ochrany proti jiným 
škůdcům přežívá více housenek bělásků, 
proto se s podzimem škodlivost zvyšuje. 
Škodí hl. v  hlávkách (vada vzhledu – pouze 
na zpracování). Jedna housenka zničí jednu 
hlávku. 

Monitoring – žlutá vajíčka jednotlivě na 
spodní straně listu, zelená housenka 
zpočátku na spodní straně listu, starší se 
zažírají do hlávek (pozná se podle čerstvého 
trusu nalepeného na listech či 
nahromaděného v paždí listů). 



Ochrana – pod prahem škodlivosti držen 
ochrannou proti jiným škůdcům, škodlivost 
se projeví při nižší intenzitě ochrany. Starší 
instary ukryté v hlávkách jsou hůře 
zasažitelné. 

Mšice zelná 

- s ústupem predátorů se začínají kolonie 
rozrůstat (zelí, kapusta), ale jedná se o 
jednotlivé rostliny. 

Monitoring – různě velké kolonie na listech a 
v hlávkách (i schované pod vrchními listy – 
oloupat). 

Ochrana – provést v závislosti na početnosti 
užitečných organismů. Při nízkém napadení 
stačí oloupat při sklizni vrchní listy hlávky s 
kolonií. 

 

Třásněnky 

- na brukvovitých rostlinách výskyt lokální, 
ale noví dospělci mohou naletovat z okolí. 
Někde silné poškození listů v hlávkách 
(nádorky). Na cibuli jsou počty dospělců i 
nymf stále nízké, bez škod. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy nebo volně na 
listech (v zelí i v hlávce pod několika listy). 
V místě sání černé kupičky trusu. 

Ochrana – v závislosti na množství a 
poškozené ploše. U citlivých odrůd 
brukvovité zeleniny po sání vznikají i 
nádorky – vada vzhledu. Vyšší riziko je u 
velkých rostlin, které začínají tvořit hlávky – 
dospělci se v nich schovají a postřik se k nim 
nedostane – ochrana se cílí na naletující 
dospělce. 

 

Užitečné organizmy 

S chladnějším počasím začnou postupně 
ubývat, již se to projevuje u pestřenek. 
Početnost zpravidla nízká, odpovídá nízkému 
výskytu škůdců. Kde jsou zbytky populací 
mšic, je komplex afidofágů a jejich 
(hyper)parazitoidů. V housenkách a kuklách 
zápředníčka parazitují lumci a lumčíci. Na 
okrajích porostů s housenkami můry zelné se 
objevují hojněji samice lumka rodu Therion 
(velikost 1,5 cm) – využít k nepřímému 
monitoringu – začít hledat intenzivněji 
mladé housenky. 

  



 

 
Meziplodiny jsou prospěšné pro půdu, pokud se do směsi přidají nektarodárné rostliny 
(pohanka, svazenka…) podpoří i biodiverzitu a projasní krajinu pestrými barvami. 
Tyto líbivé porosty je možné využít i k propagaci našeho zelinářství v médiích. 
 

  
Na kvetoucí rostliny, kterých je v krajině chronický nedostatek, se slétne hmyz z širokého 
okolí. Dostatek nektaru a pylu umožní hmyzu vytvořit dostatečné zásoby energie a zimujícím 
jedincům zvýší pravděpodobnost přežití do jara, včetně včely medonosné, která poslední 
roky dostala zabrat. 



 
Začínají se objevovat porosty napadené molicí – po deštích se hromadí bílé šupinky v listech 
nebo na půdě pod rostlinou 
 

 
Drátovci se probudili z letního spánku – škody budou vzrůstat 
 



   
Poškozený list s mladými housenkami můr   Vajíčko květilky zelné 
 

 
Kolonie mšice zelné se pozvolna rozrůstají. V kolonii mumiovité mšice - napadené mšicomary, 
dospělci hojní na rostlinách, ale parazitace je nízká. Celý rok chybějí slunéčka a s podzimem 
ubylo i pestřenek, které mšice dosud efektivně regulovaly. 



 
Vůně nahnilých částí láká různý hmyz - nejčastěji dvoukřídlé a brouky 
 

  
V ohnisku mohou být miny vrtalek na každé rostlině   Vylíhlá kukla běláska  
 

  



Odchyt osenice polní a zápředníčka do feromonových lapáků v roce 2021 
 tečkovaně – průměrný odchyt v předchozích letech (průměr ze všech 3 lokalit) 

 zápředníček – čárkovaná čára (průhledný lapák), plná čára (neprůhledný lapák) – rozdíly 
v odchytech na stejné lokalitě 

Osenice – dospělců ubývá, ale stále se líhnou housenky z předchozích kladení, lokálně 
nadprůměrné výskyty – monitorovat housenky 
Zápředníček – v lapácích nízké odchyty, ale lokálně je slabší poškození listů housenkami 
 

 
 

 
 

  



Odchyt můry kapustové do feromonových lapáků v roce 2021 
 létá 2. generace, housenky se začínají objevovat na brukvovité zelenině, řepě i dalších 

plodinách, spolu s m. zelnou mohou škodit až do října 
 

 
 
 
 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 37. TÝDEN (13.9.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. Monitoring je podpořen 
z prostředků MZe – NAP (Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů). 
 

Výskyt škůdců 

Většina porostů s minimem škůdců, začíná se projevovat podzimní úbytek. Dřepčíci se 
přesunují na řepky a hořčice, ale lokálně může být i na zelenině vyšší početnost, včetně 
dřepčíka olejkového. Do porostů s přemnoženou molicí vlaštovičníkovou naletují na medovici 
včely – pozor při aplikaci přípravků. Končí let můr, ale pokračuje líhnutí housenek 
z předchozích kladení - mohou škodit. Pokračuje kladení květilky zelné.  Další škůdci lokálně, 
v závislosti na lokalitě a ochraně (drátovci, zápředníček, bělásci, třásněnky, vrtalky).  

 

Brukvovitá zelenina – nad prahem škodlivosti pouze molice vlaštovičníková (hlávková kapusta). 
Při migraci do řepek se může na zelenině zastavit dřepčík olejkový. Občasný výskyt housenek 
můr a zápředníčka na listech. Pokračuje kladení a lihnutí květilky zelné. Na listech se objevují 
nové miny vrtalek. Lokálně třásněnky v hlávkách zelí, ale poškození listů je především 
z předchozího období, u většiny porostů je na ochranu pozdě. Se snižováním intenzity ochrany 
mohou škodit v hlávkách bělásci. 

Ostatní zelenina – konec letu osenice polní, ale líhnutí vajíček a žír housenek pokračuje – 
monitorovat housenky. Na rizikových pozemcích sledovat výskyt drátovců, čím déle zůstanou 
plodiny na pozemku, tím vyšší bude poškození (kořenová zelenina, brambory…). Na cibuli mohou 
škodit třásněnky. 

     
Rizikové – molice, housenky můr a běláska, květilka, drátovci, zápředníček, dřepčíci  
  



Molice vlaštovičníková 

- početnost většinou nízká, ale v některých 
porostech kapusty před sklizní škodlivý 
výskyt. Na medovici se tvoří černě a létají 
včely.  

Zdrojem jsou starší porosty, které je nutné 
v případě výskytu pupáríí zapravit do půdy 
co nejdříve po sklizni.  

Monitoring – na spodní straně listů dospělci, 
snůšky vajíček, nymfy a pupária. 

Ochrana – při vyšším výskytu ošetřit proti 
dospělcům před vykladením vajíček. 
Tankmix s olejem výrazně zvýší účinnost.  

Problematická je především hlávková 
kapusta, u které je obtížné kvalitně ošetřit 
spodní stranu zkrabacených listů – pokud se 
pěstuje v pruzích mezi další brukvovitou 
zeleninou, je třeba provádět její ochranu 
v kratších intervalech, než okolní porosty. 
Kromě vlastního poškození je kapusta 
zdrojem molic pro okolní druhy zelenin. 

 

Osenice polní 

- lokálně nadprůměrné odchyty do 
feromonových lapáků => lokálně vyšší riziko 
škod oproti jiným rokům. 

Osenice preferují mladší porosty, ze zelenin 
mají oblíbený celer, ale v jaké plodině 
budou škodit, nelze předvídat. I při 
nadprůměrných výskytech dospělců nemusí 
škodit – mohou klást na výdroly nebo 
nezemědělskou půdu => ochranu dělat na 
základě monitoringu.  

Monitoring – hledat požerky na částech 
rostlin blízko půdy (u celeru na řapících), 
mladé housenky přes den ukryté v půdě – 
prstem prohrabat vrchní vrstvu půdy 
v blízkosti rostliny. 

Ochrana – proti housenkám do 3. instaru (do 
velikosti 1–1,5 cm), provádí se navečer nebo 
v noci, kdy jsou housenky aktivní. Starší 

housenky zůstávají trvale pod povrchem 
půdy, kam se přípravky nedostanou. 

 

Housenky můr 

- konec letu můry zelené a kapustové, druhá 
generace obou druhů je rozvleklá, škodit 
mohou až do konce září. 

Monitoring – požerky jsou vidět při průchodu 
porostem – hledat snůšky vajíček a housenky 
na spodní straně poškozených listů. Výskyt 
často ohniskový. 

Ochrana – cílit na mladé housenky, které 
jsou nejcitlivější. Starší se zažírají do 
hlávek, kam se postřik nedostane. 

 

Drátovci 

- drátovci jsou aktivní, s vysycháním půdy 
budou zalézat hlouběji do kořenů/hlíz 
(potřebují vlhké prostředí, jinak uschnou).  

Monitoring – mladé rostliny jsou opožděné 
v růstu, vadnou a odumírají. U rostlin 
s mohutným kořenovým systémem se 
napadení neprojeví. Vyrýpnout rostlinu 
s příznaky a hledat larvy drátovců v blízkosti 
kořenů či hlíz. Před výsevem/sázením půdní 
výkopky nebo návnady. 

Ochrana – nesázet/neset náchylné plodiny 
na zamořené pozemky. V plodinách, kde je 
to možné, použít moření sadby a osiva nebo 
granulované insekticidy. 

Kořenová zelenina a brambory před sklizní – 
pozemky či části pozemků s drátovci sklízet 
nejdříve, čím déle zůstanou na pozemku, 
tím vyšší bude poškození. 

 

Vrtalky a vrtule celerová 

- vrtalky vytvářejí na různých zeleninách (hl. 
brukvovité a celer) chodbičkové nebo plošné 
miny, obdobně vrtule celerová. Výskyty 
v posledních letech nízké, ale v ohnisku 



může být až 100 % rostlin s jednou nebo více 
minami. 

Monitoring – při vyšším výskytu možno 
pozorovat dospělce na listech, lze použít i 
žluté misky/lepové desky a smýkání, ale 
diagnostika dospělců je obtížná a v praxi 
zpravidla nepoužitelná. 

Ochranu možno signalizovat podle prvních, 
začínajících min v listech – v té době ještě 
dospělci kladou. 

Ochrana – provádí se proti dospělcům před 
vykladením. Při výskytu velkým min je 
zpravidla již pozdě: i) účinnost přípravků je 
nízká a ii) listy jsou již poškozeny. Celkově 
výskyty nízké (vada vzhledu), postačí při 
sklizni odlomit napadený list. 

 

Dřepčíci – Phyllotreta spp. 

- plošný výskyt, ale jen místy nad prahem 
škodlivosti. Přesunují se do řepky a hořčice. 
Obdobně dřepčík olejkový. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – u mladých rostlin se ošetření 
provádí při výskytu více než 1 dospělce na 
rostlinu, u rostlin s více listy určuje ochranu 
rozsah poškození listové plochy. 

 

Zápředníček polní 

- početnost celkově nízká, ale stejně jako 
v loňském roce může škodit na podzim (až do 
října) i při nízké početnosti - nepodcenit. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 
listu může být více housenek. Mají tvar 
brousku (nejširší uprostřed, k hlavě a 
zadečku se zužují). Skeletují listy, vrchní 
pokožka zůstává neporušena. Dospělci se 
monitorují feromonovými lapáky. 

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 
spodní straně listů pod pokožkou => použít 
přípravky pronikající do pletiv (lokálně 
systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 

 

Bělásek řepový 

- se snižováním intenzity ochrany proti jiným 
škůdcům přežívá více housenek bělásků, 
proto se s podzimem škodlivost zvyšuje. 
Škodí hl. v  hlávkách (vada vzhledu – pouze 
na zpracování). Jedna housenka zničí jednu 
hlávku. 

Monitoring – žlutá vajíčka jednotlivě na 
spodní straně listu, zelená housenka 
zpočátku na spodní straně listu, starší se 
zažírají do hlávek (pozná se podle čerstvého 
trusu nalepeného na listech či 
nahromaděného v paždí listů). 

Ochrana – pod prahem škodlivosti držen 
ochrannou proti jiným škůdcům, škodlivost 
se projeví při nižší intenzitě ochrany. Starší 
instary ukryté v hlávkách jsou hůře 
zasažitelné. 

Mšice zelná 

- v porostech stále přežívají kolonie 
z předchozího období, ale jedná se o 
jednotlivé rostliny. 

Monitoring – různě velké kolonie na listech a 
v hlávkách (i schované pod vrchními listy – 
oloupat). 

Ochrana – provést v závislosti na početnosti 
užitečných organismů. Při nízkém napadení 
stačí oloupat při sklizni vrchní listy hlávky s 
kolonií. 

 



Třásněnky 

- na brukvovitých rostlinách výskyt lokální, 
někde vysoké poškození listů v hlávkách 
(nádorky). Na cibuli jsou počty dospělců i 
nymf stále nízké, bez škod. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy nebo volně na 
listech (v zelí i v hlávce pod několika listy). 
V místě sání černé kupičky trusu. 

Ochrana – v závislosti na množství a 
poškozené ploše. U citlivých odrůd 
brukvovité zeleniny po sání vznikají i 
nádorky – vada vzhledu. Vyšší riziko je u 
velkých rostlin, které začínají tvořit hlávky – 
dospělci se v nich schovají a postřik se k nim 

nedostane – ochrana se cílí na naletující 
dospělce. 

 

Užitečné organizmy 

Početnost zpravidla nízká, odpovídá nízkému 
výskytu škůdců. Kde jsou zbytky populací 
mšic, je komplex afidofágů a jejich 
(hyper)parazitoidů. V housenkách a kuklách 
zápředníčka parazitují lumci a lumčíci. Na 
okrajích porostů s housenkami můry zelné se 
objevují hojněji samice lumka rodu Therion 
(velikost 1,5 cm) – využít k nepřímému 
monitoringu – začít hledat intenzivněji 
mladé housenky. 

 

 
Porostů s přemnoženou molicí je letos minimum, při nedostatku mšic je požírají larvy 
pestřenek, ale ani 3 larvy na list početnost významně neovlivní 



 
Na medovici naletují včely – pozor při aplikaci přípravků 
 
 

 
S vysycháním půd bude škodlivost drátovců vzrůstat 
 



   
Poškozený list s mladými housenkami můr   Vajíčko květilky zelné 
 

 
Kolonie mšice zelné stagnují. Užitečných organismů ubývá, může dojít k rozrůstání kolonií. 
 
 



   
V ohnisku mohou být miny vrtalek na každé rostlině  Bělásků je stále dostatek 
 

 
Meziplodiny jsou prospěšné pro půdu, pokud se do směsi přidají nektarodárné rostliny 
(pohanka, svazenka…) podpoří i biodiverzitu a projasní krajinu pestrými barvami. 
Tyto líbivé porosty je možné využít i k propagaci našeho zelinářství v médiích. 
 

  



Odchyt osenice polní a zápředníčka do feromonových lapáků v roce 2021 
 tečkovaně – průměrný odchyt v předchozích letech (průměr ze všech 3 lokalit) 

 zápředníček – čárkovaná čára (průhledný lapák), plná čára (neprůhledný lapák) – rozdíly 
v odchytech na stejné lokalitě 

Osenice – dospělců ubývá, ale stále se líhnou housenky z předchozích kladení, lokálně 
nadprůměrné výskyty – monitorovat housenky 
Zápředníček – v lapácích nízké odchyty, ale lokálně je slabší poškození listů housenkami 
 

 
 

 
 

  



Odchyt můry kapustové do feromonových lapáků v roce 2021 
 konec letu 2. generace, housenky se začínají objevovat na brukvovité zelenině, řepě i 

dalších plodinách, spolu s m. zelnou mohou škodit až do října 
 

 
 
 
 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 38. TÝDEN (20.9.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. Monitoring je podpořen 
z prostředků MZe – NAP (Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů). 
 

Výskyt škůdců 

Do brukví migrují mšice (m. zelná + m. broskvoňová) i třásněnky, ale škody zatím jen u dříve 
napadených porostů. Nepřátel mšic minimum => kolonie se postupně rozrůstají. Lokálně 
může škodit dřepčík olejkový, který se přesouvá na řepky. V porostech s přemnoženou molicí 
vlaštovičníkovou na medovici včely – pozor při aplikaci přípravků. Končí let můr, housenek 
zatím minimum. Pokračuje kladení květilky zelné. Další škůdci lokálně, v závislosti na 
lokalitě a ochraně (drátovci, zápředníček, bělásci, vrtalky).  

 

Brukvovitá zelenina – kolonie mšice zelné se rozrůstají, objevují se škody + do porostů naletují 
samičky a tvoří nové kolonie (zatím malé do 1 cm). Vyskytuje se i m. broskvoňová. Lokálně ve 
vyšších počtech migrují třásněnky s prvními příznaky posátí listů. Pokračuje kladení květilky 
zelné a stěhování dřepčíka olejkového. Molice ve vyšších počtech pouze ve starších porostech. 
Ubývá housenek můr, škodlivost zápředníčka variabilní dle lokality. Se snižováním intenzity 
ochrany mohou škodit v hlávkách bělásci a další škůdci, např. vrtalky. 

Ostatní zelenina – konec letu osenice polní, ale líhnutí vajíček a žír housenek pokračuje – 
monitorovat housenky. Na rizikových pozemcích sledovat výskyt drátovců, čím déle zůstanou 
plodiny na pozemku, tím vyšší bude poškození (kořenová zelenina, brambory…). Zvyšuje se 
početnost třásněnek v cibulovinách, někde již výrazné poškození listů, ochranu zvolit dle 
tolerance odběratelů k poškození (vada vzhledu). 

     
Rizikové – mšice, molice, housenky můr a běláska, květilka, drátovci, zápředníček, dřepčíci  
  



Molice vlaštovičníková 

- početnost většinou nízká, ale v některých 
porostech kapusty před sklizní škodlivý 
výskyt. Na medovici se tvoří černě a létají 
včely.  

Zdrojem jsou starší porosty, které je nutné 
v případě výskytu pupáríí zapravit do půdy 
co nejdříve po sklizni.  

Monitoring – na spodní straně listů dospělci, 
snůšky vajíček, nymfy a pupária. 

Ochrana – při vyšším výskytu ošetřit proti 
dospělcům před vykladením vajíček. 
Tankmix s olejem výrazně zvýší účinnost.  

 

Osenice polní 

- konec letu dospělců, na sledovaných 
lokalitách housenky nejsou, ale škodlivost 
bývá lokální  a do konce září se ještě mohou 
objevit. 

Osenice preferují mladší porosty, ze zelenin 
mají oblíbený celer, ale v jaké plodině 
budou škodit, nelze předvídat. I při 
nadprůměrných výskytech dospělců nemusí 
škodit – mohou klást na výdroly nebo 
nezemědělskou půdu => ochranu dělat na 
základě monitoringu.  

Monitoring – hledat požerky na částech 
rostlin blízko půdy (u celeru na řapících), 
mladé housenky přes den ukryté v půdě – 
prstem prohrabat vrchní vrstvu půdy 
v blízkosti rostliny. 

Ochrana – proti housenkám do 3. instaru (do 
velikosti 1–1,5 cm), provádí se navečer nebo 
v noci, kdy jsou housenky aktivní. Starší 
housenky zůstávají trvale pod povrchem 
půdy, kam se přípravky nedostanou. 

 

Housenky můr 

- konec letu můry zelené a kapustové, druhá 
generace obou druhů je rozvleklá, ale zatím 

to vypadá na nižší škodlivost, v porovnání 
s podzimem 2020, kdy škodila až do půlky 
října. 

Monitoring – požerky jsou vidět při průchodu 
porostem – hledat snůšky vajíček a housenky 
na spodní straně poškozených listů. Výskyt 
často ohniskový. 

Ochrana – cílit na mladé housenky, které 
jsou nejcitlivější. Starší se zažírají do 
hlávek, kam se postřik nedostane. 

 

Drátovci 

- drátovci jsou aktivní, s vysycháním půdy 
budou zalézat hlouběji do kořenů/hlíz 
(potřebují vlhké prostředí, jinak uschnou).  

Monitoring – mladé rostliny jsou opožděné 
v růstu, vadnou a odumírají. U rostlin 
s mohutným kořenovým systémem se 
napadení neprojeví. Vyrýpnout rostlinu 
s příznaky a hledat larvy drátovců v blízkosti 
kořenů či hlíz. Před výsevem/sázením půdní 
výkopky nebo návnady. 

Ochrana – nesázet/neset náchylné plodiny 
na zamořené pozemky. V plodinách, kde je 
to možné, použít moření sadby a osiva nebo 
granulované insekticidy. 

Kořenová zelenina a brambory před sklizní – 
pozemky či části pozemků s drátovci sklízet 
nejdříve, čím déle zůstanou na pozemku, 
tím vyšší bude poškození. 

 

Vrtalky a vrtule celerová 

- vrtalky vytvářejí na různých zeleninách (hl. 
brukvovité a celer) chodbičkové nebo plošné 
miny, obdobně vrtule celerová. Výskyty 
v posledních letech nízké, ale v ohnisku 
může být až 100 % rostlin s jednou nebo více 
minami. 

Monitoring – při vyšším výskytu možno 
pozorovat dospělce na listech, lze použít i 
žluté misky/lepové desky a smýkání, ale 



diagnostika dospělců je obtížná a v praxi 
zpravidla nepoužitelná. 

Ochranu možno signalizovat podle prvních, 
začínajících min v listech – v té době ještě 
dospělci kladou. 

Ochrana – provádí se proti dospělcům před 
vykladením. Při výskytu velkých min je 
zpravidla již pozdě: i) účinnost přípravků je 
nízká a ii) listy jsou již poškozeny. Celkově 
výskyty nízké (vada vzhledu), postačí při 
sklizni odlomit napadený list. 

 

Dřepčíci – Phyllotreta spp. 

- plošný výskyt, ale jen místy nad prahem 
škodlivosti. Přesunují se do řepky a hořčice. 
Častější je teď dřepčík olejkový. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – u mladých rostlin se ošetření 
provádí při výskytu více než 1 dospělce na 
rostlinu, u rostlin s více listy určuje ochranu 
rozsah poškození listové plochy. 

 

Zápředníček polní 

- početnost celkově nízká, ale stejně jako 
v loňském roce může škodit na podzim (až do 
října) i při nízké početnosti - nepodcenit. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 
listu může být více housenek. Mají tvar 
brousku (nejširší uprostřed, k hlavě a 
zadečku se zužují). Skeletují listy, vrchní 
pokožka zůstává neporušena. Dospělci se 
monitorují feromonovými lapáky. 

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 
spodní straně listů pod pokožkou => použít 
přípravky pronikající do pletiv (lokálně 
systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 

Bělásek řepový 

- se snižováním intenzity ochrany proti jiným 
škůdcům přežívá více housenek bělásků, 
proto se s podzimem škodlivost zvyšuje.  

Monitoring – žlutá vajíčka jednotlivě na 
spodní straně listu, zelená housenka 
zpočátku na spodní straně listu, starší se 
zažírají do hlávek (pozná se podle čerstvého 
trusu nalepeného na listech či 
nahromaděného v paždí listů). 

Ochrana – pod prahem škodlivosti držen 
ochrannou proti jiným škůdcům, škodlivost 
se projeví při nižší intenzitě ochrany. Starší 
instary ukryté v hlávkách jsou hůře 
zasažitelné. 

Mšice zelná a broskvoňová 

- lokálně silná migrace, nové kolonie na 
každé rostlině. Kolonie z předchozího období 
se rozrůstají a začínají škodit (často jen na 
jednom druhu zeleniny v rámci pozemku). 

Monitoring – různě velké kolonie na listech a 
v hlávkách (i schované pod vrchními listy – 
oloupat). 

Ochrana – provést v závislosti na početnosti 
užitečných organismů. Při nízkém napadení 
stačí oloupat při sklizni vrchní listy hlávky s 
kolonií. 

 

Třásněnky 

- migrace do brukví i cibule, objevuje se 
poškození listů. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy nebo volně na 
listech (v zelí i v hlávce pod několika listy). 
V místě sání černé kupičky trusu. 

Ochrana – v závislosti na množství a 
poškozené ploše. U citlivých odrůd 
brukvovité zeleniny po sání vznikají i 
nádorky – vada vzhledu. 



Užitečné organizmy 

S podzimem početnost ubývá, proto se 
rozrůstají kolonie mšice zelné a migrující 
samičky mohou úspěšně založit nové 

kolonie. Početnější jsou mšicomaři, kteří 
jsou v regulaci m. zelné nedostateční. 
V housenkách a kuklách zápředníčka 
parazitují lumci a lumčíci. 

 

 
Kolonie mšice zelné se zvětšují, někde již škodlivé výskyty, bez ochrany dojde k retardaci 
růstu, poškození rostlin i snížení kvality 
 

  
Do porostů naletuje m. zelná (i m. broskvoňová), jsou již pidikolonie. Vpravo mšice napadená 
mšicomarem, ale parazitace i predace je nedostatečná a kolonie se postupně rozrůstají. 
 



  
Trásněnky migrují do brukví i na cibuloviny, někde již poškození vzhledu listů, ochranu 
možno spojit s ošetřením proti plísni cibulové 
 

 
V některých porostech je dřepčík olejkový hojnější než ostatní dřepčíci 
 
 



 
S vysycháním půd bude škodlivost drátovců vzrůstat 
 

   
Poškozený list s mladými housenkami můr   Pokračuje kladení květilky zelné 
 
 
 
 
 

  



Odchyt osenice polní a zápředníčka do feromonových lapáků v roce 2021 
 tečkovaně – průměrný odchyt v předchozích letech (průměr ze všech 3 lokalit) 

 zápředníček – čárkovaná čára (průhledný lapák), plná čára (neprůhledný lapák) – rozdíly 
v odchytech na stejné lokalitě 

Osenice – konec letu dospělců, ale stále se líhnou housenky z předchozích kladení, lokálně 
nadprůměrné výskyty – monitorovat housenky 
Zápředníček – v lapácích nízké odchyty, ale lokálně je slabší poškození listů housenkami 
 

 

 



Odchyt můry kapustové do feromonových lapáků v roce 2021 
 konec letu 2. generace, housenek zatím málo, škody jen lokálně 

 

 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 39. TÝDEN (27.9.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. Monitoring je podpořen 
z prostředků MZe – NAP (Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů). 
 

Výskyt škůdců 

Pokračuje migrace i škodlivost mšice zelné, početnost m. broskvoňové i třásněnek obdobná 
minulému týdnu. Nepřátel mšic minimum => kolonie se postupně rozrůstají. Molice 
vlaštovičníková začíná přeletovat na zimní hostitele, ale část populace ještě klade vajíčka na 
zelenině. Na medovici naletují včely. Další škůdci lokálně, v závislosti na lokalitě a ochraně 
(drátovci, zápředníček, můry, bělásci, dřepčíci, vrtalky).  

 

Brukvovitá zelenina – kolonie mšice zelné se rozrůstají, objevují se škody + do porostů naletují 
další samičky a tvoří nové kolonie. Početnost m. broskvoňové i třásněnek stagnuje, ale může 
nastat další migrační vlna. Končí kladení květilky zelné a ubylo i dřepčíka olejkového. Molice ve 
vyšších počtech pouze ve starších porostech, začínají se postupně stěhovat na zimní hostitele. 
Ubývá housenek můr, škodlivost zápředníčka variabilní dle lokality. Se snižováním intenzity 
ochrany mohou škodit v hlávkách bělásci a další škůdci, např. vrtalky. 

Ostatní zelenina – ještě mohou škodit housenky osenic. Na rizikových pozemcích sledovat výskyt 
drátovců, čím déle zůstanou plodiny na pozemku, tím vyšší bude poškození. Zvyšuje se početnost 
třásněnek v cibulovinách, někde již výrazné poškození listů, ochranu zvolit dle tolerance 
odběratelů k poškození (vada vzhledu). 

 

     
Rizikové – mšice, molice, housenky můr, zápředníčka a běláska, květilka, drátovci, dřepčíci  
  



Molice vlaštovičníková 

- početnost většinou nízká, ale v některých 
porostech kapusty před sklizní škodlivý 
výskyt. Na medovici se tvoří černě a létají 
včely.  

Za teplých, slunných dnů dospělci ve velkém 
migruji na zimní hostitele, ale část populace 
ještě zakládá další pokolení na zelenině. 

Monitoring – na spodní straně listů dospělci, 
snůšky vajíček, nymfy a pupária. 

Ochrana – při vyšším výskytu ošetřit proti 
dospělcům před vykladením vajíček. 
Tankmix s olejem výrazně zvýší účinnost.  

 

Osenice polní 

- housenky na sledovaných lokalitách 
neškodí, ale lokální škodlivé výskyt nelze 
vyloučit. 

Monitoring – hledat požerky na částech 
rostlin blízko půdy (u celeru na řapících), 
mladé housenky přes den ukryté v půdě – 
prstem prohrabat vrchní vrstvu půdy 
v blízkosti rostliny. 

Ochrana – proti housenkám do 3. instaru (do 
velikosti 1–1,5 cm), provádí se navečer nebo 
v noci, kdy jsou housenky aktivní. Starší 
housenky zůstávají trvale pod povrchem 
půdy, kam se přípravky nedostanou. 

 

Housenky můr 

- kladení ukončeno, v porostech převažují 
středně staré až starší housenky. Celkově 
škodlivost nízká, ale lokálně mohou být 
holožíry. Vývoj housenek bude ukončen až 
v druhé polovině října – do té doby mohou 
škodit. 

Monitoring – požerky jsou vidět při průchodu 
porostem – hledat housenky na spodní straně 
poškozených listů. Výskyt často ohniskový. 

Ochrana – cílit na mladé housenky, které 
jsou nejcitlivější. Starší se zažírají do 
hlávek, kam se postřik nedostane. 

 

Drátovci 

- drátovci jsou aktivní, s vysycháním půdy 
budou zalézat hlouběji do kořenů/hlíz 
(potřebují vlhké prostředí, jinak uschnou).  

Monitoring – mladé rostliny jsou opožděné 
v růstu, vadnou a odumírají. U rostlin 
s mohutným kořenovým systémem se 
napadení neprojeví. Vyrýpnout rostlinu 
s příznaky a hledat larvy drátovců v blízkosti 
kořenů či hlíz. Před výsevem/sázením půdní 
výkopky nebo návnady. 

Ochrana – nesázet/neset náchylné plodiny 
na zamořené pozemky. V plodinách, kde je 
to možné, použít moření sadby a osiva nebo 
granulované insekticidy. 

Kořenová zelenina a brambory před sklizní – 
pozemky či části pozemků s drátovci sklízet 
nejdříve, čím déle zůstanou na pozemku, 
tím vyšší bude poškození. 

 

Vrtalky a vrtule celerová 

- vrtalky vytvářejí na různých zeleninách (hl. 
brukvovité a celer) chodbičkové nebo plošné 
miny, obdobně vrtule celerová. Výskyty 
v posledních letech nízké, ale v ohnisku 
může být až 100 % rostlin s jednou nebo více 
minami. 

Monitoring – při vyšším výskytu možno 
pozorovat dospělce na listech, lze použít i 
žluté misky/lepové desky a smýkání, ale 
diagnostika dospělců je obtížná a v praxi 
zpravidla nepoužitelná. 

Ochranu možno signalizovat podle prvních, 
začínajících min v listech – v té době ještě 
dospělci kladou. 

Ochrana – provádí se proti dospělcům před 
vykladením. Při výskytu velkých min je 



zpravidla již pozdě: i) účinnost přípravků je 
nízká a ii) listy jsou již poškozeny. Celkově 
výskyty nízké (vada vzhledu), při sklizni 
postačí odlomit napadený list. 

 

Dřepčíci – Phyllotreta spp. 

- početnost nízká, většina preferuje mladé 
řepky a hořčice. Častější je teď dřepčík 
olejkový, ale i toho je oproti minulému 
týdnu méně. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – vzhledem k nízkému výskytu 
zpravidla není třeba. 

 

Zápředníček polní 

- početnost celkově nízká, ale stejně jako 
v loňském roce může škodit na podzim (až do 
října) i při nízké početnosti - nepodcenit. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 
listu může být více housenek. Skeletují listy, 
vrchní pokožka zůstává neporušena.  

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 
spodní straně listů pod pokožkou => použít 
přípravky pronikající do pletiv (lokálně 
systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 

 

Bělásek řepový 

- se snižováním intenzity ochrany proti jiným 
škůdcům přežívá více housenek bělásků, 
proto se s podzimem škodlivost zvyšuje. 
Kladení pokračuje, líhnou se nové housenky. 

Monitoring – žlutá vajíčka jednotlivě na 
spodní straně listu, zelená housenka 
zpočátku na spodní straně listu, starší se 
zažírají do hlávek (pozná se podle čerstvého 

trusu nalepeného na listech či 
nahromaděného v paždí listů). 

Ochrana – pod prahem škodlivosti držen 
ochrannou proti jiným škůdcům, škodlivost 
se projeví při nižší intenzitě ochrany. Starší 
instary ukryté v hlávkách jsou hůře 
zasažitelné. 

Mšice zelná a broskvoňová 

- lokálně silná migrace m. zelné, nové 
kolonie na každé rostlině. Kolonie 
z předchozího období se rozrůstají a začínají 
škodit (často jen na jednom druhu zeleniny 
v rámci pozemku). Početnost 
m. broskvoňové stagnuje, ale lokálně může 
škodit. 

Monitoring – různě velké kolonie na listech a 
v hlávkách (i schované pod vrchními listy – 
oloupat). 

Ochrana – provést v závislosti na početnosti 
užitečných organismů. V současné době 
pestřenek a dalších predátorů v porostech 
minimum, bez ošetření hrozí poškození 
rostlin. 

 

Třásněnky 

- migrace do brukví i cibule, objevuje se 
poškození listů. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy nebo volně na 
listech (v zelí i v hlávce pod několika listy). 
V místě sání černé kupičky trusu. 

Ochrana – v závislosti na množství a 
poškozené ploše. U citlivých odrůd 
brukvovité zeleniny po sání vznikají i 
nádorky – vada vzhledu. 

 

Užitečné organizmy 

S podzimem početnost ubývá, proto se 
rozrůstají kolonie mšice zelné a migrující 
samičky mohou úspěšně založit nové 



kolonie. Početnější jsou mšicomaři, kteří 
jsou v regulaci m. zelné nedostateční. 
V housenkách a kuklách zápředníčka 

parazitují lumci a lumčíci.  Začíná podzimní 
migrace pavouků (babí léto), ale ti jsou 
pouze doplňkoví predátoři.

 

 
Pokračuje nálet mšice zelné, molice se postupně stěhuje na zimní hostitele, ale část 
populace stále klade na zelenině a líhnou se nové nymfy 
 

 
Porostů s přemnoženou molicí vlaštovičníkovou letos mnoho není, ale na porostech krátce 
po sklizni může být hlava na hlavě 
 



 
Na zelenině na sledovaných lokalitách housenky můr pod prahem škodlivosti, ale na jednom 
porostu cukrovky na Olomoucku došlo k lokálnímu přemnožení… 
 

 
… na spodní straně listu různě velké housenky, na tomto pozemku dominuje můra kapustová, 
ale na jiném může být ve vyšším poměru i můra zelná, housenky jsou většinou středně staré, 
při výskytu více než jedné housenky na list dojde do 14 dní k holožíru. Obdobná situace 
může nastat i na zelenině. 
 



 
Kolonie mšice zelné se zvětšují, někde již škodlivé výskyty, bez ochrany dojde k retardaci 
růstu, poškození rostlin i snížení kvality 
 

  
Do porostů naletuje m. zelná (i m. broskvoňová), jsou již pidikolonie. Vpravo mšice napadená 
mšicomarem, ale parazitace i predace je nedostatečná a kolonie se postupně rozrůstají. 
 



  
Trásněnky migrují do brukví i na cibuloviny, někde již poškození vzhledu listů, ochranu 
možno spojit s ošetřením proti plísni cibulové 
 
 

 
S vysycháním půd bude škodlivost drátovců vzrůstat 
 
 
 
 
 
 

  



Odchyt osenice polní a zápředníčka do feromonových lapáků v roce 2021 
 tečkovaně – průměrný odchyt v předchozích letech (průměr ze všech 3 lokalit) 

 zápředníček – čárkovaná čára (průhledný lapák), plná čára (neprůhledný lapák) – rozdíly 
v odchytech na stejné lokalitě 

Osenice – konec letu dospělců, ale stále se líhnou housenky z předchozích kladení, lokálně 
nadprůměrné výskyty – monitorovat housenky 
Zápředníček – v lapácích nízké odchyty, ale lokálně je slabší poškození listů housenkami 
 

 

 



Odchyt můry kapustové do feromonových lapáků v roce 2021 
 konec letu 2. generace, housenek zatím málo, ale lokálně mohou být až holožíry 

 

 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 40. TÝDEN (4.10.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. Monitoring je podpořen 
z prostředků MZe – NAP (Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů). 
 

Výskyt škůdců 

Škůdců postupně ubývá, ale lokálně ještě mohou způsobit poškození rostlin (ve většině 
případů vada vzhledu). V různé míře se vyskytují požerky od housenek (zápředníček polní, 
můry, bělásci), občas se objeví dřepčíci. Pokračuje migrace mšic, ale výskyty většinou pod 
prahem škodlivosti. Molice vlaštovičníková přeletuje na zimní hostitele, ale část populace 
ještě klade vajíčka na zelenině. Na medovici naletují včely. Další škůdci lokálně, v závislosti 
na lokalitě a ochraně (drátovci, vrtalky).  

 

Brukvovitá zelenina – naletují nové mšice, ale kolonie zatím pod prahem škodlivosti. Škodlivé 
výskyty pouze na porostech napadených v dřívějším období. Obdobné je to s molicí. Lokálně se 
objevují požerky listů od zápředníčků a v letošním roce je i zvýšený výskyt min vrtalek. Housenky 
můr na zelenině v nízkých počtech, ale lokálně škodí na jiných plodinách. Občas ve vyšším počtu 
dřepčíci.  

Ostatní zelenina – ještě mohou škodit housenky osenic. Na rizikových pozemcích sledovat výskyt 
drátovců, čím déle zůstanou plodiny na pozemku, tím vyšší bude poškození. Na cibulovinách 
třásněnky, někde již výrazné poškození listů, ochranu zvolit dle tolerance odběratelů k poškození 
(vada vzhledu). 

 

     
Rizikové – mšice, molice, housenky zápředníčka, můr a běláska, drátovci, dřepčíci  
  



Molice vlaštovičníková 

- početnost většinou nízká, ale v některých 
porostech kapusty před sklizní škodlivý 
výskyt. Na medovici se tvoří černě a létají 
včely.  

Za teplých, slunných dnů dospělci ve velkém 
migruji na zimní hostitele, ale část populace 
ještě zakládá další pokolení na zelenině. 

Monitoring – na spodní straně listů dospělci, 
snůšky vajíček, nymfy a pupária. 

Ochrana – při vyšším výskytu ošetřit proti 
dospělcům před vykladením vajíček. 
Tankmix s olejem výrazně zvýší účinnost.  

 

Housenky můr 

- kladení ukončeno, v porostech převažují 
středně staré až starší housenky. Celkově 
škodlivost nízká, ale lokálně mohou být 
holožíry. Vývoj housenek bude ukončen až 
v druhé polovině října – do té doby mohou 
škodit. 

Monitoring – požerky jsou vidět při průchodu 
porostem – hledat housenky na spodní straně 
poškozených listů. Výskyt často ohniskový. 

Ochrana – cílit na mladé housenky, které 
jsou nejcitlivější. Starší se zažírají do 
hlávek, kam se postřik nedostane. 

 

Drátovci 

- drátovci jsou aktivní, s vysycháním půdy 
budou zalézat hlouběji do kořenů/hlíz 
(potřebují vlhké prostředí, jinak uschnou).  

Monitoring – mladé rostliny jsou opožděné 
v růstu, vadnou a odumírají. U rostlin 
s mohutným kořenovým systémem se 
napadení neprojeví. Vyrýpnout rostlinu 
s příznaky a hledat larvy drátovců v blízkosti 
kořenů či hlíz. Před výsevem/sázením půdní 
výkopky nebo návnady. 

Ochrana – nesázet/neset náchylné plodiny 
na zamořené pozemky. V plodinách, kde je 
to možné, použít moření sadby a osiva nebo 
granulované insekticidy. 

Kořenová zelenina a brambory před sklizní – 
pozemky či části pozemků s drátovci sklízet 
nejdříve, čím déle zůstanou na pozemku, 
tím vyšší bude poškození. 

 

Vrtalky a vrtule celerová 

- vrtalky vytvářejí na různých zeleninách (hl. 
brukvovité a celer) chodbičkové nebo plošné 
miny, obdobně vrtule celerová. Výskyty 
v posledních letech nízké, ale v ohnisku 
může být až 100 % rostlin s jednou nebo více 
minami. 

Monitoring – při vyšším výskytu možno 
pozorovat dospělce na listech, lze použít i 
žluté misky/lepové desky a smýkání, ale 
diagnostika dospělců je obtížná a v praxi 
zpravidla nepoužitelná. 

Ochranu možno signalizovat podle prvních, 
začínajících min v listech – v té době ještě 
dospělci kladou. 

Ochrana – provádí se proti dospělcům před 
vykladením. Při výskytu velkých min je 
zpravidla již pozdě: i) účinnost přípravků je 
nízká a ii) listy jsou již poškozeny. Celkově 
výskyty nízké (vada vzhledu), při sklizni 
postačí odlomit napadený list. 

 

Dřepčíci – Phyllotreta spp. a dřepčík 
olejkový 

- početnost nízká, většina preferuje mladé 
řepky a hořčice.  

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – vzhledem k nízkému výskytu 
zpravidla není třeba. 

 



Zápředníček polní 

- početnost celkově nízká, ale stejně jako 
v loňském roce může škodit na podzim (až do 
října) i při nízké početnosti - nepodcenit. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 
listu může být více housenek. Skeletují listy, 
vrchní pokožka zůstává neporušena.  

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 
spodní straně listů pod pokožkou => použít 
přípravky pronikající do pletiv (lokálně 
systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 

 

Bělásek řepový 

- se snižováním intenzity ochrany proti jiným 
škůdcům přežívá více housenek bělásků, 
proto se s podzimem škodlivost zvyšuje. 
Kladení pokračuje, líhnou se nové housenky. 

Monitoring – žlutá vajíčka jednotlivě na 
spodní straně listu, zelená housenka 
zpočátku na spodní straně listu, starší se 
zažírají do hlávek (pozná se podle čerstvého 
trusu nalepeného na listech či 
nahromaděného v paždí listů). 

Ochrana – pod prahem škodlivosti držen 
ochrannou proti jiným škůdcům, škodlivost 
se projeví při nižší intenzitě ochrany. Starší 
instary ukryté v hlávkách jsou hůře 
zasažitelné. 

Mšice zelná a broskvoňová 

- migrace m. zelné pokračuje, ale v nižší 
míře. Kolonie z předchozího období se 
rozrůstají a začínají škodit (často jen na 
jednom druhu zeleniny v rámci pozemku). 
Početnost m. broskvoňové stagnuje, ale 
lokálně může škodit (více na řepkách). 

Monitoring – různě velké kolonie na listech a 
v hlávkách (i schované pod vrchními listy – 
oloupat). 

Ochrana – provést v závislosti na početnosti 
užitečných organismů. V současné době 
pestřenek a dalších predátorů v porostech 
minimum, bez ošetření hrozí poškození 
rostlin. 

 

Třásněnky 

- migrace do brukví i cibule, objevuje se 
poškození listů. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy nebo volně na 
listech (v zelí i v hlávce pod několika listy). 
V místě sání černé kupičky trusu. 

Ochrana – v závislosti na množství a 
poškozené ploše. U citlivých odrůd 
brukvovité zeleniny po sání vznikají i 
nádorky – vada vzhledu. 

 

Užitečné organizmy 

S podzimem početnost ubývá, proto se 
rozrůstají kolonie mšice zelné a migrující 
samičky mohou úspěšně založit nové 
kolonie. Početnější jsou mšicomaři, kteří 
jsou v regulaci m. zelné nedostateční. 
V housenkách a kuklách zápředníčka 
parazitují lumci a lumčíci. 

 

 



  
Poškození listů od zápředníčka (vlevo) a vrtalky 
 

 
Vzácně se objevují i housenky běláska zelného 



 
 
Pokračuje nálet mšice zelné, molice se postupně stěhuje na zimní hostitele, ale část 
populace stále klade na zelenině a líhnou se nové nymfy 
 

 
Porostů s přemnoženou molicí vlaštovičníkovou letos mnoho není, ale na porostech krátce 
po sklizni může být hlava na hlavě 
 



 
Na zelenině na sledovaných lokalitách housenky můr pod prahem škodlivosti, ale na jednom 
porostu cukrovky na Olomoucku došlo k lokálnímu přemnožení… 
 

 
… na spodní straně listu různě velké housenky, na tomto pozemku dominuje můra kapustová, 
ale na jiném může být ve vyšším poměru i můra zelná, housenky jsou většinou středně staré, 
při výskytu více než jedné housenky na list dojde do 14 dní k holožíru. Obdobná situace 
může nastat i na zelenině. 
 
 
  



Odchyt zápředníčka do feromonových lapáků v roce 2021 
 tečkovaně – průměrný odchyt v předchozích letech (průměr ze všech 3 lokalit) 

 zápředníček – čárkovaná čára (průhledný lapák), plná čára (neprůhledný lapák) – rozdíly 
v odchytech na stejné lokalitě 

Zápředníček – v lapácích nízké odchyty, ale lokálně je slabší poškození listů housenkami 
 

 
 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 41. TÝDEN (11.10.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. Monitoring je podpořen 
z prostředků MZe – NAP (Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů). 
 

Výskyt škůdců 

V chladném počasí je migrace škůdců omezena, škody mohou vzniknout pouze v porostech 
napadených v dřívějším období (molice vlaštovičníková, mšice zelná, housenky, drátovci). 

  

Brukvovitá zelenina – nad prahem škodlivosti molice vlaštovičníková a mšice zelná. U m. zelné 
již jen slabá migrace do porostů, molice se může přesouvat z napadených ploch na mladší 
výsadby, pokud se pěstují kousek od sebe. Lokálně požerky od zápředníčků, housenky můr na 
zelenině v nízkých počtech, ale mohou škodit na jiných plodinách. Min vrtalek ubývá, většinou 
starší miny bez larev.  

Ostatní zelenina – mohou škodit housenky osenic. Na rizikových pozemcích sledovat výskyt 
drátovců, čím déle zůstanou plodiny na pozemku, tím vyšší bude poškození. Na cibulovinách 
třásněnky, někde již výrazné poškození listů, ochranu zvolit dle tolerance odběratelů k poškození 
(vada vzhledu). 

 

     
Rizikové – mšice, molice, housenky zápředníčka, můr a běláska, drátovci, dřepčíci  
  



Molice vlaštovičníková 

- pokud je v sousedství napadený porost, 
mohou stále naletovat na pozdní výsazy. Na 
medovici se tvoří černě a létají včely.  

Monitoring – na spodní straně listů dospělci, 
snůšky vajíček, nymfy a pupária. 

Ochrana – při vyšším výskytu ošetřit proti 
dospělcům před vykladením vajíček. 
Tankmix s olejem výrazně zvýší účinnost.  

 

Housenky můr 

- kladení ukončeno, v porostech převažují 
středně staré až starší housenky. Celkově 
škodlivost nízká, ale lokálně mohou být 
holožíry. Vývoj housenek bude ukončen až 
v druhé polovině října – do té doby mohou 
škodit. 

Monitoring – požerky jsou vidět při průchodu 
porostem – hledat housenky na spodní straně 
poškozených listů. Výskyt často ohniskový. 

Ochrana – cílit na mladé housenky, které 
jsou nejcitlivější. Starší se zažírají do 
hlávek, kam se postřik nedostane. 

 

Drátovci 

- drátovci jsou aktivní, s vysycháním půdy 
budou zalézat hlouběji do kořenů/hlíz 
(potřebují vlhké prostředí, jinak uschnou).  

Monitoring – mladé rostliny jsou opožděné 
v růstu, vadnou a odumírají. U rostlin 
s mohutným kořenovým systémem se 
napadení neprojeví. Vyrýpnout rostlinu 
s příznaky a hledat larvy drátovců v blízkosti 
kořenů či hlíz. Před výsevem/sázením půdní 
výkopky nebo návnady. 

Ochrana – nesázet/neset náchylné plodiny 
na zamořené pozemky. V plodinách, kde je 
to možné, použít moření sadby a osiva nebo 
granulované insekticidy. 

Kořenová zelenina a brambory před sklizní – 
pozemky či části pozemků s drátovci sklízet 
nejdříve, čím déle zůstanou na pozemku, 
tím vyšší bude poškození. 

 

Vrtalky a vrtule celerová 

- vrtalky vytvářejí na různých zeleninách (hl. 
brukvovité a celer) chodbičkové nebo plošné 
miny, obdobně vrtule celerová. Výskyty 
v posledních letech nízké, ale v ohnisku 
může být až 100 % rostlin s jednou nebo více 
minami. 

Monitoring – při vyšším výskytu možno 
pozorovat dospělce na listech, lze použít i 
žluté misky/lepové desky a smýkání, ale 
diagnostika dospělců je obtížná a v praxi 
zpravidla nepoužitelná. 

Ochranu možno signalizovat podle prvních, 
začínajících min v listech – v té době ještě 
dospělci kladou. 

Ochrana – provádí se proti dospělcům před 
vykladením. Při výskytu velkých min je 
zpravidla již pozdě: i) účinnost přípravků je 
nízká a ii) listy jsou již poškozeny. Celkově 
výskyty nízké (vada vzhledu), při sklizni 
postačí odlomit napadený list. 

 

Dřepčíci – Phyllotreta spp. a dřepčík 
olejkový 

- početnost nízká, většina preferuje mladé 
řepky a hořčice.  

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – vzhledem k nízkému výskytu 
zpravidla není třeba. 

 

Zápředníček polní 

- početnost celkově nízká, ale stejně jako 
v loňském roce může škodit na podzim (až do 
října) i při nízké početnosti - nepodcenit. 



Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 
listu může být více housenek. Skeletují listy, 
vrchní pokožka zůstává neporušena.  

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 
spodní straně listů pod pokožkou => použít 
přípravky pronikající do pletiv (lokálně 
systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 

 

Bělásek řepový 

- se snižováním intenzity ochrany proti jiným 
škůdcům přežívá více housenek bělásků, 
proto se s podzimem škodlivost zvyšuje. 

Monitoring – zelená housenka zpočátku na 
spodní straně listu, starší se zažírají do 
hlávek (pozná se podle čerstvého trusu 
nalepeného na listech či nahromaděného 
v paždí listů). 

Ochrana – pod prahem škodlivosti držen 
ochrannou proti jiným škůdcům, škodlivost 
se projeví při nižší intenzitě ochrany. Starší 
instary ukryté v hlávkách jsou hůře 
zasažitelné. 

 

Mšice zelná a broskvoňová 

- migrace m. zelné pokračuje, ale v nižší 
míře. Kolonie z předchozího období většinou 
obdobné velikosti. Početnost 
m. broskvoňové stagnuje, ale lokálně může 
škodit (více na řepkách). 

Monitoring – různě velké kolonie na listech a 
v hlávkách (i schované pod vrchními listy – 
oloupat). 

Ochrana – provést v závislosti na početnosti 
užitečných organismů. V současné době 
pestřenek a dalších predátorů v porostech 
minimum, bez ošetření hrozí poškození 
rostlin. 

 

Třásněnky 

- dospělců ubylo, ale lokálně mohou škodit. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy nebo volně na 
listech (v zelí i v hlávce pod několika listy). 
V místě sání černé kupičky trusu. 

Ochrana – v závislosti na množství a 
poškozené ploše. U citlivých odrůd 
brukvovité zeleniny po sání vznikají i 
nádorky – vada vzhledu. 

 

Užitečné organizmy 

Výskyt velmi nízký, na polích pouze 
mšicomaři a občas pavouci. 

  

Kolonie m. zelné s mšicomary

 



 
Molice stále přítomna včetně nejmladších vývojových stádií  
 

 
Poškození póru třásněnkami 



  
Poškození listů od zápředníčka (vlevo) a vrtalky 
 

 
Vzácně se objevují i housenky běláska zelného 



 
Pokračuje slabý nálet mšice zelné, molice se postupně stěhuje na zimní hostitele, ale část 
populace stále klade na zelenině a líhnou se nové nymfy 
 

 
Porostů s přemnoženou molicí vlaštovičníkovou letos mnoho není, ale na porostech krátce 
po sklizni může být hlava na hlavě 
 
 
 
  



Odchyt zápředníčka do feromonových lapáků v roce 2021 
 tečkovaně – průměrný odchyt v předchozích letech (průměr ze všech 3 lokalit) 

 zápředníček – čárkovaná čára (průhledný lapák), plná čára (neprůhledný lapák) – rozdíly 
v odchytech na stejné lokalitě 

Zápředníček – v lapácích velmi nízké odchyty, ale lokálně je slabší poškození listů housenkami 
 

 
 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 42. TÝDEN (18.10.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. Monitoring je podpořen 
z prostředků MZe – NAP (Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů). 
 

Výskyt škůdců 

Molice vlaštovičníková využívá teplé dny k přesunu na zimní hostitele, ale v napadených 
porostech jí stále zůstává dostatek. Vyšší teplota podporuje žír housenek a objevují se nové 
minikolonie mšice zelné a broskvoňové.  

 

Brukvovitá zelenina – ploch i škůdců postupně ubývá, nově se objevují pouze mšice, ale i nadále 
mohou překvapit housenky (zápředníček, můry, bělásci), které v teplých dnech zintenzivňují žír 
a mohou proděravět listy. Molice je stále přítomna, bude se líhnout i ve skladech. Nových min 
od vrtalek minimum, převažují starší bez larev. 

Ostatní zelenina – mohou škodit housenky osenic. V listech špenátu jsou miny od květilky řepné, 
hojní jsou i dospělci => min bude přibývat. Vyšší poškození je v oblastech s již sklizenou 
cukrovkou, odkud se květilky stěhují na špenát. Někde může být ještě problém s drátovci i 
třásněnkami. 

 

     
Rizikové – housenky zápředníčka, můr a běláska, mšice, molice, drátovci  
  



Molice vlaštovičníková 

- pokud je v sousedství napadený porost, 
mohou stále naletovat na pozdní výsazy. Na 
medovici se tvoří černě a létají včely.  

Monitoring – na spodní straně listů dospělci, 
snůšky vajíček, nymfy a pupária. 

Ochrana – při vyšším výskytu ošetřit proti 
dospělcům před vykladením vajíček. 
Tankmix s olejem výrazně zvýší účinnost.  

 

Housenky můr 

- kladení ukončeno, v porostech převažují 
středně staré až starší housenky. Celkově 
škodlivost nízká, ale lokálně mohou být 
holožíry. Vývoj housenek bude ukončen až 
v druhé polovině října – do té doby mohou 
škodit. 

Monitoring – požerky jsou vidět při průchodu 
porostem – hledat housenky na spodní straně 
poškozených listů. Výskyt často ohniskový. 

Ochrana – provádět s ohledem na teplotu, 
v chladu nejsou housenky aktivní => 
minimální požerový účinek.  

 

Drátovci 

- postupně se stěhují do hlubších vrstev 
k zimování.  

Monitoring – mladé rostliny jsou opožděné 
v růstu, vadnou a odumírají. U rostlin 
s mohutným kořenovým systémem se 
napadení neprojeví. Vyrýpnout rostlinu 
s příznaky a hledat larvy drátovců v blízkosti 
kořenů či hlíz. Před výsevem/sázením půdní 
výkopky nebo návnady. 

Ochrana – pozemky či části pozemků 
s drátovci sklízet nejdříve, čím déle 
zůstanou na pozemku, tím vyšší bude 
poškození. 

 

Vrtalky a vrtule celerová 

- vrtalky vytvářejí na různých zeleninách (hl. 
brukvovité a celer) chodbičkové nebo plošné 
miny, obdobně vrtule celerová.  

Monitoring – při vyšším výskytu možno 
pozorovat dospělce na listech, lze použít i 
žluté misky/lepové desky a smýkání, ale 
diagnostika dospělců je obtížná a v praxi 
zpravidla nepoužitelná. 

Ochranu možno signalizovat podle prvních, 
začínajících min v listech – v té době ještě 
dospělci kladou. 

Ochrana – provádí se proti dospělcům před 
vykladením. Při výskytu velkých min je 
zpravidla již pozdě: i) účinnost přípravků je 
nízká a ii) listy jsou již poškozeny. Celkově 
výskyty nízké (vada vzhledu), při sklizni 
postačí odlomit napadený list. 

 

Dřepčíci – Phyllotreta spp. a dřepčík 
olejkový 

- početnost nízká, většina preferuje mladé 
řepky a hořčice.  

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – vzhledem k nízkému výskytu 
zpravidla není třeba. 

 

Zápředníček polní 

- housenky stále v porostech, lokálně mohou 
škodit. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 
listu může být více housenek. Skeletují listy, 
vrchní pokožka zůstává neporušena.  

Ochrana – provádí se proti mladým 
housenkám, které jsou nejcitlivější 
k insekticidům. Housenky jsou ukryté na 
spodní straně listů pod pokožkou => použít 
přípravky pronikající do pletiv (lokálně 



systémové) nebo kontaktními přípravky 
ošetřit i spodní stranu listů. 

 

Bělásci 

- se snižováním intenzity ochrany proti jiným 
škůdcům přežívá více housenek bělásků, 
proto se s podzimem škodlivost zvyšuje. 

Monitoring – zelená housenka zpočátku na 
spodní straně listu, starší se zažírají do 
hlávek (pozná se podle čerstvého trusu 
nalepeného na listech či nahromaděného 
v paždí listů). 

Ochrana – pod prahem škodlivosti držen 
ochrannou proti jiným škůdcům, škodlivost 
se projeví při nižší intenzitě ochrany. Starší 
instary ukryté v hlávkách jsou hůře 
zasažitelné. 

Mšice zelná a broskvoňová 

- migrace mšic pokračuje, ale v nižší míře. 
Kolonie z předchozího období většinou 
obdobné velikosti. 

Monitoring – různě velké kolonie na listech a 
v hlávkách (i schované pod vrchními listy – 
oloupat). 

Ochrana – provést v závislosti na početnosti 
užitečných organismů. V současné době 
pestřenek a dalších predátorů v porostech 
minimum, bez ošetření hrozí poškození 
rostlin. 

 

Třásněnky 

- dospělců ubylo, ale lokálně mohou škodit. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy nebo volně na 
listech (v zelí i v hlávce pod několika listy). 
V místě sání černé kupičky trusu. 

Ochrana – v závislosti na množství a 
poškozené ploše. U citlivých odrůd 
brukvovité zeleniny po sání vznikají i 
nádorky – vada vzhledu. 

 

Užitečné organizmy 

Výskyt nízký, na polích hlavně mšicomaři a 
občas pavouci. Na okrajích v teplých dnech 
dospělci blanokřídlých parazitoidů, 
nejčastěji ze skupin parazitujících motýly. 
Z housenek běláska zelného vylézají lumčíci 
a tvoří žluté kokony vedle hostitele. 
Parazitace může dosahovat až 90 %.  

  

Kokony lumčíka u housenky běláska, která do 
několika dní uhyne.

 
 



  
Na špenátu jsou hojné miny i dospělci květilky řepné 
 

 
Naopak vzácné jsou kovolesklec gama i nové snůšky můr. Na brukvích škodí nejčastěji 
zápředníček. 
 
 



 
Květák poškozený housenkami bělásků 
 

 
Obdobně dopadne i zelí, pokud se zavčasu neošetří. Před zavedením insekticidů patřili 
bělásci mezi nejvýznamnější škůdce brukvovitých, s průměrnou škodlivostí okolo 10 %. 



 

 
Molice je stále přítomna včetně nejmladších vývojových stádií  
 

 
Poškození póru třásněnkami 



  
Poškození listů od zápředníčka (vlevo) a vrtalky 
 
 

 
Oba druhy bělásků je možné najít i na listech křenu 
 
 
  



Odchyt zápředníčka do feromonových lapáků v roce 2021 
 tečkovaně – průměrný odchyt v předchozích letech (průměr ze všech 3 lokalit) 

 zápředníček – čárkovaná čára (průhledný lapák), plná čára (neprůhledný lapák) – rozdíly 
v odchytech na stejné lokalitě 

Zápředníček – do lapáků se již nechytá, ale lokálně je slabší poškození listů housenkami 
 

 
 



MONITORING ŠKŮDCŮ POLNÍ 
ZELENINY – 43. TÝDEN (25.10.2021) 

Kamil Holý 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
 

Zprávy jsou zveřejňovány v Zelinářském zpravodaji, na Rostlinolékařském portálu a umístěny na 
webových stránkách VÚRV: www.vurv.cz – záložka Poradenství. Monitoring je podpořen 
z prostředků MZe – NAP (Národní akční plán k bezpečnému používání pesticidů). 
 

Výskyt škůdců 

Do zbylých porostů brukvovité zeleniny naletují nové mšice, tvoří minikolonie, rostlinám 
neškodí, ale mohou vadit odběratelům. V nízké míře se objevují i nové požerky od 
zápředníčků. Z předchozího období přetrvává výskyt molice vlaštovičníkové a mšic, pokud 
se dostanou do skladů, mohou škodit i později. 

  

Dnešní zpráva o výskytu škůdců je v tomto roce poslední. Výhled na listopad je příznivý, škůdců 
zeleniny na polích mnoho není, někde může být problém s třásněnkami na cibulovinách, 
housenkami můr na listech nebo osenic v půdě. Na pozemcích s osenicemi bude riziko škod i na 
jaře, obdobné to bude s drátovci. 

Pokud bude i nadále pěkné počasí, může být problém s přenašeči viróz na ozimech. Kdo pěstuje 
spolu se zeleninou i řepku, bude se nejspíše potýkat i s dřepčíkem olejkovým. 

Brukvovitá zelenina – v teplých dnech naletují nové mšice, ale intenzita je nízká a mohou vadit 
zákazníkům pouze svojí přítomností, rostliny nepoškodí. V nízkém počtu jsou i nové housenky od 
zápředníčka. Molic ubývá, ale pokud se naskladní pupária do skladu, mohou v teple dokončit 
vývoj a poletovat uvnitř skladů. Obdobné je to se mšicí zelnou, naskladněné kolonie mohou 
nějaký čas fungovat i ve skladech. Ostatních housenek minimum, stejně jako nových min od 
vrtalek. 

Ostatní zelenina – mohou škodit housenky osenic. V listech špenátu jsou miny od květilky řepné, 
hojní jsou i dospělci. Vyšší poškození je v oblastech s již sklizenou cukrovkou, odkud se květilky 
stěhují na špenát. Lokálně může být problém s třásněnkami. 

      
Rizikové – mšice, housenky zápředníčka, můr a molice 
  



Molice vlaštovičníková 

- na pozemcích stále přítomna, pokud se 
dostanou pupária do skladů, budou při vyšší 
teplotě skladování schopna dokončit vývoj a 
ve skladech začnou poletovat dospělci.  

Monitoring – na spodní straně listů dospělci, 
snůšky vajíček, nymfy a pupária. 

Ochrana – rostliny z napadených porostů 
zbavit částí s pupárii a nymfami vyšších 
instarů. Z vajíček již vývoj nedokončí.  

 

Housenky můr 

- většina housenek již dokončila vývoj a 
zalezla do půdy ke kuklení.  

Monitoring – požerky jsou vidět při průchodu 
porostem – hledat housenky na spodní straně 
poškozených listů. Výskyt často ohniskový. 

Ochrana – provádět s ohledem na teplotu, 
v chladu nejsou housenky aktivní => 
minimální požerový účinek.  

 

Vrtalky a vrtule celerová 

- vrtalky vytvářejí na různých zeleninách (hl. 
brukvovité a celer) chodbičkové nebo plošné 
miny, obdobně vrtule celerová. Výskyt 
nových min minimální. 

Monitoring – při vyšším výskytu možno 
pozorovat dospělce na listech, lze použít i 
žluté misky/lepové desky a smýkání, ale 
diagnostika dospělců je obtížná a v praxi 
zpravidla nepoužitelná. 

Ochranu možno signalizovat podle prvních, 
začínajících min v listech – v té době ještě 
dospělci kladou. 

Ochrana – celkově výskyty nízké (vada 
vzhledu), při sklizni postačí odlomit 
napadený list. 

 

Dřepčíci – Phyllotreta spp. a dřepčík 
olejkový 

- početnost nízká, většina preferuje řepky a 
hořčice. Pokud bude teplejší počasí i 
v listopadu, může být problém s dřepčíkem 
olejkovým v řepkách. 

Monitoring – dospělci jsou většinou na vrchní 
straně listů, ve kterých jsou vykousané dírky. 

Ochrana – vzhledem k nízkému výskytu 
zpravidla není třeba. 

 

Zápředníček polní 

- housenky stále v porostech, lokálně mohou 
škodit na části rostlin. 

Monitoring – zelené housenky zpravidla na 
spodní straně listů, žijí jednotlivě, ale na 
listu může být více housenek. Skeletují listy, 
vrchní pokožka zůstává neporušena.  

Ochrana – výskyty nízké, při sklizni odlomit 
napadený list s požerky a housenkou. 

 

Mšice zelná a broskvoňová 

- slabá migrace mšic pokračuje, tvoří se 
minikolonie. Kolonie z předchozího období 
obdobné velikosti nebo se zmenšují. Mšice 
zelná klade diapauzní vajíčka, která 
přezimují. 

Monitoring – různě velké kolonie na listech a 
v hlávkách (i schované pod vrchními listy). 

Ochrana – při sklizni oloupat napadené listy, 
nevozit hlávky s koloniemi do skladů. 

 

Třásněnky 

- dospělců ubylo, ale lokálně mohou škodit. 

Monitoring – dospělci i nymfy jsou ukryté 
mezi nahloučenými listy nebo volně na 
listech (v zelí i v hlávce pod několika listy). 
V místě sání černé kupičky trusu. 



Ochrana – má smysl zpravidla pouze 
v cibulovinách, které zůstanou do jara a jsou 
napadené třásněnkou. Třásněnka na nich 
přezimuje a s jarním oteplením začne znovu 
škodit. 

 

Užitečné organizmy 

Početností nízká, významní jsou již jen 
parazitoidi přezimujících housenek, kteří 
jsou adaptovaní na chlad. Z housenek 
běláska zelného vylézají lumčíci a tvoří žluté 
kokony vedle hostitele. Parazitace může 
dosahovat až 90 %.  

  

Kokony lumčíka žlutonohého u housenky 
běláska, která do několika dní uhyne.

 

 
Krátkodobé noční mrazíky podzimním druhům hmyzu nevadí, po oteplení začnou aktivovat. 
Pokud bude současné pěkné počasí pokračovat i v listopadu, může být problém s některými 
škůdci polních plodin. 
 



 
Černá vajíčka mšice zelné ve vymírající kolonii 
 

  
Na špenátu jsou hojné miny i dospělci květilky řepné 
 
 
 
 



 
Květák poškozený housenkami bělásků 
 
 

  
Poškození listů od zápředníčka (vlevo) a vrtalky 
 
 



 
Molice je stále přítomna včetně nejmladších vývojových stádií 
 

 
Poškození póru třásněnkami 
 
 
 


