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ÚVOD

Publikace „Škodlivé organismy cukrovky“, 
s podtitulem „Abiotikózy, choroby, škůdci, ple-
vele“, obsahuje hlavní typy poškození cukrov-
ky působené vlivem abiotických a biotických 
faktorů a hlavní škodlivé plevele, které se při 
pěstování mohou vyskytovat. 
V oblasti abiotikóz jsou uvedeny především vli-
vy počasí, nedostatku vybraných živin a popří-
padě nevhodných technologických zásahů při 
pěstování. Mezi biotické faktory jsou zařazeny 
hlavní choroby a škůdci cukrovky. 

Publikace je zpracována formou atlasu 
s množstvím barevných fotografií škodlivých 
organismů a poruch. U jednotlivých škodlivých 
organismů a poruch jsou popsány možnosti 
přímé i nepřímé ochrany. V kapitole „4. Ple-
vele“ je fotogalerie hlavních plevelů v cukrov-
ce a jsou zde uvedeny obecné zásady pro 
ochranu cukrovky proti plevelům. Publikace 
si v této oblasti neklade za cíl vyčerpávajícím 
způsobem podat obraz všech možných kom-
binací a variant herbicidního ošetření cukrovky, 
neboť formát publikace to neumožňuje. Vhod-
ným doplňkem publikace je tabulkový přehled 
všech registrovaných přípravků na ochranu 
cukrovky platný k roku 2010, zpracovaný v ka-
pitole 5.

Potenciálním kritikům se předem omlouváme 
a vysvětlujeme, že si nečiníme nárok na všeob-
jímající znalost problematiky příslušného pato-
gena či škůdce, ale naším cílem je vytvořit pro 
pěstitelskou praxi přijatelný a věcně správný 
„obrazový atlas“ škodlivých organismů a po-
ruch cukrovky, se kterými se setkávají či mo-
hou setkat ve své každodenní praxi. 

Pevně věříme, že náš záměr bude přijat s po-
chopením a shovívavostí a přispěje k lepší ori-
entaci. 

Publikace je určena široké odborné veřejnosti, 
pěstitelům, odborným agronomickým pracov-
níkům cukrovarů, odborným poradcům, od-
borným zemědělským školám a dalším zainte-
resovaným subjektům.

Ing. Vít Bittner
Slavkov u Opavy, srpen 2010

V tomto vydání došlo k úpravě textové i obra-
zové části dle nejnovějších poznatků.
Doplnili jsme mimo jiné problematiku poško-
zení cukrovky herbicidy, rozšířili kapitolu „Cho-
roby“ o nové významné patogeny jako Macro-
phomina phaseolina a Stemphylium beticola. 
V kapitole „Škůdci“ jsme doplnili nové informa-
ce především u problematiky mšic a makad-

lovky řepné. Kapitola 5. Přehled přípravků na 
ochranu cukrovky je aktualizována k roku vy-
dání 2018 a za to patří velké díky panu Martinu 
Baštovi z nakladatelství Kurent, s.r.o. České 
Budějovice.

Ing. Vít Bittner
Slavkov u Opavy, prosinec 2018

Dodatek k 3. přepracovanému vydání 2018
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1. ABIOTICKÁ POŠKOZENÍ CUKROVKY

1.1  ABIOTICKÁ POŠKOZENÍ 
VLIVY POČASÍ

  Poškození listů cukrovky vysokou 
intenzitou slunečního záření

Již několik let lze na listech cukrovky častěji 
pozorovat nespecifická poškození – skvrnitost, 
plošná nekrotizace pletiv. Tyto příznaky bývají 
obvykle přisuzovány vysoké intenzitě sluneční-
ho svitu, neboť fytopatologické analýzy poško-
zení listových pletiv neprokázaly přítomnost 
biotických agens (virů, hub či baktérií). V od-
borné literatuře se stále více objevují práce 
týkající se vlivů úbytku ozónu a zvýšeného 
ultrafialového záření (UV) na poškození rost-
linných pletiv. Jsou popisovány škody na pra-
porcových listech obilnin, zvláště pšenice 
ozimé, na listech brambor či cukrovky a také 
je uváděna řada nespecifických poškození 
na listech trvale rostoucích dřevin. Celá proble-
matika je velmi rozsáhlá a je značně obtížné 
určovat jednoznačné příčiny poškození. Vedle 
vysokého ultrafialového záření může docházet 
i ke škodám působeným zářením infračerve-
ným za vysokých teplot a sucha, popřípadě 
škodám působeným kombinací UV záření 
a poškození herbicidy.

  Vysoká intenzita ultrafialového 
záření

Již jsme si zvykli na pravidelné informace 
o úbytku stratosférického ozónu, což může ná-
sledně vést ke zvýšené intenzitě ultrafialového 
záření. Závislost mezi úbytkem ozónu a zvýše-
ným UV zářením není přímá a jednoznačná, ale 
závisí i na dalších okolnostech jako jsou úhel 
dopadu slunečních paprsků, oblačnosti, čisto-
tě ovzduší (koncentrace prachových a aeroso-
lových částic) apod. Uvádí se například, že při 
vysoké oblačnosti dochází k redukci UV záření 
o 50 – 60 % a naopak při velmi jasném počasí 
a vysoké čistotě ovzduší intenzita UV záření na-
růstá. Pokud se týká vlastních příznaků poško-

zení – jsou opravdu nespecifické na různých 
druzích rostlin a jsou popisovány především 
příznaky skvrnitosti a nekrotizace na listových 
čepelích i řapících, kadeření a svinování listů, 
u praporcových listů ozimé pšenice je na-
příklad popisována jakási kropenatost listů. 
Rostliny cukrovky lze zařadit mezi velmi citlivé 
k účinkům vysokého UV záření a typickým pro-
jevem může být plošná nekrotizace epidermál-
ního pletiva na lícní straně listu. V roce 1999 se 
na přelomu měsíců června a července objevila 
další méně specifická skvrnitost na lícní stra-
ně listových čepelí, ve formě drobných nekróz 
v částech listu vystavených přímo slunečnímu 
záření (obr. 1). 

Bylo zajímavé, že část listu, která nebyla vy-
stavena přímému slunečnímu záření (překrytí 
jiným listem) byla bez poškození. Podobná 
skvrnitost je možná i případech akutního ne-
dostatku manganu, který je však doprovázen 
zbrzděním růstu rostlin a silně zásaditou půd-
ní reakcí, tato příčina však nebyla prokázána. 
Drobná nekrotizace postupně přecházela 
v červenavé zbarvení, tak, že mohlo dojít k zá-
měně s napadením listů skvrnatičkou řepnou. 
Pokud byl list vystaven slunečnímu záření z ru-
bové strany došlo k silné nekrotizaci řidších 
pletiv. 

obr. 1:  Nekrózy na listech cukrovky v důsledku 
silného UV záření.
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  Další poškození vlivem silného 
slunečního záření

Poškození listů cukrovky známé pod pojmem 
úžeh se často vyskytují na starších listech 
v případě dlouhotrvajících veder, sucha a sou-
časně silného slunečního svitu. Listy zpočát-
ku blednou, mohou vadnout, mají žlutohnědé 
zbarvení a mohou zcela uschnout. U slaběji 
poškozených listů se objevují ostře ohraniče-
ná popálená místa - sluneční úžeh (obr. 2). 
K výskytu tohoto poškození dochází obvykle 
v měsíci srpnu a škody se násobí v případě 
suchého počasí.

Dalším typem poškození listů jsou různé lokál-
ní nekrózy na mladých listech cukrovky, jejichž 
příčinou je synergické působení vysokého slu-
nečního záření, jež narušuje kutikulární vrstvu 
a predisponuje tak pletiva listů cukrovky k po-
škození herbicidy. Tento typ poškození a toto 
nebezpečí je třeba brát v úvahu při volbě her-
bicidních kombinací a termínu jejich aplikace 
v porostech cukrovky.

  Klimatické vlivy na cukrovku
Cukrovka s ohledem na délku vegetační doby 
od jara do pozdního podzimu je vystavena 
řadě klimatických vlivů, které ovlivňují její růst, 
popřípadě mohou působit akutní poškození 

rostlin. Mezi nejvýznamnější vlivy patří mráz 
a chlad, sucho a nedostatek vláhy a velké 
škody působí v porostech cukrovky krupobi-
tí. V tomto krátkém přehledu se soustředíme 
na škody uvedenými faktory na rostliny v prů-
běhu vegetace.

  Mráz
Negativní vliv nízkých teplot a mrazu se škod-
livě projevuje jak na počátku vegetace, tak 
i na podzim v době sklizně a při skladování 
řepy, kdy kořeny působí na řezu sklovitým do-
jmem a rychle černají a podléhají hnilobám. 
V raných fázích vegetace na jaře působí krát-
kodobé silné mrazy zešednutí, zvadnutí až 
uschnutí okrajů děložních listů (obr. 3) a tako-
véto poškození rostliny jsou schopny obvyk-
le přežít. Pokud mráz přijde ve fázi pouhých 
děložních listů může působit až totální úhyn 
rostlin. Nejcitlivější je cukrovka k mrazu ve fázi 
klíčení těsně pod povrchem půdy.

  Sucho
Nedostatek vláhy se obecně u všech rostlin 
v pokročilé fázi projevuje ztrátou turgoru a vad-
nutím (obr. 4). U cukrovky jako u hluboko ko-
řenící rostliny závisí míra poškození suchem 
na rychlosti a hloubce zakořenění. Například 
na půdách s malou mocností orniční vrstvy 

obr. 2:  Kombinace poškození intenzivním 
slunečním svitem a nedostatkem vláhy 
– sluneční úžeh.

obr. 3:  Mladá rostlina cukrovky poškozená 
mrazem.
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na písčitém či štěrkovitém podloží dochází 
k akutnímu rychlému vadnutí, zatímco na pů-
dách hlubokých a těžších se projevy vadnutí 
projevují později. Jedním z méně typických 
příznaků nedostatku vody u rostlin cukrovky je 
svinování listů směrem vzhůru, které lze v su-
chém počasí bez obtíží najít v porostech. Po-
kud sucho pokračuje a je spojeno s vysokou 
intenzitou slunečního záření dochází v poros-
tech k tzv. „úžehu“, tj. postupnému parciálnímu 
prosychání listů ve formě nekróz. Toto poško-
zení je zvláště závažné, neboť omezuje listovou 
asimilační plochu a v případě následných srá-
žek může dojít k rychlé retrovegetaci, podobně 
jako v případě pokročilé infekce skvrnatičkou 
řepnou.
Sucho velmi negativně ovlivňuje výsledný vý-
nos, naopak může docházet k výraznému 
zvýšení cukernatosti. Zatím nelze potvrdit ge-
notypickou rozdílnost odrůd cukrovky v odol-
nosti ke stresu ze sucha (intenzivní výzkum 
UK, SRN). Při stresu ze sucha se zvyšuje nejen 
obsah cukru, ale také betainu a alfaaminodusí-
ku, což negativně ůsobí na zhoršení výtěžnosti 
(zvyšuje se faktor PCM). Při vodním stresu se 
akumuluje v rostlinách látka „proline“, což by 
mohl být potenciální marker pro zjištění odliš-
nosti v odolnosti odrůd. Nadbytečné hnojení 
N, které u rostlin vyvolává bujný růst chrástu 
(velký faktor LAI = leaf area index = index lis-

tové plochy) může za následného nedostatku 
vláhy silně zvyšovat vodní stres rostlin. Při sil-
ném vodním deficitu dochází až k degrada-
ci cukru, vzniká invertní cukr (stejně jako při 
dlouhodobém skladování, hnilobách kořenů 
apod.). Ve velmi suchých letech může cukrov-
ka odumírat přímo na poli – vzniká tzv. „altero-
vaná řepa“, dochází k degradaci a prokvášení 
cukru v bulvách.

  Kroupy
Nepravidelné, ale velmi intenzivní poškození 
působí v cukrovce kroupy, které působí silné 
proděravění listových čepelí a poškození je pa-
trné i na listových řapících (obr. 5). Po silném 
poškození listové plochy je vhodné přihnojení 
ledkovými formami dusíku, tak aby řepa byla 
schopna rychle regenerovat. I přes rychlou 
náhradu poškozené listové plochy novými lis-
ty dochází k výrazným ztrátám na celkovém 
výnosu v úrovni 10 až 40 %. Na poškozených 
listech se rychle usidlují některé patogenní mi-
kroorganismy, především bakterie Pseudomo-
nas syringae pv. aptata. 

obr. 4:  Vadnutí cukrovky při nedostatku vláhy.

obr. 5:  Cukrovka poškozená kroupami.
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1.2.  PORUCHY VE VÝŽIVĚ 
CUKROVKY

  Nedostatek dusíku
Nedostatek dusíku se na cukrovce projevuje 
zpočátku světle zeleným zbarvením listů, které 
postupně žloutnou až mohou docela odumřít. 
Tyto příznaky se obvykle objevují na starších 
listech odspodu rostliny, přičemž srdéčkové 
listy zůstávají delší dobu zelené (obr. 1). Du-

sík je základním stavebním prvkem a rostliny 
strádající jeho nedostatkem mají menší listo-
vou plochu (čepel) a postupně omezují růst. 
Nedostatek dusíku se v cukrovce objevuje vý-
jimečně, zvláště na písčitých půdách s malým 
množstvím organické hmoty, popřípadě ve vy-
nechávkách v hnojení dusíkem. Nedostatek 
dusíku se však může projevit i v případě jeho 
dostatku v půdě a to v případech poškození 
kořenového systému (choroby, škůdci) či v pří-
padě sucha či přítomnosti velkého množství 
nerozložené organické hmoty v půdě. V ta-
kovém případě se akutní nedostatek dusíku 
projeví „pásováním“ v porostu, které kopíruje 
zpracování půdy a zaorávku slámy. Dusík ovliv-
ňuje celkovou vitalitu rostliny a rychlé zakrytí 
povrchu půdy listy. Při jeho nedostatku nebývá 
ovlivněna cukernatost, ale je snížen výnos ko-
řene. Naopak nebezpečím může být i přehno-

jení dusíkem, které má za následek velmi bujný 
růst chrástu, snížení cukernatosti a zvýšení ob-
sahu dusíkatých látek. Pletiva rostlin přehnoje-
ných dusíkem jsou citlivější k napadení houbo-
vými chorobami, popřípadě mšicemi. 

  Nedostatek draslíku
Na listech se projevuje tmavě zelenou barvou, 
okraje listů se svinují nahoru a žloutnou kolem 
okraje (obr. 2). Žloutnutí pokračuje červenáním 
až hnědnutím celkovou nekrotizací okraje listů. 
Zprvu se to projeví na starších, poté na mlad-
ších listech, které jsou delší dobu zelené, ale 
drobné a zakrslé. Podobně se projevuje i ne-
dostatek sodíku. Deficience těchto prvků není 
běžná, objeví se při nadměrném množství du-
síku a fosforu, na lehkých písčitých půdách, 
na půdách chudých živinami. Zásobní hnojení 
na bázi půdních analýz problémy vyřeší.

  Nedostatek fosforu 
Viditelné příznaky deficitu fosforu bývají vzác-
né (obr. 3) a projevují se temně šedozeleným 
zbarvením listů při zjevném zpomalení růstu. 
Na starších rostlinách se objevuje načervena-
lé zbarvení a řapíky jsou dlouhé a vztyčené. 
Na kořenech se často objevuje vousatost. Vi-
ditelný nedostatek fosforu se může vyskytovat 
na půdách s jeho velmi malou zásobou, kyse-
lou reakcí půdy, kdy nastává blokace příjmu 
fosforu vazbou na nerozpustné Al a Fe-fosfáty 

obr. 2:  Nedostatek draslíku u cukrovky.

obr. 1:  Žloutnutí starších listů cukrovky vlivem 
nedostatku dusíku.
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a rovněž k nedostatku fosforu může docházet 
při alkalické reakci půdy nad 7,5 pH. Nedosta-
tek fosforu na kyselých půdách se objevuje 
většinou společně s nízkou sorpční kapacitou 
půdy, utužením a zvláště se zamokřením půdy. 
Nadbytek fosforu se nevyskytuje a nebyl po-
zorován. 
Pro příjem fosforu z půdy je velmi důležité 
vytvoření bohaté kořenové soustavy. Proto je 
kritické období pro jeho příjem začátek vegeta-
ce. Fosfor v půdě má velmi malou pohyblivost 
(centimetry za rok) a proto z přímého hnojení 
je nízké jeho využití pro rostlinu cukrovky (max. 
se využije z 10 - 15 %). Proto má tak velký vý-
znam vliv půdní zásoby fosforu na výživu cuk-
rovky fosforem a nutnost dlouhodobého vytvá-
ření této zásoby.

  Nedostatek hořčíku
Hořčík jako základní prvek pro fotosyntézu rost-
lin a tvorbu chlorofylu se v případě nedostatku 
projevuje blednutím starších listů a žloutnutím 
mezi listovou žilnatinou (obr. 4). Příznaky se 
objevují od okraje listů a okraje listových če-
pelí mohou odumírat. Existuje možná záměna 
s příznaky virových žloutenek, ale v případě 
nedostatku hořčíku bývají zelené pruhy kolem 
listové žilnatiny širší. Nejčastěji se nedostatek 
hořčíku objevuje na lehkých písčitých půdách 
s dostatkem vápníku. Pokud je v půdě více 
než 50 ppm hořčíku nehrozí přímá deficien-

ce, ta nastává v případě poklesu pod 25 ppm. 
Obvykle však je nedostatek hořčíku zapříčiněn 
zablokováním jeho příjmu rostlinami v přípa-
dě vyšší přítomnosti antagonistických prvků 
v půdě jako je draslík, sodík, vápník. Nedo-
statek hořčíku ovlivňuje negativně především 
výnos kořene. V případě nedostatku hořčíku 
v půdě je vhodnější zásobní hnojení hořečna-
tými hnojivy na podzim. V případě akutní defi-
cience za vegetace je možná aplikace rozto-
ku některých hořečnatých hnojiv či tekutých 
hnojiv s hořčíkem na list. Vyrovnaná výživa 
a dostatečný obsah organické hmoty pomáhá 
udržovat dobrou hladinu hořčíku v půdě.

  Nedostatek bóru
Příznaky nedostatku bóru se projevují jak 
na listech tak i na kořenech. První příznaky 
nedostatku bývají patrné na listových řapících, 
kde se objevuje hnědá skvrnitost až korkovi-
tost, postupně pak odumírají srdéčkové listy 
a v hlavě bulvy se objevuje dutina (obr. 5). 
Tento projev se také nazývá suchá srdečková 
hniloba. Méně specifickým, ale také časným 
projevem nedostatku jsou nekrotické praskliny 
na čepeli listů (obr. 6). Při akutním nedostatku 
se na řezu kořenem mohou objevovat podél 
cévních svazků hnědé pruhy. Bór je mikroprv-
kem, tedy cukrovka jej pro svůj vývoj nepotře-
buje mnoho, ale v případě jeho nedostatku 
reaguje velmi citlivě. V půdách, kde je nedo-

obr. 3:  Červenání listů cukrovky 
při nedostatku fosforu.

obr. 4:  Nedostatek hořčíku na cukrovce.
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statek bóru se doporučuje zásobní hnojení 
na podzim, přitom je však potřeba dávat pozor 
na přehnojení, neboť bór při předávkování je 
pro rostliny toxický. K akutním projevům nedo-
statku však může dojít i za vegetace především 
v případě sucha – zablokování příjmu bóru, 
popřípadě při vysokém pH půdy. Nedostatek 
bóru snižuje výnos kořene, vlivem zmenšení 
listové plochy a snižuje cukernatost (trvale sní-
žená cukernatost může být jedním z projevů 
deficience bóru). K eliminaci poškození rostlin 
nedostatkem bóru je vhodné provést postřiky 
hnojivy obsahující bór nejpozději do poloviny 
července. 

  Nedostatek manganu
Občas je možné v porostech cukrovky nalézt 
rostliny s drobnými žlutobílými skvrnami na lis-
tech mezi listovou žilnatinou, což může být způ-
sobeno nedostatkem manganu (obr. 7).
Tyto příznaky se objevují již na jaře a v případě 
silnějšího nedostatku bývá zbrzděn růst rostlin, 
listy mají vzpřímený růst, listové řapíky jsou del-
ší a svisle rostoucí, okraje listů se mohou svino-
vat dovnitř. Později za vegetace tyto příznaky 
mohou vymizet v důsledku dosažení hlubších 
vrstev půdy s dostatkem manganu. Mangan je 
mikroprvkem ve výživě a jeho nedostatek se 
může projevit zablokováním příjmu v případě 
sucha či vysokého pH půdy (přes pH 6,5), 
zvláště na lehčích písčitých půdách. V případě 
silného nedostatku může být výnos snížen až 
o 30 %. Ve Velké Británii například v období 
května a června jsou porosty stříkány rozto-
kem manganatých hnojiv (síran manganatý), 
popřípadě mangan je přidáván do peletizační 
hmoty při obalování osiva cukrovky. Nedosta-
tek se obvykle neprojevuje na těžkých půdách 
s pH pod 6,0, ale naopak na velmi kyselých 
půdách pod pH 5,0 může dojít až k fytotoxicitě 
manganu, která se projeví světle zelenými listy 
a zakrslým růstem (podobně jako v případě 
nedostatku dusíku). 

obr. 7:  Mramorovitost listů vlivem nedostatku 
manganu.

obr. 5:  Nedostatek bóru u cukrovky – suchá 
srdečková hniloba.

obr. 6:  Nedostatek bóru u cukrovky – praskliny 
na čepeli listů.
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1.3.  POŠKOZENÍ CUKROVKY 
HERBICIDY

Cukrovka patří ve spektru polních plodin 
k relativně nejcitlivějším vůči  herbicidům. 
K poškození rostlin může dojít buď přímým 
zásahem v roce pěstování a to buď: 

  herbicidy povolenými k cukrovce pokud 
nejsou splněny podmínky aplikace (dáv-
ka, vývojová fáze, klimatické podmínky – 
teploty, sluneční svit atd.),

  herbicidy používanými v jiných plodinách 
než cukrovka pokud dojde k jejich úletu, 
není dokonale vypláchnutý postřikovač 
a podobně,

  speciálním případem je poškození bulev 
glyfosátem v případě použití nedokonale 
seřízeného kontaktního aplikátoru.

K dalším poškozením dochází nepřímo, to je 
reziduálním působením herbicidů použitých 
u předplodin. Do této skupiny patří přede-
vším „starší“ sulfonylmočoviny, trifluralin 
a další reziduálně působící herbicidy.

 
  Poškození herbicidy povolenými 
k aplikaci do cukrovky

Do cukrovky je povolena celá řada herbicidů 
s různou úrovní snášenlivosti u rostlin. Bezpeč-
ná aplikace těchto přípravků je dána kombi-
nací jejich směsí, dávky, aktuální vitality rostlin 
(kutikulární vrstva), vývojové fáze rostlin (dělož-
ní listy, 1. pár pravých listů atd.) a klimatických 
podmínek (teploty, sluneční svit, srážky). Pravi-
delně hovoříme u cukrovky o tzv. „herbicidním 
stresu“, se kterým se rostliny musí po celou 
dobu vegetace potýkat. Řada srovnávacích 
pokusů ukazuje, že tento stres významně ovliv-

ňuje výsledný výnos cukru a to tím významněji, 
čím je kratší vegetační doba rostlin. U později 
sklízených odrůd a porostů v optimálních půd-
ně klimatických podmínkách se tento stres 
minimalizuje. Herbicidem stresované rostliny 
obvykle zbrzdí růst, dochází k prožloutnutí lis-
tů, popřípadě i k nekrózám, pokud je aplikace 
herbicidů spojena s vysokým UV zářením. Vel-
mi typické je lžičkovité svinování listů s drobný-
mi žlutými skvrnami či světle zelenou barvou 
listů a nekrózami (obr. 1). 

U řady herbicidů používaných v cukrovce jsou 
dány doporučené maximální dávky dle jed-
notlivých vývojových fází řepy a také celková 
suma účinné látky, kterou z hlediska fytotoxi-
city u rostlin cukrovky není vhodné v daném 
pěstebním období překračovat (jedná se pře-
devším o půdně reziduálně působící herbicidy 
jako například chloridazon či ethofumesate). 
Poškození předávkováním účinné látky ethofu-
mesate, která je naopak v odplevelení cukrov-
ky velmi spolehlivou a cennou látkou, se může 
projevit zbrzděním růstu a jakýmsi „slepením 
pravých listů“ (obr. 2), kterému ovšem řepa ob-
vykle odroste.

obr. 1:  Fytotoxické působení herbicidů 
povolených v cukrovce – lžičkovité 
svinování listů.
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  Poškození herbicidy na bázi 
fenoxykyselin

Herbicidy na bázi MCPA, MCPP, 2,4-D a další 
se běžně používají k hubení plevelů především 
v obilovinách.. K přímému poškození cukrovky 
dochází obvykle úletem postřikové jíchy za vě-
trného počasí z porostů ošetřovaných obilnin. 
Poškozeny mohou být rostliny ve všech fázích 
vývoje a samozřejmě nejcitlivější jsou mladé 
rostliny řepy, kdy dochází ke ztloustnutí hypo-
kotylu a zbrzdění růstu pravých listů. V poz-
dější fázi je typické pro poškození fenoxyky-
selinami tvorba listových deformací ve tvaru 
„nálevky“, srdéčko je uzavřeno a další mladé 
listy obtížně prorůstají či se protrhávají bokem 
nálevky (obr. 3). Dalším příznakem může být 
deformace a slepování listů (obr. 4). 

  Reziduální působení herbicidů 
na cukrovce

Cukrovka patří v osevním sledu k velmi citlivým 
plodinám a proto bychom měli velmi pečlivě 
zvažovat použití reziduálně působících herbici-
dů z hlediska termínu aplikace a dávky.
Měli bychom také znát poločas rozpadu rezi-
duálních herbicidů a jejich chování (mobilita, 
dezaktivace) na různých typech půd a za růz-
ných klimatických podmínek.
Typický projev reziduálního působení je nerov-
noměrné vzejití a vývin porostu (obr. 5), což 
souvisí s několikanásobnou kultivací za obdo-
bí od aplikace herbicidu a pěstování cukrovky 
a tím nerovnoměrným promísením a koncent-
rací reziduální herbicidní látky v půdě. Po vy-
tažení poškozených rostlin je zjevná retardace 

obr. 3:  Deformace rostlin a růstový stres 
po úletu MCPA do cukrovky.

obr. 2:  „Slepování“ pravých listů při 
předávkování látky ethofumesate.

obr. 4:  Deformace a slepování listů 
po napadení herbicidy ze skupiny 
fenoxyoctových kyselin.

obr. 5:  Reziduální působení herbicidů 
v cukrovce – nerovnoměrná 
vzešlost porostu.
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růstu kořene a apikálního vrcholu, s násled-
nou aktivací růstu dalších laterálních pupenů 
na „hlavě“ kořene cukrovky (obr. 6).

  Poškození sulfonylmočovinami 
Akutní reziduální škody „staršími“ sulfonylmo-
čovinami v porostech cukrovky v podmínkách 
České republiky nebyly dosud spolehlivě pro-
kázány. Mnoho informací o symptomech po-
škození pochází z poloviny 80. let z Velké Bri-
tánie, kdy došlo k velkým škodám na cukrovce 
po jejich aplikaci k předplodině. Cukrovka je 
k některým sulfonylmočovinám velmi citlivá. 
Rostliny, pokud neuhynou při vzcházení, zůstá-
vají zakrnělé. Příznaky poškození lze pozorovat 

na listech i kořenech. Ve Velké Británii v roce 
1984 bylo původně usuzováno na nedostatek 
fosforu, což sice bylo následně u rostlin proká-
záno, ovšem v důsledku narušení kořenového 
systému a rostliny byly vnímavější ke stresu 
z nedostatku vláhy, bóru a hořčíku. Na obr. 7 
jsou rostliny „typické“ pro poškození „starší“ 
sulfonylmočovinou, naštěstí pocházejí z Velké 
Británie. V našich podmínkách nelze vyloučit 
latentní poškození, které ovlivňuje celkovou fy-
ziologii a biochemické pochody v rostlině.
Uvádí se také, že listové řapíky u poškozených 
rostlin bývají delší a tvoří „rozetku“. 
Tyto příznaky lze nalézt i v našich porostech 
cukrovky, nelze však jejich příčinu jednoznač-
ně stanovit. Vedle reziduálního poškození 
sulfonylmočovinami existuje zcela akutní ne-
bezpečí při nedodržení zásad pro správné 
vyplachování postřikovače po aplikaci sul-
fonylmočovin (chlorové vápno a několikeré 
dokonalé opláchnutí vodou). 

  Poškození trifluralinem
Toto poškození v našich podmínkách také 
nebylo spolehlivě prokázáno, ale vzhledem 
k pravidelnému používání však jisté nebezpečí 
existuje. Reziduální poškození se může obje-
vit v osevních sledech s vyšším zastoupením 
brukvovitých plodin, kde je herbicid častěji 
používán. Pokud je před cukrovkou pěstována 
obilnina, není příliš vhodné použít zde trifluralin. 
Při navázaní do půdního sorpčního komplexu 
je trifluralin v půdě velmi perzistentní. Cukrovka 
reaguje citlivě a symptomy se liší v závislosti 
na obsahu reziduí:

  úhyn rostlin při klíčení a vzcházení,
  zakrslost rostlin – hlavní kůlový kořen se ne-
vytváří, dochází k intenzivní tvorbě kořenů 
horizontálně, těsně pod povrchem půdy,
  rostliny mohou vypadat bez poškození, ale 
hlavní kůlovitý kořen se spirálovitě stáčí 
(obr. 8).

obr. 6:  Retardace růstu kořene a aktivace 
růstu laterálních pupenů vlivem 
reziduí herbicidů.

obr. 7:  Deformace rostlin cukrovky 
poškozených rezidui herbicidů na bázi 
sulfonylmočovin (Velká Británie).
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V počátečních fázích vývoje v důsledku po-
ruch kořenového systému se mohou také pro-
jevit příznaky nedostatku živin.

  Další poškození v případě 
nevypláchnutého postřikovače

Velmi častým případem je, že obsluha dokona-
le nevypláchne postřikovač a zbytky herbicidu 
z jiných plodin mohou vážně akutně poškodit 
cukrovku. Na obrázcích 9 a 10 jsou příklady 
takových poškození.

  Zjištění příčin poškození herbicidy
Velmi dobře lze pozorovat různé příznaky po-
škození na úvratích, zvláště případy předáv-
kování. Vhodné je vyhledat vynechávky při 
aplikaci v porostu či je připravit „uměle“ jako 
tzv. „okna do porostu“, kde lze vedle fytotoxi-
city také dobře pozorovat účinnost herbicidů. 
Samozřejmě velmi významný je rozsah a směr 
poškození (pásy ve směru pojezdu postřiko-
vačů), kontrola aplikační techniky při zjišťová-
ní příčin poškození je nutností. Při zkoumání 
příčin poškození je vodítkem kvalitní vedení 
evidence o zásazích pesticidy a znalost kli-
matických podmínek, za jakých byla aplikace 
provedena. Určité možnosti řešení problému 
skýtají biologické testy fytotoxicity půdy s řa-
dou indikačních rostlin a v případě podezření 
na konkrétní účinnou látku pak chemická ana-
lýza půdního vzorku.

obr. 8:  Spirálovité stočení kořene cukrovky – 
možná příčina rezidua trifluralinu.

obr. 9:  Akutní poškození cukrovky 
iodosulfuronem (nevypláchnutý 
postřikovač).

obr. 10:  Akutní poškození cukrovky 
mesotrionem (nevypláchnutý 
postřikovač).
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2. CHOROBY CUKROVKY

2.1  VIROVÉ ŽLOUTENKY 
NA CUKROVCE

  Biologie, determinace, škodlivost
Virové žloutnutí cukrovky působí v podmín-
kách České republiky především dva viry a to 
vláknitý closterovirus žloutenky řepy (beet ye-
llows virus, BYV) a izometrický luteovirus mír-
ného žloutnutí řepy (beet mild yellowing virus, 
BMYV). Jako další z původců žloutnutí bývá 
uváděn virus západní žloutenky řepy (beet 
western yellows virus), který byl kdysi považo-
ván za kmen viru mírného žloutnutí řepy. Tento 
virus se mimo řadu plevelů (Lamium purpure-
um, Papaver rhoeas, Stellaria media, Senecio 
vulgaris, Plantago ssp., Veronica ssp., aj.) může 
vyskytovat také na řepce ozimé (Brassica na-
pus) a na cukrovce působí žloutnutí především 
v Severoamerické oblasti. V podmínkách Čes-
ké republiky však virus západní žloutenky řepy 
byl zjištěn také jako původce žloutnutí cuk-
rovky. Řada vědeckých prací však přece jen 
hovoří o tom, že evropské izoláty viru západní 
žloutenky řepy z řepky ozimé nejsou patogen-
ní pro cukrovku a jedná se spíše o luteovirus 
mozaiky vodnice - turnip yellows virus. V ČR 
převažuje několikanásobně výskyt mírného 
žloutnutí řepy nad virem žloutenky řepy. Jako 
hostitelé virů se vedle rodu Beta uvádí řada 
plevelů z čeledí Chenopodiaceae, Cruciferae 
a Compositae. Staré a dobře známé zdroje 
napadení jsou semenačky řepy a porůstající 
řepa na skládkách. V posledních letech se vý-
zkum soustředí také na sledování plevelů jako 
přirozených zdrojů infekce. Společní hostitelé 
pro viry BYV a BMYV například Lamium pur-
pureum, Papaver rhoeas, Spergula arvensis či 
Stellaria media. Virus mírného žloutnutí řepy 
(BMYV) se navíc může vyskytnout na Ana-
gallis arvensis, Capsella bursa-pastoris, Chry-
santhemum segetum či Senecio vulgaris. Na-
opak virus žloutenky řepy (BYV) se vyskytuje 
na Atriplex patula, Chenopodium album či Por-

tulaca oleracea. Viry působící žloutnutí řepy 
se vyskytují prakticky ve všech pěstitelských 
oblastech cukrovky a souvisí s výskytem mšic 
jako jejich hlavních vektorů. Škodlivost souvisí 
především s termínem infekce rostlin – infekce 
v raných fázích vývoje rostlin může snížit vý-
nos cukru u viru žloutenky řepy o 47 % a u viru 
mírného žloutnutí řepy až o 29 %. Při napadení 
virovými žloutenkami dochází také ke zvýšení 
podílu melasotvorných látek a tím ke snížení 
výtěžnosti. Infekce rostlin od druhé poloviny 
července již obvykle nemají významný vliv 
na snížení výnosu cukru. Různí autoři uvádějí 
snížení výnosu v  závislosti na době trvání vi-
ditelných příznaků žloutnutí řepy, např. v Anglii 
se uvádí za každý týden žloutnutí rostlin ztrátu 
na výnosu cukru kolem 2,7 %. 

  Virus žloutenky řepy (BYV)
Je přenášen semiperzistentně především 
mšicí makovou (Aphis fabae) a mšicí bros-
kvoňovou (Myzus persicae), vektory mohou 
býti i mšice Myzus ascalonicus, Myzus cer-
tus či Macrosiphum euphorbiae. Mechanický 
přenos viru byl s obtížemi prokázán pouze 
v laboratorních podmínkách. Minimální doba 
pro nabývací sání viru je 15 minut a účinnost 
přenosu se s délkou nabývacího sání zvyšuje. 
Virus necirkuluje v těle mšice a mšice ztrácejí 
svoji infekčnost při svlékání. U viru neexistuje 
období latence a mšice je schopna virus pře-
nést okamžitě po nabývacím sání. K přenosu 
viru na neinfikovanou rostlinu stačí sání 7 – 15 
minut a opět s délkou sání se možnost přeno-
su zvyšuje. Virus je po nabývacím sání infekční 
v mšicích asi 2 – 3 dny. Příznaky napadení vi-
rem žloutenky řepy mohou být dle kmenu viru 
mírné až velmi silné. Listy infikovaných rostlin 
mají obvykle citrónově žluté zbarvení (obr. 1), 
později se mohou zvláště u patogenních kme-
nů vyskytovat hnědé až červené nekrotické 
skvrny. U silně patogenních kmenů se může 
také vyskytnout příznak žlutého lemování ži-
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lek - vein etching (obr. 2). U slabě patogenních 
kmenů se žloutnutí žilek a nekrózy nevyskytují. 
Listy žloutnou obvykle od okraje a část listů 
kolem žilnatiny může zůstat delší dobu zelená. 
Textura listů je tuhá a křehká.

  Virus mírného žloutnutí řepy 
(BMYV)

Je přenášen perzistentně především mšicí 
broskvoňovou. Při delším sání může virus pře-
nést i mšice maková, popř. Macrosiphum eu-
phorbiae. Virus po sání cirkuluje v těle vektora 
a zůstává v něm po dobu jeho života, není pře-
nosný na potomstvo. Virus má latentní periodu 
(asi 24 hodin) – po nabývacím sání (optimum 
48 – 72 hodin) následuje cirkulace viru v trávi-

cím traktu a možnost infekce existuje po opět-
ném přechodu do slinných žláz. Virus se v těle 
mšice nemnoží. Možnost přenosu viru může 
nastat již po 30 minutách sání, ale optimum je 
při sání 24 – 48 hodin. 
Příznaky napadení virem mírného žloutnutí 
řepy jsou difúzní chlorotické skvrny a plochy 
mezi listovou žilnatinou na starších plně vy-
vinutých listech (obr. 3). Žlutá barva může 
přecházet až ve žlutooranžovou a listy bývají 
často druhotně napadány houbami rodu Alter-
naria, jež působí rozsáhlé nekrózy na listech 
(obr. 4). Textura listů podobně jako u BYV je 
tuhá a křehká. 
Možnosti determinace virů působících žlout-
nutí řepy vedle klasických virologických dia-

obr. 1:  Chlorotické žloutnutí cukrovky 
napadené virem žloutenky řepy.

obr. 3:  Žloutnutí mezi listovou žilnatinou při 
napadení virem mírného žloutnutí řepy.

obr. 2:  Žluté lemování kolem listové žilnatiny 
při napadení virem žloutenky řepy.

obr. 4:  Listy napadené BMYV nekrotizují 
vlivem napadení houbami rodu 
Alternaria sp.
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gnostických metod v současnosti spočívají 
především v serologické diagnostice (ELISA) 
s využitím polyklonálních i monoklonálních 
protilátek. Z indikátorových rostlin jsou vyu-
žívány například Claytonia perfoliata (BYV 
i BMYV), Capsella bursa-pastoris (BMYV) či 
Chenopodium foliosum (BYV). 

  Možnosti ochrany
Intenzita výskytu virových žloutenek závisí 
jednak na početnosti zdrojů infekce (porůs-
tající řepné skrojky, hostitelské plevele, řepka 
ozimá) a na intenzitě a časnosti náletů mšic 
jako vektorů. Čím časnější infekce tím vyšší 
ztráty na výnosu cukru. Viry se v porostu šíří 
ohniskovitě od primárně infikovaných rostlin 
a sekundární infekce je možná jak okřídlený-
mi mšicemi (sekundární přelety mšic v rámci 
porostu řepy) tak bezkřídlými mšicemi, které 
mohou přecházet mezi rostlinami v zapoje-
ném porostu. 

Přímá ochrana proti virové infekci zatím není 
možná, lze jen zabránit šíření virů v porostu 
a to jak primární tak sekundární infekci. Tato 
ochrana spočívá v likvidaci mšic jako vektorů 
pomocí postřiku účinnými insekticidy (orga-
nofosfáty, neonikotinoidy) na základě prahů 
hospodářské škodlivosti. Dříve bylo povoleno 
moření semen neonikotinoidy (imidacloprid, 
clothianidin, thiamethoxam), to bylo ovšem 
zakázáno v roce 2018. Z hlediska fytosani-
tárního je vhodná hluboká orba po sklizni 
řepy s důsledným zaklopením zbytků rostlin 
a úklid skládek řepy. Z hlediska agrotechnic-
kého může napomoci časnější setí řepy, tak 
aby rostliny řepy byly v období hlavního náletu 
mšic ve fázi, kdy již nejsou citlivé k infekci viry 
(asi více než 16 pravých listů). Šlechtitelské 
firmy intenzivně pracují na hledání odrůd s to-
leranací až rezistencí k virovým žloutenkám.

2.2 VIROVÁ RIZOMÁNIE ŘEPY 

  Biologie, determinace, škodlivost
Chorobu působí furovirus nekrotického žlout-
nutí žilek řepy (beet necrotic yellow vein virus, 
BNYVV). Napadá všechny kulturní rostliny 
druhu Beta vulgaris (cukrovka, krmná řepa, 
červená řepa) a špenát (Spinacia oleracea). Při-
rozená infekce virem u plevelných druhů rostlin 
nebyla dosud známa, i když poslední výzkumy 
ukazují možnost přirozené infekce u řady pol-
ních plevelů především z čeledí Asteraceae 
a Chenopodiaceae. Rizománie je v současné 
době rozšířena ve většině zemí Evropy a na dal-
ších kontinentech. V České republice byla popr-
vé zjištěna v roce 1982 a nové výskyty byly za-
znamenány až v první polovině 90. let v oblasti 
centrální Hané a na Znojemsku. V současnosti 

lze říci, že její výskyt je i v řadě pěstitelských 
oblastí Čech. Podrobný monitoring výskytu 
choroby, poté co byla vyřazena ze seznamu ka-
ranténních organismů, se již ovšem neprovádí. 
Furovirus nekrotického žloutnutí žilek řepy 
(BNYVV) je v přírodě přenášen půdní hou-
bou Polymyxa betae perzistentním způsobem 
pomocí pohyblivých zoospor. Tento houbový 
vektor může přenášet i další virus – půdní vi-
rus řepy (beet soil-borne virus, BSBV). Oba 
viry se často vyskytují ve směsné infekci. Při 
infikování řepy existuje mezi oběma viry jakási 
soutěživost: při teplotě půdy do 15 °C se rost-
liny infikují obvykle virem BSBV, zatímco při 
teplotách nad 15 °C má převahu infekce virem 
BNYVV. Pokud je napadení virem rizománie 
(BNYVV) první – je výsledná škodlivost vyšší. 
Virus BNYVV se v Evropě vyskytuje ve dvou 
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kmenech A a B, zatímco virus BSBV má něko-
lik sérotypů. Vektor – houba Polymyxa betae 
patří do čeledi Plasmodiophoraceae a virus 
se uchovává uvnitř trvalých sporangií shluku-
jících se v cystosory, které je možné úspěšně 
mikroskopovat světelným mikroskopem z bu-
něčných pletiv rhizodermis u starších kořenů 
cukrovky (obr. 1). Polymyxa betae je vnitrobu-
něčný parazit a napadá drobné kořínky a vlá-
šení hostitelských rostlin. Pro vývoj a množení 
houby je důležitá půdní vlhkost a teplota (opti-
mum 25 °C). Virus může přetrvávat v trvalých 
sporách vektora a tedy i v půdě 15-20 let. 
Na listech cukrovky se u napadených rost-
lin vyskytují nespecifické příznaky žloutnutí 
(obr. 2), které se projevuje v ohniscích i pá-
sech ve směru kultivace, tak jak je rozvlékána 
půdní houba Polymyxa betae. V případě sucha 

a vyšších teplot napadené rostliny rychle vad-
nou (obr. 3). U silně napadených rostlin do-
chází ke žloutnutí a nekrotizaci nervatury listů. 
Specifické příznaky se projevují na kořenech 
typickou vousatostí v důsledku nadměrné 
tvorby postranních kořínků a ulpíváním množ-
ství zeminy. Na podélném řezu kořenem cévní 
svazky nekrotizují, červenají až hnědnou a je 
patrné zmnožení kořínků a vrstva zvrásněné-
ho a nádorovitého pletiva na obvodu hlavního 
kořene (obr. 4). Může docházet k zaškrcování 
hlavního kořene a v případě mrcasatosti se 
zmnožení kořínků může objevit i na jednom 
z rozvětených kořenů. Přesná a spolehlivá dia-
gnostika vyžaduje použití serologických ELISA 
testů, elektronovou mikroskopii, molekulárně-
-biologické testy PCR, popř. biologické testy 
na indikátorových rostlinách.

obr. 1:  Cystosory houby Polymyxa betae.

obr. 2:  Nespecifické chlorotické žloutnutí 
rostlin cukrovky napadených rizománií.

obr. 3:  Vadnutí rostlin napadených rizománií.

obr. 4:  Typická vousatost kořenů, nekrotizace 
cévních svazků a nádorovitost 
na podélném řezu kořenem.
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Z hlediska hospodářského je výše škod ovliv-
něna především povětrnostními podmínkami 
v roce pěstování, vlhkostí, teplotou a pH půdy. 
Vliv má i virulence houbového vektora, při-
čemž agresivní patotypy houby i bez přítom-
nosti virů mohou způsobit poškození rostlin 
a škodlivost až do 20 %. Za příznivých podmí-
nek a v  případě plošné infekce virem může 
dojít ke ztrátám na výnosu kořene o 50 – 70 %, 
snížení cukernatosti na 5 – 10 % a dochází 
ke snížení výtěžnosti cukru v důsledku zvýšení 
podílu melasotvorných látek. Rozšiřuje se pří-
tomnost agresivnějších kmenů virů rizománie 
ve Francii. Před časem zjištěný agresivní kmen 
viru rizománie (BNYVV) tzv. P-typ (podle místa 
výskytu ve vesnici Pithiviers, jižně od Paříže) 
se nyní pomalu šíří i na sever Francie a byl 
údajně zjištěn i v Nizozemí a Německu. Tento 
kmen na klasických odrůdách cukrovky s jed-
noduchou rezistencí (Rz1) vůči viru rizománie 
působí systemické symptomy (žloutnutí) a na-
padení vede k vyšší mortalitě rostlin. Do bu-
doucna tedy roste potřeba odrůd cukrovky 
s dvojí rezistencí Rz1 + Rz2. Ale i tyto vysoce 
rezistentní odrůdy mnohde reagují symptomy 

žloutnutí a to na jednotlivých rostlinách v po-
rostu (tzv. „blinkers“ ). 

  Možnosti ochrany
Mezi hlavní zdroje a způsoby šíření patří infiko-
vaná zemina ze sedimentačních jímek cukrova-
rů. Významná je i větrná eroze, šíření pomocí zá-
vlahové vody, kultivace napadených pozemků 
a ulpělá zemina na mechanizačních prostřed-
cích. Šíření je též možné infikovanou chlévskou 
mrvou a kejdou. V případě ochrany je potřeba 
uplatnit komplexní přístup. V oblasti agrotechni-
ky jde o úpravu vodního režimu půdy, v přípa-
dě závlah jsou vhodné menší a častější dávky 
vody, časné setí cukrovky snižuje možnost na-
padení houbou Polymyxa betae, ničení hosti-
telských plevelů v celém osevním sledu a delší 
interval v pěstování cukrovky (minimum 5 let). 
Dnes běžnou cestou k řešení problému rizomá-
nie je pěstování tolerantních a také rezistentních 
odrůd. Jaké jsou výzvy do budoucna – hledání 
nových zdrojů rezistence vůči BNYVV, studium 
genetické struktury viru a jeho kmenů, analýza 
vztahů hostitel x patogen, hledání odolnosti od-
růd k vektoru viru Polymyxa betae.

2.3  DALŠÍ VIRÓZY 
NA CUKROVCE

  Virová mozaika řepy

Biologie, determinace, škodlivost
K dalším virům, které se mohou vyskytovat 
na cukrovce, krmné a červené řepě, mangoldu 
či špenátu patří potyvirus mozaiky řepy – beet 
mosaic virus s částicemi velikosti 730 x 15 nm.
Hostitelský okruh je však poněkud širší a virus 
se může vyskytovat na merlíkovitých plevelích, 
na motýlokvětých rostlinách (např. hrách), 
brukvovitých rostlinách (např. kokoška pastu-

ší tobolka) a na složnokvětých (např. starček, 
pcháč rolní). Je známa řada kmenů viru s růz-
ným stupněm virulence vůči cukrovce.
Virus je přenášen neperzistentním způsobem 
mšicemi, především mšice broskvoňová a mši-
ce maková. K přenosu viru může dojít již po krát-
kém sání a po infekci se příznaky mohou objevit 
již do 2 týdnů. K hlavním příznakům patří zesvět-
lení listové žilnatiny mladých srdečkových listů 
(obr. 1). Žloutnutí se může postupně rozšiřovat 
v okolí listové žilnatiny do podoby drobných 
světle zelených až žlutých skvrn. Napadené 
části listu se vyvíjejí pomaleji a dochází k proje-
vu kadeření až puchýřovitosti listů (obr. 2).
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Škodlivost této virové choroby s ohledem 
na její nepravidelný výskyt není dokonale 
prozkoumána. Různí autoři uvádějí škodlivost 
v závislosti na virulenci kmene viru 10 – 15 % 
snížení výnosu a snížení cukernatosti asi o 0,4 
až 1 %. V podmínkách ČR však výskyt této 
choroby je ojedinělý a choroba nemá zřetelný 
hospodářský význam.

Možnosti ochrany
Vedle výše uvedeného rezervoáru plevelných 
rostlin jsou jako nejvýznamnější zdroje viru 
i z hlediska přezimování uváděny řepné seme-
načky. Z hlediska ochrany je logicky možné 
spojení s ochranou proti virovým žloutenkám 
a to použitím účinných insekticidů proti mšicím 
jako vektorům výše uvedených virů, v součas-
né době i kvalitním insekticidním mořením osi-
va cukrovky (imidacloprid, clothianidin, thiame-
thoxam). To ovšem bylo v roce 2018 zakázáno.

  Kadeřavost řepy

Biologie, determinace a škodlivost
V níže uvedeném pojednání budeme hovořit 
o rhabdoviru kadeřavosti řepy (beet leaf curl 
rhabdovirus), i když je známo, že kadeřavost 
může působit i geminivirus vrcholové kadeřa-
vosti řepy (beet curly top geminivirus), který se 

především vyskytuje a škodí nejvíce v Severní 
Americe a Mexiku. 
Rhabdovirus kadeřavosti řepy napadá z kul-
turních rostlin především krmnou a cukrovou 
řepu, dále se může vyskytovat rostlinách rodu 
Atriplex, Chenopodium a Spinacia. Virus může 
také infikovat Tetragonia tetragonioides. 
Virus není přenosný mechanicky ani semeny, 
ale je přenášen perzistentně sítěnkou řepnou 
- Piesma quadratum (Hemiptera: Piesmidae). 
Pro získání viru je nutné sání asi 30 minut a pro 
inokulaci rostlin asi 40 minut. Sítěnka po infi-
kování virem zůstává infekční po celou dobu 
svého života. Získat a přenést virus mohou jak 
nymfy, tak imága sítěnky a virus není přenos-
ný na potomstvo. Virus se může v těle vektorů 
množit a doba cirkulace ve vektorech činí asi 
7 dní. Inkubační perioda po inokulaci virem 
u mladých rostlin trvá asi 21 dní. 
U cukrovky lze pozorovat tři výrazné formy 
choroby: agresivní a progresivní formu na po-
čátku vegetace, agresivní formu přerušovanou 
periodami normálního růstu a mírnou formu 
ke konci vegetace. Základní příznaky se obje-
vují na listových žilkách a řapících, které jsou 
sklovité a průsvitné, později natékají. Napa-
dená část listu je zbrzděna v růstu a listy mají 
kadeřavý vzhled. V srdéčku se vytvářejí další 
nové listy, které zůstávají malé, svinují se do-

obr. 1:  Světle zelená žilnatina listů cukrovky 
po napadení virem mozaiky řepy.

obr. 2:  Zkadeření listu a mozaika po napadení 
virem mozaiky řepy.
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vnitř a tvoří jakousi kompaktní růžici připomí-
nající hlávku salátu (obr. 3). Růst se zastavu-
je a starší listy odumírají. Ojediněle dochází 
i k celkovému úhynu rostlin před sklizní.
Choroba se vyskytovala zvláště ve Střední Ev-
ropě na lehkých písčitých půdách vhodných 
pro vektora viru (např. Německo, Polsko, v  ČR 
je znám výskyt z 50. a 60. let). Ztráty na výno-
su u cukrovky mohou dosáhnout až 75 %, vý-
razně se snižuje cukernatost a technologická 
jakost. 
V posledních letech nebyl zaznamenán a po-
tvrzen výskyt patogena v cukrovce.

Možnosti ochrany
Výskyt viru je přísně vázán na výskyt vektora. 
S ohledem na jeho nízké až mizivé výskyty je 

výskyt viru dnes prakticky nevýznamný. V pří-
padě nutnosti spočívá ochrana v boji proti vek-
torům účinnými insekticidy. 

2.4  FYTOPLAZMY 
NA CUKROVCE

Choroba nízké cukernatosti (le syndrome des 
basses richesses – SBR) je nové onemocnění 
cukrovky působené zřejmě fytoplazmou. Po-
prvé se objevilo ve Francii v oblasti Burgund-
ska v roce 1991. Napadení abnormálně snižu-
je cukernatost před sklizní. Biologie choroby 
a možnosti ochrany nejsou zatím dokonale 
prozkoumány. Příznaky napadení lze pozorovat 
prakticky po celém poli. Listy bývají zcela žluté, 
posléze nekrotizují a v srpnu má napadené pole 
zřetelně hnědý barevný nádech. Starší listy jsou 
chlorotické až nekrotické, rostlina může opětov-
ně regenerovat a obrůstat malými a deformo-
vanými listy (odtud „le syndrome des basses 
richesses“, obr. 1). Na povrchu listů jsou viditel-
né malé žluté tečky a hranaté skvrny. Horní část 
bulvy mívá „ananasovitý vzhled“. Uvnitř bulvy 
vzniká dutina, bulva bývá rozvětvená a na řezu 
je viditelné poškození cévních svazků, které 
jsou nahnědlé, jakoby „poškozené mrazem“. 

Patogena přenášejí křísi a na napadených 
porostech se jich našlo až 30 různých druhů. 
Pokusně byl umělou inokulací zjištěn přenos 
fytoplazmy na cukrovce křísem Pentastiridius 
beieri. Choroba má velmi podobné některé 
příznaky jako virózy řepy: rizománie (BNYVV), 
žloutenky řepy (BYV, BMYV) či kadeřavost řepy 
(BCTV). Identifikované fytoplazmy v cukrovce 
byly zařazeny do skupiny fytoplazem napada-

obr. 3:  Příznaky napadení virem 
kadeřavosti řepy.

obr. 1:  Příznaky napadení SBR - deformované 
srdéčkové listy řepy.
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jících ve Francii vinnou révu (flavescence dorée 
či black wood disease). Výzkumně byla také 
zjištěna přítomnost fytoplazem typu stolbur 
a žloutenka aster (aster yellows). V podmínkách 
ČR zatím choroba nebyla prokázána. Diagnos-
tika fytoplazem je velmi obtížná, mezi nejpouží-

vanější metody patří molekulární metoda PCR. 
Z hlediska možné ochrany je nutné pravidelné 
sledování lokalit s možností výskytu, monitoring 
křísů za vegetace a cílená aplikace insekticidů 
proti křísům jako vektorům patogena obvykle 
od měsíce června.

2.5  BAKTERIÁLNÍ 
SKVRNITOST LISTŮ 
CUKROVKY 

Původcem skvrnitostí listů rostlin bakteriálního 
původu jsou obvykle tyčinkovité baktérie dru-
hu Pseudomonas syringae van Hall. V rámci 
tohoto druhu je známo 48 různých patovarů, 
které jsou typickými nekrogeny a působí skvr-
nitosti a korové nekrózy nadzemních orgánů. 
Na cukrovce bývá jako patogenní baktérie po-
pisována silně virulentní Pseudomonas syri-
ngae pv. aptata, ovšem v praxi bývá častěji 
z napadených listových pletiv izolována pouze 
polyfágní Pseudomonas syringae pv. syrin-
gae, jež je běžnou součástí epifytické mikro-
flóry na širokém okruhu rostlin. Nicméně obě 
tyto baktérie mohou mít velmi podobné přízna-
ky napadení a to na listových čepelích a řapí-
cích, obvykle po nějakém poškození listového 

pletiva hmyzem či kroupami. Výskyt choroby 
je častý zejména v obdobích dlouhodobých 
dešťů , vlhka a chladna. 
Na listech se vytvářejí tmavé skvrny nepravi-
delného tvaru a velikosti (obr. 1), které lze čas-
to snadno zaměnit s dalšími patogeny (např. 
Cercospora beticola). Napadení může pokra-
čovat nekrotizací okraje listů (obr. 2) a nejčas-

obr. 1:  Skvrnitost listů cukrovky 
bakteriálního původu.

obr. 2:  Nekrotizace okraje listů 
po napadení baktériemi. 

obr. 3:  Pseudomonas syringae pv. aptata 
působí skvrnitost v okolí listové 
žilnatiny.
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tějším projevem zvláště u patogenní bakteriózy 
Pseudomonas syringae pv. aptata je silnější 
napadení listů kolem listové žilnatiny (obr. 3). 
Skvrny bývají uprostřed šedivé až světle hně-
dé a jsou lemovány tmavohnědě. Napadené 
listové pletivo při silném napadení může vypa-
dávat a může docházet k celkovému odumí-
rání listů. Intenzita výskytu bakteriózy je přímo 
závislá na vlhkém počasí, při sušším počasí se 
šíření zcela zastavuje a symptomy se vytrácejí. 
Napadení v raných fázích vývoje řepy je mno-
hem škodlivější. Celkově však choroba není 
významně škodlivá, ale je důležitá z hlediska 
možné záměny s dalšími houbovými choro-
bami listů řepy. Poprvé byla choroba zjištěna 
v USA a významnější výskyty patovaru „apta-
ta“ jsou v posledních letech zaznamenávány 
v přímořských zemích (např. Velká Británie 
a další země západní Evropy). V případě po-
lyfágní Pseudomonas sysringae pv. syringae 
jsou běžné a pravidelné výskyty v porostech 
cukrovky i u nás. Hospodářská škodlivost pa-
togena je zatím nízká a ochrana se neprovádí. 

Mimořádně lze také na listech cukrovky najít 
i skvrnitost působenou jinými druhy baktérií. 
Při pravidelném průzkumu v minulých letech 
byla zjištěna i přítomnost baktérií Xanthomo-
nas campestris (Pammel) Dowson, které 
působily nekrotickou skvrnitost a zasahovaly 
i do žilnatiny listů cukrovky (obr. 4). Tento vý-
skyt je zřejmě příležitostný a nemá hospodář-
ský význam.

2.6  DALŠÍ BAKTERIÁLNÍ 
CHOROBY CUKROVKY 

  Bakteriální nádorovitost řepy 
(Agrobacterium tumefaciens Sm. 
et Tawn.)

Baktérie je polyfágní a napadá řadu rostlin, 
včetně pereniálních kultur (ovocné dřeviny, 
vinná réva). V podmínkách ČR se v porostech 
polních plodin včetně cukrovky prakticky vy-
skytuje příležitostně a nepravidelně. Častější 
bývá výskyt v ovocných a révových školkách. 
Agrobacterium tumefaciens ve vyskytuje 
v půdě, vodě a na povrchu kořenů rostlin. 
Některé kmeny mají schopnost infikovat širo-

ké spektrum dvouděložných rostlin. Obvykle 
přes poranění baktérie pronikají do kořeno-
vých krčků, kořenů a stonků. Způsobují trans-
formaci rostlinných buněk, které se následně 
autonomně zvětšují a rychle dělí. Na rostli-
nách pak vznikají nádory. Pokud se vyskytne 
na cukrovce napadá jednotlivé rostliny a půso-
bí velké nádory zvláště na kořenech (obr. 1). 
Drobné nádorky se mohou občas vyskytnout 
i na listech.
Nádorovitost řepy může působit také baktérie 
Xanthomonas beticola Burkh., která po-
dobně jako předchozí původce nádorovitosti 
nemá v intenzivních oblastech pěstování cuk-
rovky velký hospodářský význam a vyskytuje 

obr. 4:  Skvrnitost listů cukrovky působená 
baktériemi Xanthomonas campestris.
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se převážně v USA. Obecně řečeno nádoro-
vitosti bakteriálního původu nemají v našich 
podmínkách hospodářský význam a ochran-
ná opatření se neprovádějí. 

  Bakteriální měkká hniloba kořenů 
(Erwinia carotovora (Jones) 
Holland)

Tento patogen patří do skupiny pektinolytic-
kých erwinií působících intenzivní měkkou 
hnilobu především vaskulárních pletiv kořene. 
Choroba se může vyskytnou i na listových řa-
pících, kde působí hnědé leze a hnilobu. Při 
napadení kořenů obvykle dojde k vyhnívání 
kořenů zevnitř (obr. 2), přičemž vnější pletiva 
jsou zachována. Bakterie vniká do poraně-
ných pletiv rostliny a šíří se cévními svazky ko-
řenů a listových řapíků. Napadení rostlin není 
viditelné a projevuje se až v pokročilém stádiu. 

Zpočátku jsou vaskulární pletiva napadených 
kořenů nekrotická a jinak zbarvená a kolem 
nich se postupně rozrůstá růžová a posléze 
červenohnědá hniloba. Napadené rostliny 
mohou zcela odumřít. U druhu Erwinia caro-
tovora existuje výrazná kmenová variabilita. 
Výskyt je častý na podmáčených pozemcích 
při vyšších teplotách. Bakterióza se především 
vyskytuje v západních oblastech USA, z Evro-
py jsou zprávy o výskytu z Dánska a Švédska. 
Z hlediska ochrany existují zprávy o odolných 
odrůdách, ale základní prevence je oblasti 
agrotechniky – pěstovat cukrovky na půdách 
neutužených s dobrou drenáží, s dobrou půd-
ní strukturou a zamezit kultivačním praktikám, 
které by mohly působit poškození kořenů. 
Hospodářský význam v ČR choroba nemá 
a ochrana se neprovádí.

obr. 1:  Nádor na kořeni cukrovky působený 
Agrobacterium tumefaciens.

obr. 2:  Vyhnívání kořene cukrovky působením 
Erwinia carotovora.
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  Další bakteriální hniloby kořenů 
cukrovky

Na cukrovce se může vyskytnout řada bakté-
rií, které působí skládkové hniloby a urychlují 
rozklad řepných kořenů na skládkách. Řada 
těchto baktérií však není specifickým pato-
genem pro cukrovku. Některé druhy však 
napadají kořeny cukrovky již za vegetace. 
Příkladem je původce gumovitosti kořenů 
cukrovky (gumózy) baktérie Erwinia bussei. 
Příznaky napadení touto bakteriózou lze po-
zorovat v porostech již počátkem července. 
Objevuje se žloutnutí a později vadnutí listů. 
Na cévních svazcích kořenů je patrné hně-
dočervené zbarvení, později tyto cévní svaz-
ky černají. Konec kořene je měkký, špička 
kořene je scvrklá, dá se ohnout – kořínek je 
jakoby gumový. Z napadených cévních svaz-
ků se postupně uvolňují kapičky bakteriálního 
eksudátu a slizovité hmoty. Postupně hniloba 
zachvacuje celý kořen a ten se mění v gumo-
vitou až slizovitou hmotu. V konečném stádiu 
napadení lze těžko odlišit napadení gumózou 
od jiných patogenů působích rozklad kořenů 
řepy. Při silném napadení je cukrovka nevhod-
ná pro zpracování, popřípadě není vhodná 
ke skladování a musí být zpracována před-
nostně. Dochází k inverzi sacharózy a slizovité 
látky ztěžují filtraci cukerných šťáv. Choroba 
se vyskytuje na těžkých a utužených půdách, 
s nízkým provzdušněním a na půdách zaso-
lených. Škodlivost choroby může dosahovat 
20 až 40 %. Negativně působí vysoké hnoje-
ní dusíkem a naopak pozitivně se projevuje 
vyšší úroveň hnojení fosforem a draslíkem. 
V našich podmínkách nemá choroba hospo-
dářský význam.

  Bakterální stříbřitost řepy 
(Curtobacterium flaccumfaciens 
pv. betae)

Tato fytopatogenní půdní baktérie působí 
příznaky stříbřitosti listů řepy. Výskyty bakté-
rie Curtobacterium flaccumfaciens pv. betae 
na cukrovce byly zaznamenány v Belgii už 
v roce 2012 a v roce 2017 byl výskyt relativ-
ně vysoký. Napadení se projevovalo stříbřitostí 
listů podél listové žilnatiny, listy napadených 
rostlin byly zduřelé, tuhé, docházelo k vadnu-
tí. Na čepeli listů byly drobné mikropraskliny 
podobné jako při nedostatku bóru. Napade-
né rostliny měly pomalejší vývoj, ve fázi 4-6 
pravých listů, byly napadené rostliny výrazně 
menší. Na řezu kořenem byl napaden vaskulár-
ní systém – hnědnutí. Podobné příznaky napa-
dení se objevily i v dalších evropských zemích, 
kde se cukrovka pěstuje. Původce choroby 
je gramnegativní baktérie, dříve označovaná 
jako Corynebacterium betae. Baktérie je také 
přenosná osivem. Optimální teploty pro vývoj 
25 až 30°C. První zprávy o výskytu pocházejí 
z červené řepy z Velké Británie z roku 1945. 
V posledních desetiletích nebyly zazname-
nány výskyty až silné napadení v roce 2017. 
Kolem 50% v Belgii zkoušených odrůd cuk-
rovky jevilo menší či větší příznaky napadení. 
U napadené rostliny je výnos kořene nižší až 
o 50 %. Diagnostika spočívá ve využití bimo-
lekulárních technik. Probíhá intenzivní studium 
okruhu hostitelů, přežívání patogena a vývoje 
choroby. V podmínkách České republika zatím 
nebyla potvrzena. S ohledem na přenos osi-
vem je tato baktérie předmětem sledování při 
produkci osiva cukrovky.
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Goltix 
Titan
Šlape jako 
hodinky

Adama CZ s.r.o., Za Rybníkem 779, 252 42 Jesenice | tel.: +420 241 930 644 | www.adama.com
Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

Goltix Titan je dvousložkový 
herbicid do cukrovky 
s prodlouženým působením. 
Ideální partner pro Belvedere 
Forte. Spoluvytváří  TITAN 
SYSTÉM kontroly plevelů 
v cukrovce kombinující 
pět účinných látek. Nabízí 
jednoduchý recept na čisté 
pole. Mimořádně šetrný 
k cukrovce již od jejího 
vzcházení. 

Moderní dvousložkový herbicid do cukrovky 
s prodlouženou účinností
•  Zlepšený účinek na svízel, tetluchu kozí pysk, lebedu 

rozkladitou, rdesno červivec, lilek černý, 
kokošku pastuší tobolku

•  Výjimečně šetrný k cukrovce
•  Ideální partner pro Belvedere Forte, spoluvytváří

TITAN SYSTEM odplevelení cukrovky:
T 1 : 1,33 + 0,8 • T2 :  1,33 + 1 • T3 :  1,33 + 1

•  Speciální technologie zabezpečující prodlouženou 
stabilitu proti UV záření
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2.8  CERKOSPOROVÁ 
LISTOVÁ SKVRNITOST 
ŘEPY (CERCOSPORA 
BETICOLA SACC.)

  Biologie, determinace, škodlivost
Houba je rozšířena v řepařských státech všech 
světadílů. Napadá především cukrovku a krm-
nou řepu, ale může se vyskytovat také na lis-

tech červené řepy salátové, mangoldu a špe-
nátu. K samozřejmým hostitelů patří také další 
druhy rodu Beta (B. maritima, B. procumbens, 
B. trigyna), jakož i celá řada botanicky příbuz-
ných plevelů – Amaranthus retroflexus (laska-
vec ohnutý), Chenopodium album (merlík bílý), 
Polygonum spp. (rdesna), Malva rotundifolia 
(sléz), popř. Lactuca sativa. 
Koncem června, ale obvykle později se pře-
devším na okrajových starších listech objevují 

2.7  AKTINOBAKTERIÁLNÍ 
STRUPOVITOST ŘEPY 
(STREPTOMYCES SP.)

Na řepě se vyskytuje celá řada půdních or-
ganismů - aktinomycetů (Actinomycetes sp.), 
které působí strupovitost. Dalšími původci stru-
povitosti jsou zástupci rodu Streptomyces, nej-
častěji Streptomyces scabies. Svým zařazením 
patří spíše mezi baktérie. Na povrchu kořene se 
vytváří pásy korkovitého pletiva, které různě hlu-
boko prostupuje do kořene. Při vývinu choroby 
a dalším prostupování dovnitř a dolů po kořeni 
může dojít až k celkovému úhynu rostliny. Vý-
skyt může být plošný, ale obvykle bývá napade-
no jen několik rostlin. Výskyt souvisí významně 
s nízkým pH půdy a nevyrovnaným vláhovým 
režimem. Napadány bývají také kořeny na utu-
žených půdách s nedostatkem půdního kyslíku. 
Existuje řada kmenů s různou úrovní patogenity 
vůči kořenům cukrovky. Slabě patogenní kme-
ny působí jen drobnou povrchovou korkovitost 
(obr. 1), která prakticky neovlivňuje výsledný 
výnos cukrovky, ale existují silně patogenní 
kmeny, které prostupují různě hluboko do pletiv 
kořene cukrovky (obr. 2). Škodlivost napadení 
není zcela prozkoumána a jeví se zatím méně 
významná, ale napadení může být také vstupní 
branou pro další patogenní mikroorganismy. 
Strupovitost lze nalézt prakticky ve všech ob-

lastech pěstování cukrovky. Mezi další hostitele 
patogena patří například brambory a kořenová 
zelenina. Omezení výskytu je možné vápněním 
a udržováním dobré půdní struktury, provzduš-
něním a kypřením půdy.

obr. 2:  Hluboká silně patogenní strupovitost 
kořene cukrovky.

obr. 1:  Drobná povrchová strupovitost 
na povrchu kořene cukrovky.
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drobné, okrouhlé hnědošedé zasychající skvr-
ny, jež mají v průměru 2-4 mm. Charakteristic-
ká je především červenofialové antokyanové 
lemování skvrn (obr. 1). Při dlouhé inkubační 
době (za chladna) může charakteristické čer-
vené lemování chybět či má nevýraznou hně-
dou barvu. Zbarvení okraje skvrn se může dle 
jednotlivých odrůd řepy lišit. Existuje i silná 
kmenová variabilita v příznacích napadení, 
tvaru a lemování skvrn. Skvrny jsou patrné 
na obou stranách listu a pletivo uvnitř je nek-
rotické. Pokud houba fruktifikuje a tvoří ko-
nidie jsou skvrny pokryty jakoby bělavým až 
stříbrošedým popraškem. Na jednom listu se 
může vytvořit velké množství skrvn, které způ-
sobí parciální až totální nekrotizaci listu – per-
gamenovatění, hnědnutí a odumírání (obr. 2). 

Bylo zjištěno že za vznik nekróz může být od-
povědný sekundární toxický metabolit houby 
- cercosporin. V současnosti se vědecká stu-
dia soustředí na analýzu genomu Cercopsora 
beticola a bylo zjištěno, které geny odpovídají 
za produkci cercosporinu. Těchto poznatků by 
bylo možné využít při šlechtění odrůd cukrov-
ky odolných k Cercopsora beticola. Při silné 
nekrotizaci listového aparátu dochází k bujení 
nových listů - retrovegetaci (obr. 3) a poškození 
se může opakovat. Napadení přechází ze star-
ších listů na mladší, ale na srdečkových listech 
se obvykle nevyskytuje. Při velmi silném napa-
dení a silném odumírání listů řepná hlava silně 
vyčnívá nad povrch půdy. 
Houba přežívá na napadených rostlinných 
zbytcích v půdě ve formě mohutného trva-
lého mycelia či sklerotizovaného mycelia 
(stromatu). Na jaře se tvoří konidie na napa-
dených rostlinných zbytcích a dochází k pri-
mární infekci starších listů řepy. Choroba je 
přenosná také osivem v podobě vytrvalého 
mycelia, ale tento způsob přežívání a přeno-
su při současné kvalitní preparaci a moření 
osiv řepy nemá význam. Hlavním zdrojem 
napadení je tedy infikovaný řepný chrást, 
kde houba ve formě stromat může v půdě 
přežívat více než dva roky. Pro infekci houba 
vyžaduje především vlhko a teplo. Optimální 
teplota pro klíčení konidií je od 25 do 30°C při 

obr. 1:  Drobné okrouhlé skvrny tmavě červeně 
lemované jsou typické pro skvrnatičku.

obr. 2:  Při silném napadení dochází 
k zasychání – nekrotizaci listů.

obr. 3:  Skvrnatičkou silně napadené rostliny 
cukrovky mohou retrovegetovat.
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100% vzdušné vlhkosti. Širší teplotní nároky 
se pohybují od 5 do 35°C při relativní vlhkosti 
větší než 91 %. V mnoha ohledech splní náro-
ky na vzdušnou vlhkost dlouhodobější ovlh-
čení listů. Inkubační doba je v polních pod-
mínkách 8 až 14 dnů. Krátce po vytvoření 
listových nekróz dochází ke sporulaci (tvorbě 
konidií) za optimální teploty 27°C a 98% rela-
tivní vzdušné vlhkosti. Spory se šíří na další 
rostliny větrem a deštěm a dochází k sekun-
dární infekci v rámci porostu. Velmi dobré 
podmínky pro vznik epidemie při sekundár-
ním šíření existují, pokud po deštivých dnech 
následují sušší dny s velmi vysokými teplo-
tami. Pro silnou primární infekci jsou vhodné 
podmínky mírná zima po níž následuje vlhké 
jaro s vyššími teplotami a především množ-
ství infikovaného chrástu, který byl nedo-
statečně hluboko zapraven do půdy orbou. 
Zajímavostí je, že odrůdy tolerantní k cerko-
sporióze bývají napadány houbou asi o 2 až 
3 týdny později než odrůdy citlivé.
Choroba snižuje nejvýrazněji výnos kořenů 
a cukernatost, zvyšuje se i obsah melasotvor-
ných látek a tím i výtěžnost. Podle různých 
autorů snižuje primární infekce (v červnu) 
výnos kořene o 30 %, sekundární infekce 
(v červenci) o 20 % a terciární infekce (počát-
kem srpna) o 10 %. V našich podmínkách při 
epidemickém výskytu se ztráty na výnosu ko-
řene pohybují od 16 do 25 % a snížení cuker-
natosti je od 0,5 do 1 %, výjimečně i 2 %. Při 
retrovegetaci cukrovky může se cukernatost 
snížit i o 4 %.

  Možnosti ochrany
Vedle dokonalých fytosanitárněagrotech-
nických opatření, jako je především hluboká 

zaorávka chrástu či odstup 4-6 let v osev-
ním sledu u cukrovky existují možnosti pří-
mé fungicidní ochrany. V posledních letech 
je v podmínkách ČR úspěšně aplikován 
předpovědní model sledování vhodných kli-
matických podmínek pro šíření Cercospora 
beticola (metoda DIK – denní infekční koefi-
cienty). Na základě znalosti prvního výskytu 
a splnění podmínek pro šíření patogena (DIK, 
sledování přímo v porostu) lze účinně nača-
sovat fungicidní zásah. Se znalostí perzisten-
ce účinnosti fungicidních látek lze efektivně 
ochránit listový aparát cukrovky až do skliz-
ně. V souvislosti se šlechtěním na odolnost 
k rizománii se objevují odrůdy se zvýšenou 
tolerancí i ke skvrnatičce, které mohou vést 
k výrazným úsporám při aplikaci fungicidů 
(napadení se u těchto odrůd zpožďuje mini-
málně 2 až 3 týdny proti odrůdám citlivým). 
Z praktického hlediska je zapotřebí uvažovat 
především o ochraně u odrůd citlivých a od-
růd určených k pozdnější sklizni. Fungicidní 
látky, které je možné použít zahrnují strobiluri-
ny, jejich kominace s azoly, dále azoly v kom-
binaci s carbendazimem, azoly v kombinaci 
s prochlorazem či bezimidazoly (př. thiopha-
nate-methyl). Z hlediska technologie aplikace 
fungicidů je vhodnější a účinnější pozemní 
aplikace s dostatečným množstvím vody 
(minimálně 300 l/ha), popřípadě i s použitím 
smáčedla. Není vhodné aplikovat fungicidy 
za vysokých teplot a intenzivního slunečního 
svitu, vhodnější jsou časně ranní aplikace. 
V posledních letech se objevují populace 
Cercospora beticola rezistentní vůči strobi-
lurinům a některým dalším účinným látkám, 
proto je nutné dodržovat antirezistentní stra-
tegii ochrany.
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2.9  RAMULARIOVÁ LISTOVÁ 
SKVRNITOST ŘEPY – 
RAMULARIA BETICOLA 
(FAUTR. ET LAMB.)

Houba působí skvrnitost listů – „ramulariózu“ 
podobnou skvrnatičce řepné, ale skvrny jsou 
poněkud větší (4-7 mm) a lem není tak výrazný 
je spíše sedavě hnědý (obr. 1). Dokonalé odli-
šení obou houbových chorob je možné v pří-
padě sporulace:

  Ramularia beticola se tvoří svazečky konidio-
forů, uvnitř skvrn a jsou světlé až bílé (obr. 2)
  Cercospora beticola svazečky konidioforů 
jsou černé.

Samozřejmě nejdokonalejší diagnostika spočí-
vá v mikroskopické analýze konidií.
Silné napadení houbou může vést k předčas-

nému zaschnutí listů a škody jsou výrazné jak 
u technické tak i u semenné cukrovky. Silně 
napadené listy Ramularia beticola jsou zvadlé 
a hnědé, zatímco u skvrnatičky jsou pergame-
novité.
V přímořských oblastech Evropy (Belgie, Nizo-
zemí, Anglie) tato listová skvrnitost je častější 
než skvrnatička, protože je chladnomilnější 
(optimum 17°C) a vyžaduje vysokou vzdušnou 
vlhkost pro infekci (relativní vzdušná vlhkost 
95 %). Houba obvykle přežívá na napadených 
listech v půdě a může být přenosná i osivem.
Houba se vyskytuje ve všech pěstitelských 
oblastech cukrovky a její hospodářský vý-
znam není u technické cukrovky příliš veliký, 
snad společně s napadením padlím. Diploidní 
odrůdy cukrovky bývají náchylnější k napadení 
větevnatkou než odrůdy triploidní.
Proti houbě účinkuje téměř shodné spektrum 
fungicidů jako proti skvrnatičce.

2.10  FOMOVÁ LISTOVÁ 
SKVRNITOST ŘEPY – 
PHOMA BETAE (FRANK)

Na listech se vyskytují oválné skvrny 1 – 2 cm 
v průměru s koncentrickými kruhy tmavší-
ho a světlejšího nekrotického pletiva (obr. 1). 

Skvrny se často vyskytují na listech společně 
s dalšími houbami jako například skvrnatičkou. 
Uvnitř skvrn se postupně vytvářejí plodničky 
houby – pyknidy. Napadené nekrotizované 
pletivo se může uvnitř skvrn trhat a vypadá-
vat. Houba je přenosná napadenými poskliz-
ňovými zbytky a může být přenosná i osivem. 

obr. 1:  Napadení listu cukrovky Ramularia 
beticola (vpravo ) a Cercospora 
beticola (vlevo).

obr. 2:  Detail skvrny po napadení Ramularia 
beticola s bělavým myceliálním 
povlakem.
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Tečnatka patří ke komplexu hub, které mohou 
působit spálu řepnou při vzcházení rostlin řepy. 
Houba je teplomilná (optimální teplota pro in-
fekci a růst je 20°C) a může působit systémové 
napadení rostliny. 
Houba se vyskytuje prakticky ve všech pěsti-
telských oblastech cukrovky, ale zřídka působí 
významné škody na listech. Mnohem vážněj-
ší je napadení semenaček řepy, kdy napadá 
stonky, květní části a semena. Může negativ-
ně ovlivnit vývoj semen či kontaminovat osivo, 
kde může přežívat na dobu i několika let. Při 
produkci osiva je předmětem ochrany semen-
ných porostů fungicidy.
Možnosti ochrany spočívají ve výsevu zdravé-
ho osiva, což je nyní téměř zabezpečeno dů-

slednou semenářskou kontrolou a dokonalým 
mořením. V případě výskytu na listech fungi-
cidy běžně aplikované proti skvrnatičce mají 
i dostatečnou účinnost proti tečnatce.

2.11  PADLÍ ŘEPY 
(ERYSIPHE BETAE 
(VANHA) WELTZEIN)

Dříve bylo padlí určováno jako Erysiphe com-
munis či E. polygoni a jako takové mohlo míti 
široký hostitelský okruh. Nyní se hovoří spíše 
o E. betae – padlí vázané výskytem na rod 
Beta.
Padlí se projevuje bělavým moučnatým ná-
letem epifytického (povrchového) mycelia 
na horní i spodní straně řepných listů (obr. 1). 
Častěji bývá padlí na vnějších listech. Bělavý 
povlak postupně houstne až list vypadá jako 
poprášený moukou a nakonec je pokryt hus-
tým plstnatým povlakem. Listy ztrácejí lesk 
a sytě zelenou barvu, jsou matné se žlutozele-
ným zbarvením. Později se v plstnatém povla-
ku mohou objevit i plodničky houby. Napadení 
se zprvu objevuje na jednotlivých rostlinách 
v porostu a posléze je napaden celý porost. 
Padlí řepné se vyskytuje na řepě především 
za klidného, teplého a suchého počasí, ovšem 

tvorba výtrusů je podporována vlhčím a tep-
lým počasím (optimální teploty kolem 20°C 
a případně noční rosy). Houba se množí ko-
nidiemi, jež jsou schopny okamžitě po od-
škrcení z konidioforů klíčit, tvořit mycelium 
a nové výtrusy. Přezimování houby je zřejmě 
v podobě plodniček - kleistotecií, které se tvo-
ří v plstnatém myceliu na silně napadených 
listech. Problematika přežívání a přezimování 
není u padlí ještě zcela dostatečně objasněna, 

obr. 1:  List cukrovky se skvrnami po napadení 
Phoma betae.

obr. 1:  Počátky napadení listů 
cukrovky padlím.
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neboť kleistotecia se netvoří pravidelně. Pad-
lím bývají napadány i semenné porosty a ty je 
nutné ošetřovat. 

Škodlivost padlí závisí především na termínu 
napadení řepy v období od počátku července 
do počátku září. Padlí je výrazně škodlivé v su-
chých a teplých oblastech a letech, kdy škodí 

především v důsledku ztráty asimilační plochy 
listů. Rostlina se brání šíření parazita zesílením 
buněčných stěn - kožovité listy (obr. 2). Dochází 
k omezení fotosyntézy a ke zrychlenému stár-
nutí listů řepy. K největším ztrátám dochází v ob-
dobí tvorby cukru a ztráty ve výnosu cukru se 
mohou pohybovat od 16 do 20 %. Škodlivé je 
především napadení v červenci a v první polo-
vině srpna a zde je nutné uvažovat o ošetření 
fungicidy. Napadení ve druhé polovině srpna již 
výrazně neovlivňuje výnos. Novým poznatkem 
je možnost zkrmování padlím napadených listů 
dobytku, kdy se zjistilo, že E. betae není tvůrcem 
mykotoxinů a že z listů cukrovky napadených 
padlím lze rovněž produkovat kvalitní siláže. 
Ochrana je především založena na aplikaci 
fungicidů. Důležitý je termín ošetření nejpozdě-
ji do poloviny srpna. Mezi pěstovanými odrů-
dami řepy nejsou výraznější rozdíly v odolnosti 
k padlí, i když se ukazuje, že některé odrůdy 
jsou citlivější k napadení. 

2.12  STEMPHYLIUM 
BETICOLA NOM. PROV.

Biologie, determinace, škodlivost
Relativně novou chorobou listů cukrovky 
houbového původu je listová skvrnitost pů-
sobená houbou Stemphylium beticola nom. 
prov. Poprvé byla identifikována v Nizozemí 
v roce 2007, kde působila a dodnes působí 
vážné škody na výnosu cukru od 8% do 40%. 
Choroba byla následně potvrzena i v dalších 
zemích – Německo, Belgie, Polsko. V České 
republice zatím nebyla diagnostikována. Hos-
titelský okruh pagonena není zcela objasněn. 
V laboratorních podmínkách patogenní izoláty 
Stemphylium spp. z cukrovky napadaly také 
brambor, řepu červenou salátovou, špenát, 
hořčiči, Chenopodium album. Z hlediska epi-
demiologického se výskyty objevují od červ-

na do srpna. Prvními příznaky na listech jsou 
drobné žluté skvrny nepravidelného tvaru, 
které od svého středu začínají nekrotizovat 
(obr. 1). V napadených místech houba sporu-
luje a od nových konidií dochází k další infek-

obr. 2:  Silné napadení rostliny padlím 
– kožovité listy.

obr. 1:  Drobné žluté skvrny na listu jež 
od středu začínají nekrotizovat 
(foto Jacek Piszczek).
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ci a skvrny posléze nekrotizují až do velikosti 
1-3 cm (obr. 2). Za vhodných klimatických 
podmínek při dostatečné vlhkosti a teplotách 
dochází k napadení celých čepelí listů, takže 
v srpnu či září jsou porosty silně napadené 
a jsou vidět řádky cukrovky s odumřelými lis-
ty. Optimální teploty pro infekci a šíření pato-
gena jsou od 13 do 28°C. Pro infekci je také 
důležitá až 100% vzdušná vlhkost a více než 
8 hodin ovlhčení listů v průběhu jednoho dne. 

Napadení se objevuje v ohniscích a šíří dále 
v rámci celého pole. Pro správnou ochranu je 
nutná správná diagnostika a je nutné dát pozor 
na možnou záměnu symptomů s dalšími po-
škozeními cukrovky jako jsou napíchnutí listů 
cukrovky hmyzem, kdy může v okolí vpichu 
pletivo nekrotizovat. Další možná záměna exis-
tuje s napadením bakterií Pseudomonas syrin-
gae, popřípadě s příznaky nedostatku hořčíku. 
V přesné laboratorní diagnostice se uplatňují 
mikroskopická pozorování a především meto-
dy PCR.

Možnosti ochrany
Pro správné načasování ochrany je nutné 
začít ošetřovat porosty fungicidy od fáze vý-
skytu drobných žlutých skvrn. Dobrou fungi-
cidní účinnost měly látky epoxiconazole, py-
raclostrobin, boscalid a jejich směsi. V ČR není 
žádný fungicid oficiálně registrován. Byly také 
testovány odrůdy cukrovky z hlediska ciltivosti, 
nebyly však zatím zjištěny výrazně tolerantnější 
odrůdy.

2.13  DALŠÍ LISTOVÉ 
CHOROBY CUKROVKY

  Alternariová skvrnitost řepy – 
Alternaria tenuis (Nees)

Uprostřed léta či v jeho druhé polovině lze ob-
vykle na starších listech cukrovky pozorovat tma-
vě hnědé nekrotické skvrny (obr. 1), které mohou 
vést i k nekróze okraje listů. Toto napadení pů-
sobí polyfágní houba Alternaria tenuis obvykle 
na rostlinách oslabených například virovými 
žloutenkami (BMYV), žírem škůdců (květilky), 
krupobitím či slunečním úžehem, nedostatkem 
bóru, nedostatkem hořčíku apod. Výjimečně 
mohou být touto houbovou skvrnitostí napadeny 
i mladší vnitřní listy. Podobné příznaky napadení 
mohou působit i další houby ze skupiny „černí“ 
jako jsou Stemphylium sp. či Cladosporium sp. 

Výskyt této houby na cukrovce je ve všech 
oblastech pěstování, ale hospodářský význam 
není veliký, snad jen při společném napadení 
s virovými žloutenkami může houba působit 

obr. 1:  Silná infekce Stemphylium beticola 
s velkými nekrotickými skvrnami 
(foto Jacek Piszczek).

obr. 1:  Nekrotizace starších listů cukrovky 
v souvislosti s napadením virovou 
žloutenkou.
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vážnou nekrotizaci. Méně typickým příznakem 
napadení jsou hnědočerné nekrotické skvrny 
izolované na listové čepeli (obr. 2).

  Šedofialová plíseň řepy - 
Peronospora farinosa f. sp. betae 
(Byford) 

K typickým biotrofním parazitům listů cukrov-
ky patří plíseň řepná – Peronospora farinosa 
f.sp. betae (Byford), synonymum Peronospora 
schachtii (Fuckel) z čeledi Peronosporaceae. 
Vedle cukrovky napadá také krmnou řepu, 
salátovou řepu a mangold. Hlavní příznaky 
lze pozorovat na srdéčkových listech (obr. 3), 
které jsou zpočátku světle zelené, zkrucují 
se, tloustnou a deformují se. Na rubu listů lze 

pozorovat hustý šedofialový nálet konidíí a ko-
nidioforů (obr. 4). Listy v srdéčku v důsledku 
napadení postupně odumírají a dochází k ob-
novení růstu z laterálních pupenů. Napadení 
plísní řepnou tak může připomínat suchou 
srdečkovou hnilobu působenou nedostatkem 
bóru. Často může docházet i k parciální infekci 
listů, kdy je napadena jen část, která je ostře 
ohraničena od zbylé nenapadené části listu.
Houba Peronospora farinosa se nejlépe rozvíjí 
za chladného a vlhkého počasí a proto její vý-
skyt je možný hlavně na jaře. K  napadení jsou 
nejcitlivější mladé rostliny, starší vykazují k napa-
dení dosti značnou odolnost. Možnost přenosu 
a přezimování choroby souvisí především s na-
padenými živými rostlinami (semenačky, rostliny 
vyrůstající na skládkách, popřípadě při špatné 
zaorávce). Infekce z přezimujících trvalých oo-
spor v půdě byla prokázána například ve Francii, 
kde tento způsob přezimování výrazně negativně 
ovlivnil kvalitu semenářských porostů cukrovky.
Výskyt choroby je znám ze všech oblastí pěs-
tování cukrovky, zvláště tam, kde průběh po-
časí na jaře je vlhký a chladný. V podmínkách 
ČR má v současnosti choroba zanedbatelný 
význam. Obecně choroba působí významnější 
škody v porostech cukrovky na semeno, kde 
pří silném napadení může dojít k výraznému 
snížení kvality produkovaného osiva. 

obr. 4:  Plíseň řepy na cukrovce – šedofialový 
povlak mycelia na rubu listů 
(foto Daniela Barašová).

obr. 3:  Plíseň řepy v porostu
(foto Daniela Barašová).

obr. 2:  Méně obvyklá skvrnitost listů cukrovky 
působená houbami rodu Alternaria.
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  Rzivost řepy – Uromyces betae 
(Pers.) J.G.Kühn

V době léta se mohou na obou stranách listů 
cukrovky tvořit rezavě hnědé kupky rzi velikosti 
asi 1 mm (obr. 5). Uvnitř se vyskytují uredospo-
ry ve formě jakoby rezavě červeného až hně-
dého prášku. 

Jako typická rez má houba několik stádií spor 
– aeciospory, uredospory a teleutospory, které 
se všechny mohou vyvinout na řepě a to jak 
na technické tak na semenačce. Obvykle kon-
cem léta se na napadených rostlinách objevují 
tmavě hnědé teleutospory, pomocí nichž hou-
ba přezimuje. 
Choroba se vyskytuje ve všech oblastech pěs-
tování cukrovky, ale její výskyt a škodlivost jsou 
dosud malé. Při silném napadení však může 
dojít k předčasnému úhynu listů či celých rost-
lin. Větší význam má houba v mírném přímoř-
ském klimatu Evropy (Anglie, Dánsko, Švéd-
sko). V ČR je výskyt ojedinělý a ekonomický 
význam je zanedbatelný.

  Verticiliové vadnutí řepy 
– Verticillium albo-atrum 
(Rein.&Ber.)

Tato polyfágní půdní houba napadá především 
cévní svazky (xylém). Vedle cukrovky napadá 
hlavně brambory a řadu dalších plodin a ple-
velných rostlin. Navenek se příznaky napadení 
projevují vadnutím vnějších listů a může často 
být napadena jen polovina čepele a listového 
řapíku (obr. 6). Při řezu kořenem jsou cévní 
svazky zčásti hnědé až černé (jde o tracheo-
mykózu). Často se může na kořenech řepy 
vyskytovat spolu dalšími půdními houbami 
působícími totální hniloby kořenů cukrovky 
jako jsou například houby Rhizoctonia solani 
a Fusarium solani. Výskyt této choroby půso-
bí především špatná struktura půdy a špatný 
vláhový režim. Z hlediska hospodářského však 
není v současném systému pěstování cukrov-
ky významnou chorobou, i když se s její pří-
tomností lze v porostech cukrovky pravidelně 
setkat. 

obr. 5:  Kupky Uromyces betae 
na listu cukrovky.

obr. 6:  Parciální vadnutí listu cukrovky 
po napadení houbou Verticillium 
albo-atrum.
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2.14 SPÁLA ŘEPY 

Jednou z nejvýznamnějších příčin snižování 
počtu rostlin cukrovky v porostech působí 
komplexní houbová choroba zvaná „spála 
řepy“, kterou působí především patogenní 
houby Pythium ultimum Trow. a Aphanomy-
ces cochlioides Drechsler, popřípadě Rhizoc-
tonia solani Kuhn či Phoma betae Frank. Toto 
komplexní onemocnění je známo i u jiných 
zahradních a polních plodin, působí ho zčásti 
jiné patogenní houby, a bývá označováno jako 
„padání klíčních rostlin“, „černá noha“ apod. 
(obr. 1). K základním vizuálním příznakům na-
padení zastavení růstu rostlin, růstová deprese, 
vadnutí, žloutnutí vegetačních vrcholů (obr. 2) 
a postupné či náhlé odumření rostlin v období 
od děložních do asi 4 pravých listů. Po vytaže-
ní rostlinek z půdy lze na hypokotylu pozorovat 
výrazné zaškrcení a zhnědnutí po napadení 
houbami (obr. 3), dochází k narušení a přeru-
šení toku asimilátů a živin a rostlinka odumírá. 
Některé napadené rostlinky mohou kritické 
růstové stádium pro spálu – asi do 6 pravých 
listů - překonat a pokračovat dále v růstu, ale ni-
kdy již tak dobře nerostou jako rostliny nenapa-
dené a na kořenu a hypokotylu lze pozorovat 
mrtvá pletiva po napadení spálou, tento projev 
je typický hlavně pro napadení houbou Apha-

nomyces cochlioides. S ohledem na řadu výše 
uvedených patogenních hub je často velmi ob-
tížné v raných fázích vývoje cukrovky určit, kte-
rá houba působí primární napaden. Obvykle to 
však bývají houby Pythium ultimum a Aphano-
myces cochlioides či Rhizoctonia solani jako 
typické půdní houby, které napadnou rostlinky 
řepy disponované k napadení a nějakým způ-
sobem stresované. Stresorem v těchto přípa-
dech mohou všechny příčiny bránící rychlému 
startu a růstu řepy v počátečních fázích vývinu:

  půdní škraloup, utuženost půdy a nedosta-
tek půdního vzduchu,
  pH půdy pod 6,5
  herbicidní stres.

Houba Pythium ultimum napadá rostliny řepy 
v nejranějších fázích vývoje, často již při klíčení 
semen v půdě. Jedná se spíše o chladnomil-
nou houbu, jejíž výskyt časově předchází spále 
působené houbou Aphanomyces cochlio-
ides. Ve vlhkých letech tato houba může napa-
dat kořeny cukrovky po celou dobu vegetace 
až do sklizně a nemusí působit jen příznaky 
spály. K napadení může dojít obnovením růs-
tu houby u dříve napadených rostlin či novým 
napadením na starších kořenech. Na nadzem-
ní části rostlin jsou patrné příznaky žloutnutí 
spodních listů, za vysokých teplot vadnutí rost-

obr. 1:  Zaškrcení hypokotylu 
po napadení spálou.

obr. 2:  Vadnutí a odumření rostlin cukrovky 
po napadení spálou (foto Josef Migdau).
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lin, které přes noc a za chladnějších dní zmizí.
Na kořeni jsou patrné hnědé až černé skvrny 
v místech, kde tvoří boční kořeny. Napadené 
kořeny mohou být často zakrslé a při velmi 
raném napadení jsou deformované (obr. 3). 
Může docházet i k hnilobě hlavního kůlového 
kořene. Houba může napadat drobné kořeno-
vé vlášení a nutit tak rostlinu stále obnovovat 
jeho růst (příznak podobný napadení vektora 
viru rizománie houby Polymyxa betae). Silně 
napadené rostliny mohou zcela odumřít.
Při sklizni se mohou kořeny lámat v místě na-
padení. Méně napadené kořeny (uzdravené 
z raného napadení či napadené později za ve-
getace) mají nižší hmotnost, nižší cukernatost 
a zhoršenou čistotu cukerné šťávy.

Spála řepy působená houbou Phoma betae 
je zřejmě méně častá, neboť hlavním zdrojem 
přenosu houby je osivo a při současné kvalitě 
produkce osiva, jeho kontrole a moření se ne-
bezpečí napadení osiva minimalizuje. 

Spála řepy je široce rozšířenou dispoziční 
chorobou cukrovky a řepy obecně ve všech 
oblastech jejího pěstování. Může způsobit ka-
tastrofické proředění porostu, tak že je nutné 
porosty přesévat či je zaorat. Eliminace na-
padení spočívá v dobré přípravě půdy před 
setím, v kvalitním setí a účinném moření osiva 
fungicidy (TMTD, hymexazole). Nově se připra-
vuje moření semen fungicidem Vibrance Gold 
s účinnými látkami sedaxane, difenoconazole, 
fludioxonil. I přes tyto možnosti ochrany lze 
však někdy jen těžko zabránit spále působe-
né houbou Aphanomyces cochlioides, pro 
jejíž výskyt jsou rozhodující vyšší teplota půdy 
a silné srážky po zasetí. Nově se v této oblasti 
zkoušejí odrůdy cukrovky se zvýšenou odol-
ností k napadení patogeny působícími spálu 
(hlavně A. cochlioides) a možnosti biologické-
ho boje s využitím antagonistických půdních 
baktérií, jež se vnášejí do obalu osiva cukrovky.

obr. 3:  Spála řepy – zaškrcení hypokotylu po 
napadení Aphanomyces cochlioides 
(foto Josef Migdau).

obr. 4:  Deformovaný kořen cukrovky 
po napadení houbou Aphanomyces 
cochlioides.
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2.15  RIZOKTONIOVÁ 
KOŘENOVÁ A KRČKOVÁ 
HNILOBA ŘEPY 
(RHIZOCTONIA SOLANI 
KÜHN.)

  Biologie, determinace, škodlivost
Houba Rhizoctonia solani Kühn. je polyfágní 
půdní houba napadající až 250 hostitelských 
rostlin z 60 čeledí. Z kulturních rostlin napadá 
houba především brambory, cukrovku, ku-
kuřici, obilniny, luskoviny, kmín, mák či řepku 
a z plevelů hlavně laskavce, merlíky, pcháč, 
heřmánky, pýr, rdesna, violky či rozrazily. Per-
fektní stádium houby se nazývá Thanatepho-
rus cucumeris (Frank.) Donk. Houba nesporu-
luje, přežívá v půdě ve formě mycelia či trvalých 
sklerocií a na napadených zbytcích rostlin. 
Myceliová vlákna houby rostou velmi rychle 
zvláště za vhodné vlhkosti a teplot nad 15°C. 
Sklerocia se tvoří spíše za sucha. Rhizoctonia 
solani (Kuhn.) je typickým půdním patogenním 
organismem osidlujícím půdu a pro napadení 
rostlin, především kořenů a kořenových krčků 
je velmi významné splnění základních podmí-
nek ve vztahu rostlina - patogenní organismus 
- půdní prostředí:

  dostatečný inokulační potenciál patogena 
je nezbytný pro napadení a jeho intenzitu,
  stimulace patogena k růstu (aktivizace) je 
dána úrovní kořenových eksudátů a dalšími 
zdroji výživy,
  stresy vnějšího prostředí predisponují rost-
liny k infekci a vývinu choroby (obvykle ja-
kékoli zbrzdění v růstu vlivem herbicidního 
stresu, nízkého pH a podobně),
  mikrobiální aktivita především antagonismů 
patogena ovlivňují jeho život v půdě a vývoj.

S ohledem na velmi široký okruh hostitelů 
existuje řada izolátů lišících se svojí agresivitou 

a skupinou hostitelů, popřípadě místem napade-
ní na rostlině. Tyto izoláty jsou charakterizovány 
a řazeny do skupin dle typu anastomózy hyf (my-
celiální párová fúze, AGs). Je jen málo informa-
cí, které skupiny AGs se vyskytují na cukrovce. 
Nejčastěji se vyskytující izoláty patří do skupiny 
AG-2 a jsou chladnomilnější (10°C), agresivnější 
a napadají především mladé rostliny. Tyto izobá-
ty se mohou se podílet na komplexní chorobě 
- spále řepné. Izoláty ze skupin AG-4 a AG-5 jsou 
teplomilnější (15°C) a působí především hnilobu 
kořenů a hypokotylu u starších rostlin. 
Hlavní napadení však souvisí především s hni-
lobou kořene a hypokotylu (root and crown 
rot). Příznaky napadení se navenek mohou 
projevit vadnutím a úhynem rostlin (obr. 1 a 2) 
v ohniscích, kde nebyly zcela příznivé podmín-

obr. 1:  Ohnisko rostlin cukrovky napadené 
houbou Rhizoctonia  solani.

obr. 2:  Detail vadnoucí a odumírající rostliny 
po napadení Rhizoctonia solani
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ky pro růst řepy – utužená půda, zamokřenost 
(špatný vodní režim), stres v důsledku herbi-
cidních aplikací, nízké pH půdy a podobně. 
Po vytažení rostlin z půdy bývá na kořenech 
viditelná parciální hniloba na povrchu kořene 
a hypokotylu (obr. 3), která postupně přechází 
dovnitř kořene a vede k celkovému odumře-
ní rostliny. Nejvíce bývá napadena vrcholová 
část kořene jakousi „prstencovou hnilobou“ 
s četnými prasklinami - crown rot (řez kořenem 
napadeným Rhizoctonia solani, obr. 4). Může 
však docházet i k napadení kůlového kořene, 
k jeho intenzivní hnilobě až odumření a násled-
nému „vyvracení řep“ (obr. 5), podobně jako 
u hub rodu Fusarium. Často se u napadených 
rostlin objeví komplexní hniloba s houbami 
Rhizoctonia solani a druhotnými patogenními 

houbami jako Fusarium spp. a Verticillium spp., 
popřípadě i Macrophomina phaseolina.
Rhizoctonia solani patří v současné době 
k jedné z nejvíce diskutovaných chorob hou-
bového původu na cukrovce a její výskyt 
v zemích s výrazným zastoupením cukrovky 
v osevním sledu narůstá. Významné výskyty 
jsou již v Nizozemí, SRN, Belgii i Francii.
Choroba je jinak celosvětově rozšířena 
ve všech zemích, kde se cukrovka pěstuje 
a zatím nejvyšší napadení bylo zjištěno v ob-
lastech Severní Ameriky. Dle našich pozorová-
ní není výskyt choroby v podmínkách ČR za-
tím nijak dramatický, ale na druhé straně není 
problémem napadení v porostu cukrovky najít. 

  Možnosti ochrany
Z hlediska agrotechnického je nutné znát 
a omezit negativní vlivy, které se na rozvoji cho-
roby podílejí:

  nesprávné hospodaření na půdě (vysoký 
podíl hostitelských rostlin a plevelů),
  hnojení kejdou,
  utužení půd vlivem sklizňové techniky (vy-
těsnění vzduchu),
  nedostatečné pěstování meziplodin,
  pro výskyt choroby jsou příznivé jílovité až 
hlinité utužené půdy s vysokým podílem 
organické hmoty a malou provzdušněností.obr. 3:  Hniloba hypokotylu cukrovky působená 

Rhizoctonia solani.

obr. 4:  Rhizoctonia solani na cukrovce 
– řez kořenem.

obr. 5:  Hniloba kůlového kořene působená 
Rhizoctonia solani.
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Z uvedených příčin jsou pak vyvozeny i mož-
nosti řešení:

  odstup v osevním sledu,
  zlepšení půdní struktury – pěstování mezi-
plodin,
  dobrá zásobenost živinami, neutrální pH, 
příznivé podmínky pro rychlý rozklad orga-
nických zbytků,
  výběr odrůd cukrovky tolerantních k choro-
bě, popřípadě i dalších polních plodin s vyš-
ší úrovní odolnosti (kukuřice aj.),

  v budoucnosti snad i možná biologická 
ochrana (antagonistické houby Verticillium 
biguttatum, Trichoderma sp., bakteriální an-
tagonisté a další).

Vedle všech agrotechnických opatření, která 
jsou důležitá, ale často těžko realizovatelná, se 
velmi perspektivně jeví výběr a šlechtění odrůd 
cukrovky s vyšší tolerancí až odolností k hou-
bě Rhizoctonia solani. Velmi vysokou ochranu 
by mohla poskytnout tolerantní odrůda moře-
ná fungicidem sedaxane.

2.16  FIALOVÁ HNILOBA 
ŘEPY - RHIZOCTONIA 
CROCORUM (PERS.)DC

  Biologie, determinace, škodlivost
Mezi další půdní houby, napadající kořeny řepy 
patří Rhizoctonia crocorum (Pers.) DC s per-
fektním stádiem Helicobasidium brebissonii 
(Desm.) Donk. Patogenní houba se vyskytuje 
prakticky ve všech oblastech pěstování cuk-
rovky a napadá také kořenovou zeleninu (např. 
mrkev, celer), brambory, jeteloviny (vojtěšku) aj. 
Patogen napadá kořeny cukrovky především 
v pozdějším období vegetace a je také jednou 
z hlavních skládkových chorob cukrovky. Přeží-
vá v půdě po řadu let ve formě drobných tmavě 
zbarvených sklerocií, které jsou velmi odolné. 
Popřípadě přežívá saprofyticky na odumře-
lých zbytcích rostlin. Za příznivých podmínek 
– za tepla a vlhka a na přemokřených půdách 
- vyrůstá ze sklerocií mycelium a může porůstat 
i na povrchu půdy a napadat hlavu řepné bulvy. 
Napadení se může objevovat i v raných stádi-
ích vývoje řepy a působit odumírání mladých 
rostlin. Podobně jako Rhizoctonia solani se 
i kořenomorka fialová objevuje v ohniscích, ale 
nepůsobí totální odumírání, napadené rostliny 
spíše ztrácejí turgor a vadnou v období nedo-
statku vláhy. V počátečních obdobích napade-

ní se na povrchu kořene mohou objevit fialové 
skvrny a pásy houbového plstnatého mycelia 
(obr. 1). Houba postupně zachvacuje celý ko-
řen a působí hnilobu (obr. 2), která je dobře pa-
trná v průběhu sklizně a poté na skládkách. Ob-
vykle houba neproniká hluboko dovnitř kořene, 
ale hniloba se může vyskytnout i na podélném 
řezu kořenem a pronikat hlouběji (obr. 3). 
Při silném napadení působí houba obrovské 
ztráty na výnosu bulev i cukernatosti. Obvyk-
le však napadení bývá lokální v ohniscích 
a ke konci vegetace. Zřídka je napaden celý po-
rost plošně. K silnému napadení přispívá přede-
vším špatná půdní struktura, špatný vodní režim 
a kyselá půdní reakce. Mnohem větší význam 
má houba jako skládková choroba, kdy při sty-

obr. 1:  Počáteční napadení kořenů cukrovky 
houbou Rhizoctonia crocorum.



45

ku kořenů na skládce dochází k  rychlému a in-
tenzívním u přerůstání z napadených kořenů 
na zdravé. Výskyt choroby je v podmínkách ČR 
v posledních letech spíše ojedinělý.

  Možnosti ochrany
Odstup v osevním sledu u cukrovky a správné 
střídání plodin jsou podmínkou ochrany v ob-

lasti agrotechnické. Mezi další opatření patří 
odvodnění a provzdušnění zamokřených míst 
pozemků, vápnění, racionální hnojení chlév-
ským hnojem. V případě škod na skládkách 
všechna opatření dobrého ošetření skladované 
řepy snižují výskyt choroby. Odrůdy tolerantní 
k Rhizoctonia solani mohou za určitých okol-
ností také lépe vzdorovat fialové hnilobě řepy.

obr. 2:  Hniloba působená Rhizoctonia 
crocorum na kůlovém kořeni cukrovky.

obr. 3:  Řez kořenem cukrovky napadeného 
Rhizoctonia crocorum.
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2.17  MACROPHOMINA 
PHASEOLINA (TASSI) 
GOID. 

  Biologie, determinace, škodlivost
Macrophomina phaseolina je patogen houbo-
vého původu napadající více než 500 druhů 
kulturních a divoce rostoucích rostlin. Z kultur-
ních druhů se jedná o luskoviny (hlavně sója), 
brambory, batáty, bavlník, kukuřici, různé dru-
hy zeleniny, ale napadány jsou také sazenice 
ovocných a lesních dřevin a škodlivé výskyty 
byly zjištěny také na cukrovce.
Z hlediska geografického rozšíření se patogen 
vyskytuje především v tropických a subtropic-
kých zemích Afriky, Asie, Evropy, Severní a Již-
ní Ameriky. 
Jedná se o typického půdního patogena na-
padajícího kořeny jednoděložných i dvoudě-
ložných rostlin. V malé míře byl zjištěn i přenos 
osivem a tím může v  menší míře napadat 
i mladé vzcházející rostliny. Mnohem častější 
je však napadení vzešlých rostlin. Na napade-
ných částech kořene se v hnilobných lézích 
tvoří sklerocia, mikrosklerocia a případně 
i pyknidie. Pomocí sklerocií přežívá patogen 
v půdě. Správná diagnostika patogena není 
vůbec jednoduchá. Byly totiž zjištěny dvě ne-
sexuální fáze ve vývoji patogena:

  saprofytická forma – Rhizoctonia bataticola, 
která tvoří mycelium s mikrosklerociemi
  patogenní forma – Macrophomina phaseoli-
na, která tvoří mycelium s mikrosklerociemi 
a případně s pyknidiemi.

Existuje velká genetická a fenotypická variabi-
lita patogena a to i v rámci stejného geogra-
fického regionu. Diagnostika patogena v sou-
časnosti spočívá především v PCR metodách. 
S ohledem na velký hostitelský okruh a velké 
geografické rozšíření není zcela jasně popsa-
né přežívání patogena v půdě a jeho fitness. 
Zatím neexistuje jasný přehled, jež by popi-

soval dostatečně biologii patogena, způsob 
infekce rostlin a epidemiologii.
Jednoduché není ani taxonomické zařaze-
ní, které se vyvíjelo v posledních 100 letech. 
Obecně je v odborné literatuře akceptováno 
dvojí pojmenování: 

  Macrophomina phaseoli (Maubl.) Ashby
  Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid.

Častěji se používá název Macrophomina pha-
seolina (Tassi) Goid. se sklerociální formou 
Rhizoctonia bataticola (Hollliday and Punitha-
lingam, 1970). 
Z hlediska symptomatologie a způsobů na-
padení rostlin, může patogen působit řadu 
příznaků - vadnutí a suchou hnilobu kořenů 
(cizrna), spálu mladých rostlin (fazole, vikev, 
Eucalyptus), hnilobu kořenů (sója, fazole, či-
rok, meloun, vikev, cukrovka a další), krčkovou 
hnilobu (jahodník). 
Epidemiologie patogena obecně závisí na pří-
tomnosti citlivého hostitele, virulentního pa-
togena a vhodných podmínkách prostředí 
pro napadení. Macrophomina phaseolina je 
výrazně teplomilná houba s optimem 28 až 
35°C. Rostliny jsou napadány za velmi su-
chého a teplého počasí, kdy rostliny zažívají 
stres a nemohou intenzivně růst. K napadení 
kořenů rostlin například cukrovky dochází při 
klíčení sklerocií v půdě. Sklerocia v půdě přeží-
vají na napadených rostlinných zbytcích nebo 
také izolovaně a to lépe v sušších podmínkách 
a jsou hlavním zdrojem infekce. 
Infekční mycelium vytváří appresoria a ta pro-
nikají do epidermálních buněk kořenů. Myceli-
um prorůstá v mezibuněčném prostoru a šíří 
se v xylému svazků cévního. Patogen produ-
kuje hydrolytické enzymy (endoglukanáza) 
jež rozkládají buněčnou stěnu napadených 
rostlin. Macrophomina phaseolina produkuje 
také řadu fytotoxinů a jejich role v patogenezi 
je v současnosti předmětem řady studií. 
Jedním z prvních záznamů o napadení cuk-
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rovky houbou Macrophomina phaseolina po-
chází z USA z roku 1932 v údolí Sacramento. 
V současnosti se patogen vyskytuje na cuk-
rovce v mnoha oblastech jejího pěstování. 
K napadení přispívají vysoké teploty a sucho 
ve druhé polovině vegetace. V rámci Evropy 
jsou časté a škodlivé výskyty v Srbsku, Chor-
vatsku, Řecku, Maďarsku, na Ukrajině. V po-
sledních letech objevuje také v jižních oblas-
tech Slovenska. Velmi často se na kořenech 
vyskytuje směsná infekce s patogenem Rhi-
zoctonia solani. Je velmi obtížné rozhodnout 
o napadení houbou Macrophomina phaseoli 
jako o primárním napadení rostliny. Listy napa-
dených rostlin intenzivně vadnou a velmi rychle 
usychají a je obtížné je odtrhnout od hypokoty-
lu (obr. 1). Po vytržení rostliny z půdy je viditelný 
projev hnědé hniloby kořenů od spodní části 
(obr. 2). Napadení se objevuje v ohniscích. 
Na povrchu kořenů je hniloba hnědá až tmavě 
hnědá, na řezu kořenem je hniloba žlutohnědá 
až světle hnědá (obr. 3). 

  Možnosti ochrany
Je nutné dodržovat správný osevní postup se 
střídáním plodin, jež nejsou hostiteli patogena. 
Dobrá zásobenost rostlin fosforem a dralíkem 
může omezit napadení. Rostliny, které nejsou 
ve stresu z nedostatku vláhy jsou výrazně 
odolnější. Chemická ochrana není řešena. 
V případě cukrovky probíhá u šlechtitelů in-
tenzivní screening genetického fondu s cílem 
najít zdroje odolnosti. Ukazuje se, že odrůdy 
s tolerancí k houbě Rhizoctonia solani mohou 
napadení Macrophomina phaseolina vzdoro-
vat lépe. 

obr. 1:  Cukrovka napadená Macrophomina 
phaseolina s uschlými listy 
(foto Adam Sedlák).

obr. 2:  Hniloba kořene cukrovky odspodu 
(foto Adam Sedlák).

obr. 3:  Řez kořenem cukrovky s hnilobou 
působenou Macrophomina phaseolina 
(foto Adam Sedlák).
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2.18  HNILOBY KOŘENŮ 
CUKROVKY PŮSOBENÉ 
HOUBAMI RODU 
FUSARIUM

  Fusarium oxysporum (Schlecht)
Méně často se vyskytující chorobu na koře-
nech a hypokotylu řepy může působit půd-
ní houba Fusarium oxysporum Schlecht. 
Výskyt houby může býti již v raných fázích 
vývoje cukrovky na hypokotylu a působit 
jeho zaškrcování, přičemž rostlinka se může 
v místě zaškrcení na přechodu mezi půdou 
a nadzemní částí ulomit. Pokud rostlina časné 
napadení přežije, může napadení pokračo-
vat dále a houba buď napadne cévní svazky 
a dojde k vadnutí, nekrózám a svinování listů 
či pokračuje zaškrcování a může dojít k uhnití 
kořenové části a „vyvracení bulev“ (obr. 1). Pa-

togenní houba proniká do rostlin přes kořeny 
a u vzrostlejších rostlin napadá cévní svazky. 
Houba produkuje toxin, který působí typické 
příznaky napadení. K napadení dochází pře-
devším v období střídajícího se vlhka a sucha, 
v půdách se špatnou strukturou a špatným 
vodním režimem. 
Choroba se vyskytuje ve významné míře 
v USA a jižní Evropě v oblastech s velmi inten-
zivním pěstováním cukrovky. Ojediněle lze po-

zorovat výskyty i v dalších oblastech pěstování 
cukrovky v Evropě, včetně České republiky, 
koncentrace inokula v půdě však není zatím 
dostatečná pro významnější napadení.

  Fusarium solani a další houby 
rodu Fusarium

Nově byla v České republice v roce 2001 zjiš-
těna na kořenech cukrovky houba Fusarium 
solani a to ve velmi rané fázi asi 12-16 pravých 
listů. Napadení touto houbou se navenek 
projevovalo celkovým vadnutím rostlin v oh-
niscích napadení a to už v období června. Při 
vytržení rostlin z půdy byl kůlový kořen uhnilý 
a zčásti již pokrytý bělavým myceliem houby 
(obr. 2). V pozdějším období došlo k celko-
vému úhynu kůlového kořene a jeho hnilobě 
(obr. 3). Fusarium solani působí spíše hnilobu 
kořene, na rozdíl od Fusarium oxysporum, jež 
působí spíše tracheomykózu. Dalším zřejmě 
nově popsaným druhem v ČR je Fusarium 
culmorum na kořenech cukrovky. Tento druh 
rodu Fusarium je typickým představitelem fu-
zarióz klasů obilnin a kukuřice a zřejmě se zvy-
šujícím se výskytem tohoto patogena v obil-
ninách a na kukuřici je koncentrace inokula 
v půdě velmi vysoká a dochází i k napadení 
kořenů cukrovky. 
Příznaky se mohou objevovat již koncem červ-
na při velikosti kořenů v průměru kolem 5 cm, 

obr. 1:  Rostlina cukrovky napadená houbou 
Fusarium oxysporum.

obr. 2:  Mladá rostlina cukrovky napadená 
na kořeni Fusarium solani.
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ale častěji se objevují na kořenech ve druhé 
polovině vegetace. Typická je povrchová nek-
róza a vnitřní rozklad pletiva kořene cukrovky 
a v pozdější fázi napadení je povrch kořene po-

kryt růžovočervenými sporodochiemi houby 
(obr. 4). Celému komplexu hub rodu Fusarium 
na cukrovce bude potřeba věnovat zvýšenou 
pozornost.

obr. 3:  Hniloba kůlového kořene cukrovky 
působená Fusarium solani.

obr. 4:  Napadení kořene cukrovky 
Fusarium culmorum.

•  sklizeň cukrovky a čekanky v ČR i SR 
výhradně stroji Holmer

• odvoz cukrovky stroji AgroVital

• servis a prodej dílů na stroje HOLMER

• zemědělská technika SCHMOTZER
    (přesné sečky a plečky s příslušenstvím)

• prodej osiva Maribo na Slovensku

Agroslužby CZ, a.s.
Komenského 247
500 02 Hradec Králové
www.agrosluzbycz.eu

Agroslužby SKP s.r.o.
Fr. Mojtů 1
949 01 Nitra
www.facebook.com/agrosluzbycz

Agroslužby CZ a Agroslužby SKP specialisté na sklizeň cukrovky

Kontaktujte nás:
ČR: Ing. Slavomír Cejnar, +420 777 009 140, e-mail: info@agrosluzbycz.eu

SR: Ing. Ján Gramblička, +421 905 323 452, 
email: agrosluzbyskp@stonline.sk, www.facebook.com/agrosluzbycz
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3. ŠKŮDCI CUKROVKY

3.1  HÁĎÁTKO ŘEPNÉ 
(HETERODERA 
SCHACHTII SCHMIDT)

  Biologie, determinace, škodlivost
Jeden z nejstarších a nejvýznamnějších škůdců, 
jehož výskyt souvisí s intenzivním pěstováním 
cukrovky s malým odstupem v osevním sledu. 
Háďátko řepné napadá až 200 druhů rostlin, 
především řepu (obr. 1), řepku, košťálovou ze-
leninu, špenát, řadu plevelných rostlin z čeledí 
Chenopodiaceae a Cruciferae. Háďátko se vy-
skytuje ve všech oblastech pěstování cukrovky 
v Evropě, Severní Americe, Asii i Austrálii a první 
popisy škod tímto škůdcem jsou od poloviny 19. 
století. Šíření háďátka je pasivní – splavení půdy, 
návoz zeminy z cukrovarů na ornou půdu. 

Háďátko přežívá v půdě ve formě cyst až 8 let. 
Kořenové výměšky – eksudáty hostitelských 
rostlin stimulují líhnutí larev z cyst, které pomocí 
bodců – styletů pronikají do kořínků. Po svléká-
ní se diferencuje pohlaví a po dalších svlékáních 
háďátka pohlavně dospívají. Samičky protrh-
nou zadečkem pokožku kořínku a na povrchu 
jsou patrné jako drobné bílé kuličky. Samečci 
jsou červovití velikosti 0,8 až 1,3 mm. Samičky 
po oplodnění kladou do vaku 100 až 300 em-
bryonů (vajíček). Po odumření se samičky mění 
na hnědé cysty citrónovitého tvaru (obr. 2) a tak-

to mohou přetrvat v půdě po dlouhou dobu. Ve-
likost cyst bývá na délku 0,4-1,1 mm a na šířku 
0,2-0,8 mm. Optimální teplota půdy pro líhnutí 
larev je 25°C, při vyšších či nižších teplotách je 
líhnutí zpomaleno. Do kořínků počínají larvy pro-
nikat při teplotách kolem 10°C, ale optimum je 
18°C a více. Pro uvolnění larev z cyst je důležitá 
také půdní vlhkost. Celý vývoj háďátka může tr-
vat až 5 týdnů a za optimálních podmínek může 
být na hostiteli za rok 1-3 pokolení. Pro napa-
dené rostliny je typická vousatost a výrazné 
bujení drobných kořínků (obr. 3), omezení růstu 
a deformace kůlového kořene. Intenzita napa-
dení a škodlivost závisí i na průběhu počasí, je 
ideální, když po vlhkém jaru přijde suché léto 
a napadené porosty žloutnou, rostliny vadnou 
a odumírají (obr. 4). 
Analýza půdních vzorků může zjistit výskyt 
cyst háďátka v půdě a stupeň zamoření jako 
indikátor únavy půdy a výše nebezpečí pro 
pěstování cukrovky a měla by se provádět 
před výsevem cukrovky. S ohledem na ne-
rovnoměrné rozmístění populace cyst v rámci 
honu je nutné provádět dokonalé vzorkování 

obr. 1:  Cysty háďátka řepného na kořeni 
červené řepy.

obr. 2:  Deatil cyst háďátka na cukrovce.
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pro zabezpečení objektivního zjištění zamo-
ření pozemku háďátkem (např. v Nizozemí se 
na 2 ha odebírá 50 půdních sond do hloubky 
20 cm podle sítě diagonál).
Škodlivost háďátka je velmi významná, neboť 
napadením kořenů dochází k oslabení rostlin 
a výrazné ztrátě na výnosu. 

  Možnosti ochrany 
Z hlediska ochrany je třeba uplatňovat integro-
vaný přístup a dbát především na dostatečný 
odstup v osevním sledu (minimum je 4 roky). 
Cysty pokud nejsou stimulovány k líhnutí, 
v půdě odumírají a  při pěstování nehostitelské 
rostliny se jejich populace snižuje až o 50%.
Z hlediska pěstovaných plodin vedle klasic-
kých hostitelů (viz výše) existují plodiny k há-
ďátkům:

  1. nepřátelské (nabudí se líhnutí larev, ale 
vývojový cyklus není ukončen) - vojtěška, 
jetel, kukuřice, len, žito, antinematodní mezi-
plodiny  (antinematodní hořčice),

  2. neutrální - mák, slunečnice, brambory, 
proso, kmín, pšenice, ječmen, svazenka aj.

Znalost této citlivosti hostitelů k napadení há-
ďátky je důležitá z hlediska střídání plodin 
a zabránění zvyšování populace cyst háďátka 
v půdě. 
Významné je setí  antinematodních meziplodin, 
které stimulují líhnutí larev, ale nedovolí rozvinutí 
životního cyklu jako hostitelské rostliny.  V rám-
ci šlechtění se velmi intenzivně pracuje na od-
růdách s různým stupněm odolnosti k háďátku 
řepnému, často v kombinaci s tolerancí k rizo-
mánii a odrůdy jsou již srovnatelné s odrůdami 
citlivými k háďátku.
Z dalších agrotechnických opatření snižujících 
nebezpečí napadení je časné setí (starší rostli-
ny jsou k napadení méně citlivé) a ničení hos-
titelských plevelů. Škodlivost háďátka omezuje 
dostatečné hnojení draslem.

3.2  MŠICE MAKOVÁ (APHIS 
FABAE SCOPOLI)

  Biologie, determinace, škodlivost
Mšice maková je vážným škůdcem cukrovky 
a škodí především přímým sáním na listech 

a částečně jako vektor viru žloutenky řepy. Mši-
ce méně efektivně přenáší další virus mírného 
žloutnutí řepy. Mšice maková se vyskytuje prak-
ticky ve všech oblastech pěstování cukrovky 
(s výjimkou středozemní oblasti). Černé mšice 
makové napadají především srdéčkové listy 

obr. 3:  Vousatost kořene cukrovky. obr. 4:  Porost cukrovky poškozený háďátkem.



52

rostlin, kde vlivem sání působí jejich zkadeření 
a svinování dovnitř (obr. 1). Na napadených lis-
tech se vytvářejí velmi početné kolonie bezkří-
dlých živorodých mšic, které intenzivním sáním 
mohou působit až odumření některých listů 
v srdéčku. Napadení je silnější zvláště za suché-
ho počasí. Intenzivním vylučováním medovice 
vytvářejí mšice dobré podmínky pro následný 
rozvoj epifytních hub, zvl. černí. Mšice maková 
neškodí jen na cukrovce, ale napadá také špe-
nát, mangold a řadu dalších kulturních a plevel-
ných druhů z čeledi Chenopodiaceae. Mšice 
napadá také mák, bob, rebarboru a další rost-
liny. Na těchto dalších hostitelích působí vedle 
přímého sání na listech také škody přenášením 
asi 30 různých virů. Mšice přezimuje v Evropě 
ve stádiu vajíček na zimních hostitelích brslenu 
(Euonymus europaeus) a kalině (Viburnum opu-
lus). Na jaře v měsících únoru až dubnu dochází 
k líhnutí zakladatelek – fundatrigenií, které sají 
na mladých listech zimních hostitelů a dále se 
množí partenogeneticky. Na primárním – zim-
ním hostiteli bývá několik generací, obvykle však 
už druhá generace může být okřídlená (obr. 2) 
a mšice přelétávají na sekundární – letní hosti-
tele, což jsou různé byliny (viz výše). K přeletu 
dochází koncem května až počátkem června 
a živorodé okřídlené samičky zakládají kolonie 
bezkřídlých živorodých mšic (obr. 3). Intenzita 
růstu kolonií je v závislosti na průběhu počasí 

a obvykle vrcholí v polovině července. Vlivem 
vnitřních faktorů v kolonii (overcrowding - pře-
množení) či v důsledku výživného stavu pletiv 
hostitele může docházet k tvorbě okřídlených 
živorodých samiček a k sekundárním přeletům 
za vegetace na další bylinné hostitele. Na pod-
zim se objevují okřídlení samci a samice, kteří 
vyhledávají opět primární zimní hostitelské rost-
liny, na kterých se páří a samičky snášejí vajíčka 
do okolí pupenů či do prasklin v kůře větviček. 
Při kladení jsou vajíčka tmavě zelená, později 
leskle černá. Základními znaky mšic je tmavě 
zelené až černé tělo, krátká tykadla a voskovité 
skvrny na zadečku nymf (larev mšice), siphun-
culi jsou 1,25 až 1,75 krát delší než je délka 
chvostku. V létě na sekundárních hostitelích trvá 
vývoj 1 generace asi 7-8 dní, ale za chladných 
podmínek může vývoj trvat až 18 dní. 

obr. 1:  Kolonie mšice makové na srdečkových 
listech cukrovky (foto Svatopluk Rychlý).

obr. 2:  Okřídlená mšice maková 
(foto Svatopluk Rychlý).

obr. 3:  Bezkřídlá mšice maková 
(foto Svatopluk Rychlý).
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BETASANA® SC
phenmedipham 160 g/L

Selektivně přes list proti plevelům

- snadná kombinovatelnost

- účinný boj proti přerostlým merlíkům

BEETUP COMPACT® SC
phenmedipham 80 g/L + desmedipham 80 g/L

Selektivně přes list proti plevelům

- nová, vylepšená formulace dvou účinných látek

- šetrnější vůči cukrovce díky SC formulaci

- nešetrný vůči plevelům díky olejové složce

- vhodný při časném výskytu laskavců

BETTIX® 700 SC
metamitron 700 g/L

Selektivně přes list i přes půdu proti plevelům

- snadná kombinovatelnost již od T1 aplikací

- dlouhé reziduální působení

- podpora v boji proti heřmánkům a výdrolu řepky

CLIOPHAR® 300 SL
klopyralid 300 g/l

Selektivně přes list proti plevelům

- nejjistější ochrana proti pcháči

ETHOFOL® X
ethofumesate 500 g/L

Selektivně přes list i přes půdu proti plevelům

- zlepšuje stabilitu emulzí PMP a DMP emulzí

- zvyšuje jejich účinek 

- podpora v boji proti rdesnům a svízeli

PANTERA QT® 
quizalofop-P-tefuryl 40 g/L
Selektivně přes list proti trávovitým plevelům

- zaručená rychlost účinku i proti pýru

TARGA® 10 EC
quizalofop-P-ethyl 100 g/L

Selektivně přes list proti trávovitým plevelům

- rychlý účinek proti trávovitým i proti pýru 

- nejlepší poměr ceny k účinku v segmentu graminicidůj p p y g g
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  Možnosti ochrany 
Z hlediska ochrany cukrovky je uplatňována 
především chemická ochrana – účinné mo-
ření insekticidy (imidacloprid, thiamethoxam, 
clothianidin) – bylo zakázáno v roce 2018 kvůli 
ochraně včel. Zůstává stále aplikace insek-
ticidů postřikem po ukončení přeletu ze zim-
ních hostitelů (organofosfáty, neonikotinoidy). 
Z hlediska agrotechniky je důležité časné setí, 

s cílem zajistit v době přeletu mšic maximální 
počet pravých listů. Citlivost k napadení mšicí 
makovou a škodlivost je největší v raných růs-
tových fázích asi do fáze 12 až 16 pravých lis-
tů. Důležitý je rovněž monitoring letové aktivity 
mšic (žluté Lambersovy misky, sací pasti typu 
Johnson-Taylor) a sledování vajíček a jejich líh-
nutí na zimních hostitelích. 

3.3  MŠICE BROSKVOŇOVÁ 
(MYZUS PERSICAE 
SULZER)

  Biologie, determinace, škodlivost
Mšice broskvoňová je nejvážnějším škůdcem 
na cukrovce z hlediska přenášení virů. Je vel-
mi efektivním přenašečem viru žloutenky řepy, 
viru mírného žloutnutí řepy i virové mozaiky. Jde 
o polyfágního škůdce, který vedle cukrovky 
napadá brambory, rajčata, tabák, různé druhy 
zelenin, celkem více než 110 druhů rostlin z 35 
čeledí. Působí podobně jako mšice maková pří-
mé škody sáním, ale spíše na starších listech, 
ale hlavní škodlivost spočívá ve velmi efektivním 
a rychlém přenosu virů. Mšice se vyskytuje 
v mnoha částech světa a patří zřejmě k nej-
známnějším a nejprostudovanějším druhům. 
Může přenášet přes 100 druhů virů různých 
hostitelských rostlin z 30 čeledí. Mšice bros-
kvoňová patří mezi intermediární typy mšic, 
které mají kmeny holocyklické (zahrnující sexu-
ální generaci samců a samic) a anholocyklické 
(celý život se množí partenogeneticky na bylin-
ných hostitelích). V podmínkách kontinentální-
ho klimatu ČR převažují populace holocyklické, 
kdy na podzim se tvoří sexuální formy v pod-
mínkách krátkého dne a oplodněné samičky 
kladou vajíčka na primární – zimní hostitelské 
rostliny (Prunus spp., zvl. broskvoň – P. persi-
ca). Existuje i možný výskyt anholocyklických 
populací (častější však v přímořských oblas-

tech Francie a Velké Británie), kdy mšice pře-
zimují jako živorodé samičky na bylinných hos-
titelích ( řepka, penízek rolní, kokoška pastuší 
tobolka aj.). Toto přezimování je závislé na tep-
lotách (mrazy), popřípadě na střídání teplého 
a velmi studeného počasí (zmrzání a rozmrzá-
ní), což je pro přežití mšic velmi nepříznivé. 
Další možnosti však pro anholocyklické kmeny 
existují ve sklenících, sklepích a krechtech, kdy 
z těchto míst na jaře mohou okřídlené samič-
ky vylétávat dříve než z primárních hostitelů. 
Líhnutí z vajíček na zimních hostitelích probíhá 
od února do dubna a na broskvoni je obvykle 
několik generací mšice. Asi v polovině května 
se vytvářejí okřídlené samičky, které přelétají 
na cukrovku a další bylinné hostitele. Letní ge-
nerace mšic jsou smíšené a tvoří je jak kolonie 
bezkřídlých mšic, tak okřídlené mšice, které 
přelétávají na další rostliny v porostu a na další 
pole. Okřídlená mšice broskvoňová má delší 

obr. 1:  Ohniskový výskyt virové žloutenky dle 
náletu mšice broskvoňové v porostu.



55

období vyhledávacího letu, než dojde k vykla-
dení larev, přičemž na zastávkách v průběhu 
letu sáním přenáší efektivně virové částice (obr. 
1). Mšice nemá takový sklon k tvorbě četných 
kolonií jako mšice maková a je nutné ji spíše 
hledat jako individuální jedince na rubu starších 
listů cukrovky. Koncem léta se vytváří okřídlené 
samičky a samci. Samičky rodí na zimních pri-
márních hostitelích ovipary – bezkřídlé samice, 
které se páří s okřídlenými samci z bylinných 
hostitelů a po oplodnění kladou vajíčka. 
Dospělá okřídlená mšice má velikost 1,25 až 
2,50 mm a je zelená s tmavou hrudí a typickou 
tmavou skvrnou na zadečku (obr. 2). Délka 
tykadel je asi 2/3 délky těla, siphunculi jsou 
jemně lahvovité, delší s tmavým zakončením, 
na čele jsou velmi typické čelní hrbolky. Bez-
křídlé mšice mají oválné tělo zbarvené zeleně 
až zelenožlutě či načervenale (barevný dimorfi-
smus, obr. 3). U mšice broskvoňové se s ohle-
dem na vysokou polyfágnost vyselektovaly 
kmeny s výraznou potravní specializací, které 
se však výrazně neliší morfologicky.

  Možnosti ochrany 
Z hlediska ochrany cukrovky je uplatňována 
především chemická ochrana – účinné mo-
ření insekticidy (imidacloprid, thiamethoxam, 
clothianidin) – bylo zakázáno v roce 2018 kvůli 
ochraně včel. Zůstává stále aplikace insektici-
dů postřikem (organofosfáty, neonikotinoidy) 
obvykle v polovině června, po zjištění prvních 
mšic v porostech. S ohledem na hlavní škodli-
vost v oblasti šíření virových chorob u cukrov-
ky - žloutenek je nutné v oblasti agrotechniky 
uplatňovat účinný boj proti hostitelům virů (ni-
čení hostitelských plevelů, zaorávka zbytků 
rostlin apod.). Pokud je to možné je důležitý 
i prostorový odstup od ozimé řepky, kde se 
v posledních letech přemnožuje na podzim 
mšice broskvoňová a řepka je také zdrojem 
některých příbuzných virů, které mohou na-
padat i cukrovku. Důležitý je čas chemického 
zásahu a pro tento účel existuje řada metod 
pozorování letové aktivity (žluté Lambersovy 
misky, sací pasti typu Johnson-Taylor) a je vy-
pracována řada prognostických modelů.

3.4  KLOPUŠKY 
NA CUKROVCE

  Biologie, determinace, škodlivost
K méně významným, ale relativně často se vy-

skytujícím škůdcům na listech cukrovky patří 
klopušky (čeleď Miridae). Jedná se o polyfág-
ní škůdce škodící na řadě plodin – brambory, 
cukrovka, luskoviny, motýlokvěté rostliny, řada 
druhů zeleniny a ovocných dřevin.

obr. 2:  Okřídlená samička mšice broskvoňové 
(foto Svatopluk Rychlý).

obr. 3:  Bezkřídlá živorodá samička mšice 
broskvoňové (foto Svatopluk Rychlý).
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Nejčastěji lze na cukrovce najít zástupce druhů:
  Lygus pabulinus L. (syn. Lygocoris pabuli-
nus L.) – klopuška bramborová
  Lygus rugulipennis Popp. – klopuška chlu-
patá
  Lygus pratensis L. – klopuška červená
  Calocoris norvegicus Gmel. – klopuška 
dvoutečná

Příznaky napadení na cukrovce se manifes-
tují žlutavými nespecifickými skvrnami na če-
pelích listů, které vznikají po sání klopušek 
na rubu listů, kdy klopušky vylučují do listo-
vých pletiv toxické sliny. Vzdáleně toto napade-
ní může připomínat napadení sviluškou chme-
lovou, v tomto případě ovšem na rubu listů je 
bělavá pavučinka se sviluškami.

Dalším a častějším příznakem napadení je 
deformace a žloutnutí špiček listů cukrovky 
(obr. 1). Na rubu takto napadených listů bývá 
obvykle viditelný vpich – místo po sání klopuš-
ky na listovém žebru, kdy dojde k zablokování 
a omezení toku asimilátů v listu (obr. 2). 

Klopuška bramborová (Lygus pabulinus L.) je 
veliká kolem 6 mm a je oválná, jednobarevně 
zelená, lesklá bez kreseb. Je to široký polyfág 
a z výše uvedených klopušek zřejmě nejškod-
livější. Má dvě pokolení v roce a přezimuje 

ve stádiu vajíček ponořených do kůry větví růz-
ných dřevin (jabloně, hrušně, švestky, rybízy, 
růže, hlohy a další). Vedle bylin působí škody 
i na ovocných dřevinách. Líhnutí vajíček probí-
há od poloviny dubna do poloviny května a je 
obvykle ukončeno při opadu korunních plátků 
ovocných hostitelských dřevin. Mladé nymfy 
sají na mladých listech ve vrcholcích letoros-
tů. Starší nymfy sají na mladých vyvíjecích se 
plodech a mladých letorostech. Dospělci první 
generace se objevují v červnu. Tito okřídlení 
dospělci jsou aktivní a rozlétají se do porostů 
bylinných hostitelů, kde se vyvíjí druhá gene-
race. Dospělci této generace se objevují v po-
lovině srpna a přesunují se opět na dřevinné 
hostitele, kde kladou vajíčka.

Další klopušky rodu Lygus (L. rugulipennis – 
klopuška chlupatá, L. pratensis – klopuška 
červená) škodí rovněž sáním na listech cuk-
rovky, dochází ke žluté skvrnitosti a krabace-
ní listů. Jedná se o podobné druhy, které se 
dříve nerozlišovaly. Vyskytují se na celé řadě 
kulturních plodin i na plevelích. Přezimují jako 
dospělci v rostlinném detritu, ve spadaném lis-
tí. Aktivní jsou od března až dubna a ke kladení 
vajíček dochází od května na nerozvinuté květ-
ní pupeny a lodyhy hostitelských rostlin. Nym-
fy jsou zelenavé, s dvěma černými skvrnami 
na dorzální části hrudi. Nymfy mají šest vývojo-

obr. 1:  Žloutnutí vrcholu listové čepele 
po sání klopušek.

obr. 2:  Rub listu cukrovky se zřetelným 
vpichem klopušky na listovém žebru.
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vých stádií a dospělci se objevují až v červenci. 
Cyklus se opakuje a druhá generace se obje-
vuje koncem září. Dospělci jsou oválné drobné 
ploštice hnědozeleného zbarvení s tmavšími 
kresbami až rezavě červené barvy. 
Příležitostně se může na cukrovce vyskytnout 
i klopuška dvoutečná (Calocoris norvegicus 
Gmel.). Obecně řečeno škodlivost klopušek 
na cukrovce není hospodářsky významná 

i když se s příznaky napadení můžeme v po-
rostech pravidelně setkávat.

  Možnosti ochrany 
Ochrana porostů cukrovky proti klopuškám 
není specificky řešena. Dobrou účinnost by 
mohla mít má celá řada insekticidů (např. orga-
nofosfáty chlorpyriphos, dimethoate a další) při 
aplikaci postřikem.

3.5  DŘEPČÍCI NA CUKROVCE 
(CHAETOCNEMA SP.)

Imága brouků vykusují na děložních a prvních 
pravých listech drobné okrouhlé jamky veli-
kosti 1 až 2 mm, které se růstem listů mohou 
zvětšovat (obr. 1). Za teplého a slunného poča-
sí (teploty kolem 20°C) může docházet k ma-
sovým náletům do porostů cukrovky a mladé 
rostliny mohou být zcela zničeny. Larvy brouků 
provádějí žír na koříncích rostlin, ale škody jsou 
nevýznamné. 
V našich podmínkách se vyskytují obvykle dva 
druhy dřepčíků a to dřepčík rdesnový Chae-
tocnema concinna Marsh. a velmi příbuzný 
dřepčík řepný Chaetocnema tibialis Illiger. 
Dospělí brouci dřepčíka rdesnového (obr. 2) 
jsou tmavě bronzově zbarvení délky asi 1,5 
až 2,5 mm, mají silně vyvinutá stehna zadního 
páru nohou a jsou typičtí „skákáním“. Dřep-
čík řepný je barvy spíše kovově tmavozelené. 
Na krovkách je u obou brouků dobře viditel-
né rýhování. Dospělí brouci přezimují v chrá-
něných místech pod listím, na okrajích lesů 
a travnatých mezí. V dubnu a květnu vylétají 
ze svých zimovišť a provádějí žír na mladých 
rostlinách cukrovky či rostlin rodu Polygonum. 
Samičky kladou vajíčky do půdy koncem jara 
a po líhnutí mladé larvy provádějí nevýznam-
ný žír na kořenech. Larvy jsou bílé, délky asi 

4 mm s drobnými černými skvrnami na hlavo-
vé části těla. Larvy se kuklí v půdě v zemitých 
kokonech v hloubce 3 až 20 cm. V závislosti 
na klimatických podmínkách (teplota a vlhkost 

obr. 1:  Děložní a první pravé lístky poškozené 
žírem dřepčíků.

obr. 2:  Dospělý brouk dřepčíka rdesnového 
na listu.
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půdy) trvá vývoj larev do kuklení až dva měsí-
ce. Poté se vylíhlí brouci po krátkém období 
žíru stěhují do zimovišť. 
Škodlivost brouků je významná v období su-
chého a teplého počasí, kdy rostliny silně 
poškozené žírem mohou vadnout až zcela 
uschnout. Kritické období vývoje rostlin řepy 
je od vzcházení do druhého páru pravých listů. 
Dle délky děložních listů řepy se mění i kritické 

číslo škůdce. Z hlediska ochrany rostlin v ob-
lasti agrotechniky je nutné dbát na co nejlep-
ší podmínky pro start a počáteční růst rostlin 
(kvalitní příprava půdy a setí, výživa). Osivo cuk-
rovky je v současné době standardně mořené 
kvalitními insekticidními mořidly, které by měly 
první nálety dřepčíků omezit. V případě silné-
ho tlaku brouků je možný i postřik insekticidy 
na bázi organofosfátů, karbamátů či pyretroidů.

3.6  MALOČLENEC 
ČÁRKOVITÝ (ATOMARIA 
LINEARIS STEPH.)

  Biologie, determinace, škodlivost
Dospělci tohoto brouka škodí typickým žírem 
na hypokotylu (jamky) a koříncích cukrovky 
(obr. 1), popřípadě vyžírají dírky na listech rost-
lin cukrovky (obr. 2). Žír na hypokotylu může 
připomínat napadení spálou řepnou ve formě 
zaškrcení hypokotylu. Vedle cukrovky se škůd-
ce vyskytuje na krmné a červené řepě a man-
goldu. Žír na podzemních částech rostlin patří 
k nejvážnějším a může působit vadnutí až totální 
úhyn rostlin. Nebylo potvrzeno, že brouk přenáší 
viry. Dospělí brouci přezimují v půdě na starých 
řepných polích, ale také na různých chráněných 

místech pod rostlinnými zbytky. Brouci velmi re-
agují na teplotu a při teplotách 5-6°C vylézají ze 
zimních úkrytů. Na jaře dochází asi od poloviny 
dubna do června k hromadným přeletům ze 
starých řepnišť na nová pole s řepou a brouci 
napadají mladé vzcházející rostliny a škodí úživ-
ným žírem. Intenzivní přelety začínají v době, 
kdy teplota vzduchu překročí 15°C. Žír brouků 
na cukrovce může někdy trvat až do června. 
Bílá vajíčka velikosti 0,4 mm a šířky 0,1 mm upro-
střed mírně zaškrcená, kladou samičky na půdu 
k mladým rostlinám asi od konce dubna do po-
loviny června v počtu kolem 50 kusů. Perleťově 
bílé larvy velikosti kolem 2,5 provádějí méně 
neškodlivý žír na koříncích řepy a v dospělosti 
měří až 3 mm a mají šedavou barvu. Kukly měří 
až 2 mm a mají bílou barvu. Asi po 3 týdnech se 

obr. 1:  Poškození hypokotylu řepy žírem 
maločlence čárkovitého.

obr. 2:  Žír působený maločlencem 
na listech cukrovky.
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objevují první dospělci, páří se, kladou vajíčka 
a dávají základ ke druhé generaci. Kladení va-
jíček se obvykle prodlužuje a obě generace se 
obvykle překrývají a mnozí brouci se líhnou až 
v průběhu léta či přímo přezimují v půdě na řep-
ných polích. Populace na řepných polích může 
být velmi vysoká a může dosáhnout až několik 
miliónů dospělých brouků na hektar. Dospě-
lí brouci jsou drobní, protáhlí a zploštělí, délky 

asi 1,5 mm, hnědě až černě zbarvení s delšími 
paličkou zakončenými tykadly (obr. 3). Povrch 
těla brouků je jemně hustě tečkovaný a pokrytý 
žlutými chloupky. 
Škodlivost brouka v posledních letech v ČR 
díky kvalitním insekticidním mořidlům je nízká.

  Možnosti ochrany 
K hlavním a účinným způsobům ochrany v ob-
lasti agrotechniky patří odstup v osevním sle-
du a dostatečné izolační vzdáleností nových 
řepných polí od starých řepnišť. K metodám 
prognózy a signalizace slouží půdní výkopky 
a vyplavování brouků z půdy starých řepnišť.
V případě pozitivní signalizace je nutná ochra-
na postřikem mladých rostlin řepy insekticidy. 
Do roku 2018 účinná insekticidní mořidla osi-
va cukrovky (neonikotinoidy) spolehlivě řeši-
la ochranu proti maločlencům na cukrovce. 
Do budoucna bude řešit ochranu postřikem 
insekticidy na list.

obr. 3:  Maločlenec čárkovitý - dospělý brouk.
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čističů cukrové řepy NATURA200

  Ošetřování cukrové řepy  
kontaktním aplikátorem herbicidů (likvidace plevelů a vyběhlic)

  Obchod s osivem
cukrové řepy dánské firmy MARIBOHILLESHÖG ApS

  Strojírenská výroba dílů 
pro zemědělské stroje
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3.7 DRÁTOVCI

Pro zajištění vysokého výnosu polarizačního 
cukru na hektar je základním předpokladem 
při pěstování cukrovky zajištění optimálního 
počtu rostlin na hektar (90 až 100 tisíc). Vedle 
agrotechnických faktorů (příprava půdy, hloub-
ka setí), klíčivosti a polní vzcházivosti osiva, 
existuje řada škodlivých organismů působí-
cích razantní snížení počtu jedinců na hektar. 
K těmto organismům patří mimo jiné i drátovci, 
kteří jsou schopni překousnout hlavní kůlový 
kořínek mladých rostlin či hypokotyl mezi se-
menem a povrchem půdy (obr. 1). Takto po-
škozené rostliny postupně vadnou až zcela 
odumírají (obr. 2) a v porostu dochází ke sní-
žení počtu jedinců a významné mezerovitosti 
(obr. 3). 
Drátovci jsou vlastně larvy brouků kovaříků 
(Agriotes obscurus, A. lineatus, A. sputator), 
kterém se vyvíjejí v půdě v blízkosti kořenů 
rostlin (obr. 4). Larvy jsou polyfágními škůdci 
různých polních i zahradních plodin. Dospělci 
rostlinám přímo neškodí a jsou to oblí podlouh-
lí brouci černě, hnědě až žlutě zabarvení délky 
6 až 12 mm. Larvy jsou tenké a v plné dospě-
losti mohou mít délku 15 až 25 mm. Mají pev-
nou žlutohnědě zbarvenou pokožkou (odtud 
i název dle pevnosti a tuhosti pokožky larev 
– „drátovci“). Dospělí brouci obvykle přezi-

mují v půdě a začínají být aktivní na povrchu 
půdy od dubna do června. Po páření dávají 
přednost samičky kladení vajíček do travna-
tých a divoce zaplevelených porostů. Jak va-
jíčka tak i larvy jsou v průběhu vývoje velmi 
citlivé na nedostatek vlhkosti půdy a prostředí, 
ve kterém se vyvíjejí. Z tohoto důvodu se nej-
lépe vyvíjejí v travnatých porostech luk, ve ví-
celetých krmných plodinách (jetel, jetelotrávy, 
vojtěška) a v porostech obilovin. 
Larvy ožírají a překusují kořínky mladých rostlin 
nebo se vžírají do silnějších kořenů a podzem-
ních hlíz (např. u brambor). Larvy mohou žít 
v půdě až 2 až 5 let (v teplejších oblastech je 
vývoj larev kratší) a poté se teprve kuklí (3 až 
4 týdny). Ve stádiu kukly přezimují a mění se 
na jaře v dospělce (duben až červen). Toto pro-

obr. 1:  Mladá rostlina cukrovky překousnutá 
drátovcem.

obr. 2:  Drátovci poškozené rostliny vadnou 
a zcela odumírají.

obr. 3:  Silná mezerovitost v porostu cukrovky 
poškozeného žírem drátovců.
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bíhá každým rokem a tak na drátovci zamoře-
ných půdách lze obvykle najít všechny vývojo-
vé fáze škůdce (larvy různého stáří, dospělce). 
Žír larev a tím i největší škody na plodinách 
jsou na jaře a koncem léta, kdy se larvy zdr-
žují těsně pod povrchem půdy. Velmi mladé 

larvy se obvykle živí humusem a rostlinnými 
zbytky, zatímco starší larvy škodí silně žírem 
na podzemních částech rostlin. Největší škody 
bývají na cukrovce a dalších plodinách obvyk-
le po zaorávce trvalých travních porostů a ví-
celetých pícnin, ale pokud jsou předplodinami 
obiloviny a zvláště kukuřice je v teplejších ob-
lastech výskyt také častý. 
Možnosti ochrany jsou velmi omezené a ne 
zcela účinné. Je třeba uplatňovat opatření 
komplexně. V rámci agrotechniky se hovoří 
o jistém omezení při uplatnění orby okamžitě 
po sklizni plodiny, kde se larvy vyvíjely. Podob-
ně omezuje jejich výskyt i pěstování plodin, 
na kterých se obtížně vyvíjejí. Nejúčinnějším 
způsobem ochrany je však ochrana chemická 
spočívající v  moření osiva účinnými insekticid-
ními mořidly (Force - tefluthrin).

3.8  RÝHONOSEC ŘEPNÝ 
(BOTHYNODERES 
PUNCTIVENTRIS GERM.)

  Biologie, determinace, škodlivost
Jde o příležitostného škůdce cukrovky a dále 
může škodit žírem i na špenátu a plevelích z če-
ledi Chenopodiaceae. Na jaře mohou ožírat 
brouci mladé rostliny řepy a působit jejich úhyn 
(obr. 1). Ve fázi 4 až 5 pravých listů mohou larvy 
brouka poškodit žírem hypokotyl, což násled-
ně vede k vadnutí listů a celkovému odumření 
rostliny, zvláště v suchých letech. U více vyvinu-
tých roslin, kdy je založen silnější kořen škodí 
larvy žírem na kořeni, což působí nekrotizaci 
často i druhotně hniloby, růst rostlin je zpoma-
len a dochází k deformacím kůlového kořene. 
Dospělý brouk rýhonosce řepného je 10-
16 mm velký, se silným noscem, má silná lo-
mená tykadla, blanitá křídla a může létat. Tělo 

je černé až šedohnědé s různě zbarvenými 
šupinkami na povrchu (obr. 1), často splývá 
s půdou. Larvy jsou typicky curculinoidní (roh-
líčkovitého tvaru), beznohé a bezhlavé, bělavé, 
mají silně vyvinutá kusadla (obr. 2). 
Brouk přezimuje na starých řepných polích, 
kde prodělal celý svůj vývoj, obvykle přezimu-
jí dospělí brouci v půdě až v hloubce 30 cm. 

obr. 1:  Mladá rostlina cukrovky poškozená 
žírem rýhonosce řepného 
(foto Sinisa Spanic).

obr. 4:  Dospělec a larva brouka z rodu Agriotes.
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Po žíru na listech a oplození samička klade 
vajíčka a larvy škodí žírem na kořeni řepy. Po-
čátkem srpna se kuklí v půdě. Dospělci krátce 
před přezimováním v půdě mohou vylétnout. 
Po přezimování na jaře mohou brouci uskuteč-
nit také krátké vyhledávací lety a poškozovat 
žírem nadzemní části rostlin. 
Rozšíření toho škůdce je prakticky ve všech 
částech pěstování cukrovky (menší výskyt je 
v severních oblastech Evropy). V roce 2018 
byly v Srbsku, Chorvatsku, na Ukrajině a v Ra-
kousku zaznamenány velké škody působené 
žírem tohoto velmi „žravého“ brouka. V Ra-
kousku bylo poškozeno více než 8000 ha 
cukrovky. V České republice zatím výrazně 
neškodí.

  Možnosti ochrany 
Ochrana porostů cukrovky je možná aplikací 
insekticidů (organofosfáty, pyretroidy, neoni-
kotinoidy) v době výskytu brouků v porostech 
a patrného žíru na rostlinách. Specificky však 
není registrován žádný insekticid.

3.9  DALŠÍ BROUCI 
NA CUKROVCE

Na cukrovce mohou příležitostně škodit žírem 
na listech další brouci ze skupiny nosatců, 
například dlouháč plevelový (Tanymecus pal-
liatus Fabr.), lalokonosec libečkový (Otiorrhyn-
chus ligustici L.), listopas čárkovaný (Sitona 
lineatus L.) či další brouci jako štítonoši (Cassi-
da spp.) nebo mrchožrouti (Blitophaga opaca 
L., Blitophaga undata Müll.). Příležitostně může 
mladé rostliny cukrovky ukusovat dravý brouk 
Clivina fossor L. z čeledi Carabidae. Rozšíření 
těchto brouků je prakticky ve všech oblastech 
pěstování cukrovky v Evropě, ale jedná se 
o příležitostné škůdce. Škodlivost je v našich 

podmínkách příležitostná a spíše nevýznam-
ná. Z hlediska ochrany je možné uplatnit apli-
kaci insekticidů podobně jako v případě rýho-
nosce řepného. 

  Štítonoši (Cassida spp.)
Dospělí brouci provádějí úživný žír na listech 
mladých rostlin cukrovky od konce dubna 
a poškození se podobá napadení listů dřep-
číky – dírky na listech. Mohou se vyskytnout 
i na plevelích z čeledi Chenopodiaceae. Samič-
ky snášejí vajíčka na spodní stranu listů. Mladé 
larvy provádějí žír na spodní straně listů a vy-
žírají pokožku a houbový parenchym, zatímco 
svrchní pokožka listu bývá neporušená. Asi 
za měsíc se objevují mladí brouci, kteří mohou 

obr. 2:  Dospělý brouk rýhonosce řepného
(foto Sinisa Spanic).

obr. 3:  Rohlíčkovité larvy rýhonosce řepného.
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zůstat až do počátku října na merlíkovitých ple-
velích a pak se přesunují do zimovišť. Na cuk-
rovce se mohou vyskytnout druhy štítonoš 
skvrnitý (Cassida nebulosa L.), štítonoš pruho-
vaný (Cassida nobilis L.) a popřípadě i Cassida 
vittata Villers. Dospělý brouk štítonoše skvrnité-
ho (obr. 1), jehož výskyt může být častější, má 
tělo vyklenuté, ve stáří rezavě červené s perle-
ťovým leskem. Na krovkách jsou drobné tmavé 
tečky. Vajíčka jsou plochá a kladená ve skupi-
nách (u štítonoše pruhovaného samička klade 
vajíčka jednotlivě) a jsou přikryta tuhnoucí na-
hnědlou hmotou. Larvy jsou zploštělé vzadu se 
dvěma dlouhými štěty, které má larva vztyčeny 
a ulpívá na nich trus a zbytky pokožky při svlé-
kání. Kukly bývají zavěšeny na spodní straně 
listů. Tento škůdce nepůsobí příliš vážné škody 
a vyskytuje se endemicky.

  Mrchožrouti (Blitophaga spp.)
Na cukrovce se mohou vyskytovat především 
druhy mrchožrout vlnitý (Blitophaga undata 
Müll.) a mrchožrout zploštělý (Blitophaga opa-
ca L.). Dospělí brouci mrchožrouta vlnitého mají 
délku 11,5 až 16 mm. Jsou matně sytě černí 
s tečkovaným štítem a tečkovanými a vrásčitý-
mi krovkovými mezižeberními prostorami. Larvy 
jsou celé černé, porostlé odstálými krátkými 
štětinami. Vajíčka jsou kulovitá, bílá až nažloutlá. 
Dospělí brouci přezimují v kompostech, v lis-
tí a jiných rostlinných zbytcích. Brouci i larvy 

jsou širokými polyfágy. Samičky snášejí vajíč-
ka do půdy. Nejžravější jsou larvy posledního 
instaru. Larvy jsou plaché a ukrývají se mezi 
hrudkami půdy. Asi po 3 týdnech se objevují 
mladí brouci. Dospělí brouci i larvy škodí žírem 
na nadzemních částech plevelných i kulturních 
rostlin. Napadají i trávy a obilniny, dále řepu, špe-
nát, řadu plevelů z čeledí merlíkovitých a bru-
kvovitých. Žír dospělého brouka je od okraje lis-
tů a bývá tmavě lemován, zatímco larvy vykusují 
v listech otvůrky nebo jejich žír od okraje listu 
není tmavě lemován. Tělo imága mrchožrou-
ta zploštělého (obr. 2) je dlouhé 8 až 11 mm. 
Brouci jsou černí hustě hnědě ochlupení. Štít je 
tečkovaný, krovky žebrované, mezižeberné pro-
story nejsou vrásčité. Na každé krovce v zadní 
polovině je nápadná vyvýšenina. Larvy jsou rov-
něž černé, štíhlejší, délky 11 až 13 mm se žlutý-
mi rozšířeninami tergitů. Bionomie je podobná 
jako u mrchožrouta vlnitého. Rozšíření škůdců 
je prakticky ve všech oblastech pěstování, ale 
výskyt a škodlivost jsou sporadické.

  Lalokonosec libečkový 
(Otiorrhynchus ligustici L.)

Jedná se o velmi žravého polyfágního nosatce 
a při přemnožení dochází ke kalamitním žírům 
na vikvovitých rostlinách (hlavně vojtěška a je-
tel, fazol, vikev aj.). U merlíkovitých rostlin (řepa 
a další) škodí příležitostně a škody nejsou vý-
znamné. Napadá také jahodník, chmel, ovocné 

obr. 1:  Štítonoš skvrnitý (Cassida nebulosa). obr. 2:  Mrchožrout zploštělý (Blitophaga opaca).
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stromy, a také trávy a obilniny. Dospělý brouk 
(obr. 3) má po stranách nosce rýhy, do nichž 
se ukládají tykadla. První tykadlový článek je 
dlouhý a štíhlý. Brouk nelétá, protože má srost-
lé krovky a zakrnělá blanitá křídla. Larvy jsou 
beznohé, mají dobře vyvinutou hlavu a silná 
kusadla a mohou silně poškozovat i podzem-
ní části rostlin. Vajíčka jsou kulovitá a barva se 
stářím mění od špinavě bílé po tmavou krátce 
před líhnutím larev. Vývoj brouka je dvoule-
tý (někdy až tříletý), přezimují brouci i larvy 
na vojtěšce. Brouci opouštějí půdu na jaře 
v závislosti na teplotě půdy (od 5 až 7°C). 
Úživný žír začíná na vojtěšce, později mohou 
vyhledávat další živné rostliny (i cukrovku), 
přičemž se mohou přesouvat až na vzdále-
nost 200 m. Kladení vajíček je opět ve vojtěš-
ce až 680 kusů a období snášky je rozvleklé 

až na 3 měsíce. Larvy se líhnou za 3 týdny 
a vývoj probíhá ve vojtěšce. Při dvouletém vý-
voji se kuklí až v následujícím roce v červnu. 
Po měsíci se líhnou brouci, ti přezimují v půdě 
a vylézají na jaře dalšího roku. 

3.10  OSENICE POLNÍ 
(AGROTIS SEGETUM 
DENIS ET SCHIFF)

  Biologie, determinace, škodlivost
Osenice polní je často se vyskytujícím poly-
fágním škůdcem řady polních plodin. Obvyk-
le mívá jedno celé pokolení v roce (výjimeč-
ně dvě úplná pokolení). Dospělci se objevují 
na jaře od poloviny května a létají až do konce 
června v noci. Poté co samičky pohlavně do-
spějí a po oplodnění kladou vajíčka jednotlivě 
či v menších skupinách na spodní stranu listů 
plevelů (lebedy, merlíky, svlačce, jitrocel aj.) 
nebo také na půdu. Vajíčka jsou polokulovitá, 
mléčně bílá, později krémově zbarvená, jem-
ně rýhovaná v horní polovině. Asi po 10 – 14 
dnech se líhnou housenky. Každá samička 
s ohledem na úživnost předchozího žíru hou-
senek může naklást 200 až 1000 vajíček. Kla-
dení vajíček ustává při teplotách nad 25°C. 

Housenky jsou po vylíhnutí šedavé s dvěma 
tmavými laterálními linkami. Tyto housenky 
prvního vývojového stádia provádějí žír za svět-
la obvykle na listech (obr. 1). Larvy 2. instaru se 
za slunných dní ukrývají mezi listy a žír prová-
dějí až za šera. Housenky 3. instaru a dalších 
jsou nejškodlivější, žír provádějí na nadzem-
ních částech rostlin pouze v noci, kdy mohou 

obr. 3:  Lalokonosec libečkový 
(Otiorrhynchus ligustici).

obr. 1:  Žír na listech cukrovky působený 
housenkami 1. a 2. instaru.
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působit okus celých nadzemních částí rostlin. 
Přes den se housenky zdržují v půdě a oží-
rají podzemní části rostlin, mohou způsobit 
překousnutí mladých rostlin cukrovky anebo 
později provádět žír na kořenech řepy (obr. 2). 
Dospělé housenky jsou tmavěji mramorované, 
lesklé, šedavé nebo šedozelené, s černou hla-

vou a se dvěma podélnými linkami na hřbetní 
straně velikosti 35 až 45 mm (obr. 3). Většina 
housenek vylíhlých v létě provádí úživný žír 
po celé léto, na podzim a v zimě a ke kuklení 
dochází až na jaře následujícího roku v půdě 
v hliněném kokonu. Část housenek se může 
kuklit již na podzim a v daném roce se může 
objevit ještě jedno pokolení. Kukla v půdě měří 
12 – 20 mm a kuklení v závislosti na teplotě 
trvá 8 až 65 dní. Dospělí motýli mají rozpětí kří-
del 32 až 45 mm. U motýlů jsou přední křídla 
hnědá se 4 tmavými vlnitými příčnými čarami, 
okrouhlé, ledvinité a klínovité skvrny jsou ohra-
ničeny tenkou černou linkou. Zadní křídla jsou 
světlá s bílými třásněmi a tmavě poprášenými 
žilkami (obr. 4). Osenice se může občas pře-
množit v závislosti na plodnosti samic a klima-
tických podmínkách. Vajíčkům i housenkám 
spíše vadí vlhké než suché počasí a proto v ob-
dobí suchého, teplého léta a podzimu a sušší-
ho jara jsou podmínky pro rozvoj škůdce velmi 
příznivé. Žír housenek je velmi škodlivý, vedle 
cukrovky, brambor, brukvovité zeleniny či ku-
kuřice na jaře a v létě, působí housenky škody 
na podzim zvláště v řepce ozimé a výjimečně 
i v ozimých obilninách (obvykle 2. generace).

  Možnosti ochrany 
Ochrana není jednoduchá a je zapotřebí uplat-
ňovat komplexní přístup. V rámci agrotechniky 
je to likvidace plevelů, které jsou obvykle vy-
hledávány pro kladení vajíček a jsou vhodné 
pro žír 1. instaru housenek. Příznivá je rovněž 
hluboká orba. V rámci chemické ochrany je 
potřeba vybírat systémově a hloubkově půso-
bící razantní insekticidy (např. chlorpyriphos 
apod.). Problémem je neřešená cílená regis-
trace insekticidů na hostitele a tohoto škůdce. 
Zvláště v obdobích přemnožení škůdce je 
ochrana extrémně složitá, kdy není technicky 
možné dosáhnout pokrytí škůdce postřikem 
(omezené množství postřikové jíchy na hek-
tar), zvláště u larev ukrytých v půdě. 

obr. 3:  Housenka osenice polní.

obr. 2:  Žír housenky 3. instaru na kořeni.

obr. 4:  Dospělý motýl osenice polní.
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3.11 MŮRY NA CUKROVCE

  Biologie, determinace, škodlivost
Na cukrovce se pravidelně objevuje okénková-
ní listů cukrovky působené žírem můr (obr. 1). 
Méně pravidelně se může vyskytnout až totál-
ní holožír (obr. 2) jako kalamitní poškození listů 
cukrovky (zvláště v letech 2002 a 2003). Mezi 
hlavní druhy můr, které se na žíru podílejí patří:

  můra kapustová
  můra zelná
  můra gama
  osenice polní – menší význam

Nelze vyloučit i přítomnost dalších druhů, výše 
uvedené druhy se však vyskytují nejčastěji.
Většina uvedených druhů má v období roku 
dvě generace, ty nemusí být zcela výrazné 

a mohou se překrývat. První generace hou-
senek působí obvykle pouze okénkování – žír 
v listových čepelích koncem června a počát-
kem července. Druhá mnohem škodlivější 
generace působí významnější žír a v případě 
přemnožení až holožír na přelomu července 
a v první polovině srpna. Pro přehlednost uvá-
díme zkratkovitě základní data bionomie nej-
častěji se vyskytujících můr.

Můra kapustová (Lacanobia 
oleracea L.)

  polyfágní můra – napadá košťáloviny, řepu, 
salát aj.
  vajíčka polokulovitá, zelená, na rubu listů 
150-200 kusů, vývoj krátký – 24 hodin, 
  mladé housenky – 1-1,5 mm, hnědé nebo 
zelené, tmavá hlava, různé zbarvení house-
nek – zelené, žlutohnědé, rudohnědé (ba-
revný morfismus), po bocích typická žlutá 
čára (obr. 3), 
  vývoj housenek – 1 měsíc, svlékání 5 až 6x
  ve dne jsou housenky ukryty pod hrudami 
a listím, žír v noci,
  dvě pokolení v roce – I. květen, červen – líh-
nutí, II. srpen, září – líhnutí 
  přezimují kukly v půdě

Můra zelná (Mamestra brassicae L.)
  polyfágní škůdce košťálové zeleniny, ale 
i řepy, máku, lnu, hrachu, bobu, slunečnice

obr. 1:  Okénkování listů – počátek žíru můr.

obr. 3:  Housenky můry kapustové.

obr. 2:  Holožír housenek můr na cukrovce.



67

  typické kladení polokulovitých vajíček 
ve skupinách (žlutá, šedá) 20 až 200 kusů, 
vývoj vajíček 13-20 dní, 
  mladé housenky 1,5 mm – hnědé, po přijetí 
potravy zelené,
  housenky různě zbarvené – hnědé, zelené 
až černé, na hřbetě tři podélné bělavé čáry, 
dospělé 4-5 cm, vývoj trvá až 2 měsíce 
(obr. 4),
  žír na listech – zůstavají jen listová žebra, 
košťáloviny vžírá se do hlávek a znečišťuje 
je trusem, hlávky následně hnijí,
  motýl má 2 pokolení v roce – I. pokolení - 
květen, červen, II. pokolení - červenec, srpen
  kukly přezimují v zemi v hloubce asi 
10 až 15 cm

Můra gama (Autographa gamma L.)
  polyfágní a často gradující škůdce na cuk-
rovce, salátu, košťálovinách, rajčatech, 
bramborách, luskovinách, ale i na konopí, 
jetelovinách, vojtěšce a řadě plevelů
  imága motýla migrují z jižní Evropy a severní 
Afriky, obvykle v květnu a červnu hromadně 
přelétá, omezeně může i přezimovat
  samičky kladou až 1000 vajíček ve skupi-
nách či jednotlivě na rub listů, vajíčka potře-
bují vysokou relativní vzdušnou vlhkost, jsou 
kulovitá, bělavá, rýhovaná
  po 10 až 12 dnech se líhnou housenky, 
ty mají jen tři páry panožek, tělo uprostřed 

tlusté, dopředu a dozadu nápadně zúžené, 
hlava je malá, dospělá housenka je dlouhá 
asi 3 cm, pohyb housenek připomíná pohyb 
píďalek, zbarvení zelené až tmavě zelené 
na zádech 6 tenkých bělavých podélných 
linek a na bocích je žlutá čára (obr. 5),
  vývoj housenek trvá 3 až 4 týdny, při vyruše-
ní padají z listu k zemi
  kuklí se v řídkých jemných kokonech přímo 
na živné rostlině, kukla je černá velikosti asi 
2 cm, vývoj kukly trvá 7 až 14 dní
  obvykle bývají dvě generace v roce, I. gene-
race je zřejmě migrující v květnu a v červnu, 
II. generace se vyskytuje koncem července 
a počátkem srpna

Na přemnožení můr obecně má vliv teplé 
a sušší léto a počátek podzimu, optimální tep-
loty 20-25°C, teploty pod 10°C a kolem 30°C 
jsou nepříznivé. Ve vlhčím počasí dochází k vý-
raznému úhynu vajíček. 

  Možnosti ochrany 
Z hlediska agrotechniky je nepříznivá nedoko-
nale prováděná minimalizace zpracování půdy 
s nelikvidováním výdrolů a plevelů, což vede 
k vyššímu kladení vajíček. Zaplevelená pole 
a neudržované ruderální plochy zvyšují ne-
bezpečí nekontrolovaného a těžko předvída-
telného přemnožení můr. V oblasti chemické 
ochrany proti housenkám (nejlepší účinnost 

obr. 4:  Housenky můry zelné. obr. 5:  Housenka můry gama na cukrovce.
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je u 1. a 2. instaru) je vhodné zahájit postřiky 
insekticidy do 10 až 14 dnů po signalizaci leto-
vého vrcholu ze sledování ve světelném lapa-
či (monitoring provádí Státní rostlinolékařská 
správa). V praxi se spíše orientujeme podle ná-

růstu okénkování v listech cukrovky. Důležitá je 
dobrá listová pokryvnost postřiku (větší dávky 
vody, popř. podpora vzduchu). Je možné po-
užít registrované pyretroidy, organofosfáty či 
karbamáty. 

3.12  MAKADLOVKA ŘEPNÁ 
– SCROBIPALPA 
OCELLATELLA (BOYD)

  Biologie, determinace, škodlivost
Ačkoli se dle entomologů jedná v ČR o běžně 
vyskytujícího se motýlka, nebyly donedávna 
v ČR zaznamenány významnější škody při pěs-

tování cukrovky. Pravidelné škody v cukrovce 
jsou známy z jižní Evropy, zvláště z Maďarska. 
Od roku 2003 byly pozorovány významnější 
výskyty na cukrovce v Porýní-Falcku, v roce 
2012 byla poškozena cukrovka na několika 
stech hektarech na Slovensku. Škůdce je 
znám i v dalších zemích, například ve Francii 
je ochrana proti makadlovce řepné součástí 
technologie pěstování cukrovky. Od suchého 
roku 2015 lze v ČR zaznamenat nárůst výskytu 
a také škodlivosti tohoto škůdce. Velké škody 
poškozením srdečkových listů byly zazname-
nány v roce 2018 prakticky ve všech pěstitel-
ských oblastech ČR. Proto bude zřejmě nutné 
zařadit ochranu proti tomuto škůdci do sys-
tému ochrany cukrovky. Vedle řepy napadá 
škůdce řadu dalších druhů z čeledi Cheno-
podiaceae, může se vyvíjet na merlících, lebe-
dách a laskavcích. Vedle makadlovky řepné se 
na cukrovce mohou vyskytovat i další druhy – 
makadlovka lebedová (Scrobipalpa atriplicella, 
Fischer von Röslerstamm) a makadlovka Scro-

obr. 1:  Slabý žír housenek makadlovky 
v srdečkových listech cukrovky.

obr. 2:  Silný žír housenek makadlovky řepné 
na srdečkových listech. 

obr. 3:  Řepná hlava poškozená žírem 
s housenkami.
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bipalpa obsoletella, Fischer von Röslerstamm.
K páření dospělců a kladení vajíček dochází 
při teplotách nad 11°C. Samice klade asi 40 až 
70 vajíček ve skupinkách 1 až 6 vajíček na listy 
řepy. Po 7 až 10 dnech se líhnou mladé hou-
senky, které svým žírem působí deformace 
srdečkových listů řepy (obr. 1). Žír může dále 
pokračovat po listových řapících do srdéčka, 
kde se může vytvořit zámotek. Srdéčkové lis-
ty takto napadené předčasně zasychají (obr. 
2), může to vzdáleně připomínat napadení 
působené deficiencí bóru – suchá srdečko-
vá hniloba. Mladé napadené rostliny mohou 
velmi rychle odumírat. Starší rostliny mohou 
napadení překonat, ale jejich vývoj je narušen 
a opožděn. Srdečkové listy jsou poškozeny 
žírem, podléhají nekrózám a zasychání. Hou-
senky mohou v letech kalamitního výskytu vy-
žírat i drobné chodbičky ve svrchní části bulvy 
(obr. 3). Pokud na podzim pokračuje deštivé 
počasí, mohou takto žírem napadené bulvy 
uhnívat od vegetačního vrcholu. Housenky 
mají 4 vývojová stádia a kuklení je v suchých 
listech, pod kamínky, maximálně do hloubky 
5 cm v půdě.
Tento drobný motýl má rozpětí křídel 10 až 
12 mm, úzká přední křídla jsou žlutošedá, po-
setá drobnými kulatými tmavými skvrnami. 
Zadní pár křídel je světle šedý. Křídla jsou lemo-
vána typickými třásněmi. Vajíčka jsou oválná, 

délky 0,5 mm, bílá, perleťově lesklá. Housenky 
škodící žírem v srdečkových listech řepy jsou 
v mládí zelenobílé, dorzální část těla je zelená. 
Dospělé housenky měří 10 až 12 mm a dorzál-
ní část těla je mírně červená s 2 až 3 růžovými 
až rezavými podélnými pruhy (obr. 4). 
Škůdce má v našich podmínkách v roce 3 úpl-
né generace. První generace se obvykle obje-
vuje koncem dubna a v průběhu května. Druhá 
generace je od konce června a třetí generace 
je od srpna do října. Let imág druhé a třetí ge-
nerace se může překrývat. Nejškodlivější bývá 
druhá generace samiček, které kladou vajíčka 
ve druhé polovině června až počátkem čer-
vence. Škůdce se může přemnožit a silně ško-
dit v suchých a velmi teplých letech, naopak 
chladné a deštivé počasí, omezuje škodlivost. 
Vysoká škodlivost v teplých a suchých letech 
souvisí mj. i s pomalým růstem srdečkových 
listů řepy. Vývoj se zastavuje při teplotách 
pod 10°C. 

  Možnosti ochrany
Specifické metody ochrany s ohledem na níz-
kou hospodářskou škodlivost nebyly v ČR 
dosud řešeny, nejsou také registrovány žádně 
insekticidy. V zemích s pravidelným výskytem 
(Francie, Maďarsko a další) je doporučeno 
používání pyretroidů a termín aplikace je sta-
noven dle sledování letové aktivity a záchytů 
imág ve feromonových lapačích. V Maďarsku 
zabezpečuje feromonové lapače firma MTA 
Budapest (název lapače CsalomoN) a jsou 
zde i dostatečné poznatky, kdy načasovat che-
mickou ochranu. Lapače jsou umístěny do po-
rostů cukrovky již koncem dubna a funkčnost 
lapače je až 6 týdnů. V lapači se mohou obje-
vit v zanedbatelném množství i další příbuzné 
makadlovky rodu Scrobipalpa. Ochrana v ob-
lasti agrotechniky zahrnuje odstup v osevním 
sledu, dobré odplevelení pozemků od plevelů 
z čeledi Chenopodiaceae (jedná se rovněž 
o hostitele škůdce), orba před cukrovkou. 

obr. 4:  Dospělá housenka 
makadlovky řepné - detail.
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3.13  MUCHNICE (BIBIO SP.)

  Biologie, determinace, škodlivost
K příležitostným škůdcům mladých rostlin 
cukrovky mohou vedle tiplic být i larvy much-
nic rodu Bibio. Jedná se o dvoukřídlý hmyz 
z podřádu Nematocera. K nejčastěji vyskytu-
jícím se druhům patří muchnice zahradní (Bib-
io hortulanus L.) či muchnice březnová (Bibio 
marci L.).
Dospělé muchnice jsou „pomalu létající mou-
chy“ nad porosty různých plodin velikosti ko-
lem 1 cm, obvykle černé barvy. U druhu much-
nice zahradní (Bibio hortulanus L.) je výrazný 
pohlavní dimorfismus, samci jsou černí a sami-
ce mají žlutočervenou hruď a zadeček (obr. 1). 
Imága se objevují na jaře, obvykle koncem 
dubna a počátkem května a nepůsobí na plo-
dinách žádné škody. Samičky kladou žlutobílá 
vajíčka ve shlucích až po 1500 ks do půdy. Lar-
vy jsou špinavě hnědé, beznohé a s dvanácti 
tělními články na nichž jsou trnovité výrůstky 
(obr. 2). Larvy mají kožovitý vzhled a vyvinutou 
hlavu. Žijí pohromadě v půdě, přezimují a kuklí 
se na jaře. Před kuklením na jaře mohou pů-
sobit žír na různých mladých rostlinách jařin 

i ozimů a škodí také na cukrovce. Obvykle 
působí jen povrchový žír na koříncích a hypo-
kotylu s ohledem na drobné ústrojí kusadel, 
mohou však také poškodit rostliny tak, že od-
umřou. Převážně se však larvy živí organickým 
detritem v půdě – jsou to fytosaprofágové. 
K přemnožení může dojít po vyšších dávkách 
slamnatého hnoje, větších zaorávkách slámy 
a podobně. Vyskytují se častěji na humusovi-
tých půdách a půdách s velkým množstvím 
nerozložených organických zbytků.
Škodlivost tohoto hmyzu není příliš významná 
a jedná se o příležitostného škůdce mladých 
rostlin cukrovky.

  Možnosti ochrany 
Ochrana proti tomuto škůdci není speciálně 
řešena a koncentruje se především v oblas-
ti agrotechnické – nepřehnojování slamna-
tým hnojem, popřípadě pěstování cukrovky 
po hnojení organickými hnojivy ve „druhé 
trati“. Larvy muchnic jsou žádanou potravou 
pro množství polního ptactva (špaček, vrána, 
kavka a jiné). Výskyt larev při přemnožení je 
do jisté míry regulován biologicky parazitickým 
háďátkem Neoaplectana bibionis. 

obr. 2:  Larva muchnice s trnovitými výrůstky 
na tělních článcích.

obr. 1:  Sameček a samička 
muchnice zahradní.
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3.14 TIPLICE (TIPULA SPP.)

  Biologie, determinace, škodlivost
Jde o polyfágního škůdce škodícího žírem 
na různých polních plodinách (obilí, řepa, 
brambory, trávy aj.). Škodí larvy, které provádě-
jí žír na podzemních částech rostlin, v případě 
řepy na hypokotylu a koříncích. Larvy nakous-
nou či úplně překousnou hypokotyl mladých 
rostlin řepy a ty vadnou a odumírají (obr. 1). 
V noci mohou provádět i žír na nadzemních 
částech mladých rostlin. Může docházet i k zá-
měně se škodami působenými larvami much-
nic (Bibio sp.) či housenkami osenice polní 
(Agrotis segetum). 
Přemnožení škůdce je obvyklé po zaorávce tr-
valých travních a jetelotravních porostů, poros-
tů ve vlhčích lokalitách, v okolí vodotečí, lesů 
a podobně. Vajíčka jsou imágy kladena na po-
vrch půdy k rostlinám a samička je schopna 
vyklást až 300 vajíček v období 14 dní. Mladé 
larvy jsou velmi citlivé na sucho v půdě a silný 
sluneční svit, kdy mohou v důsledku vysušení 
zcela odumřít. Proto větší výskyt lze předpoklá-
dat ve vlhčích lokalitách a ve vlhčích letech. Lar-
vy tiplic jsou šedavě zbarvené, kožovitě ztlustlé, 
odtud i jejich anglický název „leather jackets“ = 
„kožené bundy“. Tělo larev má 11 článků, hlava 
má silná kusadla a je vtažena do středohrudi 
(hemicefalní larvy). Poslední zadečkový článek 
larev má typické kuželovité párové výrůstky 
s dvěma velkými průduchy (obr. 2). Hlavní ob-
dobí žíru larev na podzemních částech rostlin 
je na podzim, v mírné zimě a na jaře. Počátkem 
léta jsou larvy obvykle plně vyspělé délky asi 
4 cm a kuklí se těsně pod povrchem půdy. 
Kukly jsou mumiové, s dvěma rourkovitě pro-
dlouženými předními stigmaty, které jako růžky 
vyčnívají nad hlavu. Hlavní období líhnutí imág 
je srpen a září. Dospělé tiplice mají šedohnědě 
zbarvené tělo délky 18 až 25 mm a velmi dlou-
hé nohy (obr. 3). Podobají se velkým „komá-
rům“ s dlouhými nohami a rypáčkovitě prodlou-

ženou hlavou s nitkovitými tykadly, ale nemaji 
jako komáři bodavé ústní ústrojí. Je typické, že 
imága často nalétávají za teplých letních veče-
rů do lidských obydlí. V roce je pouze jedna 
generace. K nejznámějším druhům patří tiplice 
zelná (Tipula oleracea L. ) či tiplice bahenní (Ti-

obr. 1:  Rostlina cukrovky překousnutá 
larvou tiplice.

obr. 2:  Larva tiplice a poslední 
zadečkový článek.

obr. 3:  Dospělec tiplice Tipula spp.
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pula paludosa Meigen). Vedle těchto druhů lze 
v Evropě identifikovat i další druhy rodu Tipula. 
Škodlivost tohoto škůdce není v podmínkách 
České republiky zatím příliš významná.

  Možnosti ochrany 
Z hlediska agrotechnického je důležitým 
ochranným zásahem orba, při níž je množství 

larev vystaveno slunečnímu svitu a suchu, či se 
stanou potravou ptáků. Válení porostů po za-
setí do jisté míry může také redukovat jejich vý-
skyt. Z hlediska chemické ochrany jsou mož-
nosti velmi omezené, neboť je obtížné správně 
načasovat ochrany a technicky zasáhnout lar-
vy uskutečňující žír v půdě. V případě cukrovky 
je ochrana velmi podobná jako u drátovců. 

3.15 KVĚTILKA ŘEPNÁ 
(PEGOMYIA BETAE CURT.)

  Biologie, determinace, škodlivost
Larvy květilky řepné Pegomyia betae (Curt.) 
(synonym Pegomyia hyoscyami Panzer) škodí 
žírem v oblasti mezofylu listů a tvorbou podko-
pěnek – plošných min na listech cukrovky, ale 
také špenátu, mangoldu a na plevelích z čeledi 
Chenopodiaceae. Bylo také zjištěno, že jedna 
z ras květilky může napadat i listy brambor. 
Na spodní straně listů jsou zprvu viditelná 
drobná bělavá vajíčka, válcovitého tvaru a to 
buď jednotlivě či ve skupinách 2-3, ale i 20 
těsně vedle sebe. Bílá vajíčka jsou asi 1 mm 
dlouhá a 0,3 mm široká se zřetelnou síťovou 
strukturou na povrchu (obr. 1). Vajíčka jsou kla-
dena od dubna do počátku června s vrcholem 

náletu koncem května. Líhnutí larev z vajíček 
trvá 4 až 5 dní a samička může vyklást až 300 
vajíček. Larvy se okamžitě po vylíhnutí zavrtá-
vají do mezofylu listu, kde zpočátku vykusují 
tenké chodbičky a postupně se vytváří plošná 
mina – podkopěnka (obr. 2). Žír trvá asi 10 – 
15 dní a poté dospělá larva vypadne z plošné 
miny do půdy, kde se kuklí v hnědém oválném 
pupáriu v hloubce 5 – 10 cm. Stádium pupária 
trvá asi 14 až 25 dní. Škůdce má 2 až 3 gene-
race za rok. Druhá generace květilek se obje-
vuje koncem července (obr. 3), třetí generace 
koncem srpna až počátkem září a pupária třetí 
generace obvykle přezimují v půdě. Dospělé 
květilky jsou šedě zbarvené mouchy velikos-
ti 4 – 6 mm se světlými nohami a žijí asi jen 
2 až 4 týdny (obr. 4). Výskyt květilek je prak-
ticky ve všech oblastech pěstování cukrovky 

obr. 1:  Vajíčka květilky řepné. obr. 2:  Podkopěnka larvy květilky řepné 
první generace.
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na světě, včetně Severní Ameriky, kam byla 
zavlečena ve druhé polovině 19. století. Škod-
livost je výrazně ovlivněna průběhem počasí. 
Za suchého počasí se z vajíček nemusí vůbec 
vyvinout larvy a vajíčka zaschnou. 

  Možnosti ochrany 
Z ochranných opatření se využívá chemické 
ochrany postřikem insekticidy na bázi orga-

nofosfátů, pyretroidů č neonikotinoidů. Ochra-
na je indikována dle počtu vajíček na listech 
v závislosti na růstové fázi cukrovky. Sledování 
se provádí od děložních do 6 pravých listů. 
Po této fázi již květilka nepůsobí vážné škody. 
Škodlivost škůdce je dosud nízká i díky kva-
litnímu insekticidnímu moření (imidacloprid, 
thiametoxam, clothianidin), ale to bylo v roce 
2018 zakázáno.

3.16  SVILUŠKA CHMELOVÁ 
(TETRANYCHUS 
URTICAE KOCH)

  Biologie, determinace, škodlivost
Jde o polyfágního škůdce, škodícího na více 
než 200 druzích rostlin a řadě polních a za-
hradních plodin. Vyskytuje se prakticky 
ve všech zemích světa.
Příležitostně za suchého a teplého počasí pů-
sobí škody na cukrovce sáním na listech.
Napadení v porostech cukrovky může být 
od okraje polí (obr. 1). Na listech cukrovky se 
napadení projevuje na líci drobnými žlutavými 
skvrnami, které mohou nekrotizovat (obr. 2). 
Na rubu listu je viditelný „moučnatý povlak“ – 
svilušky si spřádájí jemnou pavučinku pro lepší 
pohyblivost na rubu listů.

Z hlediska biologie a zařazení patří svilušky 
mezi klepítkatce se 4 páry nohou. Mají drob-
né okrouhlé tělo a dospělci jsou typičtí dvěma 
skvrnami na zádi. Velikost je 0,4 až 0,5 mm 
a jsou pozorovatelní pouze pod lupou (obr. 4). 

obr. 3:  Miny druhé generace květilky 
na listu cukrovky.

obr. 4:  Imágo květilky řepné.

obr. 1:  Porost cukrovky napadený sviluškou 
chmelovou od okraje pole.
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Sají na rubu listů a v místech sání pletiva listů 
postupně žloutnou, červenají až zcela nekro-
tizují. Může dojít k celkovému odumření listů. 
Zimu přežívají jako červené diapauzující formy 
v chráněných místech v přírodě (zbytky rostlin, 
půda), ve sklenících. Na jaře při teplotě 17°C 
opouštějí zimoviště a kladou vajíčka na spodní 
stranu listů. Z vajíček se rodí šestinohé larvy, 
které prodělávají 3 vývojová stádia. Rychlost 
vývoje je závislá na teplotě, v polních podmín-
kách mívají svilušky 8-9 generací za rok, zatím-
co v chráněných prostorách (skleníky) 12-15 
generací. Pro rozvoj svilušek na cukrovce je 
příznivé suché a teplé počasí a lokálně do-
chází k přemnožení i v cukrovce. Zvláště silně 
bývají poškozeny okraje polí – přechod od za-
plevelených okrajů pozemků, dále do porostů 
se napadení vytrácí. V suchých a teplých roční-
cích může být zaznamenána i vyšší škodlivost.

  Možnosti ochrany 
Vzhledem k tomu, že jde o příležitostného 
škůdce, není dosud řešena ochrana, napří-
klad aplikací účinných akaricidů. Není re-
gistrován akaricid proti svilušce chmelové 
v cukrovce. Z hlediska agrotechniky by zatím 
připadalo v úvahu udržování okrajů polí a dal-
ších ruderálních oblasti bez plevelů - udržovat 
sečením, nejeví se to však v dosavadní praxi 
příliš reálné.

obr. 3:  Na rubu listu cukrovky „moučnatý 
povlak“ – pavučinka vytvořená 
sviluškami.

obr. 4:  Dospělec svilušky chmelové.

obr. 2:  Žluté až nekrotizující skvrny na listu 
jsou typické pro napadení sviluškou.
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Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte 
označení a informace o přípravku. Respektujte varovné věty a symboly.

• spolehlivá účinnost
• rychlé působení
• maximální flexibilita
• vysoký komfort

Maxximální 
herbicidní ochrana cukrovky 
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3.17  PŘÍLEŽITOSTNÍ ŠKŮDCI 
CUKROVKY

  Slimáci
Poškození slimáky není zcela specifické. Sli-
máci mohou za vlhkého počasí ožírat kořínky 
a hypokotyl mladých vzcházejících rostlinek 
a působit tak významný výpadek rostlin v po-
rostu (obr. 1). Pokud jsou rostlinky větší působí 
slimáci škody žírem - okénkováním listů (obr. 
2), přičemž žilky listů nebývají poškozené. 
Slimáci jsou žírem aktivní především v noci. 
Někdy lze pozorovat v okolí žíru stříbřité sto-
py - zbytky zaschlého slizu slimáků (viz též obr. 
2). Nejčastěji se vyskytuje v polních plodinách 
a tedy i na cukrovce slimáček síťkovaný (De-
roceras reticulatum Müller). Tento druh škodí 
polyfágně na mnoha polních a zahradních 
plodinách. Obecně mají slimáci dlouhé, štíhlé 
tělo, v zadní části těla mají kýl. Slimáček síť-
kovaný bývá dlouhý od 3,5 do 6 cm. Zbarvení 
má žlutohnědé s hnědou až černou síťovitou 
kresbou a tmavě tečkovaným nebo skvrnitým 
štítem. Mohou přezimovat dospělci i jejich 
vajíčka. Během roku od března do listopadu 
kladou vajíčka ve skupinách 15 až 45 kusů 
na vlhká skrytá místa pod kameny a hroudy, 
pod rostlinné zbytky či trhlin půdy. Líhnutí z va-
jíček probíhá v závislosti na teplotě od 3 do 6 
týdnů. Po 2 měsících se zcela vybarví a po 4 až 

6 měsících pohlavně dospívají. Stáří dosahují 
po 9 až 10 měsících. Slimáci jsou oboupohlav-
ní (hermafroditi). 
Škody působené slimáky bývají za vlhčího po-
časí a na hrudovitých půdách. 
Mezi významné predátory vajíček slimáků patří 
brouci z čeledí Carabidae, Staphylinidae, Lam-
pyridae. Popřípadě se vajíčka slimáků mohou 
stát potravou polnímu ptactvu (kosi, bažanti, 
vrány a další). V oblasti chemické ochrany je 
nutné včas zasáhnout registrovanými granulo-
vanými moluskocidy .

  Zajíci a další zvěř
Škodí okusem listů a kořenů v oblasti hypoko-
tylu. U zajíců je typické překousání listů v řapí-
ku, může být ožraný i kořen (obr. 3). Dále mo-
hou žírem škodit králíci, srnčí zvěř nebo divoká 
prasata, kdy poškození na pozemku je nepra-
videlně rozmístěné a prasata mohou vyrývat 
kořeny přímo ze země.

  Křeček rolní (Cricetus cricetus L.)
Dosti nespecifický škůdce cukrovky, ale pů-
sobí místně škody žírem rostlin v okrouhlých 
ohniscích v porostech cukrovky, uprostřed 
bývá obvykle zřetelná nora (obr. 4). Nory jsou 
značně hluboké s několika svislými i šikmými 
východy. V těchto norách hromadí křečkové 
zásoby (převážně semena), jež konzumují bě-

obr. 1:  Výpadek rostlin cukrovky v porostu 
po žíru slimáků.

obr. 2:  Okénkování – žír slimáků na cukrovce.
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hem zimního spánku. Samice křečka má 2 až 
3 vrhy do roka s asi 5 mláďaty. Mláďata po mě-
síci vcelku dospívají a opouštějí rodnou noru 
a začínají žít samostatně. Na obr. 5 je větší řepa 
poškozená žírem.
Na řepě může také škodit hraboš polní (Micro-
tus arvalis Pall.) či hryzec vodní (Arvicola terre-
stris L.).

  Ptáci
Na mladých rostlinách jsou patrné ostře ohra-
ničené “okusy” (obr. 6). Škodlivost je větší v ra-
ných fázích vývoje cukrovky. Ojediněle může 
docházet také k „vyzobávání“ vcházejících 
rostlin cukrovky – děložních listů, zvláště po-
kud na děložních listech ulpívá semenný obal. 
To se děje v sušším počasí při vzcházení cuk-
rovky. 
Škody jsou v porostu nepravidelné a mohou 
převažovat v okolí lidských sídlišť. Tyto škody 
působí například koroptve, skřivani, vrabci. 
Škody na listech větších rostlin mohou působit 
havrani, divocí holubi či bažanti.

obr. 4:  Porost cukrovky poškozený křečkem.

obr. 5:  Kořen poškozený žírem křečka.

obr. 6:  Listy cukrovky poškozené ptáky.

obr. 3:  Kořen cukrovky okousaný zajíci.
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4. PLEVELE V CUKROVCE

4.1. PLEVELNÁ ŘEPA

Plevelná řepa je v širším smyslu slova každá 
rostlina, která má sklon k jednoletosti a v jed-
nom roce vyprodukuje životaschopná seme-
na, která nadále zamořují půdu. Objevuje se 
současně s kulturní řepou a to obvykle v me-
ziřadí, ale i přímo v řádcích. Plevelná řepa v úz-
kém slova smyslu je chápána jako kříženec 
s divoce rostoucími jednoletými  druhy rodu 
Beta. U jednoklíčkových hybridů jsou využívá-
ny tetraploidní opylovače, a je tak snazší kon-
taminace diploidním pylem divoce rostoucích 
jednoletých druhů. V současné době existuje 
celá řada přechodných typů, které jsou cha-
rakterizovány náchylností k časnému vybíhání 
a schopností produkovat semena v jednom 
roce. Do konce 60. let se podařilo plevelné 
řepy eliminovat okopávkou, zatímco selektivní 
herbicidy v současnosti používané selektují 
i plevelnou řepu. Škodlivost spočívá ve výraz-
né konkurenci pro cukrovku v potřebě světla, 
vody a živin (ztráta na výnosu 0,5 % se odha-
duje při výskytu 1 % plevelných řep). Plevelné 
řepy se hůře zpracovávají na řezačkách a mají 
vysoký obsah melasotvorných látek. Základ-
ním pravidlem je nedovolit dalšímu zvyšování 
počtu životaschopných semen v půdě, která 
zde mohou přežívat mnoho let. 

  Možnosti ochrany 
  odrůdy s odolností k vybíhání,
  ošetření osiva “priming” snižuje náchylnost 
odrůd k vybíhání,
  mělká kultivace a ničení plevelných řep 
v následné plodině,
  plečkování v meziřádcích,
  ruční vytrhávání je nejefektivnější,
  sežínání při velmi silném výskytu,
  použití totálních herbicidů (Roundup) a spe-
ciálních dotykových aplikátorů (knotové 
rámy, ROTOWIPER, KAH 04). 

obr. 1:  Plevelná řepa je víceklíčková.

obr. 2:  Drobný kořen a horizontální větvení.

obr. 3:  Počet cévních svazků na příčném 
řezu kořenem.
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Dávkování 

1–2,5 l/ha

Silná trojice
   Dokonale vyvážená trojkombinace

   Kontaktní a reziduální ú inek

   Široké plevelohubné spektrum

   Výborná selektivita v i cukrovce

SUMI AGRO CZECH s.r.o., Na Strži 65, 140 00 Praha 4
tel.: 261 090 281-8, fax: 261 090 280, www.sumiagro.cz
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4.2  FOTOGALERIE HLAVNÍCH 
PLEVELŮ V CUKROVCE

V následujícím přehledu jsou fotografie hlav-
ních plevelů v cukrovce. Vždy je u jednotlivých 
plevelů znázorněno rané vývojové stádium – 
děložní až první pravé listy a pak vzrostlý ple-
vel. Výjimkou je laskavec ohnutý a merlík, kde 
navíc je ukázáno i stádium 4-6 pravých listů. 

Tento fotografický přehled si neklade za cíl být 
diagnostickým atlasem, je pouze grafickým 
doplňkem k části publikace „Možnosti ochra-
ny cukrovky proti plevelům. 
U některých druhů (rmen, heřmánky, rdesna) 
není přesná botanická klasifikace, neboť prak-
tická ochrana proti plevelům v cukrovce řeší 
problém např. „rdesen“ či „heřmánků“ kom-
plexně jako skupinu.

2. Durman obecný (Datura stramonium L.)

1. Bažanka roční (Mercurialis annua L.)
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5. Laskavec ohnutý  (Amaranthus retroflexus L.)

4. Kakost (Germanium pussilum)

3. Ježatka kuří noha (Echinocrus-galli L., Pal. Beauv.)
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8. Mračňák Theophrastův (Abutilon theophrasti Med.)

7. Merlík bílý (Chenopodium album L.) 

6. Lebeda rozkladitá (Atriplex patula L.)
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11. Rdesna blešník a červivec (Polygonum lapathifolium L., P. persicaria L.)

10. Pohanka svlačcovitá (Polygonum convolvulus L.)

9. Pcháč rolní (Cirsium arvense L., Scop.)
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14. Svízel přítula (Gallium aparine L.)

13. Rmen, heřmánek (Anthemis arvensis L., Matricaria inodora L.)

12. Rdesno ptačí (Polygonum aviculare L.)
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17. Sléz (Malva sp.) 18. Svlačec rolní (Convolvulus arvensis L.)

16. Řepka vydrol (Brassica napus L.)

15. Tetlucha kozí pysk (Aethusa cynapium L.)
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4.3  MOŽNOSTI OCHRANY 
CUKROVKY PROTI 
PLEVELŮM

Cukrovka je z hlediska odplevelení jednou 
z nejnáročnějších plodin a nelze ve stručném 
podání postihnout vyčerpávajícím způsobem 
celou problematiku, všechny okolnosti ovlivňu-
jící úspěch při aplikaci herbicidů a celé spekt-
rum problémových plevelů. Níže jsou obecné 
zásady pro ochranu cukrovky proti plevelům. 
Detailní praktické informace o použití herbici-
dů registrovaných v cukrovce lze nalézt v kapi-
tole 5 Přehled přípravků na ochranu cukrovky, 
část Herbicidy.
Co je důležité:

  používání herbicidů je nutné provádět v sou-
ladu s platnou etiketou,
  při aplikaci herbicidů je nutné vždy zohled-
nit stav porostu (velikost rostlin, poškození 
mrazem, škůdci a j jinými vlivy), aplikační 
podmínky (sílu větru, teplotu, sluneční svit) 
a aplikační doporučení k použitému pří-
pravku. 

Aplikace herbicidů v cukrovce se provádí zpra-
vidla ve třech základních termínech:

  T1 –  vzcházení cukrovky
  T2 –  ve fázi 2 pravých listů (založení 2. páru 

pravých listů)
  T3 –  ve fázi 4 pravých listů (založení 3. páru 

pravých listů)
Odstup mezi jednotlivými aplikacemi závísí 
na vývoji porostu cukrovky a vývoji plevelů. 
V praxi se obvykle pohybuje v rozmezí 8-12 
dní. Další termíny aplikace (T4, T5) se mohou 
vyskytnout v případech přerostlých plevelů, 
popřípadě v systému nízkých dělených dávek 
v kratším sledu než 8 dní od sebe.
Základ herbicidní ochrany cukrovky tvoří účin-
né látky phenmedipham (PMD), desmedi-
pham (DMP) a ethofumesate (Et) . Jsou hlav-
ní částí většiny současných systémů ošetření 

proti širokému spektru plevelů. Působí foliárně, 
jejich účinnost může být s ohledem na použi-
tou formulaci přípravku, negativně ovlivněna 
teplým a suchým počasím (vosková vrstvička 
či zaprášení listů plevelných rostlin). V přípa-
dě ethofumesátu je účinnost i prostřednictvím 
kořenů. DMP i Et zlepšuje v celém spektru pů-
sobení PMD (DMP rozšiřuje účinnost o laskav-
ce, Et o svízel a rdesna). Pro rozšíření spektra 
účinnosti lze použít triflusulfuron, zvýší účin-
nost základních látek o laskavce (děložní lis-
ty), výdrol řepky (další brukvovité), heřmánky, 
rdesna, svízel, ptačinec, tetluchu, mračňák, vý-
drol slunečnice, hluchavky, zemědým (vedlejší 
účinnost), lilek, nepůsobí na merlíky a lebedy 
a nemá reziduální účinnost. Dobrý  reziduál-
ní účinek má metamitron a je k řepě velmi 
tolerantní. Metamitron posiluje účinnost zá-
kladních herbicidů na merlíky, lebedy, vydrol 
řepky (brukvovité), heřmánky, ptačinec. Další, 
reziduálně působící látkou je quinmerac pů-
sobící na svízel, tetluchu, rdesno, lilek. Typic-
kým půdním herbicidem vhodným do T2 a T3 
je lenacil, synergickým působením přispívá 
k aktivaci látek účinkujících přes listy a díky re-
ziduální účinnosti je vhodný proti pozdnějšímu 
zaplevelení porostů mimo laskavce. Na pcháč 
funguje clopyralid a také rozšiřuje spektrum 
účinnosti - heřmánky, výdrol slunečnice, mlé-
če, tetlucha, rdesna, pohanka svlačcovitá, lilek. 
Nově je registrován clomazone, jako řešení 
vzcházejících rostlin mračňáku. 
Graminicidy v cukrovce v dávkách registro-
vaných na jednoleté trávy je možné používat 
v tank-mixu se základními herbicidy až od mi-
nimálně 4 pravých listů cukrovky. V dávkách 
určených na pýr plazivý je nutné aplikovat 
graminicidy vždy samostatně s dostatečně 
vysokou dávkou vody (300 l/ha). Další detailní 
informace o aplikaci graminicidů v cukrovce 
jsou obsaženy v kapitole 5. Přehled přípravků 
na ochranu cukrovky, část Graminicidy.
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5.  PŘEHLED VYBRANÝCH PŘÍPRAVKŮ 
NA OCHRANU ROSTLIN

HERBICID
obsah účinné látky v l (kg) přípravku

HRAC Charakteristika

AGRO-ETHOFUMESAT
500 g/l ethofumesate

N

• Herbicid s půdním a listovým působením, vhodný pro prodloužení 
reziduálního účinku v systémech POST aplikacích

• Jednoleté dvouděložné plevele (bažanka, konopice, rdesna, svízel)
• Jednoleté trávy (ježatka, lipnice roční, ve vyšších dávkách oves hluchý)

• Zlepšuje stabilitu vodních emulzí kontaktních herbicidů

AGRO-METAMITRON 
700 g/l metamitron

C

• Půdní herbicid
• Jednoleté dvouděložné plevele (heřmánky, zemědým, řepka)

• Jednoleté trávy (lipnice roční)
• Vhodný pro prodloužení reziduálního účinku v systémech POST aplikacích

• TM ETH, PMP, DMP

BEETUP COMPACT
80 g/l desmedipham, 
80 g/l phenmedipham 

C, C

• Kombinovaný herbicid, obsahuje olejovou složku 
pro vyšší razanci proti plevelům

• Jednoleté dvouděložné plevele
• Doporučuje se v případě časného výskytu laskavců

• TM ETHO, metamitron, triflusulfuron

BELVEDERE FORTE
100 g/l desmedipham, 
100 g/l phenmedipham, 
200 g/l ethomumesate

C, C, N
• Kombinovaný herbicid s kontaktním a reziduálním působením

• Jednoleté dvouděložné plevele
• Jednoleté trávy (ježatka)

BETANAL EXPERT 
71 g/l desmedipham, 
91 g/l phenmedipham, 
112 g/l ethofumesate

C, C, N
• Kombinovaný herbicid s kontaktním a reziduálním působením

• Jednoleté dvouděložné plevele
• Jednoleté trávy 

BETANAL MAXXPRO 
47 g/l desmedipham, 
60 g/l phenmedipham, 
75 g/l ethofumesate, 

27 g/l lenacil (aktivátor)

C, C, N, C

• Kombinovaný herbicid s kontaktním a reziduálním působením
• Jednoleté dvouděložné plevele 

(zesílená účinnost proti - řepka, opletka, merlíky)
• Jednoleté trávy (ježatka)

• Lenacil působí jako aktivátor účinných látek phenmedipham a desmedipham 
(otevírá průduchy)

BETASANA SC
160 g/l phenmedipham

C

• Kontaktní listový herbicid
• Jednoleté dvouděložné plevele (brukvovité plevele, hluchavky, 

lebedy, lilek, merlík, pěťour, ptačinec)
• Vhodný především pro T1 a T2 aplikaci (dobrá tolerance k řepě)

BETASANA TRIO SC
15 g/l desmedipham, 
75 g/l phenmedipham, 
115 g/l ethofumesate 

C, C, N
• Kombinovaný herbicid s kontaktním a reziduálním působením

• Jednoleté dvouděložné plevele
• Jednoleté trávy

  Herbicidy



89

(PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN MUSÍ BÝT POUŽÍVÁNY VŽDY 
V SOULADU S PLATNÝM SEZNAMEM REGISTROVANÝCH PŘÍPRAVKŮ 
A DALŠÍCH PROSTŘEDKŮ NA OCHRANU ROSTLIN)

Termín aplikace Dávka 
na 1 ha/postřiková kapalina

Počet aplikací 
za vegetaci

• PRE nebo
• POST opakovaná aplikace ve fázi řepy 

s rozvinutým 1. pár pravých listů (BBCH 12), 
vždy na nově vzešlou plevelnou vlnu, 
plevele ve fázi vyvinutých děložní listů 

až základu 1. páru pravých listů

PRE: 2,0 l/200–400 l
POST: 2× 0,6 l/200–400 l

PRE 1× nebo POST 2× 0,6 l/ha 

• POST od fáze rozložení děložních listů řepy 
(BBCH 10), dělená aplikace T1, T2, T3 vždy 

na nově vzešlou plevelnou vlnu, 
plevele od fáze děložních listů 

až do rozvinutí prvého páru pravých listů  

T1 BBCH 10: 1,6 l/200 l (TM 0,5 l)
T2, T3: 1,7 l/200 l (TM 1,0 l)

Max. 5,0 l/ha

• POST od fáze rozložení děložních listů řepy 
(BBCH 10), opakovaná dělená aplikace vždy 

na nově vzešlou plevelnou vlnu, plevele děložní 
listy plně rozvinuté až základ 1. páru pravých listů 

T1 BBCH 10: 1,2–1,8 l/150–300 l
T2 BBCH 12: 1,8–2,0 l/150–300 l
T3 BBCH 14: 2,0–3,0 l/150–300 l

2–3×
Max. 6,0 l/ha

• POST opakovaná aplikace na plevele 
ve stádiu děložních listů až základu prvého páru 

pravých listů 

T1: 0,8 l/150–250 l
T2: 1,0 l/150–250 l  
T3: 1,0 l/150–250 l  

3 
1,0 kg ethofumesate/ha

• POST opakovaná aplikace na plevele 
ve stádiu děložních listů až základu prvého páru 

pravých listů 
• Max. jednorázová dávka 1,5 l/ha, 

pokud má řepa min. 4 listy
• Herbicid obsahuje smáčedlo

T1: 1,0 l/150–200 l
T2: 1,0–1,25 l/150–200 l
T3: 1,25–1,5 l/150–200 l
T4: 1,25–1,5 l/150–200 l

4 
Max. 4,5 l/ha

• POST od BBCH 10, opakovaná aplikace vždy 
na nově vzešlou plevelnou vlnu

• Plevele děložní listy plně rozvinuté až základ 
1. páru pravých listů, ježatka 1–3 listy 

• Herbicid obsahuje smáčedlo a aktivátor
• V případě velmi dobrých podmínek 

pro účinnost lze dávku snížit na 1,0–1,25 l/ha, 
zejména v T1 aplikaci 

T1 BBCH 10: 1,0–1,25 l/200 l
T2 BBCH 12: 1,25–1,5 l/200 l
T3 BBCH 14: 1,25–1,5 l/200 l

Max. 3×
do celkové dávky 4,5 l/ha

• POST od fáze rozložení děložních listů řepy 
(BBCH 10), opakovaná aplikace na plevele ve fázi 
děložních listů až základu pravých listů, nejlépe 
formou 2–3 následných postřiků vždy na nově 

vzešlou vlnu plevelů

T1 BBCH 10: 1,5–3,0 l/150–200 l 
T2: 1,5–3,0 l/150–200 l
T3: 1,5–3,0 l/150–200 l 

Max. 6,0 l/ha

• POST od fáze rozložení děložních listů řepy 
(BBCH 10), plevele ve stádiu děložních listů až 
základu prvého páru pravých listů, opakovaná 

aplikace vždy na nově vzešlou vlnu plevelů ve fázi 
děložních listů až základu prvého páru pravých 

listů, jednoleté trávy max. do 1. listu

1,0–2,5 l/150–200 l
POST BBCH 10: 1,0–1,5 l/150–200 l

POST do BBCH 12: max. 1,75 l/150–200 l
POST od BBCH 14: 2,5 l/150–200 l
Dávkování podle fáze plevelů: děložní 

listy až základ prvého páru pravých listů: 
1,0–1,5 l, 2 pravé listy: 1,5–2,5 l

3–4×
Max. 7,0 l/ha
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  Herbicidy

HERBICID
obsah účinné látky v l (kg) přípravku

HRAC Charakteristika

BETTIX 700 SC
700 g/l metamitron

C

• Půdní herbicid
• Jednoleté dvouděložné plevele (heřmánky, zemědým, řepka)

• Jednoleté trávy (lipnice roční)
• Vhodný pro prodloužení reziduálního účinku v systémech POST aplikacích

• TM ETH, PMP, DMP

CLIOPHAR 300 SL
300 g/l clopyralid

O
• Listový systémový herbicid

• Jednoleté dvouděložné plevele (heřmánkovité, rdesna, tetlucha, slunečnice)
• Vytrvalé dvouděložné plevele (pcháč, mléč)

COMMAND 36 CS
360 g/l clomazone

F
• Půdní herbicid

• Jednoleté dvouděložné plevele (mračňák, svízel)

CONVISO ONE
50 g/l foramsulfuron, 

30 g/l thiencarbazone-methyl
B, B

• Herbicidní technologie založená na odrůdách 
CONVISO SMART tolerantních k širokospektrálnímu herbicidu CONVISO ONE

• Jednoleté dvouděložné plevele (bažanka, brambor, merlíky)
• Jednoleté trávy 

CORZAL 160
160 g/l phenmedipham

C

• Kontaktní listový herbicid
• Jednoleté dvouděložné plevele (brukvovité plevele, hluchavky, 

lebedy, lilek, merlík, pěťour, ptačinec)
• Vhodný především pro T1 a T2 aplikaci (dobrá tolerance k řepě)

DESTOR 
160 g/l desmedipham

C
• Kontaktní listový herbicid

• Jednoleté dvouděložné plevele (laskavce, brukvovité, lilek, máky, ptačinec)
• TM PMP, ETHO, metamitron, clopyralid, insekticidy

DUAL GOLD 960 EC
960 g/l S-metolachlor

K
• Půdní herbicid

• Jednoleté prosovité trávy (béry, ježatka)

EFICA 960 EC
960 g/l S-metolachlor

K
• Půdní herbicid

• Jednoleté prosovité trávy (béry, ježatka)

ETHOFOL X
500 g/l ethofumesate

N

• Herbicid s půdním a listovým působením, 
vhodný pro prodloužení reziduálního účinku v systémech POST aplikacích

• Jednoleté dvouděložné plevele (bažanka, konopice, rdesna, svízel)
• Jednoleté trávy (ježatka, lipnice roční, ve vyšších dávkách oves hluchý)

• Zlepšuje stabilitu vodních emulzí kontaktních herbicidů

FENIFAN
160 g/l phenmedipham

C

• Kontaktní listový herbicid
• Jednoleté dvouděložné plevele 

(brukvovité plevele, hluchavky, lebedy, lilek, merlík, pěťour, ptačinec)
• Vhodný především pro T1 a T2 aplikaci (dobrá tolerance k řepě)
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Termín aplikace Dávka 
na 1 ha/postřiková kapalina

Počet aplikací 
za vegetaci

• PRE
• POST bez ohledu na fázi řepy, opakovaná 
aplikace na plevele do fáze děložních listů 
• Dávku do 1,0 l/ha lze aplikovat ve všech 

růstových fázích řepy

PRE: 1,0–3,0 l/300–400 l
POST: 0,5–2,0 l/100–200 l (max. 

do BBCH 18)
Max. 3× do celkové dávky 5,0 l/ha

• POST dělená aplikace od fáze řepy 
s rozvinutým 1. pár pravých listů (BBCH 12), 
plná dávka na přerostlý pcháč od 6. listu řepy 

(BBCH 16)

T1 BBCH 12: 0,15 l/300–400 l
T2: 0,15 l/300–400 l

T3: 0,15–0,2 l/300–400 l
T4 BBCH 16: 0,35 l/300–400 l

Max. 3× DA
Max. 1× jednorázově

• POST opakovaná aplikace, od fáze rozvinutý 
1. pár pravých listů do 8. listu řepy (BBCH 12–18)

• Mračňák a ostatní citlivé plevele 
ve fázi vzcházení 

• Dávkování: 0,05 l/ha řepa BBCH 12–14, 
mračňák děložní listy, 0,1 l/ha řepa BBCH 14–18, 

mračňák do 4. listu

T1 BBCH 12: 0,05 l/200–400 l
T2: 0,05–0,1 l/200–400 l
T3: 0,05–0,1 l/200–400 l

Max. 3× do celkové dávky 0,2 l/ha

Pouze odrůdy CONVISO SMART
• POST od fáze rozložení děložních listů do fáze 

8 pravých listů řepy (BBCH 10–18)
• Plevele 2.–4. pravý list

Jednorázová apl. : 1,0 l/100–300 l, 
BBCH 10–18

Dělená apl. : 2× 0,5 l/100–300 l, 
BBCH 10–14, BBCH 12–18

2× do celkové dávky 1,0 l/ha

• POST od BBCH 10, opakovaná aplikace 
na plevele ve fázi děložních listů až základu 

pravých listů, nejlépe formou 2–3 následných 
postřiků vždy na nově vzešlou vlnu plevelů

1,5–3,0 l/150–200 l Max. 6,0 l/ha

• POST od BBCH 10, dělená aplikace na plevele 
va fázi děložních listů, řepa děložní listy rozloženy 
až do počátku uzavírání porostu (BBCH 10–31)

1,5 l/200–400 l
2

Max. 3,0 l/ha

• PRE do 3 dnů po zasetí nebo CPOST 
ve fázi 1–2 listů ježatky a bérů

• TM PRE + metamitron
1,2 l/100–300 l 1

• PRE do 3 dnů po zasetí nebo CPOST 
ve fázi 1–2 listů ježatky a bérů

• TM PRE + metamitron
1,2 l/100–300 l 1

• POST opakovaná aplikace vždy na nově 
vzešlou plevelnou vlnu

0,1–0,8 l/150–300 l 3× do max. 2,0 l/ha

• POST od BBCH 10, dělená aplikace na plevele 
ve fázi děložních listů až základu pravých listů, 
nejlépe formou 2–3 následných postřiků vždy 

na nově vzešlou vlnu plevelů 
• Pro zvýšení účinku TM se smáčedlem 

GONDOR

1,5–3,0 l/150–200 l Max. 6,0 l/ha
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  Herbicidy

HERBICID
obsah účinné látky v l (kg) přípravku

HRAC Charakteristika

GLOTRON 700 SC
700 g/l metamitron 

C

• Půdní herbicid
• Jednoleté dvouděložné plevele (heřmánky, zemědým, řepka)

• Jednoleté trávy (lipnice roční)
• Vhodný pro prodloužení reziduálního účinku v systémech POST aplikacích

• TM ETH, PMP, DMP

GOLTIX TITAN
525 g/l metamitron, 40 g/l quinmerac

C, O
• Kombinovaný herbicid s půdním, reziduálním a listovým působením

• Jednoleté dvouděložné plevele (svízel, tetlucha, lebeda, 
rdesno červivec, lilek černý, kokoška)

GOLTIX TOP
700 g/l metamitron

C

• Půdní herbicid
• Jednoleté dvouděložné plevele (heřmánky, zemědým, řepka)

• Jednoleté trávy (lipnice roční)
• Vhodný pro prodloužení reziduálního účinku v systémech POST aplikacích

• TM ETH, PMP, DMP

KEZURO 
571 g/l metamitron, 71 g/l quinmerac

C, O
• Kombinovaný herbicid s půdním, reziduálním a listovým působením

• Jednoleté dvouděložné plevele (svízel, tetlucha, lebeda, 
rdesno červivec, lilek černý, kokoška)

LONTREL 300
300 g/l clopyralid

O
• Systémový listový herbicid

• Jednoleté dvouděložné plevele (heřmánkovité, rdesna, tetlucha, slunečnice)
• Vytrvalé dvouděložné plevele (pcháč, mléč)

METATRON SC
700 g/l metamitron 

C

• Půdní herbicid
• Jednoleté dvouděložné plevele (heřmánky, zemědým, řepka)

• Jednoleté trávy (lipnice roční)
• Vhodný pro prodloužení reziduálního účinku v systémech POST aplikacích

• TM ETH, PMP, DMP

MITRA
700 g/l metamitron

C

• Půdní herbicid
• Jednoleté dvouděložné plevele (heřmánky, zemědým, řepka)

• Jednoleté trávy (lipnice roční)
• Vhodný pro prodloužení reziduálního účinku v systémech POST aplikacích

• TM ETH, PMP, DMP

MIX DOUBLE EC
160 g/l desmedipham, 
160 g/l phenmedipham

C, C
• Kombinovaný herbicid

• Jednoleté dvouděložné plevele
• Doporučuje se v případě časného výskytu laskavců

OBLIX 500 SC
500 g/l ethofumesate

N

• Herbicid s půdním a listovým působením, vhodný pro prodloužení 
reziduálního účinku v systémech POST aplikacích

• Jednoleté dvouděložné plevele (bažanka, konopice, rdesna, svízel)
• Jednoleté trávy (ježatka, lipnice roční, ve vyšších dávkách oves hluchý)

• Zlepšuje stabilitu vodních emulzí kontaktních herbicidů
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Termín aplikace Dávka 
na 1 ha/postřiková kapalina

Počet aplikací 
za vegetaci

• PRSZ se zapravením na hloubku 3–5 cm
• PRE 

• POST od 2. do 8. listu řepy (BBCH 12–18), 
plevele děložní listy až rozvinutí prvého páru 
pravých listů, dělená aplikace - po vzejití nové 

plevelné vlny 

PRSZ: 5,0 l/300–400 l
PRE: 2,0–5,0 l/300–400 l
POST: 1,0–2,0 l/200–400 l

3
Max. 5,0 l/ha

• POST BBCH 10–19, dělená aplikace T1, T2, T3 
vždy na nově vzešlou plevelnou vlnu

2,0 l/200–400 l
TM 1,33 l + 1,0 l BELVEDERE FORTE

Max. 6,0 l/ha

• PRSZ se zapravením na hloubku 3–5 cm
• PRE

• POST od fáze řepy s rozvinutým 1. pár 
pravých listů do 8. páru listů (BBCH 12–18), 

dělená aplikace T1, T2, T3 vždy na nově vzešlou 
plevelnou vlnu, plevele od fáze děložních listů až 

do rozvinutí prvého páru pravých listů  

PRSZ: 5,0 l/300–400 l
PRE: 2,0–5,0 l/300–400 l

POST: 1,6–2,0 l/200–400 l (TM 0,5 l)
Max. 5,0 l/ha

• PRE nebo
• POST BBCH 10–18, opakovaná aplikace 

na plevele ve fázi děložních listů až max. do fáze 
viditelného 1. páru listů, do celkové dávky 3,5 l/ha

PRE 3,5 l/200–400 l
POST 0,9–1,3 l/200–400 l

1× nebo aplikace opakovaná 3×

• POST dělená aplikace od 2 listů řepy 
(BBCH 12), plná dávka na přerostlý pcháč 

od 6. listu řepy (BBCH 16)

0,15–0,2 l/300–400 l
BBCH 16: 0,35 l/300–400 l, 0,2%

Max. 3× DA
Max. 1× jednorázově

• PRE–POST (BBCH 00–18), 
plevele ve fázi děložních listů

1. ošetření: max. 1,0 l/ha, BBCH PRE nebo 
BBCH 10, před vzejitím řepy je povolena 

pouze 1 aplikace
2. ošetření: max. 2,0 l/ha, BBCH POST

3. ošetření: max. 2,0 l/ha, BBCH max. 18

3× do celkové dávky 5,0 l/ha

• POST dělená aplikace T1, T2, T3 vždy na nově 
vzešlou plevelnou vlnu, plevele od fáze děložních 

listů až do rozvinutí prvého páru pravých listů 

T1 BBCH 10: 1,6 l/200 l (TM 0,5 l)
T2: 1,7 l/200 l (TM 1,0 l)
T3: 1,7 l/200 l (TM 1,0 l)

Max. 5,0 l/ha

• POST opakovaná dělená aplikace vždy na nově 
vzešlou plevelnou vlnu, plevele děložní listy plně 

rozvinuté až základ 1. páru pravých listů 

BBCH 10: 0,6–0,8 l/150–200 l
BBCH 12: 1,25 l/150–200 l
BBCH 14: 1,5 l/150–200 l

Max. 3× do celkové dávky 3,0 l/ha

• PRE nebo
• POST opakovaná aplikace v době, kdy řepa má 
vyvinutý alespoň 1 pár pravých listů, vždy na nově 

vzešlou plevelnou vlnu, plevele ve fázi vyvinuté 
děložní listy až základ 1. páru pravých listů

PRE: 2,0 l/200–400 l
POST od BBCH 12: 2× 0,6 l/200–400 l

PRE 1× nebo POST 2× 0,6 l/ha 
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  Herbicidy

HERBICID
obsah účinné látky v l (kg) přípravku

HRAC Charakteristika

OUTLOOK
720 g/l dimethenamid-P

K

• Půdní herbicid, zajišťuje dlouhodobý reziduální účinek 
proti vzcházení dalších vln ježatky, laskavců a heřmánků, 

použití většinou v termínu T3, T4 v kombinaci s kontaktními herbicidy
• Jednoleté dvouděložné plevele (heřmánky, hluchavky, kokoška, 

laskavce, mák, pěťour, ptačinec, rozrazily,  zemědým)
• Jednoleté trávy (prosovité, lipnice roční, sveřepy)

SAFARI 50 WG 
486 g/kg triflusulfuron-methyl

B

• Systémový listový herbicid
• Jednoleté dvouděložné plevele (tetlucha, brukvovité, heřmánkovité, 

laskavce, svízel, řepka*, slunečnice*, mračňák)
• Slabý výskyt ježatky

• Vhodný do všech programů herbicidní ochrany
* neplatí pro ClearField a ExpressSun slunečnici

STEMAT SUPER
500 g/l ethofumesate

N

• Herbicid s půdním a listovým působením, vhodný pro prodloužení 
reziduálního účinku v systémech POST aplikacích

• Jednoleté dvouděložné plevele (bažanka, konopice, rdesna, svízel)
• Jednoleté trávy (ježatka, lipnice roční, ve vyšších dávkách oves hluchý)

• Zlepšuje stabilitu vodních emulzí kontaktních herbicidů

SYNBETAN D 160 SE
160 g/l desmedipham

C
• Kontaktní listový herbicid

• Jednoleté dvouděložné plevele (laskavce, brukvovité, lilek, máky, ptačinec)

SYNBETAN P
160 g/l phenmedipham

C

• Kontaktní listový herbicid
• Jednoleté dvouděložné plevele (brukvovité plevele, hluchavky, 

lebedy, lilek, merlík, pěťour, ptačinec)
• Vhodný především pro T1 a T2 aplikaci (dobrá tolerance k řepě)

TARGET SC 
700 g/l metamitron

C

• Půdní herbicid
• Jednoleté dvouděložné plevele (heřmánky, zemědým, řepka)

• Jednoleté trávy (lipnice roční)
• Vhodný pro prodloužení reziduálního účinku v systémech POST aplikacích

• TM ETH, PMP, DMP

VENZAR 500 SC
500 g/l lenacil 

C
• Půdní herbicid, lze použít ve všech programech proti pozdnímu zaplevelení

• Jednoleté dvouděložné plevele
• Jednoleté trávy (ježatka)

VIVENDI 200
200 g/l clopyralid

O
• Systémový listový herbicid

• Jednoleté dvouděložné plevele (heřmánkovité, rdesna, tetlucha, slunečnice)
• Vytrvalé dvouděložné plevele (pcháč, mléč)
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Termín aplikace Dávka 
na 1 ha/postřiková kapalina

Počet aplikací 
za vegetaci

• POST od 6. do 8. listu řepy (BBCH 16–18) 0,9 l/250–300 l Max. 0,9 l/ha

• POST T1, T2, T3, bez ohledu na fázi řepy 
(BBCH 10–39), plevele v děložních listech
• Vždy používat se smáčedlem TREND 90, 

při kombinacích s přípravky obsahující 
smáčedlo TREND nepřidávat

Plevele: řepka do 2. pravého listu, 
mračňák děl. listy, durman děl. listy, tetlucha děl. 

listy, rdesna děl. listy, slunečnice do 6. listu

30 g/100–500 l
+ 0,05% TREND 90

4 
(max. 120 g přípravku)

• POST opakovaná aplikace vždy na nově 
vzcházející plevele, tj. cca v rozmezí  5–14 dnů, 

plevele děložní listy až základ pravých listů 
• POST jednorázová aplikace pro hubení 
přerostlých plevelů (4 pravé listy) 2,0 l/ha

• Dávku do 0,2 l/ha lze aplikovat ve všech 
růstových fázích řepy

Opakovaná apl. : T1: 0,1–0,2 l, 
T2–3: 0,2–0,5 l/200–400 l

Jednorázová apl. : T1 BBCH 10: 0,5 l, 
T2 BBCH 12: 1,0 l, 

T3 BBCH 14: 2,0 l/200–400 l

Max. 2,0 l/ha

• POST řepa děložní listy rozloženy až 
do počátku uzavírání porostu (BBCH 10–31)

• DA 2× 1,5 l/150–200 l
• Při aplikaci se řídit fází citlivých plevelů - 

vzcházení až děložní listy

1,5 l/200–400 l
2

Max. 3,0 l/ha

• POST od BBCH 10, opakovaná aplikace 
na plevele ve fázi děložních listů až základu 

pravých listů, nejlépe formou 2–3 následných 
postřiků vždy na nově vzešlou vlnu plevelů

1,5–3,0 l/150–200 l Max. 6,0 l/ha

• POST dělená aplikace T1, T2, T3 vždy na nově 
vzešlou plevelnou vlnu, plevele od fáze děložních 

listů až do rozvinutí prvého páru pravých listů 

T1 BBCH 10: 1,6 l/200 l (TM 0,5 l)
T2: 1,7 l/200 l (TM 1,0 l)
T3: 1,7 l/200 l (TM 1,0 l)

Max. 5,0 l/ha

• POST od fáze řepy s rozvinutým 1. pár pravých 
listů do počátku uzavírání porostu (BBCH 12–31), 

aplikace vždy na novou plevelnou vlnu do fáze 
1. pravého listu plevelů

• Min. interval mezi aplikacemi 7–14 dnů

0,32 l/200–400 l 3

• POST od fáze řepy děložní listy rozloženy 
až do uzavření porostu (BBCH 10–39) v dávce 
0,5 l/ha proti jednoletým plevelům, v případě 
výskytu pcháče lze cca za 3–4 týdny provést 

následnou aplikaci v dávce 1,0 l/ha

0,5–1,0 l/80–400 l Max. 2× do celkové dávky 1,5 l/ha
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 Graminicidy

HERBICID
obsah účinné látky v l (kg) přípravku

Dávka na 1 ha/postřiková kapalina
Poznámka

Ježatka, 
oves hluchý Pýr plazivý 

AGIL 100 EC
100 g/l propaquizafop 

0,5–0,8 l/100–400 l 1,2–1,5 l/100–400 l 

Aplikace v době 
intenzivního růstu 
plevelných trav bez 

ohledu na vývojovou fázi 
řepy, obvykle v T2 a T3 

termínu 

Jednoleté trávy 
od 2 listů do konce 

odnožování 

Proti pýru a přerostlým 
jednoletým travám 
(odnožování), se 

doporučuje dělená 
aplikace pýrohubné 
dávky s odstupem 

10–21 dnů 

Jednorázové regulace 
pýru ve fázi 3–5 listů, 

tj. cca 10–20 cm výška 
pýru 

Pokud je nutný TM 
s ostatními herbicidy, tak 

pouze v dávce platné 
pro jednoleté trávy

DIGATOR
100 g/l quizalofop-P-ethyl

0,45–0,6 l//200–300 l 1,0 l/200–300 l

FUSILADE FORTE 150 EC
150 g/l fluazifop-P-butyl 

0,8–1,0 l/100–600 l 2,0 l/100–600 l, DA 2×1,0 l

GALLANT SUPER 
104 g/l haloxyfop-P

0,5 l/200–400 l 1,0 l/200–400 l

GARLAND FORTE
100 g/l propaquizafop

0,5–0,8 l/100–400 l 1,2–1,5 l/100–400 l 

GOBI
50 g/l quizalofop-P-ethyl 

1,0–1,5 l/200–600 l 2,0–2,5 l/200–600 l 

GRAMIN
50 g/l quizalofop-P-ethyl 

1,0–1,5 l/200–400 l 2,0–2,5 l/200–400 l 

GramiGUARD
120 g/l clethodim

0,8 l/200–300 l 2,0 l/200–300 l

INVESTO 100 EC
100 g/l quizalofop-P-ethyl 

0,4–0,5 l/200–300 l 1,0–1,5 l/200–300 l

LYKAN 100 EC
100 g/l quizalofop-P-ethyl

0,45–0,6 l//200–300 l 1,0 l/200–300 l

PANTERA QT
40 g/l quizalofop-P-tefuryl 

1,0–1,5 l/200–400 l 2,25 l/200–400 l

PILOT
100 g/l quizalofop-P-ethyl

0,6 l/200–600 l 1,25 l/200–600 l

QUICK 5 EC
50 g/l quizalofop-P-ethyl 

1,0–1,5 l/200–600 l 2,0–2,5 l/200–600 l 

RANGO SUPER
40 g/l quizalofop-P-tefuryl 

1,0–1,5 l/200–400 l 2,25 l/200–400 l

SELECT SUPER
120 g/l clethodim

0,8 l/200–300 l 2,0 l/200–300 l

STRATOS ULTRA 
100 g/l cycloxydim

1,0–2,0 l/300 l nebo 
1,0 l + 1,0 l DASH HC

4,0 l/300 l nebo 
2,0 l + 2,0 l DASH HC

TARGA 10 EC
100 g/l quizalofop-P-ethyl 

0,5–0,75 l/200–400 l 1,0–1,25 l/200–400 l

VIDROLIN 
50 g/l quizalofop-P-ethyl 

1,0–1,5 l/200–400 l 2,0–2,5 l/200–400 l 

ZETROLA
100 g/l propaquizafop

0,5–0,8 l/100–400 l 1,2–1,5 l/100–400 l 
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 Neselektivní herbicidy 

Aplikace preemergentní 

HERBICID
obsah účinné látky v l, kg přípravku

Dávka na 
1 ha/postřiková kapalina Poznámka

AGROKLASIK 360 TF 
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)

Jednoleté plevele 1,5 l/80–250 l PRE na vzešlé plevele

BARBARIAN SUPER 360
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)

Jednoleté plevele 1,5 l/80–250 l PRE na vzešlé plevele

CLINIC TF
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)

Jednoleté plevele 1,5 l/80–250 l PRE na vzešlé plevele

FOZAT 480
360 g/l glyphosate

Plevele jednoleté, plevele vytrvalé 
4,0–6,0 l/150–300 l

PRE na vzešlé plevele

GALLUP SUPER 360
360 g/l glyphosate (483 g/l jako IPA sůl)

Jednoleté plevele 1,5 l/80–250 l PRE na vzešlé plevele

GLISTER ULTRA
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)

Jednoleté plevele 1,5 l/80–250 l PRE na vzešlé plevele

GLYFOGAN EXTRA
360 g glyphosate (ve formě IPA soli 480 g)

Jednoleté plevele 1,5 l/80–250 l PRE na vzešlé plevele

KAPUT HARVEST TF
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)

Jednoleté plevele 1,5 l/80–250 l PRE na vzešlé plevele

KAPUT HARVEST UP 
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)

Jednoleté plevele 1,5 l/80–250 l PRE na vzešlé plevele

TARTAN SUPER 360
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl) 

Jednoleté plevele 1,5 l/80–250 l PRE na vzešlé plevele

TOUCHDOWN QUATTRO
360 g/l glyphosate (435 g/l jako amonná sůl)

Jednoleté plevele 1,5–3,0 l/100–200 l PRE na vzešlé plevele

Přerostlé plevele, knotový rám 

HERBICID
obsah účinné látky v l, kg přípravku

Dávka na 
1 ha/postřiková kapalina Poznámka

DOMINATOR
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)

1,0–2,0 l/ha (33–50%) 
POST aplikace 

knotovým rámem

FIGARO 360
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)

1,0–2,0 l/ha (33–50%) 
POST aplikace 

knotovým rámem

ROUNDUP BIAKTIV 
360 g/l glyphosate (480 g/l jako IPA sůl)

1,0–2,0 l/ha (33–50%) 
POST aplikace 

knotovým rámem

ROUNDUP KLASIK PRO
360 g/l glyphosate (441 g/l jako K sůl)

1,0–2,0 l/ha (33–50%) 
POST aplikace 

knotovým rámem

ROUNDUP FLEX
480 g/l glyphosate (588 g/l jako K sůl)

0,9–1,4 l (23–38%)
POST aplikace 

knotovým rámem
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 Mořidla

MOŘIDLO
obsah účinné látky v l (kg) přípravku

Chemická 
skupina

Použití proti škodlivému činiteli 
(VJ - 100 000 semen)

Houbové choroby

COFENO
150 g/l clothianidin, 375 g/l imidacloprid

Neonikotinoidy

CRUISER 70 WS
700 g/kg thiamethoxam

Neonikotinoidy

FORCE 20 CS
200 g/l tefluthrin

Pyrethroidy

GAUCHO 70 WS
 70 % imidacloprid 

Neonikotinoidy

JANUS FORTE
80 g/l beta-cyfluthrin, 100 g/l imidacloprid, 

100 g/l clothianidin

Pyrethroidy
Neonikotinoidy

NUPRID 600 FS (white)
600 g/l imidacloprid

Neonikotinoidy

POLYVERSUM 
1×106/g oospor Pythium oligandrum

Biopreparát
Spála řepná
5 g/kg osiva

PONCHO BETA FS 453,3
53,3 g/l beta-cyfluthrin, 400 g/l clothianidin

Pyrethroidy
Neonikotinoidy

TACHIGAREN 70 WP
700 g/kg hymexazol

Oxazoly
Spála řepná
20–40 g/VJ
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Použití proti škodlivému činiteli 
(VJ - 100 000 semen)

Škůdci vzcházejících rostlin 
Poznámka

Mnohonožky, drátovci, maločlenec čárkovitý, dřepčík řepný, 
květilka řepná, mšice maková, mšice broskvoňová 66,6 ml/VJ 

Výsevek 1,3 VJ/ha

85,7 g/VJ (60 g thiamethoxam/VJ)
Maločlenec čárkovitý, dřepčík řepný, drátovci

Neselektivní systémový insekticid s reziduálním působením. Šíří 
se systémově do kořenů i nadzemních částí rostliny. Hubí škůdce 

požerovým a dotykovým účinkem. VigourTM efekt - zlepšení vitality 
rostlin, obzvlášť v podmínkách nepříznivých pro růst rostlin. Lze 

aplikovat s mořidly na bázi účinných látek hymexazol.

Maločlenec čárkovitý 60 ml /VJ
Maločlenec čárkovitý, dřepčík řepný, drátovci, mšice maková 

40 ml /VJ + 85,7 g CRUISER 70 WS/VJ při předpokládaném 
středním, silném a pravidelném výskytu 

Maločlenec čárkovitý, dřepčík řepný 30 ml /VJ + 21,4 g 
CRUISER 70 WS/VJ při předpokládaném slabém 

a nepravidelném výskytu 
Při TM s CRUISER 70 WS platí omezení OP II. st.

Kontaktní, vysoká tenze par (výpar). Páry tefluthrinu vyplňují půdní 
póry a hubí škůdce po průniku do jejich dýchací soustavy. Působí 

i repelentně. Velká vazba tefluthrinu na povrch kořenů, účinnost proti 
některým škůdcům, kteří požírají kořeny a nebo se pohybují v půdě 

(maločlenec). Mikrokapsulová formulace zabezpečuje postupné 
a dlouhodobé uvolňování účinné látky. 

Maločlenec čárkovitý, květilka řepná, dřepčíci, drátovci, mšice
130 g úč. l./1 VJ (100 000 semen)

Systémový. Dotykový, požerový a dýchací jed. Imidacloprid je látka 
podporující obranné mechanismy rostlin, zvyšuje vitalitu a odolnost 

rostlin proti stresovým faktorům biotického a abiotického charakteru.
Účinný až 12 týdnů proti vektorům viróz - mšic

Maločlenec čárkovitý, drátovci, mšice, dřepčíci, květilka řepná
100 ml /VJ (100 000 semen)

Výsevek 1,3 VJ/ha

Mšice maková, květilka řepná, 
maločlenec čárkovitý, dřepčík řepný

150 ml/1 VJ (100 000 semen)

Systémový. Dotykový, požerový a dýchací jed. Imidacloprid je látka 
podporující obranné mechanismy rostlin, zvyšuje vitalitu a odolnost 

rostlin proti stresovým faktorům biotického a abiotického charakteru.
Účinný až 12 týdnů proti vektorům viróz - mšic

Suché moření, obalování

Maločlenec čárkovitý, drátovci, dřepčíci, mšice 0,15 l/1 VJ, 
tj. 60 g clothianidin + 8 g beta-cyfluthrin/VJ

Významná vedlejší účinnost na květilku řepnou

Systémový a kontaktní, dotykový, požerový a dýchací jed
Působí 6 týdnů, proti mšicím až 12 týdnů.

Systémový fungicid
Spektrum - Fusarium, Aphanomyces, 

Pythium, Corticium spp.
Výsevek max. 1,5 VJ/ha
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 Fungicidy

FUNGICID
obsah účinné látky v l (kg) přípravku

Chemická skupina Max. počet ošetření 
za vegetaci

ACANTO PLUS 
80 g/l cyproconazole, 200 g/l picoxystrobin

DMI fungicidy (triazoly) 
QoI fungicidy (strobiluriny) 

2×1 l

AMISTAR XTRA
200 g/l azoxystrobin, 80 g/l cyproconazole

QoI fungicidy (strobiluriny) 
DMI fungicidy (triazoly)

1

APEL
90 g/l propiconazole, 400 g/l prochloraz

DMI fungicidy (triazoly)
DMI fungicidy (imidazoly)

2

BAGANI 
125 g/l tetraconazole

DMI fungicidy (triazoly) 1

BUMPER SUPER
90 g/l propiconazole, 400 g/l prochloraz

DMI fungicidy (triazoly) 
DMI fungicidy (imidazoly) 

2

DAFNE 250 EC
250 g/l difenoconazole

DMI fungicidy (triazoly) 2

DIFURE PRO
150 g/l difenoconazole, 150 g/l propiconazole

DMI fungicidy (triazoly) 2

EMINENT 125 ME
125 g/l tetraconazole

DMI fungicidy (triazoly) 1

KUMULUS WG 
800 g/kg síra

Anorganické fungicidy 4

MERCURY
100 g/l azoxystrobin, 100 g/l epoxiconazole

QoI fungicidy (strobiluriny)
DMI fungicidy (triazoly)

2

OPUS TOP
84 g/l epoxiconazole, 250 g/l fenpropimorph 

DMI fungicidy (triazoly) 
Morfoliny

2×1 l

RETENGO PLUS
50 g/l epoxiconazole, 133 g/l pyraclostrobin

DMI fungicidy (triazoly) 
QoI fungicidy (strobiluriny)

2

SERENADE ASO
13,96 g/l Bacillus subtilis QST 713 

Biopreparát 6

SFERA 535 SC
375 g/l trifloxystrobin, 160 g/l cyproconazole 

QoI fungicidy (strobiluriny)
DMI fungicidy (triazoly)

2

TANGO SUPER
84 g/l epoxiconazole, 250 g/l fenpropimorph

DMI fungicidy (triazoly)
Morfoliny

2

TOPSIN M 500 SC
500 g/l thiophanate-methyl

MBC fungicidy (thiofanáty) 1

YAMATO
70 g/l tetraconazole, 233 g/l thiophanate-methyl 

DMI fungicidy (triazoly)
MBC fungicidy (thiofanáty)

1
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Dávka na 1 ha/postřiková kapalina

Cerkosporióza 
(skvrnatička) 

Cercospora beticola

Padlí řepné 
(moučnatka)

Erysiphe betae

Ramulariová 
skvrnitost 

(větevnatka řepná)
Ramularia beticola

Rez řepná
Uromyces betae

0,8–1,0 l/200–300 l 0,8–1,0 l/200–300 l 0,8–1,0 l/200–300 l 0,8–1,0 l/200–300 l

0,75 l/200–400 l 0,75 l/200–400 l Významná vedlejší účinnost Významná vedlejší účinnost

0,8–1,0 l/200–600 l2×0,8 
l200–600 l

Významná vedlejší účinnost

0,8 l/400–600 l 0,8 l/400–600 l

0,8–1,0 l/200–600 l2×0,8 
l200–600 l

Významná vedlejší účinnost

0,4 l/200–300 l

0,6 l/100–500 l 0,6 l/100–500 l 0,6 l/100–500 l 0,6 l/100–500 l

0,8 l 0,8 l

6,0 kg/500 l

1,0 l/200–400 l 1,0 l/200–400 l 1,0 l/200–400 l

1,0 l/200–400 lOL 42

1,0 l/200–400 l 1,0 l/200–400 l 1,0 l/200–400 l 1,0 l/200–400 l

2,0–4,0 l/200–400 l 2,0–4,0 l/200–400 l

0,3 l/200–400 l 0,35 l/200–400 l

0,8–1,0 l/200–400 l Významná vedlejší účinnost

0,6–0,7 l/200–400 l Vedlejší účinnost

1,25–1,5 l/200–400 l 1,25–1,5 l/200–400 l
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INSEKTICIDY

Dávka na 1 ha/postřiková kapalina

Dřepčíci Háďátka

Květilka 
řepná
Pegomya 

hyoscyami

AXCELA 
30 g/kg metaldehyde

BULLDOCK 25 EC
25,8 g/l beta-cyfluthrin

CLARTEX NEO
40 g/kg metaldehyde

CYPERKILL MAX
500 g/l cypermethrin

DANADIM PROGRESS
400 g/l dimethoate

HUNTER SPU
50 g/kg lambda-cyhalothrin 

0,15 kg/200–400 l 0,15 kg/200–400 l

IRONMAX PRO
24,2 g/kg fosforečnan železitý 

KAISO SORBIE
50 g/kg lambda-cyhalothrin 

0,15 kg/200–400 l 0,15 kg/200–400 l

KARATE SE ZEON TECHNOLOGIÍ 5 CS
50 g/l lambda-cyhalothrin

LAMBO 50 EC
50 g/l lambda-cyhalothrin

0,15 l/200–600 l

MARKATE 50
50 g/l lambda-cyhalothrin

0,15 l/200–600 l

METAREX INOV
40 g/kg (4 %) metaldehyde

NEXIDE 
60 g/l gamma-cyhalothrin

NURELLE D
50 g/l cypermethrin, 500 g/l chlorpyrifos 

0,6 l/300–600 l 0,6 l/300–600 l

PIRIMOR 50 WG 
500 g/kg pirimicarb

PROTEUS 110 OD 
10 g/l deltamethrin, 100 g/l thiacloprid

RAPID 
60 g/l gamma-cyhalothrin

SCATTO
25 g/l deltamethrin

0,4 l/400–600 l

SLUXX HP
29,7 g/kg fosforečnan železitý

VYDATE 10 G
10 % oxamyl

H. řepné 25 kg
H. kořenové 15 kg
Volně žijící h. 10 kg

XIREN
30 g/kg metaldehyde 

 Insekticidy
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Dávka na 1 ha/postřiková kapalina

Lalokonosec 
libečkový
Otiorhynchus 

ligustici

Maločlenec 
čárkovitý

Atomaria linearis

Mšice
Aphidoidea

Můry

Můra gamma
Autographa gamma

Osenice polní 
Agrotis segetum

Rýhonosec 
řepný

Bothynoderes 
punctiventris

Slimáci, 
plzáci

Limacidae, 
Arionidae

7,0 kg

0,3 l/200–400 l

4,0 kg při setí
5,0 kg rozhoz

0,05 l/200–600 l

0,6 l 

0,15 kg/200–400 l 0,15 kg/200–400 l 0,15 kg/200–400 l 0,15 kg/200–400 l 0,15 kg/200–400 l

7,0 kg

0,15 kg/200–400 l 0,15 kg/200–400 l 0,15 kg/200–400 l 0,15 kg/200–400 l 0,15 kg/200–400 l

0,15 l/200–600 l

4,0 kg při setí
5,0 kg rozhoz

0,08 l/200–400 l

0,6 l/300–600 l

0,5 kg/300–400 l 

0,5–0,75 l/150–300 l 

0,08 l/200–400 l

0,4 l/400–600 l 0,4 l/400–600 l

5,0–7,0 kg

7,0 kg
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 Regulátory

 Sazečka - skládkové choroby 

REGULÁTOR
obsah účinné látky 
v l (kg) přípravku

Termín aplikace
Dávka na 

1 ha/postřiková 
kapalina

Poznámka

ATONIK
1 g/l Na-5-nitroguajakolát, 

2 g/l Na-2-nitrofenolát, 
3 g/l Na-4-nitrofenolát

• 1. Ve fázi 3–4 párů 
pravých listů

• 2. Po zapojení rostlin 
v řádku 

0,6 l/200–400 l

Aplikace nitrofenolátů podporuje tvorbu 
nových kořenů a generativních orgánů 
rostlin, příjem, transport a ukládání živin 
a asimilátů, rostliny lépe snáší nepříznivé 

klimatické podmínky

Aplikace u řepy příznivě ovlivňuje 
cukernatost i technologickou jakost 

(nižší obsah necukrů v řepě)

1. termín aplikace se doporučuje 
v kombinace s T2 nebo T3 herbicidním 

ošetřením

Vhodné je použití nitrofenolátů na urychlení 
regenerace listové plochy po poškození, 

např. krupobití

TM s herbicidy, fungicidy, insekticidy, 
akaricidy, růstovými regulátory, 

listovými hnojivy

NOVASTIM KLASIK
1 g/l Na-5-nitroguajakolát, 

2 g/l Na-2-nitrofenolát, 
3 g/l Na-4-nitrofenolát

• 1. Ve fázi 3–4 párů 
pravých listů

• 2. Po zapojení rostlin 
v řádku

0,6 l/200–400 l
OL 15

FUNGICID
obsah účinné látky v l (kg) přípravku

Koncentrace, 
dávka na 1 tunu cukrovky Poznámka

ROVRAL AQUAFLO 
500 g/l iprodion

0,3 %
• Kontaktní fungicid

• Postřik, máčení sazeček

Vápenné mléko 10 l (55 g CaO/1 l vody)
• Aplikace vodní suspenze 

na skladovanou řepu

Vápenné mléko + chlorové vápno
10 l (55 g CaO/1 l vody), 
100 l vápenného mléka 
+ 3 kg chlorového vápna

• Aplikace vodní suspenze 
na skladovanou řepu
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Vysvětlivky:
HRAC – Herbicide Resistance Action Comittee 
Klasifikace herbicidů HRAC – je členění dle mechanismu účinku, místa působení, poškození cílo-
vého plevele a chemického složení herbicidu. Existuje 22 skupin.
Příklady: B – ALS inhibitory
 C – PSII inhibitory
 F – PDS inhibitory
 N - thiokarbamáty
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Ochrana

Efektivní regulace nejvýznamnějších plevelů kukuřice

Výše uvedené plevelné spekt-rum je však charakteristické pře-devším pro typické kukuřičné ob-lasti. V méně vhodných polohách pro pěstování kukuřice (vyšší po-lohy) nebo na lokalitách s extrém-ním zastoupením obilnin a  řepky v osevním sledu, je nutné počítat také s  vyšším výskytem ozimých a  časných jarních plevelů, které při vysoké intenzitě zaplevelení a  vhodných vláhových podmín-kách na počátku vegetace mohou kukuřici také výrazně konkurovat.
Spektrum herbicidů registro-vaných do  kukuřice je poměrně široké. Výběr herbicidů lze proto přizpůsobit plevelnému spektru pozemku a  povětrnostním pod-mínkám. Z pohledu omezení kon-kurenčního působení plevelů je vhodnější preemergentní, případ-ně časné postemergentní ošetře-ní herbicidem s  reziduálním pů-sobením v  půdě. Jistou výhodu mají herbicidy, které lze použít preemergentně i časně postemer-

gentně, i  když to vždy nezname-ná, že jejich účinnost bude v obou aplikačních termínech stejná na všechny plevele. 

Preemergentní ošetření je vhod-né především ve vyšších polohách s  lehčími půdami a v případě do-statku srážek po výsevu kukuřice. Pokud je kukuřice vyseta do suché půdy a nepředpokládají se výraz-nější srážky (nad 10  mm) krátce po  aplikaci, je vhodnější s  ošet-řením vyčkat až po vzejití kukuři-ce i plevelů. Je však třeba počítat s  tím, že účinnost řady herbicidů na některé plevele (zejména trávy) prudce klesá s růstovou fází pleve-lů (viz ježatka kuří noha níže). 
Hlavní výhodou klasického post-emergentního ošetření je větší cílenost aplikačního zásahu a mož-nost zasáhnout širší spektrum ple-velů včetně vytrvalých druhů, přičemž účinnost takovéhoto ošet-ření je méně závislá na povětrnost-ních podmínkách. Přesto se v suš-

ších letech často stává, že plevele, které kukuřici silně konkuruji již v raných fázích růstu, mohou způ-sobit takovou retardaci kukuřice, kterou se již nepodaří během ve-getace eliminovat (graf 1).
Ježatka kuří noha V porostu kukuřice je možné proti ježatce (obr. 1) použít velké množ-ství přípravků, je však třeba počí-tat se sníženou účinností za sucha, zejména u přípravků půdních. Pre-emergentně a  časně postemer-gentně lze použít dimethenamid (Outlook, Akris), pethoxamid (Suc-cessor, Somero, Koban, Balaton, atd.), metolachlor (Dual, Gardo-prim), fl ufenacet (Aspect), isoxafl u-tole (Merlin, Adengo), mesotrione (Callisto) a sulcotrione (Sulcotrek). U  některých přípravků může být za extrémního sucha vhodnější je-jich mělké zapravení před výsevem kukuřice. Po  vzejití ježatky účin-nost většiny výše uvedených herbi-cidů prudce klesá (působí do fáze 1–3  listů v  závislosti na  herbici-du a  počasí). K  potlačení ježatky ve fázi 2–3 listů jsou vhodné přede-vším kombinované přípravky, kde na ježatku působí dvě účinné látky (Adengo, Lumax). V pozdějších růs-tových fázích (po vytvoření třetího listu) vykazují dobou účinnost tem-botrione (Laudis) a sulfonylmočo-viny nicosulfuron (Milagro, Sam-son, Nicogan atd.), foramsulfuron 

+ iodosulfuron (Maister), rimsulfu-ron (Titus, Hector, Grid) a thiencar-bazone (Maister Power). Sulfonyl-močovinové přípravky by měly být aplikovány s vhodným adjuvantem (důležité především u WG formu-lací a za sucha). K regulaci ježatky kuří nohy v porostech DUO hybri-dů, které jsou přirozeně tolerantní k cycloxydimu, lze použít herbicid Focus Ultra.

Béry 
Dobrou účinnost na béry (obr. 2) vykazují především přípravky obsa-hující metolachlor, dimethenamid, pethoxamid a  flufenacet, určené především k preemergentnímu po-užití (viz ježatka). Vysokou účinnost má také herbicid Adengo (isoxa-fl utole + thiencarbazone) a Lumax (mesotrione + metolachlor +  ter-buthylazin), které vykazují dobrou účinnost i časně postemergentně. Po vytvoření 3 listů (odnožování) jsou vhodnější sulfonylmočoviny (viz ježatka), či jejich kombinace (Maister Power, Hector, atd.), pří-padně kombinace sulfonylmočovin s HPPD inhibitory (Elumis, Principal atd.). Herbicid Laudis (tembotrione) na béry nepůsobí.

Merlík bílý 
Z preemergentních herbicidů vyka-zují velmi dobrou účinnost na mer-lík bílý (obr. 3) především herbici-dy obsahující isoxaflutole (Merlin, 

Plevelné spektrum kukuřice bývá poměrně úzké. Dominují 

obvykle merlíky, laskavce, rdesna a prosovité trávy (nejčastě-

ji ježatka kuří noha, ale také béry či plevelná prosa). Lokálně 

mohou způsobovat problémy také další pozdní jarní plevele, 

především bažanka roční, durman obecný, či mračňák Theo-

phrastův, které mohou vzcházet z poměrně velké hloubky, 

čímž se stávají odolnější vůči preemergentním herbicidům. 

Časté je také zaplevelení vytrvalými plevely, zejména pýrem 

plazivým, pcháčem rolním a v posledních letech intenzivně se 

šířícími svlačcovitými plevely (svlačec rolní a opletník plotní). 

Typickým plevelem kukuřice je také opletka obecná.

Efektivní regulace nejvýznamnějších plevelů kukuřiceDoc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze

Graf 1: Vliv termínu aplikace na výnos zrna kukuřice ve třech

srážkově odlišných letech - velmi suché léto roku 2014, suché jaro

roku 2016 a dostatek srážek v průběhu celé vegetace v roce 2017

(průměrné výnosy všech testovaných herbicidních variant

v jednotlivých termínech ošetření)
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Ochrana

Rostlinné 
pesticidy (115. díl)

Zanha africana
Ing. Roman Pavela, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

V dnešním dílu si představíme opět jednu z afrických rostlin, 

která se ve své domovině často používá pro výrobu farmář-

ských botanických insekticidů. Tato rostlina nemá český ná-

zev a vědecky se nazývá Zanha africana (Radlk.) Exell. (syn. 

Dialiopsis africana Radlk.). Z. africana je z čeledi mýdelníkovi-

té (Sapindaceae), a jak už její druhový název napovídá, najde-

me ji především v oblasti východní Afriky a to v pásu od Kon-

ga a východní Keni až po Angolu, Zimbabwe a Mozambik.

Z. africana je strom 12–17  m vy-

soký. Má šedou či tmavě hnědou 

kůru, která se odlupuje ve  vel-

kých kusech. Větévky jsou v mládí 

chlupaté; listy až 15  cm dlouhé, 

se 3–6 páry lístků, ty jsou eliptic-

ké, 4–12 × 2–6 cm velké, kožovité, 

síť natě žilkované. Vrcholek listů je 

široce zúžený až zaoblený, na bázi 

zaoblený až laločnatý, okraj listu je 

celokrajný, vlnitý až mělce zubatý, 

řapíky až 6 cm dlouhé a chlupaté. 

Květy jsou malé, podobné naše-

mu dřínu. Jsou tedy vcelku nená-

padné, sladce vonné, uspořádané 

v  hustých květenstvích asi 2  cm 

velkých. Kvete před novými listy. 

Plody jsou vejcovité, jasně oranžo-

vé, až 3 × 2 cm velké, dužnaté, sa-

metové, často ve velkém množství.

Tento strom našel ve své domovině 

uplatnění v  mnohých odvětvích. 

Dřevo je lokálně používáno při vý-

robě různých stavebních konstruk-

cí, včetně dveřních zárubní, dále se 

ze dřeva vyřezávají rukojeti nástro-

jů, nářadí a předměty pro domác-

nost. Používá se také jako palivové 

dříví. Plody jsou konzumovány sy-

rové, protože mají příjemnou chuť 

srovnatelnou s chutí našich meru-

něk. Nicméně semena jsou považo-

vána za jedovatá a navíc nadměrná 

konzumace plodů může způsobit 

těžký průjem.

Celá rostlina obsahuje řadu biolo-

gicky aktivních látek. Nicméně, jak 

již název čeledi, do které se Z. afri-

cana řadí, napovídá, obsahuje pře-

devším velké množství (10–15  %) 

saponinů. Tyto látky jsou obsaže-

ny zejména v kůře a plodech. Kůra 

a  drcená semena se proto pou-

žívají jako náhražka mýdla. Kro-

mě toho se kůra a plody používají 

v lékařství. Například v Tanzanii se 

používá kořenový odvar k vyvolá-

ní porodu, léčí se s  ním zácpa, či 

problémy s prostatou. V Zimbab-

we jsou odvary z kořene používá-

ny jako lék při léčbě úplavice, bo-

lesti zubů, revmatických bolestí či 

pneumonie.

Velké množství saponinů, které se 

snadno rozpouští ve  vodě, před-

určují použití této rostliny také 

v  ochraně rostlin. Saponiny totiž 

patří mezi látky, které mají insek-

ticidní a  především akaricidní 

účinky. Jednoduché vodní výlu-

hy, odvary či extrakty jsou často 

aplikovány zemědělci v Zimbabwe 

a Keni proti fytofágním roztočům, 

či proti drobnému savému a žravé-

mu hmyzu. Příprava aplikační ka-

paliny je velmi jednoduchá: do 10 l 

vody se přidá asi 100 g drcených 

semen či kůry. Nechá se asi hodinu 

luhovat za občasného promíchání, 

přecedí se přes plátno a aplikuje se 

do skanutí z listů.

Kromě využití výluhu na  polích 

je drcená kůra z  kořenů použí-

vána zemědělci v  subsaharské 

Africe k  ochraně uloženého zrna 

proti broukům, jako je např. Cal-

losobruchus maculatus. Bylo to-

tiž zjištěno, že kůra obsahuje lát-

ky nazývané nor-hopany (např. 

3  beta,6  beta-dihydroxy-7  beta-

-[(4-hydroxybenzoyl)oxy]-21 alpha 

H-24-norhopa-4(23),22(29)-diene, 

či 3 beta,6 beta-dihydroxy-7 beta-

-[(4-hydroxybenzoyl)oxy]-24-nor-

hopa-4(23),17(21)-diene), které 

vykazují silný protipožerový a an-

tiovipoziční účinek proti téměř 

všem skladištním škůdcům.

Často se také používá kůra této 

rostliny při přípravě jiných farmář-

ských přípravků. Saponiny totiž 

slouží jako dokonalé smáčedlo, 

takže dochází k  lepšímu ulpívání 

kapaliny na listech rostlin.

V současnosti se intenzivně zkou-

mají léčivé, fungicidní a insekticid-

ní účinky látek obsažených v  růz-

ných částech stromů Z.  africana. 

A  přestože se výluhy či extrakty 

z  této rostliny v  subsaharské Af-

rice používají v  lékařství a  země-

dělství po staletí, do středu zájmu 

vědců se dostala až v posledních 

deseti letech. Je tedy zatím jen 

velmi málo relevantních vědec-

kých informacích o  skutečných 

pesticidních účincích extraktů ze 

Z. africana. Nicméně ty, které jsou 

v současnosti k dispozici, potvrzují 

zkušenosti afrických farmářů s tou-

to rostlinou.

Článek vznikl jako výsledek projektu 

MZe (RO0417).
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ticidní a  především akaricidní 

účinky. Jednoduché vodní výlu-

hy, odvary či extrakty jsou často 

aplikovány zemědělci v Zimbabwe 

a Keni proti fytofágním roztočům, 

či proti drobn

tiž zjištěno, že kůra obsahuje lát

ky nazývané nor-hopany (např. 

3  beta,6  beta-dihydroxy-7  beta-

-[(4-hydroxybenzoyl)oxy]-21 alpha 

H-24-norhopa-4(23),22(29)-diene, 

či 3 beta,6 beta-dihydroxy-7 beta-

-[(4-hydroxybenzoyl)oxy]-24-nor-

hopa-4(23),17(21)-diene), které 

vykazují silný protipožerový a an-

tiovipoziční účinek proti téměř 

všem skladištním š
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Škodlivost plevelů v porostech jarního ječmene

rovat klíčícím obilkám ječmene. Po-

kud se v  ječmenu vyskytují i  jiné 

plodiny, považujeme je za plevele. 

Právě v posledních letech narůstá 

význam těchto plevelných plodin. 

Jarní období a provedení předseťo-

vé přípravy půdy je signálem pro 

klíčení výdrolu řepky, slunečnice, 

pšenice, a také plevelné řepy nebo 

meziplodin, jako jsou svazenka vra-

tičolistá a hořčice bílá. Tyto zaple-

velující rostliny jsou velmi náročné 

na  vodu, která pak může chybět 

jarnímu ječmenu, především pokud 

nastane v  jarním období nedosta-

tek dešťových srážek.

Regulace těchto zaplevelujících 

plodin spočívá především v  kva-

litní sklizni a omezení sklizňových 

ztrát, dále pak v podmítce a  jejím 

ošetření. Důležitou roli zde hraje 

také kvalitní předseťová příprava 

půdy pro jarní ječmen.

Škodlivost plevelů ve fázi 

odnožování

Po vyklíčení osiva a vzcházení za-

číná ječmen odnožovat. Přiměře-

ný počet odnoží je základem pro 

kvalitní zapojení porostu, a  také 

prvním předpokladem pro dosa-

žení odpovídajícího výnosu ječme-

ne. V tomto období uplatňují svůj 

konkurenční potenciál především 

druhy ze skupiny přezimujících 

(ozimých), efemerních a  čas-

ně jarních plevelů. V  odnožují-

cích porostech ječmene se dobře 

uplatňují druhy plevelů s poléha-

vými lodyhami. K  nejrozšířeněj-

ším druhům patří rozrazily (perský, 

lesklý, břečťanolistý), hluchavky 

(objímavá, nachová), ptačinec pro-

střední a truskavec ptačí.

Tyto druhy odebírají ječmenu ži-

viny (především dusík) a odnožu-

jícím rostlinkám ječmene fyzicky 

brání v tvorbě nových odnoží. Kvů-

li zastínění podporují spíše dlouži-

vý růst, čímž dochází k  ukončení 

odnožování a  urychlení nástu-

pu sloupkování. Škodlivost těch-

to druhů se nemusí na konečném 

výnosu zrna projevit, nižší počet 

odnoží může být vykompenzován 

vyšším počtem zrn v klasu a vyšší 

HTZ. Nižší počet odnoží způsobí 

špatné zapojení porostu ječmene, 

čímž se otevře prostor pro násled-

né zaplevelení jinými druhy.

Regulace těchto druhů je dnes zalo-

žena na aplikaci vhodných herbicidů 

s odpovídajícím spektrem účinků 

na vyskytující se druhy plevelů.

Škodlivost plevelů ve fázi 

sloupkování a metání

Po  odnožování následuje fáze 

sloupkování a  metání ječmene. 

V těchto fázích má ječmen nejvyšší 

konkurenční schopnost proti ple-

velům. I přesto se v těchto poros-

tech dokážou některé druhy pro-

sadit. Jedná se především o druhy 

ze skupiny časně jarních plevelů 

a vytrvalé druhy. Tyto druhy vý-

znamně snižují výnos ječmene.

K nejškodlivějším druhům plevelů 

v  porostech ječmene dlouhodo-

bě patří oves hluchý, který svou 

škodlivost znásobuje sladěním ži-

votního cyklu právě s  ječmenem 

jarním. Kvůli tomu oves hluchý 

využívá vegetační faktory ve stej-

ném čase, ve  které je potřebuje 

ječmen, což znásobuje jeho škod-

livost. Zároveň však většina pěsti-

telských opatření, jako je zpraco-

vání půdy a hnojení, prováděných 

pro jarní ječmen, podporuje také 

oves hluchý. Proto se oves hlu-

chý stále vyskytuje právě v  této 

plodině.

K  dalším konkurenčně zdatným 

druhům patří hořčice rolní a  oh-

nice rolní. Ovšem význam těchto 

dvou druhů již poklesl díky spekt-

ru používaných herbicidů.

Vy tr valé druhy plevelů patří 

ke konkurenčně nejsilnějším dru-

hům v  porostech všech plodin 

a výjimkou není ani ječmen jarní. 

Mezi nejvýznamnější druhy pat-

ří pcháč oset, který kvůli svému 

hlubokému kořenovému systé-

mu a  rychlému růstu dokáže vy-

užít značné množství živin a vody 

v půdě. Ani dobře zapojené a silné 

porosty ječmene tomuto druhu 

nedokážou konkurovat. 

Z  dalších vytrvalých druhů, kte-

ré se snad prosadí v  porostech 

ječmene, se jedná o pýr plazivý. 

Tento druh má kromě své vyso-

ké konkurenční schopnosti ještě 

další výhodu, kterou je jeho ale-

lopatická schopnost. Pýr plazivý 

svými kořenovými výměšky, kte-

ré pronikají do  kořenů ostatních 

rostlin, ovlivňuje růst svých rost-

linných konkurentů. Výměšky pýru 

působí na ostatní rostliny jako fy-

tohormon, který zpomaluje, až za-

stavuje jejich růst. Rostlina, která 

roste pomalu, nepotřebuje takové 

množství živin a  vody. Nespotře-

bovanou vodu a živiny pak pýr vy-

užívá ke svému růstu.

Květy rozrazilu perského

Kvetoucí hluchavka nachová

Merlík bílý stále častěji zapleveluje ječmen již ve fázi odnožování

ně 

cee

čně
Objednávky

Rostlinné pesticidy30

široce zúžený až zaoble ý,

zaoblený až laločnatý, okraj listu je 

celokrajný, vlnitý až mělce zubatý, 

řapíky až 6 cm dlouhé a chlupaté. 

Květy jsou malé, podobné naše-

mu dřínu. Jsou tedy vcelku nená-

padné, sladce vonné, uspořádané 

v  hustých květenstvích asi 2  cm

velkých. Kve

Plody jsou ve

vé, až 3 × 2 c

metové, často

Tento strom n

uplatnění v  m

Dřevo je lokál

robě různých s

cí, včetně dveř

těžký průjem.

Celá rostlina obsahuje řadu

gicky aktivních látek. Nicmé

již název čeledi, do které se

cana řadí, napovídá, obsah

devším

Škodlivost p

rovat klíčícím obilkám ječmene. Po-

kud se v  ječmenu vyskytují i  jiné 

plodiny, považujeme je za plevele. 

Právě v posledních letech narůstá 

význam těchto plevelných plodin. 

Jarní období a provedení předseťo-

vé přípravy půdy je signálem pro 

klíčení výdrolu řepky, slunečnice,

pšenice, a také plevelné řepy nebo

meziplodin, jako jsou svazenka vra

tičolistá a hořčice bílá. Tyto zaple

velující rostliny jsou velmi náročn

na  vodu, která pak může chybě

jarnímu ječmenu, především poku

nastane v  jarním období nedost

tek dešťových srážek.

Regulace těchto zaplevelujíc

plodin spočívá především v  k

litní sklizni a omezení sklizňov

ztrát, dále pak v podmítce a  j

ošetření. Důležitou roli zde 

také kvalitní předseťová příp

půdy pro jarní ječmen.

Škodlivost plevelů ve fá

odnožování

Po vyklíčení osiva a vzcház

číná ječmen odnožovat. P

ný počet odnoží je základ

kvalitní zapojení porostu

prvním předpokladem p

žení odpovídajícího výnos

ne. V tomto období upla

konkurenční potenciál p

druhy ze skupiny přez

(ozimých), efemerní

ně jarních plevelů. V

cích porostech ječmen

uplatňují druhy plevelů

vými lodyhami. K  ne

ším druhům patří rozra

lesklý, břečťanolistý

(objímavá, nachová), 

střední a truskavec p

Tyto druhy odebíra

viny (především du

jícím rostlinkám je

brání v tvorbě nový

li zastínění podpor

vý růst, čímž doc

odnožování a  u

pu sloupkování. 

to druhů se nem

výnosu zrna pro

odnoží může bý

vyšším počtem 

HTZ. Nižší poče

špatné zapojen

čímž se otevře 

né zaplevelení

Regulace těcht

žena na aplika

s odpovídajíc

na vyskytujíc
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Škodlivost plevelů v porostech jarního ječmene

Konkurence plevelů

Mezi plevely a  plodinami se vy-

tvořily určité vztahy. Plodiny i pol-

ní plevele pokrývají své potřeby 

ze stejných zdrojů na  stanovišti 

(voda, živiny, prostor), a proto mezi 

nimi vzniká konkurence (kompe-

tice), která je zcela převládajícím 

vztahem. Konkurenčním tlakům 

plevelů odolávají jednotlivé plo-

diny různě. Konkurenceschop-

nost plodin proti plevelům je 

dána rychlostí jejich růstu, posta-

vením listů, velikostí listové plochy 

a hustotou porostu plodin. Vlast-

ní konkurenceschopnost je dána 

druhovými vlastnostmi, které jsou 

značně ovlivňované stavem po-

rostu plodin, a také vnějšími pod-

mínkami.

V podmínkách, které jsou pro růst 

plodin příznivé, je konkurence 

plevelů značně potlačena. Jestli-

že správným výsevem (výsadbou) 

zabezpečíme dostatečný počet 

jedinců na  jednotku plochy a  je-

jich vhodné rozmístění, stanou se 

plodiny v  takovýchto příznivých 

podmínkách dominantní a plevele 

jsou potlačeny. Velmi důležité jsou 

agroekologické podmínky stano-

viště. 

V nepříznivých podmínkách (půdy 

chudé na živiny s nevhodnými fy-

zikálními vlastnostmi apod.) se 

dovedou plevele většinou lépe 

uplatnit a plodinu dokáží zcela po-

tlačit. Tato skutečnost je základem 

škodlivosti plevelů. Obecně lze 

tedy říci, že polní plevele snižují 

úrodnost orných půd tím, že sni-

žují jejich schopnost poskytovat 

pěstovaným plodinám vodu, živi-

ny a  dostatečný prostor pro růst 

a tvorbu výnosu. 

Míra škodlivosti plevelů se zvyšuje, 

pokud dojde ke sladění životních 

rytmů plodin a plevelů. Škodlivěj-

ší je ten druh plevele, který klíčí, 

vzchází a dále se rozvíjí ve stejnou 

dobu jako pěstovaná plodina. Plodi-

ny a plevele, které souběžně rostou, 

intenzívně odčerpávají vodu a živi-

ny v období, kdy plodina má zvýše-

né nároky na tento vegetační faktor.

Negativní ovlivnění výnosů ple-

vely je nesporné, ale kvantifika-

ce škodlivosti plevelů je velmi ne-

snadná. Míra škodlivosti polních 

plevelů se na  výnosech plodin 

projevuje různě. Například dobře 

hnojené pole „uživí“ plevele i při 

zachování dobrých výnosů plodin. 

Zaplevelení se negativně projeví 

až při nedostatku jiných vegetač-

ních faktorů, zejména nedostatku 

dešťových srážek. Škodlivost ple-

velů je vnímána jinak, pokud jarní 

obilninu pěstujeme na zrno nebo 

na zelené krmení.

Kromě přímé škodlivosti, pleve-

le podporují rozšiřování dalších 

škodlivých organizmů (patoge-

nů a škůdců). Na  různých druzích 

plevelů žijí svilušky, některé mši-

ce atd. Na pýru plazivém žije řada 

škůdců obilnin jako zelenuška žlu-

topásná, bejlomorky, hrbáč osen-

ní, bzunka ječná. Populace pato-

genů a  škůdců je tak na  daném 

stanovišti udržována a tito škůdci 

přecházejí na příslušné plodiny.

Plevele a jarní ječmen

Jarní ječmen jako každá jiná plo-

dina podléhá také vlivu plevelů. 

Škodlivost jednotlivých druhů ple-

velů je odlišná a  mění se v  prů-

běhu vegetace jarního ječmene. 

Výsledný vliv škodlivosti na  výši 

výnosu jarního ječmene je závislý 

na mnoha faktorech.

Škodlivost plevelů ve fázi 

klíčení a vzcházení

Jarní ječmen patří mezi plodiny, 

které sejeme na  jaře mezi první-

mi. Hned jakmile oschnou vršky 

skýv ornice, je možné půdu při-

pravit k  setí. V  tomto období je 

ječmen velmi citlivý na  dostatek 

vláhy. K tomu, aby došlo k bobtná-

ní a klíčení semen, potřebuje osi-

vo množství vody, které odpovídá 

trojnásobku jeho váhy.

Ovšem vodu ke  klíčení potřebují 

také plevele, a tím mohou konku-

Společenství rostlin na orné půdě se skládá ze dvou skupin 

rostlin - z plodin a polních plevelů. Toto společenství nazýváme 

agrofytocenózou. Změny, které v agrofytocenóze probíhají, 

jsou vyvolány pěstiteli - zemědělci. Ti se snaží upravit prostředí 

tak, aby co nejvíce vyhovovalo pěstovaným plodinám, a to po-

mocí zpracování půdy, střídáním plodin, hnojením, ochranou 

plodin proti škodlivým činitelům atd. Naopak druhou složku 

agrofytocenózy, plevele, se zemědělci snaží co nejvíce potlačit.

Škodlivost plevelů v porostech 

jarního ječmene
Ing. Jan Winkler, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně

Graf 1: Potřeba živin dusíku, fosforu a draslíku u ječmene a plevelů 
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Graf 2: Výsledky monitoringu zaplevelení porostů jarního ječmene
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VARIOS  NC typ 
2. nejprodávanější odrůda roku 2018 v ČR

AVISO NC typ
3. v SDO 2016 ve výnosu polarizačního cukru

DRAKE NC typ 
velmi stabilní cukernatá odrůda      

HONEY   N typ 
velmi výkonná a univerzální

 Tolerance k Rhizoctonia solani 

POSEIDON NC typ 
nejprodávanější odrůda s tolerancí k Rhizoctonia solani

 Tolerance k háďátku řepnému

LIBUŠE   N typ 
vysoký výnos cukru a velmi vysoká odolnost k háďátku 

 Odrůdy roku 2019
  rychlý start a vitalita
  vhodné pro pěstování v systému 
integrované ochrany rostlin

STANDARDNĚ
V ÚPRAVĚ

MARIBOHILLESHÖG ApS
organizační složka v ČR

Hertická 435 • 747 57 Slavkov • tel.: 553 797 912 • fax: 553 797 315
Ing. Vít Bittner - 602 411 702 • vit.bittner@mariboseed.com
Ing. Josef Migdau - 601 581 871 • Ing. Miloslav Macháček - 727 968 488
Ing. Bohumil Herčík - 602 446 901
www.mariboseed.com
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