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Prognóza výskytu mšic v porostech sadbových brambor v roce 2016 

Aphid incidence forecast in seed potato crops in 2016 
 

 

Brambory jsou pro svůj vegetativní způsob množení ohroženy virovými chorobami. Některé 

jsou přenášeny mechanicky jiné háďátky či sporami hub. Hlavními přenašeči jsou mšice. 

Kyjatka hrachová (Acyrthosiphon pisum), mšice střemchová (Rhopalosiphum padi), mšice 

chmelová (Phorodon humuli) a kyjatka osenní (Sitobion avenae) jsou považovány za hlavní 

přenašeče neperzistentních virů PVY, PVA, PVM a PVS, s nimi se na šíření podílí také mšice 

broskvoňová (Myzus persicae) a mšice řešetláková (Aphis nasturtii), které jsou navíc známy 

jako nejefektivnější přenašeči perzistentního viru svinutky. 

 

Prognóza jarního přeletu „bramborových mšic“ (Myzus persicae, Aphis nasturtii)  

Forecast of spring migration of „potato aphids“ (Myzus persicae, Aphis nasturtii)    

 

Mšice broskvoňová: 

Podle loňských prognóz byl očekáván časný a silný jarní přelet. Prognóza se naplnila 

zvláště v druhém bodu, tedy v síle přeletu, která byla opravdu mimořádná. Nadprůměrné 

hodnoty byly zaznamenávány jak v pastech, tak i v Lambersových miskách. Podzimní přelet 

byl také vysoký, jedinou výjimkou byla past v Lípě, to pro pěstitele sadby v tomto regionu 

znamenalo nižší riziko výskytů pro příští rok. 

Vzhledem k tomu, že po dvou letech nastala letos zima s krátkými mrazivými periodami, 

které především ve vyšších nadmořských výškách, znamenaly zdecimování anholocyklických 

kmenů, je pravděpodobné, že navzdory vysokým přeletům ve velké části republiky, nenastane 

jarní přelet výrazně dříve než obvykle, protože bude třeba, aby proběhl vývoj na zimním 

hostiteli. To ovšem, vzhledem k termínu vzcházení brambor, většinou nesnižuje riziko časných 

náletu do porostů. 

Jsou očekávány silné výskyty na většině území s výjimkou Vysočiny. Nejsou 

předpokládány příliš časné nálety mšic, ale vše bude odvislé od jarního počasí, které 

ovlivňuje termín líhnutí mšic, ale také termín výsadby a tím i vzcházení brambor. 

 

 

 



Mšice řešetláková: 

U tohoto druhu byl očekáván zvýšený jarní přelet jen za ideálních povětrnostních 

podmínek. Nakonec byl zaznamenán na všech stanicích, ale pouze v pastech. V miskách byly 

jeho záchyty jen ojedinělé. 

Podzimní přelet pak byl, podobně jako loni, velmi slabý a v Lípě nebyla zachycena vůbec. 

Je možné predikovat opět slabý jarní výskyt, který by mohl narůstat jen v případě ideálních 

povětrnostních podmínek pro množení tohoto druhu mšic. 

 

 

 

Legenda (intenzita podzimního přeletu) 

Legend (intensity of autumn migration) 

 

podprůměrná průměrná   nadprůměrná kalamitní 

below the average average above the average calamitous 

 
  

 

 

 

 

 



Prognóza jarního přeletu „ostatních bramborových mšic“ (Rhopalosiphum padi, 

Acyrthosiphon pisum, Phorodon humuli, Sitobion avenae)  

Forecast of spring migration of „other potato aphids“ (Rhopalosiphum padi, Acyrthosiphon 

pisum, Phorodon humuli, Sitobion avenae)  

 
Nastávající sezóna se z pohledu přenašečů neperzistentních virů jeví, především v oblasti 

Vysočiny, jako málo riziková, přelet většiny sledovaných druhů byl velmi slabý. Vyšší byl jen 

u mšice střemchové a to na úrovni průměrných hodnot v Čáslavi a dokonce nadprůměrný 

v Žatci. Právě na území reprezentovaném touto pastí se zvyšuje riziko silných jarních výskytů. 

S výjimkou jmenované oblasti není za normálních podmínek očekáván časný a 

nadprůměrný výskyt přenašečů neperzistentních virů. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda (intenzita podzimního přeletu) 

Legend (intensity of autumn migration): 

 

podprůměrná průměrná   nadprůměrná kalamitní 

below the average average above the average calamitous 

 

  


