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Prognóza výskytu mšic na jabloních v jarním období roku 2016 

Forecast of aphids incidence on apple trees in spring 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda / Legend  

Počet vajíček na 1m délky větví / number of eggs per 1 m length of branches 

 Bez výskytu / free from aphid eggs 

 Slabý výskyt – méně než 25 vajíček / low incidence – up to 25 eggs 

 Střední výskyt – 25 až 50 vajíček / middle incidence – from 25 to 50 eggs 

 Silný výskyt – více než 50 vajíček / strong incidence – over 50 eggs 

 

Na jabloních jsou za nejškodlivější považovány mšice jabloňová (Aphis  pomi) a mšice z rodu 

Dysaphis (jmenovitě pak D.  plantaginea, D. anthrisci, D. chaerophylli a další). Pro značnou 

morfologickou podobnost, jsou v pastech mšice z rodu Dysaphis sledovány v souhrnné 

skupině, podobně je tomu i u druhů z rodu Aphis. 

U obou sledovaných skupin byly na podzim pozorovány jen podprůměrné hodnoty 

přeletů a to na všech stanicích. Jedinou výjimkou byly nadprůměrné záchyty v Žatci, a to u 

mšic z rodu Dysaphis. 

  Za směrodatnější pro prognózu jarních výskytů jsou považovány počty vajíček mšic 

nakladené na jabloních. Jak je patné z mapky, převažují slabé výskyty. Jabloně bez výskytu 

byly zaznamenány v okresech ležících v Beskydech a jejich podhůří dále pak v podhůří 

Českomoravské Vysočiny, Šumavy, Krušných hor a Krkonoš. Střední výskyty byly zjištěny 

v Šumperku a dokonce silné v okrese Blansko. Do jisté míry to koresponduje se 

zaznamenanými slabými hodnotami podzimní migrace. 



Kromě lokálních silnějších výskytů lze tedy očekávat slabé jarní výskyty mšic na 

jabloních, a to za normálních podmínek, k nárůstu počtů by mohlo dojít jen za povětrnostních 

podmínek ideálních pro množení mšic. 


