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Prognóza jarního přeletu “obilních mšic“ 

(Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Sitobion avenae) v roce 2016 

Forecast of spring migration „cereal aphids“  

(Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Sitobion avenae) in 2016 
 

Očekávány byly silné nikoliv však časné jarní přelety a nízké riziko sekundárních přenosů viru 

žluté zakrslosti ječmene (BYDV). Prognóza se naplnila především v termínu nástupu letové 

vlny. Skutečně se nejednalo o časné výskyty, navíc hodnoty přeletů zůstávaly hluboko pod 

normálem. Bohužel k šíření BYDV došlo již na podzim a proto byly lokálně porosty touto 

virózou značně poškozeny. Jarní přenosy však byly zanedbatelné.  

Mšice střemchová: 

Na všech stanicích byl zaznamenán pozdní a velmi slabý přelet. Mšice se na střemše začaly 

líhnout v polovině března, ale pak byly zpomaleny ve vývoji nebo zredukovány ochlazením na 

počátku dubna. Letová vlna měla velmi pozvolný průběh a vrcholu bylo dosaženo až během 

první poloviny července. Letní sucho a vedro, nezlepšilo podmínky pro množení, a tak zůstaly 

podprůměrné hodnoty záchytů i při podzimní migraci s výjimkou stanice Čáslav, kde 

dosahovaly až průměru a v Žatci, kde ho dokonce překonaly. Je pravděpodobné, že to způsobilo 

zlepšení vláhových poměrů při srpnových srážkách. 

 Riziko přenosu BYDV však ani na těchto lokalitách není vysoké vzhledem k malým 

zdrojům tohoto viru, svědčí o tom negativní výsledky rozborů vzorků, provedených 

v Laboratoři virologie v Olomouci. Průběh zimy, snad až na nejteplejší lokality, vylučuje 

přezimování anholocyklických kmenů, což ještě snižuje riziko případných jarních přenosů 

BYDV. 

Z výše uvedeného lze předpokládat, že pouze na lokalitách reprezentovaných pastí 

Žatec a Čáslav lze v jarním období očekávat zvýšenou aktivitu mšice střemchové, na 

ostatním území by to bylo možné jen za ideálních povětrnostních podmínek. Navíc je 

poměrně nízké riziko šíření BYDV v důsledku malých zdrojů této virózy a absenci 

anholocyklických kmenů mšic, to ovšem neplatí o viru zakrslosti pšenice (WDV), který je 

přenášen křísy, a jehož nálezy byly zaznamenávány už v podzimním období. 

Kyjatka travní: 

V souladu s prognózou nenastaly časné výskyty, navíc byly velmi slabé. Její početnost se 

nezvýšila ani v průběhu sezóny a podzimní přelet byl mimořádně nízký. Pro příští sezónu lze 

předpokládat opět pouze podprůměrné výskyty v porostech a s tím související i slabou 

migrační vlnu. 

 

Kyjatka osenní: 

U kyjatky travní byly zjišťovány podprůměrné hodnoty jarní migrace, přesto v porostech 

patřila k nejvíce zastoupeným obilným mšicím. I když početně překonala mšici střemchovou i 



kyjatku travní, byly výskyty mšic v obilninách celkově hodnoceny jako slabé. Podzimní 

migrace byla podprůměrná, navíc velmi pozdní. Ze zkušeností lze říci, že v takových případech 

je počet vajíček nízký, a to i v případě dlouhotrvajících příznivých teplot, protože velká část 

samiček před nástupem zimy již nestačí vajíčka naklást. Také u tohoto druhu jsou očekávány 

jen slabé jarní výskyty. 

Předpokládá se podprůměrný výskyt mšic v porostech obilovin s obvyklým nástupem 

přeletu po dokončení vývoje na zimních hostitelích. Vyšší pravděpodobnost nadprůměrné 

migrace je pouze v oblasti reprezentované pastí v Žatci a částečně také v Čáslavi. Riziko 

šíření BYDV je malé především v důsledku potvrzených slabých zdrojů virových částic.  

 

 
 

Legenda (intenzita podzimního přeletu): 

Legend (intensity of autumn migration): 

 

podprůměrná průměrná   nadprůměrná kalamitní 

below the average average above the average calamitous 

 
  


