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Prognóza výskytu mšic v porostech sadbových brambor v roce 2018 

Aphid incidence forecast in seed potato crops in 2018 
 

 

Pro úspěšné pěstování brambor, jako vegetativně množené kultury, je nezbytné zajistit 

bezviróznost sadby. Jak známo, většina významných virů brambor je přenášena mšicemi. U 

skupiny neperzistentních virů jako jsou PVY, PVA, PVM a PVS se jako vektor uplatňují 

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

chmelová (Phorodon humuli),  kyjatka osenní (Sitobion avenae) a další druhy včetně mšice 

broskvoňové (Myzus persicae) a mšice řešetlákové (Aphis nasturtii), které navíc efektivně 

přenášejí perzistentní vir svinutky bramboru (PLRV). 

 

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

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

 

Mšice broskvoňová (MYZUPE): 

Pro uplynulý rok byl predikován silný výskyt, za předpokladu ideálních povětrnostních 

podmínek, zároveň nebyl očekáván časný nálet do porostů. Díky velmi nevyrovnanému počasí 

v dubnu, kdy po teplých dnech přišlo silné ochlazení, byly opravdu zredukovány počty a 

zpomalen vývoj. Přelety v jarním období tak byly podprůměrné a poměrně pozdní. Projevilo se 

to na odchytech v sacích pastech, ale také v Lambersových miskách umístěných v porostech 

sadbových brambor. Na začátku sezóny, těsně po vzejití, byly odchyty slabé a začaly stoupat 

až v průběhu července. 

Přiměřeně teplé počasí v létě však přispělo k rozmnožení tohoto druhu a podzimní přelet 

již byl nadprůměrný na všech lokalitách. Nebyly sice zjištěny tak silné výskyty ani přelety jako 

na podzim 2016, přesto pro nadcházející sezónu hrozí za příznivých povětrnostních 

podmínek nadprůměrné výskyty, které díky absenci anholocyklických kmenů nebudou 

příliš časné. 

Mšice řešetláková (APHINA): 

Nadprůměrné výskyty byly dle prognózy i u tohoto druhu podmíněny příznivým počasím na 

jaře. Také zde, podobně jako u mšice broskvoňové došlo k redukci počtů při dubnovém poklesu 

teplot. Nejmenší vliv na snížení počtů mělo toto ochlazení v Lípě u Havlíčkova Brodu, je to 

patrné z toho, že zde na rozdíl od zbylých stanic, byly zaznamenány jen průměrné výskyty.  



Během sezóny se na jednotlivých lokalitách vliv počasí projevil různě. Zatímco v Lípě a 

Čáslavi na podzim přelétala tato mšice podprůměrně, v Chrlicích a Žatci průměrně, ve 

Věrovanech byl zaznamenán dokonce nadprůměrný přelet. 

Pro hlavní bramborářskou oblast reprezentovanou pastí Lípa, je pro jarní období možné 

předpovídat pouze podprůměrné výskyty. Průměrný až nadprůměrný přelet je očekáván 

na zbylém území, ale jen za příznivých povětrnostních podmínek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 -  

RHOPPA, Acyrthosiphon pisum - ACYRON, Phorodon humuli - PHODHU, Sitobion 

avenae - MACSAV)  

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

pisum, Phorodon humuli, Sitobion avenae)  

 
Prognóza silných výskytů, především na Vysočině, kterou reprezentuje past v Lípě, se potvrdila 

především u kyjatky hrachové a mšice chmelové. U zbylých dvou citovaných druhů byly 

zaznamenány pouze podprůměrné výskyty.  

V porostech brambor byly během vegetace zjišťovány vysoké nálety mšic, kromě druhů 

z rodu Aphis včetně mšice makové (Aphis fabae), to byly také mšice slívová (Brachycaudus 

helichrysi) a oba dříve zmiňované druhy, a to kyjatka hrachová a mšice chmelová. Nejvíce 

zastoupeným druhem však byla mšice zelná (Brevicoryne brassicae). Ta se v době, kdy 

opouštěla zrající řepky lákána žlutou barvou, objevovala v miskách ve stovkových počtech. 

V literatuře se sice uvádí jako možný vektor virů brambor, v praxi je však její význam v tomto 

ohledu méně významný. Naštěstí, jak už bylo napsáno, nejobávanější přenašeči tedy mšice 

broskvoňová a řešetláková, se vyskytovaly podprůměrně. Při včas nasazené insekticidní cloně 

tak k zásadnímu rozšíření viróz nedocházelo. 

Pro příští sezónu opět hrozí za vhodných povětrnostních podmínek nadprůměrný 

přelet mšic, protože jak je patrné z mapky, většina sledovaných druhů měla na podzim 

nadprůměrný až kalamitní přelet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda (intenzita podzimního přeletu) 

Legend (intensity of autumn migration): 

 

podprůměrná průměrná   nadprůměrná kalamitní 

below the average average above the average calamitous 


