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Prognóza jarního přeletu “obilních mšic“ 

(Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Sitobion avenae) v roce 2018 

Forecast of spring migration „cereal aphids“  

(Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Sitobion avenae) in 2018 
 

Prognóza uplynulý rok byla pro jednotlivé druhy obilních mšic rozdílná, zatímco u mšice 

střemchové byl za předpokladu ideálních povětrnostních podmínek predikován silný výskyt, u 

kyjatky osenní byly očekávány střední výskyty a u kyjatky travní dokonce slabé. Předpoklady 

se tak naplnily jen u kyjatky travní, kde byly zaznamenány opravdu pouze podprůměrné 

záchyty. Hodnoty pod úrovní normálu však byly zjištěny i u zbylých dvou druhů, bylo to 

způsobeno nepřízní počasí v dubnu, kdy po oteplení a nastartování vegetace, došlo k prudkým 

poklesům teplot doprovázeným sněžením, které způsobilo právě redukci počtů a zpomalení 

vývoje mšic. 

Během sezóny pak byl zaznamenán u všech tří hlavních druhů obilních mšic slabý výskyt 

v porostech, tomu odpovídal i podprůměrný nálet mšic do sacích pastí. Zcela nečekaně se opět 

po letech mimořádně slabých výskytů začala prosazovat kyjatka travní, hodnoty přeletů sice 

zůstaly pod průměrem, ale jen velmi těsně. 

K přenosům BYDV, podle výsledků rozborů, docházelo jen sporadicky, navzdory tomu, 

že zůstalo poměrně dlouhou dobu větší množství neošetřených výdrolů. Podzimní počasí bylo, 

kromě září, sice teplotně nadprůměrné, ale poměrně nestálé a rychle se střídaly teplejší dny 

s chladnějšími, což omezovalo aktivitu vektorů. Podzimní přelet byl mimořádný, a to 

především u mšice střemchové, směřoval ovšem především na střemchu, tedy zimního 

hostitele. 

Mšice střemchová (RHOPPA): 

Líhnutí začalo v první dekádě března, počáteční vývoj probíhal bez negativních vlivů počasí, 

to se změnilo až v polovině dubna, kdy přišlo ochlazení se sněžením a prudkými poklesy teplot. 

Došlo k redukci počtů a zpomalení vývoje. Díky tomu byl opožděn i pravidelný přelet, který 

nastal až v měsíci květnu. V porostech byly zaznamenány jen slabé výskyty a také ve vzorcích 

ze sacích pastí dosahoval její počet podprůměrných hodnot. Letní počasí s častými bouřkami a 

menším počtem tropických dnů ji vyhovoval a silně se namnožila na travinách a výdrolech. 

Podzimní přelet byl silný na všech sledovaných lokalitách.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Jak již bylo zmíněno, jen minimum odebraných vzorků výdrolů i nových zásevů ozimů 

bylo pozitivních na BYDV a také počasí nebylo příznivé pro aktivitu vektorů.  

Díky silnému podzimnímu přeletu, je možné očekávat nadprůměrné výskyty na jaře, a 

to na celém území republiky. Snížení počtů by mohlo zapříčinit jen nepříznivé počasí během 

líhnutí a počátečního vývoje zakladatelek a jejich potomstva. Díky úplné absenci 

anholocyklických kmenů, které byly s největší pravděpodobností zničeny při únorových 

mrazech, se minimalizuje riziko časných jarních výskytů spojených s přenosem BYDV. 

 



Kyjatka travní (METODR): 

 

U tohoto druhu byl výskyt i přelety podprůměrné, ale jak již bylo napsáno, u jarní migrace 

pomalu narůstaly a k průměrným hodnotám se přiblížily velmi těsně. Podobně tomu bylo i u 

podzimního přeletu, v Čáslavi byly zaznamenány dokonce nadprůměrné hodnoty. Přesto lze na 

jaře očekávat opět podprůměrné, za vhodných podmínek až průměrné výskyty a přelety. 

 

Kyjatka osení (MACSAV): 

Výskyt v porostech byl lokální a hospodářská škodlivost nebyla zaznamenána. Pravděpodobně 

díky dubnovému ochlazení byla jarní migrace slabá a poměrně pozdě začala. Přelet navíc i brzy 

skončil, a tak období mezi jarní a podzimní vlnou bylo delší, než je obvyklé. Došlo v něm však 

k namnožení na travinách a výdrolech. Na podzim byla zaznamenána nadprůměrná migrace na 

všech stanicích. Navzdory tomu, byly v ozimých obilovinách zaznamenány jen slabé výskyty. 

Navíc také počasí omezovalo zvýšenou aktivitu, protože se rychle střídaly dny s vyššími 

teplotami s obdobími chladnějšími, což snižovalo riziko případných přenosů BYDV. Zajímavé 

bylo, že výskyt tohoto druhu byl zaznamenán také v porostech ozimé řepky, zda se jednalo jen 

o anomálii, nebo tento trend bude pokračovat, se ukáže v příštím roce.  

Na jaře je očekáván průměrný až nadprůměrný přelet, anholocyklické kmeny sice 

nepřežily zimu, ale tím, že tento druh přezimuje přímo na travách a ozimých obilovinách, 

mohou být jeho  výskyty v porostech časné. 

Obecně se tedy předpokládá průměrný až nadprůměrný výskyt mšic v porostech 

obilovin. Díky silným mrazům v únoru, byly zdecimovány anholocyklické kmeny, tím se 

minimalizuje riziko sekundárního šíření BYDV, na  kterém se jinak zásadní měrou podílí.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda (intenzita podzimního přeletu): 

Legend (intensity of autumn migration): 

 

podprůměrná průměrná   nadprůměrná kalamitní 

below the average average above the average calamitous 


