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Úvod  

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) provádí pravidelný průzkum výskytu 

bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera) již od roku 2006. Cílem průzkumu je monitoring 

intenzity výskytu bázlivce kukuřičného v kukuřici na pozorovacích bodech (PB).  

Hlavní hostitelskou rostlinou pro larvy i dospělce je kukuřice (Zea mays L.), larvy se však mohou 

příležitostně vyvinout i na kořenech jiných trav a dospělí brouci se mohou živit i na rostlinách z čeledí 

Poaceae, Asteraceae, Fabaceae a Cucurbitaceae. K hlavnímu šíření dochází především v místech, kde 

se opakovaně na týchž pozemcích pěstuje kukuřice po kukuřici (škodlivost je 3krát vyšší na pozemcích 

s monokulturou kukuřice). Škodí larvy i dospělci. Dospělci se živí hlavně bliznami a pylem. Blizny jsou při 

vyrůstání z klasu postupně okousávány, dokonce mohou být úplně sežrány až po špičku klasu. 

V omezené míře se živí zrny v mléčné zralosti nebo skeletují listy. Larvy nejdříve ožírají jemné kořenové 

vlášení, později se pouští i do větších kořenů. Starší larvy poškozují kořeny až po bazální uzel. 

Při 50%tním poškození kořenového systému rostliny poléhají. Po výraznějších dešťových srážkách 

kořeny částečně regenerují, díky čemuž se rostliny vzpřímí a ohnuté stonky připomínají „husí krky”. V ČR 

je převažujícím příznakem poškození spíše hluchost klasu díky dospělcům bázlivce, než-li poškození 

larvami. 

Mapa pozorovacích bodů na bázlivce kukuřičného v roce 2018 

 

Metoda monitoringu 

Dospělci bázlivce kukuřičného jsou sledování v období od poloviny června do poloviny října. Pozorování 

se provádí přednostně na pozemcích, na nichž následuje kukuřice po kukuřici (viz mapa PB). Kontroluje 

se množství samců bázlivce kukuřičného ve 2 feromonových lapácích (Csalomon PAL) na zvoleném 

pozemku. Lapáky se umísťují v okrajovém pásu (do cca 10 m). Feromonové lapáky se nejpozději 1 x za 
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měsíc mění. Hodnotí se počet ulovených samců z obou lapáku. Program, do kterého se zadávají údaje 

z monitoringu, pak vypočte průměrný počet ulovených jedinců na jeden lapák a den a průměrný počet 

ulovených jedinců na jeden lapák za období od posledního pozorování. Dále vypočte kumulativní 

součet ulovených jedinců od vyvěšení lapáků z průměrných hodnot ulovených jedinců na jeden lapák 

a zobrazí letovou křivku.  

Výsledky průzkumu  

V roce 2018 probíhal monitoring od června do října na 94 pozorovacích bodech (PB) umístěných v 

porostech kukuřice. Přednostně se jednalo o pozemky s opakovaným pěstováním kukuřice po kukuřici. 

Použity byly maďarské feromonové lapáky. První výskyt dospělců bázlivce byl sledován v okrese 

Olomouc (Holice u Olomouce, 18. 6.). Od 19. 6. i v okresech Hodonín, Břeclav a dále Přerov. Na začátku 

července byly pozorovány silné výskyty na jižní a střední Moravě řádově v desítkách kusů bázlivců na 

lapák za den. Na Vysočině, Pardubicku a jižních Čechách se ve vyšší míře bázlivci začali vyskytovat od 

konce července. Nejvyšší počet odchycených dospělců byl zaznamenán na Břeclavsku (Velké Němčice), 

kde během monitorovací sezóny celkový počet bázlivců činil 46830 ks. Naopak nejnižší počet byl 

pozorován v severních a západních Čechách.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenzita výskytu bázlivce 

Z výsledků vyplývá, že nejčastější předplodinou byla pšenice ozimá (48 %), kukuřice po kukuřici se 

pěstovala na 29 % pozemků. Mezi další předplodiny patřily ječmen, řepka olejka, cukrovka, brambory, 

mák, oves, slunečnice, zelí, jetel nebo žito. Na plochách s jinou předplodinou než kukuřice se intenzita 

výskytu bázlivce pohybovala ze 48 % na slabé či nulové úrovni, zbylých 52 % pozorování zahrnovalo 

střední a silné výskyty (většinou jižní Morava a Vysočina). Byla-li pěstována kukuřice v monokultuře, 

představovalo bez výskytu a slabé výskyty 19 % pozorování. Silné a střední výskyty naopak převažovaly.  

Obr 1. Poškození palice a listů kukuřice žírem dospělců bázlivce kukuřičného (foto ing. Radová)  
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Silná a střední intenzita se potvrdila na 81 % PB s kukuřicí jako předplodinou. Jednalo se o lokality s 

tradičním výskytem; jižní a střední Morava, Vysočina, střední a východní Čechy. 

Stupeň výskytu bázlivce v jednotlivých okresech ČR v roce 2018 

 

Stupeň výskytu jsou hodnoceny podle následujících parametrů: 

Třída výskytu Počet imag v průměru na lapák a den 

bez výskytu 0  

slabý výskyt méně než 3 

střední výskyt 3 – 5 

silný výskyt více než 5 

 

Celkem bylo za rok 2018 na území ČR odchyceno 46 830 dospělců, tedy skoro dvojnásobek počtu 

v porovnání s rokem 2015. Nejvyšší počty odchytů byly zaznamenány tradičně na Moravě (jižní, střední 

i severní), Vysočině, v Jižních a Východních Čechách.  

Tabulka 1 Počty odchycených dospělců bázlivce v jednotlivých okresech ČR v roce 2018 

Okres počet Okres počet Okres počet 

Cheb 0 Domažlice 58 Brno-venkov 586 

Česká Lípa 0 Beroun 61 Karviná 608 

Karlovy Vary 0 Litoměřice 65 Nymburk 608 

Liberec 0 Rychnov nad Kněžnou 68 Chrudim 624 

Plzeň-jih 0 Pelhřimov 80 Blansko 654 

Plzeň-sever 0 Jindřichův Hradec 82 Kolín 721 

Rokycany 0 Klatovy 92 Vyškov 870 

Tachov 0 Svitavy 97 Uherské Hradiště 871 

Ústí nad Labem 0 Rakovník 103 Olomouc 965 
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Cheb 1 Praha-východ 121 Semily 1019 

Domažlice 1 Děčín 125 Třebíč 1086 

Plzeň-sever 1 Příbram 148 Tábor 1104 

Frýdek-Místek 2 Havlíčkův Brod 149 Kroměříž 1141 

Chomutov 3 Žďár nad Sázavou 214 Prostějov 1145 

Jičín 7 Havlíčkův Brod 234 Mladá Boleslav 1154 

Plzeň-město 4 Mladá Boleslav 250 Kutná Hora 1170 

Písek 5 Šumperk 268 Česká Lípa 1241 

Rokycany 6 Náchod 302 Ústí nad Orlicí 1264 

Mělník 7 Kolín 312 Znojmo 1272 

Příbram 7 Jeseník 346 Mladá Boleslav 1317 

České Budějovice 8 Jihlava 350 Blansko 1591 

Opava 12 Nymburk 358 Třebíč 1723 

Karlovy Vary 15 Znojmo 365 Jindřichův Hradec 1948 

Mladá Boleslav 16 Žďár nad Sázavou 412 Přerov 1971 

Mělník 22 Kladno 416 Praha-západ 2151 

Louny 26 Havlíčkův Brod 452 Pardubice 2886 

Litoměřice 28 Hodonín 525 Zlín 3240 

Nový Jičín 40 Hlavní město Praha 549 Břeclav 3874 

Rakovník 46 Prostějov 550 
Celkem                                46830 

Strakonice 51 Břeclav 566 

 

Mapa koncentrace pěstované kukuřice v jednotlivých okresech (zdroj Mze) 

 

Z výsledků průzkumu jednoznačně vyplývá, že se bázlivec kontinuálně šíří do všech oblastí ČR. Stejně 

jako v roce 2017 však zůstává oblast západních a severních Čech bázlivcem nedotčena (viz Mapa 

intenzity výskytu bázlivce kukuřičného v roce 2018).  
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Intenzita výskytu bázlivce je spojená s dynamikou šíření tohoto škůdce z jihu směrem na severozápad 

republiky, viz mapa koncentrace pěstované kukuřice v jednotlivých okresech. Z mapy je patrné, že 

intenzita výskytu bázlivce je vázána mimo podílu kukuřice v osevním postupu (OP), také na to, zda je 

škůdce trvale usídlen na daném území. Příkladem je okres Bruntál, kde se kukuřice pěstuje v nízkém 

zastoupení v OP (do 9 %) a výskyty jsou zde silné a střední, naopak Domažlicko má zastoupení kukuřice 

na více než 20 % ploch, a přesto je zde dlouhodobě detekována slabá intenzita výskytu bázlivce.  

Sledovaná opatření vůči bázlivci kukuřičnému 

Jedním ze sledovaných parametrů byl efekt insekticidního moření. Osivo vysévané kukuřice bylo 

mořeno z 23 %. Dalším z opatření, které pěstitelé využívali, byla foliární aplikace, tu použilo 12 % 

pěstitelů. Dvojí opatření (moření a foliární aplikace) se potvrdila u 9 % pěstitelů, přednostně z okresů 

s pravidelně vysokým výskytem bázlivce (Břeclav, Blansko, Kolín a Kutná Hora). Pouze jeden pěstitel 

použil granulát a zároveň i foliární aplikaci. I přes přímá opatření, které pěstitelé použili, se výskyt 

bázlivce pohyboval na těchto lokalitách ve středních či silných úrovních. V ostatních případech 

(Plzeňský kraj) se výskyt bázlivce po ošetření vyskytoval v intenzitě různé, v závislosti na okolnostech 

(podíl kukuřice v OP či statut bázlivce). Ve třech případech bohužel nebyly zjištěny použité ochranné 

opatření vůči bázlivci kukuřičnému. 

Přímá chemická opatření mají jen částečný efekt na redukci populací bázlivců, navíc jsou mnohdy 

nerentabilní. Hrubá kalkulace nákladů na ha kukuřice s pravidelným poškozením bázlivcem tak přijde 

pěstitele na 4100 Kč (1200 Kč moření, 2300 Kč granulovaný insekticid a 600 Kč foliární aplikace). V roce 

2018 byl tlak bázlivce navíc spojen s extrémními suchy, která vládla v době hlavního náletu bázlivce do 

porostů. V porostech kukuřice se navíc objevily v silném počtu i dospělci kohoutků, kteří způsobovali 

hojné skeletování listů a přispěli tak společně s bázlivci k znatelnému poškození listů kukuřice 

(pozorováno na jihu Moravy).  

Kalkulátor rizika – nástroj pro predikci výskytu bázlivce kukuřičného  

Kalkulátor rizika je nástroj, který umožňuje pěstiteli jednoduchou posloupností dotazů zjistit, 

jak vysoké riziko napadení bázlivcem může jeho porostu kukuřice hrozit. Jednotlivé kolonky 

kalkulátoru zahrnují jak oblasti, které pěstitel může do určité míry ovlivnit (rezervoáry 

v blízkosti pozemku), tak vlivy externí (poloha a expozice pozemku, teploty v době vzcházení, 

četnost přenašečů a hustota porostu). Po zvážení všech parametrů zadaných v kalkulátoru je 

možno vyhodnotit riziko pro porosty kukuřice. 
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Praktické příklady využití kalkulátoru rizika 

1) Pěstitel z Vysočiny vysel kukuřici druhým rokem na stejný pozemek kukuřici. Zastoupení v osevním 

postupu se pohybuje okolo 40 %, a pokud není kukuřice na stejném pozemku, vyskytuje se na 

pozemcích v nejbližším okolí. Bázlivec se začal ve vyšším počtu objevovat na pozemcích již před 

několika roky, poškození se objevuje prozatím jen dospělci.  

Výsledek hodnocení: 30 bodů = vysoké riziko poškození bázlivcem, který škodí na nadzemních částech 

rostlin. Je vhodné zvážit použití insekticidu (zrnová kukuřice). Do dalšího pěstebního období je vhodné 

snížit podíl kukuřice v osevním postupu zařazením alternativní plodin ke kukuřici např. GPS žita nebo 

čiroku. 

2) Pěstitel na Jičínsku pěstuje kukuřici v řádném osevním postupu a její podíl se pohybuje na úrovni 

20 %. Bázlivec se začal objevovat ve vyšších počtech na pozemcích již před několika roky, ale poškození 

dospělci ani larvami se prozatím neprojevuje. Pěstitel žádná opatření proti bázlivci neaplikuje.   

VYSOKÉ RIZIKO = indikuje vysoké 
zastoupení monokulturně pěstované 
kukuřice v osevním postupu. Jestliže jsou 
dospělci bázlivce pravidelně detekováni v 
porostech kukuřice a jejich výskyt přesahuje 
práh škodlivosti (3–5 brouků/rostlinu), je 
doporučeno aplikovat insekticid. V 
případě, že se objevuje v porostech též 
poškození larvami, je vhodné zvážit moření 
osiva před výsevem, či aplikaci granulátu 
při setí. Kombinací uvedených opatření lze 
snížit riziko vysokého napadení až o 50 %.  
 
STŘEDNÍ RIZIKO = je indikováno proto, že je 
kukuřice zastoupena ve vyšším podílu v 
osevním postupu, ačkoliv škody bázlivcem 
nebyly doposud v porostu detekovány. 
Ošetření se neprovádí. 
Doporučení pro pěstitele s vyšším 
zastoupením kukuřice je monitorovat stav 
porostů i v dalším pěstebním období a 
přikročit k ochrannému zásahu v případě 
výskytu brouků přesahující práh škodlivosti 
(3–5 brouků/rostlinu).  

 FAKTOR DETAIL RIZIKO 

PŘEDPLODINA 

monokultura 
více než 1 rok 

15 

monokultura   
10 

jiná  
0 

PLODINA NA 
SOUSEDNÍM 
HONU  

kukuřice 
10 

jiná  0 

VÝSKYT 
BÁZLIVCE V 
PŘECHOZÍCH 
LETECH 

ano  
10 

ne 
-40 % 

CELKOVÉ SKÓRE  

 

NÍZKÉ RIZIKO = je indikováno proto, že je 
kukuřice zastoupena v nižším podílu a 
výskyt nebo případné škody 
bázlivcem nebyly doposud 
detekovány.  
Ošetření se neprovádí.  
 

 RIZIKO CELKOVÉ SKÓRE  

VYSOKÉ přes 20 bodů 

STŘEDNÍ 15-20 bodů 

NÍZKÉ pod 15 bodů 
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Výsledek hodnocení: 10 bodů = střední riziko poškození bázlivcem. Pěstitel nemusí zasahovat, je však 

doporučeno monitorovat výskyt bázlivce a nezvyšovat podíl kukuřice v OP.  

Doporučení k ochranným opatřením  

Přednost v ochraně proti bázlivci by měly mít udržitelné systémy ochrany zahrnující agrotechnické 

postupy v kombinaci s metodami chemickými. Nejúčinnějším opatřením k potlačení populační hustoty 

bázlivce na úroveň, která z hlediska zajištění hospodářsky udržitelné produkce kukuřice nepůsobí 

hospodářsky významné ztráty je střídáním plodin a vypuštění monokulturního pěstování kukuřice na 

stejných pozemcích. Kukuřici lze nahradit nutričně i objemově GPS žitem, které lze využít jak pro 

potřeby krmení, tak jako vhodný substrát do bioplynové stanice. Vhodnou předplodinou před kukuřicí 

jsou široko zapojené plodiny, jako jsou obiloviny (např. ozimá pšenice, jarní ječmen), do kterých 

samičky bázlivce kukuřičného nekladou vajíčka. Obecně platí, že při monokulturním pěstování kukuřice 

se bázlivec drží na jednom poli s kukuřicí po dobu 3 let a jeho expanze do okolí bývají minimální. Od 4. 

roku pěstování však dochází k šíření dospělců bázlivce do okolí a monokulturní pole tak představuje 

hrozbu pro okolní porosty do vzdálenosti 20 km (brouci jsou schopni překonávat vzdálenost až do 80 

km). Na základě těchto znalostí lze do určité míry regulovat populace bázlivce pouhým přerušením 

monokultury kukuřice na jediném pozemku a zabránit tak šíření brouků do okolních porostů.  

Další doporučení zahrnuje posun doby výsevu kukuřice tak, aby se klíčení nepřekrývalo s líhnutím larev 

(později zaseté porosty se vyhnou silnému napadení larvami, jelikož velký počet larev již dříve zahyne 

kvůli nedostatku potravy; v souvislosti s termínem setí se však musí brát ohled na výběr hybridu 

kukuřice z hlediska délky vegetační doby). Mezi preventivní opatření tradičně zahrnujeme i 

odstraňováním rostlin kukuřice z výdrolu a vzdálenost mezi poli kukuřice omezující napadaní 

migrujícími dospělci. Hlubším zpracováním půdy lze do jisté míry populace taktéž omezit, naopak 

mělké minimalizační technologie podporují četnost bázlivce. Mezi podpůrná opatření patří přihnojení 

dusíkatými hnojivy, které značně snižuje poléhání poškozených rostlin.  

Z chemických postupů pak ochranu představuje moření a foliární aplikace insekticidů. Ochrana proti 

larvám spočívá v aplikaci insekticidních mořidel nebo půdních insekticidů při setí nebo v době líhnutí 

larev. Účinnost insekticidních mořidel bývá dostatečná, ale s rozvleklým líhnutím larev a při 

pokračování v monokulturním pěstování kukuřice je nutno počítat se zvýšenou škodlivostí bázlivce bez 

ohledu na chemickou ochranu. Momentálně je povoleno mořidlo s kontaktním účinkem ú.l. thiakloprid 

nebo ú.l. tefluthrin – granulát určený k aplikaci do řádku při setí kukuřice. Účinnost mořidel však do 

jisté míry závisí na průběhu počasí (chladnější průběh počasí v době počátečního růstu kukuřice snižuje 

účinnost mořidel, navíc se může projevit negativní vliv účinné látky mořidla a způsobit retardaci růstu 

rostlin).  

Ochrana proti broukům se provádí zejména u kukuřice pěstované na zrno, na osivo nebo při pěstování 

kukuřice cukrové. Na jižní Moravě a Vysočině se je doporučená ochrana i u porostů sklízených na siláž. 

Pokud chceme zabránit ztrátám výnosu v daném roce, zjišťujeme počet dospělců na jeden klas či ve 

feromonovém lapáku v období před květem a v průběhu kvetení porostu. Ošetřujeme při dosažení 

kritické početnosti brouků, což představuje četnost 1–2 dospělci na rostlinu. Zpravidla se provádí  

1–2 postřiky v monokulturách kukuřice. Přípravky povolené pro foliární aplikaci naleznete v Registru 

přípravků či na Rostlinolékařském portálu. Momentálně se používají ú.l. s kontaktním účinkem ze 

skupin pyretroidů (lambda–cyhalotrin, tefultrin, deltametrin) nebo neonikotinoidy (thiakloprid) či 

kombinace diamidů a indoxakarbu.    
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Ošetření proti dospělcům se provádí postřikovači s vysokou světlostí. Doporučený termín prvního 

ošetření proti dospělcům bázlivce na pozemcích s opakovaným pěstováním kukuřice nastává v období 

dvou až tří týdnů po zjištění prvních jedinců ve feromonových lapácích. Případné druhé ošetření je 

potřebné provést při přetrvávajícím vysokém výskytu dospělců bázlivce ve feromonových lapácích, 

překračujícím práh škodlivosti. Přípravky doporučované proti dospělcům nejsou šetrné k přirozeným 

nepřátelům škůdců. 

Rok 2018 byl typický extrémně suchým průběhem léta, které postihlo oblasti jižní a severní Moravy a 

části Vysočiny. Západ a jih Čech byl na srážky bohatší. Výnosy silážní i zrnové kukuřice v oblastech 

postižených suchem se mnohdy pohybovaly na třetině běžných výnosů. Některé porosty nemělo 

význam ani sklízet. Sucho a silná intenzita výskytů bázlivce se tak podepsala na rekordně nízkých 

výnosech v lokalitách, kde se tradičně pěstují monokultury kukuřice. V těchto případech nezachránily 

úrodu ani veškeré vstupy, které zemědělci během sezóny udělali.  

 

 

 

Novinka 

Od jara 2018 může veřejnost využívat novou aplikaci na Rostlinolékařském portále a to Aktuální 

výskyty v okrese. Aplikace nabízí přehledně zpracovanou situaci o výskytu vybraných škodlivých 

organismech ve zvolené plodině v daném okrese s barevně odlišenými třídami výskytu a mírou 

dosažení prahů škodlivosti, včetně odkazů na konkrétní škodlivé organismy s jednotlivými přehledy 

terénních dat, jednoduchými grafy a seznamy povolených přípravků na ochranu rostlin. Takto 

zpracované výsledky monitoringu výskytu škodlivých organismů lze efektivně využít při plánování 

návštěv vlastních zemědělských porostů a následného ochranného zásahu. 

 

 

 

 

 

 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#mon|modul:mapy|mapy:plod|plod:vse
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#mon|modul:mapy|mapy:plod|plod:vse
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Kraj Okres Katastr Předplodina 
Mořeno 
insekticidně  

Aplikace 
granulátu   

Foliární 
aplikace 

Intenzita 
výskytu 

Hlavní město 
Praha 

Hlavní město 
Praha 

Královice Oves ne ne ne silný výskyt 

Královice Pšenice ozimá ne ne ne silný výskyt 

Jihočeský kraj 

České Budějovice Dasný Pšenice ozimá ne ne ne slabý výskyt 

Jindřichův Hradec 
Bednáreček Žito ne ne ne střední výskyt 

Přeseka Kukuřice ne ne ne silný výskyt 

Písek Radobytce Pšenice ozimá ne ne ne slabý výskyt 

Strakonice Makarov Kukuřice ne ne ne slabý výskyt 

Tábor Kladruby Kukuřice ne ne ne silný výskyt 

Jihomoravský 
kraj 

Blansko 
Letovice Kukuřice ano ne ano silný výskyt 

Lysice Kukuřice ne ne ne silný výskyt 

Brno-venkov Moravské Knínice Slunečnice ano ne ne silný výskyt 

Břeclav 
Velké Němčice Řepka olejka ano ne ne silný výskyt 

Velké Pavlovice Pšenice ozimá ano ne ano silný výskyt 

Hodonín Lidéřovice na Moravě Pšenice ozimá ano ne ne silný výskyt 

Vyškov Holubice Ječmen jarní ne ne ne silný výskyt 

Znojmo 
Mikulovice u Znojma nezjištěno nezjištěno nezjištěno nezjištěno silný výskyt 

Micmanice nezjištěno nezjištěno nezjištěno nezjištěno silný výskyt 

Karlovarský kraj 

Cheb 
Salajna Řepka olejka ne ne ne slabý výskyt 

Stará Voda u Marián. Lázní Mák ne ne ne bez výskytu 

Karlovy Vary 
Mořičov Ječmen jarní ne ne ne slabý výskyt 

Krásné Údolí Pšenice ozimá ne ne ne bez výskytu 

Kraj Vysočina 

Havlíčkův Brod 

Babice u Okrouhlice Pšenice ozimá ano ne ne silný výskyt 

Ledeč nad Sázavou Pšenice ozimá ne ne ne silný výskyt 

Štoky Ječmen jarní ano ne ne střední výskyt 

Jihlava Bohuslavice Pšenice ozimá ano ne ne silný výskyt 

Pelhřimov Starý Pelhřimov Jetel luční ne ne ne slabý výskyt 

Třebíč 
Budišov Pšenice ozimá ne ne ne silný výskyt 

Kralice nad Oslavou Pšenice ozimá ne ne ne silný výskyt 

Žďár nad Sázavou 
Milíkov Kukuřice ne ne ne silný výskyt 

Bystřice nad Pernštejnem Pšenice ozimá ne ne ne silný výskyt 

Královéhradecký 
kraj 

Jičín 
Robousy Pšenice ozimá ne ne ne slabý výskyt 

Příchvoj Pšenice ozimá ne ne ne slabý výskyt 
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Náchod Olešnice u Červené Kostelce Kukuřice ne ne ne silný výskyt 

Rychnov nad 
Kněžnou 

Skršice Cukrovka 
ne ne ne střední výskyt 

Liberecký kraj 

Česká Lípa 
Holany Kukuřice ne ne ne silný výskyt 

Stvolínky Pšenice ozimá ne ne ne bez výskytu 

Liberec 
Dolní Chrastava Pšenice ozimá ne ne ne bez výskytu 

Petrašovice Pšenice ozimá ne ne ne bez výskytu 

Semily Václaví Kukuřice ne ano ano silný výskyt 

Moravskoslezsk
ý kraj 

Frýdek-Místek Fryčovice Řepka olejka ne ne ne slabý výskyt 

Karviná Nový Bohumín Kukuřice ne ne ne silný výskyt 

Nový Jičín Skotnice Pšenice ozimá ne ne ne slabý výskyt 

Opava Oldřišov Pšenice ozimá ne ne ne slabý výskyt 

Olomoucký kraj 

Jeseník Javorník-ves Řepka olejka ne ne ne silný výskyt 

Olomouc 
Holice u Olomouce Úhor ano ne ne silný výskyt 

Holice u Olomouce Kukuřice ne ne ne silný výskyt 

Prostějov 
Prostějov Pšenice ozimá ne ne ne silný výskyt 

Určice Pšenice ozimá ne ne ano silný výskyt 

Přerov Přerov Kukuřice ne ne ne silný výskyt 

Šumperk Postřelmov Kukuřice ne ne ne silný výskyt 

Pardubický kraj 

Chrudim České Lhotice Kukuřice ne ne ne silný výskyt 

Pardubice Trnávka Kukuřice ne ne ne silný výskyt 

Svitavy Hradec nad Svitavou Pšenice ozimá ano ne ano silný výskyt 

Ústí nad Orlicí Kosořín Kukuřice ne ne ne silný výskyt 

Plzeňský kraj 

Domažlice 
Semošice Kukuřice ne ne ne střední výskyt 

Domažlice Pšenice ozimá ne ne ne slabý výskyt 

Klatovy Ostřetice Kukuřice/Brambory ne ne ne silný výskyt 

Plzeň-jih 
Řesanice Ječmen jarní ano ne ano bez výskytu 

Háje u Vodokrt Pšenice ozimá ano ne ano bez výskytu 

Plzeň-město Šťáhlavy Pšenice ozimá ne ne ne slabý výskyt 

Plzeň-sever 
Rochlov Pšenice ozimá ano ne ne bez výskytu 

Čeminy Pšenice ozimá ano ne ne slabý výskyt 

Rokycany 
Bušovice Pšenice ozimá ne ne ne bez výskytu 

Břasy Pšenice ozimá nezjištěno nezjištěno nezjištěno slabý výskyt 

Tachov Pernolec Pšenice ozimá ne ne ne bez výskytu 
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Lom u Tachova Kukuřice ne ne ne bez výskytu 

Středočeský kraj 

Beroun Mořinka Pšenice ozimá ne ne ne slabý výskyt 

Kladno Kamenné Žehrovice Pšenice ozimá ne ne ne silný výskyt 

Kolín 
Lošánky Pšenice ozimá ano ne ano silný výskyt 

Radovesnice I Ječmen jarní ano ne ano silný výskyt 

Kutná Hora Filipov u Čáslavi Ječmen jarní ano ne ano silný výskyt 

Mělník 
Střednice Pšenice ozimá ne ne ne slabý výskyt 

Střemy Pšenice ozimá ne ne ne slabý výskyt 

Mladá Boleslav 

Plužná Řepka olejka ne ne ne slabý výskyt 

Březinka pod Bezdězem Pšenice ozimá ne ne ne silný výskyt 

Týnec u Dobrovice Kukuřice ano ne ne silný výskyt 

Úherce Kukuřice ano ne ne silný výskyt 

Nymburk 
Pátek u Poděbrad Pšenice ozimá ne ne ne silný výskyt 

Choťánky Pšenice ozimá ne ne ne silný výskyt 

Praha-východ Lázně Toušeň Cukrovka ano ne ne střední výskyt 

Praha-západ Červený Újezd Kukuřice ne ne ne silný výskyt 

Příbram 
Drásov u Příbramě Pšenice ozimá ne ne ne střední výskyt 

Hlubyně Pšenice ozimá ne ne ne slabý výskyt 

Rakovník 
Mutějovice Kukuřice ne ne ne silný výskyt 

Senomaty Pšenice ozimá ne ne ne slabý výskyt 

Ústecký kraj 

Děčín Bynovec Kukuřice ano ne ne silný výskyt 

Chomutov Lažany u Chomutova Pšenice ozimá ne ne ano slabý výskyt 

Litoměřice 
Bohušovice nad Ohří Zelí ne ne ne střední výskyt 

Drahobuz Kukuřice ne ne ne slabý výskyt 

Louny Hořetice u Žiželic Kukuřice ne ne ne slabý výskyt 

Ústí nad Labem Luční Chvojno Kukuřice ano ne ne bez výskytu 

Zlínský kraj 
Kroměříž Vážany u Kroměříže Pšenice ozimá ne ne ne silný výskyt 
Uherské Hradiště Ostrožská Nová Ves Pšenice ozimá ano ne ne silný výskyt 

Zlín Napajedla Pšenice ozimá ne ne ne silný výskyt 
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