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Úvod  

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

virových zakrslostí obilnin a přenašeče WDV kříska polního na území ČR již od roku 2005. Průzkum je 

prováděn ve dvou ročních obdobích – na jaře v porostech pšenice a ječmenu na pozorovacích bodech 

a dále na podzim a v nově založených porostech ozimých obilnin, přednostně v okolí výskytů virových 

chorob potvrzených v jarním období. Výsledky průzkumu pak prezentují výskyt původců virových 

zakrslostí obilnin – viru zakrslosti pšenice (WDV) a viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) společně 

s výstupy výskytu přenašeče WDV kříska polního (Psammotettix alienus).  

V našich podmínkách jsou na obilninách hojně rozšířeny viry skupiny žluté zakrslosti ječmene (Barley 

yellow dwarf virus - BYDV), původce žluté zakrslosti ječmene a virus zakrslosti pšenice (Wheat dwarf 

virus - WDV), původce zakrslosti pšenice. BYDV stejně jako WDV napadají pšenici i ječmen. 

Za ekonomicky závažné u nás považujeme obě choroby, které za období sledování střídavě nabývají 

na významu. Virová etiologie zakrslosti pšenice byla poprvé celosvětově popsána v bývalém 

Československu v roce 1961. Virus zakrslosti pšenice infikuje pšenici, ječmen, tritikale, žito oves 

a některé druhy trav. Na přenosu se podílejí nymfy a dospělci kříska polního (Psammotettix alienus). 

Rostliny ječmene a pšenice, které byly infikované na podzim, na jaře v podstatě neregenerují a později 

v důsledku choroby odumírají, u některých odrůd pšenic dochází ke zkrácení stébla a tvorbě převážně 

hluchých klasů.  

BYDV napadá všechny druhy obilnin včetně kukuřice i trávy. Působí největší škody u ječmene a ovsa; 

pšenice bývá napadena méně. Žito je možno považovat za tolerantní. Onemocnění způsobené BYDV 

bylo poprvé identifikováno v roce 1951 v USA. V průběhu dalších let byla tato choroba zjištěna prakticky 

ve většině zemí světa a od začátku šedesátých let je známá i u nás. K přenosu dochází prostřednictvím 

vektorů - mšic (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum). U ozimého ječmene 

mohou při kalamitním výskytu výnosové ztráty dosáhnout 80–100 %. Ztráty na infikovaných porostech 

nejsou jen výnosové, ale vedou i k poklesu technologických a nutričních vlastností a k náchylnosti 

napadených rostlin k dalším chorobám (např. fuzariózy klasu) a k poškození abiotickými stresy 

(Agromanuál, 2014).  

Výsledky 

Monitoring výskytu virových zakrslostí obilnin (BYDV a WDV) 

Již na podzim 2017 bylo hodnoceno 63 porostů nově založených ozimů na podezření z výskytu virových 

zakrslostí, na jaře 2018 pak dalších 158 porostů. Celkově tedy bylo v souvislosti s výskytem viróz na jaře 

2018 odpozorováno 221 porostů, při čemž pozitivní výskyt byl laboratorně potvrzen pouze u 10 vzorků, 

celkem bylo tedy napadeno pouhých 4,5 % hodnocených porostů. Z pozitivních vzorků bylo 9 vzorků 

(90 %) infikováno WDV a 1 vzorek (10 %) infikován BYDV. Nejčastější výskyty viróz byly zaznamenány 

v Olomouckém kraji, Středočeském kraji a Pardubickém kraji. 

 

Od září do prosince 2018 odpozorovali inspektoři ÚKZÚZ z nově založených porostů ozimých obilnin 

112 porostů. Z těchto porostů byly 2 laboratorně potvrzeny jako pozitivní na přítomnost virového 

onemocnění. V celkovém hodnocení tedy 1,8 % napadení hodnocených porostů. Z těchto pozitivních 

vzorků byly oba infikovány WDV infekcí.  

https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/choroby/virove-choroby-obilnin-a-moznosti-jejich-regulace
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Průměrné napadení porostů obilovin virovými zakrslostmi v roce 2018 dosáhlo jen 3,6 %. Únor byl 

chladný a sněhová pokrývka ležela na zemi zhruba od 8. února až do 7. března s výškou sněhu 3–10 cm.  

Tento průběh počasí měl vliv na nízké procento napadení porostů obilovin virovými zakrslostmi.  

Monitoring výskytu kříska polního (Psammotettix alienus) 

Výskyt kříska polního (Psammotettix alienus) byl na jaře 2018 zjišťován v 219 porostech obilnin, 

přičemž ve 39 vzorcích byl nalezen křísek polní, což je 17,8 %. Slabý výskyt byl zaznamenán v 87 % 

sledovaných porostů, střední výskyt v 13 % porostů a silný výskyt nebyl detekován.  

Od září do listopadu 2018 bylo v rámci průzkumu výskytu kříska polního provedeno 145 sledování 

v porostech, přičemž ve 59,3 % vzorků byl nalezen křísek polní. Výskyt kříska polního byl zjištěn v 3,3 % 

sledovaných porostů, slabý výskyt kříska byl zaznamenán v 31,1 % porostů, střední výskyt v 35,5 % 

porostů a silný výskyt v 30,1 % porostů. 

Intenzita výskytu kříska polního na jaře roku 2018 (zdroj RL portál) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intenzita výskytu kříska polního na podzim roku 2018 (zdroj RL portál) 
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Monitoring výskytu mšice střemchové (Rhopalosiphum padi)  

V roce 2018 se jarní migrace mšic 

v porostech obilnin projevila 

na začátku června od 21. do 24. 

týdne, poté došlo k poklesu intenzity 

letu. Podzimní vrchol přeletu mšic byl 

monitorován ve 42. týdnu ve všech 

lokalitách sacích pastí (Čáslav, Chrlice, 

Lípa, Věrovany, Žatec). Největší 

úlovky pak byly detekovány 

ve Věrovanech a v Žatci (viz graf 1 

a graf 2).   

Průběh teplého počasí během 

podzimu ovlivnil let hlavního 

přenašeče BYDV mšici střemchovou. 

Vrchol podzimního přeletu byl 

sledován v půlce října ve 42. týdnu, 

což je o tři týdny později než 

v předešlém roce 2017, kdy vrchol 

podzimního přeletu byl monitorován 

v průběhu září ve 39. týdnu. Podzimní 

přelet byl sledován od poloviny září 

od 39. týdne až do začátku listopadu 

do 45. týdne. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Mšice střemchová na obilném výdrolu a na svém zimním hostiteli – střemše  (foto Aphid Bulletin) 

 

 

 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/aphid-bulletin/
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Kalkulátor rizika – nástroj pro predikci výskytu virových onemocnění obilnin  

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

vysoké riziko napadení virózami jeho porostu obilnin hrozí. V rámci hodnocení rizika je každému 

faktoru přiřazen určitý počet bodů odpovídající jeho významu v souhrnném hodnocení (nejčastěji se 

jedná o klimatické podmínky v době nejcitlivější fáze pro infekci/poškození). V případě, že není klíčový 

faktor splněn, snižuje se riziko napadení v závislosti na důležitosti klíčové podmínky o příslušné 

množství %.  

 

FAKTOR DETAIL RIZIKO 

VÝSKYT VIRÓZ V 
PŘEDCHOZÍCH 3 LETECH 

ano 15 

ne  -x % 

POLOHA POZEMKU 

do 400 mnm 10 

400-450 mnm 5 

nad 450 mnm 0 

EXPOZICE POZEMKU 
J, JV, JZ 5 

S 0 

REZERVOÁRY NA HONU 
(výdrol obilnin, 
jednoděložné plevele) 

ano 
10 

ne  
0 

REZERVOÁRY V OKOLÍ 
HONU (kukuřice, rákos, 
sveřepy)  

ano 10 

ne  
0 

TERMÍN VÝSEVU 
časný  0 

pozdní  -x % 

TEPLOTY V DOBĚ 
VZCHÁZENÍ (11-13 BBCH) 

nad nulou 10 

pod nulou 0 

VYSOKÝ VÝSKYT 
PŘENAŠEČŮ  

ano 0 

ne  -x % 

HUSTOTA PROSTU 
řídký 10 

zapojený 0 

POČASÍ NA PODZIM 
teplo, sucho 10 

vlhko, chladno 0 

CELKOVÉ SKÓRE  

VYSOKÉ 

RIZIKO 

je indikováno proto, že byl detekován 

vysoký výskyt přenašečů, případně 

rezervoáru viróz v okolí nebo přímo na 

plochách pěstované obilniny. Riziko 

napadení zvyšují též vhodné klimatické 

podmínky v době vzcházení (11–13 BBCH). 

Je-li podzim dlouhý a teplý, ani pozdní 

termín výsevu nemůže snížit výskyt viróz. Z 

těchto důvodů je doporučeno aplikovat 

vhodný insekticid v době náletu savých 

škůdců do porostu (zvláště v nejcitlivější 

fázi). Správně načasovanou aplikací 

insekticidu lze snížit riziko výskytu viróz až o 

50 %. Aplikací perzistentních insekticidů se 

zajistí vyšší účinnost. 

STŘEDNÍ 

RIZIKO 

je indikováno proto, že byl detekován 

výskyt viróz v předchozích letech a byly 

splněny příznivé podmínky pro šíření 

přenašečů, ačkoliv se v porostu prozatím 

nevyskytují ve velkém množství. Ochranná 

opatření nejsou prozatím potřeba, je však 

doporučeno monitorovat výskyt savých 

škůdců a virózních rostlin ve výdrolu či na 

polích s pěstovanými obilninami, zvláště u 

těch, které byly vysety v časném termínu. V 

případě náletu savých škůdců do porostu 

(zvláště v nejcitlivější fázi, 11–13 BBCH) lze 

správně načasovanou aplikací insekticidu 

snížit riziko výskytu viróz až o 50 %. 

NÍZKÉ  

RIZIKO 

Nízké riziko napadení je indikováno i přes 

to, že byly detekovány určité problémy s 

virovými infekcemi v předchozích letech, ale 

podmínky pro šíření přenašečů nebyly v 

daném období příhodné. Ochranná 

opatření nejsou potřeba. 

 

RIZIKO CELKOVÉ SKÓRE 

VYSOKÉ přes 35 

STŘEDNÍ 20-34 

NÍZKÉ pod 20 



Monitoring původců virových zakrslostí obilnin (BYDV a WDV) v ČR v roce 2018 

 

 

 

Praktické příklady využití kalkulátoru rizika 

1) Pěstitel vysel ozimou pšenici koncem října na pozemcích s nadmořskou výškou 430 m n. m. s expozicí 

na JZ. V osevním postupu má 75 % obilnin (většinou ozimé). Výdrol likvidoval na pozemku a okolních 

pozemcích později, na některých pozemcích se objevily problémy se zaplevelením sveřepy. Virózy se na 

pozemcích v minulém roce nevyskytly, ale v předchozích letech ano. Na pozemcích se běžně objevují 

na podzim křísi, ale spíše v nižším počtu. Pěstitel vysel insekticidně mořené osivo, ale proti přenašečům 

většinou nic na podzim neaplikuje. Porost pšenice na podzim vzešel dobře a porost byl dostatečně 

hustý. Počasí v průběhu podzimu bylo vlhké a chladné, ale neklesalo pod nulu.  

Výsledek hodnocení: 12 bodů (z původních 40 bodů snížených o 70 % za nízký podíl přenašečů) = nízké 

riziko výskytu, které pěstitel snížil navíc výsevem mořeného osiva, čímž reagoval na výskyt viróz 

v předchozích letech. Pro další pěstební období je doporučeno monitorovat výskyt savých škůdců 

a virózních rostlin ve výdrolu či na polích s pěstovanými obilninami v dalším pěstebním období.  

 

Závěr a doporučení 

Výsledky průzkumů přinášejí zemědělské praxi určitý přehled výskytů původců virových zakrslostí 

obilnin a přenašeče WDV kříska polního v konkrétních lokalitách. 

Na jaře 2018 byl zaznamenán nižší výskyt virových zakrslostí v porostech obilnin. Z důvodu sucha 

vzcházely ozimé obilniny již na podzim 2017 špatně. Od poloviny října až do jeho konce vládlo extrémní 

počasí s nadprůměrnými teplotami. Během listopadu došlo k poklesu teplot a tím i k redukci přenašečů 

viróz. Během února a března došlo k strmému propadu teplot a panovaly mrazy. Zimní období přečkaly 

ozimé obilniny bez problémů a zdravotní stav ozimých obilnin byl po zim dobrý. Porosty byly poměrně 

vyrovnané. Jarní počasí dovolilo provést jarní přihnojení porostů obilnin v řádném termínu. Během 

dubna byly však zaznamenány extrémně vysoké teploty, což znamenalo přímý přechod ze zimy do léta. 

Srážky ve sledovaném období byly podprůměrné. 

Křísek polní, vektor WDV, se na podzim 2017 vyskytoval slabě. Tento fakt se projevil na nízkých 

projevech jak podzimních, tak později i jarních infekcí WDV.  

Průběh teplého počasí během celého roku ovlivnil let hlavního přenašeče BYDV mšici střemchovou. 

Vrchol podzimního přeletu byl sledován až v půlce října ve 42. týdnu, což je o tři týdny později než 

v předešlém roce 2017, kdy vrchol podzimního přeletu byl monitorován ve 39. týdnu.  

Ve srovnání s předešlými ročníky patří sezóna 2017/18 do kategorie s menším výskytem virových 

zakrslostí obilnin. Mšice střemchová (R. padi), jako přenašeč infekce BYDV, je spolu s ostatními druhy 

mšic průběžně monitorována pomocí sacích pastí typu Johnson-Taylor. Informace o výskytech 

a případné přímé škodlivosti mšic lze průběžně sledovat v Aphid Bulletinu ÚKZÚZ.  

V ochraně porostů obilnin proti virovým onemocněním je nutné uplatňovat systém integrované 

ochrany více než kdekoliv jinde, neboť ze současných chemických alternativ ochrany, zacílených 

především na přenašeče, není ani jedna dostatečná. V ochraně obilnin před WDV a BYDV je v současné 

době navrženo několik postupů, které se zaměřují především na eliminaci virových přenašečů, tedy 

kříska polního a mšic. Zjednodušeně lze tyto metody rozdělit na: agrotechnické zásady (přerušení 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/aphid-bulletin/


Monitoring původců virových zakrslostí obilnin (BYDV a WDV) v ČR v roce 2018 

 

 

„zeleného mostu“, prostorové uspořádání porostů, termín setí) a chemickou ochranu zacílenou 

na regulaci přenašečů (moření osiva a insekticidní postřiky). Před výsevem ozimé pšenice a ozimého 

ječmene lze mořit osivo. Na základě sledování aktuálního stavu výskytu přenašečů je možné ošetřovat 

obilniny registrovanými insekticidy v době začínající podzimní intenzivní migrace přenašečů do porostu 

a v případě potřeby (dle intenzity náletu u již napadených porostů) provést další insekticidní ošetření. 

Na podzim je doporučována aplikace insekticidu při výskytu 3 a více jedinců na 100 smyků. 

Registrované insekticidy lze nalézt v Registru přípravků na ochranu rostlin nebo na Rostlinolékařském 

portále v rámci plodinových metodik. 

 Rozšíření virových zakrslostí obilnin na jaře je do značné míry ovlivněno průběhem zimy (teplota, 

vydatnost sněhové pokrývky). Mrazivé počasí s poklesem teplot pod -8 °C, zejména ve spojení s nízkou 

vrstvou sněhové pokrývky nebo ještě lépe s absencí sněhu, zvyšuje pravděpodobnost redukce populací 

přenašečů virových zakrslostí. Pokud je zima bohatá na sníh, který navíc vydrží i v nížinách dlouhou 

dobu, efekt nízkých teplot se může výrazně snížit. Z výsledků průzkumu lze usoudit, že dlouhotrvající 

vydatná sněhová pokrývka chrání před mrazem mnohem více kříska polního než mšici střemchovou, 

což je dáno i růzností zimních hostitelských rostlin. 

U jařin lze ke snížení rizika infekce doporučit co nejčasnější výsev, aby nálety přenašečů do porostů 

probíhaly až po nejcitlivější růstové fázi jařin (2–4 listy). Vzhledem k možným ztrátám na výnosu, které 

se pohybují podle intenzity výskytu při podzimní infekci až do výše 70–80 %, je vhodné silně napadené 

porosty včas zaorat a nahradit jinou plodinou (sníží se tak i zdroj infekce pro další období). V jarním 

období je třeba dále sledovat výskyt přenašečů v porostech a v případě potřeby napadené porosty 

ošetřit registrovaným insekticidem. V závislosti na plošném rozsahu a intenzitě výskytu virových 

zakrslostí však mohou i infikované porosty dosáhnout dobrých výnosů. Na webových stránkách ÚKZÚZ 

budou i v letošním roce průběžně zveřejňovány aktuální laboratorně ověřené výskyty WDV a BYDV. 

Novinkou v oblasti výskytu viróz jsou i případy, kdy se onemocnění objevuje v porostech nad  

500 m n. m. Dochází tak k posunu infekcí do vyšších nadmořských výšek, než bylo doposud běžné. 

V roce 2018 byly detekovány dva případy na Příbramsku (Volenice u Březnice 561 m n.m. a Kozičín 

502 m n.m.).  

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. 

 

Ohledně diagnostiky u vzorků zrna se může pěstitel obracet přímo na:  

• diagnostickou laboratoř ÚKZÚZ v Olomouci  

• nebo na pracovníky rostlinolékařské inspekce z příslušné spádové oblasti 

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#ior|met:8fdad2df38799d608113b175ea02b893|kap1:skudci|kap:1d717fd390a3896993e5fa66fb183913
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#ior|met:8fdad2df38799d608113b175ea02b893|kap1:skudci|kap:1d717fd390a3896993e5fa66fb183913
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/kontakty/organizace/101724577.html
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/kontakty/organizace/101724598.html


Pozitivní výsledky průzkumu výskytu virových zakrslostí ozimých obilnin v roce 2018        Virus žluté zakrslosti ječmene (BYDV), Virus zakrslosti pšenice (WDV) 

 

 

Kraj Okres Lokalita (katastr) Plodina Virus Plošný rozsah napadení virózami 

Olomoucký kraj Prostějov Čehovice pšenice ozimá WDV slabý výskyt 

 Prostějov Smržice pšenice ozimá WDV slabý výskyt 

 Přerov Popůvky u Kojetína pšenice ozimá WDV slabý výskyt 

Pardubický kraj Chrudim Miřetice u Nasavrk pšenice ozimá WDV slabý výskyt 

 Ústí nad Orlicí Velká Skrovnice ječmen ozimý BYDV výskyt 

Středočeský kraj Beroun Běleč u Litně pšenice ozimá WDV výskyt 

 Kladno Řisuty u Slaného pšenice ozimá WDV výskyt 

 Kolín Lošany pšenice ozimá WDV slabý výskyt 

 Příbram Kozičín pšenice ozimá WDV slabý výskyt 

 Příbram Volenice u Březnice pšenice ozimá WDV slabý výskyt 



Pozitivní výsledky průzkumu výskytu virových zakrslostí obilnin v jejich rezervoárech a nových osevech ozimých obilnin v roce 2018  
Virus žluté zakrslosti ječmene (BYDV), Virus zakrslosti pšenice (WDV) 

 

 

Kraj Okres Lokalita (katastr) Plodina Virus                      Plošný rozsah napadení virózami 

Středočeský Benešov Velké Heřmanice pšenice ozimá WDV                      výskyt 

Vysočina Havlíčkův Brod Olešnice u Okrouhlice pšenice ozimá WDV                      střední výskyt 
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Fotografie na obálce: Pšenice ozimá setá (Triticum aestivum) 

„Žádná část této brožury nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího šíření v jakékoli formě či jakýmkoli 

způsobem bez písemného souhlasu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.“ 

Neprodejné.  


