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Užitečné organismyUžitečné organismy  

 háďátkaháďátka  

 pavoucipavouci  

 roztočiroztoči  

–– Typhlodromus pyriTyphlodromus pyri  

hmyzhmyz  
 obratlovciobratlovci  

–– ptáci, savci…ptáci, savci…  

  



Užitečné organismyUžitečné organismy  

 predátořipredátoři  
–– brouci (slunéčka, páteříčci…)brouci (slunéčka, páteříčci…)  

–– pestřenkypestřenky  

–– dravé bejlomorkydravé bejlomorky  

–– škvořiškvoři  

 parazitoidéparazitoidé  
–– lumcilumci  

–– lumčícilumčíci  

–– chalcidkychalcidky  

–– kuklice kuklice   

  



BrouciBrouci  

slunéčkaslunéčka  

––s. sedmitečnés. sedmitečné  

––s. východnís. východní  

––s. dvoutečné…s. dvoutečné…  

páteříčcipáteříčci  

drabčícidrabčíci  

střevlícistřevlíci  



S. východní S. východní ––  poškození plodu poškození plodu --  Škůdce???Škůdce???  









Pestřenky a bejlomorkyPestřenky a bejlomorky  

 pestřenka psanápestřenka psaná  

 pestřenka pruhovanápestřenka pruhovaná  

  

 dravé bejlomorkydravé bejlomorky  



SíťokřídlíSíťokřídlí  

 zlatoočkazlatoočka  

 denivkydenivky  

  



PlošticePloštice  

 hladěnkyhladěnky  

 lovčicelovčice  

  



ŠkvořiŠkvoři  

 predátoři x škůdcipredátoři x škůdci  

 úkryty úkryty --  květináče květináče   

–– i do jiných plodin než jen do hrušní?i do jiných plodin než jen do hrušní?  

  

  



KukliceKuklice  

 parazitoidé parazitoidé   

–– hl. housenek motýlůhl. housenek motýlů  

  

–– Leskia aureaLeskia aurea    

 nesytka jabloňovánesytka jabloňová  

–– Elodia morioElodia morio  

 obaleč jablečnýobaleč jablečný  

  

  



BlanokřídlíBlanokřídlí  

 lumcilumci  

 lumčícilumčíci  

–– mšicomařimšicomaři  

 chalcidkychalcidky  

 dravé žlabatkydravé žlabatky  

  



Divoká prasataDivoká prasata  

 predace hrabošůpredace hrabošů  

 škůdců v půděškůdců v půdě  

–– pilatkypilatky  

–– vrtule třešňovávrtule třešňová  

–– ponravyponravy  

  



Podpora užitečných organismůPodpora užitečných organismů  

 upřednostňovat šetrné pesticidyupřednostňovat šetrné pesticidy  

 zvýšení biodiverzityzvýšení biodiverzity  

 refugia v sadu a v okolí refugia v sadu a v okolí   

 propojení biokoridorypropojení biokoridory  

  

  



Podpora užitečných organismůPodpora užitečných organismů  

 upřednostňovat šetrné pesticidyupřednostňovat šetrné pesticidy  

 zvýšení biodiverzityzvýšení biodiverzity  

 refugia v sadu a v okolí refugia v sadu a v okolí   

 propojení biokoridorypropojení biokoridory  

  

  



Zvýšení biodiverzityZvýšení biodiverzity    

 biodiverzita = počet druhů na jednotku plochybiodiverzita = počet druhů na jednotku plochy  

 více druhů rostlin více druhů rostlin   

    ==>>  více druhů hmyzu více druhů hmyzu   

        ==>>  vyšší samoregulační schopnostvyšší samoregulační schopnost  

  

  





Zvýšení biodiverzityZvýšení biodiverzity    

 biodiverzita = počet druhů na jednotku plochybiodiverzita = počet druhů na jednotku plochy  

 více druhů rostlin více druhů rostlin   

    ==>>  více druhů hmyzu více druhů hmyzu   

        ==>>  vyšší samoregulační schopnostvyšší samoregulační schopnost  

  

  

 monokultury vyhovují herbivorům =monokultury vyhovují herbivorům =>>  škůdcůmškůdcům  

 škůdcem se stává zvíře, které má dostatek potravy a škůdcem se stává zvíře, které má dostatek potravy a 
nedostatek nepřátelnedostatek nepřátel  



Zvýšení biodiverzityZvýšení biodiverzity    

 mnoho druhů hospodářsky „neutrální“mnoho druhů hospodářsky „neutrální“  

 alternativní potrava už. organismů alternativní potrava už. organismů   

    ==>>  udržení už. organismů v porostuudržení už. organismů v porostu  

  



Nízká biodiverzitaNízká biodiverzita    



Vysoká biodiverzitaVysoká biodiverzita    



Současné meziřadíSoučasné meziřadí    

 nízká pestrost rostlinných druhů nízká pestrost rostlinných druhů   

–– vv  meziřadí převažují trávy meziřadí převažují trávy   

–– sekané meziřadí sekané meziřadí ––  chybí 3D prostorchybí 3D prostor  



Nektarodárné rostlinyNektarodárné rostliny  

 dospělci a vývojová stádia často odlišný typ potravydospělci a vývojová stádia často odlišný typ potravy  
 dospělci dospělci ––  nektar a pyl rostlin (medovice mšic)nektar a pyl rostlin (medovice mšic)  

–– nejdůležitější miříkovité a hvězdnicovité nejdůležitější miříkovité a hvězdnicovité   
  

 význam potravy:význam potravy:  
–– nalákání a udržení už. organismů v sadunalákání a udržení už. organismů v sadu  
–– délka životadélka života  
–– plodnost samicplodnost samic  
–– % parazitace aj.% parazitace aj.  



Nektarodárné rostlinyNektarodárné rostliny  



PozitivaPozitiva  

 zdroj potravy zdroj potravy   

–– nektar a pylnektar a pyl  

–– kořist x hostitelkořist x hostitel  

 pozitivní vliv na strukturu půdypozitivní vliv na strukturu půdy  

 bobovité rostliny bobovité rostliny --  fixace dusíkufixace dusíku  

 mykorhizamykorhiza  

 omezování půdní únavyomezování půdní únavy  

 zvyšení % organické hmotyzvyšení % organické hmoty  

 propagační potenciálpropagační potenciál  



Propagační tabule u cyklostezekPropagační tabule u cyklostezek  



NevýhodyNevýhody  

 vyšší náklady na osivovyšší náklady na osivo  

 konkurence o vodukonkurence o vodu  

 první 2 roky konkurence o živinyprvní 2 roky konkurence o živiny  

 přehoustlé porosty přehoustlé porosty --  hrabošihraboši  

  



Založení porostuZaložení porostu  

 glyphosate + kultivaceglyphosate + kultivace  

 směs více druhůsměs více druhů  

–– místní podmínkymístní podmínky  

–– vhodné druhy se sami vhodné druhy se sami 
vyselektujívyselektují  

–– není třeba velký výseveknení třeba velký výsevek  

 v suchém roce problém se v suchém roce problém se 
vzcházenímvzcházením  

 odplevelovací sečodplevelovací seč  

 umístěníumístění  
–– páspás  

–– mozaika…mozaika…  

 na okraji sadu u plotu na okraji sadu u plotu ––  refugiarefugia    
  



Údržba pásůÚdržba pásů  

 1 1 ––  2x za vegetaci posekání 2x za vegetaci posekání 
porostu porostu ––  zmlazenízmlazení  

 nesekat u země, sekat po nesekat u země, sekat po 
částechčástech  

 případně uváletpřípadně uválet  

 tunelové postřikovače tunelové postřikovače ––  
přípravky toxické pro včelypřípravky toxické pro včely  
  

  



Pestřenky a kuklicePestřenky a kuklice  
Pestřenky
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SlunéčkaSlunéčka    
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S. východní S. východní ––  na chmeluna chmelu    

S. východní na rostlinách chmele
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Podsevy Podsevy ––  chmelchmel    
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Parazitoidé škůdcůParazitoidé škůdců  

 pouze parazitoidé obaleče pouze parazitoidé obaleče 
jablečnéhojablečného  

 rodrod  Chelonus Chelonus ––  54 ks54 ks  

 Nippocryptus vittatoriusNippocryptus vittatorius  ––  1 1 
ksks  

  

 další hojně se vyskytující další hojně se vyskytující 
druhy nebyly zjištěnydruhy nebyly zjištěny  

Ichneumonidae -  transekt
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OpylovačiOpylovači  

 včela domácívčela domácí  

 čmelácičmeláci  

 samotářské včelysamotářské včely  

–– pískorypka ryšavápískorypka ryšavá  

–– umělá hnízdiště umělá hnízdiště   

  



 včela domácívčela domácí  

 čmelácičmeláci  

 samotářské včelysamotářské včely  

–– pískorypka pískorypka 
ryšaváryšavá  

–– umělá hnízdiště umělá hnízdiště   

  

OpylovačiOpylovači  



OpylovačiOpylovači  
Bombus spp. -  transekt
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Samotářské včely -  transekt
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Refugia a biokoridory Refugia a biokoridory   



Obaleč jablečný Obaleč jablečný --  parazitaceparazitace  

  

  

  



Obaleč jablečný Obaleč jablečný --  parazitaceparazitace    

20082008  20092009  

PrahaPraha--Ruzyně Ruzyně --  
sadsad  

2,72,7  3,93,9  

PrahaPraha--Ruzyně Ruzyně --  
stromořadístromořadí  

2525  3,83,8  

Velké BíloviceVelké Bílovice  0,30,3  4,14,1  

DrahorazDrahoraz  28,928,9  

TuchorazTuchoraz  4,34,3  

Slaný Slaný ––  skladsklad  2,52,5  

Slaný Slaný ––  nad tratínad tratí  7,17,1  

Holý, Zichová, Falta 2012: Zahradnictví 



Theroscopus hemipteronTheroscopus hemipteron  

Počet požerků / housenku
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Theroscopus hemipteronTheroscopus hemipteron  

% parazitace housenek
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Další ektoparazitoidéDalší ektoparazitoidé    



Grapholita cf. lobarzewskiiGrapholita cf. lobarzewskii  

O. slivoňový?O. slivoňový?  
 škůdce jablekškůdce jablek  

 podobný obaleči jablečnémupodobný obaleči jablečnému  

  

 pozor při matení (Isomete C+) pozor při matení (Isomete C+) 
a virech a virech --  nefungujínefungují  
  



PoškozeníPoškození  



PoškozeníPoškození  



Poškození ???Poškození ???  



HousenkyHousenky  

 O. jablečný O. jablečný ––  velké housenkyvelké housenky  

 ostatní ostatní ––  cca ½ cca ½ --  22//33  velikostivelikosti  

 zbarvenízbarvení  

 tvar konce zadečkutvar konce zadečku  



Anální štítekAnální štítek  



Anální hřebenAnální hřeben  






