4.X Mera skvrnitá

KAPITOLA

(Cacopsylla pyri)

pear psylla
Birnenblattgallmilbe
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Živočišní škůdci

Řád: Stenorrhyncha
Pořád: Psylloidea

Význam a škody: V integrované produkci v posledních
10 letech jeden z nejvýznamnějších škůdců hrušní. Škodí
nymfy sáním na mladých pletivech listů, letorostů i na plodech. Produkcí velkého množství medovice dochází k omezení respirace pletiv a k růstu černí. Hlavní problém vzniká

2
Nymfa mery skvrnité v
kapce medovice

3
Plody a listy poškozené sáním, medovicí a černěmi

u vyšších larválních stádií (L3-L5), která žijí
skryta v kapkách medovice (2) chráněna
před přímým kontaktem s insekticidy. Za
vhodných podmínek (teplé a suché počasí) a při aplikaci neselektivních přípravků dochází k přemnožení mer, které jsou
schopny zvládnout 3-5 generací za sezónu. Výskyt mer podporuje také nadměrné hnojení dusíkem a fyziologická nerovnováha stromů způsobená nevhodným
způsobem řezu. Aktivita mer může mít při
vysoké populační hustotě velmi destruktivní důsledky. Sáním nymf, vlivem medovice
a namnožených saprofytických černí (Alternaria spp.) dochází nejen ke zhoršení
vizuální kvality ovoce, ale je oslaben růst
letorostů a celých stromů („psylla shock“).
Popálené listy s hnědými nebo rezavohnědými předčasně opadají, obdobně jako
poškozené plody (3,4). Letorosty jsou citlivější k vymrzání. Mery jsou také vektorem
fytoplazmového odumírání hrušní (pear
decline). U mery skvrnité dochází k rychlému rozvoji rezistence vůči insekticidním
přípravkům a nyní můžeme najít populace odolné k většině používaným skupinám
látek. Dlouhodobější úspěch v ochraně je
proto založen na ustanovení rovnováhy
mezi přirozenými nepřáteli a merami - přímé zásahy musí být uskutečňovány s citem a s ohledem na tyto organizmy. Mera
skvrnitá je příkladem škůdce, kde postupně selhalo spoléhání se pouze na přímé
insekticidní zásahy. V ochraně hrušní je
proto značný prostor pro uplatňování principů ekologické produkce.

4
Celkový pohled na porost
poškozený merami
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Popis: Dospělec (1,5, 8,10) mery skvrnité je dlouhý 2,5 - 3 mm, oranžovohnědý s tmavohnědou

kresbou. Křídla složená na hřbetě, připomíná vzhledem drobnou cikádu. Čerstvě vylíhlá imaga
zelenožlutá. Vajíčka (6, 11,12) v řetízcích ve štěrbinách kůry letorostů, později na zelených pletivech. Délka vajíček 0,3 mm, jsou podélně oválná, zprvu krémová, později žlutá a těsně před
líhnutím žlutooranžová. Nymfy procházejí 5 larválními stádii (7,11,12). L1 žlutooranžová s červenýma očima, délka 0,4-0,5 mm. L2 dosahuje 0,5-0,7 mm, L3 =0,75-1,0 mm, L4=1,1-1,35 mm, L5=1,52mm. Postupně barevná proměna - L4 žlutozelené, L5 pak zelené s hnědou kresbou.

čerstvě vylíhlý dospělec
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5

vajíčka mery skvrnité
(o.ranžová - těsně před
líhnutím)

Dospělci mery skvrnité
ve sklepávadle

v
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L4

L1

Mera skvrnitá: v=vajíčko, L1-L5 = larvální stádia
(podle Vasiljev a Livšic, 1958)
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Bionomie
mery skvrnité

Dospělci mer jsou aktivní
již v předjaří při teplotách
nad +5°C

8

S přihlédnutím k ochraně
sadů se jedná o monofágní druh, vázaný pouze na
hrušně. Narozdíl od příbuzných mer na jabloních dospělci mery skvrnité přezimují ve výsadbách nebo v
jejich bezprostřední blízkosti
(v prasklinách v kůře, pod
spadaným listím, apod).
Nízký spodní práh vývoje
(2,7°C) určuje velmi časný
počátek aktivity přezimujích dospělců, kteří se objevují zpravidla na přelomu
února a března, výjimečně i v lednu (např. v roce
7
2007). Páření nastává již při
teplotách nad +5°C a při
+10°C za splnění teplotních
sum dochází ke kladení.

Mery jsou v tomto období
v hrušňových sadech dominantním druhem a jejich
přítomnost lze snadno zjistit
pomocí sklepávadla.
Přezimující samice žije 30-40
dnů a za tento časový úsek
vyklade 400-900 vajíček,
jednotlivě i ve skupinách
po několika desítkách kusů.
Vajíčka přezimujjcí generace jsou kladena v několika
vlnách: před rašením na
2-4leté dřevo do příčných
štěrbinek v kůře v blízkosti
pupenů, později na rašící
zelená pletiva a nakonec
na poupata i jejich stopky a také na mladé lístky v
rozvinutých růžicích. Líhnutí
nymf 1. letní generace lze
Po vyrašení se vajíčka objevují především na
zelených pletivech

9
Vajíčka jsou zprvu kladena na
letorosty do blízkosti pupenů
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zpravidla očekávat těsně
před květem, ale kladení
přezimujících samic pokračuje i v tomto období
a jednotlivá vývojová stádia se pak překrývají. Vývoj vajíček trvá při průměrné teplotě +10°C přibližně
3 týdny, při +16°C se zkracuje na 10 dnů. První dvě
larvální stádia jsou pohyblivá, nymfy později žijí přisedle, velmi často skryty v
kapce medovice, kterou

nymfy produkují. Medovice, která ve velkém
množství stéká po listech,
letrostech a plodech, je
nejen živnou půdou pro
saprofytické houby, ale
zároveň láká blanokřídlý hmyz. Zvýšený výskyt
včel, čmeláků a dalších
druhů na hrušních je prvním signálempřemnožení
mer, ke kterému dochází
především za teplého a
suchého počasí. Dlouho-

12
Vyšší larvální stádia často žijí skyra v
kapkách medovice

Chladnějí a
deštivá období
mohou přispět
k útlumu aktivity
mer a ke smyvu
medovice
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11
První nymfy se podle průběhu teplot
objevují těsně před květem hrušní

dobější ochlazení během léta
většinou aktivitu mer utlumí a
intezivnější srážky přispějí ke
smyvu medovice (13). Míra
škod způsobených merami
je tedy závislá i na průběhu
meteorologických
podmínek. Celý vývoj od vajíčka až
po dospělce u mery skvrnité
trvá při +10°C cca 2 měsíce,
při +16°C dobu poloviční (1
měsíc) a při +20°C zhruba tři
týdny. Reprodukční poteciál mer je enormní. Za jednu
sezónu se může vystřídat i 5
generací mer, které se často
překrývají, což činí ochranu
velmi obtížnou a někdy bez
očekávaného výsledku. Samice letních generací žijí 1830 dnů a vykladou 600-1200
vajíček. Nymfy poslední nedokončené generace hynou
s příchodem prvních mrazů a
přezimují pouze dospělci.
Poznámka: V sadech se na hrušních
vyskytují další druhy mer, a to mera
ovocná (C. pyrisuga) a mera hrušňová (C. pyricola). Z 95% se asi nejspíš
setkáme s m. skvrnitou; mera ovocná
zaujímá do 10% výskytu a meru hrušňovou najdeme u nás ještě méně,
zpravidla pouze na jižní Moravě.
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Přirození nepřátelé
mery skvrnité

14
Dospělci mer bývají častou kořistí
pavouků

15
Larvy slunéčka Harmonia axyridis

16
K predátorům mer patří i pestřenky

Mera skvrnitá má celou řadu přirozených
nepřátel. Mezi organismy, jejichž výskyt je
prokazatelně vázán na
populační
dynamiku
mer, v první řadě patří
drobné dravé ploštice
z čeledi Anthocoridae
(rody Anthocoris, Orius,
aj.), slunéčka, především dvoutečné (Adalia
bipunctata),
čtrnáctitečné (Propylea quatordecimpunctata)
a
momentálně
nejvíce
rozšířené invazivní slunéčko Harmonia axyridis. Významnou roli také
hrají parazitoidi (např.
Trechnites
psyllae),
škvor obecný (Forficula
auricularia), zlatoočka
(Chrysoperla carnea),
pavouci (14-17) a další
živočichové. Nadměrné používání razantních
přípravků, zejména ze
skupiny
neonikotinoidů, hubí mnohé tyto
živočichy a snaha řešit
ochranu se stává téměř
nemožnou. Zahraniční
studie (reference pocházejí z integrované
Ploštice
Anthocoris
nemortalis

17
Larva zaltoočky
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produkce v USA a v
Kalifornii) potvrzují, že
výrazné omezení aplikací širokospektrálních
insekticidů ze systémů
ochrany proti obaleči
jablečnému (Cydia pomonella), spojené např.
se začleněním metody dezorientace do
programu IPM, vedlo k
podstatnému
zvýšení
výskytu predátorů mer
v sadech a k průkazné
stimulaci
přirozených
mechanismů v ochraně. V ekologické produkci nastává zásadní dilema při apliklaci
spinosadu, jenž hubí
škvory, slunéčka, blanokřídlé parazitoidy i další
skupiny organizmů.
Jedním z podpůrných opatření v ochraně hrušní proti merám je instalace úkyrů
pro škvory

Škvor obecný (Forficula auricularia)
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Ochrana
proti meře skvrnité

Přípravky pro ochranu proti meře skvrnité:

Přípravek

V ochraně proti meře skvrnité hraje zásadní roli uplatnění nepřímých metod,
založených na podpoře výskytu přirozených nepřátel (protější strana + kap. 2.7).
V přímé ochraně jde o dodržení následujícího postupu:
1) synchronizace kladení na počátku rašení (i před rašením), kdy mery začínají
klást, a to prostřednictvím vysokých dávek olejů neo kaolínu. V této fázi uvedená ošetření působí repelentně a pomáhají soustředit kladení vajíček do užšího
časového intervalu. Upozornění: aplikace kaolínu jsou citlivé ke smyvu deštěm.
Frekvence: minimálně 2x.
2) Ovicidní aplikace řepkového oleje na
vajíčka vykladená na dřevo a později na
rašící zelená pletiva. Frekvence: minimálně 2x, nejpozději však do objevení poupat (fytotoxicita).

Dávka

Poznámka

1-2%

objem 800-1000 l

0,5 l/ha

přirození nepřátelé

4,5 kg/ha

smáčedlo (Ekol, Prev-B2)

Rock Effect

1-3%

za vyšších teplot fytotoxicita

Prev-B2

0,3%

za vyšších teplot fytotoxicita

Ekol
SpinTor
Q. amara

3) Larvicid těsně před květem, kdy se většinou začínají líhnout nymfy. Citlivé jsou
pouze L1. Ošetření většinou nutno opakovat po 10 dnech dle výskytu larev a účinnosti předchozího zásahu.
4) Obdobně larvicid na L1 druhé, eventuelně i některé z dalších letních generací
Přípravky: Ekol, SpinTor, Quassia amara,
Prev-B2, Rock Effect. Přípravek SpinTor je
toxický vůči přirozeným nepřátelům.

Harmonogram ochrany proti MEŘE Skvrnité
Dospělci přezimující generace
aktivní

II

Vajíčka kladena na dřevo letorostů, vrchol
kladení

III

Vajíčka kladena i na zelená
pletiva, konec
kladení

IV

Nymfy
1. letní
generace

V

Nymfy
2. letní
generace

Dospělci
1. letní generace

VI

VII

olej nebo kaolín jako repelent
olej kombinovaně jako repelent a ovicid
olej jako ovicid
larvicid, antifeedant

Ochrana jádrovin v ekologické produkci

Dospělci
2. letní generace
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