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Monitorování výskytu osenice polní
(Agrotis segetum)
svìtelnými a feromonovými lapáky
MONITORING OF AGROTIS SEGETUM BY USING THE LIGHT AND PHEROMONE TRAPS

Martin Vota, Kamil Holý, Frantiek Kocourek  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzynì

V posledním desetiletí mùeme výraznì zaznamenat mìnící se zpùsob mylení a jednání zemìdìlcù-pìstitelù v Èeské republice. Poadavky na kvalitu, pøi zachování finanèní návratnosti,
zvyují význam monitoringu a signalizace výskytu hospodáøsky
nebezpeèných kodlivých organismù. V návaznosti na tento souèasný vývoj se svìtelné a feromonové lapáky stávají dùleitým
prostøedkem pro zkvalitnìní systému øízení ochrany rostlin.
V praxi vak stále dochází k pouívání insekticidù proti
mùrám kodícím na kulturních rostlinách v nevhodnou dobu.
Správná pøedpovìï výskytu a vývoje daného kùdce má nesmírný význam, jeliko nám dává odpovìï na otázku, zda jsou
nutná obranná a ochranná opatøení.
Jedním z významných kùdcù na cukrovce, který se periodicky lokálnì pøemnouje je osenice polní (Agrotis segetum).

Obr. 1. Osenice polní (Agrotis segetum)  dospìlý jedinec

Kalamitní výskyty osenice polní byly zaznamenány v letech 1908
a 1915, 1917, 1918, 1921, 1922, 1931, 1934, 1935, 1948, 1949.
Urèitý výskyt housenek je vak pozorován kadoroènì (1).
Osenice polní (obr. 1.) je rozíøená v celé Evropì (2). kodí
na vech zemìdìlských plodinách. Housenky (obr. 2.) pokozují
silné koøeny, hlízy, cibule a lodyhy nejen kulturních rostlin (cukrové øepy, brambor, kukuøice, zeleniny a okrasných rostlin), ale
ijí také na plevelných rostlinách, napø. na lebedì, merlíku,
hoøèici, ohnici, jitroceli, svlaèci aj. (3).
V tomto èlánku jsou uvedeny výsledky sledování letové aktivity osenice pomocí svìtelných a feromonových lapákù.

Materiál a metody
Letová aktivita osenice polní byla monitorována v letech
2002 a 2004 pomocí svìtelných a feromonových lapákù na
pìti místech Èeské republiky. V Èechách bylo pozorování provádìno v Praze-Ruzyni (ji od roku 2001) a v Milovicích nad
Labem. Na Moravì se provádìlo pozorování v Brnì-eleicích,
Olomouci a Opavì  Pustých Jakarticích.
Na jednotlivých lokalitách byly feromonové lapáky od firmy Csalomon (typ Wing Trap) rozmístìny do vzdálenosti nejménì 100 m a maximálnì 200 m od svìtelných lapaèù
na døevìných tyèích ve výce 2 m nad zemí.
Svìtelné lapaèe i feromonové lapáky byly v provozu vdy
od 1. 4. do 31. 10. Kontrola a odbìr náletù ve svìtelných lapaèích se provádìla dennì, vzorky z feromonových lapákù byly
odebírány dvakrát týdnì.

Výsledky a diskuse
Obr. 2. Housenka osenice polní
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Z monitorování výskytu vyplývá, e osenice polní má
v podmínkách Èeské republiky pravidelnì dvì generace
a v mimoøádnì teplých letech èi lokalitách se vyvíjí i generace
tøetí, kdeto NOWACKI (4) uvádí pouze dvì generace za rok.
Poèet dospìlcù osenice polní ulovených do svìtelného
a feromonového lapáku v letech 20022004 v jednotlivých lokalitách ukazuje obr. 3. a obr. 7.
Letová aktivita pøezimující generace osenice polní zaèíná
obvykle v první polovinì kvìtna a konèí v prùbìhu a poèátkem èervence.
Letová aktivita I. letní generace zaèíná obvykle v druhé
dekádì èervence a koncem èervence a konèí v závislosti na
prùbìhu poèasí v druhé polovinì srpna a poèátkem záøí
v pøípadì, kdy dochází k vývoji i II. letní generace. V letech,
kdy k vývoji II. letní generace nedochází, konèí letová aktivita
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I. letní generace obvykle a v prùbìhu mìsíce øíjna. I. letní generace byla poèetnì prùmìrnì nejsilnìjí generací.
V nìkterých letech dochází k vývoji i II.
letní generace osenice polní. Její letová aktivita zaèíná pøelomem srpna a záøí. V rámci sledovaných let dolo k vývoji II. letní generace
osenice polní v roce 2002 na lokalitì Milovice
a v roce 2003 na vech sledovaných lokalitách. V rámci prùmìrných hodnot byla II. letní generace na vech sledovaných lokalitách
nejslabí generací.
Celkový pomìr jedincù osenice polní ulovených do feromonových lapákù v porovnání
se svìtelnými lapaèi je uvedeno v tab. I. Nejnií pomìr ulovených jedincù ve feromonovém lapáku (1,1 %) byl zaznamenán v eleicích v roce 2002, nejvyí (78,4 %) v Praze
v roce 2002.

Závìr

Obr. 3. Poèet dospìlcù osenice polní ulovených do svìtelného a feromonového
lapáku v letech 20022004 v lokalitì Milovice

Obr. 4. Poèet dospìlcù osenice polní ulovených do svìtelného a feromonového
lapáku v letech 20012004 v lokalitì Praha

Bylo prokázáno, e svìtelné lapaèe byly
na vech sledovaných lokalitách funkèní. Jak
ukazují zjitìné výsledky, svìtelné lapaèe dobøe a pravidelnì zachycují i kopírují letovou
aktivitu osenice polní a vykazují dostateènou
úèinnost ke zjiování náletu osenice polní pro
potøebu monitoringu výskytu tìchto kùdcù.
Jejich pøímé vyuití v zemìdìlských podnicích
je vak z dùvodu kadodenní velké pracnosti
a odborné nároènosti na obsluhu svìtelného
lapaèe nepraktické.
Pro potøeby monitoringu osenice polní lze
doporuèit vyuití aktuálních údajù ze sítì svìtelných lapaèù Státní rostlinolékaøské správy,
které jsou umístìny na http://www.srs.cz/pas/
Obr. 5. Poèet dospìlcù osenice polní ulovených do svìtelného a feromonového
mury/index.html a jsou zpravidla aktualizovány
lapáku v letech 20022004 v lokalitì Olomouc
2´ týdnì. Výhodou sítì svìtelných lapaèù SRS
je snadné získání pøehledu o pøítomnosti èi
nepøítomnosti a intenzitì výskytu jednotlivých
sledovaných kùdcù v dané oblasti. V uvedené
síti jsou lapaèe v èinnosti od 1. 4. do 30. 9.
Analýza údajù ze svìtelných lapaèù pro
osenici polní umoòuje jejich dalí vyuití
v zemìdìlské praxi, napø. prostøednictvím sledování úlovkù osenice polní do svìtelného
lapaèe lze stanovit míru ohroení porostù, zejména pokud je moné vyuít delí èasové øady
sledování, která umoní stanovení pravdìpodobného pøekroèení prahu kodlivosti. Následná fyzická kontrola porostù a zjitìní skuteèného stavu výskytu vajíèek a housenek je vak
vdy nutná.
Bylo prokázáno, e feromonové lapáky
byly na vech sledovaných lokalitách funkèní.
Úèinnost feromonových lapákù pro sledování letové aktivity vak
SOVÉ (5), nicménì je tøeba v prùbìhu prvních let ovìøit úèinnost na
nelze dosud hodnotit jako plnì dostateènou. Feromonové lapáky
konkrétní lokalitì a v pøípadì nízkých náletù, v porovnání
lze doporuèit k praktickému vyuití pro potøeby monitoringu výs nejbliím svìtelným lapaèem, pøemístit feromonový lapák na vhodletu osenice polní, co se shoduje se zjitìním CHUMAKOVA A KUZNETnìjí stanovitì. Vhodným stanovitìm je stanovitì otevøené,
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Obr. 6. Poèet dospìlcù osenice polní ulovených do svìtelného a feromonového
lapáku v letech 20022004 v lokalitì Pusté Jakartice
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mgr. Milenì Bøezíkové, ing. Antonínu Kohlerovi,
ing. Jaroslavu Markovi a ing. Lence Èapkové.

Souhrn

Obr. 7. Poèet dospìlcù osenice polní ulovených do svìtelného a feromonového
lapáku v letech 20022004 v lokalitì eleice

V letech 20022004 byl sledován výskyt osenice
polní na pìti lokalitách ÈR (Praha-Ruzynì, Milovice n. Labem, Brno-eleice, Olomouc-Holice,
Opava  Pusté Jakartice) pomocí svìtelných
a feromonových lapákù. Na vech sledovaných
lokalitách vytváøela osenice polní dvì generace
v roce, v mimoøádnì teplém roce 2003 dolo
k vytvoøení i tøetí generace. Úèinnost feromonových lapákù v porovnání se svìtelnými lapaèi byla
dostateèná a lze je doporuèit pro praktické vyuití v zemìdìlském podniku, nicménì je tøeba
první dva roky ovìøit vhodné umístìní, a tím
i úèinnost feromonového lapáku na dané lokalitì.
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s dobrým proudìním vzduchu, který zajistí unáení feromonové
vleèky do porostù s výskytem dospìlcù osenice polní.
Svìtelné a feromonové lapáky slouí ke stanovení zaèátku
moného napadení ohroených porostù housenkami osenice
polní, a tím k optimalizaci termínù pro provádìní rostlinolékaøských opatøení. Kadé rozhodnutí o oetøení napadeného porostu je vak tøeba provést a na základì fyzické kontroly porostu a zjitìní skuteèné intenzity jeho napadení.

Tab. I.Poèet samcù osenice polní ulovených do feromonových
lapákù a jejich procentuální podíl z celkového poètu ulovených dospìlcù do svìtelných a feromonových lapákù
Lokalita

2001

2002

2003

2004

(ks)

(%)

(ks)

(%)

(ks)

(%)

(ks)

(%)

Milovice





16

9,5

41

4,4

54

3,1

Praha

55

40,7

29

78,4

23

15,3

239

47,7

Olomouc





12

27,9

76

52,4

31

44,9

P. Jakartice





24

11,1

62

8,9

60

13,3

eleice





2

1,1

24

8,6

28

7,0
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Vota M., Holý K., Kocourek F.: Monitoring of Agrotis segetum by using the light and pheromone traps
Occurrence of Turnip moth (Agrotis segetum) was observed in five
places using light and pheromone traps of the period 20022004. In
the Czech Republic the monitoring was performed in Prague-Ruzyne
and Milovice nad Labem (region of Central Bohemia), Brno-Zelesice (region of Brno), Olomouc-Holice (region of Olomouc) and Opava
(region of Ostrava). Agrotis segetum have had usually two generations. The third generation was observed during the exceptional warm
year 2003. The efficacy of pheromone traps was sufficient in relation to light traps. The pheromone are possible to recommend to
practical using at producers farms and fields. However there is
necessary to verify suitable location and efficacy pheromone traps
during the initial two years in a given locality.
Key words: turnip moth, Agrotis segetum, light traps, pheromone traps,
monitoring.
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