CVINGRÁF: Lontrel 300, Gallant Super a Nurelle D v ochranì cukrové øepy

FIREMNÍ SDÌLENÍ

le D do 2. nebo 3. aplikace zajistíme vyhubením kùdcù (mic,
kvìtilek, housenek, aj.) rychlejí rozvoj asimilaèního aparátu
cukrovky.
Témìø kadý pìstitel cukrovky musí bojovat i s trávovitými pleveli, jako jsou jeatka kuøí noha, oves hluchý nebo
béry, popø. s pýrem plazivým. Výbìr graminicidu by mìl
zohlednit úèinnost, selektivitu k øepì a cenu. Gallant Super
je graminicid, který si díky svým pøednostem získal pozici
nejpouívanìjího graminicidu v cukrovce.
Hlavním dùvodem je rychlý rozvod a pomalý rozklad
úèinné látky Gallantu v rostlinách pýru. Úèinná látka je tak
rozvedena i do nejzazích oddenkù, které hubí. Dalím dùvodem je pak ve srovnání s konkurenty nejlepí schopnost

Gallantu hubit pýr v niích i vyích rùstových stádiích.Gallant
Super je vysoce selektivní vùèi cukrovce, co umoòuje jeho
aplikaci bez ohledu na rùstovou fázi cukrovky vèetnì stádia
dìloních listù. Gallant Super se pouívá na hubení pýru
plazivého v rozmezí aplikaèních dávek 1,0 a 1,25 l/ha  buï
v solo aplikaci nebo v dìlených dávkách 2´ 0,6 l/ha s odstupem aplikací asi 10 a 21 dní.
Pouití Gallantu Super je výhodné i na honech, kde se
souèasnì vyskytují pýr (jen tøeba okrajovì na souvratích, okolo
sloupù) a jeatka kuøí noha nebo oves hluchý. Gallant Super
ji v dávce 0,5 a 0,6 l/ha toti jako jediný graminicid dokáe
silnì potlaèit slabí výskyty pýru, který se ji v roce aplikace
výraznì nerozvíjí.

kodlivé výskyty drátovcù Elateridae  larvae
na øepì na území Èeské republiky  historický pøehled
do roku 2005
DAMAGING PRESENCE OF WIREWORMS (ELATERIDAE  LARVAE)
ON BEET IN THE TERRITORY OF THE CZECH REPUBLIC  HISTORICAL SUMMARY UNTIL 2005

Frantiek Muka  SRS-SPOR Brno

Drátovci (Elateridae  larvae) jsou larvy broukù kovaøíkù.
Øadí se ke skupinì kùdcù, kam patøí velké mnoství druhù,
u kterých v nìkterých pøípadech ani pøesnì nevíme, jak dlouhou dobu vývoje od vajíèka po imago mají a mohou pøitom ít
spoleènì. Délka vývoje u nìkterých druhù závisí na pøijímané
potravì. Významné jsou také vlivy klimatické a pùdní. kodlivost drátovcù je také dána jejich nìkolikaletým vývojem v pùdì,
take na jednom pozemku mohou kodit nìkolik let. kody
zpùsobují na celé øadì hostitelských rostlin vèetnì øepy. Bulvy
øepy pokozují vnitøním írem, které jsou následnì napadány
houbovými chorobami (3, 8, 10, 14).
Na øepì hospodáøsky významné kody zpùsobují následující druhy (obr. 1. a 2.)  kovaøík locikový (Agriotes sputator),
kovaøík èerný (Hemicrepidius niger), kovaøík hnìdonohý (Melanotus brunnipes), kovaøík huòatý (Hemicrepidius hirtus), kovaøík kovový (Selatosomus aeneus), kovaøík narudlý (Athous
haemorrhoidalis), kovaøík obilní (Agriotes lineatus), kovaøík páskovaný (Athous vittatus), kovaøík pýøitý (Agriotes pilosus), kovaøík edý (Agrypnus murinus), kovaøík iroký (Selatosomus
latus), kovaøík tmavý (Agriotes obscurus), kovaøík travní (Cidnopus pilosus) a kovaøík zaèoudlý (Agriotes ustulatus) (6). Latinské názvy zde uvedených kovaøíkù, pokud jsou k dispozici,
jsou uvedeny podle v souèasnosti platného seznamu (26).
Materiál a metoda
Uvedené informace byly èerpány z dostupných literárních
pramenù od konce 19. století do souèasnosti. Pøehled hospo-
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dáøsky významných kodlivých výskytù drátovcù na øepì je rozdìlen na základì získaných údajù do tøí období:
- od konce 19. století do roku 1945,
- v letech 1946 a 1959,
- v letech 1960 a 2005.
Pro období do roku 1945 se jednalo pøedevím o èasopisy
Ochrana rostlin a Listy cukrovarnické. V období 1946 a 1959
se podaøilo jako jediný zdroj s lokalizacemi získat informace
z roku 1949 (4). V Pøehledech výskytu nìkterých kodlivých
organismù a poruch rostlin na území Èeskoslovenska z let 1955
a 1959 nejsou drátovci mezi sledovanými kodlivými èiniteli.
Tyto pøehledy byly vydávány ÚKZÚZ Brno.
Informace o kodách zpùsobených drátovci v øepì v Èeské
republice v letech 1960 a 2005 byly pøevánì èerpány z Pøehledù výskytu nìkterých kodlivých organismù a poruch rostlin
na území Èeskoslovenska (Èeské republiky). Tyto pøehledy byly
vydávány do roku 1989 ÚKZÚZ Brno a ÚKSÚP Bratislava pro
celé území bývalého Èeskoslovenska. Od roku 1990 jsou vydávány SRS Praha (døíve ÚKZÚZ Brno) pouze pro území Èeské
republiky. Tyto pøehledy mají samozøejmì informativní charakter a nemohou pokrýt vechny výskyty v uvedených letech.
Dùvodem pro toto rozdìlení je, e v období 1921 a 1945
jsou uvádìny kody pro cukrovku. Stejná metodika byla pouita v období 1946 a 1959. Za tyto èasové úseky nejsou k dispozici
souvislá data. V období 1960 a 2005 jsou pro nìkteré roky
zpracovány výskyty pro cukrovku a krmnou øepu spoleènì, proto
se uvádí ve zvlátní mapì.
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ce napadají ozimy, dále jaøiny a øepy. Válení rostlin doporuèoval dokud rostliny jetì nebyly pøíli vzrostlé. Po tomto válení
mìla být na pole vputìna drùbe, která
kovaøíky vysbírala. Dalí moností bylo
hnojení dusíkatým vápnem nebo kainitem.
Pìstitelùm dr. Rambousek v Listech cukrovarnických nabízel zasílání osiva divoké
mrkve zdarma, nebyl ovem velký zájem.
Uvádìlo se, e je málo vyuíváno prostøedkù k odchytu dospìlcù kovaøíkù na okoliènatých rostlinách, semenaèkách a bodlácích.
Tím by se alespoò èásteènì mohl eliminovat nejrozíøenìjí z kovaøíkù na øepì, kovaøík zaèoudlý (Agriotes ustulatus)  70 a
)*+
80 % drátovcù jsou larvy tohoto druhu, nìkdy i více. Jako návnad se pouívalo bramboru, kdy kontrola se provádìla v intervalu
1,5 a 2 dny. Chycené larvy se likvidovaly
Obr. 2. Drátovci  larvy kovaøíkù: A  kovaøík zaèoudlý (Agriotes ustulatus), B  kovaøík
horkou vodou. Tìchto návnad se také vykovový (Selatosomus aeneus), C  kovaøík hnìdonohý (Melanotus brunnipes)
uívalo ve smíených kulturách brambor
a cukrovky, kdy se drátovci shromadovali
u brambor, které preferovali (9, 15, 16, 20).
Jako moná biologická ochrana se
uvádìla parazitická houba Metarrhizium
anisopliae, která napadá larvy, pøedevím
jsou-li ve vìtích hloubkách. Vyuití 5,0 %
Beauveria bassiana pøi pokusech nemìlo
dobré výsledky (9, 19).
Druhové spektrum kovaøíkù na cukrovce bylo velmi málo prozkoumáno. Nejèastìjí výskyty se uvádìly: kovaøík obilní
(Agriotes lineatus), kovaøík zaèoudlý (Agriotes ustulatus), kovaøík tmavý (Agriotes
obscurus) a dále kovaøík hnìdonohý (Me)*+
lanotus brunnipes). Maximum kod se
objevuje do konce kvìtna a nejvìtí byly
po protrhávce. Následnì v èervnu kody
ustupují. V roce 1923 byl kalamitní výskyt
drátovcù na polních plodinách. V roce 1925 se uvádìl také kaObdobí od konce 19. století do roku 1945
lamitní výskyt drátovcù na nìkterých lokalitách, kdy se k ochranì
pouíval naftalín. V roce 1929 byla na nìkterých lokalitách
Mezi nejstarí dostupné literární prameny o kùdcích na
z dùvodu napadení cukrovky kovaøíky øepa zaorána. V dùsledku
øepì cukrové patøí publikace Nepøátelé cukrovky z øíe ivoèistva z roku 1895. Uvádí se zde, e nejvýznamnìjí z kovaøíuvedených kalamit se provádìla intenzivnìjí propagace chovu
krùt, které se pouívaly k likvidaci drátovcù po orbì. V letech
kù je kovaøík obilní (Agriotes lineatus). Mimo cukrovku se jako
1927 a 1928 se napø. na hospodáøství Pelunìk u Radotína osvìdèil
dalí hostitelské rostliny uvádí obiloviny, kukuøice, hrách, mrtakovýto chov krùt jako prostøedek proti drátovcùm. Pøi kadé
kev, salát a karafiáty. Pøímé kody na vyseté cukrovce jsou poorbì byly vyhánìny na pole a samy postupovaly za pluhem
kozování semene, oírání koøínkù a následnì mladých rostlin.
a vysbíraly kodlivý hmyz. Za nìkolik let byly larvy kovaøíkù
Toto pokození se projevovalo pøi následném jednocení porostak zlikvidovány, e se nevyskytovaly ve kodlivém mnoství
tù, kdy tyto rostliny ukonèily vegetaci. Jako ochrana se doporuèovala hluboká orba, válení pøed a po zasetí osiva. Pouívaly se
(9, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24).
Doporuèovala se také likvidace kovaøíkù pomocí ochrannávnady (brambory, salát). Dále se pouíval sirník uhlièitý
ných pøíkopù. Ovem v zemìdìlské praxi nelo provádìt vykosamostatný nebo ve smìsi s rybím tukem a 4,0% louhem (voda
pávání ochranných pøíkopù pouze proti kovaøíkùm, protoe
a popel). Jako dùleitá se uvádìla vechna agrotechnická opatøení (hnojení vápnem nebo chilským ledkem, co urychlilo výnejsou tak èetní. Dále se doporuèovalo sbírání broukù do síìk
z voskovaného plátna, obráceného hladkou stranou dovnitø, aby
voj rostlin a umonilo rostlinám øepy cukrové být více odolné
nemohli vylézt a sbírání broukù z kvìtù do speciálních lahví
proti kovaøíkùm. Drátovci se èastìji vyskytovali tam, kde byla
s nálevkou. Provádìl se výsev plané mrkve, která je výhodnìjí
pìstována øepa po øepì, po jaøinì s jetelem a na polích, která
byla nìkolik let úhorem (21).
pro sbírání ne semenaèky mrkve, protoe je pro kovaøíky atraktivnìjí (19). V tøicátých letech minulého století se doporuèovala
V tomto období se problematikou drátovcù velmi intenzivlikvidace pomocí kainitu (1, 2).
nì zabýval Frantiek Rambousek. V roce 1922 uvádìl, e nejvíObr. 1. Kovaøíci  dospìlí brouci: A  kovaøík zaèoudlý (Agriotes ustulatus), B  kovaøík
èerný (Hemicrepidius niger), C  kovaøík kovový (Selatosomus aeneus)
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MUKA: kodlivé výskyty drátovcù (Elateridae  larvae) na øepì na území Èeské republiky  historický pøehled do roku 2005

Hospodáøsky významné výskyty na území Èeské
republiky v letech 1921 a 1945 jsou uvedeny na obr. 3.

Obr. 3. kodlivé výskyty drátovcù na cukrovce v letech 1921 a 1945 (podle
okresù, nesouvislá data)

Výskyt drátovcù v letech 1946 a 1959
K dispozici jsou informace s lokalitami výskytu
drátovcù na cukrovce v roce 1949, viz obr. 4. (4).
V letech 1946 a 1959 byli drátovci povaováni zahospodáøsky významnìjí kùdce, ne byl maloèlenec èárkovitý (Atomaria linearis) (25).
` ´

Výskyt drátovcù v letech 1960 a 2005
Hospodáøsky významné výskyty drátovcù na cukrovce v letech 1960 a 2005, které odpovídají oblastem pìstování øepy, jsou uvedeny v mapì (obr. 5.).
Na obr. 6. jsou uvedeny okresy v Èeské republice se
kodlivým výskytem drátovcùm za uvedené období.
Je zde jasnì vidìt vliv sníeného rozsahu pìstování
sledované plodiny v souèasnosti. Ze starích dat jsou
k dispozici informace o rozsahu oetøení proti drátovcùm v øepì. V bývalém Èeskoslovensku se uvádìl rozsah oetøení v letech 1963 a 1971 v rozmezí
9 360 ha (1963) a 19 740 ha (1964) (11, 12). Za Èeskou republiku jsou udaje z let 1970 a 1989 uvedeny
na obr. 7.
V roce 1985 byly uvádìny následující druhy drátovcù, kteøí na øepì zpùsobovali kody  kovaøík hnìdonohý (Melanotus brunnipes), kovaøík èerný (Hemicrepidius niger), kovaøík kovový (Selatosomus
aeneus) a kovaøík iroký (Selatosomus latus) (3)

!`"´
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zdroj: Listy cukrovarnické, Ochrana rostlin

Obr. 4. kodlivé výskyty drátovcù na cukrovce v roce 1949 (podle okresù)

zdroj: DLABOLA (4)

Závìr
Pøedloená data potvrzují, e drátovci jsou významnými kodlivými èiniteli na øepì. Dùleité je provádìt preventivní sledování formou výkopkù nebo
návnad, kdy se uvádí kritické èíslo 10 a více larev na
1 m2. S pokozením øepy lze poèítat a do fáze 5 pravých listù. V dalích fázích je øepa ohroena minimálnì a k dalímu pokození nedochází (5, 13, 14, 26).
V ochranì cukrovky lze v souèasnosti pro moøení vyuít pøípravek na bázi thiamethoxamu.Pro aplikaci speciálními aplikátory do øádkù pøípravky na bázi
chlorpyrifosu,carbofuranu a dále podle schváleného TP pøípravek na bázi carbosulfanu.
Rozsah kod zpùsobených drátovci na øepì (pøedevím na cukrovce) bude záleet na tom, zda dojde
k rozíøení pìstování této plodiny pro alternativní
vyuití, napø. na bioetanol (7).

Obr. 5. kodlivé výskyty drátovcù na cukrovce v letech 1960 a 2005 (podle
okresù)
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zdroj: ÚKZÚZ Brno, SRS Praha
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Obr. 6. Poèty okresù se kodlivým výskytem drátovcù v øepì v letech 1960 a
2005

zdroj: ÚKZÚZ Brno, SRS Praha

Obr. 7. Plocha øepy oetøená proti drátovcùm v ÈR v letech 1970 a 1989

zdroj: ÚKZÚZ Brno (nesouvislá data)
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Muka F.: Damaging presence of wireworms (Elateridae 
larvae) on beet in the territory of the Czech Republic  historical summary until 2005
Wireworms (Elateridae  larvae) is a very important pest of sugar
beet in the territory of the Czech Republic. This study contains
a historical survey of sugar beet damage until the year 2005. The
damage is being observed in all sugar beet growing regions in the
Czech Republic.
Key words: sugar beet, beet, damage, wireworms.
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