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Osenice polní [siatice oziminová](Agrotis segetum) je motýl, který má v rozpìtí køídel pøiblinì 4,5 cm (obr. 1.). Pøední
køídla jsou hnìdá a èerná, zadní køídla svìtlá. Vajíèka jsou polokulovitá o prùmìru 0,5 mm s èervenou nebo hnìdou kresbou. Housenky mají edozelené zabarvení, høbet mramorovaný, hlavu èernou. Housenky 1. a 2. vývojového stupnì jsou
dlouhé 36 mm, mají palièkovitì ukonèené chloupky, dobøe
viditelné pod lupou. Vyskytuje se v celé Evropì (1), Asii a Africe.
Uvádìny jsou výskyty i v Severní Americe (2).
Napadení øepyse projevuje drobným skeletováním nebo
okénkováním. Po íru housenek zùstává horní pokoka listu
zachována. Mladé rostliny mohou být nad listem pøekousnuty.
Následnì jsou do listù jsou vykousány nepravidelné otvory
a okrajové výkusy. Typickým pøíznakem napadení jsou vykousané nepravidelné jamky do velikosti 20,0 mm. Normálnì vyvinuté øepy nebývají vdy znièené celé, nýbr naruením listù
a bulvy vzniká zpomalení vývoje a sníení výnosu o 1080 %.
Dalí ztráty zpùsobují houbové choroby, které mají volný pøístup do poruené bulvy (2, 3).
V odborné literatuøe z námi sledovaného období je osenice
polní zaøazena mezi významnými kùdci øepy. Na základì tehdejích poznatkù se uvádìlo, e v severní Evropì (Polsko, Dánsko, Norsko, Rusko) má jednu generaci, v jiní Evropì dvì.

Obr. 1. Osenice polní (Agrotis segetum)

Území bývalého Èeskoslovenska bylo na rozhraní uvedených
oblastí s tím, e se zde vyskytuje jedna pøíp. dvì generace, a to
v teplých oblastech (4, 5).
Osenice polní patøí mezi významné polyfágy, zpùsobuje
kody na celé øadì plodin. Vzhledem k této okolnosti byla
v rámci grantu NAZV è. QH 81218 zpracovány údaje týkající se
nejen øepky, ale mimo jiné také øepy. Pro informaci uvádíme
plodiny (tab. I.), kde v období 20012005 zpùsobila osenice
polní hospodáøsky významné kody (6).

Materiál a metodika
Uvedené informace byly èerpány z dostupných literárních
pramenù od konce 19. století do souèasnosti. Pøehled hospodáøsky významných kodlivých výskytù mic na cukrovce je
rozdìlen na základì získaných údajù do tøí období: od konce
19. století do roku 1945, v letech 1946 a 1959 a v letech 1960
a 2005.
Pro období do roku 1945 byl zdrojem informací pøedevím
èasopis Ochrana rostlin.
Údaje z let 19461959 se nám nepodaøilo získat.
Informace o kodách zpùsobených osenicí polní na cukrovce v Èeské republice v letech 19602005 byly pøevánì èerpány z Pøehledù výskytu nìkterých kodlivých organizmù
a poruch rostlin na území Èeskoslovenska (Èeské republiky).
Ty byly do roku 1989 vydávány ÚKZÚZ Brno a ÚKSÚP Bratislava pro celé území bývalého Èeskoslovenska. Od roku 1990 jsou
vydávány SRS Praha (døíve ÚKZÚZ Brno) pro území Èeské

Tab. I. Plodiny s hospodáøsky významnými kodami zpùsobenými osenici polní v období 20012005
Poøadí
1.

170

Poèet rokù s výskytem
osenice polní v ÈR

Plodina
øepka ozimá

4

2.

øepa cukrová

3

3.

brambor

2

4.

brukvovitá zelenina

1

5.

salát

1

6.

cibule

1
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republiky. Tyto pøehledy mají samozøejmì informativní charakter a nemohou pokrýt vechny výskyty v uvedených letech.
Pro roky 19602005 je tedy ji k dispozici
souvislá datová øada. Vzhledem k tomu, e v nìkterých letech byla hláení pro øepu cukrovou
i krmnou uvedena dohromady, uvádíme materiály
pro tyto dvì plodiny spoleènì.

Obr. 2. kodlivé výskyty osenice polní v cukrovce v ÈR v letech 1893, 1917 a 1923

Výsledky
Období od konce 19. století do roku 1945

&'!
'%

V tomto období je ke kodlivosti osenice polní
' !
v øepì pomìrnì znaèné mnoství informací.
V roce 1895 se uvádìlo, e má letovou aktiZdroj: Ochrana rostlin, SCHMITT (8), SMOLÁK (9)
vitu po západu slunce, èasto ji v mìsíci kvìtnu
ovem èastìji v èervnu a srpnu. Uvádí se, e
v roce 1893 pokodily housenky øepu v okolí SlaObr. 3. kodlivé výskyty osenice polní v cukrovce v ÈR podle okresù, 19602005
ného. Jako nejúèinnìjí ochrana se doporuèovalo
chytání motýlù zvlátì v kvìtnu a èervnu a sbírání
housenek. Sbìr se má provádìt pøi orbì souèasnì s ponravami chrousta obecného nebo i v noci
pøi svìtle lucerny, kdy nìkteré housenky podzemské úkryty své opoutìjí a k noèním hodùm na
vnìjí èásti øepy se dostavují. Za dne mohou je
té chlapci nebo eny ze zemì blíe sazenic øepných pomocí starých plechových lic vyhrabávati
a sbírati.Také nutno nenechávati na poli niádných odpadkù ze øepy. Kde pak netøeba ádné
` N
kody se obávati pomáhá hluboké zorání pùdy,
!N
jim housenky a pupy na povrch vyorány bývají.
"N
Jako pøirození nepøátelé se uvádí dudkové, paè#N
kové, tøasoøitky, pak hlavnì té krtkové a netopý$N
øi, aè-li jsme tìchto nejvydatnìjích pomocníkù
a zároveò nejlacinìjích pomocníkù neoprávnìným
Zdroj: ÚKZÚZ Brno, SRS Praha
pronásledováním nevyhubili.
Osenice polní je uvádìna mezi nejvýznamnìjími kùdci øepy v roce 1909 (7, 8).
V roce 1917 byl kalamitní výskyt osenice polní. Uvádí se:
V roce 1931 jsou uvádìny pouze kody na Slovensku,
byly její housenky, jako brk tlusté, rozíøeny po celé støední
v Seredi je zaznamenámo napadení 80 % øepných porostù. DùEvropì tak, e znamenaly v nìkterých krajích katastrofu. U dvora
leitá je informace o ochranných opatøeních  budovaly se pøíToova nalezli a 160 housenek. Jsou velmi tuhého ivota, nekopy, do kterých housenky napadaly a byly znièeny. Pøíkopy
pohodám a vyhladovìní vzdorují velmi stateènì, jednak neobybylo nutné vysypávat nehaeným vápnem, housenky se rozléèejnì tuhou pokokou, jedna mnostvím zásobních látek ve
zaly i z pøíkopù s kolmými stìnami. Byly také posílány skupinky
svém tìle. Epidemicky se mùe rozíøit tento kùdce za suchéasi 50 dìtí, které prokrabávaly døívky pùdu a po øádcích sbíraly
ho léta, jestlie byl pøedtím rok vlhký, take bujnou vegetací
byla tomuto hmyzu pøipravena hojnost potravy, ale té ochrany
Obr. 4. Housenka osenice polní
pøed nepøáteli (9).
Housenky lze sbírat; u jednoho dvora v okrese Nové Mìsto
nad Metují sebrali v roce 1917 za den a 20 tis. housenek. Napadená pole doporuèovali izolovat brázdami 20 cm irokými a posypanými 3cm vrstvou vápna s pøidaným chlorovým vápem (asi
10 %). Motýly chytali nìkde do velkých kádí s melasou, do ní
bylo pøidáno trochu pivních kvasinek. Zkvaením vznikly aromatické slouèeniny, které motýly lákají. Kádì byly umístìny na poli
od poèátku kvìtna do konce záøí. Uvádìlo se, e pozdní zpracování pùdy a minerální hnojení (kainit, ledek, vápnodusík, síran
amonný) zapuzují kùdce a zvyují rezistenci rostliny. Naopak
chlévský hnùj prý láká housenky a podporuje jejich vývoj (10).
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Obr. 5. Poèty okresù se kodlivým výskytem osenice polní v øepì na území ÈR
v letech 1960 a 2005

V roce 1985 se uvádìlo, e na øepì cukrové pokozuje pøedevím bulvy. Poerky na
listech a pøekousané øapíky jsou èastìji jen na
místech silného výskytu (16).

Závìr
Získaná data potvrzují, e osenice polní
je kùdcem øepy, který zpùsobuje kody pouze v urèitých letech, ne kadý rok. Toto potvrzují informace v odborné literatuøe (5, 8, 9).
Osenice polní v 60. a 70. letech minulého
století zpùsobovala v porostech cukrovky pravidelné kody. Od roku 2002 je pozorován
urèitý nárùst kodlivosti, ovem nedosáhl døíve známých rozmìrù (17). Lze pøedpokládat,
e to mùe být mimo jiné zpùsobeno omezeZdroj: ÚKZÚZ Brno, SRS Praha
ním zpracování pùdy a pouívání hnojiv. Podobný vývoj je sledován u chrousta obecného
housenky. Vyuívaly se i pojízdné kurníky s drùbeí, pøede(Melolontha melolontha), jeho výskyt je v Èeské republice
vím s krùtami. Doporuèovalo se jejich pravidelné pouívání,
sledován od roku 2000. Uvádí se pozvolný návrat tohoto kùdi kdy nebyla kalamita, prùbìnì se tak omezoval poèetní stav
ce (14, 18).
kùdcù. Dále se doporuèovala hluboká orba, likvidace posklizV regionech, kde dojde k omezení pìstování cukrovky, lze
òových zbytkù a rozpráení jemnì mletého kainitu na povrchu
pøedpokládat zvýený výskyt na dalích zemìdìlských plodipozemku za vlhka. V Seredi byl testován Perrit-Blitol, který se
nách, které jsou hostiteli osenice polní. Jedná se napø. o øepku
vak neosvìdèil (10).
olejku, brambory atd. Omezení pìstování cukrové øepy bude
Z období 19211945 se podaøilo získat jediný údaj z roku
mít neádoucí vliv pøedevím na osevní postupy, ve kterých je
1923, ve kterém jsou uvádìny hospodáøsky významné kody
cukrovka zlepující plodinou, jak potvrzuje napø. CERKAL ET AL. (19)
a PØIBÍK (20).
s uvedením lokalizace v okrese Kolín a Kutná Hora (11). V roce
V souèasnosti lze pro stanovení termínu oetøení pouít
1929 byl zaznamenám silný výskyt osenice polní na øepì, ovem
následující postup. V prùbìhu 710 dnù po signalizaci si pìstibez lokalizace (12). Za výe uvedené období jsou doloené
telé øepy zjistí pøímo v porostech øepy výskyt vajíèek tak, e
výskyty uvedeny v mapì (obr. 2.).
procházejí úhlopøíènì pøes pozemek a podrobnì prohlíejí listy
plevelù a øepy. Za 57 dnù po zjitìní výskytu vajíèek, trvá-li
19461959
teplé a suché poèasí, je nutné pozemek chemicky oetøit. Naopak za chladného a velmi vlhkého poèasí nemusí ke kodám
V roce 1955 se uvádìlo, e se osenice vyskytuje kalamitnì
dojít, protoe vajíèka vlhko nesnáejí. Proto v prùbìhu dalích
pouze v nìkterých letech, a to po pøedcházejícím suchu. Za kri710 dnù po signalizaci, pøedevím tam, kde nebyl sledován
tickou dobu, kdy zpùsobuje nejvìtí kody, bylo povaováno
výskyt vajíèek, se v porostu hledají housenky 1. a 2. instaru.
období od dubna do srpna. Jako ochrana se doporuèoval ruèní
Nalézají se oklepáváním plevelù i kulturních rostlin na podloesbìr lièkami kolem rostlin, pouívání pojízdných kurníkù
ný bílý papír. Housenky lze zjistit také nepøímo podle výskytu
s drùbeí, lapání motýlù na svìtlo a lepy. Napadené pozemky
drobnì skeletovaných nebo okénkovaných rostlin. Prohlíí se
se ohranièovaly pøíkopy, kde byly íravé nebo odpudivé látky.
20 ´ 5 rostlin na rùzných místech porostu. Oetøuje se ihned pøi
Aplikace pøípravkù byla pouze pøi výlezu housenek. Pùdní devýskytu housenek, a to pouze ve stadiu 1.2. instaru housenek.
sinsekce se pouívala pouze pøi velmi silném napadení (13).
Starí housenky není moné popsaným zpùsobem nalézt, navíc
Jako ochrana se navrhovalo pouití pøípravkù na bázi DDT
chemická ochrana proti nim není dostateènì úèinná. Ovem
a HCH a vyuívání návnad na bázi arseniènanù. Na pozdì seté
tato ochrana je velmi problematická vzhledem k tomu, e v Èeské
øepì byly sledovány kody vìtí. Nedoporuèovalo se hnojit chlévrepublice není registrován ádný pøípravek, a to nejenom pro
ským hnojem na jaøe. Jako ochranná opatøení se provádìlo odcukrovku (2, 6, 21).
straòování plevelù a posklizòových zbytkù a také hnojení vysokými dávkami hnojiv (14, 15).
19602005
Hláení o kodlivých výskytech za uvedené období jsou
uvádìna pøedevím v oblastech pravidelného pìstování cukrovky, a to na jiní, støední a severní Moravì. V Èechách pøedevím v øepaøské oblasti ve Støedoèeském kraji a také v kraji
Ústeckém. V ostatních krajích byl výskyt osenice minimální
(obr. 3.). Poèty okresù se kodlivým výskytem osenice polní
v øepì v ÈR v letech 19602005 jsou uvedeny na obr. 5.
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Souhrn
Osenice polní (Agrotis segetum) patøí mezi významné kùdce cukrové a krmné øepy v Èeské republice. Obsahem èlánku je historický
pøehled kod zpùsobených osenicí na øepì do roku 2005. Pokození byla monitorována ve vech oblastech pìstování cukrovky na
území Èeské republiky.
Klíèová slova: cukrovka, krmná øepa, pokození, Agrotis segetum, osenice polní.
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Pøíspìvek byl zpracován s podporou projektu NAZV è. QH 81218 Ovìøení
nových pøístupù k ochranì øepky ozimé proti stonkovým krytonoscùm zaloených na pøesnìjím monitoringu jejich výskytu a chování v porostu a testování (sub)populací blýskáèka øepkového na rezistenci proti pyrethroidùm.
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Muka F., Jakl A.: Damaging occurrence of turnip moth
on sugar beet and fodder beet in the Czech Republic 
a historical overview until 2005
Turnip moth (Agrotis segetum) is important pest in sugar beet and
fodder beet in the Czech Rebublic. This study contains a historical
survey of beet damage until 2005. The damage is being observed in
all regions of sugar beet growing in the Czech Republic.
Key words: sugar beet, fodder beet, damage, Agrotis segetum, turnip
moth.
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Vybìhlice a plevelné øepy likvidovat v pravý èas
(Schosser und Unkrautrüben rechzeitig ausschalten)
Výskyt vybìhlic a plevelných øep má pøi pìstování cukrovky
tyto negativní dopady:
- sniují výnos na poli v dùsledku konkurence o iviny, vodu
a svìtlo,
- ztìují sklizeò  seøezávání, èitìní a nakládání øepy,
- sniují technologickou jakost pro nií obsah cukru a vyí
obsah melasotvorných látek,
- zpùsobují potíe pøi zpracování v cukrovaru pro vysoký obsah
vlákniny a monou ztrátu alkality áv.

Tegtbüring H.

Pìstování biocukrovky  správná alternativa ekologických provozù (Biozuckerrübenanbau  eine echte
Alternative auf Ökobetrieben)

Na poli se tyto øepy objevují obvykle koncem kvìtna a poèátkem èervna, kvetou koncem èervna a poèátkem èervence. Jakmile se objeví semena, musí být plevelné øepy zcela odstranìny
z pole, nejlépe ruènì vytrhány, kdy je pùda mokrá, nebo znièeny mechanicky pleèkou. Je moný i chemický zásah herbicidy
aplikovaný knotovým rámem.

Pøedplodinou pro cukrovkou je øedkev  po sklizni øedkve se
pozemek zorá, v bøeznu, kdy pùda oschne, se urovná branami,
aby se odstranily pøípadné zbytky plevelù. Pøed setím vyuívají
jako hnojivo odpadní vodu ze zpracování brambor v lihovaru.
Cukrovka tak dostane pøiblinì 65 kg N, 25 kg P2O5 a 200 kg
K2O na 1 hektar. Pøed setím øepy se jetì pole dvakrát urovná
vláèením.
Po vzejití plevelù se na celém pozemku plevele odstraní strojní
pleèkou a operace se dokonèí ruènì. Celý tento zásah se podle
potøeby jednou nebo dvakrát opakuje, v závislosti na výskytu
plevelù. Je tøeba pozornì dbát na to, aby byl plevel odstranìn
hned v raných stadiích jeho rùstu.
Trba jedné farmy, která pìstuje biocukrovku na 8 ha, pøi výnosu 44 t.ha1 èinila 4 246 EUR.ha1, náklady byly 1 813 EUR.ha1,
take èistý zisk dosáhl 2 433 EUR.ha1.

Zuckerrübe, 57, 2008, è.4, s. 190191.

Zuckerrübe, 2009, è.1, s. 3839.
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