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škodliví činitelé cukrové řepy – živočišní škůdci

Můrovití (Noctuidae) škodící na řepě
Harmful Factors in Sugar Beet – animal pests: Owlet moths (Noctuidae)

Hana Šefrová – Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Druhové spektrum a taxonomické zařazení
Můrovití (Lepidoptera: Noctuidae) jsou druhou nejpočetnější
čeledí našich motýlů čítající 429 známých druhů (1). Převažují
středně velké druhy s nitkovitými tykadly, robustním chlupatým tělem a nevýrazným zbarvením. Aktivní jsou většinou za
soumraku a v noci. V současné době se můrovití dělí přibližně
do 15 podčeledí. Hospodářsky významné druhy včetně druhů
škodících na řepě jsou řazeny do podčeledí kovoleskleci (Plusiinae), šípověnky (Acronictinae), černopásky (Heliothinae )
a můry (Noctuinae). Poslední podčeleď je poměrně rozmanitá,
druhově velmi početná a dělí se na větší počet více nebo méně
vyhraněných tribů. Jedním z nich jsou také hospodářsky velmi
významné i morfologicky dobře definovatelné osenice, kterým
byl věnován předcházející díl.

Plusiinae – kovoleskleci
Kovoleskleci skládají křídla střechovitě nad tělem, čímž se
liší od většiny ostatních můr. Přední křídla jsou trojúhelníkovitá a bývají opatřena stříbřitými nebo zlatými skvrnkami nebo
kresbami. Jejich housenky mají jen dva páry panožek a koncové
pošinky a při pohybu poněkud připomínají píďalky. Kuklí se
v řídkém předivu na rostlinách nebo na zemi (2).

Kovolesklec gama (Autographa gamma L., 1758) (anglicky
Silver Y) má hnědočerná přední křídla se stříbřitou skvrnkou
připomínající řecké písmeno γ (obr. 1.). Žlutobílá bochníčkovitá
vajíčka o rozměrech 0,57 × 0,44 mm mají 33–35 podélných žeber. Zelené housenky s bílými nebo žlutými podélnými pruhy
dorůstají délky 40 mm (obr. 2.). Směrem k hlavě se zužují
(obr. 3.). Jednotlivé instary se liší zbarvením, šířkou hlavové
schránky a počtem háčků na panožkách. Kukly jsou mumiové,
dlouhé kolem 18 mm, čtyřmi páry háčků na kremasteru jsou
přichycené k předivu. Jejich zbarvení je variabilní od zelené
po černou.
Kovolesklec gama je migrant, přiletuje ze Středomoří
a severní Afriky. V omezené míře je schopen přečkat i středoevropskou zimu. Na našem území pravidelně vytváří až
tři generace. První je zřetelná, od poloviny května do června
(jedinci z přezimujících housenek se mohou objevit již v dubnu
nebo ještě dříve), další dvě generace se prolínají následkem
rozvleklého kladení a stálého příletu migrujících jedinců. Dospělce lze zastihnout od dubna do začátku prosince, v maximální
početnosti od konce července do první poloviny srpna. Žijí
poměrně dlouho, asi měsíc a půl. Samičky po oplození kladou
vajíčka jednotlivě na spodní stranu listů, každá naklade kolem
500 vajíček. Období kladení je značně rozvleklé. Housenky
procházejí pěti vývojovými stupni a jejich vývoj trvá 14–25 dní.
Housenky posledního instaru se připřádají mezi listy a kuklí se.

Tab. I. Přehled můr, které mohou škodit na řepě (římskými číslicemi jsou označeny měsíce); podle Macka et al. (5), upraveno, české
a anglické názvy Zicha (14)
Vědecký název

Český / anglický název

Výskyt housenek

Letová aktivita

Calocestra trifolii (Hufnagel, 1766)

můra jetelová / Nutmeg

VI. – X. (2 gen.)

V. – X.

Ceramica pisi (Linnaeus, 1758)

můra hrachová / Broom Moth

VI. – X. (1–2 gen.)

V. – IX.

Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1761)

můra kapustová / Bright-line Brown-eye

VI. – X. (2 gen.)

V. – IX.

Lacanobia suasa (Denis & Schiffermüller, 1775)

můra zahradní / Dog's Tooth

V. – IX. (2 gen.)

VI. – IX.

Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)

můra kručinková / Light Brocade

VI. – VIII.

V. – VII.

Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)

můra zelná / Cabbage Moth

VI. – X. (1–2 gen.)

V. – IX.

Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)

můra černá / Dot Moth

VI. – X. (1–2 gen.)

konec V. – VIII.

Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)

blýskavka mramorovaná / Angle Shades

V. – IX. (2 gen.)

IV. – XI.

Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)

blýskavka lebedová / Orache Moth

VII. – X. (2 gen.)

konec V. – počátek X.

Hydraecia micacea (Esper, 1789)

šedavka luční / Rosy Rustic

V. – VIII.

VII. – X.
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Obr. 1. Kovolesklec gama (Autographa gamma)

Obr. 2. Bochníčkovitá vajíčka kovolesklece gama

Po 9–22 dnech se líhnou imaga, nejčastěji dopoledne. Vylíhlá
imaga nejsou pohlavně zralá a potřebují asi černáctidenní úživný
žír, většinou na květech rostlin čeledí Fabaceae, Lamiaceae

a Silenaceae. Poznatky o přezimujícím stadiu na našem území
se liší, většinou jsou to patrně housenky počátečních instarů.
Mírnou zimu mohou výjimečně přežít také imaga. Odolnost
vůči nízkým teplotám se liší podle vývojového stadia. Housenky
1. a 2. instaru snášejí mrazy do –12 oC, housenky 4. a 5. instaru
–4 oC, kukly –4 oC, dospělci hynou při –8 oC (3, 4).
Housenky se vyvíjejí se na různých polních, zahradních
i volně rostoucích rostlinách. Kromě cukrovky škodí na vojtěšce, luskovinách, lnu a zelenině. Škodí především housenky
1. a méně 2. generace. Škodlivost závisí na počtu jedinců migrujících ze Středomoří (2).
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Acronictinae – šípověnky
Šípověnky mají černou skvrnu tvaru šípu poblíž zadního
rohu předních křídel. Housenky většiny druhů jsou ochlupené.
Šípověnka hojná (Acronicta rumicis L., 1758) (anglicky Knot
Grass) má rozpětí křídel 30–38 mm, přední křídla jsou tmavě
šedá (obr. 4–1.). Vajíčka jsou velká 1×0,3 mm, široce kuželovitá
s 54–58 žebry. Zpočátku jsou žlutobílá, později fialově šedá
s hnědočervenými skvrnami. Housenky, porostlé rezavými chlupy, jsou šedočerné se dvěma řadami bílých skvrn na hřbetě,
řadou žlutých a červených skvrn na bocích. Dorůstají délky
30 mm (obr. 4–2.). Kukly jsou dlouhé 16–17 mm. Jejich kremaster je rozdělen do dvou laloků a je porostlý hnědočervenými
štětinkami.
Šípověnka hojná má během roku dvě generace. Imaga
první generace létají od dubna do června, imaga druhé od
července do září. Housenky lze v přírodě zastihnout od června
do července a od srpna do října. Přezimuje kukla. Motýl je
rozšířený v severozápadní Africe, v celé Evropě a v Asii až po
Japonsko. U nás je běžná od nížin do hor, vyvíjí se na různých
volně rostoucích i pěstovaných bylinách a dřevinách. Závažná
poškození na cukrové řepě nezpůsobuje, protože se nepřemnožuje a v porostu ji najdeme jen jednotlivě. Hojná bývá koncem
léta spíše na vojtěšce (5, 6).
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Noctuinae – můry
Můry mají přední křídla lichoběžníkovitá, zadní křídla jsou
vždy širší. Zbarvení předních křídel je obvykle nenápadné, krycí,
zadní bývají světlejší, někdy pestrá a výrazná. Tykadla můr jsou
nitkovitá, brvitá, štětinovitá nebo krátce hřebenitá, dosti dlouhá.
Hruď bývá mohutná, často na hřbetní straně ozdobená chocholy
chlupů podobně jako zadeček. Nohy jsou silné. Dospělci jsou
aktivní zvečera a v noci. Housenky jsou obvykle zavalité, lysé.
Přehled druhů můr, které mohou poškozovat řepu, je uveden
v tab. I. Housenky těchto druhů jsou polyfágní, vyvíjejí se
zpravidla exofágně na různých kulturních i volně rostoucích
rostlinách, méně často žijí uvnitř rostlinných pletiv, v kořenech
nebo lodyhách (šedavka luční). Malé housenky žijí přes den na
listech, dorostlé se většinou ukrývají na zemi nebo v podrostu.
Kuklí se nejčastěji v zemi v kukelní komůrce, někdy v různě
pevném zámotku. Mají jednu nebo dvě generace. Většinou přezimují kukly, šedavka luční ve stadiu vajíčka. Tažná blýskavka
mramorovaná může mírnou zimu přečkat jako housenka, kukla
i imago (5, 7).
V teplých suchých oblastech se vyskytuje polyfágní můra
jetelová (Calocestra trifolii) (obr. 4–5.), vyvíjí se hlavně na
ruderálních rostlinách, např. lebedách a merlících. Můra hrachová
je motýl vyšších poloh a poněkud vlhčích stanovišť. Škodit
může na řepě v nivních polohách. Vyvíjí se na bylinách (včetně
kapradin) a listnatých keřích. Běžná můra kapustová (Lacanobia oleracea) (obr. 4–3. a 4–4.) se vyvíjí hlavně na merlících
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Obr. 3. Kovolesklec gama – housenka

a lebedách. Kromě řepy může škodit na košťálovinách, chmelu,
hrachu, chřestu, často napadá plody rajčat. Stejné nároky má
velmi podobná, ale více do šeda zbarvená můra zahradní.
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Obr. 4. Další můrovití (motýli a housenky), příp. škůdci cukrové řepy
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Vyvíjí se na různých bylinách (brukev, jetel, jitrocel,
locika). Můra kručinková (Lacanobia w-latinum)
(obr. 4–6.) preferuje kručinku, čilimník, janovec, čičorku, vyvíjí se i na borůvkách a vřesu. Řepu a další
kulturní rostliny napadá zřídka. Dříve velmi hojná
můra zelná (Mamestra brassicae) (obr. 4–7. a 4–8.)
se v posledních letech vyskytuje spíše jednotlivě.
Její housenky jsou podle druhu potravy bělavé až
černohnědé. Ve vyšších polohách má jen jednu
generaci. Škodí na brukvovitých, hrachu, salátu,
tabáku, na okrasných rostlinách včetně skleníkových. Podobná, ale výrazně černě zbarvená můra
černá (Melanchra persicariae) (obr. 4–9. a 4–10.)
je druhem vlhčích míst, podobně jako můra hrachová. Vyvíjí se na bylinách a listnatých keřích. Často
na bramborové nati.
Blýskavka mramorovaná (Phlogophora meticulosa) (obr. 4–11. a 4–12.) má nezaměnitelnou kresbu
a zvláštním způsobem skládá v klidu křídla. Její početnost v různých letech výrazně kolísá. Migruje na
jaře z jižní Evropy a zakládá novou generaci, z níž
se většina na podzim vrací zpět na jih. Část jedinců
u nás přezimuje, zvláště za mírných zim. Vyvíjí se
na různých bylinách (včetně kapradin) a nízkých
dřevinách (maliník). Blýskavka lebedová (Trachea
atriplicis) (obr. 4–13.) není příliš hojnou můrou, škodí jen příležitostně a jednotlivě. Z volně rostoucích
rostlin preferuje merlíkovité a rdesnovité, např. šťovík
tupolistý a šťovík kadeřavý. Šedavka luční (Hydraecia micacea) (obr. 4–14.) má přední křídla hnědá se
dvěma zřetelnými příčkami a dvěma oválnými skvrnami. Housenka žije od jara v lodyhách a kořenech
nejrůznějších rostlin. Častěji působí škody na chmelu,
příležitostně také na bramboru. Vzhledem k široké
polyfágii tohoto druhu může při početnějším výskytu poškozovat na vlhčích nivních stanovištích také
cukrovou řepu (5, 8).
Z dřívější doby jsou jako škůdci řepy uváděny
i některé dnes vzácné druhy můr. Polyfágní můra
východní (Hyssia cavernosa Eversmann, 1842) je původem z východoevropských stepí. Do střední Evropy
pronikla před polovinou 20. století a poprvé z našeho území ji uvádí (1947) Schwarz (9). Na řepě byla
zjišťována ve vyšší početnosti v 50. letech minulého
století. Poté byla pozorována sporadicky v teplejších
oblastech zhruba do roku 1985, kdy od nás vymizela.
Housenky nápadného dřevobarvece bodlákového
(Xylena exsoleta Linnaeus, 1758) škodily na řepě
vícekrát v minulosti (1922 na jižní Moravě, několikrát
v 50. a 60. letech) (10). Dnes je tento druh na našem
území zjišťován zcela ojediněle.

Symptomy

1, 2 – šípověnka hojná; 3, 4 – můra kapustová; 5– můra jetelová; 6 – můra kru
činková; 7, 8 – můra zelná; 9, 10 – můra černá; 11, 12 – blýskavka mramorovaná,
13 – blýskavka lebedová; 14 – šedavka luční
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Na listech jsou okousaná svrchní pletiva, žilnatina
je nepoškozená (skeletování). V listech jsou vykousaná
drobná okénka, nepravidelné požerky jsou v čepelích
listů i na jejich okrajích (obr. 5. až obr. 7.). Housenky šedavky luční mohou vyžírat bulvy a ukusovat
mladé rostliny, ale obdobné symptomy patří častěji
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Obr. 5. Řepný list s okénkem vykousaným housenkou k. gama

Obr. 6. Holožír housenek na cukrové řepě

housenkám osenic. V posledních letech byly škody na řepě
způsobené housenkami můr zjištěny v letech 2006 (Opava,
Karviná, Chrudim, Kladno), 2007 (Karviná, Přerov, Nový Jičín,
Opava), 2009 (Karviná, Opava) (11). Poškození porostů cukrovky
housenkami kovolesklece gama bylo zaznamenáno i v loňském
roce (obr. 5.).
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Obr. 7. Porost cukrovky poškozený housenkami (skeletování)

Sledování výskytu
Výskyt dospělců je dnes nejčastěji monitorován pomocí světelných lapáků. Úlovky jsou zveřejněny na webových stránkách
ÚKZÚZ. Pro monitoring imag kovolesklece gama jsou vhodnější
feromonové lapáky (12). Jeho imaga lze pozorovat i během
dne v rozkvetlém porostu vojtěšky a jetele. Příležitostně jsou
k hodnocení početnosti dospělců využívána potravní vnadidla.
Výskyt vajíček lze zjistit podrobnou kontrolou listů kulturních
rostlin, housenky lze smýkat z porostu (13).

Možnosti regulace
Ochrana cukrové řepy proti můrovitým škůdcům spočívá v preventivních opatřeních, hluboké orbě, střídání plodin,
včasném setí a likvidaci plevelů. Aplikace insekticidů by měla
být provedena při 25% poškození listové plochy řepy. Práh
škodlivosti je vyjádřen průměrným počtem dorostlých housenek
na jedné rostlině. Je zjišťován na 100 rostlinách na různých
místech porostu. Závisí na vývojové fázi rostliny a kolísá od
0,07 (fáze dvou listů) do 25 (fáze 24,7 listů) (13). V letošním
roce nejsou proti můrovitým na cukrovce zaregistrované žádné
insekticidy.
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