
t
Příznaky napadení: Na listech se tvoříasi 2 mm

velké kruhovité skvrny, které se přeměňují ve

štětičky. Na povrchu listu jsou tvrdé, dovnitř

listu pak prorŮstá mycelium, Skvrny na listu se

trhají a docház( k uvolňování žlutých až žluIo-

hnědých spor.

Ochrana:
nepřímá - likvidace napadených lisiů, úprava

vzdušné vlhkosti ve skleníku

přímá - ošetření fungicidy

Kontrolní otázky a úkoly:
1. Pomocíjakých spor se rozmnožují

dřevokazné houby?

2. Kterázdřevokazných hub se

vyskytuje na ovocných dřevinách?

3. Jak škodí dřevokazné houby

dřevinám?

4. Uvedte typy spor, kterými se

rozmnožují rzi-

5, Vysvětlete rozdí| mezijednobytnou

a dvoubytnou rzí,

6. Uvedle rzi, kteréjsou dvoubytné,

a jaké jsou jejich hostitelské rostliny,

7. Jaké znátejednobytné rzi?

8. Uved'te, jak se projevuje

exobazidiová ouškovitost azalek,

9. Které ze snětí napadají květiny?

10, Jaké jsou příznaky napadení snětí

kukuřičnou?

Ektoparazitické druhy jsou většinou polyfágní

a kromě přímých poškození rostlin škodíjako pře-

našeči rostlinných virů.

Rozmnožovacíschopnost 1e vysoká azávisí na

vlhkosti a teplotě prostředí, v suchém prostředí

upadají do anabiózy, v n(ž setrv4í i několik roků,

Pohlaví mají odděle ná, rozmnožují se oplodněný-

mi vajíčky, ale i partenogeneticky, Larvy majíčtyři

vývojová stadia.

Fodl* rr"tísta napadeni rostlin hádátka rozdě-

lujerne na:

1. listová hádátka,
2. stonkováhád'á|ka,
3. kořenová hádátka.

1. LlsToVÁ ttÁĎÁrxn

Žilr a SXoOr v listech okrasných a jiných rostlin,

kam pronikají průduchy nebo místem poranění,

Na lisiech vznikď1l nejprve sklovité, později žluté,

hnědé až óerné skvrny ostře ohraničené žilkami,

listy zůstávajíviset na rostlině a neopadávE| Pří-

znaky jsou obvykle na starších listech, Yýznam,

nou skupinou škodící na okrasných rostlinách

jsou hádátka rodu Aphetencholdes, např, hád'á|,

ko jahodníkové (A. fragariae), hádátko kopre-

tinové (A, ritzemabosi) a hádátko skleníkové
(Ap h el e n ch oides o/esisťus),

nÁĎÁrxo JAHODNíKOv É, $phelenchoides
íragariae)

Dospělec a Iarva: tělo červovité

Velikost: asi 0,9 mm

Zbarvení. průsvitně bílé

Přezimující stadium: oplodněné samičky v sr-

déčkových listech

Poěet generací: několik dle počasí

Hostitelské rostliny: Je io polyíágnídruh, kte-

rý kromě jahodníku napadá mnoho okras-

ných rostlin z rodu Aconitum, Anemone, Aster,

Chrysanthemum, Cyctamen, Dahlia, Digitalis,

Fuchsia, Gerbera, Lilium, Pelargonia, Primula,

Pteridium, Viola, Zinina,

Vývojový cyklus: Přezimují oplodněné samičky,

které z půdy vnikají do listů průduchy, kde žijí

v mezibuněčných prostorách listových pletiv,

kam kladou vajíčka a rozmnožují se, Soustře-

dujíse v úžlabích listů, v poupaiech a květech

7,2.§ Živočišní škůdci

?.2.§.1 Kmen: ňíemaíoďa - hlístiee

ŘÁo: rybnchida - hádátka

Hádátka jsou drobníčervi ]-2 mm dlouzí, žijíbud'

ve vlhké půdě, nebo napadajírostliny, kam vnikají

průduchy nebo drobnými rankami, někdy sama

prorážeji pokožku rostlin. Kromě toho jsou někte-

ré druhy predátory. Napadají pletiva nadzemních

a podzemních částí rostlin, která poškozují vy-

sáváním a působením fytotoxických splodin své

látkové výměny.



Vývoj trvá asi 14 dní, proto mají do roka ně-
kolik generací. Zvlášť intenzivní množení je ve
vlhkém prostředí. V jednom pupenu může být
až 112 000 hádátek, V pozdním létě hádátka
opouštějí staré rostliny, stěhují se do odnoží,
do půdy nebo do mladých rostlin, kde pak
přezimují.

Pííznaky napadení: V důsledku sání dochází
k tomu, že mladé lístky jsou deformované,
růžicovitě nahloučené, úzké a zašpičatělé
a srdéčka odumírají. Starší listy bývají nesy-
metricky uspořádané, pokroucené, se silně
redukovanou listovou plochou, s malými za-
schlými skvrnami blízko hlavního žebra nebo
jsou červeně zbarvené. Napadené rostliny
špatně na jaře obrůstají, špatně nasazují na
květ, stonky s květními poupaty jsou zesíle-
né, zkrácené, silně rozvětvené a nahloučené.
Plody jsou malé, znetvořené a nestejnoměrně
dozrávEí.

Ochrana:
preventivní - dodržování osevního postupu,
Izn. vysázení jahodníku na pozemek až po
několika letech, použvání jen zdravé, nenapa-
dené sadby k výsadbě, likvidace všech napa-
dených rostlin
přímá - chemická ochrana - použití přpravků
s nematocidním účinkem

Dospělec a larva: tělo červovité
Velikost: 0,7-1,2 mm
Zbarv ení: průsvitně bílé

Přezimující stadium: starší larvy v nadzemních
částech rostlin nebo v půdě

Poěet generací: několik dle počasí (5-10)

HostiteIské rostliny: chryzantémy a mnoho
dalších okrasných rostlin z rodu Anemone,
Aster, Calendula, Cyclamen, Dahlia, Paeonia,
Phlox, Ficus, Primula, Rudbeckia, Saxifraga,
Zinnia

Vývojový cyklus: Nejmladší larvy v suchém
prosiředí hynou, starší larvy přežívalí až dva
roky. Přežívajív půdě nebo v rostlinných zbyt-
cích a v matečných rostlinách, odkud napadají
ostatní rostliny. Aktivně vyhledávají živé rostliny
a pronikajído jejich pletiv a žijíuvnitř buněk ne-
bo v mezibuněčných prostorech.

Příznaky napadení: Jeho přítomnost se pro-
jevuje zánikem chloroplastů, trháním buněč-
ných blan a odumíráním pletiv, Napadení se
projevuje změnami ve zbarvení části pletiv.

Zpočátku vznikalí žlutozelené, později hnědé
skvrny ohraničené žilkami listu. Skvrny se tvo-
ří nejdřve na bázi a šíří se k okraji a vrcholu.

Napadené listy postupně vadnou, usychají
a zůstávají viset na rostlině. Napadené řŽky
zakrňují, tvořímálo listů, hnědnou a postupně

hynou.
Ochrana:

preventivní- použití zdravé sadby k pěstová-

ní, ošetřování Yízků ponořením do teplé vody
(43,5-44 "C) na 3-4 hodiny, dezinfekce půdy,

výběr odolnějších odrůd, střídání plodin
přímá - likvidace napadených rostlin a ošetře-
ní vybranými systémovými nebo hloubkovými
pesticidy s nematocidními účinky

Hádátka napadají stonek, cibule, hlízy a seme-
na rostlin, Do rostlin se dostávajíprůduchy nebo
aktivně pomocí bodce. Pletiva rostlin narušují
svými enzymy, napadené rostliny mají pokrou-

cené lodyhy se žlutavými, později hnědnoucími
pruhy, jsou zakrnělé a trsnaté. U cibulí dochá-
zí k hnědnutí a hnilobě jednotlivých suknic, Šíří
se především sadbou. Mohou přetrvat i v půdě.
Stonková hádátka rodu Ditylenchus jsou závaž-
nými škůdci cibulovin a některých hrnkových
květin.

Významnými hádátky jsou hádátko zhoubné
(Ditylenchus dipsaci), hádátko cibulové (D. allii)

a Ditylenchus destructor,

Dospělec a larva: obě pohlaví štíhlá, zadníko-
nec těla zašpičatělý
Velikost: ],0-1,6 mm dlouhé
Zbarvení: bílé, průhledné

Přezimující stadium: larvy i

a rostlinných pletivech
dospělci v půdě

ffi

Št<oOi podobně jako hádátko kopretinové.



Počet generací: 5-1O, dle teploty a vlhkosti pŮdy

Hostitelské rostliny: česnek, cibule, celer, sa-

látová řepa, íazol, okrasné rostliny a plevele

Vývojový cykIus: Vývoj hádátka zhoubné-

ho zač;ná při teplotě 1-6 'C a zastavuje se

při 36 "C. Vývoj jedné generace trvá 19-23
dnů. Larvy a dospělci přezimují v zaschlých

částech rostlin nebo v půdě, kde bez potra-

vy mohou přežíI 12-18 měsíců, Při pomalém

vysychání půdy přecházejí v anabiózu (klido-

vé stadium), ve které mohou přežn i několik

roků. V tomto stadiu snášejí jak vysoké, tak

nŽké teploty. Zdrojem napadení je nejčastěji

půda nebo zbytky rostlin s hádátky. Z půdy

do rostlin vnikají průduchy, poraněnými část-

mi rostlin nebo aktivně pokožkou , Žilí v mezi-

buněčných prostorách rostlinných pletiv, kde

se rozmnožují a probíhá jejich vývoj. Z odu-

mírajících rostlin migrují na nové hostitelské

rostliny. Napadení bývá ohniskové, Hádátko

zhoubné se vyskytuje ve více než 20 biolo-

gických rasách, které jsou specializované na

různé rostliny.

Příznaky napadení: Napadá lodyhy, řapíky lis-

tů, cibule, kořeny ahlízy,vzácné také semena.

Napadené rostliny se projevujízakrnělým růs-

tem, listy se zkadeřují, nebo dochází ke zbyt-

nění listových řapíkŮ a květních stvolů, listy
postupně žloutnou, na bulvách a kořenech se

tvoříbradavičnaté výrŮstky a napadené cibu-

le často hnijí. Na podpučíchybí kořínky.

Ochrana:
preventivní- u cibule a česneku se doporu-

čuje střídání plodin, odstraňování napade-

ných rostlin, u okrasných rostlin se doporu-

čuje používání zdravé sadby, odstraňování

nemocných rostlin
přímá - ošetřování sadby mořením sirnými

přípravky a dezinfekce zeminy přípravky s ne-

matocidním účinkem

nÁĎÁrxo ctBULOvÉ pitylenchus allií)

Dospělec a Iarva: télo štihlé

Velikost: 0,9-1,B mm

Zbarv ení bílé, průhledné

Přezimující stadium: všechna vývojová stadia

ve zbytcích napadených cibulínebo v usklad-

něných cibulích
Poěet generací: několik dle počasí

Hostitelské rostliny: cibuloviny

Vývojový cykIus: Je podobný jako u hádátka

zhoubného. Hádátka infikujírostliny z půdy ne-

bo z napadených zbytků rostlin a poškozujíjak
podzemní, tak nadzemní části rostlin,

Příznaky napadení: U napadených cibulí do-

chází k odumíraní kořenů a jednotlivých suk-

nic, které nejprve zduří a pak se potrhajívněj-

ší suknice. Prasklinami vyhřezávalí suknice.

U česneku dochází k hnilobě stroužků, kořeny

odpadávají a vznikali proláklá místa.

Ochrana:
preventivní - střídání plodin, likvidace napade-

ných rostlin
přímá - hlavně mořenísadby

D itylench us destructor

Dospělec a larva
Velikost: 0,7-],9 mm

Zbarv ení: bílé, prů hled né

Hostitelské rostliny: brambor, jiřiny, tulipán, ko-

satec, mečík, a|e i řepa, mangold, mrkev a hy-

fy žampionů
Vývoiový cyklus: Je podobný hádátku zhoub-

nému, ale není schopno přežívat v anabióze,

nepř2nivé podmínky přežívá na půdních hou-

bách. Do hl2 se dostává lenticelami,

Pííznaky napadení: Na hlízách se těsně pod

slupkou nejdřve tvoří malé bělavé tečky, kte-

ré se zvětšujía splývajído světle hnědých lézí.

Postupně napadené pletivo tmavne, slupka

praská a je papírovitá. Následně může dochá-

zet i k hnilobě. Podobné přžnaky napadeníse
objevují i na hl2ách jiřin. Na tulipánech a ko-

satcích vznika1( od báze šedivé až óerné léze,

které postupují ažnahorní část, kořeny černají

a listy jsou svinuté, nažloutlé.

Ochrana: regulovaný škodlivý organismus
preventivní - dodržování fytokaranténních opa-

tření

3, Kořenová hádátka

Vyznačují se pohlavním dimorfismem, tzn. že sa-

mička v době zrání naóývá citronovitého tvaru

a ztluštělou částí těla vyčnvá z pokožky kořínku

hostitelské rostliny. Samečci jsou nitkovitého tva-

ru a jsou pohybliví. Do kořenů vnikají larvy pomocí

ústního bodce.



Kořenová hádátka můžeme rozdělit na cys-
totvorná (h. bramborové, řepné, kaktusové,
ovesné), hálkotvorná (h. kořenové) a volně ži-
jící pohyblivá (h. lučnl).

nÁĎÁrxn cysToTvonNÁ - po oplodnění
se samička přemění ve schránku (cystu), která
je naplněna vajíčky. Tyto cysty jsou uchycené na
kořenech, z nichž se po odumření kořenů uvol-
ňujía zůstávajív půdě. Larvy 1, stupně se vyvíjejí
v cystě, larvy 2. stupně se |íhnou na jaře, ažkdyž
se vyskytne vhodná hostitelská rosilina, která
svýmivýměšky podmíní jejich líhnutí, Ve 3, stupni
se larvy diferencujípodle pohlaví. Larvy samiček
se zvětšujía měnív cystu. Samečci opouštejí ko-
řeny a po oplodnění samiček hynou. Cysty jsou

zpočátku bělavé, později žloutnou až zóernalí

Vývojová stadia cystotvorných hád'átek
a) vajíčko b) larvy samičky
c) dospělá samička (uvnitř vajíčka)
d) larvy samečka e) dospělý sameček

Dospě|ec: Samečci jsou nitkovití, samičky mají
po oplodnění kulovitý až hruškovitý tvar.

Velikost: samečci 1,5 mm, cysty samiček 0,5 až
O,B mm
Zbarvení: samec bílé, samice nejprve bílé, poz-

dějizlatožluté, nakonec se měnív hnědou cystu
Cysta: 200-600 vajíček

Larva: hadovitá, od 3, larvarního stupně diferen-
ciace
Velikost: 0,4-0,6 mm
zbarvení: bílé

Přezimující stadium: cysta s |arvami

Poěet generací: 1-2
Hostitelské rostliny: brambor, rajče, lilek a lilko-

vité plevele

Vývojový cyklus: Hádátko přežívá v půdě jako

cysta a může přežít v půdě až 20 leI. Zaóíná se
vyvtjet při teplotě 4-7 "C, Při teplotě 12 'C jsou

larvy málo aktivní, teprve při teplotě nad ]5 'C
vylézEí z cyst a masově napadají kořínky. Sa-
mičky se po oplodnění měnív cystu. Samečci
žijí volně a jsou cca ],5 mm d|ouzí, Pro jejich

vývoj je příznivé vlhko a na srážky bohaté jaro.

Přenášejí se sadbou, kde jsou cysty zachyceny
na hlízách v úžlabí oček.

Příznaky napadení: Napadeníbrambor v poros-
tu se obvykle projeví ohniskově, zpomaleným
růstem, rostliny tvoří málo stonků, které jsou

slabé, s malými, předčasně žloutnoucími listy,

přičemž žloutnutí postupuje zdola nahoru. Tvo-
ří málo hl2 a kořeny bývají zredukovány, Asi za
sedm týdnů (ve druhé polovině června) po vy-
sazení hlíz lze na koříncích nalézt kulaté nebo
hruškovité cysty velikosti 0,5-0,8 mm, nejprve
bílé, později červenohnědé, Uvnitř cyst se na-

chází 200-600 vajíček a larev, Cysty později

odpadávajíz kořínků do půdy, kterou zamořují.
Kritické množství v závislosti na prostředí je
,10-50 vajček či larev v 1 9 zeminy,

Ochrana: oba druhy jsou regulovanými škodlivý-
mičiniteli
preventivní- výsadba uznané sadby brambor,
dodržování osevních postupů (brambory pěs-
tovat na témže pozemku nejdříve za 5 let), li-

kvidace lilkovitých plevelů, hnojení organickými
hnojivy
přímá - zapravení přpravků s nematocidním
účinkem do půdy

Dospělec: Samečcijsou štíhlí samičky jsou pro-

táhle zakulacené.
Velikost: samečci "1,3-1,6 mm, samičky 0,6 až
0,B mm
Zbarvení: samci bílé, samice nejprve bílé, poz-

dějitmavě hnědé
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Cysta: 200-300 vajíček
Larvy: Opouštějí cystu ve 2. instaru (invazním sta-

diu),

Velikost: 0,5 mm

Přezimující stadium: cysta
Počet generací: 2-3
Hostitelské rostliny: řepa, tuřín, vodnice, řepka,

zell, špenát, hořčice z plevelů ohnice, merlík, le-

beda, rdesno
Vývoiový cyklus: V půdě setrvávají cysty s živo-

taschopným obsahem 7-10 let. Larvy opouštějí
cystu při teplotě nad 10 'C a dostatečné vlh-

kosti pŮdy, a Io i za nepřltomnosti hostitelské

rostliny. lnvazní larvy druhého instaru pronikají

do kořenového systému z půdy. Na kořenech
hostitelských rostlin se nachází 0,6-0,8 mm

dlouhé cysty citronovitého tvaru, které obvyk-

le obsahují200-300 vajíček a larev, Zprvu jsou

cysty bílé, po opadu z kořínků se měnína tmavě

hnědé, V cystu se vyvinou samičky po oplod-
nění. Cysty se šíří hlavně splavováním půdy

a cukrovarnickými kaly,

Kritické množství je 1000-i500 vajček nebo
50 cysi ve ]0O cm3 zeminy.

Příznaky napadení: Od konce června nebo za-

čátku července se v porostu objevujív ohnis-

cích rostliny zbržděného vzrůstu, s menšími

a světlejšími listy. Za suchého slunečného po-

časí přes den listy vadnou, v noci se vzpřimují.

Řepa má krárký hlavní kořen celerovitého tvaru

s nadměrným množstvím postranních kořínků,

na nichž se nacházejí bílé cysty,

Ochrana:
preventivní - správné dodržování osevních
postupů (nepěstovat řepu po řepce nebo jiné

předplodině z čeledi brukvovitých), na zamo-
řených pozemcích pěstování řepy nejdřve za
4 roky, zaYazování nepřátelských rostlin (cekan-

ka, cibule, česnek, žito, kukuřice, vikev, bob)

do osevních postupů (ty stimulují hádátka k vy-

lezení z cyst, a vylíhlé larvy se v jejich pletivu

nemohou vyvúet), tyto nepřátelské rostliny ne-

zařazovat těsně před řepu, důkladné obdělává-
ní půdy (v provzdušněné půdě larvy opouštějí

cysty a za nepřrtomnosti živných rostlin hynou),

odstraňování plevelných rostlin;

přímá - chemická ochrana je nákladná a její

efekt je krátkodobý. Ošetření přichází v úvahu
při výskytu více než 30 cyst s životaschopným
obsahem ve ,100 cm3 zeminy.

Dospělec: Samičky jsou citronovitého tvaru,
Velikost: 0,5 mm
zbarvení: samice tmavě hnědá nebo červeno-
hnědá

Přezimující stadium: cysta
Poěet generací: několik
Hostitelské rostliny: kaktusy a pryšce z rodu

CereLls, Echinocactus, Epiphyllum, Mammilla-
ria, Opuntia, Zygocactus, Euphorbia ap.

Vývojový cyklus: Cysta přežívá v půdě několik
let, k líhnutí larev dochází v okamžiku, kdy se
cysta dostane do prostoru s kořenovými ex-

sudáty živné rostliny, lnvazní larvy pronikají do
kořenů a živí se jejich štávami, Vývoj hádátka
probíhá při teplotě 18-26'C. Jedno pokolení

se vyvljí 29-34 dnů, v př2nivých podmínkách
skleníků má několik generacído roka.
V cystu se samice přemění po páření, které
probíhá na povrchu kořenů. Samci po páření

hynou,
Příznaky n a pa d e n í: N apade n é rostl i ny zakr ňují,

jsou žIutozelené barvy, zvadlé, pletivo je měkké
a později rostliny hynou, Na kořenech nachá-
zíme cysty samiček, které se později uvolňují

apřežíval( v půdě.

Ochrana:
preventivní- použití nezamořené zeminy pro

pěstování i přesazování kaktusů
přímá - použití granulovaných nematocidů
nebo opakovaná zálivka půdy nematocidními
přpravky

nÁĎÁrrn HÁLKOTVORNÁ - samičky žijí čas-
to hromadně uvnitř kořenŮ, jejichž pletiva se zdu-
řují v kulovité nebo hruškovité nádory velké až
někoIik centimetrů.

Ve vzniklých hálkách se po oplodněnísamičky
množí a vylíhlé larvy se po rozpadu hálky rozlézqí
na nové kořeny.

Dospělec: Samičky hádátka majítělo kulovité až
hruškovité, samečci jsou červovití,

Velikost: Samičky dosahují rozměru 0,6 až
O,B mm, samečcijsou 1-1,3 mm dlouzí.

Larva: invazivní
Velikost: zhruba 0,4 mm



Přezimující stadium: ve vaječném vaku v půdě
Poěet generací: několik
Hostitelské rostliny: mrkev, cibule, salát, rajčata

a z okrasných rostlin rostliny z rodů Camellia,
Dianthus, Gerbera, Petunia, Primda, Saintpau-
lia, Sanseviera a1,

Vývojový cyklus: Samička klade vajíčka do žela-
tinového pouzdra na povrch hálek, v němž pře-

čkávají nepř2nivé podmínky něko|ik měsíců až
let. Jejich další vývoj je závislý na teplotě a živ-
ných rostlinách, Vylíhlé larvy 2, stadia opouštějí
pouzdro, vyhledávají živné rostliny, pronikají do
pletiv a usídlují se v kořenech v oblasti střed-
ního válce. Přijímáním potravy dráždí rostliny
k tvorbě obrovitých buněk a kořenových hálek.
Samička v době pohlavnízralosti naruší zadní
částí těla pletivo hálky a dochází k jejímu oplo-
zenívolně se pohybujícím samcem, který opus-
tí v době dosažení své pohlavní zralosti hálku
nebo dochází k oplození uvnitř hálek,

Příznaky napadení: Stupeň poškození rostlin je

závislý na počtu larev v půdě, Napadené rost-

liny jsou nízkého vzrůstu, rychle za teplého po-
časí vadnou, přes noc pak rychle zregenerují,
často se podobají př2nakům z nedostatku ži-
vin, Na cibuli kuchyňské se hálky téměř netvo-
řl, jen dochází k prodlužování kořenů, které je

výrazné. Rostliny ze semene jsou pak výrazné
menší a v některých přpadech nevytvářejí ci-
bule. U kořenové zeleniny dochází k rozvoji há-
lek, zvlnění špiček kořene, rozvětvení kořenŮ,

a tím ke zkrácení hlavního kořene. Objevuje se
chomáčkovitost a svazečkovitost sekundárních
kořenů. U řepy se můžeme setkat s tzv, vou-
satostíkořenů. U napadených brambor vznikalí
malé hlízy, s mírně vydutými zhnědlými místy,
v nichž se ukrývají samičky.

Ochrana:
p r ev e n t i v n í - zab r ánit zavl eč e n í hád' áIka p ů d o u

nebo sadbou, odstraňování rostlinných zbytků
a hubení plevele
přímá - propařování půdy vodou (90-95 "C po
dobu ,15-20 

min.) nebo použití nematocidních
přípravků (práškové a granulované)

Příznaky napadení: Poškození se
sníženým růstem, žloutnutím listů

projeVUJe

a tvorbou

malého počtu květních výhonů. Staršívýsad-
by jsou silněji napadány.

Ochrana:
preventiv ní - výběr zdravých sazenic, střídání
pozemků, na nichž se konvalinky pěstují
přímá - zálivka nematocidními přpravky v do-
bě prvních výskytů nekróz na kořenech

VoLNĚ žllící xÁĎÁrxn _ tato hádátka nesa-
jí na jednom místě, ale migrují v půdě a střídají
hostitelské rostliny. Larvy pronikají do kořenových
pletiv, ze kterých vysávají buňky, Napadené buň-
ky pak nekrotizují a na kořenech vznikají tmavé
léze.Také může docházet ke zmnoženívlasových
kořínků.

Dospělec: tělo červovité
Velikost: 0,5 mm
zbarvení: bílé

Hostitelské rostliny: mrkev, celel černý kořen,
jahody, máta peprná, okrasné rostliny (tuli-

pány, hyacinty, mečíky, kosatce a lilie); méně
brambor, kukuřice, hrách, íazol a jetel; zřídka
cibule, vojtěška, pór a jílek, ale nepoškozuje
pšenici, ječmen, žito, oves, špenát, červenou
řepu a svazenku

Vývojový cyklus: PaIří mezi kořenové endo-
parazity, Přežívá volně v půdě a příležitostně
paraziilule na rostlinách. Hádátko se vyskytuje
především na písčitých půdách. V našírepub-
lice patří mezi běžně se vyskytující druhy.

Příznaky napadení: Napadené pletivo kořínků
po vysátí rychle nekrotizuje a na povrchu se
tvoří tzv, léze. Tyto lokální nekrózy o velikosti
2-3 mm jsou zprvu červenohnědé barvy, poz-
ději tmavnou a kořen, často i působením dru-
hotných patogenů, odumírá. Na zamořených
pozemcích bývá ohniskový výskyt, U rostlin
je potlačený růst, zejména ve druhém roce po
výsadbě. Napadené, shnilé kořeny odpadají
přímo pod napadenou cibulí,

Ochrana:
preventivní- vzhledem k širokému okruhu hos-
titelských rostlin je ochrana založená na střídá-
níplodin obíížná
přímá - použití nematocidů, popř. asanace
pozemku výsadbou nepřátelských rostlin (Ia-
geťes spp.)



Kontrolní ol.ázky a úkolyl
1. Uved'te, jak rozdělujeme hádátka

podle místa, kde škodí,

2. Vysvětlete, co to je pohlavní

dimorfismus a u kterého hádátka se

vyskytuje.

3. Která hádátka patří mezi kořenová

a jaké jsou příznaky jejich napadení?

4. Kterázhádátek nejvíce škodína

cibulovinách?
5. l{lerázhádátek mŮžeme označit jako

polyfágnía co to znamená?

6. Jak a kde škodíhádátka listová?

Výskyt: Jsou polyfágními škůdci, svým žírem

na listech, plodech a jiných óástech rostlin

poškozují řadu především širokolistých rost-

iin zeleniny, okrasných, ale i plevelů, jak ve

volné přírodě, tak ve sklenících, pařeništích

včetně skladů, kde poškozují skladovanou

zeleninu žírem, a svým slizem a trusem zne-

hodnocují její kvalitu, Št<oOy vznikají převáž-

ně v noci.

Příznaky napadení: Ožka]í 1emné a měkké

části rostlin - tvoří v listech většinou mezi

nervy dky, ožtraJí i plody jahod, okurek, tyk-

ve, spadlá 1ablka nebo i kůru stromů, pokud

je mladá. Dále ožkqí kořeny mrkve, řepy,

brambory, hlízy květin nebo i houby,

Měkkýši
a) stimák b) plzák c) hlemýžd'-
kladení vajec

črlrĎ: Limacidae - slimákoviti

Tělo mají dlouhé, šiíhlé, v zadní části těla ma-

jí kýl. Konec nohy je zašpičatělý a chodidlo je

iozděleno na tři podé|né pruhy, Dýchací otvor

patrný na pravé straně štítu, leží v jeho zadní

polovině. K hojným škůdcům patříslimák nej-

větší (Llma x maximus), slimák pestrý (Limax

flavus),

7.2.§.2 Kmen: Ntrallusca - měkk:ý§i

Z tohoto kmene škodí zemědělským plodinám

několik druhů suchozemských plicnatých plžů,

patřících do čeledi slimákovití (Limacidae), sli,

m áčkovití (Ag r i ol i m ac i d ae), plzákoviií (Ar i o n i -

d ae) a h l e mýždbv iií (1 e l i c ac ae),

Stavba těla: Majíměkké nečlánkované tělo, kie-

ré představuje kožnísvalový vak (hlava, noha,

útrobnívak). Hlava je dobře odlišitelná od těla,

Na hlavě 1sou dva páry zatahovacích tykadel,

spodní mají funkci hmatovou, na svrchních

1sou oči. Pohybují se pomocí svalnaté nohy,
'která 

zanechává v místech svého pohybu

lepkavý sliz, který po zaschnutí tvoří stříbři-

tou stopu. Dýchají pláštbvou duiinou, která le

s vnějším prostředím spojena dýchacím otvo-

rem.

Rozmnožování: Jsou to hermaíroditi, po vzá-

1emném oplození kladou do vlhké půdy, me-

chu, pod kameny, prkna, tam, kde 1e vlhko,

vajíčka většinou ve skupinách kolem 15 kusů,

Jejicn rozmnožovací schopnost 1e značná,

ročně mohou naklást přes 40O kulatých bílých

sklovitých vajíček, Vývojje přímý, Lzn, žezvalí,

ček se líhnou mládáta jen několik mm dlouhá,

podobná dospělcům a poměrně rychle dospí-

vají(asi za 6 týdnů),

Poěet generací: 1 čivíce do roka

eřezimulící stadium: ve formě vajíček nebo

1ako mladí či dospělí jedinci v půdě nebo ve

sklepě

b

.


