n
ději se rozlézalía hloubívlastníchodby, půdu
opouštějí pouze dospělci. Dospělé krtonožky
létajív noci,

Příznaky napadení: Největší škody způsobují

dospělé krtonožky stavbou hnízd, Rozrývají pŮdu blízko pod povrchem. Nad
hnízdem
' požtqímladé rostlinky a překusují podzemní
části starších rostlin, dále podhr abávalí mladé nebo vysazené rostliny. Poškozuje nejen
sadbu v pařeništích, ale také polní zeleninu
a okrasné rostliny.
Ochrana:
přímá - obtížná, hubení otrávenými návnadami, nástrahami, likvidace hnízd s vajíčky
a larvami, v místě výskytu hnízd ohniskové
vadnutí a odumírání rostlin

ti rostlin ztrácejí vzhled, jsou vstupní branou
pro patogeny a často zahnívalí
Ocňrana:
přímá - obtžná, většinou nástrahy, pod
nimiž
se škvoři me'chanicky ničí

Kontrolní otázky a úkoly:
1.

2.

3.
4.
5.

ŘÁD: Dermapíera - škvoři

Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi

hmyzem s proměnou dokonalou
a nedokonalou,

Jak se od sebe lišíhousenka a housenice?
Uvedte, jaké jsou podtypy apodních

larev.

Jak a kde škodíkrtonožka obecná?
Uvedte škodlivost škvora,

N/ají protáhlé tělo,

na zadečku sklerotizované
cerky, které sloužíkobraně a přidržování
kořisti.
Přední křídla jsou zkrácená, zadní jsou
blanitá.
Vývoj probíhá paurometabolií, Do roka
majíled-

nu generaci a přezimuje dospělec. Larva prochází 5 vývojovými instary a jelí vývoj trvá
5-6
měsícŮ. Jsou to všežravcia
aktivní
za
1sou
šera
a v noci, U nás je nejběžnějšíškvor obecný
(Fo

rf i c u l a au ri cu taria),

Dospělec:
Larva:

-

polokřídli

Vývoj jedinců probíhá paurometabolií (ploštíce,
křísi, mery, většina mšic a samjce červců;
nebo
neometabolií (molice, mšice, korovnice, samct
červců).Velmi běžná je u tohoto hmyzu partenogeneze (mšice), ovoviviparie (cervci) nebo
vivipa-

rie (mšice),

ŠxvoROBEONÝ forticuta auricularia)
Velikost: 14-23 mm
zbarvení: černohnědé až narezlé, hlava

Ř ÁV: tte m ipte ra

rezavá

Velikost: jako dospělec
Zbarvení: světlé, s měkkou bělavou pokožkou

Přezimující stadium: samice v půdě
Poěet generací: 1
Hostitelské rostliny: polyfág
Vývojový cyklus: Přezimují samičky v půdě.
V březnu kladou vajíčkamělce pod povrch
pŮdy, Larva se vyvrjí 5-6
měsíců,dospělci

potom přezimulí, Larva i dospělci
škvora 1sou
aktivní v noci, ve dne se zdržuje v
úkrytech.
Příznaky napadení: Jedná se o všežra
vce, živí
se drobným hmyzem, např mšicemi, přrpad-

ně poškozuje

kořeny, lodyhy, listy, korunní
plátky, pupeny, poupata plody
a
zelenin, bobulovin a okrasných rostlin. Poškozené
čás-

Dospě|ci a larva škodísáním, v jehož důsledku docház(u rostlin k barevným nebo tvarovým
změnám. Některé druhy jsou významnýmr přenašečivirů a bakterií. Také znečištujírostiiny
medovicí a voskem, v důsledku čehožse na
rostlinách
objevují saprofytické houby (cerně).

Heteroptera - ploštice
Skupina malých až velkých druhů (1-2O
mm)
s plochým tělem a dvěma páry kYídel, která jsou

v klidu naplocho složena nad tělem.
Předníkřídla
jsou v bazálníčásti kožovitá (polokrovky),
zadní
křídla jsou blanitá,
Ústní úsŤojíje bodavě savé. Nohy fytofágních
druhů převážně kráčivé.U dravých
árui,: ploštic
je první pár nohou někdy přeměněn
na loupeživé nohy, přizpŮsobené k uchopení
kořisti. lVnoho
druhů ploštic má vyvinuty pachové
žlázy, kíeré
v době ohroženíjedince vylučujípáchnoucí
sekret a feromony se shromažd.ovací
nebo sexuální

