
funkcí. Pachové žlázy nymf jsou umístěny na4,-6,
zadečkovém článku. Dospělci mají pachové žlázy
na zadních článcích hrudi, jejich vyústění je štěr-
binovité,

Vývoj u ploštic probíhá paurometabolií. Sami-
ce fytofágních druhů kladou vajíčka ve skupinách
na listy nebo vytvářq(zářezy do pletiv rostlin, kam
pak kladou vajíčka. Larvy proch ázeji zpravidla
pěti růstovými stupni, které se podobají dospěl-
ci. Nemají pohlavní orgány, počei článků tykadel
a chodidelje menší než u dospělců. Křídla nejsou
vyvinuta, pouze u vyšších stupňů jsou patrné po-
chvy dorůstajících křídel. Larva i dospělci žijí ve
stejném prostředí.

Do roka se vyvtrí jedna nebo dvě generace.
Přezimují jako vajíčka (klopušky) nebo dospělci
(kněžice),

Většina druhů je fytofágní a polyfágní (klopuš-
ka chlupatá), některé oligofágní (kněžice obilná)
nebo monofágní (sltěnka pěnišníková). Sají pře-
vážné na nadzemních částech rostlin. v důsled-
ku vylučování toxických slin dochází k rozpadu
okolních buněk. Posátá místa se zbarvují žlutavě,
později hnědnou a zasycha1( (nekrotizují), Může
dojít i k odpadnutí poškozených pletiv, zejména
na listech, běžné jsou i deformace.

Ploštice kromě přímé škodlivosti se podílejí na
přenosu virových chorob. Některé druhy ploštic
jsou dravé a podílejíse v porostech na přirozené
regulaci škůdců, zvláště méně pohyblivých larev.

Pro účely biologického boje se používalí ve skle-
nících druhy z rodu Orrr.rs proti třásněnkám, svi-
luškám a mšicím.

ČrlrĎ: Miridae - klopuškovití

Dospělec: tělo šiíhlé, úzce oválná povrch těla
matný, bez chloupků
Velikost: 5-7 mm
Zbarvení: jasně zelené

Larva:
Velikost: 4-7 mm
Zbarvení:jasně zelené

Přezimuj ící stadium: vaj íčka nakladená do kůry
mladých větviček listnatých stromů

Počet generací: 1

Hostitelské rostliny: olše, vrba, jabloně, ryb2

Vývojový cyklus: PYezimují vajíčka nak|adená
do kŮry mladých větviček listnatých stromů,
hlavně olší, vrb a jabloní. Koncem dubna se
z pYezimujbích vajíček líhnou larvy, které sa-
jí na pupenech a mladých výhoncích jabloní

arybízu.
Příznaky napadení: Posáté pupeny a výho-

ny mohou zasychat, poupata opadávají, na
mladých listech vznikalí hnědé skvrny a při

dalším růstu se listy trhají. Starší larvy a do-
spělci sajína mladých.plodech, které se de-
formují, posátá místa korkovatía praskají. Při
si|ném napadení se může snížit výnos p|odů

o 30-40 %. V České republrce je hojná zejmé-
na ve středních a vyšších polohách.

Ochrana:
přímá - jarní postřik vhodnými pesticidy, proti

larvám a dospělcům použít kontaktní insektici-
dy v průběhu vegetace

Dospělec: povrch těla porost|ý hustými světlými
chloupky, takže se zdábýt matný
Velikost: 4,5-6 mm
zbarvení: variabilní základn( zbarvení - zeleno-
žluté, šedé, šedohnědé až hnědé

Larva:
Velikost: 5-6 m

zbarvení: žlutohnědé
Přezimující stadium: dospělci na okraji lesů,

zelménajehličnatých
Poěet generací: i
Hostitelské rostliny: Polyfág z kulturních rostlin

napadá nejčastěji bobovité rostliny, rybíz, an-
grešt a různé květiny, zqména chryzantémy,
aIe i plevelné rostliny.

Vývojový cyklus: PYezimulící jedinci se objevu-
jí od poloviny května, Vajíčka kladou samičky
do stonků a řapíků různých rostlin, nejčastě-
ji kopřiv, jetelů aj. Larvy dospvají od počátku
července, od konce srpna přelétajídospělci na
zimoviště,

Příznaky napadení: Dospělci i larvy sají na
štávnatých částech rostlin (listech, pupenech,
poupatech, květech, květních stopkách i na
semenech). Při slabším výskytu jsou př2naky
sání nenápadné, při si|nějším výskytu dochází
k deformacím listů a květů, posátá místa zakr-
ň uj í, nekrotizuj í, zasychaj í a opadávaj í pou pata,

:
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u bobulovin dochází také k deformaci a opadu
plodů,

Ochrana:
přímá - kontaktními insekticidy

DospěIec: samičky - podlouhle vejčité
Velikost: samička - 6,6 mm, sameček - 5,1 až
5,5 mm
Zbarvení: zelené, bez kresby

Larva:
Velikost: asi5 mm
Zbarvení: zelené, žlutozelené

Přezimující stadium: vajíčka na různých dřevi-
nách

Počet generací: 2
Hostitelské rostliny: jabloně, hrušně, třešně,

švestky, rybíz, růže, květiny, polní plodiny
Vývojový cyklus: Přezimují vajíčka na různých

dřevinách, jsou jednotlivě nebo ve skupinách
ponořena do kůry jednoletých nebo dvou-
letých větévek. V dubnu se líhnou z vlíček
larvy, které sají na rozv|ejících se pupenech
a rozvílelících se listech dřevin, na nichž se
vylíhly. Koncem května dospívají a dospělci
se stěhují na různé byliny (bobovité pícniny,
brambory, řepu, jahodník, růže, chryzanlé-
my aj,), do jejichž lodyh kladou vajíčka. Lar-
va druhé generace se vyvlí od července do
září a dospělci druhé generace migrují zpět
na dřeviny, kam kladou do kůry letorostů pře-
zimulící vajíčka.

Příznaky napadeníl Posáté listy se deformují,
letorosty zastavují rŮst, posáté květy a mladé
plody mohou opadávat, nebo jsou znetvořené
a plody mají tvrdé korkovité skvrny.

Ochrana:
přímá - jarní postřiky ovocných stromů vhod-
nými pesticidy (oleopřípravky), proti larvám
první a druhé generace dotykové insekticidy

Dospělec: tělo krátké, oválně vejčité, vyklenuté
Velikost: 5-6 mm
zbarvení: zelené nebo zelenožluté

Přezi m uj ící stad i u m : vaj íčka nakladená nejčas-
těji do letorostů

Počet generací: 1
Hostitelské rostliny: polyfág - vrba, olše, ně-

které ovocné stromy, ostružiník, maliník, vtnná
réva a1., u nás hojný druh

Vývojový cyklus: Z přezimujících vajíček se na
jaře líhnou larvy, které sají na květenstvích
a mladých výhonech.

Příznaky napadení: Svým sáním na květen-
stvích dochází k zastavení vývoje a jejich za-
sychání. Způsobuje i deformace mladých vý-
honů.

Ochrana: jen výjimečně, používání kontaktních
insekticidů

Dospělec: tělo silně vyklenuté, podlouhle vejčité
Velikost: 5,]-5,B mm
Zbarvent trávově zelené, se světlými chloupky

Přezimující stadium: vajíčka na plevelech
Počet generací: 1

Hostitelské rost!iny: plevelné rostliny, rybfu

Vývojový cyklus: Přezimují vajíčka vykladená
v hustých řadách do lodyh pelyňku pod kvě-
tenství. Na jaře se líhnou larvy, které dospívají
na začálku července a sají na bylinách a ry-

bízu,
Příznaky napadeníl Dospělci svým sáním od

poloviny července až do řljna způsobulí zka-
deření a proděravění vrcholových listů.

Ochrana: jen výjimečně, použvání kontaktních
insekticidů

črUĎ: Pentatomidae - kněžicovití

Dospělec: tělo oválně vejčité
Velikost: 5*7 mm
zbarvení: ocelově černé, lesklé

Larva:
Zbarvení: černé s kovovým leskem a různé
r ozložený mi žl utým i skvrnam i

Přezimující stadium: dospělci
Počet generací= 2
Hostitelské rostliny: nejčastěji mrkvovité, mer-

líkovité, brukvovité a lilkovité rostliny, u nás ve|-

mi hojný fytofág
Vývojový cyklus: Vajíčka kladou na listy,



Příznaky napadení: Svým sáním způsobuje de-

formace listů, popř zasychán( a opad květů či

plodů.

Ochrana: Většinou se neprovádí, v případě nut-

nostije možné použít dotykové insekticidy.

Příznaky napadení: Sáním na listech, mladých

výhonech a měkkých plodech způsobují de-

foimaci růstu.

Ochrana: Poškození rostlin je nevýznamné, pro-

to se neprovádí.

Dospělec:
Velikost: středně velká ploštice, ]0 mm

Zbarvení: hnědé, pouze vrchol štítku ž|utavý,

tělo hustě porostlé dlouhými světlými chloupky

Přezimující stadium: dospělci
Počet generací: 1

Hostitelské rostliny: velmi široký polyfág - pře-

devším na bobulovinách, jahodníku, maliníku,

jabloních. Nevyskytuje se však masově, takže

škodlivost není velká,

Vývojový cyklus: Přezimují dospělci, kteřína ja-

ře kladou vajíóka a larvy se vyskytujív květnu

až červenci.
Příznaky napadení: Št<odísáním na listech, leto-

rostech, ale hlavně plodech, především na bo-

bulovinách, jahodníku, ma|iníku aj. Napadené
plody jabloní hrbolatí, pletivo dužniny hnědne

a zastavuje růst, napadené plody jahod a ma-

lin vadnou. Po podrážděnízanechává plošiice

nepřlemný zápach na plodech i rukou,

Ochrana: Většinou se neprovádí,

Dospělec:
Velikost: 12-14 mm

Zbarvení: zelené, přezimující jedinci jsou hně-

dozelení nebo hnědí
Larva: tělo ploché

Velikost: 1O mm

zbarv ení: světle zelené
Přezimující stadium: dospělci
Počet generací: 1

Hostitelské rostliny: duby, břhy, olše, javory,

hlohy, bobuloviny, např. maliník, ostružiník a na

okrasných rostlinách, u nás běžný druh

Vývojový cyklus: Přezimující dospělci na jaře

kladou vajíčka na byliny, jako jsou kopřivy, čist-

ce, štbvíky, v bl2kosti vodních toků. Larvy se
vyskytují od června do srpna. Dospělci nové

generace se pak objevují od července a pře-

zimují.

Dospělec:
Velikost: -]2-]5 mm

Zbarvení: jednobarevné hnědé, někdy s bron-

zovým leskem
Přezimuiící stadium: dospělci
Počet generací: 1

Hostitelské rostliny: Nejčastěji se vyskytu-
je na dubech, bYízách, javorech, habrech,

apod., na bylinách se vyskytuje výjimečně,

příležitostně i na meruňkách, jabloních, slivo-

ních, angreštu.
Vývojový cyklus: Přezimují larvy v prasklinách

kůry stromů, dospělci se pak objevují v květ-

nu, po pářeníkladou vajíčka, larvy na podzim

zalézalí do prasklin kůry, kde přezimují,

Příznaky napadení: Přímé škody sáním praktic-

ky nepůsobí, někdy však znehodnocuje plody

si|ně páchnoucím sekretem z pachových žláz,
příležitostně může sát na listech, ale hlavně

na plodech různých ovocných dřevin, jako

např na meruňkách, jabloních, slivoních, an-

greštu aj.

Ochrana: Většinou se neprovádí,

Dospělec:
Velikost: až20 mm

zbarv ení: červenoh nědé

Larva:
Zbarvení: zprvu zelenooranžové až hnědoo-

ranžové
Přezimující stadium: dospělci
Počet generací: 1

HostiteIské rostliny: jehličnaté dřeviny

Vývojový cyklusl Přezimující dospělci na jaře

nalétají na jehličnany, kde sají na květech, ze-

lených šiškách a semenech. Samičky kladou



vajíčka na jehlice, vylíhlé larvy pak sají na vy-
vljejících se šiškách nebo jehlicích, Po pěti in-
starech larvy dospvají a shlukují se na podzim
k přezimování do různých suchých úkrytů,

Příznaky napadení: Dospělci a larvy sají na ge-
nerativních orgánech, čímž snižují výnos se-
men. Kromě toho může způsobit škody z hy-
gienického hlediska v lidských obydlích, kam
se může také nastěhovat.

Ochrana: Prozatím je povinné ohIášení výskytu,

GELED: Tingidae - sit'natkovití

Dospělec: okraje štítu silně rozšířené, ploché
a blanité, se sít'ovitou strukturou
Velikost: 3-3,5 mm
Zbarvení: tmavě hnědé a polokrovky bělavě
žluté

Larva:
zbarvení: světle žluté s tmavou hlavou a tma-
vými skvrnami na zadečku

Přezimující stadium: dospělci
Počet generací: 2
Hostitelské rostliny: jabloně, hrušně, třešně,

ořešák a dalšídřeviny
Vývojový cyklus: Samička klade vajíčka do řa-

píků nebo žilnatiny lisiů, přičemž čásI vajíčka
vyčnívá. Larvy a dospělci sajína listech a plo-
dech. Druh je rozšířen v teplejších oblastech,
u nás se vyskytuje sporadicky, ale může se lo-
káIně masově přemnožit.

Příznaky napadení: Sáním listy žloutnou a za-
sychají, jsou na nich patrné drobné černé ku-
pičky trusu. Docház( k deformacím a opadu
mladých plodů.

Ochrana:
přímá - na silně napadených stromech postřl-
ky dotykově působících insekticidů

DospěIec
Ve|ikost: 3-4 mm, velmi dlouhá tykadla
zbarvení: nažloutlé nebo nazelenalé, křídla
průhledná

Larva:
Velikost: asi3 mm

Zbarvent nejprve jasně zelené, později hnědé
se žlutými a hnědými trny

Přezimující stadium: vajíčka v listech rododen-
dronů

Poěet generací: 1

Hostitelské rostliny: rododendrony, do Evropy
zavlečena ze Severní Ameriky, u nás vzácná,
jen v některých okrasných parcích

Vývoiový cyklus: Přezimující vajíčka na spodní
straně listů podél hlavní žilky pokryté hnědou
blankou. V květnu nebo červnu se vylíhnou
larvy, které sají do konce července. Na za-
čátku července se objeví dospělci, Samičky
kladou vajíčka, která přezimují, ke konci léta
a na podzim na rub listů a překrývají je hně-
dým skeletem.

Pííznaky napadení: Larvy a dospělci sají na
spodní straně |istů a vytvářejí početné kolo-
nie. Na posátých listech vznikalí drobné světlé
skvrny, na spodní straně jsou lepkavé černé
kupičky trusu a exuvie (svlečená vnějšíkostra
s kutikulou). Sáním poškozené listy se defor-
mují, vadnou a předčasně opadávají.

Ochrana:
přímá - možno aplikovat dotykově působící
insekticidy počátkem léta

Dospělec:
Velikost: 3-4 mm
Zbarvení: černé, tělo kryté průhlednými polo-
hovkami s bílou žilnatinou a tmavými skvrna-
mi uprostřed

Larva: drobnější, vřetenovitého tvaru
Velikost: až3 mm
zbarvení: tmavě hnědé až černé

Přezimující stadium: dospělci
Poěet generací: 1

Hostitelské rostliny: platan západn| platan

východní, platan javorolistý

Vývojový cyklus: Přezimují dospělci, na jaře

kladou vajíčka na spodní stranu listů. Nymfy
se líhnou na přelomu léta a v srpnu dospvají
a sají na listech až do podzimu. Přezimují ve
skupinách pod kůrou ve skupinách.

Příznaky napadení: Sáním larev a dospě|ců
na spodní straně listů dochází k postupné-
mu blednutí a žloutnutí listové čepele. Na
spodní straně listů zanechávají ploštice po


