
funkcí. Pachové žlázy nymf 1sou umístěny na 4.-6.
zadečkovém článku. Dospě|ci mají pachové žlázy
na zadních článcích hrudi, jejich vyústěníje štěr-

binovité.

Vývoj u ploštic probíhá paurometabolií. Sami-
ce fytofágních druhů kladou vajíčka ve skupinách
na listy nebo vytvářejí zářezy do pletiv rostlin, kam
pak kladou vajíčka, Larvy procházqí zpravidla
pěti růstovými stupni, které se podobají dospěl-
ci. Nemají pohlavní orgány, počet článků tykadel
a chodidelje menšínež 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 vyvíjí jedna nebo dvě generace,
Přezimují jako vajíčka (klopušky) nebo dospělci
(kněžice).

Většina druhů je íytofágní a polyfágní (klopuš-

ka chlupatá), některé oligofágní (kněžice obilná)
nebo monofágní (sítěnka pěnišníková), Sají pře-

vážné na nadzemních částech rostlin. v oůsled-
ku vylučování toxických slin dochází k rozpadu
okolních buněk, Posátá místa se zbarvují žlutavě,
později hnědnou a zasychalí (nekrotizuj|. 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 používají ve skle-
nících druhy z rodu Orlr"rs proti třásněnkám, svi-
luškám a mšicím,

Dospělec: tělo štíhlé, úzce ová|né, povrch těla
matný, bez chloupků
Velikost: 5-7 mm
Zbarvent jasně zelené

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

Přezi muj ící stadi um: vajíčka nakladená do ků ry
mladých větviček listnatých stromů

Počet generací: 1

Hostitelské rostliny: olše, vrba, jabloně, ryb2

Vývojový cyklus: Přezimují vajíčka nakladená
do kůry mladých větviček listnatých stromŮ,

hlavně olší, vrb a jabloní. Koncem dubna se
z přezimujících vajíček líhnou larvy, které sa-
jí na pupenech a mladých výhoncích jabloní

arybízu.
Pííznaky 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 sají na mladých plodech, které se de-
formují, posátá místa korkovatí a praskají. Při

silném napadení se může snížit výnos plodů

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

Ochrana:
přímá - jarní postřik vhodnými pesticidy, proti

larvám a dospělcům použlt kontaktniinsektici-
dy v průběhu vegetace

Dospělec; povrch těla porostlý hustými světlými

chloupky, takže se zdállýI matný
Velikost: 4,5-6 mm
zbarvení: variabilní základní zbarvení - zeleno-
žluté, šedé, šedohnědé až hnědé

Larval
VelikosL 5-6 m

zbarvení: žlutohnědé
Přezimující stadium: dospělci na okraji |esů,

zejménajehličnatých
Poěet generací: 1

Hostitelské rostliny: Polyfág z kulturních rostlin
napadá nejčastěji bobovité rostliny, rybíz, an-
grešt a různé květiny, zqména chryzantémy,
ale i plevelné rostliny.

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

zimoviště.
Příznaky napadení: Dospělci i larvy sají na

štávnatých částech rostlin (Iistech, pupenech,
poupatech, květech, květních stopkách i na
semenech). Při slabším výskytu jsou př2naky
sání nenápadné, při silnějším výskytu dochází
k deformacím listů a květů, posátá místazakr-
ňují, nekrotizují, zasychají a opadávají poupata,



u bobulovin dochází také k deformacia opadu
plodů.

Ochrana:
přímá - kontaktními insekticidy

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

Larva:
Velikost: asi5 mm
zbarv ent zelené, žluIozelené

Přezimující stadium: vajíčka na různých dřevi-
nách

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

švestky, rybz, růže, květiny, polní plodiny
Vývojový cyklus: Přezimujívajíčka na různých

dřevinách, jsou jednotlivě nebo ve skupinách
ponořena do kůry jednoletých nebo dvou-
letých větévek. V dubnu se líhnou z vajíček
larvy, které sají na rozvljejících se pupenech
a rozvíjejících se listech dřevin, na nichž se
vylíhly, Koncem května dospívají a dospělci
se stěhují na různé byliny (bobovité pícniny,

brambory, řepu, jahodník, růže, chryzanté-
my aj.), do jejichž lodyh kladou vajíčka, Lar-
va druhé generace se vyvíjí od července do
záYí a dospělci druhé generace migrují zpět
na dřeviny, kam kladou do kůry letorostů pře-

zimující vajíčka.
Příznaky napadení: Posáté listy se deíormují,

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
prvnía druhé generace dotykové insekticidy

Dospělec: tělo krátké, ová|ně 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

Poěet generací: 1

Hostitelské rostliny: polyfág - vrba, olše, ně-

které ovocné stromy, ostružiník, maliník, vinná

réva aj,, u nás hojný druh
Vývojový cyklus: Z pYezimulících 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 deíormace mladých vý-

honů.
Ochrana: jen výjimečně, používání kontaktních

insekticidů

Dospělec: tělo silně vyklenuté, podlouhle vejčité

Velikost: 5,1-5,B mm
Zbarvení: trávově zelené, se světlými chloupky

Přezimující stadium: vajíčka na plevelech
Poěet generací: 1

H ostitelské rostl iny: plevel né rostl i ny, rybíz
Vývojovtý cyklus: Přezimují vajíčka vykladená

v hustých řadách do lodyh pelyňku pod kvě-
tenství, Na jaře se líhnou larvy, které dospívají
na začátku července a sají na bylinách a ry-

bfuu.

Přízhaky napadení: Dospělci svým sáním od
poloviny červenoe až do října způsobulí zka-
deření a proděravění vrcholových listů.

Ochrana: jen výjimečně, použvání kontaktních
insekticidů

Dospělecl tělo oválně vejčité
Velikost: 5*7 mm
Zbarvení: ocelově černé, Iesklé

Larva:
Zbarvení: černé s kovovým leskem a různě
rozložený mi žl utým i skvrnami

Přezimuj ící stadium: dospělci
Poěet 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, zasychání a opad květů či
plodů.

Ochrana: Většinou se neprovádí, v případě nut-
nosti je možné použlt dotykové insekiicidy.

Příznaky napadení: Sáním na listech, mladých
výhonech a měkkých plodech způsobují cie-
formaci růstu,

Ochrana: Poškození rostlin je nevýznamné, pro-
to se neprovádí.

Dospělec:
Velikost: středně velká ploštice, ]O mm
Zbarvení: hnědé, pouze vrchol štítku žlutavý,
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, kteří na ja-
ře kladou vajíčka a larvy se vyskytují v květnu
až červenci.

Příznaky napadení: Št<odísáním na listech, leto-
rostech, ale hlavně plodech, především na bo-
bulovinách, jahodníku, maliníku aj. Napadené
plody jabloní hrbolatí, pletivo dužniny hnědne
a zastavuje růst, napadené plody jahod a ma-
lin vadnou. Po podráždění zanechává ploštice
nepřljemný zápach na plodech irukou.

Ochrana: Většinou se neprovádí.

Dospělec:
Velikost: 12-14 mm
Zbarvení: zelené, přezimující jedinci jsou hně-
dozelení nebo hnědí

Larva: tělo ploché
Velikost: 10 mm
zbarv ení: světle zelené

Přezimující stadium: dospělci
Poěet generací: 1

Hostitelské rostliny: duby, břízy, 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, št'ovíky, v bl2kosti vodních toků. Larvy se
vyskytují od června do srpna. Dospělci nové
generace se pak objevují od července a pře-
zimují,

Dospělec:
Velikost: 12-]5 mm
Zbarvent jednobarevné hnědé, někdy s bron-
zovým leskem

Přezimující 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, jab|oních, slivo-
ních, angreštu.

Vývojový cyklus: Přezimu1( larvy v prasklinách
kŮry stromů, dospělcr se pak objevují v květ-
nu, po páYeníkladou vajíčka, larvy na podzim
zalézalí do prasklin kůry, kde přezimují.

Příznaky napadení: Přímé škody sáním praktic-
ky nepůsobí někdy však znehodnocuje plody
silně 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
zbarvení: červenoh n ědé

Larva:
Zbarvení: zprvu zelenooranžové až hnědoo-
ranžové

Přezimující stadium: dospělci
Počet generací: 1

Hostitelské rostliny: jehličnaté dřeviny
Vývojový cyklus: 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-

vúejících se šiškách nebo jehlicích, Po pěti in-

starech larvy dospvajía shlukujíse na podzim

k přezimování do různých suchých úkrytů.

Příznaky napadení: Dospělci a larvy sají na ge-

nerativních orgánech, óímž snižulí výnos se-
men. Kromě toho může způsobit škody z hy-

gienického hlediska v lidských obydlích, kam

se může také nastěhovat.

Ochrana: Prozatím je povinné ohlášení výskytu.

Dospělec: okraje štítu si|ně rozšířené, ploché

a blanité, se slt'ovitou strukturou
Velikost: 3-3,5 mm

Zbarvení: tmavě hnědé a polokrovky bělavě

žluté
Larva:

zbarvení: světle žluté s tmavou h|avou a tma-
vými skvrnami na zadečku

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

ořešák a další dřeviny

Vývojový cyklus: Samička klade vajíčka do řa-

píků nebo žilnatiny listů, přičemž část vajíčka
vyčnílvá. Larvy a dospělci sají na listech a plo-

dech. Druh je rozšířen v teplejších oblastech,
u nás se vyskytuje sporadicky, ale může se lo-

kálně masově přemnožit.

Příznaky napadení: Sáním listy žloutnou a za-
sych4í, jsou na nich patrné drobné černé ku-
pičky trusu. Dochází k deformacím a opadu
mladých plodů,

Ochrana:
přímá - na silně napadených stromech postři-

ky dotykově působících insekticidů

Dospělec
Velikost: 3-4 mm, velmi dlouhá tykadla
zbarvení: nažloutlé nebo nazelenalé, křídla
průhledná

Larva:
Velikost: asi3 mm

Zbarvení: nejprve jasně zelené, později hnědé

se žlutými a hnědými trny

Přezimující stadium: vajíčka v listech rododen-

dronů
Poěet generací: 1

HostiteIské rostliny: rododendrony, do Evropy

zavlečena ze Severní Ameriky, u nás vzácná,
jen v některých okrasných parcích

Vývojový cykIus: Přezimující vajíčka na spodní
straně listů podél hlavnížilky 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 překrývajíje hně-

dým skeletem.
Příznaky napadení: Larvy a dospělci sají na

spodní straně listů a vytvářejí početné kolo-

nie, Na posátých listech vznikalí drobné světlé

skvrny, na spodní straně jsou lepkavé černé
kupičky trusu a exuvie (svlečená vnější kostra

s kutikulou). Sáním poškozené listy se defor-

mují, vadnou a předčasně opadávají.
Ochrana:

přímá - možno aplikovat dotykově působící
insekticidy počátkem léta

Dospě!ec:
Velikost: 3-4 mm
Zbarvení: černé, těIo kryté průhlednými polo-

hovkami s bílou žilnatinou a tmavými skvrna-

mi uprostřed
Larva: drobnější, vřetenovitého tvaru

Vellkost: 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 dospívají

a sají na listech až do podzimu. Přezimujíve
skupinách pod kůrou ve skupinách.

Příznaky napadení: Sáním larev a dospělců
na spodní straně listů dochází k postupné-
mu blednutí a žloutnutí listové čepele. Na
spodní straně listů zanechávaí ploštice po

{



sobě kapičky černého trusu. V dŮsledku sá-
ní se pak mladé listy deformují a při silném
napadení dochází k předčasnému odumírání
a opadu listů. Napadené stromy bývají na-
padány houbovými patogeny napY. Apiogno-
monia veneta,

Ochrana:
přímá - insekticidy proti savému hmyzu hlav-
ně v polovině června na larvy a v červenci

Méně významní škůdci:

SÍŤnnrry (Stephanitis takeyai a Stephanitis
oberti) - jejich larvy způsobují svým sáním
poškození listů rododendronů, což se proje-

vuje na jejich spodnístraně ve formě světlých
skvrn a přrtomnostítrusu a svlečky larev, Silně
napadené listy žloutnou a opadávají, oslabe-
né rostliny pak odumkají.
Ochrana:
přímá - zpětný řez nebo likvidace napadených
rostlin, chemické ošetření proti dospělcŮm
a nymfám insekticidem proti savému hmyzu

Cicadomorpha - křísi

Křísi dorůstají různé velikosti (do 7 cm) a různí se
i tvarem těla. Mají vyvinuty dva páry křídel, při-

čemž křídla prvního páru jsou zpravidla kožovitá,
různě zbarvená, křídla druhého páru jsou blani-
tá a nejčastěji bezbarvá. Křídla v klidu jsou stře-
chovitě složena přes zadeček, Zadní nohy jsou

u většiny příslušníků uzpůsobeny ke skákání. Při
vyrušení odskakují.

Vývoj je s 5 larválními stupni, Larvy jsou méně
pohyblivé, zato dospě|íkřísi již při nepatrném vy-
rušení odlétají. Kůžičky čili exuvie po larvách zů-
stávají mezi chlupy na rubu listů až do podzimu.

Jsou výlučně fytofágní, škodí sáním na rostli-
nách, následně také přenosem viróz a fytoplaz-
móz. ŠXody způsobené křísy mohou být značné.
Na líci listů ovocných siromů, především jabloní

v chráněných polohách, vznikalí v létě bělavé teč-
ky. ZpočáIku kolem hlavní žilky, pozdéli jsou roz-
místěny po celé listové ploše, někdy v takovém
množství, že je celý list šedobílý. U silně napade-
ných stromů ovoce špatně vyzrává, a opakuje-li
se napadeníněkolik let po sobě ve větším rozsa-
hu, jsou roční přlrůstky malé, Na rubu posátých

listů na|ezneme od června do podzimu bud'larvu,
nebo dospělé křísy.

Na ovocných stromech je nejškodlivějším dru,
hem křísek zelenavý, který se nejčastěji obje-

vuje na jabloních, Dále mŮže škodit na jabloních

křísek šípkový, který hlavně napadá růže,Zdal
ších křísů škodípidikřísek polní a pěnodějka
obecná.

črI_ro: Cicadettidae- xrisrovitl

Dospělec: štíhlý
Velikost: 4-5 mm
zbarvení: světle zelené

Přezimující stadium: dospělci na jehličnanech

Počet generací: 1-2
Hostitelské rostliny: vinná réva, jehličnany

Vývojový cyklus: lmaga přezimujína jehlična-

nech, kde sajíi během zimy, najaře pak pře-

létajína vinnou révu.

Příznaky napadení: Na rostlinách sajídospěl-
ci i larvy od jara do podzimu. Posátá místa
na listech tvoří okrouhlé bělavé nebo šedavé
skvrny, nejprve kolem h|avnížilky, později po

celé listové ploše, při silnějším napadení splý-
vají ve větší odbarvené plochy až k odumírání
okrajů listové čepele. U bílých odrůd dochá-
zí ke svinování listů a zulňování jejich okrajů.

U červených odrůd je mozaikovité zbarvování.
Ochrana:

přímá - postřik insekticidy

Dospělec:
Velikost: až 4 mm
Zbarvení: bílé až špinavě žluté bez tmavé
kresby, se střechovitě složenými křídly

Larva:
Velikost: menší než dospělci
Zbarvení podobné jako dospělec

Přezimující stadium: vajíčka, nakladená pod

kůrou letorostů růží
Počet generací: 1-2
Hostitelské rostliny: růže, jabloně



Vývoiový cyklus: Přezimují vajíčka, první 9e-nerace se objevuje v květnu až červnu. Dru-há generace se vyskytulu u .rpnu á ž"září. Napoďzim pak kiadou samičky vEíčka na výhony

Příznaky napadení: 
^Larvy 

i dospělci sají naspodní straně listů růžr, svym sanrm způsobujížlutou skvrnitost až mramorounol' 
'Ěit 

,e,Zizvláště kolem nervatury. Pletivo v místě sánížloutne, později hnědne. rcromO tono lospOr-ci přelétají i na jabloně.
Ochrana:

přímá - kontaktními insekticidy pouze při sil-ném výskytu larev na spodní straně listů

Velikost; 3-4 mm
zbarveni: žluté nebo žtutozelené s hnědo-černými nebo černými st<vrnám i ro)toZenymi
v charakteristické tvary, zadečet< černY, t<on-četiny žiuté

Larva:
Velikost: kolem 3 mm
Zbarven(: žIuIozelené, na rozdíl od dospělcůbez charakierístických tmavýcn ř**OPřezim ující stadium : vqíčka

Poěet generací: 1-2
Hostitelské rostliny; potyŤágní
Vývojový cyklus: Přezimiují"valčka škůdce nasuchých výhonech a zbytc:tch ,o.'rn 

'anuna jaře se líhnou l
rostlin. arvy, které sají na výhonech

Příznaky napadení: Posátá místa tvoříokrouh-
lé bělavé nebo šedavé skvrny, ki;;;; silněj-šlm napadení splývají ve větší odburuunO prochy, Na rostlinách saje největš, množstu, tareua dospělců v červenci.

Ochrana: V České republice není povole n žád-ný přpravek k ošetření.

Larva:
zbarvení: světlé

Přezimující stadium: vajíčka
Poěet generací: 1

Hostitelské rostliny: rododendrony
Vývoiový cyktus: Samičky kl;;o; riajíčka kon-cem léta a během podzimu do pupánů rodo-dendronů, Na jaře se líhnou tarň nere sajina spodní straně listů mladých výňonů, V čer-
_ venci se objevují dospělci,
Příznaky napadení: Mladé larvy sají na spod-ní straně listů, na nichž zanec'r,,a*1, io .oOOexuvie (svlečky vrstvy kutikuly) pri |Árvanrm

vývoji. Malé množstvíškůdců Áá.pe,.oOu;" nuvzrostlých rododendro nech výrazne poško-
zení. Kromě toho může přenáéet i patogennr
houbu Seifertia azaleae, která*o"O? kvěinípoupata.

Ochrana:
přímá - ošetření insekticidy při prvním výsky-
tu škůdce

CELEĎ: Cercopidae .pěnoděikovití

Dospělec: tělo štíhlé proiáhlé, křídla střechovitěsložena přes zadeček
Velikost: B--1-1 mm
Zbarven(: světle zelené s nevýrazným namod-ralým nádechem

Velikost: 6-8 mm
Zbarvenf: žiuté 

,s různými odsiíny dohněda,jednobarevní nebo různě intenzvne sxvrnit,Larva:
Velikost; kolem 6 mm
Zbarvení: zelenavě žluté v pěnovitém chuch-valci umístěném na rostlinách

Přezimující stadium: vajíčko v povrchových
pleiivech rostlin

Poěet generací: "1

Hostitelské rosttiny: polyfág - zejménabyliny,

_ _,občas na chryzantémách u krrnu 
- t

Vývojový cyklus: Larvy se líhnou v dubnu, do-spívají v červnu. L
od května d" li.t";;}"a 

dosPělci se vyskytují

Příznaky napadení: Svým sáním způsobu-jí pokřivený růst rostlin, kadeření risier. Ho;nydruh na mnoha rostlinách.
Ochrana:

nilma - nutná pouze příiežitostně v doběsilného výskytu dospělců, in.uktliáv"s kon-taktním účinkem



Dospělec:
Velikost: 5 mm, s dlouhými a ploše složenými
průsvitnými křídly
Zbarvení: černé, lesklé s průhlednými blanitý-
mikřídly

Přezimující stadium: larvy v půdě
Počet generací: 1

Hostitelské rostliny: kulturní rostliny, plevele

Vývoiový cyklus: Přezimují larvy, které dokon-
čují svůj vývoj na jaře, a dospělci se objevují
v červnu. Koncem června pak samičky kla-

dou vajíčka pod povrch půdy. Vylíhlé larvy žilí

v půdě v hloubce asi 10 cm, na zimu zalézalí
hlouběji.

Příznaky napadení: Larvy sají na kořenech
hlavně plevelů, dospělci přelétají na kulturní

rostliny a listnaté stromy. Je přenašečem viróz
afytoplazmóz.

Ochrana:
přímá - ošetření porostu insekticidy

Psylloidea - mery

Mery jsou vesměs drobný hmyz s ],5-6 mm

dlouhým štíhlým tělem, dvěma páry blanitých křl-

del, která v klidu skládají střechovitě přes zade-
ček. Podobajíse křísům, od nichž se lišídlouhý-
mi nitkovitými tykadly. Třetí pár nohou je zesílený
a umožňuje odskakování od podkladu, na který
navazuje let na krátkou vzdálenost. Larvy (nymíy)
jsou ploché, málo pohyblivé, často pokryté vos-
kovými výpotky, vylučují sladký trus, který se
nazývá medovice, Vývoj larev prochází 5 instáty.

Do roka malí 1-2 generace. Přezimují jako vajíčka
nebo dospělec. Preferují sání na jemných ple-

tivech - sají na poupatech, květech a někte-
ré druhy přitom vylučují hojně medovici. Nymfy
jsou náročnějšína kvalitu potravy a většinou jsou

monofágní na rozdfl od dospělců. Hospodářsky
nejvýznamnějšími škůdci jsou zqména následu-
jící druhy.

Dospělec:
Velikost: 2,5-3 mm
Zbarvení: m ladé bezkříd lé mery - zelené, starší
okřídlené - zbarvené slámově žluté až hnědo-
žlutě

Vajíěka: oválná, protáhlá, na břišní straně plo-

chá, s krátkým špičatým čpkem či stopkou
Velikost: 0,4 x 0,]6 mm
Zbarvení: zprvu oranžovožluié, později žluté až
červenavé

Larva:
Velikost: jako dospělci
zbarvení: zelené

Přezimující stadium: vajíčko na plodonoších

Počet generací: 1

Hostitelské rostliny: jabloň

Vývojový cyklus: Přezimuje jako vajíčko, které
je připevněno krátkou stopkou ke kůře větévek
na plodonoších a larvy se líhnou v době rozpu-
ku pupenů a sají po vyrašení v úžlabí květních

stopek a v mladých listových růžicích, Dospěl-
ci se objevují od poloviny května a zdržují na

různých rostlinách kromě jabloní, kde též sají.

V září se vracejí zpátky na jabloně, kde kladou
samice vajíčka na jabloně ve skupinách po

3-10 do sousedství pupenů.

Příznaky napadení: Sáním na poupatech a kvě-
tech způsobuje deíormace, zasychání a jejich

opad, Později sajína mladých listech, které se
značně deformují, ŠXoOi pouze na jabloních.

Silně napadené stromy zaostávalí v růstu.

Ochrana:
přímá - provádí se na základě kontroly výsky-
tu vajíček v předjaří- práh škodlivosti 2 avíce
vajíček na 20 pupenech z odebraného vzorku
140 květních pupenů, oleopřípravky, pozdější

aplikací se zasáhnou vylíhlé larvy

Dospělec:
Velikost: 2-4 mm
Zbarvení: zimn( íorma - barva
pod rozlehlou červenohnědou
dou kresbou okrově žlutá až
íorma - bělavě žluté

hlavy a hrudi
až černohně-
hnědavá, letní



Vaiíčka: elipsovitý tvar, na jednom konci krátká

špičatá siopka
Zbarvení: zprvu bílé, později okrově žluté

Larva: tělo velmi ploché

Zbarvení: žluté, v posledním tnstaru částečně

černé
Přezimující stadium: dospělci pod kůrou

Počet generací: 3-5
Hostitelské rostliny: hrušně

Vývojový cyklus: Dospělci přezimují pod kůrou

různých stromů. Od konce února samice kla-

dou vajrčka ve skupinách do prasklin kůry na

bázi pupenů, později na mladé listy a letoros-

ty hrušní, Larvy žijí ve skupinách, nejprve sají

v paždí rašících listů i na květních pupenech,

po třetím svlékání žijí na líci listů, později i na

letorostech i na plůdcích, V průběhu května

se líhnou okřídleníjedinci. Samičky během ve-

getace kladou skupiny vajíček na zelené části

větví, V listopadu se uchylujído zimních úkrytů,

Příznaky napadení: Jedná se o významného

škůdce hrušní. Saje na listech a plodech. Plo-

dy jsou deíormované. Může dojlt k předčasné-

mu opadu listů a plodů. Mera skvrnitá vylučuje

medovici, která ucpává průduchy a znehod-

nocuie plody, na nichž později ulpívají černě,

Stromy malí nízkévýnosy ovoce, oslabený rŮst

a jsou pokryté černí.

Ochrana:
přímá - od dokvétání stromu kontrola počtů

vajíček a nymf na listech a květech, při zjiště-

ní 0,4 vajíčka na 1 m délky dřevního vzorku

provést postřik oleopřpravky v době před

květem, další zásahy provést larvicidy na zá-

kladě výskytu - přrpravky střídat, podporování

výskytu dravých ploštic a slunéčka sedmiteč-

ného v rámci nechemické ochrany

Dospělec:
Velikost: 3-4 mm
Zbarveni: letníforma - různé odstíny oranžové

s tmavými skvrnami, podzimní forma - červe-

ná s černými skvrnami na těle a na křídlech

Vývotový cyklus mery hrušňové
pacopšytla py.cola) 
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Vajíčka: elipsovitý tvar, dlouhé vlákno na konci,
vlákno je delší než vajíčko
zbarvení: žluté

Larva:
Velikost: jako dospělci
zbarvení: žlutavě zelené

Přezimující stadium: samičky ukryté na rŮz-
ných místech, nejčastěji pod kůrou stromů

Počet generací: 3-4
Hostitelské rost!iny: hrušeň
Vývojový cyklus: Přezimují dospělci ukrytí na

různých místech, nejčastěji pod kůrou stro-
mů. Velmi brzy na jařevylézázezimních úk:ry-
tů a klade vajíčka na hrušňové plodonoše do
sousedstvípupenů. Larvy se líhnou od března
do konce května, sají na rozvfiejících se kvě-
tech a listech. Druhá a následné generace kla-
dou vajíčka podél hlavního žebra listu. Samice
posledního pokolení přezimují,

Příznaky napadení; Je velmi vážným škŮdcem
hrušnt, především v teplejších ovocnářských
oblastech. Larvy druhé a dalších generací sají
na rubu listů. Listy napadených hrušnízůstávají
zkroucené, nestejnoměrně se rozv|ejí. Nako-
nec se shromaždují na kůře mladých letoros-
tů a sají vždy těsně vedle sebe, čímž letorosty
usychají, plody černají a opadávají.

Ochrana:
přímá - postřiky v době rozpuku pupenů, po-
užívání postřiků kontaktními insekticidy; v tnte-
grované ochraně se počítá s regulační účin-
ností parazitoidů a predátorŮ.

Dospě!ec:
Velikost: rozpéIíkřídel 3-4 mm
zbarvení: žlutozelené až hnědé

Larva:
Zbarvení: zprvu žIutozelené, později jasně ze-
lené

Přezimující stadium: Přezimují larvy l. instaru
ve vaječných obalech za šupinami pupenů na
výhonech,

Počet generací: 1

H ostitelské rostl i ny: zimosíráz
Vývojový cyklusl Na jaře se líhnou |arvy, které

jsou ve vaječných obalech pokrytých voskem.
V dubnu se objevují larvy druhého instaru, do-
spělci pak v květnu až červnu. Koncem léta a na
zaóáIku podzimu nakladou samičky vajíčka na
koncové pupeny, z niphž se larvy líhnou až na
jaře. V každé hálce se vyvljí jen jedna larva.

Příznaky napadení: Larvy svým sáním způso-
bují deformace nejmladších listů, jež se lžič-
kovitě stáčejí, a vzniká kulovitá hálka, kierá je
žlutavě zabarvené. Kromě toho staršílarvy sají
i na starších listech. Vzhledem k tomu, želarvy
tvoří vosková vlákna, dochází ke znečišt'ování
keřů medovicí, napadené listy blednou.

Ochrana:
preventivn í - pravidelný řez
přímá - při silném napadení chemické ošetření
v období výskytu, v dubnu a květnu proti lar-
vám, během července proti dospělcům

Dospělec a larva:
Velikost a Zbarvení: jako mera hrušňová

Přezimující stadium: dospělec na nejrůzněj-
ších chráněných místech mimo hrušeň

Poěet generací: 3-4
Hostitelské rostliny: hrušeň, peckoviny a keře
Vývojový cyklus: Na hrušeň se vrací v době

rašení pupenů a klade oranžová vajíčka ve
větších skupinách. Vylíhlé larvy sají na listech
i rozvljejících se květenstvích.

Příznaky napadení: Št<oOy se omezují pouze
na zkadeření některých listů. Hospodářský vý-
znam je malý.

Ochrana: Není nutná.

Dospělec: mírně zploštělé tělo, křídla v klidu
střechovitě složená nad tělem
Velikost: 3-4 mm
zbarvení: okrové

Larva: tělo oválné, silně zploštělé
Velikost: 3 mm dlouhé
zbarv ení, oranžovoh nědé

Přezimujícístadium: vajíčka nebo mladé nymfy
Počet generací: 1

Hostitelské rostliny: štědřence - Laburnum
spp.

Vývojový cyklus: Larvy se vyskytují během
května na spodní straně listŮ, DospěIci jsou
pak na listech a mladých výhonech od května
do července.



Příznaky napadení: Larvy sajína spodnístraně
listů, dospělci pak na výhonech,

Ochrana: Většinou se neprovádí,

Dospělec:
Velikost: ],5-2 mm
Zbarvení: světle zelené, s tmavě červenýma
očima, se žlutou hrudí a čirými křídly

Vajíěka: na jednom konci opatřená stopkou
Zbarven( nejprve bílá, pozdďji žluíá
Velikost: 0,3 mm

Larva: tělo ploché, s plochým lemem kolem ce-
lého obvodu sestávajícím z hustých voskových
tyčinek
zbarvení: žluté

Přezimující stadium: dospělci na větvích jehlič-

natých dřevin
Poěet generací: 1

Hostitelské rostliny: mrkev, petržel

Vývojový cyklus: Dospělci se objevujína listech

mrkve v květnu a počátkem června, v obdo-
bí květu lpy velkolisté, kdy samičky kladou do
listů vajíčka. Vajíčka jsou nejprve bílá, pozdě-
ji žlutá,0,3 mm dlouhá, opatřená na jednom

konci stopkou. Larvy se vyvíjejí asi měsíc, sají
podél listových nervů. Dospělci sají na mrkvi

až do podzimu, potom přelétají na jehličnany.

Kromě mrkve napadá i petržel,

Příznaky napadení: Listy po sání jsou zkade-
řené, do klubka nahloučené a podobajíse lis-
tům kadeřavé petržele. ZůsIávqí zelené, silně
napadené rostliny krní a postupně odumírají.
Deformace jsou způsobovány sáním dospělců
a larev.

Ochrana:
přímá - ošetření insekticidy obvykle pYi zaóáI-

ku květu lpy velkolisté, v době očekávaného
vrcholu náletu, nejpozději při prvních přízna-

cích zkadeření

Dospělec:
Velikost: 3,5-4,4 mm
zbarvent: hnědé

Larva: tělo ploché, podlouhle oválné
zbarvení: bledé, zelenavé žluíé

Vajíčka: špičatá, oranžové žluíá

Přezimující stadium: vajíčka na větévkách
Poěet generací; 1

Hostitelské rostliny: řešetlák
Vývojový cyklus: Z přezimujících vajíček se

líhnou na jaře larvy, které se vyvrjejíve svět-

le žlutých hálkách vzniklých v důsledku sání
larev. Dospělci se pak objevují od srpna do
záY| kdy pak samičky kladou vajíčka na vět-

vičky.
Příznaky napadení: Na jaře se na listech v dů-

sledků sánílarev tvořísvětle žlutavé hálky, které

vznikalí kroucením a duřením listových okrajů.

Pokud dojde k silnému výskytu škůdce, defor-

mujíse všechny listy na keři.

Ochrana:
preventivní- otrhávánía likvidace listů s hálka-

mi u mladých keřů
přímá - u větších keřů aplikace přpravků proti

přezimujícím vajíčkům

Aleyradoidae - molice

Málo početná skupina drobného hmyzu s tělem
1-2 mm velkým se dvěma páry křídel poprá-
šenými voskovými výpotky, které pokrývají také
tělo. Křídla skládajív klidu střechovitě a odstá-
vají od těla, takže sedící molice má trojúhelní-

kovitý tvar. Ústní ústrojí bodavě savé. Larvy
l. stupně jsou pohyblivé, ll, a lll, stupně jsou plo-

ché a nepohyblivé. Vývoj trvá asi 2-3 týdny. Po-
slední, lV. larvální stupeň se mění v nepohyblivé
nepravé puparium, je oválného tvaru opatřené
voskovými výpotky. V pupariu se larva přetvá-

ří na dospělce asi během 6 dnů. Samci ži1( 1en

9-17 dní, samičky až 60 dní. Samičky nakladou
až 160 vajíček. Rozmnožují se nejen bisexuálně,
ale i partenogeneticky. Během roku mají něko-
lik generací, jejich počet závis( na teplotě v prŮ-

běhu roku. Žiii na spodnístraně listů, kde sají.

Přednost dávají mladým listům na vrcholu rost-
lin, kam kladou vajíčka. Molice jsou teplomilněj-
ší, široce oligofágní až polyfágní, Produkují též
medovici.

Molice škodí nejvíce ve sklenících. Jsou to
druhy: molice skleníková (Trialeurodes ya-

porariorum) a molice bavlníková (Bemisia

tabaci), venku škodí molice vlaštovičníková
(A l e u ro d e s p ro l ete l l a).


