výnosovou úrovní na kontrole a přírůstkem výnosu v % nebyla
zjištěna. Byly diskutovány možné příčiny vzniku této situace,
přičemž za zásadní považují autoři zastaralé prahy škodlivosti pro
stonkové krytonosce a blýskáčky a používání mnohdy nadbytečné
insekticidní clony v intenzivně vedených porostech řepky.
Poděkování
Tato publikace vznikla v rámci projektu QH 81218.
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Obr. 1: Pravděpodobná
lokalizace hranic výskytů
obou druhů stonkových
krytonosců na území
ČR. Krytonosec čtyřzubý
(Ceutorhynchus pallidactylus;
CEUTQU) v jarních měsících
pravidelně zcela predominuje
na k. řepkovým (C. napi;
CEUTNA) na východě
republiky. V západní části
země je tomu zcela naopak.

Situace na jaře 2012 podle pozorování v systému MSD
(monitoring – signalizace – doporučení)
Hlavní nálet brouků do porostů proběhl již ve dnech 17.–20. března.
Pozorování náletu krytonosců bylo prováděno v rámci Moravy a Slezska na
91 pozorovacích místech, z toho na 52 místech byl překročen práh škodlivosti.
Místy byly zjištěny velmi vysoké počty brouků, které dosahovaly
u krytonosce řepkového až 100 ks/misku/den a u krytonosce čtyřzubého
119 ks/misku/den.
Je předpoklad, že může dojít ke druhému vrcholu náletu krytonosců,
intenzita náletu bude nízká a je vysoce pravděpodobné, že se bude krýt
i s prvními nálety blýskáčků do řepek.

Graf: Změny v četnosti náletu krytonosců
do porostů řepek na jaře 2012
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