Stav kolekce žita v současnosti
Kolekce žita aktuálně zahrnuje celkem 732 položek 3 druhů
rodu Secale L. Nejčastějším druhem je Secale cereale L., které je
v kolekci zastoupeno z 98 %. V kolekci jsou obsaženy položky ze
41 států. Nejvíce jsou zastoupeny genetické zdroje původem
z bývalého Sovětského svazu (25,6 %), dále z Německa (11,4 %),
USA (10,8 %), Polska (8,4 %), bývalého Československa (5,8 %)
a Finska 5,3 %). Kolekce je z 86 % tvořena šlechtěnými odrůdami.
Šlechtitelské zdroje a linie jsou zastoupeny z 4,8 %; krajové
a primitivní kultivary z 3,0 % a plané formy z 1,6 %. Převážná
většina položek kolekce je ozimého typu (97,5 %).
Vzhledem k faktu, že žito patří mezi cizosprašné druhy, je jeho
uchovávání v genových bankách značně problematické z hlediska
zachování genetické výbavy jednotlivých položek. Je tedy nutné
zabránit opylení cizím pylem. Při standardním pěstování
jednotlivých odrůd žita je dodržována prostorová izolace mezi
odrůdami, která znemožňuje jejich vzájemné opylení mezi sebou.
Z důvodu nutnosti regenerace a hodnocení velkého počtu
genotypů na jedné lokalitě se přemnožování genetických zdrojů
provádí při technické izolaci v železných kójích s plátěným krytem
postavených nad porosty těsně před květem (Obr. 2). Využití
těchto technických izolátorů klade velké nároky na technické
vybavení a pracovní kapacitu zaměstnanců. Pro některé
genetické zdroje může představovat pěstování pod izolátorem
výrazný stresový faktor (zvýšená vlhkost a teplota, snížená
intenzita slunečního svitu, vyšší rozvoj houbových chorob, atd.).
Sklizené obilky tak mohou být v některých případech drobnější
ve srovnání s volně sprášenými klasy (Obr. 3).
Prioritou v práci s kolekcemi je nejen jejich regenerace
a hodnocení, ale také rozšiřování o nové genetické zdroje. Trend
rozšiřování obou kolekcí je znázorněn v Grafu 1. U kolekce žita se
tato snaha stává stále složitější, neboť většina nových moderních
odrůd žita jsou hybridní. První hybridní odrůda žita byla v České
republice registrována v roce 1992 (odrůda Marder). Podíl
osevních ploch těchto hybridních odrůd se zvyšuje díky jejich
vyššímu produkčnímu potenciálu vlivem heterozního efektu.
Hybridní odrůdy nemohou být v kolekci uchovávány, neboť se pro
výsev používá výhradně osivo generace F1, která vzniká
po křížení rodičovských komponent.
Závěr
Klíčovou mezinárodní aktivitou kurátorů kolekcí genetických
zdrojů je zapojení vybraných položek z kolekcí do projektu
Evropské integrace genových bank (AEGIS), jehož základním
cílem je efektivní dělba práce a integrace kapacit při zajištění
standardů kvality. Do tohoto projektu bylo vybráno 76 položek
ovsa a 36 položek žita výhradně českého původu. U těchto

vybraných genetických zdrojů v současné době probíhá detailní
hodnocení biologických, morfologických i hospodářských
charakteristik.
Získaná data během dlouholetých hodnocení kolekcí jsou
dostupná zájemcům na webových stránkách. V minulosti
k tomuto účelu sloužil informační systém EVIGEZ, který však již
nevyhovoval moderním operačním systémům a v roce 2015 byl
nahrazen novým moderním systémem GRIN Czech 1.9.1, který
je dostupný na adrese:
https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/search.aspx?
Všem zájemcům je možno podle zákona č. 148/2003
a mezinárodních dohod z kolekcí bezplatně poskytnout vzorky
o velikost 5 g, avšak pouze pro potřeby šlechtění, výzkumu
a vzdělávání. Objednávky vzorků zrna jednotlivých genotypů je
možno realizovat přímo v aplikaci informačního systému GRIN
Czech nebo na adrese: kadlikova@vukrom.cz
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Vliv náletu stonkových krytonosců (Ceutorhynchus napi, Ceutorhynchus
pallidactylus) a termínu aplikace insekticidu na jeho účinnost
a výnos ozimé řepky
(The Effect of Flight Activity of Stem Weevils (Ceutorhynchus napi, Ceutorhynchus
pallidactylus) and Application Time on Insecticide Efficacy and Yield of Winter Oilseed Rape)
Spitzer T., Bílovský, J.
Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž
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Souhrn: V letech 2010, 2011 a 2012 byl sledován nálet samců a samiček stonkových krytonosců (Ceutorhynchus napi,
Ceutorhynchus pallidactylus) do žlutých misek, termíny aplikace insekticidů, účinnost a vliv na výnos. Potvrdil se význam teploty
půdy 8°C v 5 cm pro iniciaci náletu stonkových krytonosců. Účinnost insekticidu Biscaya 240 OD (thiacloprid 240 g/l 0,3 l/ha)
byla rozdílná podle termínu aplikace a ročníku. V roce 2010 byl na nejúčinnější variantě průměrný počet larev 3 kusy/rostlinu
(kontrola 11,6 ks/rostlinu), v roce 2011 0,3 kusů/rostlinu (kontrola 2,3 ks) a v roce 2012 2,8 kusů/rostlinu (kontrola 5,6 ks). Sledování
výskytu samiček vedlo k optimalizaci aplikace insekticidu. Výnos byl průkazně zvýšen v roce 2010 a 2011 maximálně o 5 %.
Klíčová slova: krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý, thiacloprid, žluté misky
Abstract: In 2010, 2011 and 2012, the flight activity of males and females of stem weevils (Ceutorhynchus napi and
Ceutorhynchus pallidactylus) using yellow water traps, application times, insecticide efficacy and the effect on yield were
examined. The importance of the soil temperature of 8°C at 5 cm-depth for initiation of the flight activity of stem weevils was
confirmed. In the most effective treatment, the number of larvae was 3 pieces/plant (untreated control 11.6 pieces/plant) in
2010, 0.3 pieces/plant (control 2.3 pieces) in 2011 and 2.8 pieces/plant (control 5.6 pieces) in 2012. The monitoring of females
emergence led towards the optimization of insecticide application. The yield was increased significantly in 2010 and 2011,
maximum by 5%.
Key Words: cabbage stem weevil, oilseed rape stem weevil, thiacloprid, yellow water traps

Úvod
V České republice se v současnosti pěstuje téměř 400 tis. ha
ozimé řepky, což představuje více než 11 % orné půdy. Mnozí
pěstitelé se specializují na pěstování ozimé řepky a pěstují řepku
s více než 30 % podílem ve svých osevních sledech. Výsledkem
vzrůstající intenzity pěstování ozimé řepky jsou nejen vysoké
a stabilní výnosy, ale také zvyšující se nebezpečí ze strany
škodlivých činitelů ovlivňujících růst a vývoj řepky. Mezi ně patří
k velmi významným stonkoví krytonosci druhů – krytonosec
čtyřzubý (Ceutorhynchus pallidactylus /Mrsh./) a krytonosec
řepkový (C. napi Gyll.) Rotrekl (2000); Kazda (2002, 2004;)
Seidenglanz et al.(2006,2007). Ošetření insekticidy je
signalizováno nálety dospělců do žlutých misek časně na jaře
a to: 4–6 brouků/3 dny/1 žlutou misku pro C. napi a 12 brouků/3
dny/1 žlutou misku pro C. pallidactylus (Šedivý at al. 2000).
Seidenglanz at al. (2009) uvádí, že rozdíly v letové aktivitě
samců a samiček vedou k variabilitě výsledného napadení rostlin
a že rozhodujícími faktory, které podstatně ovlivnily konečnou
výši napadení rostlin larvami závisely na počtu samic se zralými
vajíčky v úlovcích na žlutých miskách.
Cílem práce bylo zjistit, zda průběh náletu krytonosců
stonkových na jaře a výskyt samiček ve žlutých miskách má vliv
na účinnost insekticidní ochrany a výnos.
Metodika
Pokusy probíhaly v letech 2010-2012. Na pokusném pozemku
byly umístěny 4 žluté misky naplněné vodou (vždy s několika
kapkami smáčedla). Misky rozmístěné v rozích pozemku byly
v pravidelných 3 denních intervalech vybírány a sběry hmyzu
odnášeny do laboratoře k rozborům. U zástupců rodu
Ceutorhynchus byli spočítáni přítomní jedinci druhů
C. pallidactylus a C. napi. Po té byly odseparovány samičky
a prozkoumány na přítomnost vajíček. Z tohoto pohledu byly
samičky rozděleny na samičky (1) bez vajíček a samičky (2)
s dobře vyvinutými vajíčky, připravené na kladení do rostlin.
V každém roce byl na pokusné ploše založen pokus s aplikací
insekticidu proti stonkovým krytonoscům. Aplikace byly
p ro v e d e n y m a l o p a rc e l n í m b e z e z b y t k o v ý m z á d o v ý m
postřikovačem R&D Sprayers, dávka vody byla 300 l/ha. Aplikace
byly provedeny v týdenním intervalu přípravkem Biscaya 240
OD (thiacloprid 240 g/l) v dávce 0,3 l/ha. První aplikace byla vždy
provedena v době prvního náletu brouků do žlutých misek, nebo
krátce před ním v závislosti na povětrnostních podmínkách.

V roce 2010 bylo provedeno 5 aplikací insekticidu v týdenních
odstupech, v roce 2011 bylo provedeno 6 aplikací a v roce 2012
bylo provedeno 7 aplikací.
Hodnocení účinnosti bylo provedeno v době konce kvetení
řepky odebráním 20 rostlin z každé parcely a zjištěním počtu larev
rodu Ceutorhynchus ve stoncích a řapících listů. Nebylo rozlišeno
mezi oběma druhy a byl zjištěn pouze celkový počet larev
na stonek.
Pokus byl sklizen kombajnem Sampo 2001 a zjištěn výnos při
standardní vlhkosti 8 %. Data byla analyzována metodou analysy
variance (ANOVA) v programu Statistica 7.0.
Výsledky
V tabulce č. 1 jsou souhrnně uvedeny termíny aplikací, počty
larev a výnosy pokusných aplikací insekticidu v jednotlivých
pokusných sezonách.
V roce 2010 byl první výskyt stonkových krytonosců ve žlutých
miskách zjištěn 22. 3. Hlavní nálet dosáhl vrcholu 24.3., kdy bylo
zjištěno ve 4 miskách celkem 140 kusů stonkových krytonosců.
Jednalo se téměř výhradně o Ceutorhynchus palidactylus a to
o 127 samečků a 13 samiček (6 samiček s vajíčky) a 4 kusy
samečků Ceutorhynchus napi. Nálet pak pokračoval až do druhé
poloviny dubna, ale zachycovaná množství kusů byla již velmi
nízká. V celém průběhu sledování se vyskytovali v miskách
samečci a v menším počtu i samičky.
Nejnižší počet larev v rostlinách byl zjištěn po poslední aplikaci
přípravku Biscaya 240 OD 0,3 l/ha 8. 4. 2010. Aplikace v tomto
termínu měla také statisticky významný vliv na výnos, který byl
zvýšen o 5 % ve srovnání s kontrolou.
V roce 2011 byl první výskyt stonkových krytonosců
zaznamenán 16. 3. Celkový nálet stonkových krytonosců
byl v tomto roce velmi nízký a celkem bylo ve všech miskách
za celou dobu sledování zachyceno pouze 16 kusů brouků
(14 kusů Ceutorhynchus palidactylus a 2 kusy Ceutorhynchus
napi). Všichni brouci byli identifikováni jako samečci. Nejnižší
počet larev po aplikaci insekticidu Biscaya 240 OD byl zjištěn
po aplikaci provedené 6 dní po prvním náletu brouků do misek.
Tato aplikace měla také statisticky významný vliv na výnos, který
byl zvýšen o 5 % oproti kontrole.
V roce 2012 byl první výskyt a zároveň hlavní nálet stonkových
krytonosců ve žlutých miskách zjištěn 19. 3. Ve 4 miskách bylo
zjištěno celkem 160 kusů stonkových krytonosců, z toho 147
kusů Ceutorhynchus palidactylus včetně 6-ti samiček, z toho
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2. Účinnost insekticidu Biscaya 240 OD byla velmi rozdílná
v závislosti na termínu aplikace v jednotlivých pokusných letech.
I v termínu aplikace, ve kterém byl dosažen nejlepší účinek,
nebyly rostliny řepky bez přítomnosti larev. V roce 2010 byl
na nejúčinnější variantě průměrný počet larev na rostlinu 3 kusy
(kontrola 11,6 ks/rostlinu), v roce 2011 0,3 kusů (kontrola 2,3 ks/
rostlinu) a v roce 2012 2,8 kusů (kontrola 5,6 ks/rostlinu). V polních podmínkách je ale rozložení počtu larev jiné, než průměrné.
Řada rostlin není napadena vůbec a jen některé mají i několikanásobně vyšší počet larev ve stonku a řapících listů, než je vypočtený průměr. Výskyt živých larev u některých rostlin i po aplikaci insekticidu i v optimálním termínu vysvětluje to, proč se i přes
velmi intenzivní insekticidní
ochranu řepky stonkoví krytoObrázek 1. Teplota půdy v 5 cm, nálet stonkových krytonosců do žlutých misek a optimální termín
nosci stále objevují v lokálně
aplikace insekticidu v pokusech 2010-2012.
vysokých počtech i přes to, že
mají jen jednu generaci v roce
a jsou v dnešní době prakticky vázáni téměř výhradně
na řepku.
3. Potvrdil se předpoklad,
že sledování výskytu samiček ve žlutých miskách může
vést ke zpřesnění termínu pro
optimální aplikaci insekticidu.
Ve dvou pokusných letech
byly nejúčinnější aplikace insekticidu v termínu po zjištění
samiček ve žlutých miskách.
V roce 2010 byl nálet brouků do misek velmi dlouhý
(od 22.3. do 21.4.). První samičky se objevily s třídenním
zpožděním po prvním náletu,
který zachytil pouze samečky.
V dalších termínech hodnocení misek se již nevyskytovaly vysoké počty brouků, ale
vždy byly zachyceny i samičky. Od záchytu prvních samiček se účinnost insekticidních
aplikací postupně zvyšovala.
V praxi obvyklý termín aplikace insekticidu po hlavním náletu krytonosců do misek byl
v tomto roce jen velmi málo
účinný. Nejúčinnější byl naopak pozdější termín 16 dnů po prvním náletu, tedy v době, kdy již do misek nalétávaly i samičky.
Diskuse
V roce 2012 byl nálet krátký a už v prvním náletu byly zachyZ výsledků pokusů vyplývá několik poznatků a závěrů.
ceny samičky a to i s vajíčky. Nejlepší účinnosti bylo dosaženo
1. Potvrdil se význam teploty půdy v 5 cm pro iniciaci náletu
po aplikaci insekticidu hned po prvním náletu krytonosců do mistonkových krytonosců do porostů řepek. Ve všech třech
sek. V tomto roce se termín obvyklý v praxi a termín určovaný
sledovaných letech byla klíčovou průměrná teplota půdy okolo
podle náletu samiček shodovaly. V roce 2011 byl nálet kryto8 °C v 5 cm. V roce 2010 byla tato teplota dosažena 21.3 a první
nosců do misek velmi nízký a jednalo se jen o nálet samečků.
záchyt krytonosců ve žlutých miskách následoval 22.3. a hlavní
Porovnání termínu aplikace tedy nebylo možné.
nálet velkého počtu brouků pak v rozmezí 21.3. – 24.3. V roce
4. Výnos byl statisticky průkazně zvýšen po aplikacích
2011 byla teplota okolo 8 °C dosažena 15.3. a první záchyt
insekticidů v roce 2010 a 2011 v termínech kdy byla účinnost
krytonosců ve žlutých miskách byl 16.3. Pak ale došlo
insekticidů nejvyšší. Přírůstek výnosu však nepřesáhl 5 %.
k výraznému poklesu teplot a další brouci byli zachyceni až
Z celkového počtu 15 insekticidních aplikací provedených
po návratu teploty 8 °C 25.3. V roce 2012 byla teplota okolo 8 °C
v letech 2010–2012 jen ve třech případech bylo dosaženo
dosažena 18.3 a první a zároveň hlavní nálet proběhl 19.3. Podle
průkazného zvýšení výnosu. Tyto výsledky podporují snahu
Gall (2012) brouci přezimují v půdě (většinou na loňských
o revizi stávajících prahů škodlivosti u stonkových krytonosců
řepkových polích) a svá zimoviště opouštějí brzy na jaře, při
(jeví se nadhodnocené) a také snahu o zpřesnění termínu
teplotě půdy 6 °C. Závislost teploty v půdě a náletu
aplikace insekticidů.
Ceutorhynchus obstrictus do řepky uvádí například Ulmer et al.
(2006). K náletu tohoto krytonosce je potřeba dosažení 15 °C
v půdě v hloubce 5 cm.
jedna s vajíčky a 7 kusů samečků Ceutorhynchus napi. Nálet
pak pokračoval až do počátku dubna, ale počty zachycených
stonkových krytonosců byly již velmi nízké a samičky již nebyly
zachyceny. Nejnižší počet larev po aplikaci insekticidu Biscaya
240 OD byl zjištěn po aplikaci provedené 1 den po prvním náletu
brouků do misek. Žádná aplikace neměla statisticky významný
vliv na výnos.
Na obrázku č. 3 je znázorněn první nálet stonkových krytonosců
do žlutých misek ve vztahu k teplotě půdy v 5 cm a dosažené
nejvyšší účinnosti insekticidní aplikace v jednotlivých pokusných
letech.
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Tabulka č. 1: Vliv aplikace insekticidu na počet larev v rostlinách
Varianta

Průměrný počet
2010

Neošetřená kontrola

Výnos

larev
∑/variantu

larev
na stonek

t/ha

% of K

232

11,6

2,74

Biscaya 240 OD

18.3.2010

224

11,2

2,75

100

Biscaya 240 OD

26.3.2010

177

8,9

2,83

103

Biscaya 240 OD

30.3.2010

123

6,2

2,82

103

Biscaya 240 OD

8.4.2010

59

3,0

2,87

105*

První výskyt ve žlutých miskách - 22.3.2010
Hlavní nálet - 24.3.2010
2011
Neošetřená kontrola

46

2,3

4,16

Biscaya 240 OD

22.3.2011

6

0,3

4,33

104*

Biscaya 240 OD

29.3.2011

39

2,0

4,36

105*

Biscaya 240 OD

5.4.2011

28

1,4

4,08

99

Biscaya 240 OD

12.4.2011

24

1,2

4,21

100

Biscaya 240 OD

19.4.2011

37

1,9

4,24

101

112

5,6

3,58

První výskyt ve žlutých miskách - 16.3.2011
Hlavní nálet - 16.3.2011
2012
Neošetřená kontrola
Biscaya 240 OD

20.3.2012

56

2,8

3,64

102

Biscaya 240 OD

28.3.2012

87

4,4

3,44

96

Biscaya 240 OD

4.4.2012

64

3,2

3,46

97

Biscaya 240 OD

18.4.2012

59

3,0

3,58

100

Biscaya 240 OD

25.4.2012

88

4,4

3,52

98

Biscaya 240 OD

2.5.2012

71

3,6

3,60

101

První výskyt ve žlutých miskách - 19.3.2012
Hlavní nálet - 19.3.2012
*významné při 0,05 míře pravděpodobnosti,

Poděkování
Tato publikace vznikla s využitím poskytnuté institucionální
podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace,
Rozhodnutí MZe ČR č. RO0211 ze dne 28. 2. 2011.
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