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Prognóza jarního přeletu “obilních mšic“ 

(Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Sitobion avenae) v roce 2017 

Forecast of spring migration „cereal aphids“  

(Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Sitobion avenae) in 2017 
 

Předpokládaný podprůměrný výskyt mšic v porostech obilovin s obvyklým nástupem 

přeletu po dokončení vývoje na zimních hostitelích se vyplnil na všech lokalitách. V Žatci a 

Čáslavi byl předpoklad vyšší migrace, k ní ovšem nedošlo.  

U všech třech hlavních druhů obilních mšic byl zaznamenán slabý výskyt v porostech, jen 

lokálně se více vyskytovala kyjatka osenní v klasech. Této situaci odpovídal i podprůměrný 

přelet, zaznamenaný ve všech sacích pastech. 

Výskyty BYDV byly zaznamenány až v pozdním létě na výdrolech obilovin, v tu dobu se 

tam také vyskytovalo větší množství mšic, zvyšovalo to riziko přenosu na nové porosty. 

Chladné počasí v období vzcházení většiny ozimů, však nebezpečí přenosu snižovalo. 

Ohroženy tak byly především porosty ozimého ječmene a nejraněji seté pšenice. 

Mšice střemchová: 

Zakladatelky se začaly líhnout v polovině března a počáteční vývoj probíhal bez 

negativních vlivů počasí. Navzdory tomu přelet začal později, než udává průměr a narůstání 

počtů bylo jen velmi pozvolné s tím, že vrcholu bylo dosaženo později, než je obvyklé. Celá 

letová vlna byla podprůměrná a kratší. Také v porostech obilovin byl tento druh nacházen jen 

sporadicky. Lokálně vlhčí podmínky a malý počet tropických dnů přispěly k namnožení tohoto 

druhu na travách a výdrolech. Podzimní přelet začal velmi brzy a hlavně zpočátku, v období, 

kdy obvykle ještě trvá útlum letové aktivity, bylo dosahováno silných náletů. Vlna ale skončila 

dříve než je obvyklé a celkově nadprůměrné hodnoty byly zaznamenány jen v Lípě a průměrné 

v Žatci.  

Ve výdrolech byla zjišťována přítomnost virových částic BYDV, ale díky časnému přeletu 

tohoto druhu, se považují za ohrožené přenosem viru jen porosty ozimého ječmene a časně seté 

ozimé pšenice.  

Díky časnému přeletu na zimního hostitele, došlo k bezproblémovému nakladení vajíček. 

Pokud tedy nenastane nepříznivé počasí v době líhnutí zakladatelek, mohou, navzdory tomu, 

že přelety byly nadprůměrné jen na lokalitě Lípa, nastat silné jarní výskyty na území celé 

republiky. Naopak proto, že vlastně celá populace bude holocyklická, nelze očekávat časné 

jarní přelety a s ním spojené sekundární přenosy BYDV. 

Kyjatka travní: 

U tohoto druhu vyšla bezezbytku prognóza slabých výskytů a s tím souvisejících 

podprůměrných přeletů. Obdobně i pro nastávající sezónu lze znovu předpokládat pouze 

podprůměrné výskyty v porostech i slabou migraci. 

 



Kyjatka osenní: 

Teprve po ochlazení v poslední dubnové dekádě začal pravidelný let. Touto dobou ovšem 

začíná přelet běžně. Zpočátku to vypadlo, že migrace bude silná, protože v květnu počty rychle 

narůstaly a držely se nad průměrnými hodnotami. Tato mšice byla ze všech druhů škodících na 

obilovinách nejčastěji nacházena, naštěstí způsobovala jen velmi lokální škody. Letová vlna na 

jaře záhy vyvrcholila a už v době kulminace bylo jasné, že nebudou překonány ani průměrné 

hodnoty, navíc letová vlna dříve skončila.  

Na přelomu srpna a září, dříve než je obvyklé, začal podzimní přelet. Lepší vláhové 

podmínky, alespoň lokální, přispěly k rozvoji populace jak na travách, tak na výdrolech. 

Podzimní migrace byla nadprůměrná a navíc poměrně dlouhá, i když teplotní podmínky nebyly 

pro aktivitu mšic zcela příznivé.  Zcela jistě však tento druh přispěl k částečnému zvýšení rizika 

šíření BYDV na podzim. 

Díky časné a nadprůměrné migraci, lze očekávat nejméně průměrné výskyty v jarních 

měsících. Opět platí, že díky absenci anholocyklických kmenů, které zcela jistě nepřežily 

letošní zimu, je riziko sekundárního šíření BYDV i časných přeletů mšic malé. 

Předpokládá se průměrný až nadprůměrný výskyt mšic v porostech obilovin s nástupem 

přeletu až po dokončení vývoje na zimních hostitelích. S tím souvisí malé riziko sekundárního 

šíření BYDV .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda (intenzita podzimního přeletu): 

Legend (intensity of autumn migration): 

 

podprůměrná průměrná   nadprůměrná kalamitní 

below the average average above the average calamitous 

 
  


