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Úvod  

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) provádí pravidelný průzkum výskytu původců 

virových zakrslostí obilnin a přenašeče WDV kříska polního na území ČR již od roku 2005. Průzkum je 

prováděn ve dvou ročních obdobích – na jaře v porostech pšenice, ječmenu, žita a ovsa na 

pozorovacích bodech i mimo ně a dále na podzim i v jejich rezervoárech (výdrol obilnin, kukuřice, travní 

porosty na zemědělské i nezemědělské půdě) a v nově založených porostech ozimých obilnin, 

přednostně v okolí výskytů virových chorob potvrzených v jarním období. Výsledky průzkumu pak 

prezentují výskyt původců virových zakrslostí obilnin – viru zakrslosti pšenice (WDV) a viru žluté 

zakrslosti ječmene (BYDV) společně s výstupy výskytu přenašeče WDV kříska polního (Psammotettix 

alienus).  

 

V našich podmínkách jsou na obilninách hojně rozšířeny viry skupiny žluté zakrslosti ječmene (Barley 

yellow dwarf virus - BYDV), původce žluté zakrslosti ječmene a virus zakrslosti pšenice (Wheat dwarf 

virus - WDV), původce zakrslosti pšenice. BYDV stejně jako WDV napadají pšenici i ječmen. Za 

ekonomicky závažné u nás považujeme obě choroby, které za období sledování střídavě nabývají na 

významu. Virová etiologie zakrslosti pšenice byla poprvé celosvětově popsána v bývalém 

Československu v roce 1961. Virus zakrslosti pšenice infikuje pšenici, ječmen, tritikale, žito oves a 

některé druhy trav. Na přenosu se podílejí nymfy a dospělci kříska polního (Psammotettix alienus). 

Rostliny ječmene a pšenice, které byly infikované na podzim, na jaře v podstatě neregenerují a později 

v důsledku choroby odumírají, u některých odrůd pšenic dochází ke zkrácení stébla a tvorbě převážně 

hluchých klasů.  

BYDV napadá všechny druhy obilnin včetně kukuřice i trávy. Působí největší škody u ječmene a ovsa; 

pšenice bývá napadena méně. Žito je možno považovat za tolerantní. Onemocnění způsobené BYDV 

bylo poprvé identifikováno v roce 1951 v USA. V průběhu dalších let byla tato choroba zjištěna prakticky 

ve většině zemí světa a od začátku šedesátých let je známá i u nás. K přenosu dochází prostřednictvím 

vektorů - mšic (Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae, Metopolophium dirhodum). U ozimého ječmene 

mohou při kalamitním výskytu výnosové ztráty dosáhnout 80–100 %. Ztráty na infikovaných porostech 

nejsou jen výnosové, ale vedou i k poklesu technologických a nutričních vlastností a k náchylnosti 

napadených rostlin k dalším chorobám (např. fuzariózy klasu) a k poškození abiotickými stresy 

(Agromanuál, 2014).  

 

Výsledky 

Monitoring výskytu virových zakrslostí obilnin (BYDV a WDV) 

Již na podzim 2015 bylo hodnoceno 54 porostů nově založených ozimů a rezervoárů virových zakrslostí 

obilnin (obilní výdrol, kukuřice, travní porosty na zemědělské i nezemědělské půdě) na podezření z 

výskytu virových zakrslostí. Z těchto bylo pozitivních 6 porostů a silný výskyt se potvrdil na 4 lokalitách 

(2 lokality na Liberecku a 2 lokality na Frýdeckomístecku). 

Na jaře 2016 bylo hodnoceno 196 porostů ozimů, při čemž pozitivní výskyt byl laboratorně potvrzen 

pouze u 29 vzorků. Celkem bylo tedy napadeno 14,7 % hodnocených porostů. Z pozitivních vzorků bylo 

7 vzorků (24 %) infikováno BYDV, 16 vzorků (55 %) infikováno WDV a 6 vzorků (21 %) infikováno 

https://www.agromanual.cz/cz/clanky/ochrana-rostlin-a-pestovani/choroby/virove-choroby-obilnin-a-moznosti-jejich-regulace
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směsnou infekcí WDV + BYDV. Nejčastější výskyty viróz byly zaznamenány v Olomouckém kraji a 

Středočeském kraji. Intenzita projevů infekcí se objevovala spíše ve slabé či střední úrovni.  

Od září do prosince 2016 odpozorovali inspektoři ÚKZÚZ z rezervoárů virových zakrslostí obilnin (obilní 

výdrol, kukuřice, travní porosty na zemědělské i nezemědělské půdě) a nově založených porostů 

ozimých obilnin 76 porostů. Z těchto porostů bylo 10 pozitivních na přítomnost virového onemocnění. 

V celkovém hodnocení tedy 13 % napadení hodnocených porostů. Z těchto pozitivních vzorků bylo pak 

5 vzorků infikováno BYDV (50 %), 1 vzorek infikován WDV (10 %) a 4 vzorky infikovány směsnou infekcí 

BYDV + WDV (40%).  

Jarní napadení porostů obilovin virovými zakrslostmi v roce 2016 dosáhlo 14,7 %. Po několika letech 

byla chladná zima se silnými mrazy a souvislou sněhovou pokrývkou, která se spolupodílela na nízkém 

procentu napadení porostů obilovin virovými zakrslostmi.  

Monitoring výskytu kříska polního (Psammotettix alienus) 

Výskyt kříska polního byl na jaře 2016 zjišťován ve 145 porostech, přičemž ve 26 vzorcích byl nalezen 

křísek polní, což je 17,9 %. Převažující intenzita výskytu byla slabá.  

Od srpna do listopadu 2016 bylo v rámci průzkumu výskytu kříska polního v rezervoárech virových 

zakrslostí obilnin a v novém osevu ozimých obilnin provedeno 129 sledování v porostech, přičemž v 83 

porostech byl nalezen křísek polní. Slabý výskyt kříska polního byl zjištěn v 56,6 % sledovaných porostů, 

střední výskyt v 26,5 % porostů a silný výskyt v 16,9 % porostů. 

 

 
Obr. Křísek polní dospělec a porost ječmene poškozený virovou zakrslostí (zdroj RL portál) 

 

 

 

 

 



Monitoring původců virových zakrslostí obilnin (BYDV a WDV) v ČR v roce 2016 

 

Monitoring výskytu mšice střemchové (Rhopalosiphum padi)  

V roce 2016 se jarní migrace mšic 

v porostech obilnin projevila 

v průběhu června od 22. do 25. 

týdne, poté došlo k poklesu 

intenzity letu. Podzimní vrchol 

přeletu mšic byl monitorován ve 37. 

týdnu ve všech lokalitách sacích 

pastí (Čáslav, Chrlice, Lípa, 

Věrovany, Žatec). Největší úlovky 

pak byly detekovány v Lípě a 

v Čáslavi (viz graf 1 a graf 2).   

Průběh teplého počasí během 

podzimu 2016 ovlivnil let hlavního 

přenašeče BYDV mšici 

střemchovou. Vrchol podzimního 

přeletu byl sledován na začátku září 

v 37. týdnu, což je o měsíc dříve než 

v předešlém roce 2015, kdy vrchol 

podzimního přeletu byl 

monitorován až na začátku října ve 

41. týdnu. Průzkum virových 

zakrslostí obilnin na podzim 

potvrdil téměř ve všech vzorcích 

přítomnost BYDV 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Mšice střemchová na obilném výdrolu a na svém zimním hostiteli – střemše  (foto Aphid Bulletin) 

 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/aphid-bulletin/
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Kalkulátor rizika – nástroj pro predikci výskytu virových onemocnění obilnin  

Kalkulátor rizika je nástroj, který umožňuje pěstiteli jednoduchou posloupností dotazů zjistit, jak 

vysoké riziko napadení virózami jeho porostu obilnin hrozí. Jednotlivé kolonky kalkulátoru zahrnují jak 

oblasti, které pěstitel může do určité míry ovlivnit (rezervoáry v blízkosti pozemku), tak vlivy externí 

(poloha a expozice pozemku, teploty v době vzcházení, četnost přenašečů a hustota porostu). Po 

zvážení všech parametrů zadaných v kalkulátoru je možno vyhodnotit riziko pro porosty obilnin a zvolit 

vhodný postup ochrany.  

 

 

 

 

FAKTOR DETAIL BODY 

VÝSKYT VIRÓZ V 
PŘEDCHOZÍCH 3 LETECH 

ano 
15 

ne  0 

POLOHA POZEMKU 

do 400 mnm 10 

400-450 nm 5 

nad 450 mnm 0 

EXPOZICE POZEMKU 
J, JV, JZ 5 

S 0 

REZERVOÁRY NA HONU 
(výdrol obilnin, 
jednoděložné plevele) 

ano 10 

ne  0 

REZERVOÁRY V OKOLÍ 
HONU (kukuřice, rákos, 
sveřepy)  

ano 10 

ne  0 

TEPLOTY V DOBĚ 
VZCHÁZENÍ (11-13 
BBCH) 

nad nulou 10 

pod nulou 0 

VYSOKÝ VÝSKYT 
PŘENAŠEČŮ  

ano 15 

ne  0 

HUSTOTA PROSTU 
řídký 10 

zapojený 0 

POČASÍ NA PODZIM 
teplo, sucho 10 

vlhko, chladno 0 

CELKOVÉ SKÓRE  

VYSOKÉ 

RIZIKO 

vysoké riziko infekce indikuje vysoké 

zastoupení obilnin v OP a přítomnost 

rezervoárů v okolí honu. Riziko 

napadení lze snížit mořením osiva a 

aplikací insekticidů v době náletu 

savých škůdců do porostu. Správně 

načasovanou aplikací insekticidu lze 

snížit riziko virózních porostů až o 50 %. 

Kombinací moření a postřiku až o 75 %. 

Hlavním opatřením pro další pěstební 

sezónu je snížit podíl pěstovaných 

obilnin a důkladná likvidace rezervoárů. 

Silně napadené porosty je nutno zaorat 

a nahradit jinou plodinou. U slabě 

napadených porostů snížit projev 

napadení aplikací dusíkatých hnojiv. 

STŘEDNÍ 

RIZIKO 

riziko napadení virózami lze snížit 

mořením osiva před výsevem a aplikací 

insekticidů v době náletu savých 

škůdců, zvláště v citlivé fázi 11-13 

BBCH. Správně načasovaným 

ošetřením lze snížit riziko virózních 

porostů až o 50 %. Kombinací moření a 

postřiku až o 75 %. Doporučeným 

opatřením pro další pěstební sezónu je 

likvidace rezervoárů a zajištění 

vyrovnaného porostu. 

NÍZKÉ  

RIZIKO 

ošetření se neprovádí. Je doporučeno 

monitorovat výskyt savých škůdců a 

virózních rostlin ve výdrolu či na polích 

s pěstovanými obilninami. 

RIZIKO CELKOVÉ SKÓRE  

VYSOKÉ přes 35 bodů 

STŘEDNÍ 25-35 bodů 

NÍZKÉ pod 25 bodů 
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Praktické příklady využití kalkulátoru rizika 

Pěstitel vysel ozimou pšenici na pozemcích s nadmořskou výškou 430 m n. m. s expozicí na JZ. 

V osevním postupu má 75 % obilnin (většinou ozimé). Výdrol likvidoval na pozemku a okolních 

pozemcích později, na některých pozemcích se objevily problémy se zaplevelením sveřepy. Virózy se 

na pozemcích v minulém roce nevyskytly, ale v předchozích letech ano. Na pozemcích se běžně 

objevují na podzim křísi, ale spíše v nižším počtu. Pěstitel vysel insekticidně mořené osivo, ale proti 

přenašečům většinou nic na podzim neaplikuje. Porost pšenice na podzim vzešel dobře a porost byl 

dostatečně hustý. Počasí v průběhu podzimu bylo vlhké a chladné, ale neklesalo pod nulu.  

Výsledek hodnocení: 45 bodů = vysoké riziko výskytu, které však pěstitel snížil výsevem mořeného osiva 

na polovinu, tedy úrovni blížící se nízkému riziku. Je doporučeno monitorovat výskyt savých škůdců a 

virózních rostlin ve výdrolu či na polích s pěstovanými obilninami v dalším pěstebním období.  

 

Závěr  

Výsledky průzkumů přinášejí zemědělské praxi určitý přehled výskytů původců virových zakrslostí 

obilnin a přenašeče WDV kříska polního v konkrétních lokalitách. 

Oproti jaru 2015 byl v roce 2016 zaznamenán nižší výskyt virovými zakrslostmi napadených porostů 

obilnin. Nízké výskyty viróz na jaře 2016 lze spojit průměrným srážkovým i teplotním průběhem během 

podzimu 2015. Zima byla po dlouhé době mrazivá a se sněhovou pokrývkou, která vydržela v lednu i 

v únoru. Zdravotní stav ozimých obilnin byl tedy po chladné zimě s ochrannou sněhovou pokrývkou 

bezproblémový. Porosty obilnin byly poměrně vyrovnané. Jarní počasí dovolilo provést jarní přihnojení 

porostů obilnin v termínu. Během dubna byly zaznamenány extrémně vysoké až letní teploty 25°C. 

Bohužel srážky byly podprůměrné. 

Křísek polní, což je vektor WDV, se vyskytoval na podzim 2015 převážně ve slabé intenzitě. Tento fakt 

se projevil na nízkých projevech jak podzimních, tak později i jarních projevů infekcí WDV.  

Průběh teplého počasí během podzimu 2016 ovlivnil let hlavního přenašeče BYDV mšici střemchovou. 

Vrchol podzimního přeletu byl sledován na začátku září v 37. týdnu, což je o měsíc dříve než 

v předešlém roce 2015, kdy vrchol podzimního přeletu byl monitorován až na začátku října ve 41. 

týdnu. Průzkum virových zakrslostí obilnin na podzim potvrdil téměř ve všech vzorcích přítomnost 

BYDV.  

Ve srovnání s předešlým ročníkem patří sezóna 2015/16 do kategorie s menším výskytem virových 

zakrslostí obilnin. Mšice střemchová (R. padi), jako přenašeč infekce BYDV, je spolu s ostatními druhy 

mšic průběžně monitorována pomocí sacích pastí typu Johnson-Taylor. Informace o výskytech a 

případné přímé škodlivosti mšic lze průběžně sledovat v Aphid bulletinu ÚKZÚZ.  

 

Doporučení pro praxi  

V ochraně porostů obilnin proti virovým onemocněním je nutné uplatňovat systém integrované 

ochrany více než kdekoliv jinde, neboť ze současných chemických alternativ ochrany, zacílených 

především na přenašeče, není ani jedna dostatečná. V ochraně obilnin před WDV a BYDV je v současné 

době navrženo několik postupů, které se zaměřují především na eliminaci virových přenašečů, tedy 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/aphid-bulletin/
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kříska polního a mšic. Zjednodušeně lze tyto metody rozdělit na: agrotechnické zásady (přerušení 

„zeleného mostu“, prostorové uspořádání porostů, termín setí) a chemickou ochranu zacílenou na 

regulaci přenašečů (moření osiva a insekticidní postřiky). Před výsevem ozimé pšenice a ozimého 

ječmene lze mořit osivo. Na základě sledování aktuálního stavu výskytu přenašečů je možné ošetřovat 

obilniny registrovanými insekticidy v době začínající podzimní intenzivní migrace přenašečů do porostu 

a v případě potřeby (dle intenzity náletu u již napadených porostů) provést další insekticidní ošetření. 

Na podzim je doporučována aplikace insekticidu při výskytu 5 a více jedinců na 100 smyků. 

Registrované insekticidy lze nalézt v Registru přípravků na ochranu rostlin nebo na Rostlinolékařském 

portále v rámci plodinových metodik. 

Rozšíření virových zakrslostí obilnin na jaře je do značné míry ovlivněno průběhem zimy (teplota, 

vydatnost sněhové pokrývky). Mrazivé počasí s poklesem teplot pod -8 °C, zejména ve spojení s nízkou 

vrstvou sněhové pokrývky nebo ještě lépe s absencí sněhu, zvyšuje pravděpodobnost redukce populací 

přenašečů virových zakrslostí. Pokud je zima bohatá na sníh, který navíc vydrží i v nížinách dlouhou 

dobu, efekt nízkých teplot se může výrazně snížit. Z výsledků průzkumu lze usoudit, že dlouhotrvající 

vydatná sněhová pokrývka chrání před mrazem mnohem více kříska polního než mšici střemchovou, 

což je dáno i růzností zimních hostitelských rostlin. 

U jařin lze ke snížení rizika infekce doporučit co nejčasnější výsev, aby nálety přenašečů do porostů 

probíhaly až po nejcitlivější růstové fázi jařin (2 – 4 listy). Vzhledem k možným ztrátám na výnosu, které 

se pohybují podle intenzity výskytu při podzimní infekci až do výše 70 – 80 %, je vhodné silně napadené 

porosty včas zaorat a nahradit jinou plodinou (sníží se tak i zdroj infekce pro další období). V jarním 

období je třeba dále sledovat výskyt přenašečů v porostech a v případě potřeby napadené porosty 

ošetřit registrovaným insekticidem. V závislosti na plošném rozsahu a intenzitě výskytu virových 

zakrslostí však mohou i infikované porosty dosáhnout dobrých výnosů. Na webových stránkách ÚKZÚZ 

budou i v letošním roce průběžně zveřejňovány aktuální laboratorně ověřené výskyty WDV a BYDV. 

Novinkou v oblasti výskytu viróz jsou i případy, kdy se onemocnění objevilo v porostech nad 500 m n. 

m. Dochází tak k posunu infekcí do vyšších nadmořských výšek, než bylo doposud běžné. V roce 2016 

byly detekovány dva případy na Příbramsku (Vranovice pod Třemešínem 538 m.n.m a Bohutín 553 

m.n.m.). Pro pěstitele obilnin by tak mělo být i v těchto oblastech rutinou zabývat se monitoringem 

přenašečů a v případě nutnosti kontaktovat některého z inspektorů odboru rostlinolékařské inspekce 

pro případnou detailnější diagnostiku.  

 

 

 

Kontakty ÚKZÚZ 

Ohledně diagnostiky vzorků se může pěstitel obracet přímo na:  

 diagnostickou laboratoř ÚKZÚZ v Olomouci  

 nebo na pracovníky rostlinolékařské inspekce z příslušné spádové oblasti 

 

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#ior|met:8fdad2df38799d608113b175ea02b893|kap1:skudci|kap:1d717fd390a3896993e5fa66fb183913
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#ior|met:8fdad2df38799d608113b175ea02b893|kap1:skudci|kap:1d717fd390a3896993e5fa66fb183913
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/kontakty/organizace/101724598.html
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/kontakty/organizace/101724577.html
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/kontakty/organizace/101724598.html


Pozitivní výsledky průzkumu výskytu virových zakrslostí ozimých obilnin v roce 2016        Virus žluté zakrslosti ječmene (BYDV), Virus zakrslosti pšenice (WDV) 

Kraj Okres Lokalita (katastr) Plodina Ošetření, moření, 
insekticid 

Virus Plošný rozsah 
napadení virózami 

Jihomoravský kraj Břeclav Bulhary ječmen ozimý nezjištěno BYDV slabý výskyt 

Královéhradecký 
kraj 

Náchod Spy ječmen ozimý bez ošetření BYDV slabý výskyt 

Jičín Úlibice ječmen ozimý nezjištěno BYDV + WDV slabý výskyt 

Trutnov Dubenec ječmen ozimý nezjištěno WDV střední výskyt 

Olomoucký kraj 

Přerov Brodek u Přerova ječmen ozimý nezjištěno BYDV slabý výskyt 

Jeseník Bernartice u Javorníka pšenice ozimá nezjištěno BYDV střední výskyt 

Prostějov 

Budětsko ječmen ozimý nezjištěno WDV výskyt 

Čunín ječmen ozimý nezjištěno WDV výskyt 

Přemyslovice pšenice ozimá nezjištěno BYDV + WDV výskyt 

Konice ječmen ozimý nezjištěno WDV výskyt 

Konice ječmen ozimý nezjištěno BYDV + WDV výskyt 

Runářov ječmen ozimý nezjištěno BYDV + WDV výskyt 

Němčice nad Hanou ječmen ozimý nezjištěno WDV výskyt 

Dřevnovice ječmen ozimý nezjištěno BYDV + WDV výskyt 

Pardubický kraj Svitavy 

Mikuleč ječmen ozimý nezjištěno WDV slabý výskyt 

Svitavy-předměstí ječmen ozimý bez ošetření BYDV slabý výskyt 

Záhraď pšenice ozimá nezjištěno WDV slabý výskyt 

Plzeňský kraj 
Klatovy Bezděkov u Klatov pšenice ozimá mořeno WDV slabý výskyt 

Rokycany Přívětice pšenice ozimá bez ošetření BYDV + WDV výskyt 

Středočeský kraj 
Kladno 

Smešno pšenice ozimá nezjištěno WDV střední výskyt 

Kačice ječmen ozimý nezjištěno BYDV slabý výskyt 

Kutná Hora Filipov u Čáslavi pšenice ozimá nezjištěno WDV výskyt 

Ústecký kraj Děčín 
Markvartice u Děčína ječmen ozimý nezjištěno BYDV slabý výskyt 

Markvartice u Děčína ječmen ozimý nezjištěno BYDV slabý výskyt 

Vysočina Pelhřimov Cetoraz ječmen ozimý nezjištěno WDV střední výskyt 

 



Pozitivní výsledky průzkumu výskytu virových zakrslostí obilnin v jejich rezervoárech a nových osevech ozimých obilnin v roce 2016  
Virus žluté zakrslosti ječmene (BYDV), Virus zakrslosti pšenice (WDV) 

 

Kraj Okres Lokalita (katastr) Plodina Ošetření, moření, 
insekticid 

Virus Plošný rozsah napadení 
virózami 

Jihomoravský Hodonín Vnorovy pšenice ozimá nezjištěno BYDV + WDV výskyt 

Břeclav Starovice pšenice ozimá nezjištěno BYDV výskyt 

Přítluky pšenice ozimá nezjištěno BYDV výskyt 

Olomoucký Olomouc Paseka u Šternberka ječmen ozimý nezjištěno BYDV slabý výskyt 

Jeseník Javorník-ves kukuřice setá nezjištěno BYDV výskyt 

Středočeský Benešov Jezero ječmen ozimý nezjištěno BYDV + WDV výskyt 

Struhařov u Benešova ječmen ozimý nezjištěno BYDV + WDV výskyt 

Bořeňovice ječmen ozimý nezjištěno BYDV + WDV výskyt 

Mělník Liblice pšenice ozimá nezjištěno WDV slabý výskyt 

Zlínský Kroměříž Zborovice ječmen ozimý nezjištěno BYDV výskyt 
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