


 Mšice zelná- sáním škodí dospělci (2-3mm) i nymfy 
na vegetačním vrchol, listech i lodyhách, pletiva 
žloutnou deformují se i vyslepnutí

 Až 16 generací ( V.-IX.), okřídlené i bezkřídlé 
samičky během vegetace se množí živorodě, jinak 
vajíčka světlá později černá – na podzim klade do 
trhlin stonků přezimujících brukvovitých rostlin.

 Rostlina ai půda je pokryta šedozeleným voskovým 
popraškem, který produkují.

 O. - chemická 

 Nymfa je nedospělé životní stadium (larva) 
některých skupin hmyzu, které prodělávají vývoj s 
proměnou nedokonalou. Nikdy se nekuklí, jen se 
svléká.



 Dřepčík polní –brouk (2 mm) černý se 2 žlutými proužky 

– od IV. žír na listech 1-2 mm otvory – mnoho i zničení 

rostliny.

 Počátkem léta samička klade vajíčka do půdy – larvy 

ožírají kořínky méně škodí – kuklí se v půdě. Koncem léta 

brok nové generace, který přezimuje v půdě a 

zbytcích. O. postřik brzy po vzejití rostlin.

 Krytonosec zelný - Brouci vykusují otvory do čepelí listů. 

Dochází k zániku vegetačního vrcholu, rostliny jsou 

zakrslé. Působením larev se na kořenovém krčku 

vytvářejí hálky. Vyvíjejí se 2 kmeny (jarní a podzimní). U 

jarního kmene přezimuje dospělec v půdě. U 

podzimního přezimuje larva v hálce na kořeni. Samičky 

kladou vajíčka do vyhloubených jamek na kořenovém 

krčku. Larvy se kuklí v půdě. Zelenině škodí hlavně 

dospělci i larvy jarního kmene.



 Krytonosec čtyřzubý –vajíčka klade na stonky a řapíky, larvy 
vyžírají dřeň stonků – po 6týd se kuklí v půdě a dospělec zde 
přezimuje, brouci žerou čepele. Zakrslé, žluté, zánik vegetačního 

vrcholu. Postřiky ne blízko řepky.

 Bělásek zelný - přezimují kukly. 

 Motýli první generace létají od konce IV.do 
počátku VI. Tato první generace je poměrně málo 
početná a jen výjimečně způsobuje významné 
škody. Druhá generace bývá početnější. Vyskytuje 
se v VII.aVIII. Žlutá vajíčka na rub listů – po 8-
10dnech housenky až holožír. Především je třeba 
ošetřovat zelí pěstované k uskladnění. Přezimují 
kukly na stromech, plotech…



 Plodomorka zelná - škůdce zelí, kapusty, brokolice, 

květáku, růžičkové kapusty, čínského zelí aj. Dospělci 

plodomorky jsou dlouzí okolo 1,3-2mm, mají průhledná 

křídla a žluté tělo. Mají dlouhé nohy, vypadají jako 

komáři. Larvy přezimují v horní vrstvě půdy v zámotcích. 

Na jaře se zakuklí a obvykle koncem května se objevují 

dospělci, kteří po oplodnění kladou pomocí dlouhého 

kladélka vajíčka mezi rašící lístky rostlin. Vylíhlé larvy i 

dospělci, kteří žijí jen krátce  pouze vysávají šťávu z 

rostlin a tím se rostlina a listy deformují. V důsledku toho 

dochází k růstu bočních výhonu, kdy vzniká množství 

sekundárních hlávek, které rostlina nemůže vyživit. 

Vývoj jedné generace trvá 6-7 týdnů a má 4-5 

generací.

 Chemická ochrana není , na malých plochách zakrytí 

bílou netkanou fólií.



 Merule mrkvová – dospělci kladou vajíčka na 
listy V.-VI., nymfy sají podél listových nervů- listy 
silně zkadeřené, ale nežloutnou, rostlina 
zakrňuje o síle tužky. Dospělci zůstávají na 
rostlině do podzimu a přezimují na 
jehličnanech. O. – insekticidy.

 Pochmurnatka mrkvová – dospělci se objevují 
koncem V. – živí se nektarem, samičky kladou 
vajíčka do půdy, larvy vyžírají chodbičky pod 
povrchem kořene –později reziví, žloutne nať, 
kořen hořkne, je silně deformovaný a zahnívá, 
pokračuje i ve skládkách. O. – granulované 
insekticidy při setí – NE u mrkve svazkové. 

 Larvy kovaříků – drátovci, slimáci, hlodavci



 Slimáček síťkovaný- vajíčka klade do půdy, 

víceletý vývoj –až 4 roky. U mladých rostl. 

překousnutí kořenového krčku - úhyn, ožírání 

listů až k srdíčku – nevhodné ke konzumaci. 

O.- granulované nástrahy.

 Květilka řepná – dospělci jen sají nektar, 

larvy tvoří chodbičkovité, později plošné 

miny, listy i mladě rostliny zasychají –

nevhodné pro konzum. O.- insekticidy 



 Háďátko zhoubné – karanténní škůdce, do rostliny proniká 
z půdy průduchy, poraněním, aktivně pomocí enzymů. Žije 
v mezibuněčných prostorách, enzymy poškozuje pletiva –
nerovnoměrný růst deformace, praskání, nejvíce napadá 
kořenové podpučí. Pór, česnek i cibuli. Schopné za 
nepříznivých podmínek přežívat déle než 12 měsíců v 
ambiotickém stavu. O.- moření, negativní výběr.

 Květilka cibulová – dospělci V. – nepoškozují rostliny, 
samička klade k rostlině nebo na ni, larvy pronikají do 
cibulí, přenášejí bakterie, cibule hnijí, pouze v zahnívající 
cibuli lze dokončit vývoj. Podzemní části hnijí, listy žluté a 
zakrslé. Až 3 generace. O.- granule při setí, insekticidní 
zálivka, postřik v době náletu.

 Vrtalka pórová



 Sviluška chmelová – samička (0,5 mm) 

přezimuje , nebo se celoročně vyvíjí. 3kodí 

sáním všechna vývojová stádia sáním na 

spodu listů světlé skvrny, postupně zasychají, 

opředeny pavučinkou. Okurky a papriky. O.-

akaricidy, nebo dravý roztoč – bioochrana.



 Molice skleníková – vajíčka klade na spodní 
stranu listů, sáním škodí dospělec (1,5- 2 mm) i 
nymfy. Rostliny kromě sáním poškozovány též 
vylučováním medovice- okurky, papriky i rajčata-
O.- biologická i chemická – již mnohé proti chemii 
rezistentní.

 Mšice broskvoňová – sají na spodní straně listu a 
na vegetačním vrcholu. Listy se svinují a žloutnou. 
Produkují medovici na které rostou černě, hlavně 
papriky- O.- biologická i chemická – rezistence.


