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1. Kapitola 1 Využití entomopatogenních hlístic proti 

kůrovcovitým 
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1.1. Úvod 
 

Používání syntetických pesticidů v zemědělství a lesnictví je v poslední době 

celosvětově předmětem diskuzí, zejména s ohledem na nejrůznější rizika související s 

jejich kontinuálním používáním. Jde o vývoj rezistencí, hromadění reziduí v 

potravinovém řetězci a některá zdravotní rizika. To vše vede k stále častějšímu 

uplatňování alternativních strategií ochrany proti škůdcům.  

Z výše uvedených důvodů je v poslední době věnována velká pozornost vývoji 

prostředků tzv. biologické ochrany rostlin, která cílevědomé využívá živých organismů 

nebo jejich produktů pro udržení škůdce pod prahem ekonomické škodlivosti nebo v 

ekonomicky únosných mezích. Největšího využití dosáhly biologické metody při 

regulaci početnosti hmyzích škůdců v zemědělství. Principem je cílený zásah proti 

škůdci, při němž nedochází k usmrcení jeho přirozených nepřátel a vnášení cizorodých 

(chemických) látek do prostředí. Zároveň dochází k mnohem menším výchylkám z 

přirozené rovnováhy v lesní biocenóze a víceméně přirozené regulaci početnosti 

škůdců (Vakula et al. 2015).  

Mezi biotické regulátory škůdců náleží především aktivně pohyblivé druhy, jako jsou 

drobní savci (hraboši, hmyzožravci), ptáci, dravý hmyz (mravenci, vosy) a hlavně 

parazitoidi z řádů blanokřídlých (Hymenoptera) a dvoukřídlých (Diptera) napadající 

dospělce, larvy, kukly nebo vajíčka škůdců. Specifickou, na pasivním přenosu 

závislou, kategorii antagonistů představují původci nemocí hmyzu, jako jsou viry, 

bakterie, houby nebo prvoci. Pasivita přenosu je vyrovnávána jejich vysokou virulencí 

a reprodukčním potenciálem. Hlavním faktorem úspěšného přenosu je četnost 

kontaktu nakažených a vnímavých členů populace. U lýkožrouta smrkového je známo 

přibližně deset onemocnění, jejichž původci jsou prvoci, mikrosporidie a viry 

(Wegensteiner a Weiser 1996 a, b; Weiser 2002; Wegensteiner 2004; Holuša et al. 

2009; Takov et al. 2010). Mezi nejznámější a nejlépe prostudované druhy patří 

Chytridiopsis typographi (Händel et al. 2001; Wegensteiner a Weiser 2004; Takov et 

al. 2007; Holuša et al. 2009; Burjanadze a Goginashvili 2009; Takov et al. 2010), virus 

ItEPV, který napadá buňky střevního epitelu lýkožroutů (Weiser a Wegensteiner 1994; 

Wegensteiner a Weiser 1995), a hromadinka Gregarina typographi (Tanada a Kaya 

1993).  
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Dobře známý je i výskyt parazitoidů lýkožroutů z čeledí Braconidae a Pteromalidae 

(Hymenoptera), přičemž na místech rozsáhlých kůrovcových gradací se můžeme ve 

vysokých počtech setkat například s druhy Tomicobia seitneri a Ropalophorus 

clavicornis (Eck 1990; Faccoli 2001; Doležal a Zelený 2001; Wermelinger 2002). 

Důležitou skupinou spjatou s lýkožrouty rodu Ips jsou hlístice (Nematoda). Často jde o 

foretické druhy, ale jsou známy i případy antagonistů závislých na hmyzích hostitelích 

jako klíčové potravě, bez které hynou. 

Hugota et al. (2001) uvádějí, že je známo více než 24 000 druhů hlístic, které žijí ve 

všech typech prostředí (volně žijící, suchozemské, sladkovodní, mořské druhy atd.). 

Hlístice vstupují do četných interakcí s viry, bakteriemi, rostlinami a houbami. Mohou 

být parazity rostlin, bezobratlých a obratlovců včetně lidí. 

Hlístice jsou v obecné rovině organismy červovitého tvaru s velmi stálou a podobnou 

anatomií v rámci celého kmene, nicméně s velmi rozdílnou bionomií a fyziologií. Tělo 

je nad pokožkou kryto vícevrstevnou kutikulou, která je během vývoje od larvy k 

dospělci opakovaně svlékána. Tělní dutina je nesegmentovaný, oboustranně 

souměrný pseudocélom se čtyřmi podélnými epidermálními chordami, podélnou 

svalovinou a triradiálním jícnem. Nervová soustava je centralizovaná a vylučovací 

soustava protonefridiální. Pohlavní soustava je trubicovitá – jedno či dvouvětevná. V 

průběhu života mají hlístice šest základních vývojových stádií – vajíčko, čtyři larvální 

stádia a dospělec (Weiser a Mráček, 1988). 

Existuje velké množství publikací, které se věnují studiu vzájemných vztahů mezi 

hostiteli a hlísticemi (Grucmanová a Holuša, 2013). Ty zahrnují celou škálu soužití od 

saprobiotismu (vývoj v rozkládajícím se materiálu) a komensalismu (výhodné pro 

hlístice bez ovlivnění hostitele) až po různé stupně a typy parazitismu jako je například 

semi-parazitismus, ektoparazitismus nebo endoparazitismus (Weiser 1988; 

Tenkačová a Mituch 1987 a 1991). Zřejmě nejběžnějším vztahem mezi hlísticemi a 

hmyzem je komensalismus (Kaya a Stock 1997), přičemž s podkorním a dřevokazným 

hmyzem je většina hlístic asociována foreticky, nechávají se tedy pouze přenášet na 

tělech hostitelů, kterým neškodí (Timper a Davies 2004). U foreticky žijících hlístic mají 

zásadní roli tzv. invazní larvy s vysokou odolností vůči nejrůznějším abiotickým 

faktorům, s nimiž jsou konfrontovány během šíření (Kiontke 1996; Maggenti 1981). U 

kůrovců se často vyskytují hlístice z řádu Rhabditida, známý je zejména rod 

Parasitorhabditis asociovaný s rodem Scolytus. Tyto hlístice parazitující ve střevech 
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bělokazů mohou zapříčinit ucpání střeva či jeho perforaci. Vzhledem k téměř 

výhradnímu výskytu juvenilních jedinců je však jejich determinace velmi obtížná (Rühm 

1956; Massey 1974). Další dobře prostudovanou skupinou je řád Aphelenchida, jehož 

zástupci žijí na houbových hyfách v požercích kůrovců. Nejčastěji se můžeme setkat 

se zástupci nadčeledi Aphelenchoidea (Massey 1974). Z predátorů je třeba uvést 

zejména podřád Diplogastrina živící se vajíčky či malými larvami kůrovců (Steiner 

1930; Massey 1974). 

Pro testování v naší laboratoři byly vybrány dva rody entomopatogenních hlístic 

(hlístovek) z čeledí Steinernematidae a Heterohabditidae, které svého hostitele zabíjejí 

již v prvních 24–48 hodinách od infekce a vyvíjejí se v jeho mrtvém těle. Mezi 

entomoparazitickými hlísticemi jsou schopny napadat vůbec nejširší spektrum 

hostitelů, zahrnující hmyz mnoha řádů a vzácněji i jiné bezobratlé. Vyskytují se téměř 

ve všech typech biotopů, včetně polí, sadů a zahrad. Jde o půdní organismy, které 

jsou široce využívány jako prostředek pro boj s hmyzími škůdci. (Nermuť et al. 2012). 

Hlístovky žijí ve vzájemné symbióze s gramnegativními bakteriemi rodů Xenorhabdus 

a Photorhabdus z čeledi Enterobacteriaceae. Tyto bakterie se samy ve vnějším 

prostředí nevyskytují a jsou plně závislé na hlísticích, které je přenášejí z hostitele do 

hostitele ve speciálním váčku střeva (Steinernematidae) nebo přímo ve střevě 

(Heterorhabditidae) (Kaya a Gaugler 1993). Bakterie způsobují smrt a rozklad tkání 

hostitele a jejich namnožená populace slouží jako potrava pro vyvíjející se hlístice. 

Bakterie zároveň produkují nejrůznější sekundární metabolity, jako jsou fungistatika, 

exotoxiny, antibiotika, exoenzymy a další látky, které potlačují rozvoj nežádoucích 

mikroorganismů (ze střeva hostitelů i z vnějšího prostředí), i látky odpuzující bezobratlé 

nekrofágy (Dowds a Peters 2002). Kromě vlastních symbiotických bakterií jsou hlístice 

schopny konzumovat i jiné druhy bakterií, což ovšem vede ke zpomalení růstu a 

vývoje.  

Hlístice jsou sice půdní organismy, ale jediným stadiem vyskytujícím se volně v půdním 

prostředí je larva třetího instaru, takzvaná invazní larva. Před vnějším prostředím ji 

chrání zesílená kutikula a uzavření trávicí soustavy. Invazní larvy nepřijímají potravu, 

ale díky značným energetickým zásobám mohou přežívat velmi dlouho. V půdě vydrží 

několik měsíců, v laboratorní kultuře v chladovém boxu i několik let, přičemž si stále 

zachovávají schopnost napadnout hostitele (Griffin et al. 2005; Nermuť et al. 2012). 

Klíčovým momentem pro invazní larvu je nalezení vhodného hmyzího hostitele. K tomu 
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jí slouží citlivé smyslové orgány, jimiž může zachytit v okolním prostředí sloučeniny, 

které hostitel vylučuje, především různé substance v trusu (např. kyselina močová, 

amoniak) a vydechovaný oxid uhličitý. Jakmile se přiblíží k hostiteli, proniká dovnitř 

nejčastěji ústním nebo řitním otvorem. Možný je ale i průchod skrze průduchy 

(spirakula), jimiž ústí vzdušnice na povrch hmyzího těla, případně proražením slabších 

částí membrány mezi tělními články. Jakmile larva úspěšně pronikne do tělní dutiny 

hostitele, uvolní symbiotické bakterie. Ty se namnoží a hostitel hyne následkem 

septikemie (Duchaud et al., 2003). Invazní larvy třetího instaru se pak vyvíjejí přes 

larvu čtvrtého instaru do první tzv. obří generace. Přes 1 mm dlouzí samci a téměř 

centimetrové samice se páří a samice poté kladou vajíčka, z nichž se v mrtvém hostiteli 

líhnou larvy. Ty se přes čtyři instary vyvíjejí v dospělce druhé tzv. normální generace 

(Nermuť et al. 2012). Samice opět kladou vajíčka, potomstvo se v hostiteli vyvíjí do 

larvy třetího instaru, která jako invazní opouští uhynulý hmyz, proniká do půdy a 

vyhledává dalšího hostitele. Pokud je tělo hostitele dostatečně velké a poskytuje 

dostatek potravy, mohou se vyvinout opět dospělci normální generace. Počet 

generací, které hlístice realizují v hostiteli, není pevně daný. Invazní larvy se formují 

vždy až poté, když dojde k úplnému vyčerpání zdroje živin.  

Zimní období hlístice přečkávají většinou v půdě ve stavu kryptobiózy (anabiózy), nebo 

při teplotách nad bodem mrazu v neaktivním stavu obyčejně v hlubších vrstvách půdy, 

kam mohou při pozvolném poklesu teplot migrovat. Nedávné výzkumy naznačily, že 

zimu mohou v některých případech trávit i v těle hostitelů. Hlístice jsou většinou 

druhově nespecifické, i když některé druhy mohou být díky svým symbiotickým 

bakteriím více patogenní pro určité skupiny hmyzu, případně k jistým hostitelům 

inklinovat (Grewal et al. 1993 a, b, Nermuť et al. 2012). Na druhé straně u hmyzu 

nacházíme celou řadu účinných mechanismů bránících infekci hlísticemi a mnoho 

druhů je dokonce vůči nákaze rezistentní. Mezi nejjednodušší způsoby obrany patří 

mechanické bariéry, které zamezí průniku invazní larvy do těla hostitele. U larev 

chroustů bylo pozorováno, že v přítomnosti hlístovek silně pohybují kusadly a jsou 

schopny takto zahubit přes 60 % invazních larev pronikajících do jejich těla ústním 

otvorem (Nermuť et al. 2012). Složitější mechanismy zahrnují produkci specifických 

látek jako jsou cecropiny a defensiny, případně buněčnou odpověď zahrnující 

enkapsulaci parazita (Castillo et al. 2011). 
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Studií, které se zabývají aplikací entomopatogenních hlístic proti kůrovcovitým, je 

dostupných pouze několik. Finney (1977) testoval vliv hlístice Steinernema 

carpocapsae kmene DD-136 (symbiotická bakterie Xenorhabdus nematophilus) proti 

bělokazu jilmovému (Scolytus scolytus), významnému přenašeči fytofágní houby 

Ceratocystis ulmi způsobující grafiózu jilmu, příčinu odumírání jilmů v téměř celé 

Evropě (Tomiczek et al. 2005). Zatímco laboratorní testy kmene DD-136 prokázaly 

dobrou účinnost, v rámci terénních aplikací se nepotvrdily žádné významné rozdíly 

mezi ošetřenými a kontrolními kmeny. To mohlo být způsobeno nevhodným způsobem 

načasování aplikace na přezimující populaci škůdce. Na nevýznamném poklesu 

početnosti se mohlo podílet rovněž jednorázové ošetření poměrně nízkou dávkou 

5000 hlístic na m2. Na druhou stranu však z výsledků vyplynulo, že hlístice aplikované 

postřikem mohou proniknout pod kůru ošetřených stromů a migrovat do požerků. 

Dalším klíčovým zjištěním bylo potvrzení přítomnosti hlístovek kmene DD136 i na 

neošetřených stromech, což autor vysvětluje pohybem infikovaných dospělců, kteří 

infekci šíří a k jejichž usmrcení dochází až po delší době (Finney, 1973, 1974).  

Další studie dokumentující vliv entomopatogenních hlístic na kůrovcovité proběhla 

v Itálii. Triggiani (1983) zkoumal citlivost lýkohuba sosnového (Tomicus piniperda) vůči 

hlísticím Steinernema feltiae, kmen Agriotos, S. feltiae, kmen Mexico, S. feltiae, kmen 

Breton, S. feltiae, kmen Italia, S. glaseri a Heterorhabditis bacteriophora (H. 

heliothidis). Tyto druhy napadaly larvy, kukly a dospělce lýkohuba sosnového. Zatímco 

larvy a kukly byly náchylnější k H. bacteriophora, dospělci vykazovali vyšší citlivost k 

S. feltiae Breton, Italia a H. bacteriophora (H. heliothidis). Autor uvádí, že z jednoho 

gramu larev se v průměru vyvine více hlístic než ze stejného množství kukel nebo 

dospělců. Důvodem je skutečnost, že tkáně kukel a dospělců obsahují více chitinu, 

který není degradován symbiotickými bakteriemi. Předběžné terénní testy prokázaly 

možnost aktivní parazitace T. piniperda (samců i samic) invazními larvami H. 

bacteriophora. 

Dalším druhem kůrovce, na nějž byly účinky infekce hlístovkami testovány, je lýkohub 

smrkový (Dendroctonus micans). Laboratorními testy nativních izolátů hlístic 

Steinernema carpocapsae, S. feltiae a Heterorhabditis bacteriophora se podařilo 

stanovit optimální teplotu a dávku pro úspěšnou aplikaci. Na testování autoři použili 

koncentrace 100, 500 a 1000 invazních larev při teplotách 10, 15 a 25° C. Jako 

optimální byla definována teplota 25° C a koncentrace 1000 invazních larev, přičemž 
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uhynulo 98,04 % larev infikovaných S. feltiae a 94,04 % infikovaných H. bacteriophora. 

S. carpocapsae nevykazovala vyšší než 40% mortalitu při kterékoliv z uvedených 

teplot a koncentrací. Získané výsledky prokázaly vysokou citlivost larev D. micans 

k nativním kmenům entomopatogenních hlístic a možný potenciál pro využití v lesním 

hospodářství (Kepenekci a Ataya 2014).  

V naší laboratoři byly otestovány různé druhy entomopatogenních hlístic z čeledí 

Steinernematidae a Heterohabditidae, přičemž ty nejvhodnější svého hostitele zabíjely 

již v prvních 24–48 hodinách od infekce. Z pohledu ochrany přírody je nespornou 

výhodou, že se vyskytují téměř ve všech typech biotopů, včetně polí, sadů a zahrad 

(Nermuť et al. 2012).  

Jako nejperspektivnější byl vybrán druh Steinernema carpocapsae ze sbírkového 

kmene 1343, který je v České republice původní a je schopen přežívat a napadat 

hostitele i za nižších teplot. Kromě laboratorních testů proběhly i terénní experimenty 

s aplikací tohoto kmene do hrabanky a na opadávající kůru, ve které se nachází 

dospělci lýkožrouta smrkového. Vzhledem k tomu, že na trhu neexistuje komerční 

přípravek kmene 1343, jsme do experimentu zařadili i dva produkty firmy BioCont 

Laboratories, které jsou dostupné v množství dostatečném pro případné provozní 

využití. 

  



 
8 

 

1.2. Materiál a metodika 
 

1.2.1. Testované sbírkové kmeny 
 

V průběhu řešení projektu bylo proti lýkožroutu smrkovému a severskému otestováno 

celkem 29 kmenů hlístic ze sbírek Laboratoře entomopatogenních hlístic 

Entomologického ústavu BC AV ČR. Jejich přehled včetně země původu je uveden 

v Tab. 1. 

Tab. 1 Testované kmeny hlístic a země jejich původu.  

Druh Kmen Země původu 

Heterorhabditis amazonensis  INIA26 Venezuela 

Heterorhabditis bacteriophora  J.USC9 Keňa 

Heterorhabditis indica  H.IND Čína 

Heterorhabditis taysearae  YATTA Keňa 

Heterorhabditis taysearae  YATTA3 Keňa 

Steinernema carpocapsae  1343 Česká republika 

Steinernema carpocapsae  1418 Česká republika 

Steinernema carpocapsae  EGY 2 Egypt 

Steinernema carpocapsae  EGY 4 Egypt 

Steinernema carpocapsae  KUSH Japonsko 

Steinernema carpocapsae  NCR Rusko 

Steinernema carpocapsae  DOK83 Švýcarsko 

Steinernema carpocapsae  MG604 Švýcarsko 

Steinernema carpocapsae  ALL USA 

Steinernema carpocapsae  ALL LARVY USA 

Steinernema carpocapsae  DD136 USA 

Steinernema feltiae 181 Česká republika 

Steinernema feltiae 626 Česká republika 

Steinernema feltiae 626 Česká republika 

Steinernema feltiae CH Česká republika 

Steinernema feltiae PA Česká republika 

Steinernema feltiae 37CA Kanada 

Steinernema kraussei  KD Česká republika 

Steinernema kraussei  NH3 Česká republika 

Steinernema kraussei  SUB Česká republika 

Steinernema kraussei  VČ1 Česká republika 

Steinernema poinari  1187 Česká republika 

Steinernema siamkayai  CS33 Indie 

Steinernema surkhetense  CS20 Indie 
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1.2.2. Laboratorní testy účinnosti kmene 1343 
 

Test byl koncipován jako optimalizace účinnosti různých dávek IJs českého kmene 

1343 Steinernema carpocapsae na dospělce lýkožrouta smrkového. 

Pokus probíhal v mikrozkumavkách a dobou infekce omezenou na 6 hodin. Na 

sledování byly použity mikrozkumavky o velikosti 0,5 ml, do kterých byl umístěn 

filtrační papír ve tvaru 1/3 kruhové výseče s aplikací hlístic kmene 1343 v dávkách 50, 

100, 250, 500 a 1000 IJs. Kontrolní varianta obsahovala 50 µl vody. Do zkumavek byli 

následně přidáni dospělci lýkožrouta a ponecháni při pokojové teplotě 6 hodin k infekci. 

Pro každou koncentraci bylo na testování použito 10 brouků.  

Po 6 hodinách od infekce byli lýkožrouti opatrně vybráni, dva vypitváni za účelem 

zjištění míry infekce a ostatní umístěni jednotlivě do Petriho misek vystlaných 

filtračním papírem. Jako potrava byla lýkožroutům nabídnuta umělá dieta. Tito jedinci 

byli sledováni po dobu 7 dnů. 

 

1.2.3.  Použití alginátových gelů pro aplikaci hlístic na výřezy 
 

Jako nosič pro aplikaci hlístic byl zvolen čistý technický agar a želatina. Nejprve 

proběhl pilotní laboratorní pokus s přežíváním hlístic v tomto médiu. Byly připraveny 

Petriho misky o průměru 90 mm s obsahem agaru a želatiny o koncentracích 0.25, 0.5, 

1 a 2 % ve třech opakováních pro každé médium. Do misek bylo přidáno 1000 

invazních larev hlístice Steinernema carpocapsae (Egy4). V průběhu dvou týdnů bylo 

sledováno přežívání invazních larev a stav média (optická kontrola). Již v této fázi se 

ukázalo, že hlístice přežívají v obou médiích. Želatina se však ukázala jako silně 

náchylná na rozvoj nežádoucích bakterií a hub. Všechny misky vykazovaly již třetí den 

po aplikaci silnou kontaminaci. Mimo má želatina tendenci slévat se do jednolité masy 

a omezovat tak pohyb hlístic, které jsou částečně imobilizované. Proto jsme se rozhodli 

pro pokus použít agarové médium.  

Jako nejvhodnější se jeví agar o koncentraci 0,5 %. Ani po 14 dnech nedošlo 

k významné kontaminaci, respektive nárůstům bakterií a hub. Nedošlo k degradaci 

struktury, hlístice se mohly volně pohybovat. Zároveň přežívaly v dobré kondici.  
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Hlístice použité pro pokus byly kultivovány metodou in vivo na housenkách zavíječe 

voskového (Galleria mellonella). Agar i želatina byly připraveny ve sterilních 

podmínkách.  

Vlastní pokus s aplikací hlístic na výřezech byl založen ve dvou termínech. První 

termín byl 8. srpna 2019 a sestával z 6 napadených výřezů o délce 70 cm, tedy tří 

výřezů kontrolních a tří ošetřených. Další běh pokusů byl založen 23. srpna 2019 se 

stejným počtem opakování. Ošetření výřezů bylo provedeno nátěrem 200 ml 0.5% 

agaru s obsahem 2 mil. invazních larev hlístic na každý výřez. Kontrolní výřezy byly 

ošetřeny stejným množstvím agaru bez hlístic. Následně byly výřezy umístěny do 

fotoeklektorů ve stabilních podmínkách insektária (vlhkost 57%, teplota 22°C, délka 

dne 18:6 hodin). Sběrné lahve obsahovaly síťku, která zamezila návratu vyletujících 

brouků do fotoeklektoru. V lednu 2020 byly všechny výřezy rozebrány (odkorněny) a 

spočteni živí a mrtví jedinci.  

 

1.2.4. Zvýšení specificity hlístic pasážováním přes kadávery 

lýkožrouta smrkového 
 

Množení hlístic probíhalo ve velké skleněné Petriho misce s buničinou a vodným 

roztokem s hlísticemi. Na pokus byl použit kmen Steinernema carpocapsae 1343 

původem z České republiky. Do misek byly umístěny kadávery lýkožrouta smrkového 

vybrané z lapačů v jedné variantě a mrazem zahubení dospělci vybraní z chovů ve 

variantě druhé. Misky byly pravidelně kontrolovány pod stereomikroskopem 

k vyhodnocení úspěšnosti množení hlístic 
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1.2.5. Ošetření napadených výřezů ve venkovních 

podmínkách 
 

Pro pokus byly použity výřezy o délce 0,5 m napadené lýkožroutem smrkovým 

přivezené z terénu. Všechny výřezy pocházely ze stejného stromu. Pod kůrou se 

v době zahájení pokusu nacházely především kukly a mladí světlí dospělci. Výřezy 

byly ošetřeny následujícími kmeny hlístic: 

 

Komerční kmeny 

-Nematop (BioCont Laboratory, Brno, Česká republika) - hlístice rodu 

Heterorhabditis 

-Nemaplus (BioCont Laboratory, Brno, Česká republika) - hlístice 

Steinernema feltiae 

 

Sbírkový kmen   

-1343  - hlístice Steinernema carpocapsae původem z ČR 

 

Na každou variantu byly použity 3 výřezy o průměru od 10 do 16 cm, jako kontrola 

posloužily tři neošetřené výřezy. Ošetření bylo provedeno nástřikem roztoku 

obsahujícího 2 500 000 hlístic v 1,5 l vody. Ručním postřikovačem byla suspenze 

rovnoměrně naaplikována na všechny výřezy v dané variantě. Kontrolní výřezy byly 

nastříkány pouze 1,5 l čisté vody.  Výřezy byly umístěny do plastových boxů a překryty 

monofilem, aby se zabránilo úniku brouků, a přeneseny na stinné místo v zahradě 

Biologického centra. Ošetření proběhlo 23. července 2020 a v následujících dnech 

byly výřezy pravidelně kontrolovány a rojící se kůrovci odchyceni a spočítáni. 

Sledování pokračovalo do 13. srpna 2020, kdy byl pokus ukončen, výřezy odkorněny 

a spočteni živí a mrtví brouci.  
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1.2.6. Ošetření hrabanky ve venkovních podmínkách 
 

Na pokus byli použiti dospělci lýkožrouta smrkového z laboratorních chovů. Ti byli 

umístěni do terakotových květináčů naplněných navlhčenou lesní hrabankou a kousky 

smrkového lýka. Každý květináč obsahoval 50 dospělců l. smrkového a na povrch 

hrabanky bylo naaplikováno 30 000 hlístic kmene 1343. Celkem test proběhl v šesti 

květináčích s hlísticemi a v šesti kontrolních ošetřených vodou. Aby nedošlo k úniku 

lýkožroutů, byla směs hrabanky a lýka s lýkožrouty před vložením do květináče 

obalena dvojitou vrstvou monofilu. Květináče byly umístěny na stinném místě v 

zahradě Biologického centra dne 15. září 2020. Po 7 dnech byly rozebrány tři květináče 

ošetřené hlísticemi a tři kontrolní bez ošetření. Zbylé květináče byly rozebrány po 14 

dnech.  
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1.3. Výsledky 
 

1.3.1. Testované sbírkové kmeny 
 

Z testovaných sbírkových kmenů byl na základě velmi dobré účinnosti proti všem 

vývojovým stádiím lýkožrouta smrkového a odolnosti vůči nižším teplotám vybrán jako 

nejvýhodnější tuzemský kmen Steinernema carpocapsae 1343 z České republiky. 

 

1.3.2. Laboratorní testy účinnosti kmene 1343 
 

Pitvy potvrdily přítomnost invazních forem hlístic (IJs) v těle dospělců lýkožrouta 

smrkového, přičemž vyšší počty invazních forem ve variantách 100 a 250 IJs vedly 

k úhynu hostitelů již v průběhu prvních 6 hodin. U zbývajících vypitvaných dospělců 

nebyly potvrzeny žádné nebo jen malé (1-4 ks IJs) počty hlístic (Tab. 2).  

Tab. 2 Pitva infikovaných dospělců lýkožrouta smrkového po 6 hodinách od infekce IJs kmene 1343 
Steinernema carpocapsae 

Dávka IJs Zjištěná přítomnost IJs (ve 2 mikrozkumavkách) Poznámka 

50 1 0  

100 0 12 KO 

250 91 0 KO 

500 0 4  

1000 2 1  

KO - úmrtnost dospělce před pitvou 

 

Z výsledků následných stanovení mortality vyplývá, že koncentrace 50 IJs způsobila 

do konce pokusu úhyn 100 % jedinců. Ve variantě 100 IJs byl účinek nižší - 87,5 %. 

75% mortalita byla dosažena u 250 a 500 IJs. Nejméně - 62,5 % uhynulo u dávky 1000 

IJs (Obr. 1).  
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Obr. 1 – Graf zobrazuje úmrtnost dospělců ošetřených kmenem 1343 Steinernema carpocapsae po 

dobu 7 dní. 

Lýkožrouty, kteří uhynuli v jednotlivých variantách testu, jsme vypitvali, přičemž je 

zřejmé, že invazní larvy v těle hostitelů dospívají a patrně se i dále množí.  

 

1.3.3. Použití alginátových gelů pro aplikaci hlístic na výřezy 
 

Výsledky experimentu jsou shrnuty v Tab. 3 a Tab. 4, množství lýkožroutů smrkových 

je vždy přepočteno na 1 výřez. V obou variantách bylo celkem v kontrolních výřezech 

zachyceno fotoeklektory 303 brouků a v ošetřených 279 brouků. Při hodnocení 

odděleně šlo v první variantě průměrně o 6 dospělců/výřez v kontrole a 23 

dospělců/výřez po ošetření hlísticemi. Při opakování pokusu pak 83 dospělců/výřez 

v kontrole a 24 dospělců/výřez po ošetření hlísticemi.  

Při rozboru výřezů z prvního běhu pokusu se v kontrole nacházelo 98 živých 

jedinců/výřez a 68 mrtvých jedinců/výřez, u ošetřených výřezů byl počet jedinců vyšší 

- 142 živých a 42 mrtvých. Celkový počet dospělců se mezi kontrolou a ošetřením lišil 

o cca 20 ve prospěch ošetřených výřezů.  
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Při druhém opakování se ve výřezech nacházelo celkem v průměru pouze 34 

respektive 37 dospělců, přičemž v kontrole převládali mrtví (33) a v ošetřených 

výřezech živí (30) lýkožrouti.  

Problémem dlouhodobého sledování se ukázal fakt, že došlo k rozpadu dříve 

uhynulých jedinců, což znemožnilo přesné stanovení jejich počtu. Zbývající části těl 

proto nebyly započteny. Zároveň u déle uhynulých lýkožroutů není možno pitvou 

potvrdit nákazu hlísticemi jako příčinu smrti.  

 

Tab. 3 Tabulka zobrazuje průměrné počty lýkožroutů smrkových zachycených ve fotoeklektorech a 

průměrné počty dospělců nalezených po rozboru výřezů z pokusu založeného 8. srpna 2019. Byly využity 

3 kontrolní a 3 ošetřené výřezy. 

Datum výběru Vyletělo 3.10 - 

8.1. 

Rozbor polen 29.1.2020 

Živí Mrtví Celkem 

Kontrola 6 98.33 68.33 166.67 

Hlístice 23 142.00 42.33 184.33 

 

Tab. 4 Tabulka zobrazuje průměrné počty lýkožroutů smrkových zachycených ve fotoeklektorech a 

průměrné počty dospělců nalezených po rozboru výřezů z pokusu založeného 23. srpna 2019. Byly 

využity 3 kontrolní a 3 ošetřené výřezy. 

Datum 

výběru 

Vyletělo 

3.10 - 8.1. 

Rozbor polen 29.1.2020 

Živí Mrtví Celkem 

Kontrola 83 1 33 34 

Hlístice 24 30 7 37 

 

1.3.4. Zvýšení specificity hlístic pasážováním přes kadávery 

lýkožrouta smrkového 
 

Pokus využít uhynulé dospělce l. smrkového z feromonových lapačů jako biologické 

nosiče invazních larev hlístic byl neúspěšný. Při využití lýkožroutů z feromonových 

lapačů docházelo do několika dní úhynu velké části invazních larev uvnitř těl hostitelů. 
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I ve variantě s čerstvě zahubenými lýkožrouty docházelo k úhynu většiny hlístic uvnitř 

těl hostitelů. 

 

1.3.5. Ošetření napadených výřezů ve venkovních 

podmínkách 
 

Počet živých a mrtvých jedinců ve výřezech se mezi jednotlivými variantami statisticky 

průkazně odlišoval (ANOVA, p= 0,0001). Post hoc test na 5% hladině významnosti 

potvrdil statisticky významnou odlišnost kontrolní skupiny od varianty 1343 a 

Nemaplus a dále pak 1343 od varianty Nematop.  V kontrolních výřezech se nacházelo 

průměrně 100,67 ± 36,81 živých a 39,33 ± 6,02 mrtvých lýkožroutů. Kontrolní výřezy 

v průběhu experimentu opustilo celkem 150 dospělců. Z celkového počtu brouků ve 

výřezech přežilo 53 % jedinců, 21 % uhynulo a 26 % se vyrojilo.  

Z ošetřených variant byl nejvyšší počet uhynulých jedinců zaznamenán u hlístic kmene 

1343 a to 126 ± 24,34, což představuje 73 % z celkového počtu lýkožroutů ve 

výřezech. Druhá nejvyšší úmrtnost byla zaznamenána u komerčního přípravku 

Nemaplus a to 64 %. Úmrtnost u varianty ošetřené přípravkem Nematop byla téměř 

stejná jako u neošetřených kontrolních výřezů - pouze 27 % (Tab. 5, Obr. 2).  

 

Tab. 5 Počty živých a mrtvých dospělců l. smrkového ve výřezech ošetřených různými kmeny hlístic a v 
neošetřené kontrole. Uveden je vždy průměr ze tří výřezů a směrodatná odchylka. Dále je zaznamenán 
počet brouků, kteří výřezy opustili.  

Kmen hlístic 
 

počet  

Kontrola 

živí ± SD 100,67 ± 36,81 

mrtví ± SD 39,33 ± 6,02 

vylétlo 150 

1343 

živí ± SD 29,33 ± 4,19 

mrtví ± SD 126,00 ± 24,34 

vylétlo 49 

Nemaplus 

živí ± SD 38,00 ± 4,32 

mrtví ± SD 109,33 ± 18,01 

vylétlo 69 

Nematop 

živí ± SD 85,67 ± 8,22 

mrtví ± SD 60,67 ± 8,26 

vylétlo 223 
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Obr. 2 – Úmrtnost dospělců l. smrkového v napadených výřezech po ošetření různými kmeny hlístic a v 
neošetřené kontrole. Pro každou variantu byla provedena tři opakování, výsledné procento je 
vypočteno z celkových počtů.  

 

1.3.6. Ošetření hrabanky ve venkovních podmínkách 
 

Statistické hodnocení prokázalo významný rozdíl mezi kontrolní a ošetřenou variantou 

(t – test, p = 0,0054).  Po 7 dnech bylo zaznamenáno v hrabance ošetřené hlísticemi 

v průměru 38 ± 5,10 uhynulých lýkožroutů, což představuje 76% úmrtnost.  V kontrole 

dosáhl počet uhynulých jedinců přibližně polovičních hodnot - 17,33 ± 2,50, tj. 34 %. 

Čtrnáctidenní doba expozice nevedla k navýšení počtu uhynulých jedinců a 

ve variantě 1343 uhynulo v průměru 36 ± 2,94 lýkožroutů, tj. 72 %. Rovněž v kontrole 

zůstaly hodnoty v podstatě shodné – uhynulo v průměru 19,33 ± 1,25 dospělců, což 

představuje 38 % mortalitu (Tab. 6, Obr. 3).  
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Tab. 6 Počet živých a mrtvých dospělců l. smrkového v hrabance ošetřené kmenem 1343 ve srovnání s 
neošetřenou kontrolou po 7 a 14 dnech sledování.  

  7 dnů 14 dnů 

Kmen 1343 
Živí ± SD 12,33 ± 3,30 14 ± 2,22 

Mrtví ± SD 38 ± 5,10 36 ± 2,94 

Kontrola 
Živí ± SD 33 ± 4,55 31,33 ± 3,86 

Mrtví ± SD 17,33 ± 2,50 19,33 ± 1,25 

 

 

 

Obr. 3 – Úmrtnost lýkožroutů smrkových v hrabance ošetřené hlísticemi kmene 1343 a v kontrolní 
variantě po 7 a 14 dnech sledování. Pro každou variantu byla provedena tři opakování, výsledné 
procento je vypočteno z celkových počtů. 
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1.4. Diskuze a závěry 
 

Kmen hlístic Steinernema carpocapsae 1343 se ve všech etapách projektu jevil jako 

velmi vhodný, zejména pro svou virulenci a patogenitu, což bylo potvrzeno i v terénu 

na napadených výřezech a směsi hrabanky a smrkového lýka, která obsahovala 

definovaný počet lýkožroutů smrkových. V obou případech byly výsledky opět velmi 

slibné. Kmen 1343 je tedy možno doporučit jako vhodnou a vzhledem k tuzemskému 

původu kmene i environmentálně šetrnou metodu biologické ochrany před 

lýkožroutem smrkovým. Možné směry praktické aplikace naznačují experimenty 

provedené v roce 2020. Jako první způsob aplikace se nabízí postřik hrabanky na 

lokalitách, kde z různých důvodů nedošlo k asanaci aktivních kůrovcových souší a 

kůra s lýkožrouty opadala na zem. Velké množství jedinců se tak na sklonku vegetační 

sezóny nachází v hrabance. Obdobně by mohly být podobné zásahy efektivní proti l. 

severskému, který hrabanku jako zimoviště preferuje a od konce srpna se do ní aktivně 

přesouvá. Terénní experiment provedený v září 2020, tedy v době, kdy se v hrabance 

nachází již významné množství lýkožroutů, vykazoval účinnost více než 70 %. Lze tedy 

počítat s tím, že postupné zvyšování selekčního tlaku prostředí opakovanou aplikací 

by mohlo vést k výraznému snížení početnosti lokálních populací podobně, jako např. 

při potlačování klikoroha borového ve Velké Británii (Willoughby et al., 2017). Naproti 

tomu se nepodařilo využít uhynulé dospělce l. smrkového z feromonových lapačů jako 

biologické nosiče invazních larev hlístic. Při jejich využití docházelo do několika dní k 

úhynu velké části invazních larev uvnitř těl hostitelů. Vzhledem k tomu, že se jako 

důvod nabízelo nestejné stáří použitých kadaverů a probíhající rozkladné procesy, 

jsme k namnožení zkusili využít i čerstvě mrazem zahubené dospělce lýkožrouta 

smrkového z laboratorního chovu. I v této variantě experimentu však docházelo 

k úhynu většiny hlístic uvnitř těl hostitelů. Proces reprodukce a s ním souvisejícího 

zahubení hostitele je tedy zřejmě v modelu Steinernema carpocapsae x lýkožrout 

smrkový mnohem komplexnější a zamýšlenou aplikaci kadaverů na lesní hrabanku 

nebude možno využít. Podobně problematickým se v modelu hlístice – lýkožrout 

smrkový ukázalo využití alginátových gelů. Jejich aplikace sice vedla ke zlepšenému 

přežívání ve vnějším prostředí, ale u ošetření napadených výřezů byly 

výsledky nejednoznačné. V první sérii nebyl zřejmý výraznější účinek ošetření vůči 
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kontrole. Opakování již vedlo ke zvýšené úmrtnosti po ošetření, ale dlouhodobé 

sledování ve fotoeklektorech znemožnilo jednoznačný důkaz o působení hlístic. 

Druhým způsobem aplikace by mohlo být ošetření skládek vytěženého kůrovcového 

dříví a jejich překrytí netkanou textilií. Překrytí by zajišťovalo ochranu hlístic před UV 

zářením, zabránilo lýkožroutům v opuštění skládky a prohloubilo tak kontakt mezi 

hlísticemi a hostiteli. V terénním experimentu s ošetřenými výřezy činila úmrtnost ve 

variantě s kmenem 1343 až 73 %. Navíc by tato metoda byla vhodná například na 

skládky dříví v blízkosti území v různém režimu ochrany. 

Jelikož nelze předpokládat, že by kmen 1343 byl v dohledné době na trhu dostupný 

v dostatečném množství, otestovali jsme zároveň další dva kmeny 

entomopatogenních hlístic, které již komerčně dostupné jsou. Velmi zajímavé výsledky 

byly dosaženy zejména s přípravkem Nemaplus, který je na trhu poměrně nově a je 

založen na hlísticích Steinernema feltiae. Jeho účinnost byla téměř srovnatelná 

s kmenem 1343 a dosáhla 64 %. Vyšší účinnost rodu Steinernema v porovnání 

s rodem Heterorhabditis je zmiňována i britskými autory (Willoughby et al., 2017). 

S ohledem na dosažená procenta účinnosti je ale nutné upozornit, že použití metody 

gradaci kůrovců může zpomalit a podpořit tak asanační metody v současnosti 

používané, nikoli samostatně zastavit. Stejně jako u všech metod založených na 

biopreparátech pak může docházet k odlišným výsledkům při různých klimatických 

podmínkách. 
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2. Kapitola 2 Inhibice trávících enzymů a možnosti 

praktického využití mikroinjektáže smrků 



 
22 

 

2.1. Úvod 
 

Vhodným způsobem biologického boje s kůrovcovitými jsou i inhibitory trávících 

enzymů z řad celuláz, které lýkožrout smrkový dokáže syntetizovat. Zde byly pro 

laboratorní testování vybrány tři vhodné kandidátní látky, jejichž inhibiční aktivita vůči 

celulázám se již komerčně využívá, například při výrobě ethanolu z kukuřice. V tomto 

případě vede přimísení inhibitorů ke zvýšení výnosu ethanolu až o 15 % (Ximenes et 

al., 2010). Využití v průmyslových procesech je zárukou nízké ceny a dostupnosti na 

trhu v dostatečném množství. Testovány byly následující tři fenolické látky: vanilin, 

kyselina skořicová a kyselina hydroxybenzoová. Tyto látky nevykazují přímou toxicitu 

pro kůrovce a pro dosažení mortalitního účinku je nutné, aby brouci ošetřený substrát 

pozřeli. Proto jsme pro testy přežívání zvolili umělou dietu ze smrkového lýka a dalších 

složek, do níž jsme testované látky přimíchávali. Krom vlastního testu účinnosti bylo 

cílem i optimalizovat dávkování. 

Stejná metoda byla využita i pro testy emamectin benzoátu, insekticidu na bázi 

cyklického laktonu produkovaného půdní aktinomycetou Streptomyces avermitilis. 

Přípravky obsahující emamectin benzoát zažívají v posledních letech výrazný vzestup, 

a to nejen pro vysokou účinnost proti nejrůznějším hmyzím škůdcům, ale i pro stále 

reálnější možnost plošného zákazu pyrethroidů na území EU. Ze zemí EU byly 

přípravky s emamectin benzoátem schváleny a registrovány již v Belgii, Bulharsku, 

Kypru, Estonsku, Francii, Chorvatsku, Maďarsku, Itálii, Holandsku, Polsku, 

Portugalsku, Rumunsku a na Slovensku (https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-

pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1280). 

Dostupné jsou tři formulace, které se liší množstvím účinné látky. Produkty Affirm a 

Proclaim (Syngenta, Basilej, Švýcarsko) jsou povoleny ve většině z výše jmenovaných 

zemí. Jde o práškovou formulaci, která se rozpouští ve vodě a obsahuje 1 % účinné 

látky. V několika zemích (např. Francie) jsou povoleny i přípravky Revive I a II 

(Syngenta, Basilej, Švýcarsko), jejichž tekutá formulace je připravena specificky pro 

injektáž do stromů. Zároveň obsahují 5 a 10 % účinné látky. Používají se například 

proti škůdci z čeledi nosatcovitých Rhynchophorus ferrugineus na datlovnících 

(Mashal a Obeidat, 2019). V našem případě byly testy prováděny s cílem stanovit 
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minimální účinnou koncentraci pro hubení lýkožroutů smrkových při injektáži do 

stojících stromů.  

V USA je emamectin benzoát používán proti podkornímu hmyzu na listnatých 

stromech, především v podobě 4% přípravku Tree-äge (ArborJet Inc., Woburn, 

Massachusetts, USA). Účinnost proti krasci Agrilus planipennis, který je významným 

škůdcem jasanů, je velmi dobře prokázaná, a to minimálně dva roky po naočkování do 

stromu v dávce 0,2g na každých 2,5 cm obvodu kmene ve výšce 1,3 m nad zemí 

(Flower et al., 2015). Emamectin benzoát je u listnatých stromů účinný i při ošetření již 

napadených jedinců. Ve studii Flowera et al. (2015) všechny kontrolní stromy během 

4 let pokusu odumřely, v ošetřené skupině odumřelo pouze 16 %, přičemž nejlepších 

výsledků bylo dosaženo u lehce napadených stromů, u silně napadených jasanů došlo 

ke stabilizaci koruny pouze u 37 % (Flower et al., 2015). 

Injektáž insekticidních látek byla vzhledem k výše uvedenému v USA testována i u 

jehličnatých stromů a použití emamectin benzoátu bylo zdokumentováno u několika 

druhů severoamerických kůrovců. Použití 4 % roztoku pro ošetření borovice těžké 

(Pinus ponderosa) vedlo k tři roky trvajícímu zajištění stromů proti napadení kůrovcem 

Dendroctonus brevicornis. Na borovici pokroucené (Pinus contorta) však byla aplikace 

neúčinná. Pravděpodobným důvodem byly vysoké teploty a nízký obsah vody v půdě 

vedoucí k nedostatečnému rozvodu účinné látky. Autoři spekulují, že injektáž 

v předstihu na podzim nebo zvýšení počtu aplikačních míst by mohly vést ke zlepšení 

účinnosti. Významnou roli hraje i dobrý zdravotní stav stromu před ošetřením (Fettig 

et al. 2013). 

V terénních experimentech jsme se proto v průběhu projektu věnovali aplikaci 

chemikálií s insekticidním účinkem do stromů pomocí injektáže. Postupně byly 

zkoušeny různé varianty této metody. V prvním roce projektu modifikace dle Fory a 

Lauera (2010) využívající k vpravení účinné látky trubičky a hadice, nakonec i 

profesionální tlakové injektory ChemJet (ChemJet, Kerville, Texas, USA). Zároveň 

bylo dle výsledků laboratorního testování toxicity rozšířeno spektrum testovaných 

látek. 

Stromová injektáž je alternativa k aplikaci pesticidů pomocí postřiku kmene nebo 

zaléváním půdy. Je šetrnější k životnímu prostředí než výše zmíněné metody, jelikož 
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se aplikované látky nedostávají do vnějšího prostředí a množství použitých chemikálií 

je až o několik řádu menší (Aćimović et al. 2016; Berger & Laurent, 2019).  

Účinnost injektáže je závislá na faktorech jako jsou chemické vlastnosti injikovaných 

látek, anatomie a fyziologie injikovaného stromu a také na způsobu injektáže. Rychlost 

rozvodu injikovaných látek záleží mimo jiné na jejich rozpustnosti ve vodě, v tucích, 

molekulární hmotnosti, polaritě a pH. Rychlost rozvedení chemických látek je závislá i 

na druhu dřeviny.  

Injektáž insekticidních látek by měla probíhat v době, kdy probíhá intenzivní transport 

látek cévními svazky, což urychluje vstřebání účinné látky. Vhodné podmínky jsou tedy 

dostatečná půdní vlhkost, průměrně vysoké teploty a slunečné počasí (Fettig et al., 

2013). Rozvedení insekticidu po celém stromě v optimálních podmínkách trvá kolem 

4 týdnů, ale může trvat i výrazně déle – až 3 měsíce (Fettig et al., 2013). Nejvhodnějším 

ročním obdobím je časné jaro, kdy jsou zpravidla splněny výše zmíněné optimální 

podmínky. U jehličnatých stromů je důležité začít s aplikací látky ihned po navrtání, v 

opačném případě může dojít k zalití otvoru pryskyřicí, popřípadě k potrhání cévních 

svazků, které pak nejsou schopné látku absorbovat. Injektážní otvory by měly být co 

nejníže u paty stromu, popřípadě na kořenových nábězích – zde probíhá intenzivní 

transpirační tok a látka je rychle vstřebána. Délka trvání účinnosti záleží na typu 

použitého insekticidu. Látky na bázi cypemetrinu si udržely účinky až 1 rok, stejně jako 

fipronil či imidacloprid, ale nejlepších výsledků bylo dosaženo s emamectin 

benzoátem, jehož účinky trvaly minimálně dva roky (Grosman et al., 2009, Fettig et al., 

2013). 

Poslední částí terénního výzkumu bylo testování zjednodušené metody vpravení 

účinných látek do stromů. Vyloučili jsme proto časově náročné technologie, jako je 

aplikace hadiček, trubiček, či tlakových injektorů, a smrky na několika lokalitách, kde 

byl provozem předpokládán zvýšený tlak lýkožrouta smrkového, se pokusili ošetřit 

prostým navrtáním kmene a vpravením insekticidní látky do otvorů. Časová náročnost 

této metody je minimální a proškolený pracovník je schopen ošetřit několik desítek 

stromů za hodinu, přičemž limitující je pouze kapacita akumulátorů ve vrtačce. Na 

poměrně reprezentativním vzorku jsme pak byli schopni vyhodnotit účinnost této 

maximálně zjednodušené varianty systemické aplikace insekticidu. 
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2.2. Materiál a metodika  
 

2.2.1. Testy toxicity 
 

2.2.1.1. Umělá dieta pro lýkožrouta smrkového a testované látky 
 

Umělá dieta byla připravována úpravou receptu dle práce Mattanovich et al. (1999) a 

Simsek a Führer (1993). Ve studené redestilované vodě byly rozmíchány nejdříve 

cukerná složka (fruktóza, glukóza, sacharóza), celulóza, škrob, sójová mouka a agar 

(Tab. 7). Směs byla přivedena za stálého míchání k varu. Po rozpuštění agaru a 

zhoustnutí směsi bylo přidáno drcené mleté lýko. Směs byla pečlivě promíchána a 

ochlazena na cca 40 °C. V této fázi byly přimíchány termolabilní látky: mleté pšeničné 

klíčky, lahůdkové droždí – vitamíny B1-B3, B5-B6, B9 a B12; slunečnicový olej, 

cholinchlorid – vitamín B4, minerály – Wessonská sůl, a konzervační látky – kyselina 

sorbová, myo-inositol, kyselina p-aminobenzoová a antibiotikum – streptomycin sulfát 

(Tab. 8).  

 

Tab. 7 Makronutrienty umělé diety pro lýkožrouta smrkového (množství ve 100g diety). 

Látka Množství Jednotka 

bramborový škrob (dextróza) 5,0 g 

celulóza 4,0 g 

agar 4,0 g 

glukóza 373 mg 

fruktóza 1,9 g 

sacharóza 2,6 g 

smrkové lýko 10,1 g 

sojová mouka 3,0 g 

pšeničné klíčky 3,0 g 

redestilovaná voda 125,5 ml 
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Tab. 8 Vitamíny, minerály a konzervanty použité v umělé dietě pro lýkožrouta smrkového (množství ve 
100g diety). 

Látka Množství Jednotka 

L-Methionin 2,0 mg 

lahůdkové droždí 0,8 g 

Cholinchlorid (B4) 58,5 mg 

Wessonská sůl 282,3 mg 

streptomycin sulfát 60,5 mg 

kyselina sorbová 110,9 mg 

Myo-Inositol 26,1 mg 

kyselina p-aminobenzoová 0,88 mg 

olej z pšeničných klíčků 450 mg 

 

V této fázi byly do diety přidávány také inhibitory celuláz: kyselina skořicová (Sigma-

Aldrich, St. Louis Missouri, USA), kyselina benzoová (Sigma-Aldrich, St. Louis 

Missouri, USA) a vanilin (Sigma-Aldrich, St. Louis Missouri, USA). Tyto látky nejsou 

rozpustné ve vodě, proto byly rozpouštěny ve slunečnicovém oleji (rozpustnost látek 

viz. Tab. 9) a ponechány v chladu a temnu po dobu 1 měsíce.  

 

Tab. 9 Rozpustnost inhibitorů celuláz - množství látky v g/100ml slunečnicového oleje, při teplotě 25 °C. 

Rozpustnost látek v oleji g/100ml 

kyselina benzoová 3,84 

kyselina skořicová 4,35 

vanilin 4,35 

 

Tento způsob přípravy umožnil rovnoměrné začlenění a rozmíchání do potravy. Do 

diety (90 g) byla odvážena množství odpovídající následujícím množstvím inhibitorů: 

2,32 mg; 6,9 mg; 10,5 mg; 21,1 mg; 42,2 mg; 84,4 mg. U k. skořicové a vanilinu byly 

aplikovány navíc i koncentrace 168,8 mg a 337,6 mg.  

Další látkou přidávanou do umělé potravy byl insekticid Affirm® (Syngenta, Basilej, 

Švýcarsko) o čistotě 9,5 g aktivní látky/1 kg granulátu obsahující emamectin benzoát. 

Tento insekticid je dobře rozpustný ve vodě, a proto byl přidáván v podobě granulátu. 

Množství přidávané látky byla uzpůsobena množství aktivní složky, tzn. že do diety (90 
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g) byly přidávány následující množství aktivní látky: 0,0143 mg, 0,286 mg, 0,572 mg, 

1,144 mg, 2,288 mg, 8 mg, 40 mg, 80 mg, 800 mg, 3,98 g, 7,96 g a 15,920g.  

Připravená směs umělé diety s testovanými látkami byla dávkována do sterilních 

Petriho misek, a po vychladnutí uchována v chladu a temnu. 

 

2.2.1.2. Pokusní jedinci a design experimentů 
 

Do potravy připravené dle výše uvedeného postupu byli umístěni dospělci lýkožrouta 

smrkového z laboratorního chovu v teplotě 20 °C a délce dne 18:6 hodin 

(foto:skotofáze). (10ks/ 90g potrava/ 1 opakování). Každá koncentrace byla připravena 

ve 2 opakováních a každá série experimentů obsahovala kontrolní skupinu s umělou 

potravou bez příměsi. Petriho misky s potravou a lýkožrouty byly umístěny do 

kontrolovaných podmínek (teplota 22 °C; délka dne 18:6 hod, foto:skotofáze). Po 7 

dnech byla potrava rozebrána a spočteni mrtví a žijící jedinci. Ze získaných dat byla 

spočtena mortalita (%) pro každou z testovaných koncentrací. 

 

2.2.2. Stromové injektáže 
 

Injektáž stromů probíhala třemi různými způsoby. V roce 2019 byly k injektáži použity 

trubičky a hadičky, v roce 2020 pak automatické injektory ChemJet (ChemJet, 

Kerrville, Texas, USA) a dále i zjednodušená metoda injektáže.  

 

2.2.2.1. Injektáž pomocí trubiček 
 

2.2.2.1.1. Olšovec - březen 2019 

 

Pro testování účinnosti aplikace na počátku vegetační sezóny byla vybrána lokalita 

Olšovec (GPS 49.6067325N; 17.6536272E) na území LS Vítkov. Dne 12. března 2019 

byly naočkovány skupiny smrků neředěným přípravkem NeemAzal (Biocont 
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Laboratory, Brno, Česká republika). K očkování byly využity buď zásobní nádobky 

v podobě průsvitných plastových trubiček (Obr. 4), nebo jen otvory vyvrtané po obvodu 

kmene (Obr. 5), do nichž byla účinná látka vpravena za pomoci injekční stříkačky. 

Každým z výše jmenovaných způsobů bylo naočkováno 10 stromů, z toho 5 stromů 

množstvím 100 ml NeemAzalu a 5 stromů 50 ml NeemAzalu. V okolí bylo vybráno i 8 

kontrolních smrků, které byly ponechány neošetřené.  

 

Obr. 4 – Průsvitné trubičky s roztokem azadirachtinu. V průsvitných trubičkách bylo možné sledovat 

rychlost vstřebávání účinné látky. 
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Obr. 5 – Jednodušší varianta ošetření s otvory vyvrtanými po obvodu kmene, do nichž byl roztok 

azadirachtinu vpraven za pomoci injekčních stříkaček.  

Na vybrané ošetřené stromy byly po začátku rojení kůrovců umístěny feromonové 

odparníky IT Ecolure (Fytofarm CZ, s.r.o., Mělník, Česká republika). Zbytek stromů byl 

ponechán bez adjustace s cílem prověřit atraktivitu či případnou repelenci pro 

nalétající lýkožrouty i dlouhodobé přežívání ošetření v případě, že k napadení 

nedojde. 

Dále probíhala kontrola napadení stromů v pravidelných intervalech a dle potřeby i 

odběr vzorků v podobě výřezů. Výřezy dovezené do Českých Budějovic byly oloupány 

a stanovena délka mateřských chodeb a počty nakladených vajíček. 
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2.2.2.1.2. Olšovec - červenec 2019 

 

Další série ošetřených smrků byla připravena dne 16. července 2019. K ošetření byl 

využit přípravek Talisma EC (UPL Europe, Cheshire, Velká Británie) na bázi 

cypemetrinu se zvýšenou stabilitou vůči UV záření. Aplikováno bylo vždy 50 ml 14% 

roztoku na jeden strom. K aplikaci sloužily injektory vlastní výroby složené z ocelového 

těla, do nějž byla vlepena injekční jehla o průměru 2 mm za pomoci těsnícího tmelu na 

ocelová ložiska. Po předvrtání otvoru byl injektor zaklepnutím zajištěn v otvoru, na 

jehlu nasazena injekční stříkačka a tlakem aplikována účinná látka. Předvrtané otvory 

byly nakonec zatřeny sadařským voskem. Celkem bylo takto ošetřeno 12 stromů. 

 

2.2.2.2. Injektáž pomocí injektorů ChemJet 
 

Injektáž vybraných stromů proběhla s využitím metodiky předepsané výrobcem 

automatických injektorů ChemJet (ChemJet, Kerrville, Texas, USA). Jedná se o 

injektory se zpětnou pružinou o objemu 20 ml. Za pomoci akumulátorové vrtačky a 

vrtáku do dřeva o průměru 4,5 mm byly vrtány injektážní otvory v pravidelných 

vzdálenostech po obvodu kmene a do nich vždy ihned po vyvrtání našroubovány 

injektory a odjištěn píst. Počet otvorů byl zvolen tak, aby mohla být aplikována 

požadovaná dávka insekticidní látky (Obr. 6). Poté, co došlo k vyprázdnění injektorů, 

byly otvory zatřeny sadařským voskem. Všechny nástroje byly předem dezinfikovány 

96% ethanolem, aby nedošlo k zavlečení nákaz do ošetřovaných stromů. Injektory byly 

použity vždy pouze jednou, poté demontovány a odvezeny do laboratoře k omytí a 

sterilizaci. 
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Obr. 6 – Aplikace insekticidních látek pomocí injektorů ChemJet.  

 

2.2.2.2.1. Injikované látky 

 

Na základě literární rešerše a zkušeností z předchozí etapy projektu byly pro injektáž 

do stromů vybrány látky uvedené v Tab. 10.  

 

Tab. 10 Látky použité k očkování do stromů a jejich koncentrace.  

Látka Koncentrace Výrobce 

Methyl 4-hydroxybenzoát 0,31 % Sigma Aldrich, St.Louis, Missouri, USA 

Kyselina benzoová 9,65 % Sigma Aldrich, St.Louis, Missouri, USA 

Emamectin benzoát 0,01 % Syngenta, Basilej, Švýcarsko  

TALISMA EC 0,8 % UPL Ltd., Bandra, Indie 

Neem Azal 1 % Trifolio M GmbH., Lahnau, Německo 

 

2.2.2.2.2. Lokality 

 

Ve spolupráci se zaměstnanci Lesního závodu Boubín byly vybrány 3 lokality na území 

LZ Boubín.  
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2.2.2.2.2.1. Lokalita 1 – Dolní Hradiště 

 

Lokalita se nachází poblíž obce Vlachovo Březí (GPS: 49.0756386N, 13.9235347E) a 

je tvořena vzrostlým smrkovým lesem, který byl proředěn větrnou kalamitou v roce 

2017 (Obr. 7, 8). V sousedství se nachází pozemky soukromých vlastníků, které jsou 

značným zdrojem lýkožrouta smrkového. Dne 10. března 2020 zde byly naočkovány 

stromy methyl 4-hydroxybenzoátem, emamectin benzoátem, TALISMOU EC a Neem 

Azalem. U každého očkovaného stromu byl změřen obvod kmene ve výšce 1,3 m 

(DBH). Přehled očkovaných stromů a množství použité látky je v Tab. 11.  

 

 

Obr. 7 – Letecký pohled na lokalitu Dolní Hradiště se zakreslením aktuálního stavu. Červeně je vyznačen 
suchý jehličnatý porost k červenci 2020, modře je vyznačena těžba k dubnu 2020. (Snímek upraven 
z portálu https://www.kurovcovamapa.cz/) 
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Obr. 8 – Pohled na ošetřené stromy na lokalitě Dolní Hradiště. 

 

Tab. 11 Tabulka zobrazuje počet naočkovaných stromů, injikovanou látku, její množství a obvod kmene 
stromu ve výšce 1,3 m.  

Označení 
stromu 

Účinná látka Množství 
(ml) 

Průměr 
dbh (cm) 

B1 Methyl 4-hydroxybenzoát 160 124 

B2 Methyl 4-hydroxybenzoát 100 98 

B3 Methyl 4-hydroxybenzoát 60 109 

E1 Emamectin benzoát 500 210 

E2 Emamectin benzoát 200 103 

E3 Emamectin benzoát 100 115 

T1 TALISMA EC 160 116 

T2 TALISMA EC 100 101 

T3 TALISMA EC 60 119 

T4 TALISMA EC 240 171 

A1 Neem Azal 200 105 

 

Dne 26.3.2020 byly okolní stromy doočkovány 20-60 ml roztoku TALISMY EC a na 

všech stromech vyvěšeny feromonové odparníky proti lýkožroutu smrkovému. Stromy 

byly bezprostředně po vyvěšení odparníků silně napadeny lýkožrouty, proto došlo po 

dohodě s LZ Boubín dne 6. května 2020 k jejich pokácení. Z lokality byly odvezeny 1 

m dlouhé výřezy ze spodní, střední a svrchní části kmene ze stromů uvedených v Tab. 

12. Z každého výřezu bylo odkorněno 0,5 m ihned po převezení do laboratoře. Byla 
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změřena délka mateřských chodeb a počet nakladených vajíček. Živí rodičovští brouci 

byli odebráni a zmrazeni pro pozdější analýzy. Druhá polovina výřezů byla umístěna 

v zahradě Biologického centra. Po dovyvinutí dceřiné generace byly výřezy rovněž 

odkorněny a zjištěn počet mateřských chodeb, počet nakladených vajíček a počet 

dospělců dceřiné generace.  

 

Tab. 12 Tabulka zobrazuje stromy, ze kterých byly odebrány výřezy na další rozbor.  

Označení 
stromu 

Účinná látka Množství 
(ml) 

Průměr 
dbh (cm) 

B2 Methyl 4-hydroxybenzoát 100 98 

E2 Emamectin benzoát 200 103 

T2 TALISMA EC 100 101 

A1 Neem Azal 200 105 

 

 

2.2.2.2.2.2. Lokalita 2 – Horní Hradiště 

 

Horní Hradiště se nachází poblíž obce Vlachovo Březí (GPS: 49.0730011N, 

13.9100861E). I zde došlo v minulosti k intenzivní těžbě, proto byly k injektáži využity 

dvě skupiny stromů na okraji holiny (Obr. 9). Dne 10. března 2020 proběhlo jejich 

očkování methyl 4-hydroxybenzoátem a TALISMOU EC. U každého očkovaného 

stromu byl změřen obvod kmene ve výšce 1,3 m (DBH). Přehled očkovaných stromů 

a množství použité látky je v Tab. 13.  
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Obr. 9 – Letecký pohled na lokalitu Horní Hradiště, očkované stromy se nacházely vpravo od cesty, která 
protíná snímek. Aktuální stav na www.kurovcovamapa.cz neodpovídá skutečnosti, v době injektáže 
byla již po obou stranách cesty provedena těžba kůrovcových souší. (Snímek upraven z portálu 
https://www.kurovcovamapa.cz/) 

 

Tab. 13 Tabulka zobrazuje počet naočkovaných stromů, injikovanou látku, její množství a obvod kmene 

stromu ve výšce 1,3 m.  

Označení 
stromu 

Účinná látka Množství 
(ml) 

Průměr 
dbh (cm) 

B1 Methyl 4-hydroxybenzoát 160 166 

B2 Methyl 4-hydroxybenzoát 100 140 

B3 Methyl 4-hydroxybenzoát 60 141 

T1 TALISMA EC 100 130 

T2 TALISMA EC 160 140 

T3 TALISMA EC 60 104 

 

Stejně jako na předchozí lokalitě byly na všechny stromy před počátkem jarního rojení 

vyvěšeny feromonové odparníky proti lýkožroutu smrkovému. Stromy byly krátce poté 

silně napadeny a dne 19. května 2020 pokáceny a připraveny 1 m dlouhé výřezy ze 

spodní, střední a svrchní části kmene ze stromů uvedených v Tab. 14. Z každého 

výřezu bylo odkorněno 0,5 m ihned po převezení do laboratoře a na sekci změřena 

délka mateřských chodeb a počet nakladených vajíček. Druhá polovina výřezů byla 

umístěna v zahradě Biologického centra. Po dovyvinutí dceřiné generace byly výřezy 
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rovněž odkorněny a zjištěn počet mateřských chodeb, počet nakladených vajíček a 

počet dospělců dceřiné generace. 

 

Tab. 14 Tabulka zobrazuje stromy, ze kterých byly odebrány výřezy na další rozbor.  

Označení 
stromu 

Účinná látka Množství 
(ml) 

Průměr 
dbh (cm) 

B2 Methyl 4-hydroxybenzoát 100 140 

T1 TALISMA EC 100 130 

T2 TALISMA EC 160 140 

T3 TALISMA EC 60 104 

 

2.2.2.2.2.3. Lokalita 3 – Adámkova paseka 

 

Třetím místem byla lokalita Adámkova paseka na území LS Zdíkov (GPS: 

49.1569900N, 13.6995650E). Na této lokalitě došlo v minulých letech k intenzivní 

těžbě kůrovcem napadených stromů. V důsledku toho je tvořena holinou, která stoupá 

až na vrchol kopce Zahájený (845 m n.m.). Z jedné strany hraničí se soukromým 

majetkem, který je významným zdrojem l. smrkového (Obr. 10, 11). Přímo na vrcholu 

Zahájeného byly dne 25. března 2020 naočkovány stromy kyselinou benzoovou, 

emamectin benzoátem a TALISMOU EC. U každého očkovaného stromu byl změřen 

obvod kmene ve výšce 1,3 m (DBH). Přehled očkovaných stromů a množství použité 

látky je v Tab. 15.  
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Obr. 10 – Letecký pohled na lokalitu Adámkova paseka se zakreslením aktuálního stavu. Červeně je 
vyznačen suchý jehličnatý porost k červenci 2020, modře je vyznačena těžba k dubnu 2020. (Snímek 
upraven z portálu https://www.kurovcovamapa.cz/) 

 

 

Obr. 11 – Pohled na ošetřené stromy na lokalitě Adámkova paseka. 
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Tab. 15 Tabulka zobrazuje počet naočkovaných stromů, injikovanou látku, její množství a obvod kmene 
ve výšce 1,3 m.  

Označení 
stromu 

Účinná látka Množství 
(ml) 

Průměr 
dbh (cm) 

B1 Kyselina benzoová 200 92 

B2 Kyselina benzoová 200 136 

B3 Kyselina benzoová 200 121 

B4 Kyselina benzoová 100 120 

B5 Kyselina benzoová 100 130 

B6 Kyselina benzoová 100 97 

E1 Emamectin benzoát 200 108 

E2 Emamectin benzoát 200 136 

E3 Emamectin benzoát 200 112 

E4 Emamectin benzoát 100 173 

E5 Emamectin benzoát 100 105 

E6 Emamectin benzoát 100 150 

T1 TALISMA EC 200 84 

T2 TALISMA EC 8* 112 

T3 TALISMA EC 8* 86 

T4 TALISMA EC 4* 77 

T5 TALISMA EC 4* 70 

T6 TALISMA EC 4* 91 

* značí neředěný roztok TALISMY EC 

 

2.2.2.2.3. Měření zásob sacharidů 

 

U lýkožroutů smrkových, kteří byli vybráni z výřezů ze stromů ošetřených injektáží 

různých látek s insekticidním účinkem byly v laboratoři stanoveny zásoby sacharidů 

v těle. Pracovní postup byl následující: 

Po zvážení lýkožroutů byla provedena extrakce v 70% ethanolu v objemu 200ul. 

Vzorek byl homogenizován, centrifugován v teplotě 4 °C při 10.000 ot/10min, a 

odebrán supernatant. Tento postup byl jednou opakován. Supernatant (celkem 400ul) 

následně odpařen a uskladněn v -20 °C pro následné měření cukrů. Stanovení cukrů 

probíhalo s pomocí anthronové reagencie. Odparek vyjmutý z -20 °C byl nejprve 

rozpuštěn ve 100µl destilované vody. Na vlastní stanovení bylo použito pouze 40µl, 

které se přepipetují do nových zkumavek. Po smíchání vzorků na kalibrační křivku a 

slepých vzorků (40µl destilované vody) se do každého vzorku přidává 229µl 

anthronové reagencie (150mg anthronu / 100ml 72% kyseliny sírové). Poté se vzorky 
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zamíchají (krátký spin) a inkubuji 8 minut ve 100°C v termobločku. Následně jsou 

zchlazeny a 200ul přeneseno do mikrodestičky, která je poté změřena na ELISA 

spektrofotometru při vlnové délce 620nm. 

 

2.2.2.3. Zjednodušená metoda aplikace insekticidů 
 

V roce 2020 proběhl také test zjednodušené metody injektáže. Tato metoda byla 

testována zejména s ohledem na možnost praktického uplatnění a důraz byl kladen 

na její jednoduchost a rychlost. Injektáž probíhala tak, že po obvodu stromu ve 

vzdálenosti 10 cm od sebe byly navrtány otvory vrtákem do dřeva s ostrou hranou o 

průměru 8 – 10 mm. Otvory je vhodné vrtat s mírným sklonem do hloubky cca 5 cm 

(záleží na průměru kmene). Okamžitě po navrtání byla do otvoru vpravena účinná 

látka, nejčastěji komerčně dostupné pyrethroidy, ale i azadirachtin. V průběhu 

postupného vrtání otvorů po obvodu většinou dojde ke vstřebání účinné látky z dříve 

vyvrtaných otvorů, takže je aplikaci zopakovat ještě jednou a docílit tak vpravení 

žádoucího množství účinné látky bez nutnosti použití trubiček či jiných zásobníků.  

 

2.2.2.4. Statistické hodnocení 
 

Statistické hodnocení získaných dat proběhlo s využitím programu R verze 3.6.1. a 

programu GraphPad Prism, verze 6.01. Pro vyhodnocení obsahu cukrů byla po 

vyhodnocení normality dat použita ANOVA.  Pro vyhodnocení rozboru výřezů byl po 

otestování normality dat zvolen Kruskal-Wallisův test.  
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2.3. Výsledky 
 

2.3.1. Testy toxicity 
 

2.3.1.1. Účinky inhibitorů celuláz 
 

Z testovaných inhibitorů měla nejmenší účinnost kyselina skořicová. V kontrolních 

miskách dosáhla úmrtnost 5 % sledovaných jedinců. V miskách s nižšími 

koncentracemi kyseliny skořicové se neprojevil žádný účinek a za dobu testování 

uhynulo jen 10 až 20 % lýkožroutů. Vliv inhibice trávení začal být zřejmý až od dávky 

21,1 mg kyseliny skořicové. Zde uhynulo 45 % dospělců a v dvojnásobné dávce 42,2 

mg dokonce 65 % dospělců lýkožrouta smrkového (Obr. 12).  

 

 

Obr. 12 - Graf zobrazuje mortalitu l. smrkových v procentech při různých koncentracích k. skořicové 
v umělé potravě.  
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Zbývající dva inhibitory, kyselina benzoová a vanilin byly podobně účinné. U varianty 

s kyselinou benzoovou uhynulo v kontrolních miskách od 0 do 22 % lýkožroutů 

smrkových. Vliv příměsi kyseliny benzoové do umělé potravy se projevil již od dávky 

6,9 mg, kde v jednom z opakování uhynulo téměř 40 % dospělců. Mortalita výrazně 

vzrostla od 21,1 mg kyseliny benzoové, a to na průměrných 55 %, přičemž v jednom 

z opakování šlo o 70 %. Dvojnásobná dávka již vedla k úhynu všech lýkožroutů v obou 

opakováních (Obr. 13). 

 

Obr. 13 - Graf zobrazuje mortalitu l. smrkových v procentech při různých koncentracích k. benzoové 
v umělé potravě.  

 

Na rozdíl od dvou výše popsaných inhibitorů se účinky vanilinu projevily bez 
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uhynulo 5 % lýkožroutů, čemuž odpovídaly i dávky až do 21,1 mg vanilinu. Od 42,2 

mg vzrostlo množství uhynulých jedinců na 85 % a ve vyšších koncentracích uhynuli 

vždy všichni pokusní jedinci (Obr. 14). 

 

Obr. 14 - Graf zobrazuje mortalitu l. smrkových v procentech při různých koncentracích vanilinu v umělé 
potravě.  

 

2.3.1.2. Účinnost emamectin benzoátu 
 

Celkem bylo připraveno 12 variant koncentrace emamectin benzoátu, přičemž vysoká 

účinnost byla zřejmá již po jednom dni pozorování, a to především v 7 koncentracích 

v rozmezí od 1,00E-04 do 1,99E-01 mg/mg potravy. V nich byla zjištěna mortalita od 

60 do 100 %, přičemž již druhý den uhynuli všichni jedinci v 5 variantách ze 7. Do 

konce experimentu přežilo jen 10 % lýkožroutů v nejnižší koncentraci 1,00E-04 mg/mg 

potravy (Obr. 15).  
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Obr. 15 - Graf zobrazuje mortalitu l. smrkových v procentech při různých koncentracích emamectinu 
v umělé potravě.  

 

Ve skupině koncentrací od 1,79E-06 do 2,86E-05 mg/mg potravy byl nárůst podílu 

uhynulých jedinců výrazně pomalejší a vyšších počtů bylo dosaženo až od třetího dne. 

Od pátého dne pak uhynula většina lýkožroutů v koncentracích od 7,15E-06 do 2,86E-

05 mg/mg potravy. Ve variantách s nejnižším množstvím emamectin benzoátu 1,79E-

06 a 3,58E-06 mg/mg potravy došlo k nárůstu podílu uhynulých jedinců až od šestého 

dne sledování, přičemž celkem uhynulo jen 30 – 50 % lýkožroutů, tedy velmi podobné 

množství jako v kontrole (Obr. 16). 
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Obr. 16 - Graf zobrazuje mortalitu l. smrkových v procentech při různých koncentracích emamectinu 
v umělé potravě.  

 

2.3.2. Stromové injektáže 
 

2.3.2.1. Injektáž pomocí trubiček 
 

2.3.2.1.1. Olšovec - březen 2019  

 

Vzhledem k četným srážkám v průběhu května 2019 bylo na smrcích ošetřených 

v březnu pozorováno napadení až při kontrole dne 12. června 2019 (Tab. 16). Zatímco 

na kontrolních neošetřených stromech se nacházely matečné chodby o délce 3 až 8 

cm s kladením vajíček (Obr. 17), na ošetřených stromech bylo zjištěno výrazné 

smolení a zalévání kůrovců pryskyřicí (Obr. 18). 
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Tab. 16 Přehled pokusných smrků na lokalitě Olšovec – záznamy o provedeném ošetření, množství účinné látky, termínu napadení a kácení. 

Způsob 
injektáže 

Množství 
Neem Azalu 

Feromon 12.3. 16.5. 12.6. 3.7. 16.7. 4.9. 22.10. 

T1 100 ml  Trubička  Napadený     

T2 100 ml  Trubička       

T3 100 ml  Trubička   Napadený-
pokácen 

   

T4 100 ml  Trubička  Napadený     

01 100 ml  Očkování  Napadený Pokácen    

02 100 ml  Očkování  Napadený-
pokácen 

    

03 100 ml  Očkování  Napadený Pokácen    

04 100 ml  Očkování       

T5 50 ml  Trubička       

T6 50 ml  Trubička    Pokácen-suchý   

T7 50 ml  Trubička  Napadený-
suchý 

    

T8 50 ml ANO Trubička  Napadený   Světlí brouci  

05 50 ml  Očkování       

06 50 ml ANO Očkování  Napadený   Pokácen  

07 50 ml ANO Očkování  Napadený   Suchý  

08 50 ml ANO Očkování Pokácen      

K1 0 ml         

K2 0 ml         

K3 0 ml     Napadený-
pokácen 

   

K4 0 ml         

K5 0 ml         

K6 0 ml      Napadený   

K7 0 ml      Napadený Výletové otvory  

K8 0 ml    Napadený     
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Obr. 17 – Stav vývoje lýkožrouta smrkového detekovaný dne 12. června 2019 pod kůrou kontrolního 

neošetřeného smrku na lokalitě Olšovec. 

 

Obr. 18 – Stav vývoje lýkožrouta smrkového detekovaný dne 12. června 2019 pod kůrou smrku 

ošetřeného 50 ml azadirachtinu z trubiček na lokalitě Olšovec. Zalévání pryskyřicí bylo patrné již 

slepením drtinek, po odloupnutí kůry je zřejmé, že k vytvoření snubní komůrky nedošlo. 

Abychom ověřili účinky insekticidu v celé délce kmene, pokáceli jsme strom O2, 

ošetřený 100 ml azadirachtinu. Až do výšky přibližně 6 až 8 m byly na místech, kde 

nedošlo k zalití lýkožroutů pryskyřicí, nalezeny tvarově atypické, krátké a členité 

chodby, z nichž sice bylo patrno, že došlo k vylíhnutí larev, ale jejich vývoj nebyl 

dokončen – v požercích se většinou nenacházely (Obr. 19). Největší výskyt takovýchto 

požerků byl vždy v linii nad místem aplikace insekticidu. Ve vyšších partiích kmene již 
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vývoj probíhal zcela normálně, přičemž přechod mezi oběma typy požerků byl plynulý 

(Obr. 19). Výrazné smolení bylo pozorováno v celé délce kmene. 

  

Obr. 19 – Požerky lýkožrouta smrkového ze smrku O2, který byl ošetřen 100 ml azadirachtinu. Obrázek 

vlevo – nižší partie kmene - k larválnímu vývoji sice došlo, ale v požercích se žádné živé larvy nenachází. 

Obrázek vpravo – vyšší partie kmene – přechod k normálnímu vývoji, přítomnost larev. 
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Během následující kontroly dne 3. července 2019 byly pokáceny dva stromy ošetřené 

100 ml azadirachtinu injektáží do otvorů a jeden, do něhož byl azadirachtin aplikován 

z trubiček (Tab. 16). Všechny stromy vykazovaly podobné příznaky jako při předchozí 

kontrole. Místy se nacházely krátké matečné chodby, ale nedošlo k líhnutí larev 

z nakladených vajíček. Ve vyšších partiích kmene byl zjištěn i abnormálně probíhající 

vývoj lýkožrouta lesklého (Obr. 20). U všech ošetřených stromů, které byly napadeny, 

jsme pozorovali výrazné smolení (Obr. 21).  

  

Obr. 20 – Stav vývoje lýkožrouta smrkového pod kůrou smrku O1, který byl ošetřen 100 ml 

azadirachtinu. Obrázek vlevo – spodní partie kmene – nedošlo k larválnímu vývoji. Obrázek vpravo – 

svrchní partie kmene – narušený vývoj lýkožrouta lesklého. 
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Obr. 21 – Výrony pryskyřice z míst, kam se pokoušeli zavrtat lýkožrouti smrkoví, na stromě ošetřeném 

50 ml azadirachtinu. 

Při kontrole dne 4. září 2019 byly na kontrolních napadených stromech, které nebyly 

vytěženy, patrné četné výletové otvory. Na ošetřených stromech v sousedství nebyly 

výletové otvory zaznamenány. 

Poslední návštěva lokality Olšovec proběhla dne 22. října 2019. Z pokusné skupiny 

zůstalo nenapadeno 8 smrků (Tab. 16). Smrk T8, ošetřený 50 ml azadirachtinu a 

navnazený feromonovým odparníkem měl stále zelenou korunu, avšak kontrolní 

neošetřený smrk K6 v těsném sousedství byl již hnědý (Obr. 22). 
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Obr. 22 – Kontrolní smrk K6 (vlevo) a ošetřený smrk T8 (vpravo) na snímcích z 4. září (snímek vlevo) a 

22. října 2019 (snímek vpravo). 

 

2.3.2.1.1.1. Statistické vyhodnocení rozboru výřezů ze stromu O2 
 

2.3.2.1.1.1.1. Lýkožrout smrkový 

 

Délka mateřských chodeb byla statisticky průkazně kratší u ošetřených než u 

kontrolních výřezů odebraných z oddenku (Man-Whitney, p=0,00000) a z korunové 

části (Man-Whitney, p = 0,003571). U výřezů odebraných z podkorunové části nebyl 

zjištěn statisticky průkazný rozdíl (Man-Whitney, p = 0,709).  Počet nakladených 

vajíček byl statisticky průkazně nižší u ošetřených výřezů odebraných ze všech částí 

kmene (Man-Whitney, p <0,004) (Tab. 17).    
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Tab. 17 Tabulka zobrazuje průměrnou délku mateřských chodeb lýkožrouta smrkového a průměrný 

počet nakladených vajíček a příslušné směrodatné odchylky (SD) v kontrolních výřezech a ve výřezech 

ze stromu ošetřeného injektáží. 

Ošetření Umístění Ø délka chodby (cm) SD Ø počet vajíček 

/samice 

SD 

Kontrola Oddenek 5,74 2,12 34,89 12,96 

Injektáž Oddenek 3,51 1,94 14,94 10,51 

Kontrola Podkorunová část 6,31 2,05 32,42 13,48 

Injektáž Podkorunová část 6,29 1,83 21,36 9,78 

Kontrola Korunová část 5,63 1,95 33,65 14,74 

Injektáž Korunová část 4,26 1,97 18,13 7,59 

 

Průměrná délka mateřské chodby u neošetřených výřezů z oddenkové části byla 5,74 

± 2,12 cm, u injikovaných výřezů byly délky většinou kratší o 2 cm, chodby měřily 

průměrně 3,51± 1,94 cm. Průměrný počet vajíček nakladených v neošetřených 

výřezech z oddenkové části dosáhl 34,89 ± 12,96, u ošetřených výřezů byl o více než 

polovinu nižší (14,94 ±10,51) (Tab. 17, Obr. 23). 

 

Obr. 23 – Graf A zobrazuje průměrnou délku mateřské chodby u kontrolních a ošetřených výřezů 

odebraných z oddenku a směrodatnou odchylku, Graf B zobrazuje průměrný počet vajíček nakladených 

jednou samicí a směrodatnou odchylku. 

U výřezů odebraných z podkorunové části dosahovaly mateřské chodby podobných 

průměrných délek u ošetřených i kontrolních výřezů, a to 6,29 ± 1,83 cm; respektive 

6,31 ± 2,05 cm.  Navzdory shodné délce mateřských chodeb však byl počet 
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nakladených vajíček v ošetřených výřezech výrazně nižší (21,36 ±9,78) než u 

neošetřených výřezů (32,42 ± 13,48) (Tab. 17, Obr. 24). 

 

Obr. 24 – Graf A zobrazuje průměrnou délku mateřské chodby u kontrolních a ošetřených výřezů 

odebraných z podkorunové části a směrodatnou odchylku, Graf B zobrazuje průměrný počet vajíček 

nakladených jednou samicí a směrodatnou odchylku. 

U výřezů z korunové části byly mateřské chodby v ošetřených výřezech kratší o 

přibližně 1 cm ve srovnání s kontrolou. Délka chodeb po ošetření dosáhla 4,26 ± 1,97 

cm oproti 5,63 ± 1,95 cm v kontrole. Průměrný počet vajíček nakladených jednou 

samicí dosáhl u ošetřených výřezů 18,13 ± 7,59, u neošetřených výřezů 33,65 ± 14,74 

vajíček (Tab. 17, Obr. 25).  
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Obr. 25 – Graf A zobrazuje průměrnou délku mateřské chodby u kontrolních a ošetřených výřezů 

odebraných z korunové části a směrodatnou odchylku, Graf B zobrazuje průměrný počet vajíček 

nakladených jednou samicí a směrodatnou odchylku. 

 

2.3.2.1.1.1.2. Lýkožrout severský 

 

Délka mateřských chodeb lýkožrouta severského byla statisticky průkazně kratší u 

ošetřených výřezů ze všech tří částí kmene (Man-Whitney, p < 0,004). Ošetření 

negativně ovlivnilo i počet nakladených vajíček, který byl ve všech částech ošetřeného 

stromu statisticky průkazně nižší (Man-Whitney, p <0,004) (Tab. 18).  
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Tab. 18 Tabulka zobrazuje průměrnou délku mateřských chodeb lýkožrouta severského a průměrný 

počet nakladených vajíček a příslušné směrodatné odchylky (SD) v kontrolních výřezech a ve výřezech 

ze stromu ošetřeného injektáží. 

Ošetření Umístění Ø délka chodby (cm) SD Ø počet vajíček 

/samice 

SD 

Kontrola Oddenek 3,60 1,04 15,00 5,34 

Injektáž Oddenek 2,85 1,02 10,14 6,23 

Kontrola Podkorunová část 3,91 1,39 14,29 7,22 

Injektáž Podkorunová část 3,31 1,21 9,48 3,84 

Kontrola Korunová část 3,43 1,01 11,10 4,85 

Injektáž Korunová část 3,00 1,30 8,56 3,95 

 

Průměrná délka mateřské chodby u kontrolních výřezů z oddenkové části byla 3,60 ± 

1,04 cm, u injikovaných výřezů měřily mateřské chodby jen 2,85 ± 1,02 cm. Průměrný 

počet nakladených vajíček u neošetřených výřezů z oddenkové části dosáhl 15,00 ± 

5,34 vajíček, u ošetřených výřezů více než o třetinu méně (10,14 ±6,21) (Tab. 18, Obr. 

26). 

 

Obr. 26 – Graf A zobrazuje průměrnou délku mateřské chodby u kontrolních a ošetřených výřezů 

odebraných z oddenkové části a směrodatnou odchylku, Graf B zobrazuje průměrný počet vajíček 

nakladených jednou samicí a směrodatnou odchylku. 
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U výřezů odebraných z podkorunové části byla průměrná délka chodeb v ošetřených 

výřezech zhruba o 0,6 cm kratší (3,31 ± 1,21 cm) než u kontrolních výřezů (3,91 ± 1,39 

cm).  Podobně jako u oddenkové části byl zjištěný počet nakladených vajíček 

v ošetřených výřezech nižší zhruba o 5 vajíček (9,48 ± 3,84) než u kontrolních výřezů 

(14,29 ± 7,22). (Tab. 18, Obr. 27). 

 

Obr. 27 – Graf A zobrazuje průměrnou délku mateřské chodby u kontrolních a ošetřených výřezů 

odebraných z podkorunové části a směrodatnou odchylku, Graf B zobrazuje průměrný počet vajíček 

nakladených jednou samicí a směrodatnou odchylku. 

U výřezů z korunové části měřila průměrná mateřská chodba u ošetřených výřezů 3,00 

± 1,30 cm, u kontrolních výřezů pak o přibližně 0,5 cm více, 3,43 ± 1,01 cm. Průměrný 

počet vajíček nakladených jednou samicí byl u ošetřených výřezů 8,56 ± 3,59, u 

neošetřených výřezů pak 11,10 ± 4,85 vajíček (Tab. 18, Obr. 28).  
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Obr. 28 – Graf A zobrazuje průměrnou délku mateřské chodby u kontrolních a ošetřených výřezů 

odebraných z korunové části a směrodatnou odchylku, Graf B zobrazuje průměrný počet vajíček 

nakladených jednou samicí a směrodatnou odchylku. 

 

2.3.2.1.2. Olšovec - červenec 2019 

 

K napadení stromů ošetřených v červenci 2019 po zbytek vegetační sezóny nedošlo (Obr. 29). 

Ponechali jsme je tedy ke sledování dlouhodobého přežití ošetření a opakované injektáže v roce 2020. 
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Obr. 29 – Porost ošetřený injektáží 50 ml 14% roztoku přípravku Talisma EC v červenci 2019 nebyl 

napaden kůrovci. Stav k 22. říjnu 2019. 
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2.3.2.2. Injektáž pomocí injektorů ChemJet 
 

2.3.2.2.1. Lokalita 1 - Dolní Hradiště 

 

2.3.2.2.1.1. Výřezy ze spodní části kmene 

 

Ve výřezech ze spodní části kmene nebyly v době kácení mateřské chodby dokončené 

a samice stále kladly. Délka mateřských chodeb a počet nakladených vajíček proto 

není hodnocena. Brouci, kteří se ve výřezech nacházeli, byli vybráni a stanoven 

celkový obsah cukrů v těle. Hodnocení délky mateřských chodeb a počtu nakladených 

vajíček proběhlo až po dokončení vývoje dceřiné generace ve druhé polovině výřezů.   

Obsah cukrů byl změřen u rodičovských brouků ze všech variant ošetření kromě 

výřezů ošetřených methyl-4-hydroxybenzoátem. V těchto výřezech byla většina 

lýkožroutů zalita pryskyřicí a nebyl vybrán dostatečný počet živých jedinců pro 

stanovení. Hladina cukrů u rodičovských brouků se statistiky průkazně lišila mezi 

jednotlivými variantami ošetření (ANOVA, p = 0,0008). Na 5 % hladině významnosti 

byl obsah cukrů u dospělců z výřezu ošetřeného emamectin benzoátem statisticky 

průkazně nižší než u ostatních výřezů ošetřených jinými látkami či neošetřenou 

kontrolní variantou (Obr. 30).  
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Obr. 30 –Hladina volných cukrů (µg/mg tělesné hmotnosti) v tělech lýkožroutů smrkových z výřezů ze 
spodní části kmene na lokalitě Dolní Hradiště. Zobrazen je vždy průměr z 10 jedinců ± směrodatná 
odchylka. Písmena značí přípravek, který byl použit k injektáži.  A – Neem-Azal, B - methyl–4-
hydroxybenzoát , E- Emamectin benzoát, K – kontrolní neošetřený výřez, T – Talisma EC.  

 

Ve variantě naočkované Neem-Azalem a methyl-4-hydroxybenzoátem se v době 

předpokládaného dokončení vývoje ve spodní části nacházely pouze závrty bez 

mateřských chodeb, a všichni dospělí lýkožrouti byli zaliti pryskyřicí.  

Ve variantách ošetřených emamectin benzoátem a Talismou EC se průměrná délka 

chodeb statisticky průkazně lišila od kontrolních bez injektáže (Kruskal-Wallis test, p 

=0,0000). Zatímco průměrná délka chodeb ve variantě naočkované emamectin 

benzoátem činila 2,87 ± 1,32 cm a ve výřezech ze smrků naočkovaných Talismou EC 

2,78 ± 1,52 cm, v kontrolních vzorcích byly chodby delší více než o 2 centimetry a to 

4,75 ± 1,34 cm (Obr. 31, Tab. 19).  
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Obr. 31 – Délka mateřských chodeb ve výřezech ze spodní části kmene z lokality Dolní Hradiště. Sloupce 
znázorňují průměr ± směrodatnou odchylku. Písmena na ose X značí přípravek, který byl použit 
k ošetření stromů.  A – Neem-Azal, B - methyl–4-hydroxybenzoát, E- Emamectin benzoát, K – kontrolní 
neošetřený výřez, T – Talisma EC. Odlišná malá písmena v záhlaví značí statisticky průkaznou odlišnost. 

 

Stejně jako průměrné délky chodeb se od sebe na 5% hladině významnosti statisticky 

průkazně lišil i průměrný počet nakladených vajíček (Kruskal-Wallis test, p =0,0000) a 

to mezi všemi variantami ošetření. Nejvíce vajíček nakladly samice v neošetřených 

kontrolních výřezech - průměrně 19,21 ± 7,47 vajíček, následovaly výřezy ošetřené 

emamectin benzoátem, kde průměrný počet vajíček dosáhl 9,54 ± 8,58. Nejméně 

vajíček se nacházelo ve výřezech ošetřených Talismou EC a to pouze 4,00 ± 4,01 

vajíček (Obr. 32, Tab. 19).  
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Obr. 32 – Počet vajíček nakladených jednou samicí ve výřezech ze spodní části kmene z lokality Dolní 
Hradiště. Ve sloupci je uveden průměr ± směrodatná odchylka. Písmena na ose X značí přípravek, který 
byl použit k ošetření stromů.  A – Neem-Azal, B - methyl–4-hydroxybenzoát, E- Emamectin benzoát, K – 
kontrolní neošetřený výřez, T – Talisma EC. Odlišná malá písmena v záhlaví značí statisticky průkaznou 
odlišnost. 

 

Tab. 19 Hustota napadení, průměrná délka chodeb ± směrodatná odchylka (SD), průměrný počet 
nakladených vajíček ± SD, celkový počet nakladených vajíček, procento potomstva, které úspěšně 
dokončilo vývoj do světlých dospělců, (vajíčko – dospělec) ve výřezech ze spodní části kmene z lokality 
Dolní Hradiště. Písmena značí přípravek, který byl použit k ošetření stromů.  A – Neem-Azal, B - methyl–
4-hydroxybenzoát, E- Emamectin benzoát, K – kontrolní neošetřený výřez, T – Talisma EC.  

Ošetření Hustota 
napadení 
(závrt/dm2) 

Průměrná 
délka 
chodby 

SD Průměrný 
počet 
vajíček 

SD Procento 
potomstva 

A  - - - - - - 

B - - - - - - 

E 0,29 2,87 1,32 9,54 8,58 3,68 

K 0,08 4,75 1,34 19,21 7,47 39,74 

T 0,04 2,78 1,52 4,00 4,10 18,48 

 

2.3.2.2.1.2. Výřezy ze střední části kmene 

 

Všechny výřezy ze středních částí kmenů byly napadené a nacházely se v nich 

mateřské chodby.  
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I ve výřezech ze střední části kmene se obsah cukrů v tělech lýkožroutů smrkových 

statisticky průkazně lišil mezi jednotlivými variantami ošetření (ANOVA, p=0,00001). 

Dospělci z výřezů ošetřených Neem-Azalem a neošetřených kontrolních výřezů měli 

statisticky vyšší obsah cukrů v těle než dospělci vybraní z výřezů ošetřených methyl-

4-hydroxybenzoátem, emamectin benzoátem a Talismou EC (Obr. 33).  

 

 

Obr. 33 – Hladina volných cukrů (µg/mg tělesné hmotnosti) v tělech lýkožroutů smrkových z výřezů ze 
střední části kmene na lokalitě Dolní Hradiště. Zobrazen je vždy průměr z 10 jedinců ± směrodatná 
odchylka. Písmena značí přípravek, který byl použit k injektáži.  A – Neem-Azal, B - methyl–4-
hydroxybenzoát , E- Emamectin benzoát, K – kontrolní neošetřený výřez, T – Talisma EC. 

 

Průměrná délka mateřských chodeb v jednotlivých variantách ošetření se od sebe 

statisticky průkazně lišila (Kruskal-Wallis test, p = 0.001071). Po vyhodnocení post hoc 

testem se na 5% hladině významnosti od sebe vzájemně lišily výřezy ošetřené Neem-

Azalem od výřezů ošetřených methyl-4-hydroxybenzoátem, emamectin benzoátem a 

kontrolních neošetřených výřezů. Nejdelší mateřské chodby se nacházely ve výřezech 

ošetřených Neem-Azalem - průměrná délka dosáhla 3,3 ± 1,01 cm. Mateřské chodby 
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delší než 3 cm se dále nacházely ve výřezech ošetřených Talismou EC. Nejkratších 

délek pak chodby dosahovaly v neošetřených kontrolních výřezech, a to jen průměrně 

2,67 ± 0,89 cm (Obr. 34, Tab. 20).  

 

 

Obr. 34 – Délka mateřských chodeb ve výřezech ze střední části kmene z lokality Dolní Hradiště. Sloupce 
znázorňují průměr ± směrodatnou odchylku. Písmena na ose X značí přípravek, který byl použit 
k ošetření stromů.  A – Neem-Azal, B - methyl–4-hydroxybenzoát, E- Emamectin benzoát, K – kontrolní 
neošetřený výřez, T – Talisma EC. Odlišná malá písmena v záhlaví značí statisticky průkaznou odlišnost. 

 

Průměrný počet nakladených vajíček se opět statisticky průkazně liší mezi různými 

variantami ošetření (Kruskal-Wallis test, p = 0.00000). Vyhodnocení post hoc testem 

prokázalo, že se na 5% hladině významnosti vzájemně liší výřezy ošetřené Talismou 

EC a neošetřené kontrolní výřezy od výřezů ošetřených Neem-Azalem, methyl–4-

hydroxybenzoátem a emamectin benzoátem.  Nejvyšší průměrný počet nakladených 

vajíček na samici byl zaznamenán v neošetřených výřezech a to 18,36 ± 7,91. O 

přibližně 3 vajíčka méně nakladly samice ve výřezech ošetřených Talismou EC - 15,21 

± 8,29. Ve výřezech ošetřených methyl–4-hydroxybenzoátem a emamectin benzoátem 

byl nakladen téměř stejný počet vajíček a to 11,89 ± 6,47, respektive 11,46 ± 8,25. 

Nejnižší počet vajíček byl nakladen ve výřezech ošetřených Neem-Azalem a to 10,92 

± 7,19 (Obr. 35, Tab. 20). 
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Obr. 35 – Počet vajíček nakladených jednou samicí ve výřezech ze střední části kmene z lokality Dolní 
Hradiště. Ve sloupci je uveden průměr ± směrodatná odchylka. Písmena na ose X značí přípravek, který 
byl použit k ošetření stromů.  A – Neem-Azal, B - methyl–4-hydroxybenzoát, E- Emamectin benzoát, K – 
kontrolní neošetřený výřez, T – Talisma EC. Odlišná malá písmena v záhlaví značí statisticky průkaznou 
odlišnost. 

 

Tab. 20 Hustota napadení, průměrná délka chodeb ± směrodatná odchylka (SD), průměrný počet 
nakladených vajíček ± SD, celkový počet nakladených vajíček, procento potomstva, které úspěšně 
dokončilo vývoj do světlých dospělců, (vajíčko – dospělec) ve výřezech ze střední části kmene na lokalitě 
Dolní Hradiště. Písmena značí přípravek, který byl použit k ošetření stromů.  A – Neem-Azal, B - methyl–
4-hydroxybenzoát, E- Emamectin benzoát, K – kontrolní neošetřený výřez, T – Talisma EC. 

Ošetření Hustota 
napadení 
(závrt/dm2) 

Průměrná 
délka 
chodby 

SD Průměrný 
počet 
vajíček 

SD Procento  
potomstva 

A 0,24 3,30 1,01 10,92 7,19 7,85 

B 0,37 2,84 1,00 11,89 6,47 7,37 

E 0,59 2,93 1,22 11,46 8,25 2,10 

K 0,19 2,67 0,89 18,36 7,91 42,89 

T 0,40 3,18 1,18 15,21 8,29 35,65 

 

2.3.2.2.1.3. Výřezy ze svrchní části kmene 
 

Výřezy ze svrchní části kmene nebyly napadeny. 
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2.3.2.2.2. Horní Hradiště 

 

2.3.2.2.2.1. Výřezy ze spodní části kmene 

 

Průměrná délka mateřských chodeb se od sebe statisticky průkazně lišila (Kruskal-

Wallis test, p =0,0000). Na 5% hladině významnosti se vzájemně lišila délka chodeb 

ve výřezech ošetřených methyl-4-benzoátem (B2) od výřezů ošetřených Talismou EC 

v dávce 60ml (T3), dále pak kontrolní neošetřené výřezy od výřezů ošetřených 

Talismou EC v dávce 100 ml (T1) a 160 ml (T2) a lišily se od sebe rovněž výřezy 

ošetřené různými dávkami Talismy EC (T1, T2 a T3).  Nejdelší mateřské chodby se 

vyskytovaly ve výřezech ošetřených 60 ml Talismy EC (T3) - 5,27 ± 1,27 cm. 

Následovaly mateřské chodby v neošetřených kontrolních výřezech - 4,75 ± 1,35 cm. 

Nejkratší chodby se nacházely ve výřezech ošetřených 160 ml Talismy EC (T2) - 1,91 

± 0,10 cm (Obr. 36, Tab. 21).  

 

 

Obr. 36 – Délka mateřských chodeb ve výřezech ze spodní části kmene na lokalitě Horní Hradiště. 
Sloupce znázorňují průměr ± směrodatnou odchylku. Písmena na ose X značí přípravek, který byl použit 
k ošetření stromů.  B2 - Methyl 4-hydroxybenzoát, K - kontrolní neošetřený výřez, T1 – Talisma EC dávka 
100 ml, T2 - Talisma EC dávka 160 ml a T3 - Talisma EC dávka 60 ml. Odlišná malá písmena v záhlaví 
značí statisticky průkaznou odlišnost. 
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Průměrný počet vajíček nakladených jednou samicí se mezi sebou statisticky 

průkazně odlišuje (Kruskal-Wallis, p =0,0000). Na 5 % hladině významnosti se od sebe 

liší všechny testované varianty, kromě výřezů ošetřených methyl-4-hydroxybenzoátem 

(B2), kde se nakladené počty vajíček průkazně neliší od výřezů ošetřených jinou látkou 

ani od kontrolních neošetřených výřezů. Nejvyšší počet vajíček byl nakladen v 

neošetřených kontrolních výřezech – průměrně 19,21 ± 7,47. Poměrně vysoký počet 

vajíček byl nakladen ještě ve výřezech T3 ošetřených 60 ml Talismou EC - průměrně 

12,83 ± 6,75. V ostatních variantách se počty vajíček pohybovaly v řádu jednotek a to 

od 8,00 ± 7,07 u výřezů ošetřených methyl-4-hydroxybenzoátem do 3,23 ± 3,94 u 

výřezů T2 ošetřených Talasmou EC (Obr. 37, Tab. 21).  

 

 

Obr. 37 – Počet vajíček nakladený jednou samicí ve výřezech ze spodní části kmene na lokalitě Horní 
Hradiště. Sloupce znázorňují průměr ± směrodatnou odchylku. Písmena na ose X značí přípravek, který 
byl použit k ošetření stromů.  B2 - Methyl 4-hydroxybenzoát, K - kontrolní neošetřený výřez, T1 – Talisma 
EC dávka 100 ml, T2 - Talisma EC dávka 160 ml a T3 - Talisma EC dávka 60 ml. Odlišná malá písmena 
v záhlaví značí statisticky průkaznou odlišnost. 
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Tab. 21 Hustota napadení, průměrná délka chodeb ± směrodatná odchylka (SD), průměrný počet 
nakladených vajíček ± SD, celkový počet nakladených vajíček, procento potomstva, které úspěšně 
dokončilo vývoj do světlých dospělců (vajíčko – dospělec) ve výřezech ze střední části kmene na lokalitě 
Dolní Hradiště. Písmena označují přípravek, který byl použit k injektáži.  B2 - Methyl 4-hydroxybenzoate, 
K - kontrolní neošetřený výřez, T1 – Talisma EC dávka 100 ml, T2 - Talisma EC dávka 160 ml a T3 - 
Talisma EC dávka 60 ml.  

Ošetření Hustota 
napadení 

(dm2) 

Průměrná 
délka 

chodby 

SD Průměrný 
počet 

vajíček 

SD Procento 
potomstva  

B2 0,01 2,25 0,87 8,00 7,07 8,57 

K 0,08 4,75 1,35 19,21 7,47 39,74 

T1 0,19 3,38 1,39 6,96 5,59 21,87 

T2 0,15 1,91 0,10 3,23 3,94 14,24 

T3 0,27 5,27 1,27 12,83 6,75 35,97 

 

 

2.3.2.2.2.2. Výřezy ze střední části kmene 

 

Výřez T3 ošetřený 60 ml Talismy EC nebyl ve střední části napaden. 

Průměrná délka mateřských chodeb se od sebe statisticky nelišila (Kruskal-Wallis test, 

p = 0.4311). Délka chodeb se pohybovala v průměru od 3,28 cm ve výřezech 

ošetřených Talismou EC (T1 a T2) do 2,67 ± 0,89 cm v kontrolních neošetřených 

výřezech (Obr. 38, Tab. 22).  
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Obr. 38 – Délka mateřských chodeb ve výřezech ze střední části kmene na lokalitě Horní Hradiště. 
Sloupce znázorňují průměr ± směrodatnou odchylku. Písmena na ose X značí přípravek, který byl použit 
k ošetření stromů.  B2 - Methyl 4-hydroxybenzoát, K - kontrolní neošetřený výřez, T1 – Talisma EC dávka 
100 ml, T2 - Talisma EC dávka 160 ml a T3 - Talisma EC dávka 60 ml. Odlišná malá písmena v záhlaví 
značí statisticky průkaznou odlišnost.  

 

Na rozdíl od délky mateřských chodeb se průměrný počet nakladených vajíček 

v jednotlivých variantách od sebe statisticky průkazně liší (Kruskal-Wallis test, p = 

0.00000). Post hoc testem se podařilo na 5 % hladině významnosti prokázat 

vzájemnou odlišnost v počtu nakladených vajíček mezi kontrolním neošetřeným 

výřezem (K) a výřezy ošetřenými Talismou EC v dávkách 100 a 160 ml. Výřezy 

ošetřené těmito dávkami Talismy EC se lišily i mezi sebou. Nejvyšší průměrný počet 

nakladených vajíček byl zaznamenán v kontrolních výřezech - 18,36 ± 7,91. Ve 

výřezech T1 ošetřených 100 ml Talismy EC bylo průměrně nakladeno 7,00 ± 1,41 

vajíčka, u methyl-4-hydroxybenzoátu 5,92 ± 5,23 vajíček a u výřezů T2 (160 ml Talismy 

EC) průměrně 4,78 ± 4,69 vajíček (Obr. 39, Tab. 22). 
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Obr. 39 – Počet vajíček nakladený jednou samicí ve výřezech ze střední části kmene na lokalitě Horní 
Hradiště. Sloupce znázorňují průměr ± směrodatnou odchylku. Písmena na ose X značí přípravek, který 
byl použit k ošetření stromů.  B2 - Methyl 4-hydroxybenzoát, K - kontrolní neošetřený výřez, T1 – Talisma 
EC dávka 100 ml, T2 - Talisma EC dávka 160 ml a T3 - Talisma EC dávka 60 ml. Odlišná malá písmena 
v záhlaví značí statisticky průkaznou odlišnost. 

 

Tab. 22 Hustota napadení, průměrná délka chodeb ± směrodatná odchylka (SD), průměrný počet 
nakladených vajíček ± SD, celkový počet nakladených vajíček, procento potomstva, které úspěšně 
dokončilo vývoj do světlých dospělců (vajíčko – dospělec) ve výřezech ze střední části kmene na lokalitě 
Dolní Hradiště. Písmena označují přípravek, který byl použit k injektáži.  B2 - Methyl 4-hydroxybenzoate, 
K - kontrolní neošetřený výřez, T1 – Talisma EC dávka 100 ml, T2 - Talisma EC dávka 160 ml a T3 - 
Talisma EC dávka 60 ml. 

Ošetření Hustota 
napadení 

(dm2) 

Průměrná 
délka 

chodby 

SD Průměrný 
počet 

vajíček 

SD Procento 
potomstva  

B2 0,08 3,13 1,47 5,92 5,23 9,24 

K 0,19 2,67 0,89 18,36 7,91 42,89 

T1 0,02 3,38 0,75 7,00 1,41 19,87 

T2 0,11 3,28 1,94 4,78 4,69 8,54 

T3 - - - - - - 

 

2.3.2.2.2.3. Výřezy ze svrchní části kmene 
 

Výřezy ze svrchní části kmene nebyly napadeny. 
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2.3.2.2.3. Lokalita 3 – Adámkova paseka 

 

Na lokalitě Adámkova paseka došlo ve druhé polovině května k napadení stromů za 

injikovanou porostní stěnou. V první fázi náletu zůstaly ošetřené stromy nenapadené, 

ovšem vlivem atraktivity ohniska došlo k napadení části z nich na konci května a byly 

vytěženy 1. června 2020. Na zbývající stromy byly umístěny feromonové odparníky, 

takže v následujících dnech došlo rovněž k masivnímu napadení. Vzorky byly 

znehodnoceny v průběhu těžby harvestorem, takže jejich rozbor nebyl zahrnut do 

hodnocení.  

 

2.3.2.3. Zjednodušená metoda aplikace insekticidů 
 

Výsledky zjednodušené varianty aplikace insekticidu na stromy ohrožené lýkožroutem 

smrkovým shrnuje Tab. 23. Je zřejmé, že účinnost metody vyjádřená počtem stromů, 

které nebyly napadeny, případně se ubránily náletu lýkožroutů, stoupá s koncentrací 

aplikované látky. Významný vliv má vyvěšení feromonových odparníků na ošetřené 

stromy. Pokud nejsou stromy adjustovány, naletující kůrovci mají tendenci se jim 

vyhýbat a napadat neošetřené stromy v okolí. Naopak vyvěšení feromonových 

odparníků vede ve většině případů k uhynutí ošetřeného stromu a několika dalších 

v jeho okolí navzdory tomu, že v počátečních fázích náletu se stromy brání silnou 

produkcí pryskyřice i vlivem samotné insekticidní látky. Tato závislost je zřejmá z Tab. 

23. Velmi podobným způsobem fungují i ohniska v okolí vzniklá napadením 

neošetřených stromů. Přirozená atraktivita ohniska nakonec vede k napadení 

ošetřených stromů. 
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Tab. 23 Souhrn zjednodušené systemické aplikace insekticidních látek do smrků ztepilých na území LZ 
Boubín v roce 2020. Tabulka obsahuje informace o aplikovaných látkách, jejich koncentraci (% objemu), 
podílu stromů, které nepodlehly napadení, a podílu stromů adjustovaných feromonovými odparníky a 
využitých jako otrávené stojící lapáky. 

Účinná 
látka 

Objemová 
koncentrace 
(%) 

Přeživší 
stromy 
(%) 

Stromy adjustované 
feromonovým 
odparníkem (%) 

Alfametrin 10 99,3 0 

Alfametrin 15 95,2 0 

Alfametrin 20 71,2 0 

Forester 15 100 0 

Forester 20 100 0 

NeemAzal 50 67,3 3 

Talisma EC 10 0 28,1 

Talisma EC 15 94 0 

Talisma EC 20 100 0 

Vaztac 5 64,7 0 

Vaztac 10 74 4 

Vaztac 15 82 1,9 

Vaztac 18 95,8 0 

Vaztac 20 98,2 0 
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2.4. Diskuze 
 

Idea vpravení látek s nejrůznějším účinkem do rostlin je poměrně stará. Již od 12. 

století našeho letopočtu některé arabské kultury popisují vložení aromatických látek 

do výřezů v kmenech ovocných stromů s cílem ovlivnit aromatické či chuťové 

vlastnosti plodů. Obdobné historické důkazy existují i pro manipulaci barev květů 

okrasných rostlin. Informace o aplikaci látek do rostlinných těl lze najít i u Leonarda da 

Vinci. S rozmachem látek sloužících jako ochrana před škůdci či houbovými chorobami 

zažila metoda znovuobjevení v první polovině 20. století (Roach, 1939). S postupem 

času byly popsány různé varianty od kroužkování kmenů, infuze až po tlakovou 

injektáž (Koehler a Rosenthal, 1967; Schreiber, 1969; Reil a Beutel, 1976). 

V současné době nejpoužívanější nízkotlaká injektáž pod 100 kPa je záležitostí 

posledních čtyřiceti let (Darvas, 1984; Navarro et al., 1992), přičemž popsané metody 

lze rozlišit na dvě skupiny dle nutnosti předvrtání otvoru pro zavedení očkovacího 

zařízení.  

Tlakové injektory ChemJet používané v experimentech v rámci projektu představují 

jeden z typů nízkotlaké injektáže, k jejímuž provádění je předvrtání otvoru pro 

zavedení injektoru třeba (Düker a Kubiak, 2009). Výhodou je však rychlejší možnost 

aplikace pod vyšším tlakem. Většina autorů se zabývá očkováním listnatých stromů, 

jelikož jsou pro injektáž anatomicky vhodnější, zejména větší hustotou a průměrem 

cév a cévic, ale i jejich vzájemným propojením a těsností kontaktu (Zanne et al., 2006). 

V tomto směru jsou smrky pro injektáž nepříliš vhodné, jelikož jejich cévice mají 

průměry zhruba desetkrát menší, než u listnatých stromů - v rozmezí 10 – 20 µm. 

Transport injikovaných látek je tak velmi pomalý. Dalším problémem nejen smrků, ale 

i dalších jehličnatých dřevin obecně, jsou pryskyřičné kanálky, které mohou výrazně 

snížit účinnost ošetření (Sanchez-Zamora and Fernandez-Escobar, 2004; Sperry et 

al., 2006).  

Novou informací, se kterou jsme až dosud nepracovali, je i půdní teplota v kořenové 

hloubce, která by při ošetřování smrků měla dosahovat 8 – 12 °C. Zároveň bylo 

prokázáno, že na rozdíl od listnatých stromů není ošetření během podzimních měsíců 

na jaře dostatečně účinné (Fettig et al., 2020).  
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Z výsledků projektu zatím jednoznačně vyplývá, že ošetření injektáží bez ohledu na 

typ aplikované látky vede ke zvýšení počtu pryskyřičných kanálků a kapes. Nutným 

předpokladem je ovšem dobrý zdravotní stav stromu a přístup k vodě. V roce 2020 

jsme opakovaně potvrdili, že pokud není ošetřený strom adjustován feromonovým 

odparníkem, k jeho přirozenému napadení zpravidla nedochází. Pokud už k němu 

dojde, pak nikoli v první vlně náletu, ale po vytvoření ohniska na neošetřených 

stromech v sousedství. Důvodem tohoto pozorování jsou změny v primárních 

atraktantech uvolňovaných takovým smrkem i horší možnosti komunikace na úrovni 

agregačních feromonů. Experimentálně bylo prokázáno, že samci z první vlny náletu, 

kteří jsou po zavrtání obklopeni větším množstvím pryskyřičných kanálků, produkují 

menší množství agregačních feromonů (Erbiglin et al., 2007). Tato skutečnost je 

zajímavá, jelikož se obecně předpokládá, že feromonová komunikace se vyvinula u 

kůrovců obývajících stromy, kde na uvolňování pryskyřice je založena většina 

obranných mechanismů. Produkce feromonů je pak jedním ze způsobů odstraňování 

toxických látek produkovaných hostitelem z těla škůdce (Franceschi et al., 2005). 

Stejně jako v minulých letech jsme však nepozorovali menší hustoty napadení oproti 

kontrole ani u ošetřených stromů, které nebyly navnazeny feromonovými odparníky. 

Mnohé z nich vykazovaly naopak vyšší hustotu napadení. Zvýšená produkce 

pryskyřice po injektáži působila pozitivně z pohledu vyššího počtu kůrovců 

zahubených jedním stromem – jeho kapacita je dána plochou lýka, pokud je však 

lýkožrout zahuben již během prožírání borkou, lýko zůstává neporušené a nadále 

atraktivní pro další dospělce. Tato skutečnost je spolu s nižší velikostí snůšek i 

procentem populace, které úspěšně dokončí vývoj, výhodná při využívání ošetřených 

stromů jako otrávených stojících lapáků. Pokud by se injektáž kombinovala s vnějším 

postřikem kmene, pravděpodobnost přežití takovýchto jedinců by se výrazně zvýšila. 

Nejstarší ošetřené stromy sledujeme již déle než dva roky, takže předpoklad úhynu 

v důsledku injektáže se zatím nepotvrdil. Druhým možným způsobem využití by tedy 

mohlo být ošetření skupin stromů, které budou v budoucnu využity jako kostra porostu, 

například při postupné přeměně druhové skladby. Pokud však ošetřené stromy 

nebudou adjustovány feromonovými odparníky, je třeba věnovat zvýšené úsilí 

vyhledávání neošetřených napadených stromů v okolí. Ohniska rozptýlená v porostu 

lze očekávat zvláště v případech, kdy dojde k ošetření porostní stěny do hloubky 

několika řad stromů. Toto pozorování se opakovalo v rámci vegetační sezóny 2020 
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nejen na lokalitě Adámkova paseka, ale i na dalších místech, kde byla využita 

zjednodušená metoda injektáže aplikací insekticidu do vývrtů. Od letošního roku 

rovněž sledujeme několik stromů ošetřených právě zjednodušenou metodou, které 

byly využity jako stojící navnazené otrávené lapáky. Navzdory jejich intenzivnímu 

napadení nedošlo k rozvoji mateřských chodeb, stromy se ubránily a přežily. Jelikož 

je z literatury známo, že jednou napadený strom, který se ataku ubrání, přestává být 

pro lýkožrouty atraktivní, mimo jiné i zmnožením produkce pryskyřice a pryskyřičných 

kanálků (Rohde et al., 1996), bude zajímavé v jejich sledování nadále pokračovat. 

V roce 2020 se nám rovněž podařilo potvrdit předpoklad vhodnosti kyseliny benzoové 

a jejího derivátu methyl-4-hydroxybenzoátu pro ošetření smrků. Navzdory nepřímému 

insekticidnímu účinku, jehož je dosahováno inhibicí celuláz a fenoloxidáz, vykazovaly 

ošetřené smrky srovnatelné nebo lepší charakteristiky než smrky ošetřené ostatními 

druhy insekticidů. Na lokalitě Dolní Hradiště došlo ve spodní části kmene dokonce 

k zahubení všech jedinců l. smrkového pryskyřicí, jejíž produkci kyselina benzoová 

stimuluje. Vzhledem k tomu, že hraje spolu s kyselinou salicylovou významnou úlohu 

v signálních drahách po napadení škůdci, jde navíc o přirozenou metodu zvyšování 

obranyschopnosti bez negativních dopadů na životní prostředí (da Silva Rodrigues-

Corea et al., 2013). Krom injektáže by dalším vhodným způsobem využití mohlo být 

ošetření skládek vytěženého kůrovcového dřeva a následné překrytí netkanou textilií 

pro zvýšení kontaktu lýkožroutů s ošetřeným materiálem. Pro tento účel by byl vhodný 

i emamectin benzoát, zejména vzhledem k výrazně delší stabilitě ve venkovním 

prostředí v porovnání s pyrethroidy. Toto řešení by bylo žádoucí otestovat, pokus 

nebyl součástí výzkumu. 

Meziročně shodné jsou výsledky týkající se trvání insekticidního účinku. Nejkratší 

účinek mají obecně látky na bázi pyrethroidů, které podléhají rychlejší degradaci 

teplotou a UV zářením. Pokus se zjednodušenou metodou injektáže na větším 

souboru stromů však v letošním roce prokázal, že projevy obranných mechanismů 

ošetřených stromů po napadení byly obdobné po celou vegetační sezónu 2020, což je 

déle než v minulých letech pozorované dva měsíce. Důvodem může být poněkud 

příznivější průběh vegetační sezóny s dostatkem srážek, ale i skutečnost, že 

v minulých letech byla většina ošetřených stromů adjustována feromonovými 

odparníky. Účinky azadirachtinu trvaly delší dobu, ovšem azadirachtin nemá rychlý 
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smrtící účinek na dospělce. Dochází ke snížení plodnosti, ale hromadný úhyn byl 

pozorován ve stádiu larev a kukel, zcela v souladu se studií Fory a Lauera (2007). 

Dlouhodobý efekt ostatních injikovaných látek bude možno posoudit v následujících 

letech, jelikož po letošním roce máme v terénu dostatek ošetřených stromů, které 

nebyly napadeny a které budeme sledovat i v budoucnu.  

Ošetření injektáží se projevilo na atypickém vzhledu požerků s nepravidelnými 

mateřskými chodbami a rozptýlenou snůškou. Tyto chodby se opakovaně vyskytovaly 

především na spodní polovině kmene, což potvrzuje dříve publikované informace o 

rychlosti distribuce aplikované látky v těle stromu. Ve vzorcích ze střední části kmene 

již tak markantní rozdíly ve vzhledu požerků nebyly pozorovány, ale přesto vedlo 

ošetření k výrazně nižší plodnosti samic, a to bez ohledu na délku mateřských chodeb. 

Vliv aplikovaných látek na fyziologický stav zkoumaných jedinců lýkožrouta smrkového 

se projevil i na jejich celkovém energetickém statutu. Z hodnocení obsahu sacharidů 

v těle je zřejmé, že jedinci vybraní z ošetřených stromů měli hladinu cukrů výrazně 

nižší. Výjimku představuje NeemAzal, u něhož nebyl zjištěn statisticky průkazný rozdíl 

ve spodní ani střední části kmene. Naopak u jedinců ze stromů ošetřených inhibitory 

celuláz a emamectin benzoátem jsou hladiny cukrů statisticky průkazně nižší, což je 

zřejmě dáno mechanismem účinku použitých látek. Emamectin benzoát blokuje funkci 

neurotransmiteru GABA (kyselina gama-aminomáselná), což vede ke zvýšení 

propustnosti buněčných membrán na nervosvalových ploténkách pro chloridové ionty. 

V tomto stavu není možná svalová kontrakce, takže zasažený hmyz umírá. Při 

subletálních dávkách patří mezi projevy snížená rychlost vývoje a vývojové poruchy u 

nedospělých stádií, dospělci trpí poruchami příjmu potravy, orientace, plodnosti a 

páření (Desneux et al. 2004, 2007). Z výše uvedeného vyplývá, že dávky emamectin 

benzoátu je třeba optimalizovat, či spíše namísto přípravku Affirm využívat 

koncentrovanější verze Revive I a Revive II. Účinky derivátů kyseliny benzoové inhibují 

rozklad celulózy, což logicky vede k nižším hladinám cukrů v těle a tím i nižší plodnosti 

zkoumaných jedinců. 

Výlev pryskyřice z injektážního otvoru je předběžným ukazatelem úspěšnosti 

provedeného ošetření a je patrný i při použití injektorů ChemJet. V některých 

případech byl tlak pryskyřice natolik intenzivní, že došlo k vytlačení zátky ze zaschlého 

sadařského vosku.   
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2.5. Závěry a praktická doporučení 
 

•  Metoda injektáže smrků ztepilých by mohla být provozně snesitelným a snadno 

proveditelným způsobem zvýšení kapacity stojících navnazených lapáků. 

Obzvláště vhodná se jeví pro vytváření řízených ohnisek, do nichž chceme 

koncentrovat nálet lýkožroutů.  

•  Zároveň metoda představuje i vhodnou alternativu ochrany jedinců, které je 

žádoucí v porostu z různých důvodů zachovat. V takovýchto případech je však 

vzhledem k neatraktivitě ošetřených stromů vhodné věnovat zvýšené úsilí 

vyhledávání ohnisek v jejich okolí, protože lýkožrouti se přemístí na další pro 

ně vhodná místa. 

•  Některé z testovaných látek se jeví jako vhodné, a přitom environmentálně 

šetrné alternativy insekticidů na bázi pyrethroidů. Z pohledu využití k injektáži 

jsou velmi vhodné deriváty kyseliny benzoové a emamectin benzoát. Zejména 

v případě emamectin benzoátu je však třeba využívat přípravky s vyšším 

obsahem (optimálně kolem 5 % účinné látky) a vhodnou formulací (tekuté 

formulace bez nosičů). 

•  Deriváty kyseliny benzoové a emamectin benzoát by mohly být využity i pro 

asanaci skládek překrytých netkanou textilií, která zajistí opakovaný příjem 

těchto látek s potravou. Doporučuje se fungování tohoto postupu výzkumně 

ověřit.  
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