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Occurence and status of pests natural enemies in organic oilseed rape (Brassica napus L.)
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Summary: The occurrence of natural enemies (Hymenoptera) was monitored to determine their importance for pest
reduction within organic oilseed rape production technology. The small-plot trials (10 m2) with winter organic oilseed
rape (OOR) were conducted since 2002 at the experimental station of the CUAP in Prague – Uh ín ves, on the
officially certified field for organic production. Since 2005 the occurrence of pests and parasitoids was monitored
weekly during end of April till end of June on a weekly basis, using a 250 mm sweep net. The numbers of pest larvae
and level of their parasitization were monitored weekly during half of May till half of July on a weekly basis, using
water traps. Compared were organically grown plots and those with conventional crop protection. Numerous oilseed
rape pest parasitoids were found during flowering: namely Tersilochus and Phradis (Ichneumonidae) – parasitoids of
pollen beetles (Meligethes spp.); Trichomalus and Mesopolobus (Pteromalidae) – parasitoids of cabbage seed weevil
(Ceutorhynchus assimilis); Platygaster (Platygastridae) – parasitoids of brassica pod midge (Dasineura brassicae).
The difference in occurence of parasitoids, pests and level of their larval parasitization was found between organically
grown plots and those with conventional chemical crop protection. The consequences for integrated oilseed rape pest
management are discussed.
Key words: organic oilseed rape, growing technology, pest, parasitoid, Hymenoptera, Meligethes aeneus,
Ceutorhynchus assimilis
Souhrn: Výskyt p irozených nep átel (Hymenoptera) byl monitorován za ú elem stanovení jejich významu pro redukci
šk dc v rámci produk ní technologie ekologické epky. Maloparcelkové pokusy (10 m2) s ekologickou ozimou epkou
byly provád ny od roku 2002 na pokusné stanici ZU v Praze - Uh ín vsi, na oficiáln certifikovaném poli pro
ekologickou produkci. Od roku 2005 byl každý týden sledován výskyt šk dc a parazit , a to od konce dubna do konce
ervna za použití smýkadla o otvorech 250 mm. Po ty larev šk dc a úrove jejich parasitace byly sledovány každý
týden od poloviny kv tna do poloviny ervence za použití vodních pastí. Byly porovnány ekologické parcely a parcely
s konven ní ochranou plodin. Mnoho šk dc bylo v epce nalezeno b hem kvetení, zejména Tersilochus a Phradis
(Ichneumonidae) - parazité blýská ka epkového (Meligethes spp.); Trichomalus a Mesopolobus (Pteromalidae) parazité nosatce (Ceutorhynchus assimilis); Platygaster (Platygastridae) – parazité mušky (Dasineura brassicae).
Rozdíl ve výskytu parazit , šk dc a úrovni jejich larvální parazitace byl zjišt n u ekologických a konven ních
(s chemickou ochranou plodin) parcel. Tyto záv ry jsou p edm tem diskuze týkající se integrovaného systému ochrany
epky proti šk dc m.
Klí ová slova: ekologická epka, p stební technologie, šk dce, parazit, Hymenoptera, Meligethes aeneus,
Ceutorhynchus assimilis

Úvod
V konven ní technologii jsou šk dci hubeni
opakovanou aplikací insekticid , asto nešetrným
zp sobem, preventivn a bez hlubších znalostí a respektu
k jemným, v p írod b žným a p esto zcela unikátním
vazbám mezi jednotlivými organismy. Ke své škod se
tak p stitel p ipravuje o celou adu užite ných a
nezastupitelných druh – a už jsou to opylova i kv t
nebo p irození reguláto i šk dc . V ekologickém
p stování - nejen epky, je na fungování t chto vazeb
naopak zna n závislý. I p es vývoj r zných botanických
insekticid , zatím neexistují ú inné adekvátní prost edky
pro
potla ení
šk dc
v ekologické
epce.

Mezi nejvýznamn jší p irozené regulátory šk dc epky
pat í larvální parazitoidi z ádu Blanok ídlých.
Blanok ídlí parazitoidi jsou velmi po etní, r znorodí a
mohou mít zna ný ekologický i ekonomický význam.
ím více jich je, tím významn ji se podílejí na redukci
nov vylíhnuté populace larev šk dc . Na poli jsou tedy
nanejvýš žádoucí a jsou ukazatelem p irozené „polní
imunity“. Sami ky parazitoid kladou svá vají ka do
nebo na hostitele, který pozd ji v d sledku napadení
hyne. Parazitoidé napadají zejména larvy, ale i vají ka,
kukly a výjime n i dosp lce.

Materiál a metody
Na výzkumné stanici v Praze - Uh ín vsi je od
roku 2005 v období jara zjiš ován výskyt šk dc a jejich

p irozených regulátor . Výskyt je paraleln sledován na
bloku s epkou p stovanou dle zásad ekologické
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produkce (bez hnojiv a pesticid ) a bloku parcel s
epkou p stovanou b žnou konven ní technologií. Porost
konven ní epky má v pr m ru 35 rostlin/m2, porost
ekologické epky má v pr m ru 45 rostlin/m2. Odb ry
jsou d lány entomologickým smýkadlem v týdenní
period v pr b hu jarní vegetace. Larvy šk dc , které se
uvol ují v pr b hu vývoje z rostlin jsou zachytávány do

vodních pastí umíst ných v porostu a následn je ur en
podíl t ch, které byly napadeny parazitoidy (larvy
blýská ka a krytonosce šešulového). U larev se
p ítomnost
vají ka
parazitoida
projevuje
charakteristickou ernou te kou pod pokožkou žlutobílé
larvy.

Výsledky
Graf 1, 2: Výskyt dosp lc parazitických lumk (Ichneumonidae.) na ploše 1 m2 v bloku konven ní (vlevo) a
ekologické epky (vpravo), Uh ín ves 2005, 2006
Number of parasitods (Ichneumonidae) in 2005 and 2006 captured by sweep net in conventionally grown plots (COR)
and in organically grown plots (OOR) between May and June at the experimental site in Prague Uh ín ves
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Fáze porostu konven ní epky: 11.5 – po . kv tu (BBCH 61 – 63), 26.5. odkvétání (BBCH 67 – 69), 14.6. – zelená
zralost (BBCH 79). Ekologická epka cca o 5 – 7 dní rychlejší vývin. Ošet ení konven ní plochy insekticidy v roce
2005: 6.4. – Nurelle D; 2.5. – Decis EW 50. (Growth development of COR: 11.5 – (BBCH 61 – 63), 26.5. (BBCH 67 –
69), 14.6. – (BBCH 79). OOR approx 5 – 7 days earlier. Insecticide treatment at COR: 6.4. cypermethrin+chlorpyrifos (20.4. in 2006), 2.5. - deltamethrin.)
Graf 3, 4: Množství larev blýská ka epkového (g. 3) a larev krytonosce šešulového (g. 4) z plochy porostu 1 m2
v týdenní period , Uh ín ves 2005
Number of larvae of pollen beetle (5) and cabbage seedpod weevil (6) in area of 1 m2 in weekly period in conventionally
grown plots (COR) and in organically grown plots (OOR) between May and June 2005 at the experimental site in
Prague Uh ín ves
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Fáze porostu konven ní epky: 11.5 – po . kv tu (BBCH 61 – 63), 26.5. odkvétání (BBCH 67 – 69), 14.6. – zelená
zralost (BBCH 79). Ekologická epka cca o 5 – 7 dní rychlejší vývin. (Growth development of COR: 11.5 – (BBCH 61 –
63), 26.5. (BBCH 67 – 69), 14.6. – (BBCH 79). OOR approx 5 – 7 days earlier.)
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Hodnoty v ekologické epce blíže vypovídají
p irozený stav populace šk dc a parazitoid v pr b hu
vývoje porostu, neovlivn ný insekticidními zásahy
provád nými na konven ních parcelách. Grafy 1 a 2
poukazují na fakt, že zvýšený nálet blýská ka epkového
do porostu v tomto období je v p ibližn stejném termínu
doprovázen zvýšeným množstvím jeho parazitoid .
V obou letech provedené poslední insekticidní ošet ení
v konven n p stované epce (2.5.) již mohlo áste n
negativn ovlivnit populaci parazitoid , kte í v tomto
období ve zvýšené mí e nalétávají do porostu.
Potenciáln vyšší ohrožení by pro populaci parazitoid
znamenalo pozd jší ošet ení proti šešulovým šk dc m
(plný kv t, odkvétání), kdy se v porostu ješt stále hojn

vyskytují, vyhledávají larvy svých hostitel a kladou do
nich vají ka. V našich sledováních v roce 2005
dosahovala parazitace larev blýská ka epkového a
krytonosce šešulového cca 25 % (graf 3, 4). To znamená,
že cca 1/5 – 1/4 nov založené populace šk dc je
parazitoidy zlikvidována ješt p ed dokon ením svého
vývoje. P i srovnání obou ro ník (2005, 2006) lze
konstatovat celkov vyšší výskyt jak šk dc tak
parazitoid
v roce
2005,
charakteristickým
nadpr m rnými teplotami a podnormálními srážkami
v pr b hu dubna až ervna. Naproti tomu rok 2006 byl
typický dlouhým pr b hem zimy a také siln
nadnormálními srážkami ve stejném období, což se
patrn podílelo na nižším výskytu šk dc i parazitoid .

Záv r
Výsledky prokazují vyšší diverzitu ve výskytu
obou skupin hmyzu (šk dci i jejich reguláto i) na
neošet ovaném (ekologicky p stovaném) porostu epky.
Druhová pestrost a vyšší a stálejší zastoupení
p irozených regulátor šk dc jsou pro n j typické.
Insekticidní zásahy mohou užite né organismy bu
hubit i odpuzovat, k osídlení porostu pak dochází
v nižší mí e a se zpožd ním. Larvální parazitoidé snižují

výskyt larev šk dc až po period jejich škodlivosti, ili
pro další hospodá ský rok. V ekologicky p stované epce
nejsou tyto p irozené faktory p stitelem nijak negativn
ovliv ovány. Vzhledem ke kulminaci výskytu
parazitoid v porostu na po átku kv tu až dokvétání, by
k existenci tohoto faktoru m lo být p ihlédnuto zejména
v konven ní praxi, p i zvažování nutnosti p ípadných
insekticidních zásah proti šešulovým šk dc m.
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