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Abstract 
This paper presents the available options regulation of aphids respectively virus diseases in 

seed potatoes in the system of organic agriculture. These experiences and the results were verified 
in our experiment, which provided valuable results of these conditions. According to the results of 
ELISA test the choosing the very early varieties, pre-sprouting of seed and buffer strip of 
buckwheat complied and met the health requirements of seed potatoes. Varieties with longer 
vegetation are (in terms of organic agriculture) more demanding and require greater demands for 
protection against vectors of virus diseases. 
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Souhrn  
Tento p ísp vek p edkládá dostupné možnosti regulace mšic resp. virových chorob u 

sadbových brambor v podmínkách ekologického zem d lství. Tyto zkušenosti a výsledky jsme 
ov ovaly v našem pokusu, který poskytl cenné zkušenosti z t chto podmínek. Výb r velmi raných 
odr d, p edklí ení sadby a obsev pohankou dle výsledk  ELISA test  vyhov lo a splnilo 
požadavky na zdravotní stav sadbových hlíz. P stování odr d s delší vegetací je (v podmínkách 
ekologického zem d lství) náro n jší a vyžaduje vyšší nároky na ochranu proti p enaše m 
virových chorob. 
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Biologická ochrana a podpora p irozených nep átel je významnou ástí komplexního p ístupu 
k regulaci mšic v porostech sadbových brambor. Mšice mají adu nep átel, kterým je t eba vytvo it 
vhodné podmínky a efektivn  je podporovat.  

Je t eba mít na pam ti, že p irození nep átelé mšic se obvykle objeví s ur itým zpožd ním, 
protože reagují na jejich p ítomnost. Je tedy vhodné mít prost edky, které toto období pokryjí i 
zkrátí. Nap . na okraje pozemku i do porostu umístit takové kvetoucí rostliny, které p itahují a 
udržují užite ný hmyz.   

V p ípad  uplat ování biologické ochrany je v prvé ad  t eba se vyhnout používání 
neselektivních biopesticid  (Neem Azal T/S i Spintor). V této oblasti lze také p istoupit k p íprav  
vlastních post ik  z vhodných rostlin a látek (jejich vlastní ú innost bývá nižší, ale asto 
s minimálním ú inkem na necílové organismy). 

Entomologické studie popisují i další možnou cestu regulace mšic a to cestou regulace 
mravenc , kte í se krmí medovicí a tím ochra ují kolonie mšic a st žují i znemož ují práci 
p irozeným nep átel m. Elwell a Maas (1995) podrobn  studovali možnosti regulace mravenc  v 
polních podmínkách. Uvádí nap . kyp ení p dy i zavlažování pozemku (p eronem), ímž podle 
nich lze kolonie mravenc  výrazn  regulovat. A to tím, že se vají ka a larvy mravenc  vystaví 
predátor m a slune nímu zá ení (Elwell a Maas, 1995). 



P íprava sadby a zakládání porost  

P edkli ování 

Studie provedená v N mecku nazna uje, že p edkli ování m že být prost edkem pro snížení 
infekce hlíz PVY. Z výsledk  Döring a Saucke (2003) vyplívá snížení infekce hlíz až o 50 %. 

Mul ování 

Povrchové mul ování rostlinnými materiály (sláma, jetelotráva, seno) m že významn  snížit 
výskyt virových chorob u sadbových hlíz. Na mul ovaných plochách byla statisticky významn  
snížena populace mšic což se v praxi projevilo i ve snížení PVY o 28 % (Döring a Saucke, 2003). 

Kombinace p edklí ení a mul ování m že být ú inným prost edkem snížení náletu mšic a 
PVY infekce hlíz v porostech sadbových brambor. 

Biopesticidy a další metody regulace b hem vegetace 

Neem Azal 

Neem v podob  extrakt , olej  je ú inným pomocníkem pro regulaci mšic p i brzkém náletu, 
kdy není dostatek p irozených nep átel a hrozí vážné nebezpe í p enosu virových chorob. P esto 
tyto látky nejsou ú inné proti všem druh  mšic a k efektivní kontrole je dále nezbytná asná 
aplikace v rané fázi náletu mšic (nap . dle prognózy VÚB i vlastní signalizace na lepových 
deskách a miskách). Neem má také pomalý zp sob ú inku, který je obvykle viditelný až za 10 dní 
po aplikaci. U neemu je obvykle nezbytné post ik opakovat (u tohoto p ípravku je však stanoveno 
omezení spo ívající v možnosti pouze 2 aplikací za vegetaci, což je v sadbových porostech asto 
nedosta ující).  

Další rostlinné p ípravky 

Chilli papri kám, sko ci i kopretinám jsou p isuzovány ú inky proti mšicím a lze nalézt 
návody a postupy pro jejich p ípravu (vhodných p edevším na zahrádku i pokojové kv tiny). Také 
další plodiny anýz, pažitka, esnek, cibule, edkvi ka, petržel jsou doporu ovány pro soub žné 
p stování (intercroping) s bramborami.  

Práv  intercroping cibule (Allium cepa) snížil po ty mšice Aphis gossypii v porostech 
sadbových brambor. Pro dosažení tohoto snížení byla cibule vysázena v ádku brambor po 0,75 m 
(Potts a Gunadi, 1991). Gaspari et al. (2007) uvádí pro zm nu vliv kop ivy, resp. jejího vodného 
výluhu na snížení plodnosti mšic (v pr m ru o 20 %).  

Pro pot eby p stitel  sadbových brambor jsou komer n  dostupné p ípravky z kopretiny 
(Pyrethra), které jsou ú inné proti mšicím, ale také proti predátor m. V mnoha dalších oblastech 
sv ta lze pro potla ení mšic nalézt dobré zkušenosti s p stováním kopru vonného (Anethum 

graveolens), licho e išnice v tší (Tropaeolum majus), bojínku lu ního (Phleum pratense L.) (Bug 
Lady, 2004) i pohanky obecné (Fagopyrum vulgare). Poslední dv  zmi ované jsou v našich 
podmínkách b žné, dostupné a p stovatelé na v tších plochách. Langoya a Rijn (2008) uvádí 
d ležitost pestrosti plodin a dostupnosti kv t  po celou vegetaci, nebo  slouží jako potrava pro 
predátory a je nevyhnutelná pro dokon ení jejich životního cyklu. 

Ukon ení vegetace a sklize  

Stanovení správného termínu odstran ní nat  (z pohledu výskytu mšic i plísn  bramboru) a 
sklizn  (s ohledem na vyzrálost a výt žnost hlíz) je jedním z hlavní bod  p stitelské technologie. 
Absence možnosti použít chemické desikanty v ekologické provozu asto vede k jedinému zp sobu 
odstran ní nat  a to mechanickou cestou (cepáky i mul ova i).  

V poslední dob  se lze na vhodných lokalitách setkat s dalším zp sobem tzv. „green crop 
lifting“, který je p i asné sklizni v porostech sadbových brambor spojen s o 17 % nižší infekcí 
PVY (Böhm a Fittje, 2003). Naproti tomu však dochází k výrazn jšímu výnosovému poklesu o 18 
%, avšak v rámci tržních sadbových hlíz (28-50 mm) už jen o 14 % (Böhm a Fittje, 2003). V 



podstat  se jedná o velmi brzkou sklize , kdy na  je zelená a p ed sklizní se neodstra uje (tj. 
porosty se sklízí i s natí). To však p ináší zvýšené nároky na sklíze e, problémy s nevyzrálostí hlíz, 
zvýšeným mechanickým poškozením a hnilobami (zejména b hem skladování). Pro využití tohoto 
postupu jsou vhodn jší sušší oblasti s pozemky bez kamen  a provozy se šetrnou skliz ovou a 
precizní poskliz ovou linkou (práv  z d vodu snížení mechanického poškození hlíz, nutného 
oschnutí a zahojení nevyzrálých hlíz, tj. pro menší provozy i partie). 

Metodika - Methods 
Na výzkumné stanici katedry rostlinné výroby v Praze-Uh ín vsi byl v roce 2012 na 

ekologicky certifikované ploše založen pokus pro ov ení možnosti snížit výskyt mšic a následn  i 
obsah virových chorob v hlízách brambor. Do pokus  byly za azeny t i odr dy (Bellarosa, Radana a 
Red Anna). Sadba (kategorie A) byla p edklí ena a vysázena poloautomatickým saze em (18.4.12). 
Každá odr da byla (bez opakování) vysázena na parcelu o velikosti 153 m2 a obseta pásem širokým 
6 m. B hem vegetace byla uplat ována mechanická kultivace a proveden jeden post ik p ípravkem 
Spintor (0,15 l/ha, 21.6.12) a jeden post ik proti plísni bramboru (Flowbrix 2,7 l/ha, 21.6.12). 
Pokusné parcely byly rozm eny a na p íslušných dílcích provedeno: 29.6.12 u odr dy Bellarosa - 
1. ru ní vytrhání nat  (s odvozem nat  z pozemku) a 2. mechanické rozbití nat ; 9.7.12 u odr dy 
Radana a Red Anna - 1. ru ní vytrhání nat  (s odvozem nat  z pozemku) a 2. mechanické rozbití 
nat . Kontrolní porost byl založen a ošet en za stejných podmínek jen s tím rozdílem, že nebyl obset 
pohankou a na  byla odstran na až týden p ed sklizní a odb rem vzork . Termín sklizn  a odb ru 
vzork  byl pro všechny varianty stejný (26.7.12). P i sklizni bylo náhodn  z každé varianty 
vykopáno 35 trs , ze kterého byly odebrány hlízy pro laboratorní analýzy. Odebrané vzorky hlíz 
byly p edány laboratornímu centru VÚB v Havlí kov  Brod  k diagnóze virové infekce metodou 
ELISA PP1 (dle metodik ÚKZÚZ).  

Výsledky - Results 
Letošní rok z hlediska vývoje po así p ál náletu mšic (Graf 1) a již 24. týden pat il k t m velmi 

silným (na n kterým místech již p ekra oval až ty násobn  nejsiln jší záchyty z katastrofického 
roku 1994). Na základ  této prognózy jsme na p íslušných parcelkách p istoupili ke zmul ování a 
vytrhání nat . Také 25. týden byl ve znamení velmi silného náletu do Lambersových misek 
umíst ných v porostech brambor na což p stitele brambor SRS upozor ovala a doporu ovala aby 
udržovali insekticidní clonu v porostech sadbových brambor. 

 

 

Graf 1: Pr b h situace náletu mšic (zdroj SRS) 



V asné založení porost  z p edklí ené sadby zajistilo, že p i masivním náletu mšic a p i 
brzkém odstran ní nat  u p íslušných parcel byla v porostu již p ijatelná výnosová úrove  hlíz 
sadbové velikosti.  

Zdravotní stav hlíz byl velmi uspokojivý. U hlíz velmi raných odr d Bellarosa a Radana 
nebyly u žádné s pokusných variant zjišt ny virové choroby (Tab. 1). Pouze u kontrolní varianty 
polorané odr dy Red Anna bylo po p epo tení zjišt no 3,8 % t žkých virových chorob (TVCH).   

 

Tab. 1: Zjišt né obsahy virových chorob v hlízách brambor u jednotlivých odr d, zp sob  a 

termín  odstran ní nat  (z podmínek ekologického systému p stování v roce 2012)  

Z toho po et pozitivních Odr da Varianta Po et 
rostlin SV Y A XM 

P epo tené 
% TVCH 

Bellarosa kontrola bez obsevu 35 0 0 0 0 0 
Bellarosa na  mul ovaná 35 0 0 0 0 0 
Radana kontrola bez obsevu 35 0 0 0 0 0 
Radana na  mul ovaná 35 0 0 0 0 0 
Radana na  vytrhaná 35 0 0 0 0 0 
Red Anna kontrola bez obsevu 35 0 0 0 4 3,8 
Red Anna na  mul ovaná 35 0 0 0 0 0 
Red Anna na  vytrhaná 35 0 0 0 0 0 

 

Diskuse - Discussion 
K produkci biosadby jsme se snažili využít nám známé a dostupné možnosti snížení náletu 

mšic a p enosu výskytu virových chorob. V podmínkách ekologického zem d lství je p edklí ení i 
minimáln  narašení sadby nezbytností (zejména za ú elem zkrácení vegetace, ale i z pohledu plísn  
bramboru). Práv  uspíšení vegetace se jist  podstatnou m rou v letošním roce zasloužilo o snížení 
infekce hlíz. V dob  masivního náletu mšic bylo možné již u porostu velmi rané odr dy Bellarosa 
p istoupit k odstran ní nat , nebo  trsy již m ly vysokou výt žnost sadbových hlíz. Opíráme se a 
zárove  si dovolujeme souhlasit se záv ry ady autor , kte í dosp li k podobným výsledk m. Jako 
nap . Karalus (1998) p i použití p edklí ené sadby zajistil snížení PVY o 29 %.  

Pro naše pokusy jsme zvolili obsev pohanky, jejíž kvetoucí porost a ú inek nektaru by m l 
podle Jacometti et al. (2010) výrazn  zvyšovat populaci zlatoo ka (o 70 %) a významn  snižovat 
populaci mšic (o 39 %). Delší vegetace u polorané odr dy Red Anna a absence obsevu pohanky u 
kontrolní varianty m la vliv na zvýšený výskyt TVCH (Tab. 1). Jsme si v domi, že tyto výsledky 
jsou jednoleté a pot ebují delší asovou adu na ov ení a stanovení metodiky pro podmínky 
ekologického zem d lství. 

Záv r - Conclusion 
Výše uvedené výsledky nazna ují, že i p i siln jším náletu mšic lze, v podmínkách 

ekologického zem d lství, za využití výhod (ran jších odr d, p edklí ení, v asné výsadby, obsev  
i mul ování) regulovat výskyt virových chorob. Produkce sadbových hlíz je tak v podmínkách 

ekologického zem d lství možná. Vyžaduje však maximálního znalost a využití t chto regula ních 
metod a postup . 
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