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Anotace 

Metodika je určena pěstitelům obilnin. Zahrnuje poznatky získané v průběhu řešení 

projektu NAZV QJ1230159: Monitoring, diagnostika a práh škodlivosti viróz obilnin a jejich 

přenašečů v souvislostech stále se měnícího klimatu a NAZV QJ1530373: Integrovaná ochrana 

obilnin proti patogenům, plevelům a škůdcům pro udržitelné produkce potravin, krmiv a 

surovin, v letech 2012–2017. Publikace obsahuje podrobné informace o bionomii kříska 

polního a možnosti jeho regulace. 

 

Annotation 

The publication is intended for the cereal growers and was worked upon the base of the 

results of the projects NAZV QJ1230159: Monitoring, diagnostics and the economic damage 

threshold of cereal viruses and their vectors in accordance to climate changes and NAZV 

QJ1530373: Integrated pest management of cereal crops against pathogens, weeds and insects 

for sustainable production of food, feed and raw materials, in 2012–2017. The publication 

contains information about biology and ecology of Psammotettix alienus and methods of WDV 

control. 

 

 

Obr. 1. Porost pšenice napadený virem zakrslosti pšenice 
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I. Úvod 

Zakrslost pšenice (původcem je virus zakrslosti pšenice, Wheat dwarf virus, WDV) patří 

mezi nejdůležitější virové choroby obilnin v ČR. U nás škodí především na pšenici (Triticum 

aestivum), ječmeni (Hordeum vulgare), žitě (Secale cereale) a triticale (Triticosecale). Škodlivé 

výskyty bývají zpravidla v nižších polohách u časně setých ozimů nebo v letech s nadprůměrně 

teplým a suchým podzimem. V posledním desetiletí došlo několikrát v řadě oblastí u ozimých 

obilnin k epidemickému výskytu viru zakrslosti pšenice, který zapříčinil vysoké výnosové 

ztráty. Vyskytly se i porosty velmi silně poškozené, které se musely zaorat. Metodika přináší 

nejnovější poznatky získané při řešení výzkumných projektů zaměřených na virózy obilnin a 

jejich přenašeče a shrnuje praktické rady k ochraně porostů obilnin před škodami působenými 

virem zakrslosti pšenice.  

 

II. Cíl 

Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům i pracovníkům 

státní správy a studentům nové poznatky o ekologii viru zakrslosti pšenice a o biologii, ekologii 

a monitoringu jeho přenašeče – kříska polního, shrnuté do jedné publikace. Tyto informace 

umožní účinnější ochranu obilnin před virovou zakrslostí pšenice. Doporučení uváděná v 

metodice současně napomohou vyhnout se nadbytečným aplikacím insekticidů v době, kdy to 

není třeba.  

 

III. Novost postupů, popis uplatnění a ekonomické 

aspekty 

3.1. Novost postupů 

Metodika přináší nové poznatky získané při řešení projektu NAZV QJ1230159: 

Monitoring, diagnostika a práh škodlivosti viróz obilnin a jejich přenašečů v souvislostech stále 

se měnícího klimatu a NAZV QJ1530373: Integrovaná ochrana obilnin proti patogenům, 

plevelům a škůdcům pro udržitelné produkce potravin, krmiv a surovin. 
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Na základě těchto poznatků byla inovována a rozšířena Metodika ochrany obilnin proti 

viru zakrslosti pšenice a jeho vektoru křísku polnímu (Ripl a kol., 2008). Nových poznatků bylo 

dosaženo v částech týkajících se ekologie přenašeče, predikce škodlivého výskytu WDV a 

ochrany. 

 

3.2. Popis uplatnění metodiky 

Metodika je primárně určena pěstitelům obilnin, ale i pracovníkům státní správy a 

studentům rostlinolékařství. Je také využitelná při rozhodování o nutnosti provádění 

ochranných opatření proti křísku polnímu – přenašeči WDV.  

 

3.3. Ekonomické aspekty uplatnění metodiky 

Virus zakrslosti pšenice v teplejších oblastech České republiky působí v závislosti na 

ročníku ekonomické ztráty při pěstování obilnin. Aktualizace údajů o biologii a ekologii jeho 

přenašeče i viru samotného, spolu s vytvořením webové aplikace pro modelování rizika 

napadení porostů obilnin WDV, umožní pěstitelům přesněji odhadnout míru rizika v daném 

roce a uzpůsobit tomu ochranná opatření. Zpřesnění předpovědi škodlivého výskytu sníží ztráty 

na výnosech a sníží náklady ochranných opatření proti viru zakrslosti pšenice. 

 

Odhad nákladů (v tis. Kč) na zavedení postupů uvedených v metodice: 

 ve většině případů budou náklady na zavedení postupů nulové 

 při nákupu smýkadla bude náklad do 1 000 Kč/podnik a při nákupu stereomikroskopu 

k diagnostice podle kopulačních orgánů 10 000–50 000 Kč/kus dle kvality  

Odhad ekonomického přínosu (v tis. Kč) pro uživatele: 

 v oblastech s pravidelným výskytem WDV dochází běžně k redukci výnosu o 15 % 

 při výnosu pšenice 8 t/ha představuje 15% ztráta výnosu 1,2 t/ha 

 současná výkupní cena potravinářské pšenice je 4 000 Kč/t => uplatněním 

doporučených postupů monitoringu a ochrany dojde k ekon. přínosu 4 800 Kč/ha 
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IV. Vlastní popis metodiky 

4.1. Křísek polní jako přenašeč WDV 

Křísek polní, Psammotettix alienus (Dahlbom, 1850), je jedním z 582 druhů křísů, které 

se v ČR prokazatelně vyskytují (Malenovský a Lauterer, 2017). Křísi (Auchenorrhyncha) 

představují skupinu fytofágního hmyzu s bodavě-sacím ústním ústrojím, v zoologickém 

systému současně klasifikovanou jako podřád v rámci řádu polokřídlí (Hemiptera; jedná se tedy 

o příbuzné ploštic, mšic, červců, mer a molic). V rámci křísů náleží křísek polní do infrařádu 

Cicadomorpha, čeledi křískovití (Cicadellidae).  

Křísek polní je ve střední Evropě jeden z nejhojnějších druhů křísů v otevřené kulturní 

krajině. Vyskytuje se na polích, v příkopech, na mezích, březích potoků, loukách, pastvinách, 

v sadech, na stepních trávnících, ruderálech a mnoha dalších otevřených stanovištích. Preferuje 

osluněná, suchá stanoviště a prořídlé porosty na závětrných místech. Hustým a vlhkým 

porostům se spíše vyhýbá.  

Křísek polní byl donedávna jediný potvrzený přenašeč WDV. Ekzayez a kol. (2011) 

uvádějí, že v Sýrii je vektorem viru příbuzný křísek Psammotettix provincialis (Ribaut, 1925). 

Je podezření na přenos viru i dalšími druhy z rodu Psammotettix, ale to dosud nebylo 

prokázáno. Psammotettix provincialis je v ČR považován za ohrožený druh známý jen 

z Jihomoravského kraje (Malenovský a Lauterer, 2017), konkrétně z oblasti vátých písků na 

Bzenecku a Hodonínsku (Malenovský, osobní sdělení), která je severní hranicí jeho rozšíření 

v Evropě. Vhledem k extrémně vzácnému výskytu na omezeném území jižní Moravy 

neovlivňuje napadení porostů WDV na našem území. Jiná situace může být v jižních státech 

Evropy, kde se tento druh hojně vyskytuje na polích (např. Krusteva a Karadjova, 2011 uvádějí, 

že P. provincialis je v Bulharsku nejhojnější druh tohoto rodu na triticale).  

Pokud by se prokázala přenosuschopnost dalších druhů křísků z rodu Psammotettix, 

jejich přímý vliv na infekci obilnin by byl též zanedbatelný. Početnost těchto druhů na polích 

s obilninami je v současné době velmi nízká a ochrana proti křísku polnímu je účinná i na 

ostatní druhy rodu Psammotettix. Význam těchto druhů by mohl být v udržování WDV 

v přírodních rezervoárech – na rostlinách z čeledi lipnicovitých (Poaceae) v blízkém okolí polí 

s kulturními obilninami. 

Křísek polní se na polích vyskytuje ve vysokých populačních hustotách od nížin do 

podhůří (Obr. 2), ale škodlivé výskyty WDV jsou převážně v teplých oblastech nižších poloh 



4 
 

s nadmořskou výškou nepřesahující zpravidla 400 m n. m. => škodlivý výskyt WDV nekoreluje 

ve všech případech s abundancí přenašeče, ale je ovlivněn jiným faktorem či faktory, které 

zatím nebyly určeny. 

 

Obr. 2. Průměrný počet jedinců kříska polního na 100 smyků v kulturách obilnin v letním a 
podzimním období v závislosti na nadmořské výšce 

 

4.1.1 Popis kříska polního 

Dospělec 

Tělo je nažloutlé až žlutohnědé. Vrchní strana hlavy (temeno) je uprostřed kratší než její 

šířka mezi očima, asi tak dlouhá jako štít předohrudi nebo mírně kratší, víceméně zřetelně a 

typicky skvrnitá (blízko předního okraje temene se obvykle nachází tmavší, uprostřed přerušená 

linka a za ní menší tmavé skvrnky), přední okraje temene vpředu svírají mírně tupý úhel. Čelní 

štítek (postklypeus) na spodní straně hlavy je světle hnědý s tmavě hnědým příčným 

pruhováním. Na hřbetním štítu předohrudi (pronotu) je 4–6 bělavých podélných pruhů (někdy 

nezřetelných), přední okraj pronota je rezavě žlutý a hnědě tečkovaný. U předního okraje 

hřbetního štítku středohrudi (scutellum) jsou čtyři tmavší skvrnky. Přední křídla jsou vždy 

výrazně delší než zadeček, žilky bělavé a hnědě až černě skvrnitě vroubené. U světlých jedinců 

jsou žilky vroubeny jen místy, u tmavých jedinců je naopak membrána v některých buňkách 

křídel zcela tmavá. Nohy jsou světle okrově bělavé, na zadních holeních jsou u kořenů trnů 

černé tečky, zadní chodidla mohou být ztmavělá. Zadeček pod křídly buď převážně černý se 
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špinavě žlutými okraji, nebo převážně světle hnědý s různě rozsáhlou černou kresbou. Velikost 

3,9–4,4 mm (Javorek, 1978; Ossiannilsson, 1983; Biedermann a Niedringhaus, 2004, 2009). 

 

Vajíčko 

Vajíčka (Obr. 3) jsou bílá, dlouze oválná a bývají uložena pod epidermis listů nebo v 

jejich pochvách, vzácně jsou též kladena na povrch listů (Vacke, 1971). Během vývoje 

žloutnou. Tvar je elipsoidní, s jedním koncem špičatým, druhým oválným. Velikost vajíček se 

mění v průběhu embryogeneze. Po nakladení mají velikost 0,92–0,99 x 0,18–0,22 mm, ale před 

líhnutím v důsledku absorpce vody jsou již 0,93–1,07 x 0,26–0,3 mm velká. Během 

embryonálního vývoje lze rozlišit 7 stádií (Manurung a kol., 2005). 

 

Nymfa 

Nymfy (larvy) jsou podobné dospělcům, avšak nemají vyvinuta křídla (jen k hrudi 

pevně připojené křídelní pochvy) a pohlavní orgány (křísi patří mezi skupiny hmyzu s 

proměnou nedokonalou). V průběhu vývoje prochází pěti instary, které se od sebe liší 

především délkou těla a relativní délkou pochvy křídla. Pochvy jsou nejnápadnější u posledního 

instaru, kde přesahují polovinu délky zadečku. Tento poslední instar měří 3,3–3,9 mm a 

zbarvení jeho těla je světle až tmavě hnědé s charakteristickou světlejší kresbou (Obr. 3), 

detailní popis viz Stöckmann et al. (2013). Na stejném stanovišti se mohou současně vyskytovat 

různě zbarvené formy (Manurung a kol., 2005). 

 

  

Obr. 3. Vajíčko (vlevo) a nymfa 5. instaru kříska polního (vpravo). 
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4.1.2. Biologie a ekologie 

Křísek polní je druh s širokým, holarktickým rozšířením v mírném a subtropickém 

pásmu Evropy, severní Afriky, Asie a Severní Ameriky (Hoch 2013) a s potravní vazbou na 

řadu druhů rostlin čeledi lipnicovité (Poaceae). Vyskytuje se na polích, loukách, mezích a 

dalších otevřených stanovištích (Guglielmino a Virla, 1997). V podmínkách České republiky 

vytváří 2–3 generace. Třetí generace je většinou jen částečná (Malenovský, 2006). 

Přezimujícím stadiem je vajíčko nakladené do pletiv obilnin a trav, ostatní stádia vlivem mrazu 

a sněhu postupně hynou (Vacke, 1971).  

Chrpová a kol. (2009) uvádějí, že v ČR může křísek polní výjimečně přezimovat i 

v mírných zimách (zima 2006/2007), ale neexistují k tomu žádné doklady (uložené exempláře 

umožňující ověřit správnost determinace). Prověřovali jsme tuto hypotézu v mírné zimě 

2013/2014, ale na žádné ze 40 sledovaných lokalit v Čechách a na Moravě nebyl zjištěn 

přezimující dospělec ani nymfa kříska polního (viz příloha 8.2.). Domníváme se, že se nejspíše 

jednalo o záměnu s jinými podobnými druhy, které se v časném jaru na polích vyskytují.  

 

4.1.2.1. Fenologie a délka vývoje 
Výskyt jednotlivých vývojových stádií křísků závisí na teplotě. Každé stádium (vajíčko, 

nymfa) potřebuje na vývoj určitou dobu, která není určena počtem dní, ale sumou efektivních 

teplot (SET). SET se počítá z denních nebo hodinových stupňů přesahujících práh vývoje (PV). 

PV je teplota, pod kterou se hmyz nevyvíjí.  

 

Tabulka 1. Orientační výskyt jednotlivých stádií kříska polního během roku 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Vajíčko             
Nymfa             
Dospělec             

Poznámka: modrá barva – diapauzující vajíčka, červená barva – výskyt jen v nadprůměrně teplých letech 

 

Vývoj jedné generace – vývoj v laboratorních podmínkách od vajíčka po dospělce trvá 

při 20 °C 51 dní a délka životního cyklu od vajíčka po vajíčko (od nakladení vajíčka po 

nakladení vajíčka následující generace) je 58 dní (Manurung a kol., 2005).  
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Vajíčko – počet vajíček nakladených jednou samicí je v rozmezí 24 až 175 kusů a při 

letních teplotách trvá jejich vývoj 9–14 dní (Vacke, 1971). Počet vajíček na jednu samici však 

může přesáhnout i 200 (Ripl, nepublikováno). Manurung a kol. (2005) uvádějí délku 

embryonálního vývoje při teplotě 20 °C v rozmezí 16–24 dní (průměrně 18,3 dne). Životní 

cyklus kříska polního však (podobně jako u mnoha jiných druhů organizmů) v přírodních 

podmínkách ovlivňuje jev zvaný diapauza. U kříska polního se projevuje zpomalením vývoje 

vajíček, která jsou kladena v pozdním létě a na podzim. Tato diapauzní vajíčka se začnou 

skutečně vyvíjet až po projití obdobím chladu, tj. po zimě v jarním období (Manurung a 

Witsack, 2005). První diapauzní vajíčka kříska polního jsou kladena od konce srpna (tehdy 

představují 2–20 % kladených vajíček), od poloviny září pak jsou všechna samicemi kladená 

vajíčka diapauzní, tj. musejí přezimovat. Kladení diapauzních vajíček ovlivňuje délka dne 

(Manurung, 2002).  

Publikované údaje o SET a SP pro začátek líhnutí přezimujících vajíček na jaře se liší 

mezi autory. Např. Lindblad a Arenö (2002) uvádějí PV pro postdiapauzní vývoj vajíček kříska 

polního 8 °C a SET 90 °C (tj., pokud je průměrná denní teplota [= (tmin + tmax)/2] nižší než 8 °C, 

vývoj vajíčka neprobíhá; pokud je teplota 10 °C, je embryo blíže o 2 °C k termínu líhnutí; až 

se nasčítá 90 °C, dojde k líhnutí), zatímco Manurung (2002) uvádí SET 154 °C při spodním 

prahu vývoje 9 °C (sumováno od 1. ledna). 

V našich podmínkách vypočtené hodnoty neodpovídají termínu hromadného líhnutí. 

Nelze je proto použít pro předpověď termínu jarního ošetření.  

Závislost vývoje na SET způsobuje rozdílnost líhnutí vajíček v teplých a chladných 

oblastech, respektive letech, pokud se údaje vyjádří kalendářně. Datum líhnutí se může lišit i o 

několik týdnů. Časnější termíny výskytu platí pro nížiny a teplotně nadprůměrné zimy a jara, 

pozdější termíny pro vyšší polohy nebo roky s teplotně průměrnou zimou a pozdním nástupem 

jara (Tabulka 1). 

 

Nymfy prvního instaru se líhnou z přezimujících vajíček v dubnu až květnu, 

v mimořádně teplých letech (např. 2014) se v nížinách líhnou již koncem března. Druhá 

generace se líhne v období před nástupem žní a v jejich průběhu. Třetí generace se prolíná 

s koncem líhnutí 2. generace.  
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Délka vývoje nymf od vylíhnutí z vajíčka po přeměnu v dospělce trvá na pšenici při 

teplotách kolísajících mezi 18 a 26 °C 26–34 dnů (průměrně 32,4 dne), z toho vývoj nymf 

prvního instaru 5–7 dnů, druhého 3–5 dnů, čtvrtého 6–7 dnů a pátého 8–9 dnů (Vacke, 1971). 

Manurung a kol. (2005) uvádějí délku vývoje 26–39 dnů při teplotě 20 °C.  

 

Dospělec 

První dospělci se objevují na jaře v teplých letech již koncem 

dubna, častěji však až v květnu. V té době dochází k částečné migraci 

jedinců z porostů ozimých obilnin a dalších stanovišť na jařiny. Délka 

života dospělců je značně variabilní, od několika dnů až po šest týdnů, 

výjimečně i 8–10 týdnů (Vacke, 1971). Za 7 dní po vylíhnutí dospělce 

je samice schopna klást první vajíčka nové generace (Manurung a 

kol., 2005).  

 

Počet generací 

V České republice byly pozorovány dvě generace za rok a část populací má 

pravděpodobně i generaci třetí. V letech 1964–1967 byly u kříska polního pozorovány 

2 generace za rok. Přítomnost nymf na některých slunných stanovištích těsně před příchodem 

mrazů nasvědčuje tomu, že část populace má i generaci třetí (Vacke, 1971). Shodný počet 2–3 

generací za rok v podmínkách České republiky uvádí též Malenovský (2006), a to na základě 

sledování populací v kulturách jetele lučního v okolí Brna (Lauterer, 1957; Malenovský, 2001). 

Ve skleníkových podmínkách (při teplotách v rozmezí 18–26 °C) se podařilo odchovat 4–6 

generací za rok (Vacke, 1971).  

 

 

 

Obr. 4. Dospělec kříska 
polního 



9 
 

 

 

Obr. 5. Výskyt nymf a dospělců kříska polního v průhledných miskách, roky 2013 (pozdní 
nástup jara), 2014 (časný nástup jara) na lokalitě Bošice (Kolín) 
 

4.1.2.2. Preferované hostitelské rostliny  
Při chovu křísků na různých obilninách a travách se ukázalo, že na pšenici se křísek 

vyvíjel a množil nejlépe. Hůře prospíval při jeho chovu na žitě, ječmeni a ovsu. Na většině 

testovaných druzích trav, které se vyskytují jako plevel v obilninách nebo v sousedství 

agrocenóz, se křísek dokázal množit, ale nepreferoval je. V silonovém izolátoru bylo na 4 druhy 

obilnin a 7 druhů trav vysazeno ca 380 dospělých křísků. Ti vyhledávali, při možnosti výběru, 

ke kladení především šťavnaté obilniny. Při hodnocení pokusu bylo na obilí napočítáno 18–35 
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vajíček, na jílku italském a mnohokvětém o polovinu méně. Do ostatních druhů trav (kostřava 

luční, srha říznačka, pýr, sveřep stoklas, ovsík vyvýšený) samičky kladly vajíčka jen ojediněle 

(Vacke, 1971). Přes výše uvedené výsledky laboratorního pokusu je nutné uvést, že kříska 

polního lze považovat za oligofága úspěšně se vyvíjejícího na celé řadě druhů lipnicovitých 

rostlin a velmi hojného i mimo kultury obilnin (Ossiannilsson, 1983; Nickel, 2003). 

  

4.1.2.3. Faktory ovlivňující početnost kříska 

Přirození nepřátelé 

Vliv užitečných organismů na regulaci kříska polního dosud nebyl kvantifikován, 

nicméně vzhledem k rizikům přenosu WDV je pravděpodobně nízký. Kromě běžných druhů 

nespecifických predátorů (pavouci, střevlíci, ptáci, aj.) je křísek polní napadán několika druhy 

více méně specializovaných (vesměs oligofágních) parazitoidů. Patří mezi ně lapky 

(Hymenoptera: Dryinidae), jejichž samičky kladou svá vajíčka do těla nymf křísků; z nich 

vylíhnuvší se larvy jsou nejprve endoparazitické, posléze vytvářejí na povrchu hostitele 

nápadný tmavý vak z vlastních svleček. Kříska polního napadají některé druhy lapek rodu 

Gonatopus, např. G. clavipes, G. formicarius a G. lunatus (Olmi, 1994; Guglielmino et al., 

2013), které se vyskytují i v ČR (Macek, 2007). Míra parazitace v letech 2008–2016 však byla 

v ČR na sledovaných polích velmi nízká (< 1 %), což odpovídá i údajům z kultur obilnin ve 

východním Německu (Seyring a Witsack, 2010). Relativně významnější jsou pravděpodobně 

dvoukřídlí čeledi hlavatěnkovití (Diptera: Pipunculidae): kříska polního napadají zejména 

některé druhy z rodů Tomosvaryella a Eudorylas (Guglielmino a Virla, 1997) a snad i další 

taxony (většina druhů čeledi Pipunculidae má poměrně široký okruh hostitelů, omezený 

většinou na úroveň podčeledi hostitele, viz např. Waloff, 1975). Samičky hlavatěnek také 

kladou svá vajíčka do těl křísků (vesměs ve stádiu nymfy); larvy hlavatěnek se ovšem, na rozdíl 

od lapek, vyvíjejí v křískovi polním endoparaziticky, tj. parazitace není na první pohled 

nápadná (po ukončení larválního vývoje hostitele zabíjejí, prokoušou se ven a kuklí se v půdě). 

Seyring a Witsack (2010) zjistili v kulturách obilnin ve východním Německu míru parazitace 

kříska polního hlavatěnkami v průměru 5,4 %, toto číslo však výrazně kolísalo mezi 

jednotlivými lokalitami mezi 0 až 15 %. V kulturách jetele lučního v okolí Brna zjistil 

Malenovský (2001) míru parazitace populací kříska polního 1–5 %.  
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Průběh počasí 

Populační dynamika kříska polního je ovlivněna průběhem počasí během roku. Křísku 

polnímu vyhovuje teplé a suché počasí. Chladné počasí na jaře a v časném létě má negativní 

vliv na vývoj nymf, což se může projevit snížením populační hustoty následujících generací a 

přetrvat i do dalšího roku. Teplý podzim naopak prodlužuje dobu kladení diapauzních vajíček 

a má vliv na následný rozvoj populace v dalším roce (Lindblad a Arenö, 2002). V našich 

podmínkách dosahuje křísek nejvyšší populační hustoty koncem léta a v časném podzimu. 

Vysoká početnost kříska začátkem podzimu nemusí znamenat ohrožení ozimů. Pokud nastane 

studený a vlhký podzim s časným příchodem mrazů a krátkodobou sněhovou pokrývkou, je 

migrace křísků omezena a část populace hyne. Při dlouhodobější sněhové pokrývce nebo 

mrazech hynou všechna vývojová stádia nymf i dospělci a přežívá pouze diapauzní vajíčko. 

Dle Busch (2008) teploty pod -5 °C trvající déle než 2 dny křísky zahubí. 

Agrotechnická opatření a aplikace insekticidů mají na početnost kříska nejvyšší vliv. 

Více v kapitole 4.10. Možnosti ochrany obilnin před WDV. 

 

4.1.2.4. Výskyt křísků v porostech 
Ozimy  

Dospělce kříska polního je možné za teplých, slunečných dnů pozorovat na pozemku 

již před výsevem ozimů po provedení předseťové přípravy, a to i přesto, že se na polích ještě 

nevyskytují žádné zelené rostliny (např. krátce po zasetí bylo zjištěno 6–38 křísků/100 smyků). 

V této době jsou křísci soustředěni spíše na okrajích pozemků, kam pronikají z okolí, ale i 

uprostřed polí je možné odchytit např. 10 ks/100 smyků. Na těchto neúživných plochách se 

křísci nezdržují, stěhují se dál, dokud nenarazí na pole s obilninou nebo plochu s výskytem trav. 

Místy, kde se křísci při disperzi hromadí, jsou rozhraní černého úhoru a strniště, respektive 

vzešlého ozimu, která vznikají při nedokončení orby na celém pozemku nebo osetí jedné části 

připraveného pole. 

 

Migrace křísků do ozimů  

Hlavní vlna kolonizace porostu křísky nastává po vzejití prvních rostlin, které jsou 

potravně atraktivní. Intenzitu kolonizace ovlivňuje především populační hustota křísků v dané 

lokalitě a sled prací na okolních pozemcích, které donutí křísky hledat nová stanoviště.  
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Výskyt kříska polního v průhledných miskách, na různých částech pole, jsme sledovali 

na modelovém polním pozemku na lokalitě Habry na Vysočině (Obr. 6) širokém 500 m a 

dlouhém 1 000 m. Čísla misek odpovídají umístění na Obr. 6 vpravo a každé číslo zahrnuje linii 

4 misek umístěných rovnoběžně s okrajem pole. Odchyty v jednotlivých liniích se statisticky 

neliší s výjimkou 22.10., kdy bylo v linii misek č. 1 a částečně i č. 2 výrazně více křísků, což 

bylo způsobeno migrací křísků ze sousedních pozemků, na kterých probíhala orba kukuřičného 

strniště. Linie misek č. 3 není v grafu zahrnuta (byla umístěna na sousedním pozemku 

s řepkou). 

 

  

Obr. 6. Početnost kříska polního v liniích průhledných misek na různých částech pozemku na 
lokalitě Habry (vlevo) a umístění misek na pozemku (vpravo) 

 

Obdobná situace byla zjištěna i následující rok – více křísků se chytalo v části, která 

sousedila s oraným strništěm kukuřice. Křísci se ve vzrostlém porostu kukuřice téměř 

nevyskytují, ale osluněná, suchá strniště kukuřic s jednoděložnými plevely jsou po zaorání 

strnišť obilí na podzim vyhledávaným refugiem (útočištěm) křísků. Na lokalitě Praha–Ruzyně 

byl pozorován vyšší odchyt křísků na straně sousedící se strništěm pšenice, nejméně křísků bylo 

odchyceno v části sousedící se vzešlým ozimem, ze kterého křísci zřejmě neměli potřebu 

migrovat na další plochy. 
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Jařiny – v jarním období nedochází v takové míře k migraci (přesunu) křísků mezi 

porosty: i) v této době je dostatek kvalitní potravy v místě vylíhnutí (na rozdíl od léta a časného 

podzimu), a proto na větší vzdálenosti migruje menší část populace, ii) nymfy nemohou létat a 

skákání je méně efektivní. 

 

Strniště a výdroly – v období žní dochází k líhnutí dospělců 2. generace a na strništích 

se vyskytuje velké množství nymf a dospělců. Při smýkání za optimálních podmínek lze 

nachytat více než 200 křísků polních/100 smyků (zaplevelený pozemek), ale i na bezplevelném 

strništi bylo nasmýkáno 45 křísků. Spouštěčem hromadné migrace křísků v letním období jsou 

polní práce na strništích – podmítka a orba. Likvidace výdrolů totálními herbicidy křísky 

nehubí. Křísci žijící na výdrolu obilnin na polích s ozimou řepkou je opouštějí po zahubení 

výdrolu herbicidy či v září/říjnu změnou mikroklimatu porostu v důsledku růstu rostlin řepky a 

zapojením porostu (vyšší vlhkost, ztráta míst používaných ke slunění). Úbytek dospělců kříska 

polního v porostu řepky v měsíci říjnu dokládá Obr. 7. Výskyt byl sledován pomocí 

průhledných misek, k porovnání byl sledován sousední pozemek s vysetou pšenicí ozimou 

(umístění misek – viz Obr. 6: číslo 3 – linie misek v řepce, č. 4 – linie misek v ozimé pšenici). 

 

Obr. 7. Porovnání průměrného počtu křísků odchycených do jedné misky v porostu řepky a 
pšenice na podzim 2008 na lokalitě Habry 

 

 
Aktivita křísků v závislosti na teplotě 

Křísci patří mezi poikilotermní organismy, což znamená, že je jejich tělesná teplota 

z velké části závislá na okolním prostředí. Křísci mají jen omezené možnosti, jak teplotu těla 

aktivně zvýšit – vyhledávají teplé, závětrné a suché lokality, na kterých vystavují tělo slunečním 

paprskům (tyto části pozemků jsou i nejvíce napadeny virem).  

0

2

4

6

12.10. 15.10. 18.10. 22.10. 26.10. 31.10.

P
o

če
t

Datum

řepka

pšenice



14 
 

Z pohledu monitoringu i migrace křísků je důležité znát závislost chování křísků při 

konkrétní teplotě, což je důležité především v podzimním období k předpovědi rizika migrace 

do vzcházejících ozimů. Vliv teploty na pohyblivost křísků je možné pozorovat v pozdním 

podzimu. Při dopoledním monitoringu se křísci chytají z rostlin a ze země exhaustory. Se 

zvyšující se teplotou jsou křísci aktivnější, křísci odskakují na delší vzdálenosti a až při vyšší 

teplotě začínají létat. Teprve při vyšší teplotě je možné využít smýkadla. Odpoledne, se snižující 

se insolací a poklesem teplot křísci opět přestávají létat a jejich aktivita se snižuje, až není 

možné je do smýkadla odchytit, proto je nutné před západem slunce použít znovu exhaustory. 

Měřením délky skoku při různých teplotách se naše polní pozorování potvrdila – délka 

skoku závisí na teplotě a do určité teploty je tato závislost víceméně lineární (Obr. 8). Měření 

probíhalo na poli v zamračených dnech; teplota vyjadřuje teplotu povrchu půdy. Protože délka 

prvního skoku bývá nejdelší, použili jsme průměr ze sedmi skoků. Teplota 6 °C utlumila 

aktivitu některých jedinců natolik, že nedokázali opakovaně skákat a po několika skocích 

zůstali sedět nehnutě na povrchu půdy bez ohledu na to, co se kolem nich děje („zamrzli“). Při 

14 °C dospělci pouze skákali, žádný z nich nebyl schopen letu. Při 18 °C již polovina jedinců 

využila k úniku klouzavý let a při 20 °C létala většina křísků, někteří na vzdálenost i několika 

metrů. Délka skoku se při této teplotě již nezvyšovala. 

Uvedené poznatky umožní odhadovat chování křísků v podzimních dnech (zda migrují 

do porostů nebo zda počasí migraci neumožňuje). Křísek je druh heliofilní (aktivně se vyhřívá 

na osluněných místech), čímž zvyšuje svoji tělesnou teplotu oproti hodnotě v meteorologické 

budce. Pro odhad pravděpodobnosti migrace je třeba měřit teplotu na osluněném povrchu půdy! 

 

 

Obr. 8. Průměrná délka skoku dospělců kříska polního v závislosti na teplotě 
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4.1.3. Metody monitoringu 

Monitoring výskytu kříska polního by měl být prováděn v oblastech, ve kterých byl 

zaznamenán škodlivý výskyt WDV v minulých letech (od konce léta a v průběhu podzimu). 

Výsledek tohoto orientačního monitoringu by měl podat informaci, jaká je na lokalitě populační 

hustota kříska polního a zda bude v daném ročníku nutné zvažovat rozhodování o uplatnění 

ochranných opatření. Monitoring výskytu dospělců a nymf ve vzešlých porostech ozimů má 

význam i z pohledu kontroly účinnosti aplikovaných insekticidů, respektive jejich reziduálního 

působení na migrující jedince z okolních porostů. Zjišťování účinnosti je důležité i u porostu 

založeného z insekticidně mořeného osiva (zvláště při výsevu insekticidně mořeného osiva jen 

na souvratích) u časně setých ozimů v teplotně nadprůměrném a srážkově podprůměrném roce. 

Zjišťování početnosti ve vztahu k rozhodování, zda ošetřit či nikoli, má spíše orientační 

charakter – v posledních letech jsou počty křísků v porostech střední až vysoké a významnější 

pro napadení porostů WDV jsou jiné faktory (lokalita, termín vzejití apod.). V jarním období 

je monitoring líhnoucích se vajíček křísků mimořádně obtížný, a proto se rozhodnutí o zásahu 

provádí na základě počtu zakrslostí napadených rostlin a hustotě a stavu porostu. Načasování 

zásahu proti vylíhlým nymfám je s ohledem na obtíže při monitoringu vázáno na průběh počasí 

a vývojovou fázi rostlin.  

Monitoring kříska polního lze provádět více metodami. Každá metoda má své výhody 

a nevýhody a záleží na účelu a časových možnostech pozorovatele. Z pohledu praxe je 

nejvhodnější transektové sčítání, které není náročné na vybavení, čas ani počasí a po získání 

zkušeností je i relativně přesné. 

1. Smýkání – standardní doporučovaná metoda ke zjišťování výskytu. Bohužel je silně 

závislá na počasí i výšce porostu a při nesprávném použití velmi nepřesná. Např. za teplého 

letního počasí při zatažené obloze lze na strništi chytit v průměru 5 křísků/100 smyků, pokud 

na pár minut vysvitne slunce a prohřeje se povrch půdy, lze na stejném místě ulovit 

30 křísků/100 smyků. Pro smysluplné porovnávání počtů mezi lokalitami nebo odběrovými 

termíny je dále nutné odběry provádět sítí stejného tvaru, průměru rámu i délky hole. Metoda 

je však vhodná ke zjišťování relativního zastoupení jednotlivých druhů křísů. 

Optimální je smýkat v odpoledních hodinách za slunečného, bezvětrného počasí na 

suchých částech pozemku. Pokud je teplota nízká, křísci při vyrušení vyskočí pouze několik 

centimetrů nad zem a do sítě se nezachytí. Minimální teplota pro smýkání je 15 °C, 

spolehlivějších výsledků se dosahuje až při teplotách nad 20 °C a slunečného, bezvětrného 
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počasí. Smýkání je možné provádět pouze na vzešlých ozimech, výdrolech nebo strništi, ve 

vzrostlé obilnině se křísci nalézají ve smýkadlem nedostupné spodní části porostu. 

 

 

Obr. 9. Množství nasmýkaných jedinců kříska polního na různých lokalitách v ČR v letech 

2008–2011 v letním a podzimním období 

 

2. Transektové sčítání – pozorovatel v předklonu prochází pomalou chůzí místa 

v porostu, kde je zjišťován výskyt kříska, a sleduje počet odskakujících nebo sedících křísků. 

Délka jednoho transektu je cca 15 m. Za nízkých teplot je třeba provádět sledování v podřepu 

a křísky přinutit k pohybu pročesáváním rostlin rukou, větví či jiným vhodným předmětem, aby 

bylo snadnější je zpozorovat. Tato metoda vyžaduje zkušenosti s rozlišováním druhů křísků a 

je vhodné ji v počátcích kombinovat se smýkáním.  

 

3. Různobarevné misky a lepové desky – při testování vlivu barvy na počet 

odchycených křísků v různě zbarvených 

plastových miskách (naplněných vodou 

s přídavkem smáčedla) jsme nezjistili 

žádnou závislost, respektive preferenci 

některé z barev, v porovnání s průhlednou 

miskou (viz příloha 8.1.3.). Proto je 

výhodné používat misky (či lepové desky) 

z průhledného materiálu, do kterých se  
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Obr. 10. Umístění průhledné misky v porostu 
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nechytá necílový hmyz a křísek se v misce snáze najde. Křísek do misky náhodně doskočí při 

přemisťování porostem. Horní okraj misky musí být pod úrovní rostlin – u vzešlých porostů se 

částečně zapustí do země, ale hrana musí být alespoň 1 cm nad zemí, aby se do ní nechytali 

střevlíci a další živočichové běhající po povrchu půdy. V pokusech byly použity misky o 

rozměrech 18x13 cm, vysoké 6,5 cm (Obr. 10). Lepové desky se umisťují vodorovně nad 

povrch půdy. 

Metoda je vhodná k odchytu křísků v jarním období od fáze sloupkování do žní, kdy 

transektové sčítání ani smýkání nelze použít, ale lze ji použít i na podzim ke sledování migrace 

do ozimů. Vybírání misek se provádí minimálně 1–2x týdně. Mladší nymfy než 3. instaru jsme 

v miskách nezjistili – nejsou tolik pohyblivé. Na jeden pozemek se dávají minimálně 4 misky. 

 

4. Vysávání (anglicky suction sampling) – nejpřesnější metoda, zjistí se přesný počet 

jedinců na určité ploše. K odchytu se používají mírně upravené zahradní vysavače s motorem 

na benzínový pohon – vysaje se vše, co sedí na rostlinách i povrchu půdy. Tato metoda je 

vhodná pro výzkumné účely, v praxi nejspíše nenajde uplatnění, stejně jako některé další 

metody, které si mohou zájemci vyhledat v odborné literatuře (viz např. Stewart, 2002). 

 

5. Fotoeklektory mají přesnost srovnatelnou s vysáváním. Fotoeklektor je krabice 

vyrobená z materiálu nepropouštějícího světlo. Na boku je vyvrtán otvor, který ústí do 

průhledné nádobky s alkoholem. Hmyz je přitahován světlem a spadne do nádobky. Nevýhodou 

je dlouhá doba odchytu (fotoeklektory je nutné ponechat na poli několik hodin). 

 

Obr. 11. Na nezapleveleném strništi na lokalitě Senice bylo zjištěno 45 křísků na 100 smyků 
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4.2. Druhové spektrum křísů v porostech obilnin 

V České republice je doloženo 582 druhů křísů (Hemiptera: Auchenorrhyncha). Řada 

z nich má specifické biotopové nebo potravní požadavky (Malenovský a Lauterer, 2012, 2017), 

proto se na polích s obilninami zpravidla setkáme jenom s několika málo druhy. Vyšší počet 

druhů je na souvratích, kam pronikají z okrajů polí, a na zaplevelených pozemcích (kde roste 

více druhů živných rostlin). Na jaře je počet druhů nejnižší, v pozdním létě nejvyšší. Na polích 

s obilninami se v ČR vyskytuje ve větším množství jedinců přibližně 10 druhů křísů 

(5 dominantních), z nichž křísek polní bývá až na výjimky nejpočetnější a také nejčastější (Obr. 

14 a 15). Některé druhy křísů jsou přenašeči jiných virových patogenů obilnin, tyto však 

nepůsobí v současné době hospodářské škody (např. ostruhovník průsvitný přenáší sterilní 

zakrslost ovsa – OSDV). 

 

Rozlišování druhů 

Začátečníkům lze doporučit začít s tréninkem 20–50 m od okraje nezapleveleného 

pozemku, kde budou moci zjistit zejména druhy křísů vázané přímo na kulturní obilniny. Dále 

uvedené charakteristiky křísů jsou záměrně zjednodušeny a slouží pouze k rychlému 

(orientačnímu) určení pro potřeby zemědělské praxe. K detailnímu průzkumu je třeba použít 

odpovídající odbornou literaturu, např. Biedermann a Niedringhaus (2004), Kunz a kol. (2011) 

a Stöckmann a kol. (2013). 

 

Křísek polní, případně i další druhy rodu Psammotettix, se od ostatních druhů křísků 

liší zbarvením a relativní délkou předních křídel, která jsou světle žlutohnědá či šedohnědá 

s tmavě ohraničenými okénky a přesahují konec zadečku (podobné druhy mají křídla zkrácená). 

Tělo kříska polního je štíhlé, 3,5–4,4 mm dlouhé, tykadla jsou štíhlá a krátká, za živa málo 

zřetelná. Spolehlivé rozlišení jednotlivých druhů rodu Psammotettix je možné zejména podle 

tvaru kopulačních orgánů samců, u samic je diagnostika obtížnější (je možná na základě 

celkové velikosti těla, délky křídel a tvaru hlavy). 
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Důležité znaky pro odlišení kříska polního od ostatních druhů křísů vyskytujících  

se v obilninách 

 tykadla na bázi neztlustlá, nitkovitá 

 tělo štíhlé 

 na hlavě a hrudi nejsou velké černé skvrny 

 křídla u dospělců přesahují konec zadečku 

 žilky na světle hnědých křídlech dospělců výrazné, vytvářejí tmavá „okénka“ 

 délka těla (od hlavy ke špičce křídel) dospělců 3,5–4,4 mm 

 

  

Obr. 12. Dospělec (vlevo) a nymfa (5. instar, vpravo) kříska polního 
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Křísek žlutošedý (Macrosteles laevis) a další velmi podobné druhy rodu Macrosteles, 

např. křísek hřebínkový (M. cristatus) – obvykle představují druhou nejpočetnější skupinu křísů 

v obilninách. Křídla mají průsvitná se zelenošedým nádechem, hlava a hruď jsou převážně 

žlutozelené, zadeček černý. Na hlavě mají charakteristické velké černé skvrny, které jsou 

přítomny i u nymf. Velikostí těla jsou o něco menší než křísek polní (ca. 3,2–4,2 mm). 

 

  

Obr. 13. Dospělci kříska žlutošedého na povrchu půdy 

 

Pidikřískové rodu Empoasca (nejčastěji E. affinis, E. decipiens a E. pteridis) – malí 

(3,0–4,0 mm), štíhlí, jednobarevně brčálově zelení křískové, hojní při výskytu dvouděložných 

plevelů. Do obilnin se šíří z kultur brambor, pícnin, slunečnice apod., ale na obilninách nesají.  

Ostruhovník značený (Laodelphax striatella) – má v dospělosti velikost těla 

srovnatelnou s křískem polním (3,0–4,8 mm), avšak první dva články tykadel jsou nápadně 

ztlustlé a křídla čirá, průhledná, ve složeném stavu s dobře patrnou černou skvrnou uprostřed 

na hřbetní straně. Nymfy jsou žlutohnědé, na první pohled zavalitější než u kříska polního. 

Ostruhovník průsvitný (Javesella pellucida) – je na polích hojný zejména v jarním 

období. Dospělec se od velmi podobného ostruhovníka značeného liší nepřítomností černé 

skvrny na křídlech. Délka těla 4,0–5,0 mm. 

Pidikřísek Zyginidia scutellaris je malý (2,5–3,2 mm), štíhlý, žlutošedě zbarvený druh, 

na vrchní straně hrudi (štítku) má 3 trojúhlé černé skvrnky. 
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Obr. 14. Relativní zastoupení jedinců jednotlivých druhů křísů na strništích a ozimech v ČR 
zjištěné smýkáním v letním a podzimním období v letech 2008–2011 
 
 

 

Obr. 15. Frekvence výskytu dominantních křísů na výdrolech a ozimech v ČR (sledováno bylo 
celkem 60 lokalit).  
 

Další informace o křísech v obilninách viz příloha 8.1.2.  

 

4.3. Kmeny WDV a hostitelé viru zakrslosti pšenice 

Přestože je virus zakrslosti pšenice považován za ekonomicky a agronomicky 

významný patogen, je dosavadní poznání hostitelského okruhu a epidemiologie neúplné. Virus 

zakrslosti pšenice infikuje pouze hostitelské jednoděložné rostliny čeledi lipnicovité a podle 

rozdílných poznatků o rozsahu infikovaných druhů byl virus rozdělen na pšeničný  ̶  WDV-W 

a ječný kmen  ̶  WDV-B (Lindsten a Vacke, 1991). 
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Schubert a kol. (2002) povýšili na základě odlišných sekvencí DNA viru ječný kmen na 

úroveň druhu (tabulka 2), ale toto dělení není akceptováno a zůstává v platnosti původní dělení 

na kmeny. Mezi oběma kmeny WDV jsou značné rozdíly v sekvenci genomu (Kvarnheden a 

kol., 2002; Kundu a kol., 2009). Sekvence izolátů pšeničného kmene WDV-W jsou vysoce 

homologní oproti sekvencím izolátů ječného kmene WDV-B, které jsou značně variabilní 

(Kundu a kol., 2009). Mezi nimi jsou zastoupeny také skupiny izolátů reprezentující 

rekombinace mezi kmeny WDV-W a WDV-B (Wu a kol., 2015).  

Na území Německa byl podle analýzy sekvencí popsán ještě další Mastrevirus příbuzný 

k WDV, a to ODV – Oat dwarf virus izolovaný z ovsa (Schubert a kol., 2007).  

 

Tabulka 2. Taxonomické řazení viru dle různých autorů 

Lindsten a Vacke (1991) Schubert a kol. (2002) 

kmen WDV-W  virus zakrslosti pšenice (WDV – Wheat dwarf virus)  

kmen WDV-B  virus zakrslosti ječmene (BDV – Barley dwarf virus) 

 

Viry WDV-W a WDV-B mají odlišné hostitelské okruhy, bylo však identifikováno 

několik druhů, které hostí oba kmeny. Pšeničný kmen je nejčastěji získán z rostlin pšenice seté 

(Triticum aestivum), dalšími kulturními hostiteli jsou tritikale (Triticosecale), žito (Secale 

cereale) a oves (Avena sativa). Z pěstovaných, planě rostoucích a plevelných druhů trav jsou 

potvrzenými hostiteli poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus), jílky (Lolium perenne, 

L. multiflorum), sveřepy (Bromus sterilis, B. tectorum), lipnice roční (Poa annua), oves hluchý 

(Avena fatua), chundelka metlice (Apera spica-venti). Hostiteli ječného kmene jsou druhy rodu 

Hordeum, poháňka hřebenitá, oves setý, o. hluchý a chundelka metlice. Po zavedení moderních 

diagnostických metod byly publikovány nálezy pšeničného kmene u ječmene a ječného kmene 

u pšenice. 

Rezervoárem viru v agrocenózách jsou obilní výdroly. U planých trav není známa 

reakce na infekci virem, rovněž však mohou být rezervoárem viru. 
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4.4. Symptomy zakrslosti pšenice 

Symptomy zakrslosti jsou závislé na vývojové fázi rostlin v době infekce. V případě 

infekce mladých rostlin dochází k výraznějšímu projevu příznaků než při infekci starších 

rostlin, proto jsou u ozimů nejškodlivější infekce v podzimním období. Po jarní infekci ozimů 

probíhají příznaky méně výrazně a rostliny infikované v období sloupkování (po BBCH 32) již 

obvykle nejsou podle příznaků snadno rozpoznatelné (Lindblad a Sigvald, 2004).  

U všech hostitelských obilnin je hlavním příznakem zakrslost způsobená omezením 

dlouživého růstu. Tento příznak je výrazně zřetelný od období počátku sloupkování, kdy na 

rozdíl od zdravých rostlin jsou velmi náchylné genotypy poškozeny natolik, že sloupkování 

není pozorovatelné. Listové čepele jsou často zprohýbané, nastávají barevné změny, schnutí 

listů od špiček, vrcholové listy odumírají. Onemocnění u velmi náchylných genotypů výrazně 

redukuje i kořenovou soustavu, kořeny jsou krátké a v období proschnutí horní vrstvy půdy 

takto poškozené rostliny odumírají.  

Silné poškození rostlin s nápadnými příznaky vyvolává onemocnění u většiny odrůd 

pšenice, tritikale a ječmene. Velmi náchylné odrůdy pšenice, tritikale a ječmene po podzimní 

infekci nemetají. Silná zakrslost je u pšenice doprovázena žloutnutím listů, u některých odrůd 

listy červenají, u ječmene listy žloutnou. Období od infekce do projevu prvních příznaků je 

závislé na průběhu podmínek. U rostlin, které na podzim v důsledku časného výsevu stihly 

vzejít ještě za podmínek umožňujících rychlý růst, lze při infekci mladých rostlin nalézt první 

příznaky již před příchodem zimy, v ostatních případech se příznaky projevují až na jaře po 

obnovení růstu rostlin. Pozdější podzimní infekce se u rostlin časně na jaře někdy projevuje 

žloutnutím starších listů, až později lze oproti zdravým rostlinám pozorovat omezené 

prodlužování odnoží, u nichž nedochází k napřimování. U později napadených rostlin má 

onemocnění mírnější průběh, proto při jarní infekci velmi náchylných genotypů ozimy metají 

a obvykle poskytnou i snížený výnos obilek.  

Ozimé žito a oves jsou odolnější než pšenice, příznaky jsou méně nápadné a projevují 

se až v době plného sloupkování. Před vymetáním příznaky snadno uniknou pozornosti, 

barevné změny jsou jen mírné, v klasech je méně obilek, které jsou menší. Období od infekce 

po první zaznamenatelné příznaky je rovněž delší. 

Napadení porostů zakrslostí pšenice je zřídka rovnoměrné. Nakažené rostliny se 

vyskytují často ve větších skupinách, které vytvářejí ohniska napadení. Obvykle v silněji 
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napadeném porostu spolu sousedí plochy s úplně zničeným porostem s rostlinami bez klasů a 

plochy z hlediska výnosu napadené jen zanedbatelně. 

 

 

Obr. 16. Porost pšenice ozimé v BBCH 32 s rostlinami napadenými virem WDV 

 

4.5. Monitoring rostlin infikovaných zakrslostí pšenice 
Jarní období – v oblastech se škodlivým výskytem zakrslosti pšenice je nutné sledovat 

výskyt infikovaných rostlin v jarním období. Dle průběhu ročníku se příznaky plně projevují 

od druhé poloviny března až od konce dubna. Později (ve druhé polovině sloupkování) se 

virózní rostliny hůře hledají – jsou zakryty zdravými rostlinami, zasychají a hynou. 

Výdrol – rostliny jsou zakrslé a žloutnou, ovšem žloutne i starý výdrol (konkurence 

rostlin). Určování je proto obtížné. 

Vzešlé ozimy – na vzešlých ozimech se nákaza WDV většinou neprojeví zřetelnými 

příznaky. Inkubační doba viru je dlouhá, proto se příznaky projeví jen u rostlin infikovaných 

časně (v září). S monitoringem je nutné vyčkat až na jaro, kdy dojde k plnému rozvinutí 

příznaků. 
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4.6. Způsob přenosu a ekologie WDV 

Virus je přenášen z nemocných rostlin na zdravé nymfami a dospělci kříska polního. 

Křísek přenáší virus perzistentně cirkulativním způsobem. Transovariální přenos (přes vajíčko 

na potomstvo) nebyl prokázán (Vacke, 1964).  

Při získávání potravy pronikají stylety křísků rostlinným pletivem až do buněk floému, 

a jestliže je rostlina nakažena, dojde při akvizičním sání k vniknutí virových částic do těla 

přenašeče. Přes střevní stěnu se virové částice dostávají do hemolymfy a křísek se stává 

přenosuschopným až od okamžiku, kdy virové částice proniknou do výměšku slinných žláz. 

Zprostředkování infekce virem (inokulační sání) probíhá při následujícím příjmu potravy 

z další rostliny, kdy se virus dostane do buněk floému nové hostitelské rostliny.  

 

 

Obr. 17. Schéma přenosu viru křískem (Hogenhout a kol., 2008) 

 

Při zjišťování okolností přenosu viru (Vacke, 1971) byla nejkratší doba akvizičního sání 

30 vteřin, doba akvizičního sání dostačující k získání přenosuschopnosti u většího podílu 

jedinců se pohybovala v řádech minut a doba inokulačního sání potřebná ke zprostředkování 

infekce se pohybovala v řádu hodin. Doba nezbytná k získání přenosuschopnosti od prvního 

sání z infikované rostliny (preinfekční doba) byla 1–4 dny. Teoreticky je křísek po sání na zdroji 

virového inokula schopen přenášet virus po zbytek svého života, avšak na základě zkušeností 

z experimentů je schopnost zprostředkovat infekci časově omezena. 

Zimní období, kdy je křísek polní ve stadiu vajíčka, se virus vyskytuje v hostitelských 

rostlinách, které byly nejčastěji infikovány v podzimním období. Nejběžnějšími hostiteli viru 

jsou v zimním období rostliny ozimých obilnin. Na jaře vylíhlé nymfy v nezapojených 

porostech vyhledávají místa poškozená WDV nebo místa s nedostatkem rostlin, protože na 
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těchto místech nacházejí vhodnější podmínky pro vývoj. Porost s nižší produkcí biomasy po 

srážkách rychleji osychá a rovněž se i rychleji prohřívá. Na těchto místech dochází 

k akvizičnímu sání a virus je dále nymfami šířen na zdravé rostliny v porostu a následně při 

migraci dospělců i na větší vzdálenosti. V letním období se křísci v době dozrávání obilnin 

zdržují k získání potravy ve větší míře na travních druzích. Pro migrující jedince jsou však 

atraktivní mladé rostliny rostoucí na obnaženém půdním povrchu, a proto se po žních stěhují 

na plochy se vzcházejícími obilními výdroly a později na nově založené porosty ozimů. Někteří 

z jedinců migrujících do vzešlých porostů ozimů s sebou nesou i virové částice a infikují vzešlé 

rostliny (primární infekce). Časně infikované rostliny se po namnožení viru stávají zdrojem 

inokula pro další křísky, kteří je využijí za zdroj potravy a kteří v porostu následně 

zprostředkovávají sekundární infekce. 

Nejškodlivější jsou infekce mladých rostlin do fáze třetího listu. Zejména brzy zaseté 

porosty ozimů s časným zavlečením viru a vysokou abundancí kříska polního mohou být 

zakrslostí pšenice zcela zničené. 
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Obr. 18. Cyklus viru v závislosti na přenašeči v přírodě se zobrazením komplexu ochranných opatření 
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4.7. Způsoby diagnostiky WDV 

Pro diagnostikování virového onemocnění je možné využít několik metod. Mezi metody 

s významem pro rostlinolékařskou diagnostiku patří: 

 Polní diagnostika 

 ELISA test 

 Testování pomocí PCR 

Polní diagnostika je založena na symptomatice popsané v kapitole 4.4. Je zde nutná 

určitá zkušenost hodnotitele, neumožňuje nám bezpečně zjistit příčinný vir. Její aplikovatelnost 

přichází až v době, kdy se na rostlinách projevují příznaky (podle ročníku koncem března a 

v průběhu dubna). Projev příznaků umožňuje zhodnotit závažnost poškození porostu v celé 

jeho ploše i se snadným vyhledáváním případných ohnisek napadení. Velká vypovídací 

hodnota polní diagnostiky je však v případě nutnosti likvidace porostu snížena, neboť na 

likvidaci silně zasaženého porostu a jeho řádné nahrazení jinou plodinou je v období, kdy lze 

polní diagnostiku spolehlivě provést, již pozdě. 

ELISA test je laboratorní sérologická metoda využívající protilátek, kdy je vzorek 

testován na přítomnost virového proteinu. K diagnostice virů v rostlinném materiálu se používá 

jeho modifikace DAS-ELISA test (Double Antibody Sandwich – Enzyme Linked 

Immunosorbent Assay). Kromě příslušného přístrojového vybavení je nutné mít k dispozici 

specifické protilátky na protein viru. Lze zpracovat velké množství vzorků, je však nutné 

pečlivě přistupovat k jejich odběru, aby byl ve výsledku získán dostatečně reprezentativní 

vzorek. Odběr reprezentativního vzorku je nejzodpovědnější částí diagnostiky ELISA testem. 

ELISA test představuje spolehlivý nástroj pro rozlišení příčinného viru příznakových rostlin. 

Citlivost testu je určitým rizikem v bezpříznakové fázi onemocnění.  

Testování vzorků pomocí PCR (Polymerase Chain Reaction) představuje při 

diagnostice viru WDV laboratorní detekci výskytu virové DNA v odebraném vzorku 

s mimořádnou citlivostí zaručenou mnohonásobným namnožením vhodné části DNA, jejíž 

přítomnost se poté stanoví gelovou elektroforézou. Pro pozitivní výsledek stačí teoreticky 

zachytit i jedinou molekulu DNA – jedinou částici viru v testovaném vzorku. Metoda je 

spolehlivě využitelná i v období bezpříznakové fáze onemocnění, ale je nutné se vyvarovat 

nežádoucí kontaminace vzorků, která vede k falešně pozitivním nálezům. 
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Metoda detekce WDV a jeho kmenů byla popsána v publikaci Kundu a kol. (2009) a 

byla vypracována certifikována metodika: „Metodika detekce pšeničného a ječného kmene viru 

zakrslosti pšenice v jejich vektoru křísku polním pomocí PCR – RFLP“ (Jaňourová a kol., 

2009). 

 

4.8. Co ovlivňuje škodlivý výskyt virové zakrslosti pšenice 
 

Škodlivost WDV, respektive intenzita přenosu viru závisí na mnoha faktorech: 

1. Lokalita – nejvýznamnější veličina – přesto, že se křísek polní vyskytuje ve vysokých 

populačních hustotách od nížin do středních poloh, s rostoucí nadmořskou výškou výskyt 

WDV klesá. 

2. Napadení porostů v předchozím období – transovariální přenos nebyl prokázán, vylíhlá 

nymfa musí získat virus sáním na napadené rostlině. U kříska přežívá zimu pouze vajíčko 

a celá vylíhlá jarní populace je viruprostá. Pokud se na pozemku v jarním období 

nenacházejí žádné napadené rostliny nebo je jejich výskyt jen ojedinělý, nemůže dojít 

k významné sekundární infekci uvnitř porostu ani napadení jařin. Obdobná situace je u 

vzešlých ozimů v podzimním období. Pokud nebyl sklizený porost ani vzešlý výdrol 

významně napaden, je nižší pravděpodobnost získání viru křískem a šíření na vyseté ozimy. 

Je třeba sledovat široké okolí, protože za teplého počasí migrují křísci na vzdálenost i 

několika kilometrů. 

3. Průběh počasí – je důležitý především v podzimním období. Pokud přetrvává teplé a 

slunečné počasí až do listopadu, je vyšší pravděpodobnost závažného napadení porostů.  

4. Termín setí a vzcházení ozimů – časné setí je rizikové – delší podzimní vegetační doba v 

období vyšší aktivity kříska zvyšuje pravděpodobnost rozšíření infekce. 

5. Hustota porostu – křísek dává přednost řídkým porostům, ve kterých je lepší mikroklima 

(sucho a teplo). Hustota porostu má význam především na jaře. 
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Obr. 19. Řídké porosty vytvářejí pro kříska polního ideální mikroklima 

 

6. Posklizňové zbytky – pozemky s vyšším výskytem slámy na povrchu půdy jsou křísky 

preferovány. Stébla slámy slouží k úkrytu. 

7. Početnost kříska polního – dlouhodobým sledováním jsme zjistili, že střední a často ani 

vysoká populační hustota kříska polního nemusí následně znamenat závažné napadení 

porostů. Podstatný je podíl vironosných křísků, který je možné zjistit pouze laboratorně a 

v praxi se neprovádí. Početnost křísků proto nemá velkou váhu při rozhodování, zda provést 

ošetření insekticidem. Sledování početnosti má význam především pro ověření účinnosti 

postřiku nebo moření. 

8. Zpracování půdy – minimalizace zpracování půdy umožňuje ve větší míře přežívání nymf 

a dospělců kříska polního. Ponechání strniště a pozdější hubení výdrolu neselektivními 

herbicidy podporuje výskyt křísků i šíření WDV. 

9. Stanoviště – křísci se koncentrují na mírně svažitých částech pozemku v blízkosti remízu či 

lesní vegetace, které vytvářejí optimální mikroklima. 
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Obr. 20. Sousedství výdrolu a zasetého ozimu je pro křísky ideální kombinací 

 

 

Obr. 21. V zapleveleném nepodmítnutém strništi se křísi koncentrují (průměrná hustota 197 
křísků na 100 smyků)  
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4.9. Prognóza škodlivosti WDV pomocí webové aplikace 
Na základě výsledků získaných při řešení projektu byla vytvořena webová aplikace pro 

předpověď rizika škodlivého výskytu WDV v podzimním a jarním období v daném roce. 

Tato aplikace provede pěstitele krok za krokem až k výsledné hodnotě – míře rizika. 

Aplikace umožňuje zadání různých podmínek průběhu podzimu ještě před setím a naplánování 

vhodné kombinace přímých a nepřímých metod ochrany. Aplikace je dostupná na webových 

stránkách Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i., www.vurv.cz  

Na stejné adrese je i aplikace pro Předpověď rizika výskytu viru žluté zakrslosti 

ječmene (BYDV). 

 

 

Parametry předpovědního systému zahrnují 3 stupně rizika výskytu WDV: 

nízké riziko – je doporučeno monitorovat výskyt křísků v porostu a sledovat průběh počasí. 

Ošetření není většinou třeba provádět.  

střední riziko – je doporučeno monitorovat výskyt křísků v porostu a sledovat průběh počasí. 

V případě vysokého výskytu křísků, virózních rostlin v rezervoárech a teplého počasí 

provést ošetření insekticidem nebo kombinovat insekticidní moření osiva na souvrati a 

aplikaci insekticidu na zbylou část pozemku. 

vysoké riziko – je doporučeno jedno plošné ošetření insekticidem nebo insekticidní moření 

osiva (časně seté ozimy) nebo kombinovat insekticidní moření osiva na souvrati a 

aplikaci insekticidu na zbylou část pozemku. U časně setých ozimů vzcházejících 

koncem září / začátkem října v teplotně nadprůměrném a srážkově podprůměrném roce 

s vysokými teplotami až do listopadu je v případě vysokého výskytu křísků nutno zvážit 

druhé ošetření. 
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Ukázka aplikace na webových stránkách VÚRV, v.v.i. 

Cesta: www.vurv.cz > Pro praxi > Software BYDV – WDV 

 
 
 
Aplikace 
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4.10. Možnosti ochrany obilnin před WDV 

Systém a intenzita ochrany závisí na frekvenci výskytu a škodlivosti WDV na dané 

lokalitě. Z preventivních opatření má na snížení rizika napadení nejvyšší vliv pozdější termín 

setí a včasná likvidace výdrolu, z přímých metod je možné využít insekticidní moření osiva 

nebo postřik porostu po vzejití. 

Každá technologie pěstování má své výhody a nevýhody, proto je důležité při změně 

technologie pěstování uzpůsobit i ochranu porostů. Příkladem je nahrazení klasického způsobu 

obhospodařování s podmítkou a orbou různým stupněm minimalizace. Omezením kultivace 

dojde k nárůstu populací některých škůdců, kteří byli dříve hubeni při zpracování půdy, což se 

projeví jejich vyšší škodlivostí. U kříska polního dochází při minimalizaci k přežívání vyššího 

počtu nymf i dospělců a nehubený nebo pozdě ničený výdrol je rezervoárem a zdrojem WDV, 

odkud se virus šíří do vzcházejících ozimů. V oblastech s občasným škodlivým výskytem WDV 

může záměnou klasické technologie za minimalizaci dojít k četnějším napadením porostů. 

 

4.10.1. Preventivní opatření 

Pozdní termín setí 

Účinek pozdního termínu setí souvisí se snižováním aktivity a migrační schopnosti 

křísků s nástupem chladnějšího počasí i kratší dobou od vzejití rostlin do příchodu zimního 

počasí (kratší období, po které mohou být rostliny infikovány). Využitelnost metody je zejména 

u ozimé pšenice, problematická je u ozimého ječmene a tritikale, kdy po pozdním výsevu klesá 

výrazně výnos. Nevýhodou je riziko nezasetí potřebné výměry před příchodem podmínek, které 

setí znemožní.  

 

Přerušení zeleného mostu 

Je zaměřeno na likvidaci výdrolu. Výdrol je hlavním zdrojem virového inokula pro 

křísky migrující do nově založených porostů ozimů. Po sklizni obilnin se nymfy a dospělci 

kříska polního na vzešlých, mladých rostlinách výdrolu koncentrují, nymfy zde dokončují 

vývoj a dochází ke zvýšení promořenosti populace virem WDV (vironosní křísci nakazí vzešlé 

rostliny, které jsou zdrojem virového inokula dalších jedinců – čím déle výdrol vegetuje, tím 

více rostlin je infikováno). Oddálení likvidace výdrolu zvyšuje podíl křísků schopných 

infikovat ozimy WDV. 
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Zpracování půdy 

Je opatřením preventivním (přerušení zeleného mostu) i přímým (mechanické hubení 

křísků). Podmítka strniště krátce po sklizni zahubí nymfy, které nestihnou uniknout záběru 

podmítače, v závislosti na počasí se zahubí i odpovídající procento dospělců. Nejvíce křísků 

zahyne při podmítce za chladného a deštivého počasí, které omezí pohyblivost dospělců i nymf 

a zvýší jejich mortalitu (v teplých, slunečných dnech jsou dospělci aktivní a dokáží odletět 

mimo pracovní záběr stroje). Chladné a deštivé počasí zvyšuje i hubící účinnost orby. 

Optimální variantou k zabránění šíření viru je provedení podmítky krátce po sklizni a 

po hromadném vzejití výdrolu by měla následovat orba nebo časné ošetření pozemku 

neselektivním herbicidem. Druhou vlnu vzešlého výdrolu po aplikacích neselektivních 

herbicidů je vhodné likvidovat zpracováním půdy. Výhodné je potlačení kříska polního 

založením porostu meziplodiny z širokolistých druhů, které po zakrytí půdy vytvoří pro kříska 

nevýhodné podmínky. 

 

 

Obr. 22. Podzimní sychravé počasí je ideální pro orbu – velká část křísů zahyne pod 
překlopenou ornicí  
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Načasování polních prací 

Intenzita migrace křísků do porostu ozimů na podzim závisí na průběhu polních prací 

v celém okolí. Cílené načasování je možné provést pouze v rámci velkého podniku, který 

hospodaří na většině ploch v dané lokalitě. Důležité je sladit především výsev ozimů a 

herbicidní ošetření ploch s výdrolem. Křísek se zdržuje na plochách s výdrolem a hostitelskými 

plevelnými druhy, z nichž se při prováděných zásazích (orba, neselektivní herbicidy) přesouvá 

na vzešlé ozimy. Pokud se zásahy provedou později (až po insekticidním ošetření ozimů, 

respektive po odeznění reziduálního působení použitých insekticidů), může vyvolaná migrační 

vlna křísků stěhující se na vzešlý výsev snížit účinnost ošetření. Pozdní orba (v listopadu) nemá, 

vzhledem k nízkým teplotám, na napadení porostů vliv. 

 

Prostorové uspořádání porostů 

Pěstování plodin v blocích a jejich rotace v rámci obdělávaných ploch snižuje tlak 

škůdců i patogenů chorob. Využití této metody je možné pouze u subjektů s velkou výměrou, 

aby byla zaručena dostatečná izolační vzdálenost mezi nově osetými a sklizenými plochami. 

Ideální je rotace plodin ve velkých blocích (např. na celém katastru), v rámci jednoho bloku je 

pěstována pouze 1 plodina. Blokové pěstování je vhodné z pohledu ochrany rostlin (neplatí pro 

černou zvěř) i organizaci práce, ale nepříznivé z pohledu biodiverzity a krajinné estetiky. 

Negativní vliv monobloků lze kompenzovat mozaikovým pěstováním biopásů a dalšími agro-

envi opatřeními na místech, kde se dlouhodobě dosahují nízké výnosy (okraje lesů, zamokřené 

pozemky, bývalé svodnice, aj.). 

 

Odolnost odrůd 

Testování odrůd komerčního šlechtění se provádí příležitostně u ozimé pšenice a 

ozimého ječmene. Testování na rezistenci je náročné a uskutečnění smysluplného rutinního 

testování komplikuje velký počet odrůd, jež jsou pěstitelům k dispozici, v kombinaci s jejich 

relativně krátkou životností. U pšenice kromě velmi náchylných odrůd, které po infikování ve 

fázi druhého listu odumírají v období sloupkování zdravých rostlin, aniž by vytvořily klasy, 

bylo zjištěno i několik odrůd s rezistencí, které zpravidla po infekci vymetají, přičemž některé 

vymetané rostliny poskytnou zadinovité obilky. Tyto odrůdy byly dle zjištěné úrovně rezistence 

označeny za mírně náchylné k WDV (Vacke a Cibulka, 2000). Z výsledků testování je zřejmé, 
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že úroveň rezistence mírně náchylných odrůd není dostatečná k podstatné záchraně výnosu 

infikovaných rostlin.  

V polních podmínkách bylo v některých případech pozorováno rozdílné napadení dvou 

sousedících odrůd, které bylo přisuzováno rozdílné preferenci odrůd křískem polním. 

Atraktivita jednotlivých odrůd byla experimentálně sledována preferenčními testy, které na 

možnost preference kříska mezi některými odrůdami ukázaly, avšak existenci preference odrůd, 

která by vysvětlila pozorované rozdílné napadení porostů jednotlivých odrůd, testy nepotvrdily. 

Přesné inokulační testy za standardizovaného infekčního tlaku provedené u velmi náchylné a u 

mírně náchylné odrůdy odhalily, že po sání vironosných křísků je propuknutí onemocnění 

pravděpodobnější u velmi náchylné odrůdy. Nižší podíl infikovaných rostlin u mírně 

náchylných odrůd byl pozorován i při testování rezistence v polních maloparcelkových 

pokusech. Nejdůležitějším přínosem mírně náchylných odrůd pšenice v polních 

podmínkách je proto snížení podílu infikovaných rostlin.  

Mezi komerčními odrůdami ozimého ječmene testování neodhalilo podstatné rozdíly 

v reakci na infekci WDV. Významné rozdíly v projevu onemocnění byly však pozorovány mezi 

jednotlivými ročníky pěstování, ve většině ročníků infikované rostliny usychaly ve fázi BBCH 

30, v některých ročnících rostliny metaly a klasy poskytly i zadinovité obilky. U ječmene byl 

rovněž identifikován v rámci rodu poměrně odolný materiál (Hordeum vulgare, var. 

hexastichon) s redukcí výnosu HTZ kolem 50 % (oproti 90 % u velmi náchylných genotypů), 

který je zajímavým potenciálním zdrojem rezistence (Habekuss a kol., 2009). 

 

4.10.2. Chemická ochrana proti křísku polnímu  

Rozhodnutí o insekticidním ošetření závisí na populační hustotě kříska, míře škodlivosti 

WDV v předchozích letech a dalších podmínkách. Pro infekci musí být splněny tři faktory: 

zdroj infekce v podobě živé infikované rostliny – rezervoáru viru, aktivita přenašeče v závislosti 

na početnosti a prostředí a vhodný nový vnímavý hostitel. Nejvyšší škody působí WDV na 

ozimech při infekci rostlin do fáze 3 listů, proto je nutné provádět ošetření porostu v tomto 

období (se zohledněním migrace kříska).  

Hlavní migrační období kříska polního na podzim končí zpravidla ve druhé dekádě října, 

porosty vzcházející po tomto období hlavní migrace již obvykle nejsou významně ohroženy. 

Ošetření v pozdějším nebo v jarním období by měla být zvažována pouze v případě 

nedostatečné účinnosti, nebo pokud nebyla provedena. 
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4.10.2.1. Podzimní období 
Hlavní období k potlačení infekcí ozimých obilnin je od vzejití do utlumení aktivity 

přenašeče vlivem poklesu denních teplot. Nejvyšší riziko závažného napadení je u časně setých 

ozimů za teplého a suchého počasí, trvající do pozdního podzimu. Pro časné výsevy 

v rizikových oblastech s pravidelnou škodlivostí zakrslosti pšenice je vhodné použít 

insekticidně mořené osivo. Snížení nákladů lze docílit výsevem insekticidně mořeného osiva 

pouze na souvratích, nejlépe o několik dní dříve (7–14 dní) před zasetím zbylé části pozemku 

(princip lapacích rostlin, Obr. 23). Na základě monitoringu kříska se v případě potřeby foliárně 

ošetří nemořená část, případně celý pozemek. 

 

 

Obr. 23. Lapací rostliny na souvrati 

 

Při středním riziku napadení je dostatečné jedno foliární ošetření insekticidem ve fázi 

1–3 listů. Při nižším riziku (pozdním setí nebo za chladného podzimu) stačí provést pouze 

ošetření souvratí, které je třeba zaset o něco dříve (lapací rostliny). Termín ošetření je třeba 

načasovat nejen podle fenofáze rostlin, ale pokud možno i v souvislosti s pracemi na okolních 

pozemcích. Po skončení reziduálního působení přípravku není vhodné na sousedních 

pozemcích provést operaci, která podpoří migraci křísků. Tím se účinnost ochrany může značně 

snížit. 

Velmi pozdní setí ozimé pšenice, případně pozdní setí ve spojení s teplotně 

podprůměrným průběhem počasí na podzim sníží riziko přenosu WDV a v takovém případě 
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není třeba insekticidně ošetřovat. Pokud je konec podzimu teplotně nadprůměrný a srážkově 

podprůměrný, je nutné zvážit potřebu ošetření i později zasetých ozimů. 

 

Insekticidní moření osiva 

Insekticidní ošetření osiva představuje preventivní opatření vhodné pro lokality 

s pravidelným škodlivým výskytem virových zakrslostí a pro ochranu velmi časných výsevů 

(celoplošné ošetření). Vhodné je i jeho využití na souvratích. Naopak výsev insekticidně 

mořeného osiva pšenice koncem října a začátkem listopadu lze na všech lokalit považovat za 

zbytečné. 

Účinná látka mořidla je přijímána kořeny a transportována vodivými pletivy do 

nadzemních částí rostlin. K odumření hmyzu dochází až po určité době od příjmu letální dávky 

účinné látky, což může vést k napadení posátých rostlin WDV. Toto napadení je však pod 

prahem škodlivosti – hlavní přínos moření osiva je v zamezení rozšíření infekce WDV na 

pozemku díky usmrcení křísků. Křísci po sání na rostlinách z insekticidně mořeného osiva jsou 

malátní, při dotyku padají bezvládně na zem nebo odskakují na malou vzdálenost a během 

krátké doby hynou. Moření osiva je dostatečně účinné k ochraně ozimů a za normálního 

podzimu není třeba provést další ošetření insekticidem. Výsledky posledních ročníků ukázaly, 

že účinnost mořidel nemusí být tak vysoká, aby bylo možné vynechat sledování kříska. U časně 

setých porostů a současně při vysokém výskytu křísků a virózních rostlin na výdrolu na lokalitě, 

je třeba sledovat výskyt křísků a případně zvážit potřebu dalšího ošetření insekticidem.  

 

 

Obr. 24. Foliární aplikace insekticidu 
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Foliární aplikace 

Aplikace se provádí ve fázi 1–3 listů. Aktuální seznam přípravků povolených k ošetření 

obilnin proti křísku polnímu na podzim a na jaře je uveden v Registru povolených přípravků na 

ochranu rostlin http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/ Některé přípravky nejsou na kříska 

polního přímo registrovány, ale lze využít vedlejšího účinku přípravků registrovaných na jiné 

škůdce obilnin, např. mšice. Přehledné roztřídění přípravků je možno nalézt na 

www.agromanual.cz Výběr přípravků se řídí aktuálním počasím v době aplikace. Pokud jsou 

vysoké teploty, není vhodné aplikovat přípravky ze skupiny pyretroidů. 

4.10.2.2. Jarní období 
Ošetření ozimů proti křísku polnímu v jarním období se zvažuje pouze v případě, že 

neproběhla/byla nedostatečně účinná ochrana v podzimním období a porost je prořídlý se 

středním – vysokým výskytem napadených rostlin WDV. Za těchto podmínek hrozí šíření viru 

na okolní zdravé rostliny a zvýšení ztrát výnosu. Pokud nejsou v porostu virózní rostliny, 

k přenosu viru i přes výskyt křísků nedochází, protože chybí zdroj virového inokula. V takovém 

případě jsou jarní insekticidní aplikace cílené na přenašeče zbytečné, respektive škodlivé, 

protože bezdůvodně zahubí užitečný hmyz – např. slunéčka regulují mšice.  

V našich podmínkách přežívá křísek polní zimní období ve stadiu vajíčka, ze kterého se 

líhnou nymfy 1. instaru v závislosti na sumě efektivních teplot. Protože dosud nebyl 

vypracován spolehlivý model výpočtu SET pro líhnutý nymf z diapauzních vajíček, do misek 

se nymfy prvních instarů nechytají a v porostu je velmi obtížné vylíhlé nymfy nalézt, nezbývá 

než případné ošetření porostu načasovat na fenofázi obilniny. Možný termín ošetření ozimé 

pšenice je na konci odnožování až do fáze BBCH 31. Ošetření příliš brzy i pozdě je neefektivní. 

Při inokulaci pšenice po fázi BBCH 32 probíhá infekce asymptomaticky, případně je možné 

příznaky odhalit jen na opožděných odnožích. 

Jen ojediněle má WDV hospodářský význam u jařin. Šíření WDV na jařiny je většinou 

zanedbatelné, neboť po vzejití jarních obilnin ještě dospělci kříska z napadených ploch 

nemigrují na nová stanoviště. Později jsou dobře založené porosty jařin již zahuštěné a pro 

kříska méně atraktivní.  
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V. Závěr 

Ochrana obilnin proti virové zakrslosti pšenice vyžaduje využití souboru ochranných 

opatření zahrnující přímé a nepřímé metody ochrany.  

K ochraně lze využít poznatky z biologie a ekologie kříska polního. Omezenou hybnost 

a neschopnost letu při nižších teplotách lze využít při plánování termínu podmítky či orby, které 

je vhodné provádět za chladného (teplota do 10–12 °C), podmračeného (deštivého) počasí, kdy 

křísci nemohou létat a skáčou na vzdálenost maximálně několika desítek centimetrů, což při 

pracovním záběru současných strojů dává předpoklad, že značná část populace zahyne pod 

převrácenou ornicí. 

Podmítka a herbicidní ošetření strniště by měly být prováděny v závislosti na výskytu 

výdrolu, případně dalších jednoděložných rostlin, které jsou zdrojem WDV. Likvidace výdrolu 

obilnin by měla proběhnout včas, protože s prodlužující vegetací výdrolu se zvyšuje podíl 

vironosných křísků.  

Aplikace neselektivních herbicidů na strniště v době setí ozimů iniciuje migraci křísků 

do okolí a zvyšuje riziko napadení ozimů. Orba okolních pozemků s výdrolem iniciuje migraci 

části populace a unikající křísci se mohou přesunout na sousední pozemky s ozimy. Účinným 

preventivním opatřením je posunutí termínu výsevu ozimé pšenice.  

Z přímých metod lze využít insekticidní moření osiva, dřívější obsev souvratí (lapací 

rostliny) nebo plošný postřik ve fázi 1–3 listů, kdy je riziko přenosu viru nejvyšší 

Populační hustota kříska polního na pozemku je základním faktorem k rozhodování o 

provedení insekticidního ošetření. V praxi je však běžné, že i hojně křískem kolonizované 

porosty nejsou následně významně zakrslostí napadeny, a proto se rozhodnutí o ochraně řídí 

také dalšími faktory (lokalita, termín vzcházení, průběh počasí, aj. – viz kapitola 4.8.). 

Chemická ochrana se na podzim provádí až do fáze 3 listů, v jarním období se ochrana 

provádí pouze v případě, že neproběhla nebo byla nedostatečně účinná v podzimním období. 

Ošetření na jaře se provede v době líhnutí nymf z přezimovaných vajíček – od konce 

odnožování až do fáze BBCH 31.  

  



41 
 

VI. Seznam použité související literatury 

Biedermann R., Niedringhaus R., 2004: Die Zikaden Deutschlands – Bestimmungstafeln für 
alle Arten. Scheeßel, 409 s. 

Biedermann R., Niedringhaus R., 2009: The Plant- and Leafhoppers of Germany – 
Identification key to all species. Scheeßel, 409 s. 

Busch T., 2008: Schadinsekten im Getreide. In: Vietinghoff J. (ed): Ergebnisse und 
Empfehlungen zum Integrierten Pflanzenschutz im Ackerbau 2008, 39-43.  

Ekzayez A.M., Kumari S.G., Ismail I., 2011: First report of Wheat dwarf virus and its vector 
(Psammotettix provincialis) affecting wheat and barley crops in Syria. Plant Disease 
95: 76. 

Guglielmino A., Olmi M., Bückle C., 2013: An updated host-parasite catalogue of world 
Dryinidae (Hymenoptera: Chrysidoidea). Zootaxa 3740: 1-113. 

Guglielmino A., Virla E.G., 1997: Postembryonic development and biology of Psammotettix 
alienus (Dahlbom) (Homoptera, Cicadellidae) under laboratory conditions. Boll. Zool. 
Agr. Bachic. 29: 65-80. 

Habekuss A., Riedel Ch., Schliephake E., Ordon F., 2009: Breeding for resistance to insect-
transmittable viruses in barley – an emerging challenge due to global warming. Journal 
für Kulrurpflanzen 61(2): 53-61. 

Hogenhout S.A., Ammar E.D., Whitfield A.E., Redinbaugh M.G., Margaret G., 2008: Insect 
vector interactions with persistently transmitted viruses. Annual Review of 
Phytopathology 46: 327-359. 

Hoch H., 2013: Fauna Europaea: Hemiptera: Cicadomorpha etc. Fauna Europaea version 2.6.2. 
– Available online at http://www.faunaeur.org (last accessed on 1 November 2013). 

Chrpová J., Hanzalová A., Bartoš P., Veškrna O., 2009: Změny spektra chorob pšenice 
související s postupným oteplováním a zvyšující se variabilitou průběhu počasí. s. 142-
146. In: Bláha, L. (ed): Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2009. 
Sborník příspěvků z konference 4.-5.3.2009, ČZU v Praze a VÚRV, v.v.i. 

Jaňourová B., Ripl J., Kumar J., 2009: Metodika detekce pšeničného a ječného kmene viru 
zakrslosti pšenice v jejich vektoru křísku polním pomocí PCR – RFLP“. VÚRV Praha, 
26 s. 

Javorek V., 1978: Kapesní atlas ploštic a křísů. SPN Praha, 397 s. 

Krusteva H., Karadjova O., 2011: Impacts of triticale crop sowing date on the insect pest species 
composition and damage caused. Bulg. J. Agric. Sci. 17: 411-416. 

Kunz G., Nickel H., Niedringhaus R., 2011: Fotoatlas der Zikaden Deutschlands. Fründ, 
Scheeßel, 293 s. 

Kvarnheden A., Lindblad K., Lindsten K., Valkonen T.P.J., 2002: Genetic diversity of Wheat 
dwarf virus. Archieves of Virology 147(1): 205-216. 

Kundu J.K., Gadiou S., Červená G., 2009: Discrimination and genetic diversity of Wheat dwarf 
virus in the Czech Republic. Virus Genes 38(3): 468-474. 



42 
 

Lauterer P., 1957: Ekologická a kvantitativní studie fauny křísů (Homoptera-Auchenorrhyncha) 
na polích jetele lučního pravého (Trifolium pratense ssp. eupratense A. Gr.) v okolí 
Brna. Diplomová práce. Zoologický ústav přírodovědecké fakulty Masarykovy 
university, Brno, 126 s. 

Lindblad M., Arenö P., 2002: Temporal and spatial population dynamics of Psammotettix 
alienus, a vector of wheat dwarf virus. Int. J. Pest Man. 48: 233-238. 

Lindblad M., Sigvald R., 2004: Temporal spread of wheat dwarf virus and mature plant 
resistance in winter wheat. Crop Protection 23: 229-234. 

Lindsten K., Vacke J., 1991: A possible barley adapted strain of wheat dwarf virus (WDV). 
Acta Phytopathologica et Entomologica, Hungarica 26: 175-180. 

Macek J., 2007: Chrysidoidea: Dryinidae (lapkovití) and Embolemidae (vejřenkovití). In: 
Bogusch P., Straka J. & Kment P. (eds): Annotated checklist of the Aculeata 
(Hymenoptera) of the Czech Republic and Slovakia. Acta Entomologica Musei 
Nationalis Pragae Supplementum 11: 65-84. 

Malenovský I., 2001: Společenstva křísů (Hemiptera: Auchenorrhyncha) a mer (Hemiptera: 
Sternorrhyncha: Psylloidea) na jetelových a jetelotravních polích. Diplomová práce. 
Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno. 

Malenovský I., 2006: Křísi (Auchenorrhyncha, Hemiptera) CHKO Kokořínsko. In: Beran, L. 
(ed): Bezobratlí Kokořínska. Bohemia centralis 27: 295-322. 

Malenovský I., Lauterer P., 2012: Leafhoppers and planthoppers (Hemiptera: 
Auchenorrhyncha) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere 
Reserve (Czech Republic). In: Malenovský I., Kment P., Konvička O. (eds): Species 
inventories of selected insect groups in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and 
Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 
(Brno) 96(2): 155-322. 

Malenovský I., Lauterer P., 2017: Auchenorrhyncha (křísi). Pp. 148-160. In: Hejda R., Farkač 
J., Chobot K. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. 
Příroda 36: 1-611. 

Manurung B., 2002: Untersuchungen zur Biologie und Ökologie der Zwergzikade 
Psammotettix alienus Dahlb. (Auchenorrhyncha) und zu ihrer Bedeutung als Vektor des 
Wheat dwarf virus (Weizenverzwergungs-Virus, WDV). Martin–Luther-Universität 
Halle-Wittenberg, Diss., 112 s.  

Manurung B., Witsack W., 2005: Embryonalentwicklung, Dormanz und Überwinterung von 
Psammotettix alienus (Dahlbom, 1851), des Vektors des Weizenverzwergungsvirus 
(Hemiptera, Cicadellidae, Deltocephalinae). Beiträge zur Zikadenkunde 8: 29-48. 

Manurung B., Witsack W., Mehner S., Grüntzig M., Fuchs E., 2005: Studies on biology and 
population dynamics of the leafhopper Psammotettix alienus Dahlb. (Homoptera: 
Auchenorrhyncha) as vector of Wheat dwarf virus (WDV) in Saxony-Anhalt, Germany. 
Journal of Plant Diseases and Protection 112(5): 497-507.  

Nickel H., 2003: The Leafhoppers and planthoppers of Germany (Hemiptera, 
Auchenorrhyncha): Patterns and strategies in a highly diverse group of phytophagous 
insects. Pensoft, Sofia – Moscow, Goecke & Evers, Keltern, 460 pp. 



43 
 

Olmi M., 1994: The Dryinidae and Embolemidae (Hymenoptera: Chrysidoidea) of 
Fennoscandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica 30: 1-98. 

Ossiannilsson F., 1983: The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. 
Part 3: The Family Cicadellidae: Deltocephalinae, Catalogue, Literature and Index. 
Fauna Entomologica Scandinavica 7(3): 594-979. 

Ripl J., Holý K., Kocourek F., Kumar J., 2008: Metodika ochrany obilnin proti viru zakrslosti 
pšenice a jeho vektoru křísku polnímu. VÚRV Praha, 26 s. 

Seyring M., Witsack W., 2010: Zur Parasitierung von Zikaden (Auchenorrhyncha) durch 
Larven der Pipunculidae (Diptera), Dryinidae (Hymenoptera) und Strepsiptera auf 
Getreidefeldern bei Halle (Saale). Cicadina 11: 73-84. 

Schubert J., Habekuss A., Kazmaier K., Jeske H., 2007: Surveying cereal-infecting 
geminiviruses in Germany - Diagnostics and direct sequencing using rolling circle 
amplification. Virus Research 127: 61-70. 

Schubert J., Habekuss A., Rabenstein F., 2002: Investigation of differences between wheat and 
barley forms of Wheat dwarf virus and their distribution in host plants. Plant Protection 
Science 38 (Special issue 1): 43-48. 

Stewart A.J.A., 2002: Techniques for sampling Auchenorrhyncha in grasslands. Denisia 4, 
zugleich Kataloge des O. Ö. Landesmuseum, Neue Folge 176: 491-512. 

Stöckmann M., Biedermann R., Nickel H., Niedringhaus R., 2013: The Nymphs of the 
Planthoppers and Leafhoppers of Germany. Scheeßel, 420 s. 

Vacke J., 1964: Some new findings of wheat dwarf virus. In: Blattný C. (ed): Plant virology: 
Proceedings of the 5th conference of the Czechoslovak plant virologists, Prague 1962, 
ČSAV Praha, Ústav experimentální botaniky, 1964. p. 331-334. 

Vacke J., 1971: Zakrslost pšenice. [Závěrečná zpráva.] Praha – Ruzyně, VÚRV, 73 s. 

Vacke J., Cibulka R., 2000: Comparison of DAS-ELISA and enzyme amplified ELISA for 
detection of Wheat dwarf virus in host plants and leafhopper vector. Plant Protect. Sci. 
36: 41-45. 

Waloff N., 1975: The parasitoids of the nymphal and adult stages of leafhoppers 
(Auchenorrhyncha: Homoptera) of acidic grassland. Transactions of the Royal 
Entomological Society, London 126: 637-686. 

Wu B., Shang X., Schubert J., Habekuss A., Santiago F.E., Wifeng W., 2015: Global-csale 
computional analysis of genomic sequences reveals the recombination úpattern and 
coevolution dynamics of cereal-infecting geniniviruses. Scientific Reports 5: 
doi:10.1038/sep08153.  

  



44 
 

VII. Seznam publikací předcházejících metodice  
 

Holý K., 2009: Křísek polní v obilninách. Agromanuál 4 (9-10): 34-35. (projekt NAZV QH81269) 

Holý K., 2016: Křísek polní v obilninách. Farmář 22(5): 34-35. (projekt NAZV QJ1230159) 

Holý K., 2016: Výskyt kříska polního a jeho vliv na napadení obilnin virem zakrslosti pšenice. 
Agromanuál 11(3): 54-55. (projekt TA04020411) 

Holý K., 2016: Aktuální výskyt kříska na podzim. Zemědělec 24(46): 28. (žádná dedikace) 

Holý K., Ripl J., 2015: Výskyt kříska polního v jarním období. Úroda 63(4): 16-20. (projekt NAZV 

QH81269) 

Holý K., Ripl J., Nádvorníková B., 2015: Výskyt kříska polního v podzimním období. Úroda 
63(9): 21-25. (projekt NAZV QJ1230159) 

Chrpová J., Ripl J., Kumar J., 2014: Virové choroby obilnin a možnosti jejich regulace. 
Agromanuál 9 (9-10): 25-27. (projekt NAZV QH81269) 

Chrpová J., Šíp V., Štolcová J., Ripl J., 2012: Možnosti ochrany proti virovým chorobám 
pšenice a ječmene. Úroda 60 (9): 12-15. (projekt NAZV QJ1210189) 

Nádvorníková B., 2009: Biologie kříska polního a možnosti ochrany obilnin proti 
virové zakrslosti pšenice. Bakalářská práce, ČZU Praha, 55 s. (žádná dedikace) 

Nádvorníková B., 2012: Křísek polní a další druhy křísů v porostech obilnin. Diplomová práce, 
ČZU Praha, 67 s. (žádná dedikace) 

Ripl J., Holý K., Kocourek F., Kumar J., 2008: Metodika ochrany obilnin proti viru zakrslosti 
pšenice a jeho vektoru křísku polnímu. VÚRV Praha, 26 s. (projekt MZe 0002700603) 

Ripl J., Chrpová J., Holý K., Kumar J., 2012: Problematika virových zakrslostí obilnin v ČR. 
Úroda 60(2): 17-19. (projekt NAZV QH81269) 

Ripl J., Kumar J., 2013: Reakce vybraných odrůd ječmene a pšenice na infekci WDV. Úroda 
61(8): 76-80. (projekt NAZV QH81269) 

Ripl J., Kumar, J., 2015: Cynosurus cristatus, a new host of Wheat dwarf virus in the Czech 
Republic. Journal of Plant Pathology 97(3): 547. (projekt NAZV QJ1230159) 

Ripl J., Kumar J., 2015: Ochrana proti přenašečům virovým patogenů obilnin. Úroda 63(8): 
76-77. (projekt NAZV QJ1230159) 

 

 
  



45 
 

VIII. Přílohy 
 

8.1. Monitoring křísků v porostech obilnin 
 

8.1.1. Monitoring v jarním období 

Sledování výskytu kříska polního v porostech ozimé pšenice probíhalo od jara do žní 

pomocí průhledných misek naplněných vodou se smáčedlem (4 ks/lokalitu). Hranaté misky 

(18x13 cm, vysoké 6,5 cm) byly položeny na půdu (Obr. 10) a vybírány 1x týdně. Vhodnost 

použití těchto misek byla předem ověřena (podrobněji kapitola 8.1.3.). Seznam lokalit a roky 

sledování jsou uvedeny v tabulce 3.  

 
Tabulka 3. Lokality s průhlednými miskami a roky sledování 

Lokalita GPS Roky sledování 
Černuc  50°19'29"N 14°11'37"E 2012 - - 
Habry  49°47'9"N 15°28'44"E 2012 2013 - 
Bošice  50°1'24"N 14°59'56"E 2012 2013 2014 
Neděliště  50°15'13"N 15°47'53"E - 2013 2014 
Semice  50°9'11"N 14°51'18"E - 2013 2014 

 
V období sledování byla nejvyšší početnost kříska polního zjištěna v roce 2012. V roce 

2013 byl výskyt velmi nízký z důvodu deštivého a chladného počasí, které křískům nesvědčí. 

Na lokalitě Habry byly uloveny celkem pouze 4 ks (2 nymfy a 2 samice). Nižší populační 

hustota křísků byla v roce 2013 zaznamenána i při podzimním monitoringu. V roce 2014 byl 

výskyt na sledovaných lokalitách také nízký, nejspíše z důvodu nižšího výskytu křísků 

v předchozím roce. Na lokalitě Neděliště byly nízké počty křísků pravděpodobně důsledkem 

insekticidního ošetření porostu v jarním období v obou letech sledování (Obr. 25).  

Na většině lokalit bylo zachyceno více nymf než dospělců. Na lokalitě Neděliště bylo 

nízké zastoupení nymf způsobeno chemickou ochranou – ulovení dospělci po ošetření porostu 

imigrovali na pozemek z okolí. V roce 2012 byly misky v dubnu, kdy v odchytech převládají 

nymfy, opakovaně poničeny zvěří a lidmi a nefungovaly. Počet jedinců z tohoto období nemohl 

být zahrnut do celkového počtu, což vychýlilo poměr zachycených vývojových stádií ve 

prospěch dospělců. 
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Obr. 25. Počty jedinců kříska polního ulovených na jednotlivých lokalitách do průhledných 
misek od jara do žní 

 

Po celou dobu sledování nebyla do pastí ulovena žádná nymfa 1. a 2. instaru, nymfy 

3. instaru se objevovaly v malém počtu a většina ulovených nymf patřila 4. a 5. instaru. 

Důvodem je zřejmě malá pohyblivost prvních nymfálních instarů, které neskáčí na větší 

vzdálenosti (mezi rostlinami) a u kterých je malá pravděpodobnost, že se v misce zachytí. 

V roce 2014 byly první nymfy v pastech zjištěny v polovině dubna a dospělci 22.4. V roce 

2013, s velmi opožděným nástupem jarního počasí, byly první nymfy v pastech zjištěny až 

začátkem května.  

Z dalších druhů křísků byl v miskách nejhojnější ostruhovník průsvitný (Javesella 

pellucida) a křísek Errastunus ocellaris. Křísci rodu Macrosteles, hojní na polích v letním a 

podzimním období, se na jaře vyskytovali v minimálních počtech. 

 

Zhodnocení metody 

Průhledné misky lze k monitoringu výskytu kříska polního v jarním období použít 

k ověření účinnosti ošetření proti líhnoucím se nymfám na jaře. K načasování jarního termínu 

aplikace je nelze využít, neboť odchytávají až nymfy od stáří 3. instaru. V té době je již porost 

obilnin hustý a je obtížné insekticidy zasáhnout i spodní patro porostu.  

Použití misek je podmíněno minimální znalostí diagnostiky nymf kříska polního a 

dalších druhů křísů vyskytujících se v porostech obilnin v jarním období. Kromě štíhlých nymf 

kříska polního se v miskách nejčastěji vyskytovaly zavalité nymfy ostruhovníka průsvitného, 
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které jsou na první pohled odlišné. Poměr odchycených jedinců kříska polního a ostatních druhů 

křísků v miskách je znázorněn na Obr. 26. 

 

Obr. 26. Relativní zastoupení nymf a dospělců kříska polního a ostatních druhů křísů 
v průhledných miskách v jarním období 

 

8.1.2. Monitoring v létě a na podzim 

Sledování výskytu kříska polního a dalších druhů křísů na strništi a nově zasetých 

ozimech probíhalo od žní do konce října smýkáním entomologickou sítí (4 x 100 smyků) na 60 

lokalitách v Čechách a na Moravě v letech 2008–2011. Místa sledování jsou znázorněna na 

Obr. 27, některé body zahrnují více lokalit.  

 

Obr. 27. Poloha lokalit, kde bylo prováděno smýkání strniště a ozimů v letech 2008–2011 
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Smýkáním strnišť a zasetých ozimů bylo zjištěno 20 druhů křísů. Na šedesáti lokalitách 

bylo odchyceno celkem 11 464 křísů, z nichž 7 768 jedinců (67,8 %) patřilo křísku polnímu, 

2 583 jedinců (22,5 %) křískům rodu Macrosteles (pravděpodobně mezi nimi zcela převažovali 

křísek žlutošedý, M. laevis, a křísek hřebínkový, M. cristatus), 532 jedinců (4,6 %) pidikřísku 

Zyginidia scutellaris, 263 jedinců (2,3 %) pidikřískům rodu Empoasca, 245 jedinců (2,1 %) 

ostruhovníku označenému a 0,6 % jedinců náleželo ostatním druhům křísů (Psammotettix 

kolosvarensis, Psammotettix spp., Balclutha spp., Aphrodes spp., Jasargus spp., Javesella 

pelucida, Euscelis spp., Henschia collina, Ophiola decumana, Errastunus ocellaris, Reptalus 

spp., Dicranotropis hamata, Mocydia crocea, Eupteryx spp.).  

Křísek polní byl zjištěn na všech sledovaných lokalitách, křískové rodu Macrosteles se 

vyskytovali téměř na všech lokalitách (56 z 60), ostatní druhy se vyskytovaly méně často. 

 

Obr. 28. Dospělec kříska rodu Macrosteles 

 

Převaha kříska polního a křísků rodu Macrosteles na polích s obilninami, kteří 

dohromady představovali 90,3 % ze všech odchycených jedinců, usnadňuje monitoring kříska 

polního v rizikových porostech. Oba dominantní taxony se od sebe snadno poznají podle 

velikosti a odlišného zbarvení. Výskyt ostatních druhů křísů je mimo souvratě většinou 

zanedbatelný. Pokud se monitoring provádí na ploše s minimem vzešlých plevelů (hostitelé 

necílových druhů křísů) a na suchých, osluněných, závětrných plochách s řídkým porostem, je 

zde početní převaha kříska polního ještě výraznější.  



49 
 

8.1.3. Monitoring pomocí barevných misek 

Ověřování vhodnosti různě barevných misek ke sledování výskytu kříska polního bylo 

testováno v Habrech na strništi ozimé pšenice od 8.10.2008 do 15.11.2008, ve vyseté ozimé 

pšenici (v době instalace měla 1. list) od 29.9.09 do 15.11.2009 a v Praze – Ruzyni na strništi 

ozimé pšenice od 29.9. do 13.11.2008. 

Misky byly na každé lokalitě umístěny v řadě 5 m od sebe v pořadí barev: průhledná, 

bílá, modrá, žlutá, tmavozelená, hnědá a světle zelená ve 4 opakováních (Obr. 29). Misky byly 

napůl zapuštěné v půdě kvůli riziku odfouknutí. Při každém odběru byly misky posunuty o 

jedno místo a poslední miska byla položena na začátek řady – tedy průhledná na místo bílé, bílá 

na místo modré atd. Důvodem střídání bylo zamezení ovlivnění výsledků umístěním misky. 

Misky měly rozměry 16x12x6 cm, byly naplněny do poloviny vodou se smáčedlem (jar) a 

vybírány dvakrát týdně. Misky s těmito rozměry byly použity z důvodu jejich dostupnosti v 

průhledné verzi na rozdíl od kulatých misek, které se používají standardně. Statistické 

vyhodnocení bylo provedeno v programu Statistica 10 (analýza rozptylu, hladina významnosti 

0,05). 

 

 

Obr. 29. Schéma umístění barevných misek v porostu 
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Počet dospělců kříska polního a ostatních druhů křísů odchycených do barevných misek 

je uveden na Obr. 30–32. U dospělců kříska polního nebyl zjištěn žádný statistický rozdíl v 

preferenci jednotlivých barev na žádné ze sledovaných lokalit. U ostatních druhů křísů byl na 

všech lokalitách statisticky významně vyšší odchyt křísů do žlutých misek. Jedinou výjimkou 

byla lokalita Praha-Ruzyně, kde byl zaznamenán statisticky vyšší odchyt ostatních křísů též do 

světle zelených misek.  

Z testovaných barev lze pro účely praktického monitoringu v zemědělských podnicích 

doporučit průhledné misky (nebo destičky s lepem), které mají dobrou účinnost na kříska 

polního a nejsou atraktivní pro ostatní hmyz, který znesnadňuje determinaci. 

 

 

Obr. 30. Počty dospělců kříska polního a ostatních křísů odchycených do barevných misek 
v Habrech v roce 2008 
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Obr. 31. Počty dospělců kříska polního a ostatních křísů odchycených do barevných misek 
v Habrech v roce 2009 
 

 

Obr. 32. Počty dospělců kříska polního a ostatních křísů odchycených do barevných misek 
v Praze – Ruzyni v roce 2009 
 

0

20

40

60

80

100

120

P
o

če
t

K. polní

Ostatní

0

20

40

60

80

100

120

P
o

če
t

K. polní

Ostatní



52 
 

8.1.4. Vliv hubení výdrolu obilnin herbicidy na výskyt kříska polního 

Výskyt kříska polního na herbicidně ošetřeném strništi ozimé pšenice a v ozimé řepce 

s výdrolem obilí ošetřené graminicidem byl zjišťován smýkáním v době žloutnutí výdrolu. Na 

strništi bylo zjištěno 6.10.2008 18 samců a 11 samic a v ozimé řepce 2.10.2009 průměrně 10 

samců, 8 samic a 1 nymfa na 100 smyků. Po sání na zasažených odumírajících rostlinách nebyly 

u odchycených jedinců pozorovány žádné negativní účinky herbicidních látek. S postupným 

zasycháním výdrolu docházelo k hromadné migraci na nové lokality. 

 

Obr. 33. Zasychání výdrolu obilnin v řepce ošetřené herbicidem iniciuje migraci křísků  

 

8.2. Možnost přezimování dospělců a nymf 
Na sklonku velmi teplé zimy 2013/2014 byla ověřována hypotéza možného 

přezimování dospělců. Po prvních otepleních byl zjišťován výskyt dospělců kříska polního na 

40 lokalitách v Čechách a na Moravě, především v teplejších oblastech. Místa sledování jsou 

znázorněna na Obr. 34, některé body zahrnují více lokalit. Sledování probíhalo za suchého a 

slunného počasí od 7. do 20. března. Nízké teploty okolo 10 °C neumožnily použít standardní 

metodu smýkání – pozorování bylo prováděno metodou transektového sčítání. Nalezení křísci 

byli chytáni do exhaustoru a určováni v laboratoři.  

Zima 2013/2014 byla velmi mírná, pouze v období 22.1.2014 – 30.1.2014 byly trvalé 

holomrazy a jen krátkodobě v noci z 25.1. na 26.1. přízemní teploty, na některých lokalitách i 

v nížinách, klesly až pod mínus 15 °C, což nemusí způsobit 100% mortalitu křísků, protože ve 
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venkovních chovech jsou někteří jedinci schopni přežít krátkodobě mínus 17 °C (Ripl, 

nepublikováno). 

Ani na jedné ze sledovaných lokalit nebyl zjištěn žádný dospělec kříska polního. 

Přezimující dospělci nebyli zjištěni ani v miskách na 3 sledovaných lokalitách (Bošice, 

Neděliště, Semice) po jejich instalaci 7.3.2014 (viz kapitola 8.1.1.). Na některých polích 

s ozimy však byli zjištěni dospělci jiných druhů křísků, kteří u nás běžně přezimují ve stadiu 

dospělce a kteří jsou velikostně křísku polnímu podobní, domníváme se proto, že došlo nejspíše 

k záměně kříska polního za jiné druhy křísů.  

I kdyby bylo přezimování dospělců v mírné zimě s minimem sněhové pokrývky a mrazů 

úspěšné, nemá to na šíření viru zakrslosti pšenice žádný praktický význam. Přes zimu by došlo 

k značnému snížení početnosti populace kříska v důsledku přirozené mortality a snížení fyzické 

zdatnosti jedinců. Naše zkušenosti s chovy kříska polního ukazují, že část na podzim 

nachytaných dospělců kříska polního může za vhodných podmínek žít až do konce dubna, ale 

mortalita v chovech, i přes ideální podmínky, přesahuje 90 %. Organizmus přežívajících křísků, 

byť se zachovanou schopností zprostředkovat infekci rostlin, je na jaře značně opotřebovaný 

(např. samice nejsou schopné klást vajíčka do rostlin a kladou je na povrch listů, dospělci 

ztrácejí schopnost letu).  

 
Obr. 34. Poloha kontrolovaných lokalit na výskyt přezimujících dospělců k. polního v březnu 2014 
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8.3. Výskyt druhů rodu Psammotettix v obilninách 

V polních podmínkách se na obilninách může vyskytnout více druhů rodu 

Psammotettix. Kromě kříska polního je to zejména křísek hnědošedý – P. confinis (Dahlbom, 

1851) a křísek pastvinný – P. helvolus (Kirschbaum, 1868). Zatímco křísek polní má výrazně 

pionýrskou strategii s velkou migrační schopností, křísek hnědošedý a k. pastvinný jsou spíše 

vázáni na sukcesně pokročilejší biotopy a do polí s pravidelným zpracováním půdy migrují 

v malém množství (byť se oba druhy, zejména k. hnědošedý mohou ve vysokých populačních 

hustotách vyskytovat na úhorech a dalších ruderálních biotopech, viz např. Nickel, 2003). 

Zjišťování výskytu druhového spektra křísků probíhalo v letech 2008–2011 smýkáním 

na výdrolech a vzešlých ozimech na 60 lokalitách (Obr. 27). Určování probíhalo v laboratoři 

pod stereomikroskopem, samci byli určováni podle genitálií. Pokud bylo ve vzorku ≤10 samců/ 

100 smyků, byly genitálie preparovány u všech jedinců, pokud jich bylo více než 10, bylo 

preparováno prvních 10 samců, a pokud se mezi prvními deseti nevyskytnul jiný druh než P. 

alienus, nebyly u dalších jedinců kopulační orgány preparovány. 

Výsledky – v žádném ze vzorků nebyl zjištěn P. confinis ani P. helvolus. Na jedné 

lokalitě byl zjištěn 1 samec P. kolosvarensis (Matsumura, 1908). Téměř nulový výskyt samců 

jiných druhů rodu Psammotettix byl způsoben nejspíše metodou odběrů. Smýkání bylo 

prováděno v závislosti na tvaru a velikosti pozemku minimálně 50–100 m od okraje pozemku, 

kde se tyto druhy, pronikající na pole z okolních stanovišť, již nevyskytují. 

 

8.4. Porovnání délky těla kříska polního a k. hnědošedého 

Samci rodu Psammotettix se dají odlišit podle tvaru kopulačního orgánu, spolehlivé 

odlišení samic je problematické. V polních podmínkách by mohla být pro obě pohlaví jistým 

vodítkem délka těla, která je dle Biedermann a Niedringhaus (2004) u k. polního 3,9–4,4 mm a 

k. hnědošedého 3,2–4 mm. Dospělci kříska polního byli získáni smýkáním na polích (viz 

kapitola 8.3), k měření byly použity pouze samice z lokalit, kde nebyl zjištěn samec jiného 

druhu rodu Psammotettix (celkem 269 samců a 281 samic). K. hnědošedý byl smýkán na nízko 

sečeném trávníku na lokalitě Praha – Ruzyně (celkem 38 samic a 69 samců). 

Měření bylo prováděno v laboratoři pod stereomikroskopem s kalibrovaným měřítkem 

s přesností na 0,1 mm. Byla měřena délka těla (od hlavy po konec zadečku) a délka těla s křídly 

(od hlavy po konec složených křídel). 
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Průměrná délka těla samců kříska polního byla 3,2 mm a průměrná délka těla s křídly 

4,0 mm. Průměrná délka těla samců k. hnědošedého byla 3,1 mm a délka těla s křídly 3,5 mm. 

Průměrná délka těla samic kříska polního byla 3,5 mm a průměrná délka těla s křídly 4,1 mm. 

Průměrná délka těla samic k. hnědošedého byla 3,2 mm a délka těla s křídly 3,5 mm.  

 

 

Obr. 35. Velikost samců kříska polního a k. hnědošedého 

 

 

Obr. 36. Velikost samic kříska polního a k. hnědošedého 
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Odlišná průměrná délka těla s křídly pro oba druhy i obě pohlaví i odlišná délka těla 

většiny jedinců (Obr. 35 a 36) ukazují, že délku těla s křídly lze použít k orientačnímu odlišení 

obou druhů. Pokud je délka těla samců s křídly větší než 4 mm, jedná se s největší 

pravděpodobností o kříska polního, naopak jedinci menší než 3,5 mm patří s největší 

pravděpodobností k. hnědošedému. 

U samic lze považovat za dělící délku těla s křídly 3,8 mm. Jedinci delší náleží ke 

k. polnímu, kratší k. hnědošedému. Tři samice z testovaného souboru se nalézají ve shluku 

náležícímu k. hnědošedému (Obr. 36). V tomto případě se jedná s velkou pravděpodobností o 

chybně určené samice, které na rozdíl od samců nelze spolehlivě rozlišit do druhu. 
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