
(ãarovûníky) v korunách bukÛ pÛsobí houby Nect-

ria galligena a Nectria ditissima, coÏ jsou vfiecko-

v˘trusé houby (Ascomycetes). Odbarvení listÛ,

zdufieliny vûtviãek, nekrózy na vûtviãkách a ná-

sledné odumírání koncov˘ch ãástí vûtví pÛsobí 

také houby rodu Nectria. Houbové infekce se vy-

skytují hlavnû v hustém mladém porostu a na vlh-

k˘ch místech. Vûtévky jsou v místech infekce

kfiehké, lámavé a pfii vûtru vût‰inou opadávají

(HARTMANN, NIENHAUS, BUTIN, 2001). V˘skyt

tohoto pÛvodce na mlad˘ch rostlinách buku lesní-

ho není dosud znám. Podle charakteru po‰kození

sazenic buku lesního v nûkter˘ch lesních ‰kolkách

v âR lze pfiedpokládat napadení tûmito houbami.

Zvût‰ení pupenÛ u star‰ích jedincÛ buku lesní-

ho pÛsobí roztoã - vlnovník bukopupenov˘ (Aceria

blastophthira) (Eriophyidae, Acari). Pupeny jím

napadené nevyra‰í, zÛstávají uzavfiené, jsou zdufie-

lé, aÏ 30 mm dlouhé a 12 mm ‰iroké, nebo se vy-

víjejí ve zkrácen˘ v˘honek. V‰echny ãásti vyra‰e-

ného pupenu jsou ve svém v˘voji silnû zabrzdûné.

Listy v pupenu jsou sloÏené, hustû pokryté mnoÏ-

stvím stfiíbro‰ed˘ch chloupkÛ. Pfii silném napade-

ní mohou napadené ãásti srÛstat. PÛvodce tohoto

po‰kození je jen 0,1 aÏ 0,2 mm dlouh˘, a lze jej na-

jít jen pomocí binokulárního mikroskopu. V jed-

nom po‰kozeném pupenu je v létû mnoho drob-

n˘ch vlnovníkÛ, ktefií na podzim hálky opou‰tûjí.

a zmnoÏení postranních v˘honÛ u mlad˘ch

rostlin buku lesního. Jedin˘m znám˘m ‰kÛd-

cem semenáãkÛ a sazenic bukÛ v lesních ‰kol-

kách je bejlomorka bukopupenová (Contarinia

fagi), jejíÏ hálky byly objeveny v roce 1921 v Ba-

vorsku (obr. 5). PÛvodcem je drobn˘ dvoukfiídl˘

hmyz z ãeledi bejlomorkovit˘ch (Cecidomyii-

dae, Diptera). Samiãka klade na jafie vajíãka do

ra‰ících pupenÛ mlad˘ch bukÛ, 1 aÏ 3 roky sta-

r˘ch. Tam se vyvíjejí larvy této bejlomorky. Pfii

silném v˘skytu mÛÏe zpÛsobit zánik vrcholo-

v˘ch pupenÛ. Napadené rostliny reagují rÛstem

postranních v˘honÛ, které b˘vají napadeny dru-

hou generací této bejlomorky. Nadzemní ãásti

napaden˘ch rostlin tvofií více v˘hony bez domi-

nantního v˘honu. Podle v˘voje poãasí má tato

bejlomorka dvû generace (v na‰ich podmín-

kách), ale mÛÏe mít aÏ ãtyfii generace (napfi. ve

Velké Británii). Bejlomorka bukopupenová je

evropsk˘ druh a v âR byla zji‰tûna na 60 lokali-

tách ve volné pfiírodû (SKUHRAV ,̄ SKUHRAVÁ,

1998). Podobné po‰kození, jako pÛsobí bejlo-

morka bukopupenová (Contarinia fagi) na bu-

ku, tvofií bejlomorky Contarinia quercina a Ar-

noldiola quercus na dubu (NEF, PERRIN, 1999).

U star‰ích jedincÛ buku lesního je známo nûko-

lik houbov˘ch pÛvodcÛ chorob a také po‰kození

zpÛsobené roztoãi vlnovníky. Metlovité útvary 

P¤ÍâINY PO·KOZENÍ BUKU 
V LESNÍCH ·KOLKÁCH
V posledních třech letech se v lesních školkách objevil problém snížené kvality nadzemní části sazenic buku lesního. Pro-
jevuje se především omezeným přírůstem terminálního výhonu, nadměrným větvením a příznaky nanismu. Četnost tvaro-
vých deformací a zakrslých rostlin v průběhu let zvyšovala až do té míry, že bylo nutné v některých lesních školkách část
poškozené produkce likvidovat.

Jarmila Nárovcová, Marcela Skuhravá
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Kvalitu nadzemních ãástí sadebního materiálu

mÛÏe ovlivnit fiada faktorÛ. Jedná se o kvalitu osi-

va, pûstebních substrátÛ, úroveÀ hnojení a závlahy,

po‰kození rostlin biotick˘mi a abiotick˘mi vlivy.

Pûstební substráty, popfi. suroviny k jejich pfiípravû,

mají rÛznou kvalitu, ovlivÀují rÛst v‰ech pûstova-

n˘ch rostlin a nemohou po‰kodit pouze buk lesní.

Kvalita závlahové vody a úroveÀ hnojení substrátÛ

i rostlin na list nejsou na základû orientaãních che-

mick˘ch rozborÛ rovnûÏ rozhodující. Ochrana pro-

ti houbov˘m chorobám vzcházejících rostlin a plís-

ni bukové je ve v‰ech sledovan˘ch ‰kolkách na

standardní úrovni. Ukázalo se, Ïe pfii pouÏití stej-

n˘ch technologií je po‰kozován pouze buk lesní,

zatímco u ostatních dfievin, napfi. dubu, bfiízy, jasa-

nu, je kvalitní. Z tohoto pfiedbûÏného prÛzkumu

lze odvodit, Ïe zhor‰enou kvalitu sazenic buku vel-

mi pravdûpodobnû zpÛsobují biotiãtí ãinitelé speci-

alizovaní na buk lesní. Intenzivním sledováním

pfiedev‰ím vzcházejících bukÛ byl zji‰tûn v˘skyt

‰kodliv˘ch ãinitelÛ, ktefií, jak se pozdûji potvrdilo,

jsou pfiíãinou sníÏené kvality sadebního materiálu

buku lesního v nûkter˘ch lesních ‰kolkách v âR.

DOSAVADNÍ ZNALOSTI

V literatufie je jen velmi málo o pfiíãinách za-

krslého rÛstu, znetvofiení hlavního kmínku

Vlevo obr. 1.: Vzcházející rostlina buku lesního
(s prvními prav˘mi lístky) s po‰kozen˘m vrcholem
terminálního v˘honu larvami bejlomorky bukopu-
penové (Contarinia fagi). Terminální v˘hon zasy-
chá a náhradou za nûj vyrÛstají dva postranní v˘-
hony.

Vpravo obr. 2.: Jednolet˘ buk lesní postiÏen˘ mno-
honásobn˘m zmnoÏením pupenÛ. Pravdûpodob-
nou pfiíãinou zmnoÏení pupenÛ jsou roztoãi vlnov-
níci. RÛst nadzemní ãásti buku je silnû omezen.

LESNÍ ŠKOLKAŘSTVÍ



sekticidÛ jsme prozkoumali v˘skyt po‰kození

v dal‰ích lesních ‰kolkách na území âR. Po‰koze-

né rostliny jsme analyzovali ve spolupráci s vede-

ním lesních ‰kolek. Pokusili jsme se stanovit pfií-

ãinu po‰kození a ovûfiit nebo vyvrátit, Ïe ve v‰ech

pfiípadech jde o stejného pÛvodce - bejlomorku

bukopupenovou (Contarinia fagi). Vzorky po‰ko-

zen˘ch rostlin buku lesního s údaji (datum setí,

zpÛsob pûstování, pouÏit˘ substrát, zpÛsob hnoje-

ní, chemická ochrana) jsme analyzovali v období

vegetaãního klidu rostlin. Rostliny byly pfied ana-

l˘zou odlistûny, aby bylo po‰kození zfietelné. Zís-

kané skuteãnosti jsme porovnali s údaji o zpÛsobu

pûstování. V kaÏdém vzorku jsme hodnotili 30 ná-

hodnû odebran˘ch jedincÛ buku. Hodnotili jsme

v˘‰ku nadzemní ãásti kaÏdé rostliny, charakter rÛ-

stu, zpÛsob vûtvení, zdravotní stav a velikost termi-

nálního pupene i postranních pupenÛ. Na základû

zhodnocení charakteru po‰kození jsme se pak po-

kusili urãit pravdûpodobného pÛvodce po‰kození.

V˘sledky rozborÛ udává tabulka 2 a obrázek 3.

HODNOCENÍ ROSTLIN PODLE V¯·KY
A TVARU NADZEMNÍ âÁSTI

RozborÛ 14 vzorkÛ buku lesního podle v˘‰ky

a tvaru nadzemní ãásti (viz obr. 4) ukázal jako nej-

lep‰í tfii vzorky (ã. 3, 1 a 4). Rostliny dosahují prÛ-

mûrné v˘‰ky 41, 35 a 34 cm, nadzemní ãást tvofií

dominantní terminální v˘hon, symptomy po‰ko-

zení nadzemní ãásti jsou pouze u podzimního v˘-

sevu u vzorku ã. 4. Dal‰í ãtyfii vzorky (ã. 2, 11, 10,

7 a 12) dosahují v˘‰ky 19 aÏ 25 cm. Rostliny mají

fiadu po‰kození nadzemní ãásti.

Jako nevyhovující je tfieba hodnotit ‰est vzorkÛ

(ã. 14, 9, 6, 13, 5 a 8). Rostliny z tûchto vzorkÛ ne-

dosahují v˘‰ky 16 cm, nadzemní ãást vykazuje tva-

rové deformace (nadmûrné vûtvení, zakfiiven˘, po-

pfi. metlovit˘ vzrÛst), mnoho rostlin má po‰kozené

terminální pupeny a zmnoÏené, zakrnûlé nebo

zvût‰ené postranní pupeny a také zasychající, po-

pfi. odumfielé vrcholy v˘honÛ.

PÒVODCI PO·KOZENÍ

■ Z rozboru 14 vzorkÛ vyplynulo, Ïe se na

po‰kození buku lesního podílí více biotick˘ch

ãinitelÛ.

ke kladení a cel˘ cyklus se opakuje. Larvy bejlomor-

ky pfiezimují v pÛdû.

POKUS S CHEMICK¯M O·ET¤ENÍM 
PROTI BEJLOMORCE BUKOPUPENOVÉ

Cílená chemická ochrana ve V˘zkumné stanici

Opoãno zaãala aÏ po nálezu larev v pupenech vyví-

jejících se rostlin. ProtoÏe se bûhem roku vyvíjí

dvû i více generací bejlomorky bukopupenové, by-

ly rostliny chemicky o‰etfieny celkem ‰estkrát tfie-

mi rÛzn˘mi insekticidy v krátkém intervalu po so-

bû (viz tab. 1). Pfii rozboru rostlin po skonãení

vegetaãní sezóny se ukázalo, Ïe chemické o‰etfiení

bylo úspû‰né, populaci bejlomorek zcela zniãilo

a sazenice buku dosáhly poÏadované v˘‰ky nad-

zemní ãásti, i kdyÏ na rostlinách jsou zfietelné sto-

py po napadení bejlomorkou bukopupenovou.

ANAL̄ ZA PO·KOZEN¯CH ROSTLIN
Z LESNÍCH ·KOLEK

Na základû identifikace, popsání bionomie

‰kÛdce a ovûfiování moÏností pouÏití úãinn˘ch in-

Dosud nebylo nikde zji‰tûno, Ïe tito vlnovníci na-

padají i mladé jedince buku lesního, a to ani v pfií-

rodû, ani v lesních ‰kolkách (BUHR, 1964-1965).

BEJLOMORKA BUKOPUPENOVÁ

Larvy bejlomorky bukopupenové (Contarinia fa-

gi) byly zji‰tûny v kvûtnu 2001 pfii rozboru po‰koze-

n˘ch rostlin buku lesního na pokusn˘ch záhonech

ve skleníku a foliovnících V˘zkumné stanice Opoãno

(obr. 1). V listov˘ch pupenech byly zji‰tûny drobné, 1

aÏ 1,5 mm dlouhé, Ïlutobílé larvy. Larvy Ïijí v záhy-

bech okolo stfiední Ïilky je‰tû zavinutého listu. Vys-

kytují se nejen na spodní stranû prav˘ch lístkÛ

vzcházejících semenáãkÛ, ale i ve vyvíjejících se pu-

penech. Po‰kození listu je charakteristické hnûdnu-

tím mal˘ch lístkÛ okolo stfiední Ïilky a stáãením líst-

kÛ dovnitfi. Po‰kození pupenÛ vede k hnûdnutí

pupenu a k hnûdnutí a nakonec k odumfiení celého

vyvíjejícího se v˘honu. Velmi nebezpeãné je postup-

né kladení vajíãek do pupenÛ, kdy lze v jednom pu-

penu nalézt i nûkolik larev v rÛzném stádiu v˘voje.

Tím se po‰kození násobí. Po‰kozením terminálního

pupenu poru‰uje apikální dominanci. Na rostlinû vy-

ra‰í více v˘honÛ z vedlej‰ích pupenÛ, coÏ vede k ví-

cevûtevnatosti. Bejlomorka bukopupenová netvofií

novotvar charakteristického tvaru, jak˘m je napfi. na

listech buku hálka bejlomorky bukové (Mikiola fa-

gi). Za hálku lze povaÏovat cel˘ po‰kozen˘ pupen

a listy, které jsou zhnûdlé, zdufiené a pokroucené.

Pro v˘voj bejlomorky je vhodné prostfiedí skleníku

a foliovníku s vhodnou teplotou a vlhkostí pro jarní

v˘voj imág. Larvy bejlomorky po nûkolika dnech

opou‰tûjí pupeny a padají na zem, v níÏ se kuklí. Po

nûkolika dnech kuklení z pÛdy vyletují imága nové

generace. Samice vyhledávají pupeny bukÛ vhodné
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Obr. 3.: PrÛmûrná v˘‰ka hodnocen˘ch vzorkÛ buku lesního uspofiádaná sestupnû (podle tabulky ã. 1). âer-
venou ãarou je naznaãena poÏadovaná v˘‰ka v˘sadbyschopn˘ch semenáãkÛ buku lesního dle âSN 48 2115.

datum název pfiípravku oblast pouÏití ‰kodliv˘ ãinitel

25. 5. Decis Flow 2,5 lesní hospodáfiství Ïraví ‰kÛdci
30. 5. Decis Flow 2,5 lesní hospodáfiství Ïraví ‰kÛdci
4. 6. Karate 2,5 WG lesní porosty, okrasné rostliny listoÏrav˘ a sav˘ hmyz
12. 6. Decis Flow 2,5 lesní hospodáfiství Ïraví ‰kÛdci
18. 6. Mospilan 20 SP okrasné rostliny saví ‰kÛdci
22. 6. Mospilan 20 SP okrasné rostliny saví ‰kÛdci

Tabulka 1: Chemická ochrana pouÏitá ve V˘zkumné stanici Opoãno k o‰etfiení buku lesního v roce 2001
proti larvám bejlomorky bukopupenové

Pozn.: Oblast pouÏití je podle Seznamu registrovan˘ch pfiípravkÛ na ochranu rostlin 2001.

LESNÍ ŠKOLKAŘSTVÍ



v dobû napadení bejlomorkou jiÏ odrostlé, nebyl

tedy k po‰kozen terminální v˘hon.

Buky z jarních v˘sevÛ jsou ve stádiu právû roz-

vinut˘ch dûloÏních lístkÛ a poãátku rÛstu termi-

nálního pupenu v období pfiedpokládaného v˘sky-

tu vlnovníkÛ, hub a náletu bejlomorky. Napadení

klíãící rostliny vlnovníky a houbami vede k zakr-

nûlému rÛstu, metlovitosti a tûÏkému po‰kození

nadzemní ãásti (vzorky 5, 6, 7, 9, 13). Kladení va-

jíãek bejlomorky bukopupenové do rozvíjejícího se

terminálního pupenu po‰kodí vrcholovou ãást

rostliny. Zniãením nebo po‰kozením terminálního

pupenu vyra‰í dva nebo i více postranních v˘honÛ,

jeÏ vytvofií vidlicovit˘ nebo vícevûtevnat˘ kefiík.

Vliv zpÛsobu pûstování

Nadmofiská v˘‰ka ‰kolek, z nichÏ vzorky pochá-

zely, neovlivÀuje napadení rostlin buku lesního. Ve

foliovnících a sklenících jsou ideální podmínky ne-

jen pro rÛst buku, ale i teplota a vlhkost pro rozvoj

chorob a ‰kÛdcÛ. Po jarním v˘sevu bukvic je mla-

dá rostlina buku v dobû letu bejlomorky bukopu-

penové a pfiedpokládaného zaãátku v˘skytu vlnov-

níci jsou známí i jako pfiena‰eãi virov˘ch

chorob rostlin. Napfi. v Severní Americe

pfiená‰í vlnovník Phyllocoptes fructiphilus

virus onemocnûní zvané zakrslost rÛÏí, jeÏ

se projevuje deformacemi stonku a listÛ

a zmnoÏením zakrnûl˘ch v˘honÛ. Vlnovní-

ci mohou b˘t pfiená‰eni vûtrem na vût‰í

vzdálenosti (ALLINGTON et al.,1968). Není

tedy vylouãeno, Ïe se v budoucnosti podafií

prokázat, Ïe metlovitost a zakrslost buku

lesního v nûkter˘ch lesních ‰kolkách je

projevem virového onemocnûní, jehoÏ pfie-

na‰eãem jsou nepatrní vlnovníci.

ZOBECNùNÍ POZNATKÒ

Vliv termínu v˘sevu

Rostliny buku z podzimního v˘sevu (vzorek 

ã. 4) patfií do skupiny tfií nejlep‰ích vzorkÛ, a to

i pfiesto, Ïe nebyly o‰etfieny insekticidy. Na nûkoli-

ka rostlinách byly pfii podzimní anal˘ze zji‰tûny

stopy po napadení bejlomorkou bukopupenovou

i vlnovníkem. Tyto na podzim seté rostliny byly
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■ Po‰kození bejlomorkou bukopupenovou

(Contarinia fagi) bylo zji‰tûno v pûti vzorcích

(vzorky ã. 2, 3, 4, 10, 11) (obr. 1, 4).

■ PÛvodcem zmnoÏení, zdufiení pupenÛ a ná-

sledné vícevûtevnatosti (vzorky ã. 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 13, 14) je pravdûpodobnû nûkter˘ druh

roztoãÛ vlnovníkÛ (Eriophyidae, Acari),

v úvahu pfiichází druh Aceria blastophthira,

popsan˘ z pupenÛ buku lesního, nebo jin˘,

moÏná zcela nov˘ druh vlnovníka. Vlnovníci

nebyli pfii rozboru rostlin prokázáni, protoÏe

se v dobû rozboru (po skonãené vegetaãní se-

zónû) v rostlinn˘ch tkáních jiÏ nevyskytovali.

Jedin˘ Ïiv˘ vlnovník byl zji‰tûn pfii rozboru

v hálce dne 17. 10. 2001 (obr. 2, 6).

■ PÛvodcem metlovitého vzrÛstu pfiipomínají-

cího tvarem ãarovûník (vzorky ã. 5, 6, 7, 8, 9,

10, 12) a zasychajících vrcholÛ vûtviãek je

pravdûpodobnû nûkter˘ druh hub z rodu

Nectria (obr. 5).

■ Zakrslost a metlovit˘ vzrÛst rostlin se ve

vzorcích ãasto vyskytuje spoleãnû s po‰ko-

zením pfiedpokládan˘ch vlnovníkÛ. Vlnov-

Tabulka 2.: V˘sledky rozborÛ sazenic buku lesního pûstovaného v lesních ‰kolkách v âeské republice v roce 2001

ãíslo datum zpÛsob** v˘mûna o‰etfiení prÛmûrná symptomy pÛvodce
vzorku v˘sevu pûstování substrátu insekticidy v˘‰ka po‰kození*

1 1. 6. fk1 ano preventivní 35 cm Ïádné Ïádn˘
2 15. 3 - 4. 4. f1 ne podle tab. 1 25cm postranní v˘hony C. fagi
3 18. 4. f1 ãásteãná podle tab. 1 41cm témûfi Ïádné C. fagi
4 15. 11. f1 ne ne 34 cm zmnoÏené, zakrnûlé a zvût‰ené pupeny C. fagi

Aceria
5 2. 5 fk1 ano ne 14cm zmnoÏené pupeny, zakrslost Aceria

Nectria
6 10. 5. fk1 ano ne 15 cm zmnoÏené pupeny, zakrslost Aceria

Nectria
7 10. 5. fk1 ano ne 23 cm po‰kození kÛry, zakrnûlé terminální pupeny Aceria

Nectria
8 10. 5. fk1 ano ne 14 cm metlovit˘ vzrÛst, zakrnûlé pupeny Aceria

Nectria
9 12. 5. fk1 ano ne 16 cm zakrnûlé pupeny, vícevûtevnatost Aceria

Nectria
10 - f1+k2 ano ne 23 cm metlovit˘ vzrÛst, vícevûtevnatost, C. fagi

terminální pupeny zaschlé Aceria
Nectria

11 - f2 ne ne 24 cm vícevûtevnatost C. fagi Mikiola fagi
(2 hálky)

12 - f1+f1 ne ne 19 cm metlovit˘ vzrÛst, konce v˘honkÛ odumfielé Nectria
13 25. 5. fk1 ano ne 14 cm zvût‰ené pupeny, zasychající vrchol Aceria

Nectria
14 20. 6. fk1 ano ne 16 cm zvût‰ené pupeny, zasychající vrchol Aceria

Nectria

Poznámka: 
* Tuãn˘m písmem je oznaãen prokázan˘ pÛvodce po‰kození, tenk˘m písmem pfiedpokládan˘ pÛvodce po‰kození.
** Zkratky pro zpÛsob pûstování:
fk1 - jednolet˘ krytokofienn˘ semenáãek vypûstovan˘ v umûlém krytu
f1 - jednolet˘ prostokofienn˘ semenáãek vypûstovan˘ ve foliovém krytu
f1+k2 - tfiíletá krytokofienná sazenice; jednolet˘ prostokofienn˘ semenáãek vypûstovan˘ v umûlém krytu byl pfiesazen do obalu, 

ve kterém byla rostlina pûstována 2 roky
f2 - dvoulet˘ prostokofienn˘ semenáãek vypûstovan˘ v umûlém krytu
f1+f1 - dvouletá prostokofienná sazenice vypûstovaná v umûlém krytu, semenáãek je po prvním roce ‰kolkovan˘
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morka bukopupenová (Contarinia fagi) (Cecido-

myiidae, Diptera), dále roztoãi vlnovníci z rodu

Aceria (Eriophyidae, Acari) a nûkteré houby z ro-

du Nectria (Ascomycetes, Fungi). Zakrslost a met-

lovitost mÛÏe b˘t projevem virového onemocnûní.

·kodliví ãinitelé se vyskytují buì samostatnû na

jednotliv˘ch rostlinách nebo spoleãnû. Pfiedpoklá-

dá se moÏnost pfienosu viru zakrslosti bukÛ vlnov-

níky. ProtoÏe rozbor rostlin byl proveden v dobû

vegetaãního klidu, kdy ‰kodliví ãinitelé na rostli-

nách nejsou, je tfieba k objasnûní jejich vlivu dal‰í

sledování.

Pûstební opatfiení pfiispívající ke sníÏení v˘sky-

tu ‰kodliv˘ch ãinitelÛ:

■ KaÏdoroãní v˘mûna pûstebních substrátÛ.

Nedostateãná v˘mûna substrátÛ pfii prostoko-

fienném pûstování buku vede k postupnému

kalamitnímu v˘skytu ‰kodliv˘ch ãinitelÛ.

■ Stanovení vhodné doby v˘sevÛ bukÛ tak, aby

se zabránilo koincidenci rÛstu terminálního

pupene z dûloÏních lístkÛ a v˘letu bejlomor-

ky bukopupenové.

■ Opakované o‰etfiení vzcházejících rostlin

vhodn˘mi insekticidy proti savému hmyzu.

Na plochách, kde se ‰kodliví ãinitelé dfiíve vy-

skytovali, je vhodnûj‰í preventivní chemická

ochrana.

Adresa autorek:

Ing. Jarmila Nárovcová, 

VÚLHM Jílovi‰tû - Strnady, 

V˘zkumná stanice Opoãno

narovcova@vulhmop.cz

RNDr. Marcela Skuhravá, CSc.

skuhrava@quick.cz

Vliv okolí ‰kolky

Je tfieba hledat zdroj infekce chorob i ‰kÛdcÛ,

v‰ímat si jejich v˘skytu i na star‰ích bucích ros-

toucích v blízkosti lesní ‰kolky. Hálkotvorn˘

hmyz, vlnovníci i spóry hub se mohou ‰ífiit i vzdu-

chem, jak to dokládá zji‰tûní hálek bejlomorky bu-

kové (Mikiola fagi) na listech sazenic buku ve

vzorku ã. 11.

ZÁVùR

Po‰kození mlad˘ch bukÛ v lesních ‰kolkách pÛ-

sobí nûkolik biotick˘ch ãinitelÛ, pfiedev‰ím bejlo-

níkÛ i spor hub v nejzranitelnûj‰ím stádiu v˘voje.

Znamená to pfiímé sladûní rÛstu terminálního pu-

pene z dûloÏních lístkÛ s kladením vajíãek bejlo-

morky bukopupenové do nejjemnûj‰ích pletiv ter-

minálního pupene. Následné zásahy, napfi. zv˘‰ená

v˘Ïiva jiÏ po‰kozen˘ch rostlin, nezajistí kvalitu

nadzemní ãásti, po‰kozené rostliny se vyvíjejí

s tvarov˘mi deformacemi nadzemní ãásti i pfii re-

lativnû vy‰‰ím pfiírÛstu.

Vliv v˘mûny substrátu

Nov˘ substrát byl pouÏit u dvou vzorkÛ (ã. 1

a 3), ze kter˘ch pocházely nejkvalitnûj‰í rostliny

(ve spojení s chemick˘m o‰etfiením). Na nov˘ch

substrátech se rostly i rostliny vzorkÛ ã. 5, 6, 8, 9,

13 a 14, které v‰ak patfií k nejménû kvalitním

vzorkÛm. Nelze vylouãit, Ïe ‰kodliv˘ ãinitel (Ace-

ria, Nectria) se mohl dostat do substrátu v místû,

odkud do ‰kolek putuje a Ïe byl importován do

‰kolek v âR. Larvy bejlomorky bukopupenové pfie-

zimují v pÛdû a pfii opakovaném pouÏívání sub-

strátu dochází ke kumulaci tohoto ‰kÛdce v pÛdû.

Vliv o‰etfiení insekticidy

O‰etfiení nûkolika druhy insekticidÛ v dobû po-

‰kození bejlomorkou bukopupenovou bylo úspû‰-

né (vzorek ã. 2, 3). Po preventivním o‰etfiení in-

sekticidy (vzorek ã. 1) se vyvinuly velmi kvalitní

rostliny. Z chemick˘ch prostfiedkÛ pouÏit˘ch

k ochranû buku lesního v lesních ‰kolkách se

osvûdãil MOSPILAN 20 SP, urãen˘ proti sav˘m

‰kÛdcÛm na okrasn˘ch rostlinách. Tento pfiípra-

vek není zafiazen do Seznamu povolen˘ch pfiíprav-

kÛ na ochranu lesa 2001. Chemické pfiípravky pro-

ti sav˘m ‰kÛdcÛm jsou úãinné pfii chemické

ochranû proti bejlomorkám i roztoãi vlnovníku.

I tento pfiedpokládan˘ ‰kÛdce roztoã vlnovník pat-

fií k savému hmyzu, nebude nutné tedy pouÏít spe-

ciální akaricidy.
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Obr. 5.: Bejlomorka bukopupenová (Contarinia fagi). Skuteãná ve-
likost 1,5 mm.

Obr. 6.: Vlnovník z rodu Aceria.
Skuteãná velikost 0,16 mm.
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Obr. 4.: Nadzemní ãásti vzorkÛ jednoletého buku lesního (1 - rostliny bez napadení, 2 -po‰kození bejlo-
morkou s následnou chemickou ochranou (rostliny s dominantním v˘honem), 3 - po‰kození bejlomor-
kou s následnou chemickou ochranou (rostliny bez dominantního v˘honu), 4 - pravdûpodobné po‰koze-
ní roztoãem vlnovníkem, 5 - pravdûpodobné po‰kození houbami Nectria, 6 - komplexní po‰kození
nadzemních ãástí).
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