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Způsoby přirozené rezistence

• Genotypy se liší ve vhodnosti pro býložravý hmyz

• Antixenóza – rostlina je přirozeně neatraktivní

• Antibióza – rostlina negativně působí na vývoj a 
rozmnožování

• Tolerance – rostlina dokáže kompenzovat napadení

• Mechanismy na úrovni molekulárně-genetické, 
fyziologické i morfologické – potenciál pro šlechtění na 
přirozenou rezistenci 



Mšice
• Sají na rostlinných šťávách (floem, sítkovice) pomocí styletů

https://ib.bioninja.com.au/higher-level/topic-9-plant-biology/untitled/translocation-rate.html



Složitý vývojový cyklus
• Střídání pohlavních a nepohlavních generací

• Monofágní i polyfágní – střídání hostitelů

• Bezkřídlé i okřídlené generace, krátká generační doba 

https://simonleather.wordpress.com/2013/08/07/aphid-life-cycles-bizaare-complex-or-what/
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Mšice na obilninách

• Mšice střemchová – listy, klasy, kořeny; primární hostitel –
střemcha, sekundární hostitel – obilniny a „trávy“

• Kyjatka osenní – listy, klasy; střídá různé druhy trav včetně 
obilnin

• Kyjatka travní – listy; primární hostitel - růžovité

influentialpoints.com J. Skuhrovec



Ztráty – způsoby regulace

• Škody – odebírání živin sáním; přenos viróz; sekundární 
houbové napadení 

• Prahy škodlivosti

• 3-5 mšic na klas (klasové)

• 25 na odnož (listové)

• Ochrana

• Přirození nepřátelé: parazitoidi, slunéčka, pestřenky, 
zlatoočka, pavouci, střevlíci

• Chemická ochrana

• Agrotechnická opatření: pozdní setí na podzim a časné 
na jaře; výběr odrůdy



Výzkumná otázka

• Existují meziodrůdové rozdíly u obilnin v antibióze vůči 
mšicím?

• Řešeno jako dílčí cíle dvou projektů (GAČR a NAZV)



Životní tabulky (life tables)
• Popisuje strukturu a věkové složení populace

• Využitelné pro výpočet populačních parametrů



Populační parametry

Čistý reprodukční koeficient (R0) – průměrný 
počet potomků vyprodukovaný jedním 
jedincem

Vnitřní rychlost růstu (r) – o kolik se zvětší 
populace za daný interval

Konečná rychlost růstu (λ) – rychlost růstu 
populace za daný interval

Generační doba (T) – průměrný reprodukční 
věk samice

lx – age specific survival
mx – age specific fecundity
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Výhoda životních tabulek

• Lze komplexně stanovit vliv ošetření (faktor) na populaci 
druhu a predikovat růst populace za daných podmínek

• Změna jednoho parametru může být vykompenzována 
změnou jiného parametru 

• efekt se na populačním růstu neprojeví

• zkreslené výsledky na základě pouze jednoho parametru



Pokusný design

Experiment 2018: 
Suchovzdorné odrůdy pšenice: 
Septima, Jarissa a Seance; 
Standardní odrůdy pšenice:
Quintus, Kabot a SW Kadrilj

+
+
+

+

Sběr dat pro životní tabulku

1 den

+

+

+

Experiment 2019: 
Odrůdy jarní pšenice: Alicia, 
Odeta, Libertina, Astrid; 
Odrůdy dvouzrnky: Rudico, Tapiruz

Kyjatka travní
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Vizualizace životní tabulky Metopolophium dirhodum na jarní pšenici Septima



Přežívání / délka vývoje

suchovzdorné

standardní

Jarní pšenice

dvouzrnka



Plodnost / délka reprodukce

suchovzdorné

standardní

Jarní pšenice

dvouzrnka



Růst populace

suchovzdorné

standardní

Jarní pšenice

dvouzrnka



R0 a T

suchovzdorné

standardní

Jarní pšenice

dvouzrnka



Simulace růstu populace (60 dní)

Náchylnost odrůd ke kyjatce travní: 
(Septima=Quintus)>Kabot>Jarissa>Seance>Kadrillj



Simulace růstu populace (35 dní)

Náchylnost odrůd ke kyjatce travní: 
Rudico>(Tapiruz=Alicia=Astrid)>Odeta>Libertina



Co za to může?

• Hustota trichomů na povrchu 
listů

E. Tylová E. Tylová



Co za to může?

• Tloušťka 
kutikuly v 
místě spoje 
buněk

E. Tylová



Závěr

• Odrůdy pšenic a dvouzrnek vykazují odlišnou míru antibiózy 
vůči kyjatce travní

• Volba odrůdy může ovlivnit problém napadení porostu 
mšicemi

• V prvním pokusu byla nejodolnější SW Kadrilj

• Ve druhém pokusu byla nejodolnější Libertina

• Dvouzrnky byly vůči mšicím náchylné

• Morfologické vlastnosti listů hrají roli v antibióze vůči mšicím 
– hustota trichomů a tloušťka kutikuly v místě spoje buněk



Děkuji za pozornost
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