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LESNICK¯ V¯ZNAM A ROZ·Í¤ENÍ

Chrousti rodu Melolontha se systematicky fiadí do

fiádu broukÛ (Coleoptera), ãeledi vrubounovit˘ch (Sca-

rabaeidae). Lesnicky v˘znamné jsou u nás dva druhy:

chroust obecn˘ – Melolontha melolontha (Linnaeus,

1758) a chroust maìalov˘ – Melolontha hippocastani
Fabricius, 1801. Dal‰í zástupce tohoto rodu u nás,

chroust Melolontha pectoralis Megerle v. Muehlefeld,

1812, se fiídce vyskytuje na jiÏní Moravû. K ostatním

lesnicky v˘znamn˘m druhÛm ãeledi vrubounovit˘ch

patfií chroustek letní – Amphimallon solstitiale L.,

chroustek páskovan˘ – Rhizotrogus aestivus Ol.,

chroustek hnûd˘ – Serica brunnea L. a listokaz zahrad-

ní – Phylloperta horticola L., popfi. i chroust mlynafiík

– Polyphylla fullo L. aj.; jak dospûlci (brouci), tak lar-

vy (tzv. ponravy) tûchto druhÛ pÛsobí obdobná po‰ko-

zení jako chrousti rodu Melolontha.

Chroust obecn˘ je dobfie znám˘ ‰kÛdce, kter˘ pÛso-

bil rozsáhlé ztráty v zemûdûlství i lesnictví v minulosti

aÏ do 60. let 20. století. Vyskytoval se hojnû na celém

území âech, Moravy a Slezska s v˘jimkou podhorsk˘ch

a horsk˘ch poloh (o jeho opakovan˘ch masov˘ch roje-

ních se hovofiilo jako o chroustích záplavách). Pravdû-

podobnû pfiedev‰ím v dÛsledku rozsáhlého pouÏívání

pesticidÛ v zemûdûlství u nás bûhem posledních deseti-

letí témûfi vymizel. Teprve v posledních letech je místy

ãetnûj‰í, napfi. na jiÏní Moravû. V pfiípadû chrousta
maìalového, kter˘ je vázán pfieváÏnû na lesní biotopy,

nebyl takov˘ pokles poãetnosti zaznamenán. Tento druh

se u nás vyskytuje a pfiemnoÏuje v nûkolika oblastech,

zejména v níÏinn˘ch lesích na písãit˘ch pÛdách, hlavnû

v prosvûtlen˘ch a mezernat˘ch porostech. V posledních

více neÏ deseti letech je chroust maìalov˘ pfiemnoÏen na

jihov˘chodní Moravû a v Polabí, kde Ïír ponrav zne-

moÏÀuje úspû‰né zalesÀování borovicí a dubem.

Chroust obecn˘ je roz‰ífien pouze v rámci Evropy,

pfiedev‰ím v její stfiední, západní a jiÏní ãásti. Chroust

maìalov˘ má mnohem vût‰í areál roz‰ífiení (i kdyÏ

ostrÛvkovit˘), kter˘ se táhne od Evropy na v˘chod

pfies severnûj‰í ãást Asie aÏ do âíny.

Dospûlci chroustÛ ‰kodí oÏíráním listÛ dfievin. Jsou

polyfágní, Ïiví se listy vût‰iny listnat˘ch dfievin,

z nichÏ preferují dub; z jehliãnanÛ konzumují jehliãí

modfiínu. âasnûji se rojící chroust maìalov˘ zaãíná

svÛj Ïír na dfievinách, které ra‰í dfiíve neÏ dub, zejmé-

na na bfiízách. Pfii masovém rojení vznikají holoÏíry

v listnat˘ch porostech, stromofiadích a v pfiípadû

chrousta obecného i v ovocn˘ch sadech.

Mnohem ‰kodlivûj‰í neÏ brouci jsou larvy chroustÛ -

ponravy, které Ïijí v pÛdû a Ïiví se kofieny nejrÛznûj‰ích

bylin a dfievin; jsou tedy ‰iroce polyfágní. Nejmlad‰í lar-

vy se Ïiví hlavnû humusem a jemn˘mi kofiínky, star‰í

ponravy pak ohryzávají i silnûj‰í kofieny. V oblastech

s opakovan˘mi kalamitami jsou ponravy chroustÛ nej-

váÏnûj‰ími ‰kÛdci v lesních ‰kolkách a v˘sadbách.

DokáÏou zniãit odrostlé sazenice (nûkdy aÏ desetileté

stromky) v kulturách, náletech ãi nárostech i na vût‰ích

souvisl˘ch plochách (zejména u borovice a dubu). Pon-

ravy chrousta maìalového na rozdíl od svého pfiíbuzné-

ho druhu po‰kozují navíc podsadby, nálety a nárosty

zpravidla po cel˘ch plochách mezernat˘ch porostÛ.

Po‰kození kofienÛ ponravami se projevuje tím, Ïe

sazenice ztrácejí na pfiírÛstu, mûní barvu jehliãí ãi lis-

tÛ a postupnû usychají. Po vytaÏení stromku z pÛdy je

na kofienech patrn˘ Ïír; tenãí kofiínky obvykle chybû-

jí, silnûj‰í kofieny vãetnû hlavního jsou ohryzány a ãas-

to zb˘vají jen jejich pah˘ly. Sazenice, které Ïír pfieÏi-

ly, ãasto v následujících letech nepfiirÛstají a postupnû

rovnûÏ odumírají.

POPIS V¯VOJOV¯CH STADIÍ

Oba druhy jsou si morfologicky velmi podobné.

Vajíãko je bûlavé, oválného tvaru, ãerstvû po nakladení

má velikost 3 x 2 mm. Larva (tzv. ponrava) je bûlavá aÏ

Ïlutavá, masitá, zahnutá do tvaru písmene C, s roz‰ífie-

n˘m zadeãkem, v dospûlosti aÏ 50 mm dlouhá. Hlava je

nápadnû velká, Ïlutohnûdá, se siln˘mi kusadly. Na hrud-

ních ãláncích jsou tfii páry siln˘ch nohou. Bûhem v˘voje

prochází ponrava tfiemi v˘vojov˘mi stupni (instary). Jed-

notlivé instary se od sebe nejnápadnûji li‰í velikostí, kte-

rá v‰ak v dobû svlékání není spolehlivá. Bezpeãnû se

rozeznají podle ‰ífiky hlavové schránky: I. instar 2,1 – 3,1

mm, II. 3,7 – 5,0 mm, III. 5,7 – 7,6 mm. Ponravy chrous-

ta obecného a maìalového nelze prakticky od sebe roz-

li‰it. Kukla je Ïlutavû zbarvená a jsou na ní jiÏ patrné

orgány dospûlého brouka. Dospûlec chrousta obecného

je dlouh˘ v prÛmûru 25 – 30 mm, chrousta maìalového

20 – 25 mm. Oba druhy mají velmi promûnlivé zbarve-

ní; ‰tít a krovky jsou pfieváÏnû hnûdé nebo ãervenohnû-

dé, nûkdy aÏ doãerna. Na bocích zadeãku jsou bílé trojú-

helníkovité skvrny. Oba druhy lze navzájem snadno

rozli‰it podle tvaru posledního zadeãkového ãlánku –

pygidia. U chrousta obecného je pygidium del‰í, prota-

Ïené v dlátovit˘ v˘bûÏek, u chrousta maìalového je krat-

‰í, protaÏené v úzk˘ v˘bûÏek, na konci okrouhle roz‰ífie-

n˘ (u samic je roz‰ífiení nûkdy neznatelné). Chrousti mají

dobfie vyvinut˘ pohlavní dimorfismus projevující se pfie-

dev‰ím ve tvaru tykadel (u samcÛ jsou v˘raznû vûjífiovi-

tá), holenû pfiední nohy (u samic je roz‰ífiená a ozubená,

pfiizpÛsobená k hrabání) a ve tvaru pygidia.

ZPÒSOB ÎIVOTA

Oba druhy chroustÛ mají podobn˘ zpÛsob Ïivota.

Jejich v˘voj trvá v závislosti na klimatick˘ch podmín-

kách 3 nebo 4 roky, u chrousta maìalového i 5 let. Po-

dle toho rozeznáváme tfiílet˘, ãtyfilet˘ nebo pûtilet˘

v˘vojov˘ cyklus. Populace chroustÛ, která po del‰í dobu

vykazuje pravidelnû se opakující roky silného v˘skytu

broukÛ (chroustí roky), se naz˘vá kmen. Na daném úze-

mí se mÛÏe vyskytovat více kmenÛ souãasnû; pak se

rojení opakuje ãastûji, tfieba i kaÏdoroãnû. (Chroust

obecn˘ má na vût‰inû na‰eho území kmeny ãtyfileté, na

jiÏní Moravû tfiíleté. U chrousta maìalového jsou ve

zmínûn˘ch gradaãních oblastech JV Moravy a Polabí

známy kmeny ãtyfileté; napfi. na StráÏnicku probûhlo sil-

né rojení v letech 1995 a 1999 a oãekává se v roce 2003.)

Rojení zaãíná podle poãasí a nadmofiské v˘‰ky

v období od druhé poloviny dubna do zaãátku kvûtna.

Kulminuje do dvou t˘dnÛ od objevení se prvních

broukÛ. Chroust maìalov˘ se rojí o jeden aÏ dva t˘d-

ny dfiíve neÏ chroust obecn˘ a také jeho rojení dfiíve

konãí (vût‰inou jiÏ koncem kvûtna, kdeÏto rojení

chrousta obecného ãasto aÏ koncem ãervna). Na zaãát-

ku rojení pfievaÏují samci, v dobû kulminace rojení se

pomûr pohlaví vyrovnává.

Brouci po vylíhnutí nalétávají do listnat˘ch porostÛ,

kde se bûhem úÏivného Ïíru páfií. (Pro chrousta obec-

ného je charakteristick˘ hromadn˘ veãerní nálet na

porostní okraje, stromofiadí aj. Na rozdíl od nûj úÏivn˘

Ïír chrousta maìalového probíhá na stromech nedaleko

místa vylíhnutí a po celé plo‰e porostu). Oplodnûné

Pygidium samce chrousta obecného (vlevo) a chrousta maìalového (vpravo)

Samci a samice chrousta maìalového pfii Ïíru na dubové vûtvi
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samiãky se zral˘mi vajíãky ustávají doãasnû v Ïíru

a poté kladou do pÛdy vajíãka, obvykle do hloubky 10

– 30 cm, v písãit˘ch pÛdách aÏ 50 cm i více. Dávají

pfiednost lehk˘m prohfiát˘m pÛdám s fiídk˘m pÛdním

krytem, samiãky chrousta maìalového kladou i do pro-

svûtlen˘ch porostÛ. Kladení první vajeãné snÛ‰ky trvá

asi dva dny. Poté samiãky vylézají ze zemû a odlétají

k druhému úÏivnému Ïíru. Následuje druhé kladení,

a u ãásti samic po dal‰ím Ïíru i kladení tfietí. Jedna snÛ‰-

ka obsahuje cca 10 – 30 vajíãek, celkem naklade jedna

samice zhruba 40 – 60 nebo i více vajíãek.

Dal‰í v˘voj je popsán na pfiíkladu ãtyfiletého v˘vo-
jového cyklu. Koncem ãervna a v ãervenci se z vajíãek

líhnou larvy I. instaru, které se zpoãátku zdrÏují pohro-

madû, v pozdním létû se rozlézají. V fiíjnu zalézají do

hlub‰ích vrstev pÛdy, kde pfiezimují (nejãastûji 

v 30 – 60 cm, ale i mnohem hloubûji). Na jafie pfií‰tího

roku, zpravidla koncem dubna a v kvûtnu, vylézají opût

k povrchu, kde v hloubce 5 – 20 cm pokraãují v Ïíru.

V ãervnu nebo ãervenci se ponravy I. instaru svlékají.

Îír ponrav II. instaru trvá obvykle do zaãátku fiíjna, kdy

opût zalézají do hloubky k zimování. Následující rok

probíhá v˘voj obdobnû s pfiemûnou II. instaru ve III.

Dal‰í rok ponravy III. instaru po pfiezimování opût

vylézají do povrchov˘ch vrstev k Ïíru. V ãervenci aÏ

srpnu zalézají do hloubky 20 – 50 cm i více, kde se kuk-

lí. Po 3 – 4 (popfi. aÏ 5) t˘dnech se líhnou noví brouci,

ktefií zÛstávají v kukelní komÛrce aÏ do jara. Pfii tfiíle-
tém cyklu se ponravy I. instaru svlékají v tomtéÏ roce

po vylíhnutí, a to koncem srpna nebo v záfií, takÏe pfie-

zimují larvy II. instaru. Pûtilet˘ v˘vojov˘ cyklus

chrousta maìalového probíhá stejn˘m zpÛsobem jako

cyklus ãtyfilet˘, av‰ak ponravy III. instaru dvakrát pfie-

zimují a kuklí se teprve v ãervenci ãtvrtého roku.

P¤IROZENÍ NEP¤ÁTELÉ

Populace chroustÛ jsou ve v‰ech v˘vojov˘ch stadi-

ích do znaãné míry redukovány fiadou biotick˘ch ãini-

telÛ. Z bakteriálních patogenÛ je to pfiedev‰ím Bacil-
lus septicus insectorum Krass. (vajíãka, dospûlci) 

a B. popilliae Dutky (ponravy). K nejdÛleÏitûj‰ím

houbov˘m patogenÛm infikujících vajíãka, ponravy,

kukly i dospûlce patfií Beauveria bassiana (Bals.)

a Beauveria brongniartii (Sacc.) (= B. tenella
(Delacr.) Siem. = B. densa Pic.), dále houby rodu

Metarhizium, Paecilomyces ad. Z dal‰ích mikroorga-

nismÛ je v˘znamná napfi. Rickettsiella melolonthae
(Krieg) Philip (pfiedev‰ím na ponravách). Z háìátek

parazitujících na ponravách lze uvést napfi. rod Hete-
rorhabditis. Z hmyzích parazitoidÛ ponrav se nejvíce

uplatÀují kuklicovití (Tachinidae) z fiádu dvoukfiíd-

l˘ch. Z ptákÛ patfií k nejv˘znamnûj‰ím hubitelÛm pon-

rav a chroustÛ havrani a rackové, ze savcÛ se Ïiví pon-

ravami zejména krtek a ãerná zvûfi.

V mnoha zemích jsou zkoumány moÏnosti vyuÏití

organismÛ v boji proti chroustÛm. Dosud nejúspû‰nû-

ji se jeví pokusy s entomopatogenními houbami Beau-
veria brongniartii a B. bassiana, pfiípadnû i s entomo-

patogenními háìátky.

KONTROLA

Kontrola v˘skytu chroustÛ se provádí v oblastech

jejich trvalého v˘skytu. Kontrolují se jednak ponravy,

jednak dospûlci (brouci).

Pfii kontrole v˘skytu broukÛ se zaznamenává rok

jejich v˘letu, intenzita rojení a mapují se jejich Ïíro-

vi‰tû.

Ponravy se kontrolují pÛdními sondami nejlépe od

poloviny srpna do konce záfií. Sondy o plo‰e 1 x 1 m

se v uvedeném termínu kopou do hloubky 50 cm;

v pfiípadû pozdûj‰ího termínu kontroly (fiíjen nebo aÏ

duben), kdy jsou larvy zalezlé hloubûji, je tfieba sondy

kopat aÏ do hloubky 1 m. Podle charakteru a velikos-

ti plochy se doporuãuje 2 aÏ 5 sond na hektar.

Zji‰tûn˘ poãet ponrav v pÛdní sondû se porovná

s tzv. kritick˘m poãtem (poãet jedincÛ ‰kÛdce, pfii

nûmÏ mÛÏe vzniknout hospodáfisky v˘znamné po‰ko-

zení). Na pozemek se nedoporuãuje vysazovat sazeni-

ce nebo se má pfiikroãit k hubení ponrav, jestliÏe byly

zji‰tûny následující kritické poãty ponrav chroustÛ na

1 m2, resp. sondu (dolní hranice pro ‰kolku, horní pro

mladou kulturu): 0,5 – 1 ponrava III. instaru, 1 – 2

ponravy II. instaru a 2 – 4 ponravy I. instaru; pro star-

‰í kulturu je poãet vy‰‰í, zhruba dvojnásobn˘. (Uve-

dené údaje pfiedstavují prÛmûrné hodnoty, neboÈ kri-

tick˘ poãet závisí na druhu dfieviny, na stáfií, zdravot-

ním stavu a sponu sazenic, na pÛdních

a povûtrnostních pomûrech a dal‰ích faktorech.)

OCHRANA

Ochranná opatfiení proti chroustÛm se provádûjí

v oblastech, kde jsou ‰kolky a kultury ohroÏeny Ïírem

ponrav, nebo tam, kde je Ïádoucí ochránit dfieviny

pfied Ïírem broukÛ, napfi. v semenn˘ch porostech.

Ochrana proti ponravám i dospûlcÛm chroustÛ je

obtíÏná a problematická.

Preventivní opatfiení mají hlavnû za cíl vytvofiit

optimální podmínky pro rozvoj sazenic.

Patfií sem:

● Kvalitní pfiíprava pÛdy: orba do hloubky 20 – 30 cm

buì celoplo‰nû (pfied zalesnûním) nebo mezifiádko-

vû; zadrÏení vláhy umoÏní vytvofiení lep‰ího kofieno-

vého systému a zv˘‰ení odolnosti sazenic vÛãi Ïíru

ponrav.

● V̆ bûr sadebního materiálu s dobfie rozvinut˘m

kofienov˘m systémem.

● Peãlivé provádûní v˘sadby.

● Vysazování vût‰ího poãtu sazenic.

● Kultury zakládat jen v roce rojení (je-li v oblasti

jen jeden siln˘ kmen chroustÛ), neboÈ vysazené saze-

nice nebudou Ïírem ponrav I. instaru tolik ohroÏeny.

● Ponechávat bufieÀ v kulturách v maximální moÏ-

né mífie, neboÈ se tím sníÏí tlak ponrav na sazenice.

● Podle moÏností vyuÏívat podrostní zpÛsob hos-

podafiení.

12/2002

Borová v˘sadba s typick˘mi pfiíznaky napadení ponravami Borovice v nárostu odumfielé následkem Ïíru ponrav chrousta maìalového

Ponravy chrousta (II. a III. v˘vojového stupnû) Dubov˘ nálet po‰kozen˘ ponravami chrousta
maìalového
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OBRANNÁ OPAT¤ENÍ

Proti ponravám lze z pfiím˘ch obrann˘ch opatfiení

v praxi pouÏít metody mechanické, pûstební a che-

mické; metody biologického boje nejsou dosud bûÏnû

vyuÏitelné v provozním mûfiítku.

Mechanické a pûstební zpÛsoby:
● Hluboká orba v roce pfied zalesnûním. Mechanic-

ky po‰kozuje ponravy a pfiemisÈuje je na povrch, kde

se stávají kofiistí ptákÛ a savcÛ; ãást ponrav hyne také

vlivem nepfiízniv˘ch podmínek, hlavnû sucha.

● UdrÏovat ãern˘ úhor bûhem jedné vegetaãní

sezóny pfied zalesnûním. Orbu do hloubky 15 – 20 cm

je tfieba bûhem této sezóny vykonat nûkolikrát. Kromû

úãinkÛ uveden˘ch v pfiedchozím bodû má zde v˘znam

odstraÀování bufienû a jiného rostlinstva, tedy potrav-

ních pfiíleÏitostí pro ponravy.

● Ve ‰kolkách pokládat sítû s jemn˘mi oky pfied

rojením aÏ do doby jeho skonãení. Samice vylézající

z pÛdy nemohou vykonat úÏivn˘ Ïír a ty, které pfiilé-

távají odjinud, nemohou do pÛdy naklást vajíãka.

Chemické metody:
Hubení ponrav pÛdními insekticidy je problematické

z hlediska ochrany pfiírodního prostfiedí a navíc je ãasto

málo efektivní, zejména proti ponravám I. a II. instaru.

V odÛvodnûn˘ch pfiípadech je moÏno aplikovat gra-

nulovan˘ insekticidní pfiípravek nejlépe jeho vsypáním

do jamky pod kaÏdou sazenici (pfii zalesÀování) nebo

zapravením do pÛdy k jiÏ zakofienûn˘m sazenicím. Pfií-

pravky jsou obecnû nejvíce úãinné na larvy I. instaru,

kdeÏto dospûlé ponravy jsou vÛãi nim znaãnû odolné.

Dal‰ím nedostatkem je, Ïe jejich reziduální úãinnost je

omezena na jednu vegetaãní sezónu; vzhledem k tomu

ponravy, které v roce aplikace nebyly zasaÏeny a pfie-

lezou k sazenicím aÏ v roce následujícím, jiÏ nebudou

pfiípravkem ohroÏeny. (V souãasné dobû v‰ak není pro

pouÏití v lesním hospodáfiství registrován Ïádn˘ pÛdní

insekticid, takÏe je v pfiípadû potfieby nutno poÏádat

o jednorázovou v˘jimku MZe âR.)

Hubení dospûlcÛ leteckou aplikací insekticidních

pfiípravkÛ pfiedstavuje nejefektivnûj‰í zpÛsob obrany

proti chroustÛm, i kdyÏ i v tomto pfiípadû jde o meto-

du z ekologického hlediska znaãnû problematickou.

V souãasné dobû jsou za tímto úãelem registrovány

kontaktní pfiípravky na bázi syntetick˘ch pyrethroidÛ

nebo jim pfiíbuzné, pÛsobící proti ‰irokému spektru

hmyzu. Zámûr na provedení leteckého zásahu je nut-

no projednat s hygienickou sluÏbou a referátem Ïivot-

ního prostfiedí pfiíslu‰ného úfiadu státní správy.

O‰etfiení musí b˘t pfiesnû naãasováno. DÛleÏité je

zasáhnout samiãky v dobû prvního úÏivného Ïíru, neÏ

odlétnou klást vajíãka. Signálem pro zahájení zásahu je

pomûr pohlaví 1:1; na zaãátku rojení pfievládají samci

v pomûru pfiibliÏnû 3:1 aÏ 2:1. Pomûr pohlaví se zji‰Èuje

dennû od zaãátku rojení ze vzorku alespoÀ 400 chrous-

tÛ. K tomuto úãelu lze vyuÏít i svûtelné lapaãe, do kte-

r˘ch chrousti hromadnû nalétávají. (Dfiíve se k upfiesnû-

ní termínu pouÏívala také metoda sledování v˘voje

vajíãek ve vajeãnících samiãek). Orientaãním kritériem

pro zahájení o‰etfiení je takov˘ poãetní stav, kdy se 

na 10 m2 setfiese nejménû 40 chroustÛ. Doba vhodná pro

zásah trvá obvykle jen 3 aÏ 10 dnÛ, podle prÛbûhu poãasí.

Je-li osazení stromÛ jiÏ tak poãetné, Ïe hrozí holo-

Ïír je‰tû pfied ukonãením náletu broukÛ, je v odÛvod-

nûn˘ch pfiípadech (v semenn˘ch porostech aj.) nutno

zahájit o‰etfiení dfiíve a pfiípadnû jej po ukonãení nále-

tu opakovat. Proti chroustu obecnému, kter˘ se sou-

stfieìuje na okrajích porostÛ, se porosty o‰etfiují jen do

hloubky 50 – 100 m, a to ve veãerních hodinách.

Neplatí to pro chrousta maìalového, kter˘ nalétává na

listnaté stromy po celé plo‰e porostÛ.
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Îír ponrav na kofienech borovice Bukové sazenice s oÏran˘mi kofieny a pÛvodce
po‰kození - ponravy

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
1. rok dospûlec v zemi

dospûlec - rojení
vajíãko
larva I. instaru

2. rok larva I. instaru
larva II. instaru

3. rok larva II. instaru
larva III. instaru

4. rok larva III. instaru
kukla
dospûlec v zemi

kontrola - dospûlci
obrana - dospûlci
kontrola - ponravy
obrana chemická - ponravy

V̆ vojov˘ diagram ãtyfiletého cyklu chrousta obecného a období kontrolních a obrann˘ch opatfiení

hlavní období v˘skytu nebo ãinnosti moÏné období v˘skytu nebo ãinnosti




