
KÛrovci
na jehliãnanech



3/2004II LESNICKÁ PRÁCE

P¤ÍLOHA

ÚVOD 

V roce 2003 byly lesní porosty na celém úze-

mí republiky znaãnû oslabeny vlivem extrémní-

ho sucha a na mnoh˘ch místech se jiÏ v prÛbûhu

léta a zejména pak poãátkem podzimu zaãalo

v˘znamnû projevovat jejich po‰kození. Ve smr-

kov˘ch porostech usychaly stojící stromy, ze kte-

r˘ch postupnû opadávalo ‰edozelenû zbarvené

jehliãí. Stromy byly ãasto následnû napadeny

podkorním hmyzem, zejména kÛrovci. Tyto pod-

mínky napomohly k nadmûrnému zv˘‰ení poãet-

ního stavu kÛrovcÛ. Vzniklo tak reálné nebezpe-

ãí jejich pfiemnoÏení, tedy vzniku kalamitního

stavu a nepfiedvídateln˘ch ‰kod na lesních majet-

cích na území celé âeské republiky.

KÛrovcové sou‰e vznikaly buì jednotlivû,

nebo vytváfiely men‰í ãi rozsáhlej‰í ohniska.

Stromy byly nejãastûji napadány l˘koÏroutem

smrkov˘m a l˘koÏroutem leskl˘m. L. leskl˘ se

souãasnû dominantnû vyskytoval v mlad‰ích

porostech (tyãkoviny, tyãoviny). V roce 2003

do‰lo k úplnému dokonãení tfií generací l. smr-

kového v podstatû ve v‰ech nadmofisk˘ch v˘‰-

kách na‰í republiky, místy do‰lo k vylétnutí brou-

kÛ tfietí generace, a to zpravidla pro zaloÏení dal‰í

generace, pfiíp. za úãelem dokonãení zralostního

Ïíru a následného pfiezimování.

Mezi druhy, které se budou nejãastûji v násle-

dujícím období ‰kodlivû projevovat v suchem

oslaben˘ch porostech, patfií zejména l˘koÏrout

smrkov˘ a l˘koÏrout leskl˘, místy se mÛÏe obje-

vit znaãné mnoÏství napaden˘ch stromÛ l˘kohu-

bem matn˘m, v mlad‰ích porostech spolu

s l˘koÏroutem leskl˘m se poãetnû objeví l˘ko-

Ïrout obecn˘. V oblastech se zv˘‰en˘m v˘sky-

tem l˘koÏrouta severského budou stromy ãasto

napadány i tímto druhem. Nezfiídka, a to od nej-

niÏ‰ích poloh aÏ do horsk˘ch oblastí, se v horní

ãásti korun mÛÏe poãetnû objevit také l˘koÏrout

men‰í. V suchem odumírajících nebo odumfie-

l˘ch porostech dochází zpravidla také k pfiemno-

Ïení dfievokaza ãárkovaného, kter˘ pÛsobí jako

technick˘ ‰kÛdce dfieva.

Ve stejné souvislosti bylo pozorováno rovnûÏ

zv˘‰ené napadení podkorním hmyzem v boro-

v˘ch porostech. I zde oãekáváme dal‰í nárÛst

problémÛ, zejména na tepl˘ch, oslunûn˘ch

a vysychav˘ch místech. Nej‰kodlivûj‰ími druhy

kÛrovcÛ na borovici jsou l˘koÏrout vrcholkov˘,

l˘koÏrout leskl˘, l˘kohub sosnov˘, l˘kohub

men‰í, l˘koÏrout borov˘ a z ostatních broukÛ

krasec borov˘ a smoláci.

Na modfiínu lze obdobné problémy oãekávat

s l˘koÏroutem modfiínov˘m nebo pfiípadnû

i l˘koÏroutem smrkov˘m.

Z hlediska úãinné ochrany lesa proti kÛrovcÛm

je v následujícím období dÛleÏité splnûní v‰ech

potfiebn˘ch opatfiení na tlumení jejich gradace,

a to v‰emi vlastníky lesa. Pfii neplnûní tûchto opat-

fiení v poÏadovan˘ch termínech a v poÏadované

kvalitû a rozsahu dochází k dal‰ímu ohroÏení

lesÛ, a to i sousedních vlastníkÛ. DÛsledné dodr-

Ïení v‰ech metod boje proti napadení kÛrovci

v‰emi vlastníky lesa je naléhav˘m obecn˘m

zájmem ochrany lesa, neboÈ jinak vynaloÏené

prostfiedky na obranná opatfiení budou znehodno-

ceny a nepovedou k vytãenému cíli.

Základní principy ochrany lesa proti kÛrov-

cÛm jsou:

● Vãasné odstraÀování materiálu vhodného

pro rozmnoÏování kÛrovcÛ.

● JestliÏe existuje nebezpeãí vzniku kalamit-

ního stavu nebo tento stav jiÏ nastal, je vlast-

ník lesa povinen provést bezodkladnû opat-

fiení, která povedou k redukci a k zamezení

dal‰ího ‰ífiení kÛrovcÛ.

● Ve‰keré polomy, v˘vraty a dfiíví atraktivní

pro rozvoj kÛrovcÛ vzniklé do 31. bfiezna

musí b˘t zpracovány nebo asanovány nej-

pozdûji do 31. kvûtna; v lesních porostech,

které alespoÀ ãásteãnû zasahují do polohy

nad 800 m nadmofiské v˘‰ky, do 30. ãervna

bûÏného roku.

Pro chemickou asanaci je dovoleno pouÏívat

pouze schválené pfiípravky uvedené v „Seznamu

povolen˘ch pfiípravkÛ na ochranu rostlin“, dále

jen „Seznam“, kter˘ vydává Ministerstvo zemû-

dûlství âR ve spolupráci se SRS Brno, nebo

v „Seznamu povolen˘ch pfiípravkÛ na ochranu

lesa“, sestavovaného pracovníky VÚLHM Jílo-

vi‰tû - Strnady (tento seznam kopíruje a pro pra-

xi doplÀuje v˘‰e uveden˘ seznam), a to v soula-

du s platn˘mi etiketami.

Borovice odumfielé v dÛsledku napadení l˘koÏrou-
tem vrcholkov˘m L˘koÏrout smrkov˘

Rozpad smrkového porostu po napadení l˘koÏroutem smrkov˘m
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Nejv˘znamnûj‰í kÛrovci na smrku, l˘koÏrout

smrkov˘ a l˘koÏrout leskl˘ jsou podle §3,

vyhlá‰ky ã. 101/1996 Sb. v platném znûní jme-

nováni jako kalamitními ‰kÛdci pfii jejichÏ pfie-

mnoÏení jsme povinni pfiijímat obranná opatfiení.

Víceménû stejná opatfiení jsme povinni provádût

i v pfiípadû pfiemnoÏení dal‰ích kÛrovcÛ (§4).

Podle populaãní hustoty a po‰kození lesních

porostÛ rozli‰ujeme (pfiíloha 2, vyhlá‰ky):

● základní stav - je takov˘ poãetní stav

l˘koÏroutÛ, kdy objem kÛrovcového dfiíví

z pfiedchozího roku v prÛmûru nedosáhl 1 m3

na 5 ha smrkov˘ch porostÛ a nedo‰lo

k vytváfiení ohnisek;

● zv˘‰en˘ stav - je takov˘ poãetní stav, kdy

objem kÛrovcového dfiíví v prÛmûru pfiekro-

ãil 1 m3 na 5 ha smrkov˘ch porostÛ a do‰lo

k vytvofiení ohnisek; tento stav upozorÀuje

na moÏnost pfiemnoÏení;

● kalamitní stav - je takov˘ poãetní stav, kte-

r˘ zpÛsobuje rozsáhlá po‰kození porostÛ na

stûnách, pfiíp. vznik rozsevÛ uvnitfi porostÛ.

Kontrola

Pfii základním stavu (latenci) se v˘skyt l˘ko-

ÏroutÛ kontroluje pfii pochÛzkách, doplÀkovû

také pomocí lapákÛ nebo feromonov˘ch lapaãÛ.

Souãasnû musí b˘t dÛslednû vyhledáváno a vãas

asanováno kÛrovcové dfiíví a prÛbûÏnû odstraÀo-

váno pro kÛrovce atraktivní dfiíví.

Pfii zv˘‰eném stavu zÛstává povinnost dÛsled-

nû vyhledávat a vãas asanovat kÛrovcové dfiíví

a prÛbûÏnû odstraÀovat dfiíví atraktivní a v˘skyt

se kontroluje pomocí lapákÛ nebo feromonov˘ch

lapaãÛ, u l˘koÏrouta smrkového ve v‰ech poros-

tech star‰ích 60 let se zastoupením smrku nejmé-

nû 20 %, u l. severského a l. men‰ího v porostech

star‰ích 40 let a u l. lesklého pfiedev‰ím v prosto-

rech ve stáfií 20–40 let (pfii kalamitním pfiemno-

Ïení podle potfieby i v porostech mlad‰ích nebo

naopak star‰ích).

Lapáky a feromonové lapaãe se v porostech

instalují na nejohroÏenûj‰í místa, a to alespoÀ 

1 lapák nebo feromonov˘ lapaã na 5 ha. V tomto

pfiípadû plní kontrola ãásteãnû jiÏ obrannou funkci.

V˘skyt l˘kohuba matného kontrolujeme pfii

pochÛzkách obdobnû jako v˘‰e uvedené druhy

l˘koÏroutÛ, více se soustfiedíme na sledování

napadení na podúrovÀov˘ch a ustupujících stro-

mech roztrou‰enû po porostu a na místech osla-

ben˘ch pfiísu‰kem.

Symptomy po‰kození

Napadené smrky po náletu zaãínají v místech

závrtÛ smolit. Je-li nálet úspû‰n˘, objevují se na

kÛfie stojících stromÛ vedle závrtov˘ch otvorÛ

malé hromádky tmavohnûd˘ch drtinek, slepe-

n˘ch mízou, které v‰ak záhy, po oschnutí, opad-

nou. V pfiípadû náletu l. smrkov˘m zÛstávají na

kofienov˘ch nábûzích a za ‰upinkami ve spodní

ãásti kmene dobfie patrné drtinky, sypající se ze

závrtov˘ch otvorÛ. Dále po náletu kÛrovcÛ

dochází k barevn˘m zmûnám jehliãí, které svût-

lá, pozdûji rezne a postupnû opadává, a souãasnû

zaãíná v místû primárního náletu opadávat kÛra.

Opad kÛry mÛÏe b˘t urychlen, je-li strom „znaã-

kován“ ptáky. V pfiípadû rychlého v˘voje dochá-

zí k opadu kÛry dfiíve neÏ k barevné zmûnû jehli-

ãí. Na napadeném leÏícím kmenu jsou místa

závrtu dobfie patrná podle hromádek drtinek.

Sloupnutím kÛry napadeného kmenu odkryjeme

typické poÏerky pfiíslu‰n˘ch druhÛ. Vitální strom

je schopen vlivem sv˘ch obrann˘ch reakcí zavr-

távající se brouky zavalit v˘ronem pryskyfiice

(smolením) a tím se ubránit napadení.

V pfiípadû kontroly napadení l. seversk˘m je

tfieba vizuálnímu vyhledávání vûnovat znaãnou

pozornost, neboÈ brouci napadají horní ãást koru-

ny, takÏe není moÏné zjistit u stojících stromÛ

závrtové otvory ani drtinky na kofienov˘ch nábû-

zích. Barevné zmûny jehliãí se projevují v fiadû

pfiípadÛ aÏ v dobû, kdy brouci nové generace jiÏ

vylétávají. Jedin˘m symptomem napadeného

stromu je pak opadávající kÛra, kdy je nutné tako-

vé stromy ihned asanovat. Obdobnû je problema-

tické vãasné rozpoznání náletu i u dal‰ích druhÛ

kÛrovcÛ, vyvinujících se v korunové ãásti stromu.

Ochrana

Úãinná obranná opatfiení proti l. smrkovému

jsou zaloÏena na tfiech základních principech,

zahrnujících preventivní opatfiení i kurativní

zásahy, která je v‰ak moÏno obecnû pouÏít i pro

ostatní druhy:

● vãasné zpracování ve‰kerého dfiíví vhodné-

ho pro v˘voj a namnoÏení l˘koÏrouta smr-

kového (napfi. vûtrné polomy apod.);

● vãasné odstranûní (nebo asanace) ve‰keré-

ho materiálu napadeného l˘koÏroutem smr-

kov˘m;

● soustfiedûní a hubení l˘koÏrouta smrkového

v ohniscích Ïíru (napfi. lapáky, feromonov˘-

mi lapaãi, otráven˘mi lapáky apod.).

Preventivní opatfiení
Obecn˘m základem prevence je zvy‰ování

ekologické stability lesních porostÛ, pfiedev‰ím

vhodnou dfievinnou skladbou, zvy‰ování biodi-
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ZÁKLADNÍ METODY KONTROLY A OCHRANY
P¤ED HLAVNÍMI DRUHY KÒROVCÒ NA SMRKU

1. l˘koÏrout smrkov˘ - Ips typographus (L.) 

2. l˘koÏrout seversk˘ - Ips duplicatus (Sahl.) 

3a. l˘koÏrout leskl˘ - Pityogenes chalcographus (L.) sameãek 

3b. l˘koÏrout leskl˘ - Pityogenes chalcographus (L.) samiãka

4. l˘koÏrout men‰í - Ips amitinus (Eichh.)  

5. l˘kohub matn˘ - Polygraphus poligraphus (L.) 

6. l˘koÏrout obecn˘ - Pityophthorus pityographus (Ratz.)  

7. dfievokaz ãárkovan˘ - Trypodendron lineatum (Ol.)

1

6 7

2 3a 3b 4 5
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verzity lesních porostÛ, zejména zlep‰ováním

podmínek pro ptactvo a entomofágní hmyz.

Po cel˘ rok je nutné dÛslednû vyhledávat,

vyznaãovat, evidovat a hlavnû vãas zpracovávat

kÛrovcové stromy a ostatní kÛrovcové dfiíví.

Dále je tfieba vãas odstraÀovat z lesa ve‰ker˘

vhodn˘ materiál pro namnoÏení l˘koÏrouta smr-

kového, tj. vytûÏené dfiíví, tûÏební odpad, polo-

my a v˘raznû fyziologicky oslabené stromy, a to

pfied zaãátkem jeho rojení. Dfiíví, které není moÏ-

né z provozních dÛvodÛ vãas odvézt z lesa a kte-

ré je pro kÛrovce atraktivní, je moÏné vyuÏít jako

lapáky (asanovat po napadení) nebo u druhÛ, kde

mÛÏeme vyuÏít feromony, jako otrávené lapáky

(preventivní o‰etfiení vhodn˘mi insekticidy

a navnadûní feromonov˘mi odparníky).

Po rozsáhl˘ch vûtrn˘ch kalamitách je v˘hod-

nûj‰í zaãít zpracovávat roztrou‰ené jednotlivé

polomy (kde hrozí rozptyl napadení kÛrovci na

velk˘ch plochách) a postupovat smûrem k vût‰ím

celkÛm, kde se v pfiípadû ãasové tísnû dají snad-

nûji uplatnit asanaãní metody.

Slab‰í materiál je nejlépe spalovat nebo ‰tûpko-

vat ãi drtit, neboÈ tak alespoÀ ãást biomasy zÛstá-

vá v lese. Stejn˘m zpÛsobem je nutné zpracovávat

i materiál z profiezávek, pfiípadnû z probírek.

Kurativní obranná opatfiení
Úãinná obranná opatfiení nutnû vycházejí z peãli-

vû realizovan˘ch preventivních zásahÛ, a to zejmé-

na z dÛsledného a vãasného odstraÀování ve‰kerého

kÛrovci napadeného dfiíví. Dále jsou k hubení tûch-

to ‰kÛdcÛ vyuÏívány lapáky, feromonové lapaãe,

otrávené lapáky a dal‰í, ménû tradiãní metody.

Poãet odchytov˘ch zafiízení pro jarní rojení se

stanoví podle kalamitního základu a rovná se 1/8

vãas zpracovan˘ch stromÛ (stojících i leÏících,

vãetnû dfiíví na skládkách, polomÛ apod.) napa-

den˘ch l˘koÏrouty. K takto urãenému mnoÏství

se pfiidává 1–2 odchytové zafiízení na kaÏd˘ ãás-

teãnû nebo zcela l˘koÏrouty opu‰tûn˘ strom.

Poãet odchytov˘ch zafiízení pro letní rojení

vychází ze stupnû odchytu, resp. napadení (viz

tab. 1). Pfii slabém stupni se mohou odchytová

zafiízení pfiemístit na vhodnûj‰í lokalitu, pfii stfied-

ním stupni zÛstávají ve stejném poãtu, pfii silném

se pfiimûfienû zvy‰ují. K takto urãenému mnoÏství

se pfiidává 1 odchytové zafiízení na kaÏd˘ ãásteã-

nû nebo zcela l˘koÏroutem opu‰tûn˘ strom.

Lapáky
Lapákem rozumíme skácen˘, zdrav˘, odvût-

ven˘ smrk nebo jeho ãásti, atraktivní pro nálet

kÛrovcÛ, pfiipraven˘ pro jejich kontrolu a hube-

ní. Lapáky se zakr˘vají po celé délce vûtvemi

(jako ochrana proti pfiedãasnému vysychání)

a pro zv˘‰ení jejich úãinnosti (vyuÏití plochy) se

doporuãuje jejich podkládání. U lapákÛ není nut-

né dodrÏovat Ïádnou bezpeãnostní vzdálenost, je

moÏné je pfiipravovat pfiímo v porostech, nesmí

zarÛst bufiení (nutnost o‰lapování) a pokládají se

zpravidla do polostínu.

Lapáky I. série, urãené k zachycení pfiezimují-

cích broukÛ (jarní rojení), se pfiipravují zpravidla

v bfieznu, ve vy‰‰ích polohách v dubnu. Nedoporu-

ãuje se pfiíprava na podzim, zejména ve vy‰‰ích

polohách s dlouhotrvající pokr˘vkou snûhu. Umis-

Èují se na okraje porostÛ; z celého poãtu lapákÛ se

dvû tfietiny umístí na v˘sluní a jedna tfietina do

polostínu. Poãet lapákÛ I. série na l. smrkového se

doporuãuje stanovit tak, Ïe jednak na kaÏd˘ ãásteã-

nû nebo ãerstvû zcela opu‰tûn˘ kÛrovcov˘ strom se

pfiipraví 1 lapák a jednak se na kaÏd˘ch 10 m3 vãas

zpracované hmoty pfiipraví 1–2 lapáky. Stupnû

napadení se hodnotí v nejvíce napadené ãásti kme-

ne a jsou pro jednotlivé druhy uvedeny v tab. 1.

Je-li na lapácích zji‰tûn stfiední a siln˘ stupeÀ

napadení, poloÏí se ihned po ukonãení rojení pro

zachycení pfierojujících se imág dal‰í lapáky

v poãtu jedné pûtiny lapákÛ stávajících. Dal‰í

lapáky se pfiikacují, jsou-li jiÏ poloÏené lapáky

plnû obsazeny.

Lapáky II. (resp. III.) série, urãené k zachycení

dal‰ích generací, se pfiipravují prÛbûÏnû; mûly by

b˘t pfiipraveny dfiíve, neÏ jsou staré lapáky asano-

vány. Poãet lapákÛ II. série vychází ze stupnû

napadení lapákÛ I. série. Pfii slabém stupni napa-

dení lapákÛ I. série se lapáky II. série nemusí

pokládat (pfiíp. se mohou vyuÏít ke kontrole). Pfii

stfiedním stupni napadení se poãet lapákÛ sniÏuje

o polovinu. Pfii silném stupni napadení se klade

stejn˘ poãet lapákÛ II. série nebo se jejich poãet

pfiimûfienû zvy‰uje. K takto stanovenému poãtu

lapákÛ se pfiidá poãet lapákÛ rovnající se 

1–2násobku ãásteãnû nebo ãerstvû zcela opu‰tû-

n˘ch kÛrovcov˘ch stromÛ.

Podle prÛbûhu v˘voje l˘koÏrouta smrkového

(v závislosti na prÛbûhu poãasí), je-li nebezpeãí

zaloÏení 3. generace, kladou se lapáky dal‰í série za

stejn˘ch podmínek jako pfii kladení lapákÛ II. série.

Lapáky se pravidelnû kontrolují, a to od poãát-

ku rojení v intervalu 7–10 dní aÏ do doby jejich

asanace. Pfii evidenci lapákÛ se kromû ãísla

a série zaznamenávají místo a datum poloÏení

lapáku, data kontrol se stupnûm v˘voje l˘ko-

Ïrouta, stupeÀ napadení a datum asanace. Vãas-

ná asanace lapákÛ je klíãov˘m momentem pro

úspû‰né pouÏití této metody. Lapák, ze kterého

l˘koÏrout smrkov˘ vylétne, je nejen nefunkãní,

ale zároveÀ zvy‰uje populaci ‰kÛdce v porostu.

Pfii vyuÏití lapákÛ pro odchyt l. severského je

tfieba tyto pouÏívat jen v kombinaci s feromono-

v˘m odparníkem, protoÏe na pokácené dfievo

brouci jinak nenalétávají. Hodnotí se zejména

horní polovina kmene. K ãásteãné obranû dochá-

zí i pfii asanaci zlomen˘ch ãi nalomen˘ch, ale

V̆ letové otvory l˘koÏrouta severského V̆ letové otvory l˘koÏrouta smrkového

Prostorové rozmístûní kÛrovcÛ na smrku



VLESNICKÁ PRÁCE

P¤ÍLOHA

3/2004

zavû‰en˘ch stromÛ, které jsou l˘koÏroutem

seversk˘m velice ãasto napadány, protoÏe sv˘m

charakterem nejvíce vyhovují jeho potravním

nárokÛm. Navnazení feromonem je moÏno pou-

Ïít u tohoto druhu i na lapácích „nastojato“.

U l˘koÏrouta lesklého se pro jarní rojení

doporuãuje jeden stromov˘ lapák (lapací hro-

mada) na kaÏd˘ch zhruba 5 m prÛmûru ohniska

(v tyãkovinách nebo tyãovinách), popfi. na 5 m3

vãas asanovaného dfiíví napadeného l. leskl˘m

(star‰í porosty).

VyuÏití této metody pro l˘kohuba matného je

problematické, v praxi se v podstatû nepouÏívá,

neboÈ jeho nálet není zpravidla soustfiedûn na tak-

to pfiipravené dfiíví. âásteãné úspûchy byly pfii

pfiípravû lapákÛ „nastojato“, kdy je odkornûn

pruh kÛry pfii patû stromu.

Stanovení stupnû napadení lapákÛ jednotliv˘-

mi vybran˘mi druhy je uvedeno v tab. 1.

Feromonové lapaãe
Feromonov˘ lapaã je past slouÏící k zachyce-

ní lákaného druhu kÛrovce za pouÏití feromono-

vé návnady. Feromonová návnada je odparník

obsahující urãité mnoÏství agregaãního feromo-

nu pfiíslu‰ného druhu zaji‰Èující samovolné uvol-

Àování feromonu do ovzdu‰í v mnoÏství vhod-

ném pro lákání ‰kÛdce.

Feromonové lapaãe se instalují podle následu-

jících zásad:

● bezpeãnostní vzdálenost od nejbliÏ‰ího

zdravého smrku nemá klesnout pod 10 m

a nemûla by pfiekroãit 25 m;

● lapaã nesmí b˘t zakryt˘ bufiení (to platí po

celé období odchytu);

● úãinná plocha nárazov˘ch lapaãÛ má b˘t

zhruba v prsní v˘‰ce;

● minimální vzdálenost mezi jednotliv˘mi

feromonov˘mi lapaãi se doporuãuje 20 m,

pfii kalamitním stavu v rozsáhl˘ch ohniscích

mohou b˘t rozestupy i mnohem men‰í;

● u l. lesklého se lapaãe instalují v tyãkovi-

nách a tyãovinách ve vzdálenosti 10–15 m,

v porostech star‰ích 5–8 m od nejbliÏ‰ího

zdravého smrku (popfi. borovice, modfiínu).

Pro jarní rojení l. lesklého se doporuãuje v tyã-

kovinách a tyãovinách umístit 1 feromonov˘

lapaã na kaÏd˘ch zhruba 5 m prÛmûru nalezené-

ho ohniska Ïíru tohoto kÛrovce (tyãky, tyãkovi-

ny) nebo 5 m3 vãas zpracovaného dfiíví napade-

ného l. leskl˘m (ve star‰ích porostech). Pfii

vzdálenosti mezi jednotliv˘mi ohnisky nad 150 m

se lapaãe instalují do bezprostfiední blízkosti

ohnisek (pfii dodrÏení nutné bezpeãnostní vzdá-

lenosti), pfii men‰í vzdálenosti se pak umísÈují

v pravideln˘ch rozestupech podél porostního

okraje.

Feromonové lapaãe se kontrolují v intervalu 

7–10 dní, v období vrcholného rojení v kalamit-

ních oblastech i ãastûji. Souãasnû s feromonov˘-

mi lapaãi se kontroluje i pfiípadn˘ nálet kÛrovcÛ

na okolních stromech. Feromonové lapaãe se

evidují. Kromû ãísla lapaãe se zaznamenávají

místo instalace lapaãe, datum vyvû‰ení návnady,

data kontrol s poãtem zachycen˘ch broukÛ a stu-

peÀ odchytu.

Pro jarní rojení se doporuãuje instalovat na

kaÏd˘ ãásteãnû nebo ãerstvû opu‰tûn˘ kÛrovco-

v˘ strom alespoÀ 1 feromonov˘ lapaã a dále 1–2

feromonové lapaãe na kaÏd˘ch 10 m3 vãas zpra-

covaného kÛrovcového dfiíví. Pfii stanovení poãtu

feromonov˘ch lapaãÛ pro letní rojení se vychází

ze stupnû odchytu v jarním rojení.

Pro urãení mnoÏství zachycen˘ch jedincÛ pla-

tí pfiepoãet, po odstranûní hrub˘ch neãistot, vãet-

nû velk˘ch druhÛ necílového hmyzu, Ïe z 1 cm3

(1 ml) je pfiibliÏnû 35 jedincÛ l. smrkového, 550

l. lesklého a 80 l. severského. Stupnû odchytu

jsou uvedeny v tab. 1.

Podobnû jako u lapákÛ se k takto urãenému

poãtu lapaãÛ doporuãuje pfiidat alespoÀ jeden

feromonov˘ lapaã na kaÏd˘ ãásteãnû nebo zcela

opu‰tûn˘ kÛrovcov˘ strom.

Doba úãinnosti feromonové návnady vypl˘vá

z údajÛ uveden˘ch na etiketû pfiípravku

a v „Seznamu“.

Otrávené lapáky
Otráven˘m lapákem rozumíme skácen˘

a odvûtven˘ smrk nebo jeho ãást (optimální dél-

ka 4 m), celopovrchovû o‰etfien˘ vhodn˘m

insekticidem tûsnû pfied pfiedpokládan˘m zaãát-

kem rojení kÛrovcÛ a opatfien˘ feromonovou

návnadou (tato metoda vyuÏitelná pouze u druhÛ

kÛrovcÛ, u nichÏ je dostupn˘ feromonov˘ odpar-

ník). Mohou se pouÏít i ãerstvá jednometrová

polena sestavená do trojnoÏek s odparníkem

umístûn˘m pod vrcholem.

Pro stanovení poãtu otráven˘ch lapákÛ urãe-

n˘ch k obranû platí obdobné zásady jako pfii pou-

Ïívání feromonov˘ch lapaãÛ. Bezpeãnostní

vzdálenost feromonové návnady na otráveném

Populaãní hustota StupeÀ odchytu v lapaãích StupeÀ napadení lapákÛ (stromu) Kontrolní
a obranná 
opatfiení

l. smrkov˘ l. leskl˘ l. seversk˘ l. smrkov˘ l. leskl˘ l. seversk˘
Základní stav do 1 000 ks do 10 000 ks do 300 ks ménû neÏ 0,5 ménû neÏ 1 ménû neÏ 0,5 pouze

závrtu na 1 dm2 závrt na 1 dm2 závrtu na 1 dm2 kontrola
Zv˘‰en˘ stav 1 000 - 4 000 ks 10 000 - 300 - 1 000 ks 0,5 - 1 závrt 1 - 2 závrty 0,5 - 1 závrt obrana

- 50 000 ks na 1 dm2 na 1 dm2 na 1 dm2 stejná
Kalamitní stav nad 4 000 ks nad 50 000 ks nad 1 000 ks více neÏ 1 závrt více neÏ 2 více neÏ 1 obrana se

na 1 dm2 závrty na 1 dm2 závrt na 1 dm2 navy‰uje

Tab 1: Stupnû odchytu v lapaãích a napadení lapákÛ l. smrkového, l. lesklého a l. severského

PoÏerky

1. l˘koÏrout smrkov˘ - Ips typographus (L.)

2. l˘koÏrout seversk˘ - Ips duplicatus (Sahl.) 

3. l˘koÏrout leskl˘ - Pityogenes chalcographus (L.)

4. l˘koÏrout men‰í - Ips amitinus (Eichh.) 

5. l˘kohub matn˘ - Polygraphus poligraphus (L.)

6. l˘koÏrout obecn˘ - Pityophthorus pityographus
(Ratz.)  

7. dfievokaz ãárkovan˘ - Trypodendron lineatum (Ol.)

1

2

3

4

5

6

7
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Kontrola

Kontrola se provádí okulárnû pochÛzkou nebo

za pomocí stromov˘ch leÏících lapákÛ. Vizuální

kontrola se provádí pochÛzkami, vyhledávají se

odumírající a ãerstvû odumfielé borovice, kde se

sledují závrty, resp. poÏerky jednotliv˘ch druhÛ.

RovnûÏ je moÏné kontrolovat vûtve - zbytky po

tûÏbû, resp. vr‰ky v˘vratÛ nebo ãerstvé pafiezy.

V lokalitách, kde se jednotlivé druhy vyskytují

ve zv˘‰eném stavu, je moÏné pro kontrolu klást

i lapáky (viz obrana). Nutné je rozli‰it napadení

rÛzn˘mi druhy kÛrovcÛ. V korunové ãásti kme-

ne a na vûtvích se vyskytují l˘koÏrout vrcholko-

v˘, l˘kohub men‰í nebo zástupci rodu Pityoge-
nes, nejãastûji l˘koÏrout leskl˘. Spodní ãást

kmene s rozpraskanou borkou je obsazována

l˘kohubem sosnov˘m a l˘koÏroutem borov˘m.

Nálet l˘kohubÛ a l. borového lze snadno rozeznat

podle typick˘ch v˘ronÛ pryskyfiice v místû závr-

tu. V̆ ‰i populaãní hustoty l˘kohubÛ je moÏné

posuzovat také podle stavu zelen˘ch korun

v porostu. V dÛsledku jejich úÏivného Ïíru v jed-

no- aÏ tfiílet˘ch letorostech, kde pfii pohlavním

dozrávání vyÏírají dfieÀ v˘honÛ, tyto odumírají,

zasychají a odlamují se vûtrem, ãímÏ po nûkoli-

kaletém pÛsobení dochází k tzv. sestfiíhání koru-

ZÁKLADNÍ METODY KONTROLY A OCHRANY
P¤ED HLAVNÍMI DRUHY KÒROVCÒ NA BOROVICI

l˘koÏrout vrcholkov˘

Ips acuminatus (Gyll.)

l˘koÏrout  leskl˘ 

Pityogenes 
chalcographus (L.)

l˘koÏrout borov˘ 

Ips sexdentatus (Börner)

l˘kohub sosnov˘ 

Tomicus piniperda (L.)

l˘kohub men‰í 

Tomicus minor (Hartig)

l˘koÏrout obecn˘ 

Pityophthorus 
pityographus (Ratz.)

lapáku od nejbliÏ‰ího stojícího smrku by nemûla

klesnout pod 6 m.

Otrávené lapáky je vhodné pouÏívat zejména

na nepfiístupn˘ch lokalitách, kde by nebylo moÏ-

né pravidelnû kontrolovat lapáky ãi feromonové

lapaãe. Tato metoda je z ekologického pohledu

nejménû vhodná, neboÈ pfii ní dochází k v˘znam-

nému hubení predátorÛ kÛrovcÛ.

Úãinnost otráven˘ch lapákÛ se udrÏuje v prÛ-

bûhu celé sezóny pfiípadn˘m opakovan˘m o‰etfio-

váním insekticidy spoleãnû s v˘mûnou feromo-

nové návnady. Trvání úãinnosti chemického

o‰etfiení a feromonové návnady vypl˘vá z údajÛ

uveden˘ch na etiketû pfiípravku a v „Seznamu“.

Feromonová návnada ani otráven˘ lapák nesmí

b˘t pfiekryty bufiení. Úãinnost otráven˘ch lapákÛ

se kontroluje namátkovû podkládáním otráve-

n˘ch lapákÛ plachtami, kde se zji‰Èuje poãet uhy-

nul˘ch imág kÛrovcÛ. Souãasnû se kontroluje,

zda nedochází k v˘voji ‰kÛdcÛ pod kÛrou otráve-

ného lapáku.

Netradiãní metody
Mezi netradiãní zpÛsoby obrany patfií metoda

usmûrÀování náletu kÛrovcÛ na okraje smrko-

v˘ch porostÛ. Metodu je moÏné pouÏít v násle-

dujících pfiípadech:

● máme k dispozici úãinn˘ feromonov˘

odparník na vybran˘ druh kÛrovce;

● ve vybran˘ch porostech je v bûÏném roce

plánována obnovní tûÏba;

● v porostech by vzhledem ke kalamitnímu

stavu kÛrovcÛ i v pfiípadû uplatnûní klasic-

k˘ch obrann˘ch metod do‰lo s nejvy‰‰í prav-

dûpodobností k napadení porostních stûn;

● zaji‰tûní souladu s postupem tûÏebních prací.

Princip této metody spoãívá v tom, Ïe v urãe-

n˘ch porostech se na 3–5 okrajov˘ch stromech

navûsí po jednom feromonovém odparníku. Poãet

umûle zaloÏen˘ch ohnisek vychází z moÏného

ohroÏení porostu. Zhruba 15–20 dní po náletu se

napadené stromy pokácejí a vyvezou z lesa nebo

asanují na místû. JestliÏe je poãet napaden˘ch stro-

mÛ stejn˘ nebo niÏ‰í neÏ poãet vyvû‰en˘ch odpar-

níkÛ, je moÏné tento postup ukonãit. JestliÏe je

poãet napaden˘ch stromÛ vy‰‰í neÏ poãet vyvû‰e-

n˘ch odparníkÛ, pak je vhodné cel˘ cyklus opa-

kovat. Metoda vyÏaduje dobrou organizaci práce,

aby nedo‰lo k vylétnutí brouka ze stojících stro-

mÛ. Nejvhodnûj‰í je uplatnit tuto metodu v obdo-

bí masového jarního rojení, ale je moÏné ji pouÏít

v celém období v˘skytu kÛrovcÛ.

Pfii zpracování rozsáhl˘ch vûtrn˘ch polomÛ je

moÏné vyvû‰ením feromonov˘ch odparníkÛ

(obdobnû jako v pfiedchozí metodû) do pfiístup-

n˘ch ãástí polomÛ usmûrnit nálet kÛrovcÛ tak,

aby nedo‰lo k jejich rozptylu po celém polomu.

V tomto pfiípadû je moÏné ãást polomu pfiedem

o‰etfiit insekticidy a pouÏít ji jako otrávené lapá-

ky. (Princip otráven˘ch lapákÛ lze uplatnit i pro

skládku.)

Pfii dlouhodobém skladování dfiíví, kde hrozí

napadení skládky kÛrovci a následná asanace by

byla technicky problematická, je moÏné pouÏít

preventivní zkrápûní vodou, které zabrání jejímu

napadení.

Asanace kÛrovcového dfiíví, vãetnû lapákÛ
Rozeznáváme asanaci mechanickou a chemic-

kou. Mechanická asanace se provádí jednak

odkornûním (hroubí), jednak ‰tûpkováním, drce-

ním nebo spálením (nehroubí). âím men‰í je

v˘sledná ‰tûpka, tím lépe. Mechanická asanace

je plnû úãinná, provádí-li se do stadia larvy. Jak-

mile se objevují v poÏercích kukly nebo Ïlutí ãi

hnûdí brouci, je jiÏ víceménû neúãinná. Zde

dochází k zahubení pouze pfiímo po‰kozen˘ch

broukÛ. Úãinnost je v tomto pfiípadû moÏné znaã-

nû zv˘‰it, jestliÏe sloupanou kÛru ihned spálíme;

loupání v‰ak musí b˘t provedeno za chladného

poãasí, aby brouci neodlétali nebo neodlézali.

Pfiímé spálení napadeného nehroubí je plnû úãin-

né stále, i kdyÏ je limitováno poãasím, které

ovlivÀuje období, kdy je pálení povoleno.

Pro chemickou asanaci je dovoleno pouÏívat

pouze schválené pfiípravky uvedené v „Sezna-

mu“. S asanací insekticidy se musí zaãít vãas, tj.

od poãátku náletu (aby se zabránilo zaloÏení ses-

terského pokolení kÛrovcÛ), a ukonãit ji nejpo-

zdûji v dobû, kdy se v poÏerku vyskytují kukly

nebo Ïlutí brouci nové generace.

U nehroubí se zpravidla chemická asanace

neprovádí s ohledem na obtíÏnost dokonalé

pokryvnosti (vûtve, vr‰ky stromÛ, velmi ãasto na

hromadách), a tím sníÏené úãinnosti. Pfii chemic-

ké asanaci je nutné dÛslednû dbát na kvalitu pro-

vedené práce, jinak mÛÏe b˘t úãinnost znaãnû

sníÏena. Vedle neÏádoucí ekologické zátûÏe je to

jeden z dÛvodÛ upfiednostÀování mechanické

asanace v‰ude tam, kde je to moÏné.

L˘koÏrout men‰í se zpravidla vyskytuje spo-

leãnû s l. smrkov˘m, pfiípadnû l. seversk˘m.

Z tohoto dÛvodu pro nûj platí obdobné postupy

ochrany lesa pfied jeho napadením, neboÈ pfii pro-

vádûní obrann˘ch opatfiení proti tûmto druhÛm je

i tento souãasnû likvidován. Obdobnû je tomu

s l˘koÏroutem obecn˘m, kter˘ má v podstatû

shodnou bionomii jako l. leskl˘.
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ny. Toto je moÏné pozorovat pfiímo na korunách

stromÛ, ale také podle mnoÏství opadan˘ch leto-

rostÛ na zemi.

Pro kontrolu pomocí lapákÛ je vhodné kácet

stromy stfiednû silné s dostateãnû silnou borkou

v prÛbûhu zimního období, nejpozdûji do konce

února pro zachycení rojení l˘kohubÛ, nebo

pozdûji, v bfieznu a dubnu, pro l˘koÏrouty. Pfii

kontrole je tfieba vûnovat pozornost zvlá‰È kaÏdé

ãásti kmene s ohledem na rÛzné potravní nároky

jednotliv˘ch druhÛ, obdobnû jako pfii vizuální

kontrole stojících stromÛ.

Kontrola feromonov˘mi lapaãi se neprovádí,

na trhu nejsou dostupné Ïádné dostateãnû úãinné

feromonové odparníky na druhy vyskytující se

na borovici, vyjma l. lesklého (viz v˘‰e u smrku).

Ochrana

Preventivní opatfiení
Preventivní opatfiení, stejnû jako u v‰ech

ostatních kÛrovcÛ, vycházejí z vãasného

a dÛsledného odstranûní ve‰kerého materiálu

vhodného pro namnoÏení jednotliv˘ch druhÛ

kÛrovcÛ. V praxi to znamená odstraÀování ve‰-

ker˘ch v˘vratÛ, vãetnû vûtví, a tûÏebních zbytkÛ

do konce dubna. Po tomto termínu je odstraÀuje-

me aÏ do konce záfií prÛbûÏnû, pokud je nechce-

me vyuÏít jako lapáky a asanovat aÏ po jejich

napadení. Vûtve je moÏné za vhodn˘ch podmí-

nek pálit, jinak je moÏno je ‰tûpkovat nebo drtit.

Preventivnímu odstraÀování vûtví a vr‰kÛ vûnu-

jeme zv˘‰enou pozornost za dlouhodobého sráÏ-

kového deficitu a za dlouhodob˘ch nadprÛmûr-

n˘ch teplot, na oslunûn˘ch stanovi‰tích, zejména

v lokalitách, kde se l˘koÏrout vrcholkov˘

v posledním období vyskytoval ve zv˘‰eném sta-

vu. Obdobnû je nutno zpracovávat materiál

z probírek nebo z profiezávek. Hroubí je nutno

vãas zpracovat, aby se zamezilo jeho znehodno-

cení vlivem hub zpÛsobujících modrání dfieva.

Obranná opatfiení
Základem pfiímé obrany je dÛsledné vyhledá-

vání a vãasná asanace ve‰kerého napadeného

materiálu, tzn. v˘vratÛ, zlomÛ, vr‰kÛ a vûtví,

zbytkÛ po tûÏbû apod. Asanaci je moÏné prová-

dût jednak mechanicky, jednak chemicky.

Mechanická asanace, zejména odkorÀování 

a ‰tûpkování,  se pouÏívá po cel˘ rok. Pro obû

metody asanace zde platí stejné zásady jako

u smrku (viz v˘‰e).

Dal‰ím obrann˘m opatfiením je vyuÏití lapákÛ.

Lapáky se pfiipravují pfied pfiedpokládan˘m

zaãátkem rojení, tj. pro l˘kohuby v prÛbûhu zim-

ního období, nejpozdûji do konce února, pro

l˘koÏrouty koncem bfiezna a v dubnu, obdobnû

jako pfii jejich vyuÏití v kontrole. Dal‰í série lapá-

kÛ se pfiipravují podle potfieby. Lapáky se kácejí

pfiedev‰ím na oslunûn˘ch místech tak, aby byly

po vût‰inu dne na pfiímém slunci, nebo alespoÀ

v ãasnû odpoledních hodinách, kdy rojení v rám-

ci dne kulminuje. Lapáky se neodvûtvují; s ohle-

dem na moÏnost modrání kmenÛ je moÏné odfiíz-

nout a odstranit oddenkovou ãást. Velmi dÛleÏitá

je následná dÛsledná asanace nûkter˘m z v˘‰e

uveden˘ch zpÛsobÛ (u smrku).

Napadené lapáky l. vrcholkov˘m je moÏné

vyhodnotit podle následující stupnice:

● Slabé napadení - závrty se objevují pouze

zcela ojedinûle, jejich poãet nepfiekraãuje 5 závr-

tÛ na 1 m délky; pfiekroãí-li tento poãet, pak pou-

ze v jedné metrové sekci v rámci celé koruny.

PoÏerky

1. l˘koÏrout vrcholkov˘ - Ips acuminatus (Gyll.)

2. l˘koÏrout  leskl˘ - Pityogenes  chalcographus (L.)

3. l˘koÏrout borov˘ - Ips sexdentatus (Börner)

4. l˘kohub sosnov˘ - Tomicus piniperda (L.)

5. l˘kohub men‰í - Tomicus minor (Hartig)

6. l˘koÏrout obecn˘ - Pityophthorus  pityographus
(Ratz.) 
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Prostorové rozmístûní kÛrovcÛ na borovici
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l˘koÏrout smrkov˘ l˘koÏrout seversk˘ l˘koÏrout men‰í l˘koÏrout vrcholkov˘ l˘koÏrout borov˘ l˘koÏrout leskl˘ l˘kohub matn˘ l˘kohub sosnov˘ l˘kohub men‰í dfievokaz ãárkovan˘
Ips typographus Ips duplicatus Ips amitinus Ips acuminatus Ips sexdentatus Pityogenes  Polygraphus Tomicus piniperda Tomicus minor Trypodendron 

chalcographus poligraphus lineatum

celková délka 4,0 - 5,5 2,8 - 4,5 3,0 - 4,5 2,2 - 3,9 5,0 - 8,0 1,6 - 2,8 1,8 - 3,5 3,5 - 4,8 3,2 - 5,2 2,6 - 4,0
dospûlce [mm]
barva dospûlce tmavû hnûd˘ tmavû hnûd˘ tmavû hnûd˘ ‰tít tmavû hnûd˘, tmavû hnûd˘ ‰tít tmavû hnûd˘, hnûd˘ aÏ hnûdoãern˘, ‰tít tmavû hnûd˘, ‰tít tmavû hnûd˘, hnûdoÏlut˘ aÏ ãern˘,

aÏ ãern˘ aÏ ãern˘ krovky rezavû hnûdé aÏ ãern˘ krovky rezavû hnûdé hedvábn˘ lesk krovky rezavû hnûdé, krovky rezavû hnûdé krovky zprav.
nûkdy aÏ ãern˘ prouÏkované

tykadlová paliãka; plochá; plochá; plochá; nev˘znamné nev˘znamné nev˘znamné plochá; jednoãlenná, nev˘znamné nev˘znamné plochá; jednoãlenná,
‰vy zproh˘bané zproh˘bané rovné (plochá; zproh˘bané) (plochá; zproh˘bané) (plochá; zproh˘bané) oválná, (konická; rovné) (konická; rovné) oválná

vpfiedu za‰piãatûlá
mezir˘Ïí neteãkovaná neteãkovaná teãkovaná nev˘znamné nev˘znamné nev˘znamné nev˘znamné nev˘znamné nev˘znamné nev˘znamné
na krovkách (teãkovaná) (neteãkovaná) (neteãkovaná) (jemnû hrbolkovaná, (hrbolkovaná) (hrbolkovaná) (krátké fiídké

pokrytá ‰upinkami) chloupky)
záì krovek uÈatá, matná, uÈatá, lesklá, uÈatá, lesklá, uÈatá, lesklá, uÈatá, lesklá, zaoblená, 3 páry zaoblená, bez hrbolkÛ, zaoblená, hrbolkovaná, zaoblená, v‰echna zaoblená, velmi

4 páry hrbolkÛ 4 páry hrbolkÛ 4 páry hrbolkÛ 3 páry hrbolkÛ 6 párÛ hrbolkÛ za‰piãatûl˘ch hrbolkÛ pokrytá ‰upinkami druhé mezir˘Ïí mezir˘Ïí hrbolkovaná jemné hrbolky
prohloubené na mezir˘Ïích 
a bez hrbolkÛ

hlavní hostitelská smrk smrk smrk borovice borovice smrk, borovice smrk borovice borovice v‰echny druhy 
dfievina (dal‰í jehliãnany) jehliãnanÛ
typ poÏerku podéln˘ podéln˘ podéln˘ hvûzdicovit˘ podélnû hvûzdicovit˘ hvûzdicovit˘ hvûzdicovit˘ podéln˘ pfiíãn˘, svorkovit˘ pfiíãn˘ Ïebfiíãkov˘  

v bûli
poãet mateãn˘ch (1) 2 - 3 (1) 2 - 3 (1) 2 - 3 (6) (2) 3 - 6 (12) 2 - 4 3 - 6 (8) (1) 3 - 5 (6) 1 2 1 
chodeb (moÏnost vûtvení)
‰ífika mateãné 2,2 - 2,5 2 1,8 - 1,9 1,5 - 2,5 3 - 4 1,0 1,2 - 1,5 2,5 2,5 1,2 - 1,5
chodby [mm]
délka mateãné 6 - 12 4 - 10; zprav. 4 - 6 5 - 10 10 - 30; zprav. 10 - 15 60 - 80 2 - 6 2 - 6 10 - 16 3 - 10 1 - 4 (závrtov˘ otvor) 
chodby [cm] 1 - 3, max. 8  (vlastní 

mateãná chodba
poãet vykladen˘ch 20 - 100; prÛm. 60 prÛm. 60 40 - 70; prÛm. 60 15 - 30 60 - 70 10 - 26 20 - 30 50 - 80 20 - 40 10 - 20; max. 50
vajíãek
délka larvov˘ch 6 5 5 1 - 3 6 - 8 2 - 4 1 - 7 10 - 20 2 - 3 0,4 - 0,5
chodeb [cm]
poãet generací 2 - 3 3 (2 - 4) 2; (1 vy‰‰í polohy) 2 2 2 - 3 2 1 1 1
v roce (1 - 2 vy‰‰í polohy) 
hlavní místo náletu stfiední a spodní horní ãást kmene slab‰í ãást kmene stfiední a vrchní spodní ãást kmene stfiední a vrchní cel˘ kmen, vûtve spodní ãást kmene tenkokorá ãást kmene cel˘ kmen
na stromy ãást kmene ãást kmene, vûtve ãást kmene, vûtve
hlavní místo v˘skytu porostní stûny, roztrou‰enû po porostu oslabené stromy, roztrou‰enû po porostu, jednotlivé oslabené mlad‰í porosty, roztrou‰enû po porostu, jednotlivé oslabené jednotlivé stromy skládky dfieva,
v prorostu kÛrovcová kole porostní stûny, kÛrovcová kola stromy porostní stûny, podúrovÀové a stromy (okraje porostÛ?) jednotlivé

uvnitfi porostu nejãastûji spolu roztrou‰enû po porostu, ustupující stromy, oslabené stromy
s l. smrkov˘m ãasto s jin˘mi druhy jednotlivé stromy

moÏnost odchytu ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano 
lapáky kmenová ãást (jen moÏnost navna- slab‰í ãást kmene vûtve, spodní ãást kmene, vûtve, vr‰ky, stojící lapáky, spodní ãást kmene tenkokorá ãást nepouÏívá se

zen˘ch stojících lapákÛ) tenkokorá ãást kmene málo vyuÏívané slab‰í ãást kmene málo pouÏívané kmene
moÏnost odchytu ano ano ne ne ne ano ne ne ne ano
feromonov˘mi lapaãi
lesnick˘ v˘znam XXX XXX XX XX X XXX XX XX XX ne

(statutární ‰kÛdce) (statutární ‰kÛdce) (technick˘ ‰kÛdce)

● Stfiední napadení - na jednometrové sekci je

více neÏ 5 závrtÛ, toto se opakuje na více sekcích

v rámci celé koruny, poãet závrtÛ v tûchto sek-

cích nepfiesáhne 20; pfiekroãí-li tento poãet, tak

pouze v jedné metrové sekci.

● Silné napadení - závrty pfiekraãují poãet 20

na více jednometrov˘ch sekcích v rámci celé

koruny.

Do hodnocení se bere pouze koruna, tj. kmen
od místa prvních zelen˘ch vûtví, vãetnû vûtví.

Pfii slabém napadení pokraãujeme pouze

v kontrolní ãinnosti, zejména pochÛzkami, pfii

stfiedním napadení provádíme zv˘‰enou kontrolu,

pfii které vyuÏíváme také lapáky. Pfii silném napa-

dení lapákÛ zintenzivÀujeme obranná opatfiení.

Jako lapáky je vhodné vyuÏít pfiípadn˘ch

v˘vratÛ ãi zlomÛ ze zimního období. Celkovû se

práce s lapáky fiídí stejn˘mi pravidly, jak bylo

popsáno u smrku.

V‰echny postupy asanace napadeného dfieva

jsou shodné s postupy popsan˘mi v ãásti t˘kající

se smrku.

L˘koÏrout obecn˘ má i na borovici v podstatû

shodnou bionomii s l. leskl˘m, takÏe uplatÀová-

ním ochrann˘ch metod proti l. lesklému je záro-

veÀ zaji‰tûna dostateãná ochrana i pfied tímto

druhem.

Dfievokaz ãárkovan˘ se mÛÏe velmi ãasto

projevovat ve zv˘‰ené mífie ‰kodlivû po pfiísu‰-

cích na jednotliv˘ch stromech roztrou‰enû po

porostech. JelikoÏ jeho pÛsobení není v˘znamné

z ohledu ochrany lesa (pÛsobí technické po‰ko-

zení dfieva - vyskytuje se hlavnû na pokáceném

dfiíví a i v pfiípadû pfiemnoÏení nalétává jen do

oslaben˘ch stromÛ) odkazujeme zde ãtenáfie na

citovanou odbornou lesnickou literaturu, kde

najdou podrobné postupy jeho kontroly a obrany

pfied tímto druhem.
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