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LESNICK¯ V¯ZNAM A ROZ·Í¤ENÍ

L˘koÏrout smrkov˘ - Ips typographus (Linna-

eus, 1758) patfií do fiádu broukÛ (Coleoptera),

ãeledi kÛrovcovit˘ch (Scolytidae). Je jedním ze

‰esti zástupcÛ tohoto rodu u nás, pfiiãemÏ l˘koÏ-

rout men‰í - Ips amitinus (Eichhoff, 1871)

a l˘koÏrout seversk˘ - Ips duplicatus (Sahlberg,

1836) Ïijí rovnûÏ na smrku a ãasto tento druh

doprovázejí.

L˘koÏrout smrkov˘ patfií ve stfiední Evropû

mezi nejv˘znamnûj‰í ‰kÛdce star‰ích smrko-

v˘ch porostÛ. Tuto skuteãnost je moÏné dokla-

dovat objemem napadeného dfiíví, kter˘ v osm-

desát˘ch a devadesát˘ch letech dosáhl celkové

v˘‰e témûfi 14 mil. m3. L˘koÏrout smrkov˘ je

typick˘m sekundárním ‰kÛdcem, kter˘ v první

fiadû napadá ãerstvû vytûÏené smrkové dfiíví,

polomy a fyziologicky oslabené stojící stromy

(imisemi, suchem, václavkou apod.). Pfii pfie-

mnoÏení, kdyÏ nenalézá dostatek vhodného

materiálu pro zaloÏení potomstva, napadá

i zdravé smrky. Z hlediska zpÛsobu po‰kození

je l˘koÏrout smrkov˘ ‰kÛdcem fyziologick˘m.

V˘znam tohoto ‰kÛdce je spojen se zdravotním

stavem porostÛ, s dostupn˘m materiálem pro

jeho namnoÏení a s prÛbûhem poãasí. âasn˘

nástup jara, abnormálnû teplé a dlouhé léto

urychlují jeho v˘voj a ve svém dÛsledku

mohou zmnoÏit poãet generací. Nízké sráÏky

negativnû ovlivÀují vitalitu jednotliv˘ch stro-

mÛ a tím sniÏují jejich obranyschopnost. Za

tûchto podmínek dochází nejãastûji ke grada-

cím, a to zejména jsou-li nedÛslednû provádû-

na obranná opatfiení.

L˘koÏrout smrkov˘ se nejãastûji vyskytuje

ve smrkov˘ch porostech nad 60 let, a to pfiede-

v‰ím na oslunûn˘ch porostních stûnách (nej-

ãastûji jiÏní - jihozápadní expozice). Uvnitfi

porostÛ se vyskytuje v místech s niÏ‰ím zakme-

nûním nebo za gradace. Na stojících, dosud

zelen˘ch stromech zahajuje nálet na rozhraní

such˘ch a zelen˘ch vûtví, naãeÏ se ‰ífií jednak

smûrem k oddenku, jednak smûrem k vrcholu.

Vr‰ky pod 10 cm tlou‰Èky vût‰inou nenapadá

(pfiíp. je ve slab‰ím materiálu limitován v˘sky-

tem jin˘ch druhÛ kÛrovcÛ). V oddenkové ãásti

zpravidla zÛstává bez napadení pouze nejspod-

nûj‰í ãást (1-1,5 m). U leÏících kmenÛ nálet

probíhá po celé vhodné ãásti kmene (tzn. bez

slabé vrcholové ãásti). V˘jimeãnû, za gradace,

kdy má nedostatek vhodného materiálu pro

svÛj dal‰í rozvoj, se mÛÏe vyskytovat i v poros-

tech mlad‰ích (zaznamenán byl i v kulturách,

kde v‰ak na slab˘ch kmíncích svÛj v˘voj zpra-

vidla není schopen dokonãit; mÛÏe zde v‰ak

úspû‰nû prodûlat úÏivn˘ Ïír). V tomto pfiípadû

se také ãastûji objevuje uvnitfi porostÛ.

L˘koÏrout smrkov˘ se obvykle vyvíjí témûfi

v˘hradnû na smrku ztepilém (Picea abies);

v˘jimeãnû napadá i modfiín opadav˘ (Larix
decidua) a pouze velmi vzácnû také borovici

lesní (Pinus sylvestris). V jin˘ch oblastech

svého roz‰ífiení se vyvíjí i na jin˘ch druzích

smrkÛ (Picea omorica, P. obovata, P. jezoen-
sis) a na borovici (Pinus cembra sibirica).

Po Evropû je ‰iroce roz‰ífien (s v˘jimkou

Velké Británie), na v˘chodû zasahuje pfies

Sibifi, âínu a Koreu aÏ po Japonsko, kde tvofií

morfologicky odli‰nou formu. U nás se vysky-

tuje v‰ude, kde jsou smrkové porosty. PÛvod-

nû byl druhem horsk˘ch smrãin, odkud se

postupnû roz‰ífiil i do smrkov˘ch monokultur

v niÏ‰ích polohách (je‰tû ve 20. letech tohoto

století ho prof. Komárek nalezl pouze v na‰ich

okrajov˘ch pohofiích a na TfieboÀsku).

Ve smyslu vyhlá‰ky MZe âR ã. 101/1996 Sb.,

§ 3 je l˘koÏrout smrkov˘ povaÏován za kala-

mitního ‰kÛdce. V pfiíloze této vyhlá‰ky je pro

nûj stanoven:

● základní stav - je takov˘ poãetní stav l˘koÏ-

routÛ, kdy objem kÛrovcového dfiíví z pfied-

chozího roku v prÛmûru nedosáhl 1 m3 na 5 ha

smrkov˘ch porostÛ a nedo‰lo k vytváfiení ohni-

sek,

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

objem kÛrovcového dfiíví v prÛmûru pfiekroãil 

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.

Porost napaden˘ l˘koÏroutem smrkov˘m Ohnisko Ïíru - „kÛrovcové kolo“ - l˘koÏrouta smrkového; napadené stromy jsou
dobfie viditelné podle zmûny barvy jehliãí

Imágo l˘koÏrouta smrkového Porostní stûna napadená l˘koÏroutem smrkov˘m
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POPIS V¯VOJOV¯CH STADIÍ 
A POÎERKU

Vajíãko je oválné, lesklé, bílé, v prÛmûru

0,6-1,0 mm dlouhé. Larva je beznohá, rohlíã-

kovitû zahnutá, bûlavá, s hnûdavou silnû chiti-

nizovanou hlavou. âerstvû vylíhlá larva je

necelé 2 mm dlouhá, v posledním tfietím insta-

ru mûfií 5-7 mm. Kukla je 5-6 mm dlouhá, bílá,

volného typu (jsou na ní patrné v‰echny

budoucí vnûj‰í orgány), na konci zadeãku se

dvûma krátk˘mi trny.

Dospûlec je válcovit˘, 4,0-5,5 mm dlouh˘,

ãernohnûd˘, leskl˘. Na ãele mají obû pohlaví

uprostfied mal˘ hrbolek. Samiãka má ãelo

a pfiední okraj ‰títu hustûji ochlupené a stfiedo-

v˘ hrbolek na ãele je men‰í. Tykadlová paliã-

ka má zproh˘bané ‰vy. Krovky jsou válcovité,

prohlubenina v zadní zkosené ãásti krovek je

matná, jemnû teãkovaná, po stranách se ãtyfimi

páry zoubkÛ; horní dva jsou malé, tfietí je nej-

vût‰í, pfied ‰piãkou roz‰ífien˘ a ãtvrt˘ opût

mal˘. Mezir˘Ïí na krovkách jsou neteãkovaná.

Ojedinûlé teãky se objevují pouze na stranách

krovek. Po celém tûle má dospûlec dlouhé,

odstálé, fiídké, Ïluté ochlupení.

Od ostatních na‰ich zástupcÛ rodu Ips na

smrku se dospûlec l˘koÏrouta smrkového li‰í

pfiedev‰ím matn˘m leskem zkosené zadní ãás-

ti krovek (ostatní druhy mají tuto ãást zfietelnû

lesklou), neteãkovan˘m mezir˘Ïím na krov-

kách, pfiedev‰ím v jejich vrchní ãásti, a celko-

vû hust‰ím ochlupením. (Li‰í se i zpÛsobem

Ïivota, neboÈ vÏdy upfiednostÀuje ke svému

v˘voji smrk; mÛÏeme zde najít také l˘koÏrou-

ta men‰ího a l˘koÏrouta severského, ktefií se

v‰ak zpravidla vyskytují ve slab‰í ãásti kme-

ne.) L˘koÏrout men‰í je dále tmav‰í (aÏ ãern˘)

a ‰tíhlej‰í. L˘koÏrout seversk˘ je celkovû men-

‰í a rovnûÏ ponûkud tmav‰í, první (horní) pár

zoubkÛ na zadním okraji krovek je od ostat-

ních ponûkud oddálen.

PoÏerek l. smrkového je jednoramenn˘ aÏ

tfiíramenn˘; tfiíramenné poÏerky pfievládají

v základním stavu, v kalamitním stavu jsou

ãastûj‰í jednoramenné a dvouramenné poÏer-

ky. Závrtov˘ otvor ústí do snubní komÛrky,

která je pfiibliÏnû 5x5 mm velká. Mateãné

chodby jsou rovnobûÏné s podélnou osou kme-

ne, jsou rovné, 6-12 cm dlouhé, pfiibliÏnû 3 mm

‰iroké a jsou opatfieny nûkolika nepravideln˘-

mi tzv. vûtracími otvory, ústícími na povrch

kÛry. Larvové chodby jsou dlouhé aÏ 6 cm.

PoÏerek sesterského rojení je v˘znaãn˘ tím, Ïe

má pouze jednu mateãnou chodbu a není pfií-

tomna snubní komÛrka.

ZPÒSOB ÎIVOTA

L˘koÏrout smrkov˘ má v na‰ich podmínkách

v niÏ‰ích polohách nejãastûji dvû generace do

roka a ve vy‰‰ích polohách jednu generaci. Pfii

pfiíznivém, teplém prÛbûhu poãasí mÛÏe mít cel-

kovû o jednu generaci více. Jarní rojení zaãíná ve

stfiedních a niÏ‰ích polohách obvykle na pfielomu

dubna a kvûtna, v horsk˘ch oblastech mÛÏe zaãít

i o mûsíc pozdûji v závislosti na prÛbûhu teplot

a nadmofiské v˘‰ce. Letní rojení probíhá zhruba

od poloviny ãervna do poãátku srpna. Pfiípadné

tfietí rojení následuje na pfielomu srpna a záfií;

v˘voj zaloÏené generace zÛstává v‰ak v daném

roce zpravidla nedokonãen. Sesterské rojení bylo

pozorováno u v‰ech generací a následuje po 2-3

t˘dnech po základním rojení. Pfii sesterském

rojení dochází k pfierojování samic na stejn˘

nebo jin˘ strom, kde samice po regeneraãním

Ïíru pokraãuje bez dal‰í kopulace v kladení vají-

ãek. Podle literárních údajÛ sesterské rojení pro-

dûlává kolem 10 % samiãek, mÛÏe jej v‰ak zalo-

Ïit aÏ 90 % samiãek. Kromû toho se vyskytuje

i jin˘ typ pfierojování, kdy samiãka opûtovnû kla-

de vajíãka po kopulaci s jin˘m sameãkem pfii

zaloÏení nového poÏerku klasického tvaru. Tako-

v˘ poÏerek se tedy neodli‰uje od primárnû zalo-

Ïen˘ch poÏerkÛ.

Závrty l˘koÏrouta smrkového s drtinkami

10/2000

Rozvinut˘ jednoramenn˘ poÏerek l˘koÏrouta smrkového. Podobnû vypadá
poÏerek sesterského pokolení zaloÏen˘ pouze samiãkou

Dvouramenn˘ poÏerek l˘koÏrouta smrkového

PoÏerek l˘koÏrouta smrkového - poãáteãní stadium - je patrná snubní komÛr-
ka a z ní vybíhající mateãné chodby, u kter˘ch jsou viditelné drobné postranní
záfiezy pro kladení vajíãek
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Zralostní Ïír l˘koÏrouta smrkového na náhradním místû

Dvou- a tfiíramenné poÏerky l˘koÏrouta smrkového na silnû napadeném kmenu

Zavalené poãátky poÏerkÛ l˘koÏrouta smrkového

Rozvinut˘ poÏerek, kde l˘koÏrout smrkov˘ prodûlal po svém v˘vinu také zralostní Ïír

Jako první nalétávají na stromy sameãci. Po

2-4 dnech, kdy vyhlodají snubní komÛrku, pfii-

létají samiãky. Na jednoho sameãka pfiipadne

zpravidla 1-3 samiãky. Po spáfiení hlodá kaÏdá

samiãka svoji mateãnou chodbu a do záfiezÛ po

stranách chodby klade jednotlivá vajíãka.

Bûhem svého Ïivota samiãka naklade 20-100

vajíãek, v prÛmûru je moÏno poãítat 60 vají-

ãek. Hlodání mateãné chodby a kladení vají-

ãek trvá obvykle 7-10 dní. Z vajíãek se po 6-

18 dnech líhnou larvy, jejichÏ v˘voj mÛÏe trvat

v optimálních podmínkách 7 dní, v podmín-

kách nepfiízniv˘ch aÏ 50 dní. Období kukly

trvá v prÛmûru 8 dní. Vylíhlí brouci jsou zpo-

ãátku bílí a postupnû Ïloutnou a dále tmavnou

a pohlavnû dozrávají. Pfiitom prodûlávají zra-

lostní Ïír, a to buì pfiímo na místû vylíhnutí

anebo po pfieletu na jiném, náhradním místû.

Toto období trvá obvykle 2-3 t˘dny. Celkov˘

v˘voj od zavrtání samce aÏ po ukonãení zra-

lostního Ïíru trvá za normálních podmínek

zpravidla 6-10 t˘dnÛ. Pomûr pohlaví broukÛ

nové generace v poÏerku je zhruba 1:1.

L˘koÏrout smrkov˘ mÛÏe zimovat jako lar-

va, kukla nebo dospûlec, v závislosti na prÛ-

bûhu poãasí bûhem léta nebo podzimu.

U poslední generace pokraãuje v˘voj larev aÏ

do teplot kolem 7-10 °C; v dÛsledku tohoto

v˘voje je pfii zaãátku jarního rojení vût‰ina

jedincÛ ve stadiu imága. âást dospûlcÛ zimu-

je v hrabance, ãást pod kÛrou, kde se vylíhla,

a ãást pod kÛrou v místû náhradního zralostní-

ho Ïíru.

P¤IROZENÍ NEP¤ÁTELÉ

L˘koÏrout smrkov˘ má celou fiadu pfiiroze-

n˘ch nepfiátel, a to jak predátorÛ, tak i parazi-

toidÛ. ¤ada drav˘ch druhÛ hmyzu loví l˘koÏ-

routa smrkového pouze pfiíleÏitostnû, je-li

zrovna dostupnou potravou (napfi. po odkornû-

ní jsou larvy masovû likvidovány vosami, mra-

venci a rÛzn˘mi druhy stfievlíkÛ). Jiné druhy se

na l˘koÏrouta smrkového (pfiípadnû i na dal‰í

druhy kÛrovcÛ) pfiímo potravnû specializují.

Mezi nejv˘znamnûj‰í a souãasnû nejznámûj‰í

predátory l˘koÏrouta smrkového (a nûkter˘ch

dal‰ích kÛrovcÛ) patfií brouk pestrokroveãník

mravenãí - Thanasimus formicarius (L.) z ãele-

di pestrokroveãníkovit˘ch (Cleridae). Spoleãnû

s ním se vyskytuje pestrokroveãník Tha-
nasimus femoralis (Zett.) (= T. rufipes (Brahm)),

li‰ící se od pfiede‰lého ãern˘m stfiedoprsím.

Mezi v˘znamnûj‰í druhy broukÛ dále patfií drab-

ãík Nudobius lentus (Graven.) a zástupce ãeledi

Pythidae Pytho depressus (L.). Z dvoukfiídlého

hmyzu jsou predátory larev l˘koÏrouta smrko-

vého napfi. Medetera signaticornis Lw. nebo

Lonchaea seitneri Hend. Velmi poãetní jsou

parazitoidi z fiádu blanokfiídl˘ch jako napfi.

lumãíci (Braconidae) Coeloides bostrichorum
Gir., Doryctes obliteratus Nees., Ichneutes reu-

nitor Nees. a Eustalocerus clavicornis Wesm.,

chalcidky (Chalcidoidea) Rhopalicus tutela
Walk., Diplolepis corticalis Hart., D. macula-
tus Hart., Psychophagus omnivorus Walk. 

a P. abieticola Rtzb., pfiíp. lumci (Ichneu-

monidae), napfi. Itoplectis alternans Grav. Na

l˘koÏroutu dále cizopasí celá fiada roztoãÛ

(napfi. Uropoda polytricha Vitzth.) a hlístic

(napfi. Diplogaster bütschli, Parasitophe-
lenchus typographi Fuchs ãi rÛzní zástupci

rodu Tylenchus a Anguillonema).

Nemal˘ v˘znam mají i nûkteré entomo-

patogenní houby, napfi. rÛzné druhy rodu Beau-
veria (B. bassiana, B. densa, B. globulifera), ãi

jiné mikroorganismy, napfi. hromadinka Gre-
garina typographi Fuchs nebo haplosporidie

Haplosporidium typographi Weiser. 

V neposlední fiadû není moÏné opominout

ani predaci ptáky, napfi. ‰plhavci.

KONTROLA

Pfii základním stavu (latenci) se v˘skyt

l˘koÏrouta smrkového kontroluje pfii pochÛz-

kách, doplÀkovû také pomocí lapákÛ nebo

feromonov˘ch lapaãÛ obdobnû jako pfii zv˘‰e-

ném stavu. Pfii zv˘‰eném stavu se v˘skyt

l˘koÏrouta smrkového kontroluje pomocí

lapákÛ nebo feromonov˘ch lapaãÛ, a to ve

v‰ech porostech star‰ích 60 let (pfii kalamitním

pfiemnoÏení podle potfieby i v porostech mlad-
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‰ích) se zastoupením smrku nejménû 20 %.

Lapáky a feromonové lapaãe se v porostech

instalují na nejohroÏenûj‰í místa, a to alespoÀ

1 lapák nebo feromonov˘ lapaã na 5 ha. V tom-

to pfiípadû plní kontrola ãásteãnû jiÏ obrannou

funkci. Pfii zji‰tûní mimofiádn˘ch skuteãností

(nárÛst napaden˘ch stromÛ, zv˘‰ení odchytÛ

apod.) je tfieba pfiijmout rázná ochranná

a obranná opatfiení vedoucí k zastavení dal‰ího

nárÛstu populace ‰kÛdce.

SYMPTOMY PO·KOZENÍ

Napaden˘ smrk po náletu zaãíná v místech

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

na kÛfie stojících stromÛ malé hromádky tma-

vohnûd˘ch drtinek, slepen˘ch mízou, které

v‰ak záhy, po oschnutí, opadnou. Na kofieno-

v˘ch nábûzích a za ‰upinkami ve spodní ãásti

kmene jsou dlouho dobfie patrné drtinky, sypa-

jící se ze závrtov˘ch otvorÛ. Dále dochází

k barevn˘m zmûnám jehliãí, které svûtlá,

pozdûji rezne a postupnû opadává, a souãasnû

zaãíná v místû primárního náletu opadávat

kÛra. Opad kÛry mÛÏe b˘t urychlen, je-li strom

„znaãkován“ ptáky. V pfiípadû rychlého v˘voje

dochází k opadu kÛry dfiíve neÏ ke zmûnû zbar-

vení jehliãí. Vitální strom je schopen vlivem

sv˘ch obrann˘ch reakcí zavrtávající se brouky

zavalit v˘ronem pryskyfiice (smolením) a tím

se ubránit napadení. Na napadeném leÏícím

kmenu jsou místa závrtu dobfie patrná podle

hromádek drtinek. Sloupnutím kÛry napadené-

ho kmenu odkryjeme typické poÏerky l˘koÏ-

routa smrkového.

OCHRANA

Úãinná obranná opatfiení proti l. smrkovému

jsou zaloÏena na tfiech základních principech,

zahrnujících preventivní opatfiení i kurativní

zásahy. Jsou to:

● 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‰kerého

materiálu napadeného l˘koÏroutem smrko-

v˘m,

● soustfiedûní a hubení l˘koÏrouta smrkového

v ohniscích Ïíru (napfi. lapáky, feromonov˘-

mi lapaãi, otráven˘mi lapáky apod.).

Preventivní opatfiení
Základem prevence je po cel˘ rok dÛslednû

vyhledávat, vyznaãovat, evidovat a hlavnû

vãas zpracovávat kÛrovcové stromy a ostatní

kÛrovcové dfiíví. Dále je tfieba vãas odstraÀo-

vat z lesa ve‰ker˘ vhodn˘ materiál pro namno-

Ïení l˘koÏrouta smrkového, tj. vytûÏené dfiíví,

polomy a v˘raznû fyziologicky oslabené stro-

my, a to pfied zaãátkem jeho rojení. Dfiíví, kte-

ré není moÏné z provozních dÛvodÛ vãas

odvézt z lesa a které je pro l˘koÏrouta smrko-

vého atraktivní, je moÏné vyuÏít jako lapáky

(asanovat po napadení) nebo otrávené lapáky

(preventivní o‰etfiení vhodn˘mi insekticidy

a navnazení feromonov˘mi odparníky).

Po rozsáhl˘ch vûtrn˘ch kalamitách je

s ohledem na l˘koÏrouta smrkového v˘hodnûj-

‰í zaãít zpracovávat roztrou‰ené jednotlivé

polomy (kde hrozí rozptyl kÛrovce po velk˘ch

plochách) a postupovat smûrem k vût‰ím cel-

kÛm, kde se v pfiípadû ãasové tísnû dají snad-

nûji uplatnit asanaãní metody.

Obranná opatfiení
Úãinná obranná opatfiení nutnû vycházejí

z peãlivû realizovan˘ch preventivních zásahÛ,

a to zejména z dÛsledného a vãasného odstra-

Àování ve‰kerého dfiíví napadeného l˘koÏrou-

tem smrkov˘m. Dále jsou k hubení tohoto

‰kÛdce vyuÏívány také lapáky, feromonové

lapaãe, otrávené lapáky a dal‰í, ménû tradiãní

metody.

Pro chemickou asanaci je dovoleno pouÏí-

vat pouze schválené pfiípravky uvedené

v „Seznamu povolen˘ch pfiípravkÛ na ochranu

rostlin“, kter˘ vydává Ministerstvo zemûdûl-

ství âR ve spolupráci se Státní rostlino-

lékafiskou správu Brno, nebo v „Seznamu

povolen˘ch pfiípravkÛ na ochranu lesa“, sesta-

vovaného pracovníky VÚLHM Jílovi‰tû-Str-

nady (tento seznam kopíruje a pro praxi dopl-

Àuje v˘‰e uveden˘ seznam), a to podle

platn˘ch etiket.

Ruãnû odkornûn˘ kmen

OdkorÀování pomocí frézového odkorÀovaãe neseného na motorové pile

Stromov˘ lapák

Otráven˘ lapák - trojnoÏka
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Zámotky parazitick˘ch Hymenopter v poÏerku l˘koÏrouta smrkového Napadení posledních v˘vojov˘ch stadií l˘koÏrouta smrkového entomopato-
genními houbami

Lapáky
Lapákem rozumíme skácen˘, zdrav˘, odvût-

ven˘ smrk nebo jeho ãást o v˘ãetní tlou‰Èce

nejménû 20 cm, atraktivní pro l˘koÏrouta smr-

kového, pfiipraven˘ pro jeho 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.

Lapáky I. série jsou urãeny pro zachycení

broukÛ z jarního rojení. Mají se pfiipravovat

nejpozdûji v bfieznu (v˘jimeãnû i pozdûji, pod-

le vzniklé potfieby), v horsk˘ch oblastech

s dlouho trvající snûhovou pokr˘vkou mohou

b˘t poloÏeny jiÏ na podzim, av‰ak je nutné vzít

v úvahu, Ïe v období rojení broukÛ vylétávají-

cích ze stojících stromÛ mohou b˘t je‰tû pod

snûhem a tudíÏ nefunkãní. Lapáky I. série se

umísÈují na okraje porostÛ; z celého poãtu

lapákÛ se dvû tfietiny umístí na v˘sluní a jedna

tfietina do polostínu. Poãet lapákÛ I. série se

doporuãuje stanovit tak, Ïe jednak na kaÏd˘

ãásteãnû nebo ãerstvû zcela opu‰tûn˘ kÛrovco-

v˘ strom se pfiipraví 1 lapák, a jednak se na

kaÏd˘ch 10 m3 vãas zpracované hmoty pfiipra-

ví 1-2 lapáky. StupeÀ napadení se hodnotí

v nejvíce napadené ãásti kmene, a to podle

tûchto kritérií:

● slab˘ stupeÀ - ménû neÏ 0,5 závrtu na 1 dm2,

● stfiední stupeÀ - 0,5-1 závrt na 1 dm2,

● siln˘ stupeÀ - více neÏ 1 závrt na 1 dm2.

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

peÀ napadení, poloÏí se ihned po ukonãení

rojení pro zachycení pfierojujících se imág dal-

‰í lapáky, v poãtu jedné pûtiny lapákÛ stávají-

cích. Dal‰í lapáky se pfiikacují, jsou-li jiÏ polo-

Ïené lapáky plnû obsazeny.

Lapáky II. série, urãené k zachycení broukÛ

dal‰í generace, se pfiipravují zpravidla t˘den

pfied pfiedpokládan˘m zaãátkem letního rojení.

Lapáky II. série se umísÈují obvykle do polo-

stínu. Poãet lapákÛ II. série vychází ze stupnû

napadení lapákÛ I. série. Pfii slabém stupni

napadení 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‰u-

je. K takto stanovenému poãtu lapákÛ se pfiidá

poãet lapákÛ rovnající se 1-2 násobku ãásteã-

nû nebo ãerstvû zcela opu‰tûn˘ch kÛrovcov˘ch

stromÛ. Podle prÛbûhu v˘voje l˘koÏrouta smr-

kového (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 pravi-

delnû kontrolují, a to od poãátku rojení v inter-

valu 7-10 dní aÏ do doby jejich asanace. Pfii

evidenci lapákÛ se kromû ãísla a série zazna-

menávají místo a datum poloÏení lapáku, data

kontrol se stupnûm v˘voje l˘koÏrouta, stupeÀ

napadení a datum asanace. Vãasná asanace

Vûtrn˘ polom je nejãastûj‰í pfiíãinou poãátku 
pfiemnoÏení l˘koÏrouta smrkového

Nárazov˘ feromonov˘ lapaã - kfiíÏov˘ Nárazov˘ feromonov˘ lapaã - ‰tûrbinov˘
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lapákÛ je klíãov˘m momentem pro úspû‰né

pouÏití této metody. Lapák, ze kterého l˘koÏ-

rout smrkov˘ vylétne, je nejen nefunkãní, ale

zároveÀ zvy‰uje populaci ‰kÛdce v porostu.

Pozn.: Z uvedeného vypl˘vá, Ïe lapáky rÛz-
n˘ch sérií slouÏí k zachycení rÛzn˘ch pokole-
ní. Neznamená tedy, Ïe pfiikacování lapákÛ
v pfiípadû plného obsazení prvnû pokácen˘ch
pro kaÏdou sérii je povaÏováno za jiÏ dal‰í
sérii lapákÛ, jak je to v praxi ãasto naz˘váno.
Pro kaÏdou sérii se tedy mÛÏe jednat o nûkoli-
kanásobné (nejãastûji dvou- aÏ tfií-) následné
kácení.
Feromonové lapaãe

Feromonov˘ lapaã je past slouÏící k zachy-

cení l˘koÏrouta smrkového, v níÏ se k lákání

pouÏívají feromonové návnady. Feromonová

návnada je odparník obsahující urãité mnoÏ-

ství agregaãního feromonu pfiíslu‰ného druhu

kÛrovce zaji‰Èující jeho samovolné uvolÀování

do ovzdu‰í v mnoÏství vhodném pro lákání

‰kÛdce. Feromonové lapaãe se instalují podle

tûchto zásad:

● bezpeãnostní vzdálenost od nejbliÏ‰ího zdra-

vého smrku nemá klesnout pod 10 m a nemû-

la by pfiekroãit 25 m,

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

celé období odchytu),

● úãinná plocha nárazov˘ch lapaãÛ má b˘t zhru-

ba v prsní v˘‰ce,

● minimální vzdálenost mezi jednotliv˘mi fero-

monov˘mi lapaãi se doporuãuje 20 m, pfii

kalamitním stavu v rozsáhl˘ch ohniscích

mohou b˘t rozestupy i mnohem men‰í.

Feromonové lapaãe se pravidelnû kontrolují

v intervalu 7-10 dní. Pfii vysok˘ch odchytech

ve vrcholu rojení se doporuãuje intervaly zkrá-

tit. Souãasnû s feromonov˘mi lapaãi se kon-

troluje i pfiípadn˘ v˘skyt l˘koÏrouta smrkové-

ho na okolních stromech. Feromonové lapaãe

se evidují. Kromû ãísla lapaãe se zaznamená-

vají místo instalace lapaãe, datum vyvû‰ení

návnady, data kontrol s poãtem zachycen˘ch

broukÛ a stupeÀ odchytu.

Pro jarní rojení se doporuãuje instalovat na

kaÏd˘ ãásteãnû nebo ãerstvû opu‰tûn˘ kÛrov-

cov˘ strom alespoÀ 1 feromonov˘ lapaã a dále

1-2 feromonové lapaãe na kaÏd˘ch 10 m3 vãas

zpracovaného kÛrovcového dfiíví. Pfii stanove-

ní poãtu feromonov˘ch lapaãÛ pro letní rojení

se vychází ze stupnû odchytu v jarním rojení.

Podle celkového poãtu odchycen˘ch broukÛ

do jednoho lapaãe za celé jarní rojení se stano-

ví a doporuãuje se:

● slab˘ stupeÀ odchytu (do 1000 ks) - lapaãe

se mohou zru‰it nebo pfiemístit na vhodnûj‰í

lokalitu;

● stfiední stupeÀ odchytu (1000-4000 ks) -

poãet lapaãÛ by mûl zÛstat stejn˘;

● siln˘ stupeÀ odchytu (nad 4000 ks) - poãet

lapaãÛ se doporuãuje pfiimûfienû zv˘‰it.

Podobnû jako u lapákÛ se k takto urãenému

poãtu lapaãÛ doporuãuje pfiidat alespoÀ 1 fero-

monov˘ lapaã na kaÏd˘ ãásteãnû nebo zcela

opu‰tûn˘ kÛrovcov˘ strom. Doba úãinnosti

feromonové návnady vypl˘vá z údajÛ uvede-

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

Otrávené lapáky
Otráven˘m lapákem rozumíme skácen˘

a odvûtven˘ smrk nebo jeho ãást (optimální

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

insekticidem tûsnû pfied pfiedpokládan˘m

zaãátkem rojení l˘koÏrouta a opatfien˘ fero-

monovou návnadou. Mohou se pouÏít i ãerstvá

jednometrová polena sestavená do trojnoÏek

s odparníkem umístûn˘m pod vrcholem.

Pro stanovení poãtu otráven˘ch lapákÛ

urãen˘ch k obranû platí obdobné zásady jako

pfii pouÏívání feromonov˘ch lapaãÛ. Bezpeã-

nostní vzdálenost feromonové návnady na

otráveném lapáku od nejbliÏ‰ího stojícího smr-

ku by nemûla klesnout pod 6 m.

Otrávené lapáky je vhodné pouÏívat zejmé-

na na nepfiístupn˘ch lokalitách, kde by nebylo

moÏné pravidelnû kontrolovat lapáky ãi fero-

monové lapaãe. Tato metoda je z ekologického

pohledu nejménû vhodná, neboÈ pfii ní dochází

k v˘znamnému hubení predátorÛ l˘koÏrouta

smrkového.

Úãinnost otráven˘ch lapákÛ se udrÏuje

v prÛbûhu celé sezóny pfiípadn˘m opakova-

n˘m o‰etfiováním insekticidy spoleãnû s v˘mû-

nou feromonové návnady. Trvání úãinnosti

chemického o‰etfiení a feromonové návnady

vypl˘vá z údajÛ uveden˘ch na etiketû pfiíprav-

ku a v „Seznamu“. Feromonová návnada ani

otráven˘ lapák nesmí b˘t pfiekryty bufiení.

Úãinnost otráven˘ch lapákÛ se kontroluje

namátkovû podkládáním otráven˘ch lapákÛ

plachtami, kde se zji‰Èuje poãet uhynul˘ch

imág l˘koÏrouta smrkového. Souãasnû se kon-

troluje, zda nedochází k v˘voji tohoto ‰kÛdce

pod kÛrou otráveného lapáku.

Netradiãní metody
Mezi netradiãní zpÛsoby obrany patfií meto-

da usmûrÀování náletu l˘koÏrouta smrkového

na okraje smrkov˘ch porostÛ. Metodu je moÏ-

né pouÏít v tûchto pfiípadech:

● v porostech, kde je v bûÏném roce plánová-

na obnovní tûÏba,

● v porostech s kalamitním stavem l˘koÏrouta

smrkového, kde by s nejvy‰‰í pravdûpodob-

ností i pfii uplatnûní klasick˘ch obrann˘ch

metod do‰lo k napadení porostních stûn,

● v porostech s rozsáhlou Ïivelní kalamitou

pro usmûrnûní náletu v souladu s postupem

tûÏebních prací.

Princip této metody spoãívá v tom, Ïe

v urãen˘ch porostech se navûsí po jednom

feromonovém odparníku na 3-5 okrajov˘ch

stromÛ. Poãet umûle zaloÏen˘ch ohnisek

vychází z moÏného ohroÏení porostu. Zhruba

15-20 dní po náletu se napadené stromy poká-

Napaden˘ strom je v porostu ãasto dobfie patrn˘
podle opadávající kÛry

Pestrokroveãník mravenãí (Thanasimus formicarius)
patfií k hlavním predátorÛm l˘koÏrouta smrkového

Predace datlovit˘mi ptáky. Ptáci vyklovávají larvy
z pod kÛry
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cejí a vyvezou z lesa nebo asanují na místû.

JestliÏe je poãet napaden˘ch stromÛ stejn˘

nebo niÏ‰í neÏ poãet vyvû‰en˘ch odparníkÛ, 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

opakovat. Metoda vyÏaduje dobrou organizaci

práce, aby nedo‰lo k vylétnutí brouka ze stojí-

cích stromÛ. Nejvhodnûj‰í je uplatnit tuto

metodu v období masového jarního rojení, ale

je moÏné ji pouÏít v celém období v˘skytu

l˘koÏrouta smrkového.

Pfii zpracování rozsáhl˘ch vûtrn˘ch polomÛ

je moÏné vyvû‰ením feromonov˘ch odparníkÛ

(obdobnû jako v pfiedchozí metodû) do pfií-

stupn˘ch ãástí polomÛ usmûrnit nálet l˘koÏ-

routa smrkového tak, aby nedo‰lo k jeho roz-

ptylu po celém polomu. V tomto pfiípadû je

moÏné ãást polomu pfiedem o‰etfiit insekticidy

a pouÏít ji jako otrávené lapáky. (Princip otrá-

ven˘ch lapákÛ lze uplatnit i pro skládku.)

Pfii dlouhodobém skladování dfiíví, kde hro-

zí napadení skládky l˘koÏroutem smrkov˘m

a následná asanace by byla technicky proble-

matická, je moÏné pouÏít preventivní zkrápûní

vodou, které zabrání jejímu napadení.

Asanace kÛrovcového dfiíví vãetnû lapákÛ

KÛrovcové dfiíví se asanuje dvûma zpÛsoby:

● odkornûním (mechanicky nebo ruãnû),

● o‰etfiením vhodn˘mi insekticidy.

Asanace odkornûním (sloupáním nebo roz-

drcením kÛry) se provádí nejlépe v období

v˘voje larev. Jsou-li v poÏercích kukly nebo

Ïlutí brouci, je pfii ruãním odkorÀování nutné

sloupnutou kÛru spálit nebo chemicky asano-

vat. Pfii mechanickém odkorÀování (napfi. na

stabilním odkorÀovaãi nebo pfii pouÏití frézo-

v˘ch odkorÀovaãÛ na motorové pily) dochází

ke spolehlivému mechanickému hubení l˘koÏ-

routa smrkového i ve stadiu Ïlutého brouka.

Pro chemickou asanaci je dovoleno pouÏívat

pouze schválené pfiípravky uvedené v „Sez-

namu povolen˘ch pfiípravkÛ na ochranu rost-

lin“, kter˘ vydává Ministerstvo zemûdûlství âR

ve spolupráci se SRS Brno, nebo v „Seznamu

povolen˘ch pfiípravkÛ na ochranu lesa“, sesta-

vovaného pracovníky VÚLHM Jílovi‰tû-Strna-

dy (tento seznam kopíruje a pro praxi doplÀuje

v˘‰e uveden˘ seznam), a to podle platn˘ch eti-

ket. S asanací insekticidy se musí zaãít vãas, tj.

od poãátku náletu (aby se zabránilo zaloÏení

sesterského pokolení), a ukonãit ji nejpozdûji

v dobû, kdy se v poÏerku vyskytují kukly nebo

Ïlutí brouci.

V̆ vojov˘ diagram

hlavní období v˘skytu nebo ãinnosti

moÏné období v˘skytu nebo ãinnosti

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

vajíãko

larva

kukla

dospûlec

kladení lapákÛ

asanace
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