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PROPOJENÍ MAP VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ POPULACÍ BLÝSKÁČKA 
ŘEPKOVÉHO, KRYTONOSCE ŠEŠULOVÉHO A DŘEPČÍKŮ  

NA REZISTENCI K INSEKTICIDŮM S ROSTLINOLÉKAŘSKÝM 
PORTÁLEM – EFEKTIVNÍ ZDROJ INFORMACÍ PRO ZEMĚDĚLCE 
Interconnection of the results maps of Pollen beetle, Cabbage seedpod weevil and flea beetles 
populations testing on RESISTANCE to insecticides with the Phytosanitary portal - an effective 

source of information for farmers 

Eva HRUDOVÁ1, J. BERÁNEK2, Marek SEIDENGLANZ3, Pavel TÓTH1, P.ŠMIROUS3, Pavel KOLAŘÍK4, 
Jiří HAVEL5, Jana POSLUŠNÁ3 
1Mendelova univerzita v Brně, 2ÚKZÚZ Brno, 3Agritec Plant Research, 4VUP Troubsko , 5OSEVA vývoj a výzkum 

Summary: The question of pests resistance to insecticides is recently often solved. The integration of map data to the Phytosanitary 
portal of Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (ÚKZÚZ) is an important step for access of farmers to the results. 
The results of lab testing of Pollen beetle, Cabbage seedpod weevil and flea beetles populations on sensitivity to insecticides were used 
to create the maps. Populations of beetles for testing were collected from various localities in the Czech Republic and laboratory meth-
ods IRAC 011, 021 and 025 were used.  
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Souhrn: V poslední době se často řeší otázka rezistence hmyzích škůdců k insekticidům. Významným krokem pro zpřístupnění výsled-
ků zemědělcům je integrace mapových údajů do Rostlinolékařského portálu provozovaného Ústředním kontrolním a zkušebním ústa-
vem zemědělským (ÚKZÚZ). Pro vytvoření map byly použity výsledky laboratorního testování populací blýskáčků, krytonosce šešulo-
vého a dřepčíků k citlivosti vůči insekticidům. Populace brouků pro testování byly odebírány z různých lokalit v ČR a použity byly labora-
torní metody IRAC 011, 021 a 025.  
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V současné době je často diskutována problemati-
ka rezistence hmyzích škůdců k insekticidům. Je třeba si 
ale uvědomit, že rezistence není záležitost nová, ale vlast-
nost organismů, která jim umožnila přežít v průběhu 
mnoha milionů let trvajícího vývoje různé negativní vlivy. 
I v současnosti se s ní tedy musíme setkávat, ač 
v některých případech, jako je ochrana rostlin, je jevem 
nežádoucím. Na výzkum rezistence, a to nejen příčin a 
mechanismů, ale i na monitoring úrovně rezistence popu-
lací různých druhů hmyzích škůdců se orientuje řada 
výzkumných projektů. Zjištění mnohdy nejsou nijak op-
timistická.  

V České republice zaznamenáváme sníženou citli-
vost blýskáčka řepkového vůči esterickým pyrethroidům 
také, přičemž situace není ve všech regionech stejná. Jak 
ukázaly pokusy vedené na Mendelově univerzitě v Brně, 
v Agritecu Šumperk, ve VÚP Troubsko, a ve VÚOL 
Opava, četnější výskyt méně citlivých populací byl 
v počátečních letech výzkumu (2008-2009) zjištěn na 
severu území, v porovnání se situací na jihu. Od roku 
2010 se situace zhoršovala a lze říci, že méně citlivé po-
pulace se již vyskytují na celém území ČR. Samozřejmě 
ne na všech sledovaných lokalitách ve stejné úrovni. 

Problém ovšem je, jak nejlépe zprostředkovat vý-
sledky praktikům, zemědělcům, tak, aby mohli rychle 
získat orientaci v situaci v jejich oblasti.  

V průběhu řešení výzkumného úkolu QH 812 18 
bylo shledáno užitečným zpracování získaných výsledků 
laboratorního testování populací blýskáčků (Tóth et al., 
2011) graficky v podobě map.  

Základní otázkou, kterou bylo třeba vyřešit, byla 
volba softwaru. Pro výběr vhodné mapové aplikace bylo 
stanoveno několik kritérií, které by měla splňovat. Prvním 
byla uživatelská dostupnost softwaru pro řešitelský tým, 

kdy měl být přístup pro editaci map umožněn všem řešite-
lům bez nutnosti speciálních znalostí práce s tímto soft-
warem. Dalším, navazujícím cílem byla úspora finančních 
prostředků. Speciální mapový software na platformě GIS 
je finančně náročný na pořízení, dále by bylo třeba zaško-
lení „tvůrců“ map i koncových uživatelů výsledku, tedy 
zemědělců. Ti by také museli vlastnit softwarové vybave-
ní, které by opět museli nakoupit. Výsledkem výběru bylo 
tedy použití aplikace Google Maps, 
(https://maps.google.com/maps?hl=cs&tab=cl), která je 
volně dostupná všem uživatelům a k jejímuž využití stačí 
běžně používané počítače a přístup k internetu. Další 
z výhod aplikace Google Maps je její intuitivní ovládání.  

Zkušenosti z uplynulých let, kdy se ukázala potře-
ba sjednocení a zjednodušení dostupnosti map a komentá-
řů k nim, nás vedly k přípravě samostatného webu 
agrez.cz. Ten bude jednoduše odkazovat na mapy výsled-
ků laboratorního testování rezistence a zároveň obsahovat 
doprovodné materiály. Dalším významným krokem pro 
zpřístupnění výsledků zemědělcům je integrace mapových 
údajů do Rostlinolékařského portálu provozovaného 
Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zeměděl-
ským (ÚKZÚZ).  

Pro vytvoření map se specializovaným obsahem 
byly použity výsledky laboratorního testování populací 
blýskáčků, krytonosce šešulového a dřepčíků k citlivosti 
vůči insekticidům. Populace brouků pro testování byly 
odebírány z různých lokalit v ČR a použity byly labora-
torní metody IRAC 011, 021 a 025, jejichž popis je pří-
stupný na http://www.irac-online.org (zde pouze 
v angličtině, neoficiální překlad metodiky je součástí pdf 
souborných komentářů k mapám). Výsledky těchto labo-
ratorních testů byly představeny v několika pracích, např. 
Seidenglanz et al. (2012, 2015).  
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Na základě laboratorní kontaktní účinnosti dosa-
žené registrovanou dávkou účinné látky, tj. dávkou použí-
vanou v zemědělské praxi, je populaci přiřazen určitý kód 
rezistence a to 1-5, v případě chlorpyriphosu 1-2. Pro 
chlorpyriphos označuje kód 1 citlivou populaci s účinností 
referenční dávky dle Abbota 90 - 100 % (v mapě označen 
zelenými body), kód 2 potenciálně tolerantní populaci 
s citlivostí menší než 90 % (žluté body). Pro další účinné 
látky kód 1 označuje vysoce citlivou populaci (zelené 
body), kód 2 citlivou populaci (žluté body), kód 3 středně 
rezistentní populaci (světle modré body), kód 4 rezistentní 
populaci (tmavě modré body) a kód 5 vysoce rezistentní 
populaci (červené body).  Tímto barevným označením je 
dosaženo dobré přehlednosti mapy. Každý bod, lokalita, je 
přesně popsána, je zde uvedena registrovaná dávka testo-
vané účinné látky, její laboratorní účinnost dle Abbota a 
kód rezistence. Uživatel mapy tak může snadno zjistit jaká 
je situace v oblasti jeho působení (byla-li zahrnuta do 
testování), jaký je meziroční vývoj této situace a podle 
toho přizpůsobit rozhodování o použití určitých účinných 
látek s ohledem na dodržení antirezistentních strategií.  

Kompletní výsledkový soubor obsahující praktic-
kou interpretaci dat je nyní volně dostupný na: 
http://www.agritec.cz/MELIAE. Jak již bylo uvedeno, 
budou zpřístupněny webové stránky agrez.cz a mapy jako 
součást na stránkách eagri.cz v Rostlinolékařském portálu 
(dále jen RL portál).  

Rostlinolékařský portál je webová aplikace 
ÚKZÚZ, jejímž cílem je zpřístupnit uživatelům infor-
mace, které by jim měly usnadnit orientaci při řešení 
složitých otázek integrované ochrany rostlin (IOR). 
Tuto značně intuitivní aplikaci tvoří několik vzájemně 
propojených logických modulů, které umožňují třídění 
informací dle potřeb uživatele. Základem RL portálu 
jsou teoretické znalosti propojené s fotografiemi škod-
livých organismů (ŠO) a poruch, s Registrem příprav-
ků na ochranu rostlin, s Databází odrůd ÚKZÚZ a 
v neposlední řadě s meteodaty. RL portál má 
v současné době tři základní moduly – Metodiky IOR, 
Fotogalerii a Výskyt a prognózu škodlivých organis-
mů. Čtvrtý modul, věnovaný rezistenci ŠO bude spuš-
těn na počátku roku 2016. 

Zatímco stránky agrez.cz jsou nyní monotematic-
ké, věnované jen problematice rezistence škůdců řepky, 
RL portál poskytuje komplexní informace. Jelikož jde 
o novou aplikaci, která je neustále doplňována. Práci 
s těmito zdroji informací zde představujeme. 

Představení vyhledávání na stránkách 
www.agrez.cz 

 na stránce agrez.cz nejdříve zvolíme nabídku tes-
tování škůdců na citlivost vůči insekticidům, zde 
vybereme testovaný druh, 

 v tabulce pro testovaný druh zvolíme účinnou 
látku a rok testování, kliknutím na příslušný odkaz 
dojde k přesměrování na požadovanou mapu nebo 
soubor s podrobnou interpretací výsledků (Obr.1)  

 orientace v mapě je poměrně intuitivní, založená 
na systému „semaforu“ upraveném pro pět barev 
dle stupnice IRAC (viz výše). Na mapě vybereme 
lokalitu zájmu a po kliknutí se otevře okno 
s podrobnými informacemi o výsledku testů 
(Obr.2). 

 

 
 

 
Obrázek 1 Tabulka nabídky map a textů k nim  

a mapa výsledků laboratorního testování 

 

 
Obrázek 2 Mapa testování na rezistenci s údaji o vybrané lokalitě 

Představení vyhledávání na rostlinolékařském portálu 
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Obrázek 3 Jak se dostat na Rostlinolékařský portál a získat návod k použití? 

 

 

Obrázek 4 Úvodní stránka rostlinolékařského portálu 

 

  

Obrázek 5 "Semafor přípravků" a informace jež poskytuje 
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Obrázek 6 Informace o POR, možné využití pro antirezistentní strategie  
na základě monitoringu rezistence škodlivých organismů 

 

  

Obrázek 7  Základní informace o modulu Rezistence ŠO a mapy rezistence 

Závěr 

Mapové zpracování umožňuje uživatelům 
přehledným způsobem zpřístupnit výsledky labo-
ratorních testování populací blýskáčků z různých 
míst ČR na rezistenci v časové řadě a vůči různým 
účinným látkám. Mapy jsou zpracovávány a zve-
řejňovány postupně, lze poměrně rychle získat 

orientaci o aktuální situaci a vývoji tohoto feno-
ménu. 
Mapy výsledků testování na rezistenci jsou příno-
sem i pro rozhodování při využívání antirezistent-
ních strategií a také, v případě možnosti sledování 
stejných lokalit v časové řadě, o jejich efektivitě. 
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