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V posledních letech se mnoŽí dotazy na
původce požerků na listech různých druhů
okrasných rostlin, kteří vykusují na okrajích
pravidelné obloučky. Napadríny bývají byliny
a spodní části ďevin nevysoko nad zemí.
obloukovité výkusy na okrajích listů, tzv. zejkování je charakteristické pro nosatce a za
původce požerků na okrasných rostlinách
bývají často povaŽováni lalokonosci a listohlodi.
Během vegetačnísezóny roku 2009 jsme
sledovali výskyt nosatcůna silně poškozených
okrasných rostlinách v někter.ých částech arbo-
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reta Mendelovy univerzity v Brně. Celkem
jsme zjistili osm druhů nosatců,kteří mohou
poškozovat listy okrasných rostlin. Pět druhů
lalokonosců (otiorhynchus crataegi, o. porca-

o zástupce rodu Sitona, jejichždospělci okusují listy a larvy se vyvíjejí na kořenech.
Nejvýznamnější jsou listopas čárkovaný
(S. lineatus) a listopas pruhovaný (S' ltatteru-

tus, O. raucus, O. rugosostriatus, O. sulcatus),
Koviniíř kostkovaný (Liophloeus tessulatus)

/is). Mezi listopasy rodu Bctrtpeitllcs patří
např. listopas vrbový (B. aranei|buttis). který
vykusuje pupeny a mladé výhony vrb a může

a Sciaphilus asperatus se všichni vyskytovali
jenjednotlivě a patmě nezpůsobili většípoško-

škodit ve vrbovnách na písčitých půdách.
zení rostlin. Značněvysoképočetnostidosaho- Dalším zástupcem této skupiny je listopas
val listopas Barypeithes pellucidus. Listopasi
borový (Brachyderes incanus) škodícíhlavně
jsou intenzivně studováni kvůli škodám na na mladých porostech borovic na sr-rchýchstavzchÍzejicich porostech bobovitých' předenovištích.Imaga okusujíjehlice, larvy se vyvívším luskovin a pícnin. Jedná se zejména její na kořenech.
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rostIin
Škůdci
škody nebyly zaznamenány. (Fabaceae). Poškození něktených rostlin bylo
Kuk|í se v půdě'preferujílehčí poměrně značnéa působilojejich estetickéZnepísčitésubstráty' Nově vylíhlí hodnocení.
brouci pokračujív úŽivném
Ochrana
žíruběhem léta.Během roku
se vyvíjí jedna generace.
ochrana proti listopasůmna okrasnýchrost|iPřezimují imaga v různých nách nebývá nutná' ale jsou situace,kdy nlůŽe
úkrytech,v půdě, pod spada- poškozeníokasných rostlin vadit. Chentickii
ným |istíma pod kameny.
ochranajeobtížnákvůlinočníaktivitědospcšlců.

Lze proti nim pouŽítpřípravky ze skupiny pyr.etroidůLrrčené
nažravýÍrnyz na biízideltarrrethl.iListopas Bcryp eithes pe lluc i - nu (Agrion Delta, Decis Flow 2.5, Decis Mega.
dasje druh běžnýv celéEvropě Fast M. Fast K) nebona bazi lambda-cyhalothriPoŽerky listopasa Barypeithes pellucidus na pámelníku
kromě nejjižnějších částí. nu (Karate se Zeon technologií).Před šir.ší
apli(Symphoricarpos
sp.)
Vyskytuje se hlavně v zahra- kací je vhodnézvolený přípravek vyzkoušet na
dách a oarcích.Bvl zavlečendo
několika listech,zda nedojdek nežádoucí
r.eakci
Popis
Sevemí Ameriky, kde byl poprvézjištěnv roce rostliny.Proti larvám bychom v pňpadě nutnosti
Listopas Barvpeithes pellucidtts je u nás
l 88ó v New Yorku. V současné
době je rozšířen mohli použítDursban lOG s účinnotr|iitkoLr
sice veden v Seznamu škodlirýchorltanismů na celém území USA' v jiŽni a jihozápadní chlorpyritbs určenýproti půdnímlarvánl. Drrlší
rostlin' ale v publikacích zaměřených na Kanadě. Místy se přemnožujea škodípředevším moŽnostíregulace larev je využití biologicochranu rostlin mu není věnována přílišná na jahodníku a maliníku vykusováním květních kého přípravku Larvanem na bázi hlístice
pozornost.Jeho anglický názevje hairy broad- i listových pupenů.Pří|ežitostněmůžeškoditna Heterorlrubditis bacteriophora. Přípravek se

Výskyt a škodlivost

nosed weevil' protožemá na štítua krovkách
nápadně dlouhé rovné sety' Druhový název
pellucidus je odvozen z řečtiny a znamená
průzračný(prosvítavý).Imaga jsou drobná'
dosahují dé|ky24 mm a jsou převážně červenohnědě zbarvená. Intenzita zbarvení je pro-

ruzných okrasných rostlinách' Má širokéspekt- aplikujejako zá|ivkak napadenýmrostliniullit.ie
rum hostitels\íchrostlin,podle literrímích
údajů účinnýpří teplotě 15_20 .C a při dostatečné

po čemou.Tykadla
měnlivá od světléaŽ téméÍ
a končetinyjsou vŽdy světle červenohnědé.
Jako ostatnípříbuznílistopasi má krátký široký nosec. shora mírně zploštělý a na konci
rozšířený.Na konci nosce jsou vk|oubena
lomená tykadla zakončenápaličkou.Napojení
tykadel neníshorapatrné.Bočnímvkloubením
tykadel se lišíod podobných lalokonosců.Při
pohledu z boku jsou tenčínež u lalokonosců.
V přední části nosce je mělká široká rýha.
Dospělci nemajír.1''r.inutá
blanitá křídla, nelé.
Íají,zaÍosnadno lezou i po kolmých hladkých
p|ochách.Por'rch štítumajíhustě mělce do|íčkovitý, na krovkách jsou hlubšíjamky uspořádanév podé|nýchřadách. Štítje po stranách Poškození pěnišníku Rhododendron yakusimanum |istopasem Barypeithes pellucidus
zaoblený a je nepatrněširšínež delší.Krovky
jsou vyklenuté.asi o polovinu delšínež širší, se vyvíjí na rostlinách čeledíledvinovníkovité vlhkosti. Na ochranuokrasnýchlistnáčůse clopt>
na konci oválné.
(Anacardiaceae), hvězdnicovité (Asteraceae), ručují
lepovépásy připevněné
na kmeny k vychybukovité(Fagaceae),ružovité(Rosaceae),jilmotáváníimag. Porostyjahodníkůse mohou chriinit

Bionomie

Přezimujícíima.eana jaře vykusují květní
a |istovépupeny. dříve než ostatnípříbuzné
druhy nosatců,podle počasíve druhépolovině
března a v dubnu. Na rozvinutých listech jsou

vité (Ulmaceae),révovité(Vitaceae) a tykvovité také nízkými bariérami,které migrující ima.ua
(Cucurbitaceae).Imaga poškozují listy nejčastěji nejsou vŽdy schopna překonat' Jejich úč'innost
do výšky asi 30 cm nad zemí.Byly zaregistrová- |ze zvýšitpotřenímhorníhookraje bariérlepenr.
ny škodylarev i na kořenechja|ovců.Na severo.
východě USA se tento druh stal významnou
Příspěvek byl zpracovtílt s porlptlnlLt
složkou potravy některych obojživelníků,ale
Výz,ktunného ziměru č. MSM6215ó18905
prozatím není známo, do jaké míry se mohou Biologické a tecllnologické aspekn utlrž'irel-

následně patrnéotvory na čepelích.Později
brouci okusují obloukovitě okraje listů. Jsou
aktivnízejménav noci. Samičkykladou vajíč- podíletnajeho regulaci. Během našehosledováka do půdy'kde se larvy vyvíjejína kořenech' ní jsme zjisti|i požerky předevšímna listech
Larvy jsou apodní euceflralníjako u většiny rost|in čeledízimolezovitých (Caprifoliaceae),
nosatcovitých brouků, to znamená' Že maji vřesovcoviých (Ericaceae), lomikamenovitých
dobře vyvinutou hlavu' ale jsou bez končetin' (Saxifragaceae)'prvosenkovitých(Primulaceae),
okusují kořeny různých druhů rostlin' ale vilínovitých (Hamamelidaceae)a bobovitých

ttosti říz,enýchekosystémů
a jejich aclctptuc'etut
změnu klinlatu udělenéhoMinisterstvent'šktll
ství, n!ridež'eu tělovýchovv (HŠ)tt V.l.:'ktttttnéhozdntěrtt č. CZ0002700604 udělettt'lttl
M i tlisterstvent z,enňdě l ství (J S ).
I
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