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Užitečné organismyUžitečné organismy  

 háďátkaháďátka  

 pavoucipavouci  

 roztočiroztoči  

hmyzhmyz  
 obratlovciobratlovci  

–– ptáci, savci…ptáci, savci…  

  



Užitečné organismyUžitečné organismy  

 predátořipredátoři  

  

  

 parazitoidiparazitoidi  

  

  

 opylovači (opylovači (opylovateléopylovatelé))  

  



PredátořiPredátoři  



BrouciBrouci  



Pestřenky a bejlomorkyPestřenky a bejlomorky  



Síťokřídlí + ŠkvořiSíťokřídlí + Škvoři  



PlošticePloštice  



ParazitoidiParazitoidi  



BlanokřídlíBlanokřídlí  



KukliceKuklice  



OpylovačiOpylovači  



Proč je podporovat?Proč je podporovat?  



Dokáží udržet škůdce pod Dokáží udržet škůdce pod 

prahem škodlivostiprahem škodlivosti  
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TyphlodromusTyphlodromus  pyripyri  



DivočáciDivočáci  

 predace hrabošůpredace hrabošů  

 škůdců v půděškůdců v půdě  

–– pilatkypilatky  

–– vrtule třešňovávrtule třešňová  

–– ponravyponravy  
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DivočáciDivočáci  



Jak je podporovat?Jak je podporovat?  



Uvážená aplikace pesticidůUvážená aplikace pesticidů  

tunelové postřikovače?tunelové postřikovače?  



UbytováníUbytování  



RefugiaRefugia  

 poslední útočiště hmyzu (po chemické ochraně)poslední útočiště hmyzu (po chemické ochraně)  

 rekolonizace sadurekolonizace sadu  

 biokoridorybiokoridory  

      



MeziřadíMeziřadí  ––  chybí 3Dchybí 3D  

Kde se tu dá 

ubytovat??? 



MeziřadíMeziřadí  ––  3D3D  



Budování úkrytůBudování úkrytů  



StravováníStravování  

pestrá stravapestrá strava  

neustále k dispozici neustále k dispozici 
po celý rokpo celý rok  



StravováníStravování  

nektarnektar  

pylpyl  

hostiteléhostitelé  



Stravování Stravování --  alternativní potravaalternativní potrava  



Stravování Stravování --  opylovačiopylovači  

časně kvetoucí druhyčasně kvetoucí druhy  

––před květem před květem ovocovoc. stromů. stromů  

––vrbyvrby  

––špendlíky…špendlíky…  

dostanou se do sílydostanou se do síly  

  

  



Časně kvetoucí druhyČasně kvetoucí druhy  



Čmeláci Čmeláci --  meruňkymeruňky  

82 samic/ha82 samic/ha  

–– sadař se stará, sadař má sadař se stará, sadař má   



Zvýšení biodiverzityZvýšení biodiverzity    

 zvýšení počtu druhů rostlin v saduzvýšení počtu druhů rostlin v sadu  

 více druhů rostlin více druhů rostlin   

    ==>>  více druhů hmyzu více druhů hmyzu   

        ==>>  vyšší samoregulační schopnostvyšší samoregulační schopnost  

  

  



Jak zvýšit biodiverzitu?Jak zvýšit biodiverzitu?    

 omezit sekání v omezit sekání v meziřadímeziřadí  

 cílený výsev rostlincílený výsev rostlin  

 vytvořit vytvořit funkčnífunkční  refugia a biokoridoryrefugia a biokoridory  

  



Pásy v Pásy v meziřadímeziřadí    

 každé 2. každé 2. ––  10. 10. meziřadímeziřadí  

 nesekaný pás nebo občasné vynechávkynesekaný pás nebo občasné vynechávky  

  



Nevyužité části Nevyužité části --  refugiarefugia  

 přejezdy techniky nevadípřejezdy techniky nevadí  

 stačí pár květů (rostlin) / mstačí pár květů (rostlin) / m22  

  



Nektarodárné rostlinyNektarodárné rostliny  

 dospělci a vývojová stádia často odlišný typ potravydospělci a vývojová stádia často odlišný typ potravy  
  

 dospělci dospělci ––  nektar a pyl rostlin (medovice mšic)nektar a pyl rostlin (medovice mšic)  
–– nejdůležitější miříkovité a hvězdnicovité nejdůležitější miříkovité a hvězdnicovité   

  



NektarodárnéNektarodárné  rostlinyrostliny  

 význam potravy:význam potravy:  
–– nalákání a udržení už. organismů v sadunalákání a udržení už. organismů v sadu  
–– délka životadélka života  
–– plodnost samicplodnost samic  
–– % % parazitaceparazitace  aj.aj.  



Vhodné rostlinyVhodné rostliny  

miříkovitémiříkovité  

hvězdnicovitéhvězdnicovité  

bobovitébobovité  



MiříkovitéMiříkovité  

mrkvousmrkvous  

kmínkmín  

pastyňákpastyňák  

seselsesel  



HvězdnicovitéHvězdnicovité  

 řebříčekřebříček  

chrpychrpy  

heřmánkovecheřmánkovec  



BobovitéBobovité  

 fixace Nfixace N  

vojtěškavojtěška  

štírovníkštírovník  

 jetelejetele  

komonice bílá komonice bílá --  refugiarefugia  



Ostatní Ostatní --  jednoletéjednoleté  

svazenkasvazenka  

hořčicehořčice  

pohankapohanka  

  



Ostatní Ostatní --  víceletévíceleté  

 rozrazil dlouholistý rozrazil dlouholistý ––  čmelácičmeláci  

šalvěješalvěje  

pryšcepryšce  

  

  



Pozitivní vliv na půdu a Pozitivní vliv na půdu a 

stromystromy  

mykorhizamykorhiza  

organická hmotaorganická hmota  

půdní půdní edafonedafon  
vyrábí hnůjvyrábí hnůj  

zvýšení vitality stromů zvýšení vitality stromů   

––zvýšení přirozené obranyschopnostizvýšení přirozené obranyschopnosti  

  



Údržba pásůÚdržba pásů  

 1 1 ––  2 x za vegetaci posekání porostu 2 x za vegetaci posekání porostu 
––  zmlazenízmlazení  

 nesekat u země nesekat u země   

 sekat postupně sekat postupně ––  různé různé fenofázefenofáze    

 případně uváletpřípadně uválet  

 přípravky toxické pro včely přípravky toxické pro včely   

–– tunelové tunelové postřikovače postřikovače   

 na podzim (sklizeň?) posekat na podzim (sklizeň?) posekat   

–– úkryt hrabošůúkryt hrabošů  

  
  

  




