ČR – Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu
SEKCE ÚZEMNÍCH ÚTVARŮ
OBLASTNÍ ODBOR PRAHA
Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, 160 00 Praha 6 - Ruzyně

Č. j.: SRS 046873/2012

V Praze dne 29. 10. 2012

Nařízení Státní rostlinolékařské správy o mimořádných
rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání a šíření bázlivce
kukuřičného - Diabrotica virgifera virgifera LeConte
č. 1/31000/2012
Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“), jako správní úřad rostlinolékařské péče podle
§ 72 odst. 1, 2 a 4 písm. b) a e) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
prostřednictvím Oblastního odboru Praha (dále jen“ OBO SRS Praha“),

nařizuje
podle § 76 odst. 2 věty druhé a § 76 odst. 2 písm. a) zákona všem podnikajícím fyzickým a
právnickým osobám, které se při podnikatelské činnosti zabývají pěstováním kukuřice na
pozemcích, které mají ve vlastnictví nebo je užívají na základě jiného právního důvodu
v katastrálních územích (dále jen „k. ú.“) specifikovaných v čl. I – tabulka č. 1 tohoto
nařízení, níže uvedená mimořádná rostlinolékařská opatření (dále jen „MRO“) proti šíření
škodlivého organismu - bázlivce kukuřičného - Diabrotica virgifera virgifera Le Conte (dále
jen „DVV“).
Čl. I
Opatření a vymezení území v bezpečnostní zóně
Podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona se vymezuje území tvořené ohniskovou a bezpečnostní
zónou.
Bezpečnostní zónu tvoří pozemky (dle výpisu z LPIS MZe ČR) v okruhu minimálně 5 km
vně ohniskové zóny a zahrnuje celá k. ú., vyjmenovaná níže v tabulce č. 1. Ohnisková zóna
(vymezená v okruhu 1 km od místa výskytu DVV) je vymezena pozemky uvedenými
v tabulce č. 2.
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Tabulka č. 1 - Bezpečnostní zóna
Katastrální území

Kód
území

Beroun
Zdejcina

602868
603074

Chyňava

655449

Lhotka u Berouna

796034

Libečov

681881

Malé Přílepy

690538

Železná

Železná

796042

Nenačovice
Chrustenice
Loděnice
Vráž
Svatý Jan pod Skalou
Králův Dvůr
Hýskov
Nižbor

Nenačovice
Chrustenice
Loděnice u Berouna
Vráž u Berouna
Svatý Jan pod Skalou
Zahořany u Berouna
Hýskov
Stradonice u Nižboru
Nižbor

703354
654400
686328
785717
760269
789844
650471
755788
704687

Běleč
Bratronice u Kladna
Dolní Bezděkov
Malé Kyšice
Horní Bezděkov
Unhošť
Svárov u Unhoště

601888
609617
628689
690520
672371
774499
759899

Drahelčice
Ptice
Úhonice

635131
736635
773247

Sýkořice

761737

Obec
Okres Beroun
Beroun
Chyňava

Okres Kladno
Běleč
Bratronice
Malé Kyšice
Horní Bezděkov
Unhošť
Svárov
Okres Praha-západ
Drahelčice
Ptice
Úhonice
Okres Rakovník
Sýkořice
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Tabulka č. 2 - Ohnisková zóna
Obec
Chyňava

Železná

katastrální
kód
Půdní bloky v evidenci zem.půdy LPIS MZe ČR
území
k. ú.
Chyňava
655449 8701/4, 7601/1, 7703/19, 7703/21část, 8703/3, 8703/4,
8702, 8704/1, 9702/1, 9702/3, 9702/5, 8701/7, 8701/6,
9701/1, 8803/1, 8803/5, 8803/6, 8704/2část, 8602/1,
8601/2, 8701/5, 7601/3, 7703/15, 9814, 8812, 8811,
8701/3, 7703/13část, 9702/7, 7703/16, 8701/10, 8701/9,
8602/10, 8602/11, 8703/2, 8703/5, 8703/6, 8602/4,
8602/2, 7703/18část, 9702/2, 9702/4, 9702/6, 8803/2,
8803/3,
Libečov
681881 7703/7část
Železná

796042 7703/21, 7703/6, 7702/2, 7702/1, 7703/20, 7703/2,
7703/7část, 8704/2část, 7704/1, 7703/5, 7703/4,
7703/13část, 7703/18část, 7808, 8802

V bezpečnostní zóně se povinným osobám nařizují, podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona,
mimořádná rostlinolékařská opatření:
a) zavést takový osevní postup, při němž během každého období dvou bezprostředně po sobě
následujících let je kukuřice pěstována pouze jednou, nebo
b) provádět vhodné ošetření proti bázlivci kukuřičnému1),
kukuřičných polích v roce následujícím po roce výskytu;

2)

podle pokynů OBO Praha na

1) Za ošetření proti larvám bázlivce kukuřičného se považuje i použití osiva namořeného v zahraničí
insekticidem, který sice není v České republice povolen pro dané použití, ale je za účelem ochrany proti bázlivci
kukuřičnému povolen v jiných zemích. Mořidla povolená v ČR proti larvám DVV lze nalézt na webových
stránkách SRS v Registru přípravků na ochranu rostlin nebo tuto informaci pěstiteli na dotaz sdělí OBO SRS
Praha.
2) Ošetření proti dospělcům DVV se provede co nejdříve po oznámení signalizace tohoto ošetření, které i s
bližšími instrukcemi vydá OBO Praha způsobem v místě obvyklým.

Čl. II
Poučení o bázlivci kukuřičném - Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
Bázlivec kukuřičný (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) působí významné hospodářské
škody na porostech kukuřice, vzniká u něj rychle rezistence proti insekticidním přípravkům a
na území Evropské unie jsou vhodné klimatické podmínky pro jeho další šíření. Patří podle
§ 7 odst. 1 písm. a) zákona a přílohy č. 1 prováděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství České
republiky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů
rostlin a rostlinných produktů, v platném znění (dále jen „vyhláška“), mezi škodlivé
organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropské unie. Evropská Komise
svým rozhodnutím 2003/766/ES ve znění pozdějších předpisů a svým doporučením
2006/565/ES, které je závazné pro všechny členské státy Evropské unie včetně ČR, stanovila
všem členským státům postup proti zavlékání a šíření tohoto škodlivého organismu. Při jeho
výskytu nařizuje SRS MRO k jeho eradikaci nebo k zabránění dalšího šíření a zároveň
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vymezuje a rozděluje karanténní území na ohniskovou a bezpečnostní zónu. Ohnisková zóna
se stanovuje okolo pole (pozemku) na němž byl bázlivec DVV odchycen (včetně pozemku
kde byl odchycen DVV), a to nejméně do vzdálenosti 1 km od hranice tohoto pole
(pozemku). Bezpečnostní zóna pak okolo ohniskové zóny, a to nejméně do vzdálenosti 5 km
od hranice ohniskové zóny.
Hlavní hostitelskou rostlinou pro larvy i dospělce je kukuřice (Zea mays L.), larvy se však
mohou příležitostně vyvinout i na kořenech jiných trav a dospělí brouci se mohou živit i na
rostlinách z čeledí Poaceae, Asteraceae, Fabaceae a Cucurbitaceae.
Bázlivec kukuřičný má jednu generaci ročně. Přezimuje vajíčko v půdě. Samice kladou
vajíčka především do kukuřičných polí, proto se DVV může šířit především v místech, kde se
opakovaně na týchž pozemcích (polích) pěstuje kukuřice po kukuřici.
Vylíhlé larvy ožírají kořeny kukuřice. Největší mortalita larev je v prvém instaru, neboť malá
larvička musí do 24 hodin po vylíhnutí najít kořeny hostitelské rostliny, jinak zahyne. Larvy
dokončují vývoj průměrně po třech týdnech od vylíhnutí. Dospělci se líhnou v evropských
podmínkách nejčastěji v červenci, v závislosti na průběhu počasí. Dospělci žijí 5 – 6 týdnů a
jsou nejčastěji nalézáni v druhé polovině července a v srpnu. Zpočátku ožírají listy kukuřice,
později se živí pylem, bliznami a vrcholky palic. Samice se páří již po 10 dnech po vylíhnutí a
klade okolo 400 vajíček průměrně v osmi snůškách. Mezi jednotlivými snůškami je obvykle
interval 2 – 3 dny.
Agrotechnická opatření
Základním preventivním ochranným opatřením je střídání plodin, kukuřice by neměla být
pěstována na stejném poli dříve než po 2 letech. Důležité je také ničení plevelných rostlin
kukuřice z výdrolu v předplodině. Za vhodnou předplodinu lze považovat např. ozimou
pšenici a jarní ječmen. Stupeň napadení je možno do jisté míry regulovat termínem výsevu,
hustotou porostu, hnojením dusíkem a vhodnou úpravou půdy. V ohrožených oblastech je
lépe nepěstovat kukuřici s minimalizací zpracování půdy.
Chemická ochrana
Ochrana proti larvám: základem ochrany je aplikace insekticidních mořidel nebo půdních
insekticidů. Granulované půdní insekticidy mohou být aplikovány plošně se zapravením do
půdy ihned po aplikaci. Mohou být též aplikovány pásově speciálními aplikátory do řádků při
setí nemořeného osiva kukuřice. Kapalné insekticidy jsou aplikovány přímo do půdy
k vysévanému osivu současně při výsevu do výsevního lůžka nebo využitím speciální pulzní
pumpy. Účinnost insekticidů aplikovaných proti larvám závisí na mnoha faktorech. Velmi
důležitý je termín aplikace a termín líhnutí larev. Larvy prvního vývojového stadia jsou
nejcitlivější. Čím jsou larvy starší, tím jsou k ošetření odolnější.
Ochrana proti dospělcům: aktuální seznam insekticidů povolených k ošetření proti bázlivci
kukuřičnému je dostupný na internetových stránkách SRS v Seznamu registrovaných
přípravků na ochranu rostlin. Státní rostlinolékařská správa může udělit výjimku na použití
jiných, než v tomto seznamu uvedených, přípravků proti bázlivci kukuřičnému. Takovéto
výjimky budou zveřejněny ve Věstníku Státní rostlinolékařské správy.
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Mimořádná rostlinolékařská opatření se ukládají s cílem zamezit dalšímu šíření bázlivce
kukuřičného do dosud nezamořených oblastí České republiky a Evropské unie, a tím co
nejvíce oddálit vznik hospodářsky významných škod na porostech kukuřice, kterou je
v některých oblastech obtížné v osevním postupu nahradit jinou vhodnou plodinou.
Čl. III
Sankce
Za porušení povinností stanovených tímto nařízením může SRS uložit pokutu fyzickým
podnikajícím osobám a právnickým osobám podle ustanovení § 79h odst. 1 písm. c) zákona
do výše 1 500 000 Kč.
Čl. IV
Zrušovací ustanovení
V případě že nebude ve výše vymezeném území v průběhu 2 let následujících po roce
posledního zjištění výskytu DVV zjištěn žádný jeho další výskyt, nařízení SRS o MRO bude
zrušeno. Rovněž při jakékoli zákonné změně podmínek, které budou spolehlivě zjištěny a
doloženy, SRS část nebo celé nařízení zruší nebo upraví (§ 76 odst. 4 zákona).
Čl. V
Účinnost
Toto nařízení SRS nabývá účinnosti dnem jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva
zemědělství České republiky.

Otisk úředního razítka

Ing. Jiřina Bustová v. r.
vrchní rostlinolékařský inspektor
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:
1/ Městský úřad Beroun
2/ Městský úřad Králův Dvůr
3/ Městský úřad Unhošť
4/ Obecní úřad Chyňava
5/ Obecní úřad Železná
6/ Obecní úřad Nenačovice
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7/ Obecní úřad Chrustenice
8/ Obecní úřad Loděnice
9/ Obecní úřad Vráž
10/ Obecní úřad Svatý Jan pod Skalou
11/ Obecní úřad Hýskov
12/ Obecní úřad Nižbor
13/ Obecní úřad Běleč
14/ Obecní úřad Bratronice
15/ Obecní úřad Malé Kyšice
16/ Obecní úřad Horní Bezděkov
17/ Obecní úřad Svárov
18/ Obecní úřad Ptice
19/ Obecní úřad Úhonice
20/ Obecní úřad Drahelčice
21/ Obecní úřad Sýkořice
22/ www.eagri.cz
23/ Odbor ochrany proti škodlivým organismům, SRS
24/ vlastní do spisu
25/ Ministerstvo zemědělství České republiky
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