
Tuta absoluta - skúsenosti z Maďarska 
Odporúčané možnosti ochrany a potrebné úradné opatrenia pri výskyte škodlivého 

organizmu

Tuta  absoluta nie  je  karanténnym  škodcom,  ale  v  rajčiakoch  je  veľmi  významným  novým 
škodcom. V krajinách okolo Stredozemného mora už spôsobil veľké škody v tejto plodine. Prvý 
výskyt  v  Maďarsku  zaznamenali  v  marci  v  roku  2010  v  rýchlených  rajčiakoch  v 
Kiskunfélegyháza.  Môže spôsobiť  veľmi veľké škody, ak nie  je  zabezpečená vhodná ochrana 
kultúry. Vyvinuté jedince sa veľmi ľahko môžu dostať z jedného miesta na druhé, ich prítomnosť 
môže byť zistená lapačmi. Počet chytených jedincov informuje o tom, aká je miera napadnutia 
daného miesta.
Je prítomná v nasledujúcich európskych štátoch: Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Portugalsko, 
Holandsko,  Spojené  Kráľovstvo,  Nemecko,  Rumunsko,  Bulharsko,  Malta,  Grécko,  Slovinsko 
a Maďarsko.

Životný cyklus a biológia
Škodca má veľký rozmnožovací potenciál, v južnej Európe dokončí svoj cyklus života za 29 až 38 
dní, ročne môže mať až 10-12 generácií.  Samička nakladie v priemere 40-60, maximálne 300 
vajíčok vo svojom živote. Imága sú nočné motýle, cez deň sa skrývajú medzi listami. Samčeky 
žijú 6-7 dní, samičky 10-15 dní.
Samička vajíčka kladie najmä na rub mladých listov, na žily, do priehlbiniek na stonke a v menšej 
miere do zelených plodov.
Larvy vyliahnuté z vajíčok sa vyvíjajú v mínach na listoch, stonke, alebo na plode. Larválnych 
štádií je 4-5, medzi jednotlivými štádiami vo väčšine prípadov vyjde larva zo svojej míny a po 
vniknutí do ďalšieho listu zvyšuje škody.
Po  ukončení  vývinového  cyklu  húseníc  sa  väčšina  z nich  zakuklí  v zemi.  Kukly  môžu  byť 
pozorované aj na iných častiach rastlín, najmä na rube listu a v blízkosti obalu kvetného lôžka.

Vývinové štádiá (EPPO Galéria) 

                       
vajíčka, ukladané na rube listu v pároch          húsenica v štádiu L4

                   
kukla            imágo



silné poškodenie škodcom Tuta absoluta v rýchlených rajčiakoch

Hostiteľské rastliny a poškodenie
Hlavnou hostiteľskou rastlinou je rajčiak, ale poškodzuje aj iné druhy rastlín z čeľade ľuľkovitých 
(Solanaceae):  kultúrne  rastliny  (baklažán,  zemiaky,  tabak)  a  buriny  (ľuľok  čierny -  Solanum 
nigrum, durman obyčajný - Datura stramonium atď.). Podľa doterajších skúseností plody napáda 
iba u rajčiaka.
Škody spôsobuje iba húsenica,  najmä na listoch rastového vrcholu,  ale  môžu byť  pozorované 
značné  škody  na  plodoch  a tiež  na  stonke.  Začiatočné  príznaky  na  listoch  sa  podobajú 
poškodeniam spôsobeným larvami mínerkami Liriomyzae, neskôr sa chodbičky lariev rozširujú a 
napadnuté tkanivá strácajú vodu, dôsledkom čoho rastlina začne usychať.
Húsenica spôsobuje  na nezrelom plode rajčiaka  malé vstupné otvory okolo obalom chránenej 
stopky.
Vo viacerých prípadoch poškodenie spôsobuje úplné vyschnutie rastliny, bez ochrany strata na 
úrode môže byť až 100%-ná, okrem toho existuje aj možnosť nebezpečenstva, že po distribúcii 
úrody škodca sa môže rozšíriť. Cez rany sa môžu usadiť iné patogény, ktoré spôsobujú hnitie.

Návrhy technológie ochrany
Úspešná ochrana môže byť zabezpečená pri spoločnej aplikácii doleuvedených agrotechnických, 
biologických  a  chemických  metód.  Dôležitú  úlohu  zohráva  pri  zabránení  rozšírenia  škodcu 
dôkladné umytie obalového materiálu a prepravných zariadení prúdom vody.

Agrotechnická ochrana
1. Inštalácia sieťky proti hmyzu na vetracie a iné otvory rýchliarní.
2.  Pred  sejbou  zabezpečiť  neprítomnosť  vývinových  štádií  škodcu  v pôde  /pestovateľskom 
substráte  a  zabezpečiť  neprítomnosť  zvyškov  hostiteľských  rastlín.  Pred  výsadbou  odstrániť 
všetky zostatky predošlej kultúry, dôkladné očistenie konštrukčných častí skleníkov a fóliovníkov 
(kúriace rúry, rebrá, oporný systém, spevnenia, atď.).
3. Výsadba rastlinolekársky prekontrolovaného množiteľského materiálu.
4. Aplikácia vhodných lapačov od začiatku až do konca cyklu pestovania.
5. Okamžitá likvidácia napadnutých častí rastlín. 15 až 30 dní po vysadení priesad   aspoň raz 
prekontrolovať každú rastlinu a ručne odstrániť listy s mínami škodcu, ktoré treba vložiť do dobre 
uzavretých igelitových vrecúšok. Odstránenie príznakových plodov a výhonkov: v rámci cyklu 
pestovania vždy, keď sa zistia príznaky napadnutia húsenicou Tuta absoluta na plodoch alebo na 
stonke,  treba  vykonať  kontrolu  na  celej  ploche  rýchliarní  alebo  parcely,  treba  ich  vyradiť  z 
pestovania  a  bezpečne ich zničiť  a  takto  zabrániť dokončeniu  životného cyklu  škodcu a  jeho 
šíreniu. 
6. Zničenie hostiteľských rastlín burín a ich nasledovné odstránenie z miesta pestovania.



7.  Pri  zbere  vykonanie  prebierky úrody:  pred  prevezením do baliaceho závodu alebo  ešte  na 
parcele  alebo v závode pred balením treba odstrániť  napadnuté plody, alebo plody podozrivé 
z napadnutia týmto škodcom.
8. Na konci pestovateľského cyklu úplné odstránenie rastlín a likvidácia zvyškov rastlín.
9. Pravidelné čistenie zariadení, použitých pri pestovaní (napr. zavlažovacie zariadenie, náradie, 
obalový materiál).
10. V rýchliarni medzi pestovaním dvoch hostiteľských plodín musí uplynúť aspoň 6 týždňov.

Biologická ochrana
Vyloženie prirodzených nepriateľov škodcu do rýchliarní:
Dravé bzdochy - Macrolophus caliginosus. (Miridae)
Použitie parazitoidov Trichogramma pretiosum a Trichogramma achaeae.
Zníženie počtu jedincov pomocou vodných lapačov (napr. Csalomon, Biobest), na to je potrebné 
vyložiť 20-40 lapačov.

Chemická ochrana
Základom chemickej ochrany je pozorovanie výskytu škodcu lapačmi,  obsahujúcimi špecifické 
feromóny s lepovými doštičkami počas celého cyklu pestovania. Je možné aplikovať aj lapače s 
vodou.  Vyloženie,  čas  výmeny  feromónových  kapsúl  a  výsledky  odchytu  treba  raz  týždenne 
zaznamenávať.
- v rýchliarňach: v každej časti (v tuneloch) vyloženie minimálne jedného lapača v chodbách a v 

blízkosti vchodu.
- na poli: pod výmeru 1 ha 1lapač na parcelu, pri výmer nad 1 ha 2 kusy na hektár, vyložené vo 

výške 1,5-2 m.

Vykonanie chemickej ochrany
V prípade škodcov s veľkou potenciou rozmnožovania a s krátkym cyklom vývinu - aká je aj Tuta 
absoluta - je veľké riziko vzniku rezistencie, preto je zásadne dôležité striedanie prípravkov a v 
prípade aplikácie prípravkov so zhodnou účinnou látkou je potrebné uplynutie doby aspoň 30 dní.

Načasovanie  postrekovania  podľa  fenológie  pestovanej  kultúry  a  vývinového  štádia 
húsenice:
Začiatok ošetrení:
- V rýchliarniach: 3 kusy v lapači za týždeň (pestovanie priesad).
- Na poli:
Ak sa nezistí  poškodenie na parcele a výsledok odchytu je malý (3-30 jedincov/týždeň/lapač), 
treba  vykonať  preventívne ošetrenie  organizmom vhodným na biologické ošetrenie,  ako napr. 
Dipel ES (Bacillus thuringiensis), načasované proti štádiu lariev L1.
Ak sa  v  kultúre  zistia  všeobecné príznaky,  charakteristické  pre škodcu  Tuta absoluta,  tiež  aj 
vtedy, keď je to v malej miere, je potrebné vykonať ošetrenie proti škodcovi 1-3 krát aplikovaním 
a striedaním prípravkov, špecifických pre tento druh.

Povolené prípravky na ochranu
a) v rajčiakoch:

Prvotným cieľom chemickej ochrany je ochrana  proti húseniciam.  V praxi sa osvedčili  a v 
rajčiakoch  sú  použiteľné  účinné  látky  abamektin,  indoxacarb,  spinozad,  ale  tiež  môžu  byť 
účinné imidakloprid a teflubenzuron.
Proti imágam sú povolené účinné látky deltemetrin, cipermetrin, tiametoxam, acetamiprid.

b)V prípade iných hostiteľských rastlín:
V zemiakoch povolené abamektin, spinozad, imidakloprid a teflubenzuron, v tabaku abamektin a 
imidakloprid. V baklažáne pestovateľ musí požiadať osobitné povolenie na aplikáciu insekticídov 
s povolenou použiteľnosťou v rajčiakoch.



Úradné postupy v prípade nákazy
Tuta  absoluta nie  je  karanténny  škodca,  ale  v  prípade  informácií  z  nakazených  štátov  na 
zabránenie šírenia škodcu pri výskyte je potrebné postupovať podľa § 4 ods. 2 písm. a), b), j) a o) 
zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov:
V rozhodnutí je potrebné predpísať nasledujúce:

V rodiacich porastoch: 
• Povinná  ochrana  prípravkami  na  ochranu  rastlín  v  čase  vegetácie  podľa  technologických 

predpisov s dodržiavaním obmedzenia potravinovo-zdravotníckej a pracovnej doby čakania.
• Vyloženie vhodných lapačov na zachytenie škodcu a na zistenie účinnosti ochrany a zapísanie 

týždenného odchytu a dátumu výmeny feromónových kapsúl.
• Likvidácia napadnutých častí počas doby pestovania (spálením, dezinfekciou, zakopaním).
• Povinná likvidácia hostiteľských rastlín burín.
• Zber úrody v celom rozsahu.
• Po vykonaní dôsledného triedenia úrody povolenie použitia plodov na čerstvý konzum.
• Likvidácia vytriedených zostatkových plodov.
• Čistenie náradia, zariadenia a obalového materiálu používaného pri pestovaní.
• Pri  pestovaní  dvoch  náchylných  kultúr  po  sebe  treba  dodržiavať  6  týždňový  odstup 

pestovania.
• 7 až 10 dní pred začatím ďalšieho pestovateľského cyklu treba vyložiť  lapače, vhodné na 

zachytenie škodcu.

Pri pestovaní priesad:
• Povinná  ochrana  prípravkami  na  ochranu  rastlín  v  čase  vegetácie  podľa  technologických 

predpisov s dodržiavaním obmedzenia potravinovo-zdravotníckej a pracovnej doby čakania.
• Vyloženie vhodných lapačov na zachytenie škodcu a na zistenie účinnosti ochrany a zapísanie 

týždenného odchytu a dátumu výmeny feromónových kapsúl.
• Likvidácia napadnutých častí počas doby pestovania (spálením, dezinfekciou, zakopaním).
• Povinná likvidácia hostiteľských rastlín burín.
• Dôkladné pretriedenie priesad, vhodných na výsadbu v mieste ich pestovania v rýchliarniach a 

likvidácia rastlinných zvyškov po vytriedení.
• Čistenie náradia, zariadenia a obalového materiálu, používaného pri pestovaní.
• Pri  pestovaní  dvoch  hostiteľských  plodín  po  sebe  treba  dodržiavať  6  týždňový  odstup 

pestovania.
• 7 až 10 dní pred začatím ďalšieho pestovateľského cyklu treba vyložiť  lapače, vhodné na 

zachytenie škodcu.

V  skladovacích  priestoroch  rajčiakov,  v  priestoroch  ich  triedenia  a  v  baliacich 
miestnostiach:
• Vyloženie vhodných lapačov na zistenie prítomnosti škodcu.
• Dôkladné triedenie.
• Likvidácia zvyškov triedenia.
• Čistenie zariadení, náradia a obalového materiálu, používaného pri preprave.

Text: Ing. Péter Csicsay, ÚKSUP OOR, Dunajská Streda
Zdroj obrázkov: internet
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