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1. Hypotéza/ Hypothesis: Vybrané rostlinné sekundární metabolity (např. terpeny, fenoly a jejich jednoduché i 
složené formy molekul), způsobují významnou mortalitu a snižují vitalitu cílových organismů z řad škůdců polních 
plodin (např. mšice, svilušek, mandelinky bramborové, molic). 

2. Vybrané rostlinné sekundární metabolity (např. terpeny, fenoly a jejich jednoduché i složené formy molekul) 
vykazují pouze nevýznamný vliv na mortalitu a vitality vybraných druhů necílových organismů z řad přirozených 
predátorů (např. slunéček, škvorů, pavouků, pestřenek, zlatooček), půdních organismů (např. žížal) a opylovačů 
(např. včel, čmeláků).  

3. Na základě provedených experimentů je možné vybrat rostlinné sekundární metabolity, které jsou dostatečně 
účinné na cílové a přátelské k necílovým organismům a je možné takové látky doporučit jako účinné látky 
botanických insekticidů.  

Anotace/Annotation:  
Pro vybrané rostlinné sekundární metabolity budou nejprve pomocí koncentrační řady experimentálně stanoveny letální 
koncentrace nebo dávky pro vybrané cílové organismy. Následně budou cílové organismy ošetřeny odhadnutými letálními 
či subletálními koncentracemi (dávkami) s cílem sledovat vliv aplikace na následnou chronickou mortalitu, plodnost a 
celkovou vitalitu cílových organismů. Současně budou ošetřeny necílové organismy koncentracemi (dávkami), které budou 
odpovídat odhadnutým hodnotám LC(D)90 a LC(D)50 pro cílové organismy a následně bude sledován vliv ošetření na 
mortalitu a průběh vývoje, natality a vitality vybraných necílových organismů.  
Cílové a necílové organismy budou získány ze sbírkových chovů VÚRV, v.v.i.., nebo budou získány sběrem ve volné 
přírodě. Experimenty budou provedeny v insektáriích nebo na polních kulturách VÚRV, v.v.i. při řízené teplotě 23±2 °C, 
fotoperiodě 16 hodin světla/8 hodin tmy a 68±5% relativní vlhkosti nebo při venkovním průběhu klimatických podmínek.  
Na základě porovnání účinnosti vybraných sekundárních metabolitů na cílové a necílové organismy budou vybrány takové 
látky, které budou účinné na cílové organismy a zároveň nebudou negativně ovlivňovat necílové organismy. Jejich 
environmentální a zdravotní bezpečnost i způsob využití vybraných látek v ochraně rostlin bude diskutována.     
 

Cílem práce je zjistit vliv vybraných rostlinných sekundárních metabolitů na mortalitu a vitalitu vybraných cílových a 
necílových organismů a na základě provedených experimentů vybrat takové metabolity, které vykazují dostatečnou účinnost 
na cílové, a přitom jsou přátelské k necílovým organismům. Diskutována bude možnost praktického využití vybraných 
metabolitů jako účinných látek botanických insekticidů a environmentální bezpečnost těchto přípravků.   
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