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METODIKA APLIKÁCIE BIOLOGICKÉHO PRÍPRAVKU BOVERIL 
PROTI LYKOŽRÚTOVI SMREKOVÉMU PRE ROK 2009 

informácia pre lesnícku prevádzku 
  

 K obranným opatreniam pred kalamitným premnožením podkôrneho hmyz patria aj 
biologické metódy. V súčasnosti sa na pracovisku Strediska lesníckej ochranárskej služby 
v Banskej Štiavnici skúma praktické využitie entomopatogénnej huby Beauveria bassiana, 
účinný agens komerčného prípravku BoVeril. Držiteľom povolenia pre dovoz a predaj 
BoVerilu je firma BioTomal – systém biologickej ochrany rastlín, 941 36 Rúbaň 23. Jeho 
uvedenie na trh a použitie v lesoch Slovenska bolo povolené výnimkou Ministerstva 
pôdohospodárstva SR na obdobie 15. apríl až 12. august 2009 (120 dní), (Číslo: 1558/2009-
940 z 3. 4. 2009). 

 
Prípravok BoVeril 
 Účinnou látkou prípravku je entomopatogénna huba (huba parazitujúca na hmyze) 
predávaná vo forme vodorozpustných granúl Beauveria bassiana kmeň BB1 v koncentrácii 
5x108 kusov konídií/g. Prípravok je určený na ochranu lesov proti lykožrútovi smrekovému 
(Ips typographus). Účinnosť prípravku na iné druhy podkôrneho hmyzu LOS naďalej overuje.  

 

Aplikácia prípravku  
 Pri samotnej aplikácii prípravku je nevyhnutné dodržať podmienky uvedené výrobcom, 
keďže sa jedná o živý organizmus (spóry huby), ktorý je veľmi citlivý na podmienky 
prostredia (teplota, vlhkosť, slnečné žiarenie, ...). I pri malom pochybení už nemusí nastať 
dostatočná mortalita lykožrútov, i keď sa tieto dostanú s hubou do priameho kontaktu.  

 Prípravok nie je ešte na Slovensku zaregistrovaný. Rovnako nie je registrovaný spôsob 
jeho aplikácie. Ministerstvom pôdohospodárstva SR povolilo jeho použitie v roku 2009 len na 
výnimku (výnimka vysvetlená vyššie v tomto liste). Lesnícka ochranárska služba však 
prípravok a spôsob aplikácie testuje a nateraz odporúča nasledovný spôsob jeho praktického 
použitia v terénnych podmienkach: 

a) Infekcia imág v upravených feromónových lapačoch Theysohn (príp. Bohmplast, 
Ridex) 

 Cieľom metódy je zachytiť lietajúce imága do feromónového lapača, v lapači ich 
infikovať a nechať ich opustiť zbernú nádobu (tzv. korýtko) lapača.  

Príklad mechanizmu infekcie:  

 Predpokladajme, že infikovaný chrobák v lapači je samček. Po opustení lapača naletí na 
oslabený strom alebo klasický lapák a pri párení v snubnej komôrke prenesie infekciu zo 
svojho tela aj na ďalšie 2 – 3 imága (samičky). Ďalší vývoj v naletenom strome by mal byť 
ukončený do cca 10 dní od infekcie a za ten čas by mohlo dôjsť k nakladeniu len pár vajíčok.  

Úprava feromónového lapača Theysohn:  

 Z jedného okrajového otvoru na dne zbernej nádoby odobrať sitko alebo zväčšiť otvory v 
sitku tak, aby sa cez ne lykožrúty prepchali von alebo na oboch bočných stranách korýtka 
navŕtať po 8 až 10 dier priemeru 6 mm (obrázok 1). 
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Obrázok 1  Korýtko lapača typu Theysohn upravené (nadierované) pre použitie s Boverilom 

 

Postup prevádzky upravených lapačov: 

1. Inštalovať upravený feromónový lapač na okraj porastu v zmysle STN 48 2711 
„Ochrana lesa proti hlavným druhom podkôrneho hmyzu na ihličnatých drevinách“. 

2. Voliť skôr väčšiu vzdialenosť od porastovej steny (25 m). 

3. Do zberného korýtka nasypať rovnomerne 4 – 5 gramov (cca jedna polievková lyžica) 
prášku BoVeril tak, aby sa vytvorila cca 1 mm vrstva. Pri hrubšej vrstve (viac prášku 
v korýtku) imágo lykožrúta smrekového v prášku zahynie skôr po mechanickom 
znečistení tela ako po samotnom infikovaní imága. 

4. Prípravok do korýtka dopĺňať každé 2 týždne. Pri vytvorení hrubšej stvrdnutej vrstvy 
prášku treba korýtko vyčistiť. 

5. Pri väčšom počte lapačov na porastovej stene alebo pri bariérach feromónových 
lapačov, inštalovať a prevádzkovať takto upravený každý piaty lapač. Pomer 
klasických lapačov zachytávajúcich hmyz a upravených lapačov pre biologický boj by 
mal teda byť 4:1 . 

 

b) Infekcia klasických lapákov 
- Tento spôsob nie je výnimkou MP SR povolený, najmä z dôvodu ohrozenia včelstiev. 

 

c) Letecké veľkoplošné aplikácie  
- Lesnícka ochranárska služba letecké aplikácie neodporúča najmä z dôvodu dosiahnutia 
nízkej biologickej účinnosti.  

 

 Skúsenosti a poznatky s aplikáciou bioprípravku BoVeril posielajte na Stredisko LOS, 
Lesnícka 11, 969 23  Banská Štiavnica. 
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