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1 Výskyt klasových fuzarióz  u pšenice na území ČR a možnosti 

ochrany  

Fuzariózy klasu představují závažné onemocnění obilnin, jehož důsledkem je 

kontaminace zrna mykotoxiny. Přítomnost mykotoxinů znehodnocuje zrno pro 

potravinářské zpracování i pro krmné využití. Jednotlivé fuzáriové druhy jsou schopny 

produkovat široké spektrum mykotoxinů. Limity maximálního obsahu fuzáriových 

toxinů v obilovinách jsou stanoveny podle Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 z 19. 

12. 2006 v platném znění ES č. 1126/2007. Pro nezpracované obiloviny kromě pšenice 

tvrdé, ovsa a kukuřice je limit pro deoxynivalenol  1,25 mg/kg (1250 µg/kg) a pro  

zearalenon  0,1 mg/kg (100 µg/kg).  Další fuzáriové mykotoxiny - fumonisiny jsou 

limitovány pouze v kukuřici, a to sumou fumonisinů B1 a B2 (limit - 4 mg/kg – 4000 

µg/kg). Již delší dobu se diskutuje zavedení souhrnného limitu pro T-2 a HT-2 toxiny, 

zatím však není konkrétní hodnota v legislativě uvedena. 

Jako původce klasových fuzarióz v naší republice bývá zjišťováno zhruba 15 

druhů rodu Fusarium a Microdochium nivale, které je netoxinogenní.  Dlouhodobě byl 

za hlavního původce klasových fuzarióz u pšenice v severní, střední a západní Evropě 

považován druh Fusarium culmorum (Wisniewska a kol., 2014). Zřejmě v důsledku 

klimatických změn se postupně hlavním původcem klasových fuzarióz u pšenice stává 

v severozápadní i ve střední Evropě Fusarium graminearum (Polišenská a kol., 2010; 

Parikka a kol., 2012).  Současně se však zvyšuje význam druhu F. poae (Lindblad a 

kol., 2013). Podle nejnovějších poznatků dochází k většímu výskytu F. poae u pšenice 

především v ročnících, které jsou nepříznivé pro výskyt F. graminearum (Covarelli  a 

kol. 2015). Xu a kol. (2008) zjistili, že výskyt F. poae je spojen s relativně suchými a 

teplými podmínkami, zatímco F. graminearum se vyskytuje za tepla a vlhka. Bylo též 

zjištěno (Waalwijk a kol., 2003), že F. graminearum vykazuje větší 

konkurenceschopnost než druhy F. culmorum, F. avenaceum a F. poae. V rámci 

šetření provedených v ročnících 2011-2015 (Chrpová a kol., 2016 a) bylo v rámci 

monitoringu provedeného na území ČR prokázáno vysoké zastoupení F. poae, 

s dominancí v ročnících 2012 – 2015. Teplé a suché počasí posledních ročníků zřejmě 

podporuje zvýšený výskyt tohoto patogena a naopak neprospívá rozšíření druhu F. 

graminearum, který však díky vysoké konkurenceschopnosti převládne vždy, když jsou 

vhodné podmínky pro jeho rozvoj. 

F. graminearum a F. culmorum produkují trichotheceny typu B. Nejvíce 

sledovaným mykotoxinem z této skupiny je již zmiňovaný  deoxynivalenol (DON), 

setkat se můžeme i s dalším trichothecenem typu B, kterým je nivalenol (NIV).  

Významným mykotoxinem produkovaným těmito druhy je dále zearalenon (ZEA), který 

vykazuje estrogenní účinky. Další mykotoxiny patřící do skupiny trichothecenů A (T- a 

HT-2 toxiny a další) jsou produkovány zejména patogeny F. sporotrichoides, F. 

langsethiae a F. poae, které jsou nalézány především na ovsu. Globální oteplování a 

klimatické změny přispívají k rozšiřování dříve méně běžných druhů fuzárií. 

Důsledkem toho se spektrum mykotoxinů v různých komoditách rok od roku mění a 



 

2 
 

bývá výrazně pestřejší (Miraglia  a kol., 2009). Meziročníková variabilita v produkci 

mykotoxinů u drobnozrnných obilovin je velmi široká a je obtížně predikovatelná 

(Landschoot a kol., 2012), neboť daný druh může produkovat odlišné spektrum 

mykotoxinů za různých podmínek (Vogelgsang  a kol. 2008). Rod Fusarium je schopen 

produkovat i další sekundární metabolity, tzv. “emerging” (nově se objevující) 

mykotoxiny, jako např. fusaproliferin, beauvericin, enniatiny a moniliformin. Dosud 

existují poměrně omezené údaje o těchto metabolitech. Jako nejfrekventovanější 

producenti enniatinů jsou uváděny druhy F. avenaceum, F. poae, F. sporotrichioides  

(Koncz a kol., 2009) a F. tricinctum (Kulik a kol., 2011).  

Nejvíce sledovaným mykotoxinem je deoxynivalenol (DON). V rámci ČR je 

sledován obsah DON v náhodně odebraných klasových vzorcích z celého území ČR 

ve spolupráci VÚRV, v.v.i. a ÚKZÚZ (dříve SRS) (Graf 1). Výskyt klasových fuzarióz 

významně ovlivňují lokální klimatické podmínky (Obr. 1). V rámci ČR lze vymezit 

oblasti, kde opakovaně dochází ke zvýšené akumulaci DON. Z mapy dlouhodobých 

průměrných ročních teplot je zřejmé, že pro vysokou akumulaci mykotoxinu DON je 

limitující nižší teplota. Výskyt nadlimitních hodnot byl zaznamenán v oblastech 

s průměrnou roční teplotou vyšší než 6°. Akumulace mykotoxinu přímo nestoupá 

s úhrnem srážek. Bylo zjištěno, že nadlimitní hodnoty se často vyskytují v blízkosti 

říčních toků. Pro rozvoj choroby a akumulaci mykotoxinů má pravděpodobně velký 

význam vzdušná vlhkost (mlhy, rosa). 

 

Graf 1 Vliv ročníku na obsah DON v zrnu pšenice (průměrné hodnoty a intervaly 

spolehlivosti; p <0,05) 
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V rámci preventivních opatření proti šíření klasových fuzarióz lze doporučit 

především kvalitní zapracování posklizňových zbytků do půdy, podpoření mineralizace 

dodáním dusíku a promísení posklizňových zbytků s půdou, které zlepší jejich rozklad.  

Dále je třeba doporučit, pokud je to možné, rozšíření osevních postupů úzce 

orientovaných na obiloviny a na kukuřici o další plodiny. Na tvorbu DON má vliv i stav 

porostu během vegetace, je třeba udržovat porost zdravý a zabránit jeho polehnutí.  

Cílená fungicidní ochrana spolu s pěstováním odrůd s vyšším stupněm rezistence 

představuje nejúčinnější ochranné opatření. Rezistentní odrůdy dosud nebyly 

vyšlechtěny, opakovaně však byly zjištěny statisticky významné rozdíly v úrovni 

rezistence k fuzarióze klasu mezi současnými komerčně využívanými odrůdami 

pšenice, takže je možno do rizikových podmínek volit odrůdy s prokázaným vyšším 

stupněm rezistence. Při napadení fuzariózou klasu  hrají významnou roli i tzv. 

mechanismy pasivní rezistence (výška rostliny, hustota klasu, typ kvetení).  Při 

přirozené infekci mají vyšší rostliny větší šanci infekci uniknout. U vyšších rostlin 

dochází většinou ke snížení vlhkosti v klasech, tím se vytvářejí méně příznivé 

podmínky pro patogena a rozvoj infekce. Existuje však také předpoklad, že náchylnost 

k fuzarióze klasu u genotypů s geny krátkostébelnosti Rht-B1b a Rht-D1b z odrůdy 

Norin 10 je přímo pleiotropním efektem těchto genů (Holzapfel a kol. 2008). 

Ve VÚRV, v.v.i. je rezistence k fuzarióze klasu hodnocena systematicky od roku 

2004 v pokusech s umělou infekcí ve spolupráci s ÚKZÚZ u odrůd pšenice ozimé 

doporučených pro pěstování v ČR. Na základě dříve provedených hodnocení byla 

vyšší odolnost k fuzarióze klasu opakovaně prokázána u odrůd Alana, Apache,  Bakfis, 

Baletka, Bodyček, Federer, Graindor, Nela, Sakura, Simila a Samanta.  Odrůda Bakfis 

dlouhodobě vykazuje nejvyšší odolnost k akumulaci mykotoxinů a je využívána jako 

kontrolní. Na základě výsledků hodnocení rezistence k fuzarióze klasu v tříletých 

pokusech (2013-2015) bylo zjištěno, že celkově nejnižší obsah DON v zrnu byl v rámci 

sledovaného souboru detekován u odrůd Bakfis, Dagmar a Cimrmanova raná. Dále se 

statisticky významně nižším obsahem DON odlišovaly od ostatních i odrůdy Genius, 

Rumor, Julie, Zeppelin, Sailor, Turandot,  Balitus, Bernstein, Athlon a Fakir. Naopak 

nejvyšší akumulace DON ( 90 mg/kg) byla zjištěna u odrůd Brokat, Matchball, Tobak 

a  Biscay (náchylná kontrola).   
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Obr. 1 Výskyt klasových fuzarióz na území ČR vzhledem k průměrné roční teplotě a 

průměrnému ročnímu úhrnu srážek: nadlimitní vzorky (obsah deoxynivalenolu  1,25 

mg/kg) zjištěné na základě náhodného monitoringu v ročnících 2004-2015. 
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1.1 Závěry 

 Výskyt klasových fuzarióz včetně akumulace mykotoxinů je ovlivněn podmínkami 

daného ročníku. Kromě nejvíce sledovaného mykotoxinu deoxynivalenolu je třeba 

věnovat pozornost i dalším mykotoxinům. 

 

 Existují lokality se zvýšeným rizikem výskytu nadlimitních hodnot DON. Pro rozvoj 

choroby a akumulaci mykotoxinů má kromě dešťových srážek velký význam i 

vzdušná vlhkost (mlhy, rosa).  Vzorky s nadlimitní hodnotou DON pocházely často 

z pozemků v blízkosti vodních toků nebo velkých rybníků. 

 

 Dosažené výsledky potvrzují, že mezi odrůdami ozimé pšenice existují poměrně 

velké rozdíly v rezistenci, které je třeba brát v úvahu při volbě odrůd zvláště 

v oblastech s opakovaným zvýšeným výskytem klasových fuzarióz, po rizikové 

předplodině nebo při použití minimalizačních opatření. 

 

Výzkum podporují projekty MZE ČR RO0416 a QJ1210189. 

Jana Chrpová, Taťána Sumíková, Lenka Štěrbová, Jana Palicová 
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2 Rzi na obilninách 

Rzi na obilninách způsobovaly a nadále způsobují významné hospodářské 

ztráty. V našich podmínkách se vyskytují na pšenici 3 druhy, respektive formy rzí 

Puccinia triticina, Puccinia graminis subsp. graminis, a Puccinia striiformis. I v rámci 

jednoho druhu rzi často tvoří specializované formy (f. sp.), které napadají pouze jediný 

druh hostitele nebo omezený okruh hostitelských druhů. 

Hospodářsky nejvýznamnější jsou Puccinia graminis (rez travní), jejíž 

mezihostitelem je Berberis vulgaris (dřišťál obecný), z dalších obilních rzí je to Puccinia 

triticina (rez pšeničná), která napadá pšenici a ječmen, ale i pýr, mezihostitelem této 

rzi jsou některé druhy rodu Thalictrum (žluťucha) a Puccinia striiformis (rez plevová), 

která napadá pšenici, její mezihostitel byl objeven v roce 2009, jsou to rovněž jako u 

rzi travní některé druhy rodu Berberis. 

Mezi rzi napadající jiné obilniny než pšenici patří Puccinia hordei (rez ječná), ta 

se vyskytuje na ječmeni, mezihostitelem je rod Ornithogalum (snědek), Puccinia 

recondita (rez žitná), tvoří ložiska urediospor na žitě, její mezihostitelé jsou někteří 

zástupci čeledi Boraginaceae (brutnákovité). Puccinia coronata (rez ovesná), je hojná 

na ovsu, mezihostitelem je rod Rhamnus (řešetlák), dle některých údajů i rod Frangula 

(krušina). 

U rzí rozlišujeme fyziologické rasy, ty mohou být rozlišeny od sebe navzájem 

podle fyziologických charakteristik. Pro fytopatologii je určující virulence, tedy 

schopnost patogena vniknout do hostitelského organismu, množit se a vyvolávat 

příznaky onemocnění. V praxi lze určit rasu na souboru diferenciačních odrůd, nebo 

na téměř izogenních liniích, ke kterým mají různou virulenci (avirulenci). Na základě 

takovýchto testů je možno nalézt a popsat desítky patotypů. Poznání a sledování stavu 

a změn rasového spektra a údaje o genech rezistence jsou nezbytné pro pěstitele, 

kteří tak mohou posoudit, které odrůdy budou ohroženy při rozšíření virulentní rasy a 

zároveň pro šlechtitele při výběru zdrojů.  

2.1 Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice) 

Rez pšeničná působí u nás pravidelně ztráty 5-15% sklizně, při pěstování 

náchylných odrůd mohou ztráty činit až 40%. Těžiště jejího výskytu na území ČR je na 

jihu Moravy. Vyšší potenciální škodlivost má sice rez travní, ale každoroční výskyty rzi 

pšeničné působí souhrnně velmi vysoké škody. Vyšší průměrné teploty během 

vegetace její škodlivost zvyšují. Rez pšeničná se k nám šíří z jižní a jihovýchodní 

Evropy, silnější výskyty mají zpravidla svou západní hranici v oblasti Českomoravské 

vysočiny. Ztráty na výnosu zrna jsou přičítány hlavně redukci řady kvítků a snížení 

asimilační plochy hostitele.  

2.2 Rez plevová (žlutá rzivost pšenice) 

Rez plevová způsobila v posledních třech letech epidemie v celé Evropě a došlo 

k velkým změnám v její populaci. Projevuje se charakteristickými pruhy na listech 
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s jasně žlutými urediemi, přechází do klasů (pluch a plev). Zimu mycelium překonává 

na zbytcích živých listů. Její šíření je však za příznivých podmínek možné i z velmi 

vzdáleného zdroje. Rez plevová se k nám šíří ze severozápadu, z oblastí 

s chladnějším a vlhčím přímořským klimatem. Epidemie rzi plevové v českých zemích 

se objevily v letech 1898, 1904, 1911, 1912, 1914, v bývalém Československu 

v období 1923-1926, v r. 1961 a následujících letech a na přelomu 20. a 21. století. 

Posledním dvěma obdobím předcházely epidemie v západní Evropě. To nasvědčuje 

rozšíření rzi plevové do střední Evropy ze západu, což potvrzuje i výskyt podobných 

patotypů rzi. Ekonomicky významný výskyt rzi plevové byl zaznamenán v letech 1999 

- 2001, kdy byla poprvé v České republice prokázána její virulence ke genu Yr17. 

Epidemické výskyty v letech 2013 - 2015 byly způsobeny nově se šířícími teplomilnými 

rasami (rasa Warrior, Solstice aj.). 

Škody způsobené rzí plevovou se projevují redukcí hmotnosti tisíce zrn a 

sníženým počtem obilek v klasu. Napadené obilky jsou drobné, svraskalé a jejich 

klíčení je zpožděné. Snižuje se také počet vzešlých rostlin z napadených obilek, u silně 

infikovaných rostlin dochází i ke zkracování kořenů. 

Při silném infekčním tlaku a současném pěstování náchylných odrůd (S, 1 - 3 

stupnice ÚKZÚZ) mohou výnosové ztráty v neošetřeném porostu přesahovat 50%. 

Redukce výnosu při použití odrůd s mírně odolných/mírně náchylných (hodnocení MR-

MS, 4 - 6 stupnice ÚKZÚZ) je v neošetřené variantě v průměru 34%. Při pěstování 

rezistentních odrůd je průměrný pokles výnosu při silném infekčním tlaku 12% (R, 7 - 

9 stupnice ÚKZÚZ). 

Efektivita chemického zásahu se odvíjí od včasnosti zásahu, na jaře je třeba 

porosty sledovat a při objevení prvních příznaků (kupek na listu) zasáhnout chemicky. 

Při vyšším infekčním tlaku je účinný pouze opakovaný postřik. S časnou aplikací 

fungicidu je třeba počítat zejména u náchylnějších odrůd. Mezi ty patřily v pokusech 

VÚRV, v.v.i. v Ruzyni např. odrůdy Aladin - 5; Sailor - 5,5; Fabius - 5,5; Brokat - 3,3; 

Lavantus - 2,5; Nordika - 5,1; Tilman - 2,6; Baletka - 3,5; Biscay - 2,8; Fermi - 2,5.  

2.3 Rez travní (černá rzivost trav) 

Rez travní je z uvedených patogenů nejnáročnější na teplo, teplotní optimum 

k infekci je 15 - 20°C. Rozsáhlejší škody na pšenici způsobuje v teplejších oblastech 

střední a jihovýchodní Evropy, na Slovensku, v Maďarsku, na Balkáně aj., odkud se 

k nám inokulum (letní výtrusy - urediospory) rzi travní za příznivých podmínek šíří. 

V českých zemích jsou uváděna jako léta se silným výskytem této rzi na pšenici 1932, 

1934, 1940, 1941, na žitě v r. 1951 a několika následujících letech. Poslední 

epidemický výskyt byl zaznamenán v roce 1972. V dalších letech byly výskyty této rzi 

jen ojedinělé, i když lokálně ekonomicky významné. Příčinou delšího období, kdy se 

rez travní u nás významně nevyskytla, pravděpodobně byla absence většího množství 

primárního inokula v oblastech, odkud se k nám rez travní šíří. K tomu pravděpodobně 

přispělo úspěšné šlechtění na odolnost ve zmíněných oblastech. Na rozdíl od rzi 

pšeničné a plevové přezimování této rzi u nás v urediofázi nebylo zaznamenáno. 
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Pokud by toto přezimování bylo možné, například s postupujícím oteplováním, stala 

by se rez travní u nás velmi nebezpečnou vzhledem k relativní neúčinnosti genů 

rezistence v našich odrůdách. V posledních třech letech se lokální výskyty v Evropě 

objevují stále častěji, byla popsána i nová rasa rzi travní pod názvem Digalu. 

Od roku 1999 se pozornost fytopatologů sledujících nové rasy rzi travní zaměřila 

na Ugandu, kde byla v uvedeném roce zjištěna nová virulentní rasa (označená Ug99) 

překonávající geny rezistence tam pěstovaných odrůd. Zcela nová byla její virulence 

ke genu Sr31. Translokace 1BL.1RS, která obsahuje gen odolnosti ke rzi travní Sr31 

a geny odolnosti k dalším rzím napadajícím pšenici, byla téměř v celém světě ve 

šlechtění pšenice na odolnost dlouhodobě široce využívána, zejména v šlechtitelském 

programu CIMMYT. Odrůdy z tohoto šlechtění se pěstují v oblastech postižených a 

ohrožených rasou Ug99. Tato rasa z Afriky pronikla na Arabský poloostrov, na území 

Středního východu a do Pákistánu a Indie, kde má velká část pěstovaných odrůd stejný 

genetický základ rezistence. V oblastech ohrožených rasou Ug99 se pěstuje zhruba 

čtvrtina celosvětové produkce pšenice, takže jde o problém celosvětového významu. 

Monitoring fyziologických ras v ohrožené oblasti ukázal, že původní rasa Ug99 má již 

11 rozšířených mutací, které napadají další genotypy.  

2.4 Geny rezistence 

Pro rez pšeničnou bylo v Atlase genů rezistence (McIntosh et al. 1995) 

registrováno 44 číslovaných genů rezistence, pro rez plevovou 18 a pro rez travní 41 

genů. Od té doby se počet identifikovaných genů zvýšil o desítky. (Geny jsou značeny 

symboly Lr-leaf rust-rez pšeničná; Yr-yelow rust-rez plevová; Sr-stem rust-rez travní). 

Zdroje odolnosti jsou získávány také sběrem planých druhů příbuzných pšenici 

v oblastech jejich přirozeného výskytu v rámci programů genové banky.  

Pěstitelsky nejvýhodnější je využití odrůd s rezistencí k této chorobě. Geneticky 

založenou odolnost ke rzem řídí jednak major geny a jednak i geny s malým účinkem 

(minor geny). Většina major genů podmiňuje odolnost účinnou po celou vegetační 

dobu rostliny, některé major geny jsou však účinné až u dospělých rostlin, odolnost 

mladých rostlin a náchylnost dospělých rostlin je však výjimečná. Odolnost 

v dospělosti většinou řídí komplex minor genů. Tento typ odolnosti je zvlášť významný 

proto, že zamezí šíření rzi v období rozhodujícím pro výnos, ale nepodporuje 

případnou selekci virulence patogena k dané odrůdě v ranějších fázích vegetace. 

Hlavní výhodou polygenně založené odolnosti bývá její nespecifičnost a s tím 

související trvanlivost. Účinnost takto založené rezistence byla u nás ověřena 

v šedesátých letech minulého století, kdy řadu let byly povolovány jen odrůdy pšenice 

odolné ke rzi plevové v dospělosti v polních podmínkách.  

Šlechtitelsky jednodušší je využívání major genů, jejichž účinnost je specifická, 

závislá na rasách rzi. Její trvanlivost je omezená dobou než se rozšíří k danému genu 

virulentní rasa rzi.  
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V současné době se ve šlechtění na odolnost klade důraz na trvanlivost 

rezistence, tedy její dlouhodobou účinnost nepodléhající častým změnám virulence 

v populaci rzi.  

Nejčastějšími zdroji rezistence v současné době jsou plané druhy, příbuzné s 

kulturní rostlinou. V našich registrovaných odrůdách mají nejvyšší četnost již dříve 

využívané geny Lr3, Lr10, Lr13, Lr26 a Lr37; vůči těmto genům jsou u nás již rozšířené 

rasy, které jejich rezistenci překonávají. Nejúčinnější se dlouhodobě jeví geny Lr9 

(přeneseno z Aegilops umbellulata), Lr19 a Lr24 (z Agropyron elongatum). V současné 

době přetrvává v ČR vysoká účinnost kombinace genů rezistence Lr37, Sr38, Yr17. 

Gen Lr3a původně pocházel z krajových odrůd od Černého moře, gen Lr26 byl 

přenesen ze žita z chromozomu žita 1R na chromozom pšenice 1B (translokace 

1BL.1RS). Na krátkém přeneseném segmentu žitného chromozomu se nachází nejen 

gen rezistence ke rzi pšeničné Lr26, ale i ke rzi travní Sr31, rzi plevové Yr9 a k padlí 

travnímu Pm8. Z uvedených genů však zůstává u nás účinný jen gen Sr31. Ostatní 

zmíněné geny jsou účinné jen k některým méně rozšířeným rasám rzí a padlí travního.  

2.5 Trvanlivost rezistence 

V praxi rozhoduje o trvanlivosti, respektive ztrátě odolnosti řada faktorů. Čím 

větší plochu zaujímá odolná odrůda, tím je větší pravděpodobnost, že se virulentní 

rasa rychle rozšíří. Ale samotný vznik virulentní rasy plocha pěstované odrůdy 

nepodmiňuje. Různorodá odrůdová struktura může šíření nové rasy brzdit a tak 

snižovat i ekonomické ztráty. Pěstování odrůd s různým genetickým základem 

rezistence a častější obměna odrůd jsou hlavními opatřeními, kterými může pěstitel 

omezit škody způsobené ztrátou odolnosti. Kromě těchto opatření je pro snížení 

budoucích potenciálních ztrát významná prognóza nebo alespoň předpoklad možnosti 

výskytu a rozšíření nových ras rzí. 

 

Výzkum podporují projekty MZE ČR RO0416 a QJ1210189. 

Alena Hanzalová 
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3 Nejvýznamnější původci listových skvrnitostí pšenice  

Hnědé listové skvrnitosti patří k významným chorobám pšenice. Identifikace 

jednotlivých původců listových skvrnitostí je v polních podmínkách obtížná, proto se 

často popisují a hodnotí jako jeden komplex. Hlavními původci listových skvrnitostí u 

nás i v ostatních evropských státech jsou braničnatka pšeničná (Mycosphaerella 

graminicola), braničnatka plevová (Phaeosphaeria nodorum) a Pyrenophora tritici-

repentis (DTR). Obě braničnatky měly dříve anamorfní stadium řazené do rodu 

Septoria, který reprezentuje fytopatogenní druhy na širokém okruhu hostitelů. Na 

základě výsledků molekulárních analýz byli někteří zástupci této skupiny odděleni do 

příbuzných rodů. Septoria tritici (braničnatka pšeničná) má platný název Zymoseptoria 

tritici a Stagonospora nodorum resp. dříve Septoria nodorum (braničnatka plevová) je 

dnes Parastagonospora nodorum (Quaedvlieg a kol., 2013). Morfologická podobnost 

obou braničnatek jako je tvorba pyknid, symptomů na listech apod. nemá fylogenetický 

základ, jak dokazují nejnovější molekulární studie (Suetrong a kol., 2009). 

Pyrenophora tritici-repentis  a Phaeosphaeria nodorum jsou si vývojově bližší než obě 

braničnatky. 

 

3.1 Tečkovaná listová skvrnitost pšenice - braničnatka pšeničná 

(Mycosphaerella graminicola, anam. Zymoseptoria tritici dříve Septoria tritici)   

Mycosphaerella graminicola napadá kromě pšenice také žito a některé trávy. 

Přežívá v půdě na rostlinných zbytcích, kde vytváří plodnice (pseudothecia), z nichž 

se na podzim uvolňují askospory, které infikují mladé rostliny. Na listech se tvoří 

světlezelené, později žloutnoucí až hnědé skvrny, nepravidelně oválné či hranaté mezi 

listovou žilnatinou. Na skvrnách jsou patrné řady tmavě zbarvených pyknid, ze kterých 

se uvolňuje bělavá masa pyknospor, jež je rozstřikována kapkami deště na sousední 

listy. Pyknidy jsou viditelné i pouhým okem, choroba je poměrně snadno 

identifikovatelná v terénu. Díky přítomnosti pyknid se nedá zaměnit s P. tritici-repentis, 

pyknidy braničnatky plevové jsou oproti braničnatce pšeničné světlejší, pouhým okem 

nerozpoznatelné. 

 

3.2 Světle hnědá skvrnitost pšenice - helmintosporiová skvrnitost 

(Pyrenophora tritici-repentis, anam. Drechslera tritici-repentis) 

Český název choroby vznikl doslovným překladem anglického ”tan spot”. Větší 

pozornost je u nás této chorobě věnována až od roku 1997, kdy byl její výskyt na 

našem území opakovaně potvrzen. Pyrenophora tritici-repentis (PTR) má široký 

hostitelský okruh, kromě pšenice a dalších obilnin byla izolována i z mnoha druhů trav. 

Životní cyklus je obdobný jako u braničnatky pšeničné. Primární infekci způsobují 

askospory uvolňující se na jaře z plodnic na posklizňových zbytcích. Prvotními 

příznaky na listech náchylných odrůd pšenice po napadení houbou jsou malé oválné 
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až kosočtverečné skvrny světlehnědé barvy. Tyto skvrny však nelze na první pohled 

odlišit od lézí způsobených Phaeosphaeria nodorum, Mycosphaerella graminicola 

nebo od skvrn fyziologického původu. Postupně se léze prodlužují a formuje se tmavě 

hnědý střed s chlorotickým okrajem. Na rezistentních nebo částečně rezistentních 

odrůdách pšenice tvoří P. tritici-repentis podstatně menší léze, chlorózy a nekrózy 

mohou chybět. Přímo na listech se tvoří černé konidiofory, které nesou dlouhé oválné 

konidie. Ty jsou roznášeny větrem na dlouhé vzdálenosti. 

Pyrenophora tritici-repentis produkuje hostitelsky specifické toxiny, které jsou 

odpovědné za tvorbu nekróz či chloróz. Nejvýznamnější jsou Ptr ToxA, Ptr ToxB a Ptr 

ToxC, které hrají důležitou roli v patogenezi. Geny zodpovědné za syntézu těchto 

toxinů jsou vzájemně nezávislé. Pro toxiny PtrToxA a PtrToxB, které jsou proteinové 

povahy, byly již charakterizovány geny ToxA a ToxB. Lokus ToxA byl objeven i u 

Phaeosphaeria nodorum (SnToxA) a dokonce se předpokládá horizontální přenos 

genu z P. nodorum do P. tritici-repentis (Stukenbock a kol., 2007). 

Doposud bylo popsáno 8 ras P. tritici-repentis, které jsou determinovány na 

základě virulence/avirulence k sortimentu testovacích odrůd/linií pšenice (Lamari a 

kol., 2003) a liší se produkcí jednotlivých toxinů. Rasa 1 způsobující nekrózy i chlorózy 

na náchylných odrůdách pšenice je celosvětově nejvíce rozšířena, avšak v ČR byl cca 

v průběhu posledních 10 let zaznamenán rostoucí podíl ras 3, 6 a 8. 

3.3 Tečkovaná plevová a listová skvrnitost pšenice - braničnatka plevová 

(Phaeosphaeria nodorum, anam. Parastagonospora nodorum, dříve 

Stagonospora nodorum = Septoria nodorum) 

Braničnatka plevová napadá pšenici, ječmen, žito, oves a různé trávy. Houba 

přežívá na odumírajícím rostlinném pletivu v půdě. Zdrojem infekce může být i 

napadené osivo. Skvrny na listech pšenice způsobené braničnatkou plevovou mají 

nepravidelný tvar a na nich vznikající hnědé pyknidy vypouštějící růžovou masu 

pyknospor. Dopadajícími dešťovými kapkami jsou spory rozstřikovány do sousedních 

a vyšších listových pater pšenice. Hnědé skvrny se objevují i na plevách a pluchách. 

Ve VÚRV, v.v.i. je od roku 2000 prováděn průzkum listových vzorků pšenice 

z celého území ČR. Smyslem tohoto průzkumu je zjistit výskyt a významnost původců 

listových skvrnitostí, ukázat změny v jejich šíření a  změny v jejich populacích 

v souvislosti se skladbou pěstovaných odrůd. Výzkum potvrdil velký význam 

braničnatky pšeničné (Mycosphaerella graminicola) v našich podmínkách (Graf 1). M. 

graminicola byla od roku 2005 (s výjimkou r. 2011) nejhojnějším patogenem 

způsobujícím listové skvrnitosti pšenice v ČR. Původce světle hnědé skvrnitosti 

pšenice (Pyrenophora tritici-repentis=PTR) převládal v letech 2000, 2003, 2004 a 

2011, v posledních třech letech byl jeho výskyt nižší, někdy i nižší než u braničnatky 

plevové. Phaeosphaeria nodorum se vyskytovala ze sledovaných patogenů nejméně, 

avšak její výskyt nelze pominout. V letech 2000 a 2005 byla zjištěna ve více než 50 % 

vzorků. Frekvence výskytu jednotlivých patogenů byla ovlivněna průběhem počasí 

v jednotlivých letech a na jednotlivých lokalitách a také obdobím sběru vzorků. 
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V jarním období většinou v porostech převládala Mycosphaerella graminicola, teprve 

později se v případě příznivých klimatických podmínek rozvinula infekce Pyrenophora 

tritici-repentis a Phaeosphaeria  nodorum. P. nodorum měla u nás největší význam 

v osmdesátých letech minulého století, zejména ve vyšších polohách. V současné 

době převládají M. graminicola a PTR. 

3.4 Ochrana proti listovým skvrnitostem pšenice 

Zapravení posklizňových zbytků, osevní postup, volba odolnějších odrůd, 

fungicidní postřik aplikovaný v době sloupkování až metání. Pravděpodobnost 

škodlivého výskytu zvyšuje déletrvající období dešťů koncem sloupkování. Ošetřují se 

porosty mající v kritickém období skvrny na horních třech listech. Využívá se celá řada 

účinných látek ze skupiny triazolů a carboxamidů (Bittner 2009). Strobiluriny, které byly 

dlouho základem ochrany proti listovým skvrnitostem, ztrácejí svoji účinnost. 

Šlechtění na rezistenci k hnědým listovým skvrnitostem je zvláště obtížné 

vzhledem k polygennímu genetickému založení rezistence a potřebě získat 

kombinovanou odolnost k hlavním původcům, kteří mají rozdílnou strategii. Bylo 

detekováno a zmapováno celkem 18 genů (Stb) podmiňujících rezistenci k napadení 

braničnatkou pšeničnou (Simón a kol., 2012), z nichž zvláště Stb6 a Stb15 jsou běžné 

v sortimentu evropských odrůd pšenice. PTR a P. nodorum produkují hostitelsky 

specifické toxiny, Ptr Tox A, B a C, které jsou v interakci s dominantními geny 

hostitelské rostliny Tsn1, Tsc2 a Tsc1 (Faris a kol., 2013). Specifické toxiny využívá 

patogen k podlomení obranných mechanizmů rostliny a vyvolání choroby. 

 

Výzkum podporují projekty MZE ČR RO0416 a QJ1210189. 

Jana Palicová, Alena Hanzalová 
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Graf 1: Frekvence výskytu hlavních patogenů způsobujících listové skvrnitosti 

pšenice ve vzorcích z ČR (2000-2015).       
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4 Možnosti ochrany drobnozrnných obilnin proti snětím  

Sněti mohou být příčinou závažných ztrát na výnosu a kvalitě obilnin, především 

v ekologickém zemědělství, kde fungicidní ošetření osiva není možné. K metodám 

ochrany obilnin proti snětím patří aplikace fungicidů, odolných odrůd a agrotechnických 

opatření. 

4.1 Sněti mazlavé 

V posledních dvaceti letech dochází v Evropě k nárůstu výskytu spor mazlavých 

snětí Tilletia caries (D. C.) Tul. & C. Tul. (syn. T. tritici (Bjerk.) G. Winter a T. laevis J. 

G. Kühn (syn. T. foetida (Wallr.) Liro ve vzorcích osiva. Velká pozornost se k mazlavým 

snětím po mnoha letech znovu obrací také v souvislosti s jejím šířením v podmínkách 

ekologického zemědělství. Mazlavé sněti představují v případě výskytu závažný 

problém. Při těžkém výskytu zrno nelze použít k potravinářskému zpracování ani jako 

krmivo a půda je nadlouho silně zamořena sporami. Trimethylamin obsažený ve 

sporách způsobuje nepříjemný zápach a doporučuje se obilí nekonzumovat a 

nepoužívat jako krmivo zrno ani slámu. Kontaminace obilovin sněťmi znamená pro 

zemědělské podniky značné ekonomické ztráty. 

Princip řešení problému běžně spočívá v moření osiva a používání zdravého 

certifikovaného osiva, což obvykle vede k velmi dobrým výsledkům. Cena 

certifikovaného a mořeného osiva je ve srovnání s farmářským osivem výrazně vyšší. 

Farmářské osivo však patří k hlavním zdrojům šíření choroby.  Na ochranu proti 

mazlavé sněti pšeničné a mazlavé sněti hladké je registrována řada mořidel. Na 

ochranu proti sněti zakrslé nestačí proto přípravky s registrovaným použitím na sněti 

mazlavé, musí být výslovně uvedeno použití na sněť zakrslou s obsahem 

difenoconazolu. Vždy je třeba zajistit rovnoměrné pokrytí osiva např. využitím mořiček 

typu Rotostat a dodržet dostatečně vysokou dávku adekvátní účinné látky 

předepsanou pro příslušný druh sněti. 

Přestože užívání mořeného osiva je dlouhodobě rozšířená praxe, sněti mazlavé 

se vyskytují běžně a neustále. Vyplývá to z údajů o výskytu druhů snětí mazlavých 

v ČR, kterými disponuje Agrotest fyto, s.r.o. v Kroměříži. Napadení více než 10% 

zkoumaných vzorků je v jednotlivých letech běžné, některé roky obsahuje spory 

mazlavých snětí více než 30% zkoumaných vzorků.  

V přehledech laboratorně ověřených výskytů původců zakrslé a mazlavé 

snětivosti pšenice uvádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) 

případy nálezů mazlavých snětí i u zrna sklizeného z porostů, které byly založeny z 

mořeného osiva. Rezistence k fungicidům však zatím u mazlavých snětí známa není.  

Pěstování odolných odrůd je nejlepším způsobem ochrany, zejména v 

ekologickém zemědělství. Většina našich odrůd je náchylná, odolnost se při testování 

odrůd registrovaných v ČR vyskytuje jen velmi vzácně. Evropských rezistentních odrůd 

je rovněž málo a rezistentní odrůdy adaptované na podmínky ekologického 
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zemědělství nejsou zatím dostupné. Zdroje rezistence jsou bohužel známy hlavně 

mezi severoamerickými odrůdami a krajovými odrůdami z Turecka, neadaptovanými 

na středoevropské podmínky. 

Pro ekologické zemědělství představují mazlavé sněti závažný problém. Kvóty 

pro počet spor na zrno v osivu jsou přísné a metodami užívanými v ekologickém 

zemědělství je obtížné je splnit. Možnosti ochrany v ekologickém zemědělství jsou 

omezené. Doporučovány jsou 3-4 leté odstupy v osevních sledech mezi pšenicí, 

špaldou, dvouzrnkou, jednozrnkou a tritikale, dále péče o krajové partie, kde by se 

mohla infekce udržovat na výdrolu a stimulace vyšší biologické aktivity 

antagonistických půdních mikroorganismů organickým hnojením. Ke snížení výskytu 

mazlavých snětí napomáhá přizpůsobení termínu setí co nejrychlejšímu vzcházení. 

Rychlejšímu vzcházení napomáhá také dobrá kvalita osiva. 

Uvádí se, že živé spory sněti zakrslé mohou zůstat v půdě 10 let, ostatní 

mazlavé sněti 4-5 let v závislosti na biologické aktivitě půdy. Z tohoto hlediska by 

mohlo být vhodné opatření zaorat první rok po výskytu mazlavých snětí spory co 

nejhlouběji a v dalších letech provádět jen mělkou orbu. 

Tritikale patří mezi hostitele mazlavých snětí, přesto jsme však v našich 

pokusech pozorovali odolnost odrůd tritikale k mazlavým snětím. Žádná ze 17 odrůd 

tritikale, které jsme testovali na odolnost k mazlavé sněti hladké a mazlavé sněti 

pšeničné, nebyla náchylná. Vysoce rezistentní byl i soubor 8 odrůd tritikale 

testovaných v jiném pokuse, zaměřeném na sněť zakrslou. U většiny odrůd napadení 

nepřesáhlo 1%. Výjimkou je pouze odrůda Agrano s napadením 6,7% v jednom 

z testovacích roků. 

Ve srovnání s úrovní napadení ozimů jsou sice jařiny napadány relativně méně. 

Napadení jařin v pokusech je silně ovlivněno podmínkami prostředí a výrazně kolísá. 

Méně napadená může být i špalda. Podobně jako u jařin, ani i u špaldy není hlavním 

důvodem nízkého napadení v infekčních pokusech geneticky založená odolnost 

rostliny, ale spíše „mechanické“ důvody. Nevyloupané obilky jsou chráněny před 

infekcí, např. Franckenkorn v roce 2009 měl napadení 1,7%, Rubiota 1,9%, ale po 

odstranění semenných obalů bylo u odrůdy Franckenkorn napadeno 28,5% klasů a u 

odrůdy Rubiota 47,9%. 

Velmi důležitá je v ekologickém zemědělství prevence. Pokud je zaznamenán 

při rozboru výskyt většího rozsahu, než 1 spora na obilku, je potřeba osivo ošetřit. Pro 

ekologické zemědělství se uvádí různé fyzikální metody (např. horká voda) nebo 

přečišťování osiva kartáčováním. Je popisováno ošetření osiva přírodními 

substancemi (např. hořčičné glukosinoláty, sušené mléko). Hořčičný prášek Tillecur je 

u nás registrovaný, ale pouze na posílení odolnosti rostlin a podporu zdravotního 

stavu. Přípravek Polyversum obsahující Pythium oligandrum je u nás registrovaný 

pouze na mazlavou sněť pšeničnou, nikoliv na sněť zakrslou. V budoucnu možná 
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najdou uplatnění i ošetření biofumigačními látkami, které obsahuje hořčice, ředkev 

setá olejná nebo Muscodor albus. 

Ohledně diagnostiky u vzorků zrna se může pěstitel obracet přímo na 

diagnostickou laboratoř Olomouc (ÚKZÚZ) nebo na pracovníky rostlinolékařské 

inspekce z dané spádové oblasti. Na výskyt spor by měly být kontrolovány i kombajny 

a sklízecí technika. Kontrola zdravotního stavu osiva patří k základům ochrany proti 

mazlavým snětím.  

Šlechtění na odolnost k mazlavým snětím v současné době v České republice 

neprobíhá, ale rezistenci k mazlavým snětím je věnována pozornost například na 

pracovištích v Německu, v Rakousku, ve Švýcarsku, v Dánsku, v Rumunsku a ve 

Švédsku. Pokud by některé z uvedených s námi spolupracujících pracovišť vyvinulo 

odrůdu vhodnou pro naše pěstitelské podmínky, znamenalo by to naději na možnost 

využití odolnosti k mazlavým snětím i u nás. 

4.2 Sněti prašné  

Sněti prašné prašná sněť pšeničná Ustilago tritici (Pers.) Rostr., prašná sněť 

ječná Ustilago nuda (C.N. Jensen) Rostr. a prašná sněť ovesná Ustilago avenae 

(Pers.) Rostr. působí obvykle pouze nízké až střední škody, kterým je možné se účinně 

vyhnout používáním zdravého nebo namořeného osiva. Přesto se však sněti prašné u 

nás dosud objevují. V poslední době výskyty prašných snětí u nás mírně stoupají. 

Zvýšený výskyt prašných snětí lze předpokládat zejména tam, kde je osivo 

namořeno špatně, nebo vůbec. Potom prašné sněti mohou způsobit nezanedbatelné 

škody. Jejich škodlivost na výnosu se jednak projevuje ztrátou klasů, ve kterých se 

kvůli sněti nevytvoří obilky, ale podstatnějším problémem může být ohrožení výroby 

certifikovaného osiva. Jeden snětivý klas obsahuje miliony teliospor, při přenosu spor 

v době kvetení na vzdálenost 100 m může infikovat poměrně velkou pěstební plochu 

a v dalším roce tak způsobit, že porost nebude uznán. Vyhláška č. 129/2012 Sb., o 

podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu povoluje 

maximální výskyty sněti prašné pšeničné a sněti prašné ječmenné 20 rostlin na 100 

m2 u kategorií SE, E a 5 rostlin na 100 m2 u kategorie C.  

Velký význam mají sněti prašné samozřejmě v podmínkách ekologického 

zemědělství, kde by k řešení problému mohly přispět odolné odrůdy a používání 

zdravého osiva. 

Význam prašných snětí stoupá se snižováním vstupů. Základem ochrany proti 

prašným snětím je zdravé, uznané a systémovým přípravkem namořené osivo. 

Kvalifikovanému použití mořidel mohou přispět údaje o odrůdové citlivosti a evidenci 

výskytu chorob. 

Účinnost mořidel je vysoká, ale na prašnou sněť jsou účinná jen některá 

mořidla. Na čistících stanicích je proto nutné vybírat vhodná specifická mořidla účinná 

právě na konkrétní druh sněti. Spektrum chorob, na které fungicidy účinkují, se 
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postupně rozšiřuje. Přesto přípravky specificky účinné např. na sněť zakrslou nemusí 

zabírat na prašné sněti. Registrovaných přípravků proti prašné sněti ječné je oproti 

prašné sněti pšeničné širší škála. Pro ekologické zemědělství registrované přípravky 

nemáme. 

Množení osiva a komerční pěstování je potřeba provádět odděleně. Pro 

monitoring je žádoucí provádět v době květu preventivní prohlídky porostu opakovaně. 

Stanovení přítomnosti patogena se provádí rovněž analýzou osiva. K faktorům 

napomáhajícím snížení výskytu prašných snětí patří dodržování osevních sledů a 

důsledné odstraňování posklizňových zbytků, protože výdrol může posloužit jako zdroj 

infekce.  

 

Výzkum podporují projekty MZE ČR RO0416 a QJ1210189. 

Veronika Dumalasová 
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5 Původci chorob pat stébel obilnin 

Choroby pat stébel, a to především pravý stéblolam, nabývají v posledních 

letech v ČR opět na významu. Je to především v důsledku opakovaného setí obilnin 

bez jiných meziplodin, bezorebných technologií, podpory ekologického zemědělství. 

Přednáška bude zaměřena na včasnou diagnostiku jednotlivých patogenů, možnosti 

ochrany a odolnost odrůd ke stéblolamu. Pozornost bude věnována též rezistenci 

k fungicidům v širším evropském kontextu. 

5.1 Stéblolam  

(Oculimacula yallundae, O. acuformis, dříve Pseudocercosporella herpotrichoides) 

Stéblolam je nejvýznamnější chorobou bází stébel ozimé pšenice, ale napadá i 

ječmen, oves, žito a tritikale. Taxonomické zařazení patogena je poměrně nové. Dříve 

byl odlišován W a R typ izolátů. Původně pšeničný kmen (W-typ) je dnes Oculimacula 

yallundae (anam. Helgardia herpotrichoides) a napadá pšenici i ječmen. Dříve žitný 

kmen (R-typ) je Oculimacula acuformis (anam. Helgardia acuformis). Oba druhy se 

většinou vyskytují současně na jedné lokalitě, resp. v jednom stéble. Houba přežívá 

na rostlinných zbytcích v půdě více než tři roky.  

Primárním zdrojem inokula jsou konidie pocházející z posklizňových zbytků. 

Konidie se šíří deštěm na krátké vzdálenosti, jejich tvorba je podporována studeným a 

vlhkým počasím (5–15 °C, optimum 10 °C), nejvyšší je pak na podzim a v předjaří 

(Priegge a kol., 2006). Po infekci koleoptile patogen prorůstá listovými pochvami až ke 

stéblu. Koncem odnožování až počátkem sloupkování se objevují těsně nad povrchem 

půdy na pochvách spodních listů nespecifické nekrózy. Skvrny jsou často patrné až 

po sloupnutí vrchních vrstev listové pochvy. Typické oválné skvrny připomínající oko 

(„eyespot“) na bázích stébel s difúzními okraji, se objevují později (sloupkování, 

metání). Uprostřed skvrn je pletivo drsné s hnědavými sklerociálními buňkami, tím se 

liší od skvrn způsobených kořenomorkou (viz níže). Uvnitř stébla je patrné vatovité 

šedavé mycelium. V místech skvrn pletivo nekrotizuje někdy do té míry, že se stéblo 

láme. Koncem vegetace napadené rostliny předčasně zasychají, takže se od zdravých 

liší světlejší barvou (běloklasost). Stéblolam je považován za „monocyklickou“ 

chorobu. Případné sekundární infekce, pocházející z konidií produkovaných na lézích, 

jsou předmětem debat. Askospory se mohou šířit větrem na dlouhé vzdálenosti, ale 

pravděpodobně nejsou hlavním zdrojem inokula. Sexuální reprodukce je však zdrojem 

variability populací patogena a poskytuje genetickou variabilitu, která může hrát roli při 

vzniku rezistence k fungicidům (Lucas a kol., 2000). 

Velká pozornost je věnována studiu genů rezistence, již byly popsány tři a jsou 

označovány symbolem Pch (Pseudocercosporella herpotrichoides). Gen Pch1, 

odvozen od Aegilops ventricosa, je z nich nejúčinnější. Přítomnost genu Pch1 byla 

zjištěna i u odrůd pšenice registrovaných v ČR (Dumalasová a kol., 2013). Gen 

rezistence Pch1 se jeví jako dostatečná ochrana proti stéblolamu v polních 

podmínkách s přirozeným infekčním tlakem. Při umělé infekci Oculimacula yallundae 
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a O. acuformis gen Pch1 nechrání 100%, ale napadení odrůd s tímto genem je 

statisticky průkazně nižší než u odrůd bez Pch1 (Dumalasová a kol., 2015). Další gen 

rezistence k stéblolamu Pch2 byl nalezen v genomu odrůdy Cappelle-Desprez a jeho 

účinnost byla známa již před využíváním genu Pch1. Třetí gen rezistence Pch3 byl 

odvozen od Dasypyrum villosum. 

Ochrana: výběr odolnějších odrůd, vhodný osevní postup, dobrou předplodinou je 

řepka, okopaniny, bob, oves, nevhodné jsou obilniny. Pozdější termín setí snižuje 

podzimní infekci. Chemická ochrana je účinná, když je provedena včas, nejlépe 

v růstové fázi BBCH 30–32 (počátek sloupkování až do vzniku 2. kolénka). Ošetření 

se provádí, jsou-li u 15–25 % hlavních odnoží patrné příznaky napadení nebo více než 

15 % rostlin vykazuje příznaky napadení pod první sloupnutou listovou pochvou. Při 

příznivých podmínkách pro rozvoj stéblolamu i koncem sloupkování se doporučuje 

aplikovat fungicidy podruhé koncem metání.  

Chemická kontrola stéblolamu se rozvinula v 70. letech minulého století se 

zavedením benzimidazolových fungicidů (např. carbendazim). Již počátkem 80. let 

byla popsána rezistence některých kmenů Oculimacula yallundae i O. acuformis 

k benzimidazolům a do popředí se dostaly přípravky na bázi inhibitorů syntézy sterolů 

(DMI). Tyto přípravky zahrnují triazoly (např. bromuconazole, cyproconazole, 

epoxiconazole), prochloraz a od r. 2006 prothioconazole. Ve Francii byla v 90. letech 

potvrzena rezistence k triazolům a prochlorazu u obou druhů O. yallundae i O. 

acuformis a zároveň byl registrován cyprodinil (Leroux a kol., 1997). V r. 2006 byly do 

ochrany proti stéblolamu zavedeny dvě nové účinné látky: boscalid a metrafenone. U 

cyprodinilu byla popsána rezistence pouze ojediněle, u boscalidu v kombinaci 

s prothioconazolem jen výjimečně u kmenů O. yallundae. V ČR zatím nebyla této 

problematice věnována velká pozornost, nevíme tudíž, jaký druh u nás převažuje ani 

jaká je citlivost jednotlivých kmenů r. Oculimacula k účinným látkám. Podle 

předběžných výsledků je zřejmé, že oba druhy se vyskytují většinou současně na 

jednom stéble a účinnost jednotlivých fungicidů je rozdílná u jednotlivých izolátů téhož 

druhu (VÚRV, v.v.i. ve spolupráci s Agrotest fyto, s.r.o.).  

 

5.2 Černání kořenů a báze stébel obilnin (Gaeumannomyces graminis) 

Gaeumannomyces graminis napadá pšenici, ječmen, žito, oves a tritikale. 

Choroba je rozšířena v oblastech s vysokým zastoupením obilnin a na místech 

s vydatnými srážkami. Houba přežívá na posklizňových zbytcích a na vytrvalých 

travách, odkud přechází na pšenici. Mycelium proniká do pletiv kořenů, narušuje 

přívod živin do stébla a rostlina ustává v růstu a zakrsá. Primární příznaky se objevují 

ve fázi odnožování. Napadené kořeny jsou zčernalé, snadno se přetrhávají. 

Odnožovací uzel i spodní části stébla jsou ztmavlé až zčernalé, pod listovými pochvami 

bývá spleť tmavého hrubého mycelia. Po vytažení napadené rostliny půda ulpívá na 

kořenech. Typickým projevem choroby je běloklasost (nouzové dozrávání) vyskytující 

se v hnízdech (u stéblolamu roztroušeně v porostu). 
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Ochrana: zpracování půdy (provzdušnění), nezařazovat pšenici po pšenici (vhodné 

předplodiny jsou okopaniny, řepka, oves), kvalitní založení porostu (termín, seťové 

lůžko, hloubka setí), moření osiva. Jarní přihnojení dusíkatým hnojivem zmírňuje 

poškození.  

 

5.3 Lemovaná stébelná skvrnitost pšenice - kořenomorka (Rhizoctonia 

cerealis) 

Kořenomorka je celosvětově rozšířeným patogenem s širokým hostitelským 

okruhem, netvoří nepohlavní spory, přežívá formou sklerocií a mycelia v půdě nebo na 

rostlinných zbytcích. Klíčící sklerocia a rostoucí mycelium mohou infikovat kořeny a 

stébla pšenice ve všech vývojových fázích. Časné podzimní infekce mohou způsobit 

odumírání klíčních rostlin, ale v našich podmínkách nejsou v literatuře zmiňovány. Na 

dospělých rostlinách vytváří R. cerealis velmi podobné příznaky jako stéblolam, skvrny 

na bázích stébel jsou však ostřeji ohraničené hnědým až nafialovělým okrajem. Skvrny 

mohou sahat až do výše 40 cm, povrch středu skvrny je hladký (na rozdíl od 

stéblolamu) a bývá často pokryt bílým či krémovým myceliem houby. Na skvrnách 

nejsou nikdy tmavé stromatické útvary jako u skvrn způsobených stéblolamem. 

Napadené rostliny bývají nápadné světlejší barvou a běloklasostí. 

Ochrana: vhodný osevní postup, zpracování půdy, pozdější termín setí, moření osiva. 

V případě významného napadení klíčních rostlin je třeba provést ochranu systémovým 

fungicidem. 

 

5.4 Růžová sněžná plísňovitost obilnin - plíseň sněžná (Monographella nivalis, 

anam. Microdochium nivale)  

Plíseň sněžná napadá ozimou pšenici a ječmen, žito i tritikale. Tato choroba je 

přenosná osivem a je nebezpečná v oblastech s dlouhodobou sněhovou pokrývkou, 

kde způsobuje prořídnutí porostu. První příznaky se mohou objevit již na podzim, 

rostlinky jsou pokroucené, někdy s narůžovělým povlakem mycelia. Typické jsou 

příznaky na jaře po odtání sněhu. Napadené rostliny odumírají, porost je pak 

mezerovitý. Patogen vytváří na listech sporodochia (útvar tvořený hustě uspořádanými 

konidiofory) podél listových žilek. V předjaří se plíseň sněžná vyskytuje často spolu se 

stéblolamem. Je řazena do komplexu chorob pat stébel a zdá se, že M. nivale je 

nejhojněji zastoupeným druhem na patách stébel v ČR vedle patogenních hub rodů 

Oculimacula, Rhizoctonia, Fusarium (Matušinsky a kol, 2008).  

Ochrana: omezení pěstování ozimů na ohrožených lokalitách, kvalitní zpracování 

půdy a zapravení posklizňových zbytků, setí do utužené půdy, moření osiva. 
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5.5 Šedobílá sněžná plísňovitost obilnin - paluška travní (Typhula incarnata) 

Paluška travní napadá ozimý ječmen i ostatní ozimé obilniny a trávy. Typhula 

incarnata je bazidiomycet, tvoří sklerocia (0,3–3 mm), která v půdě přežívají několik 

let. Vysoká vlhkost a teploty kolem 0 °C jsou příznivé pro klíčení sklerocií v plodnice a 

tvorbu bazidiospor, jež jsou na podzim roznášeny větrem. Příznaky napadení se 

objevují již během mírné zimy nebo až v předjaří, nejčastěji po sejití sněhové pokrývky. 

Špičky listů žloutnou a postupně celé listy hynou. Silné napadení se objevuje zpravidla 

v hnízdech a na rozdíl od plísně sněžné tvoří patogen oválná sklerocia, zprvu světlá, 

později hnědočervená, mezi listovými pochvami nebo v myceliu na listech a kořenech. 

Ochrana: nezařazovat ozimý ječmen po ozimém ječmeni, mělčí a pozdnější výsev do 

ulehlé půdy, zvýšená péče o oslabené porosty na jaře (lehké převláčení, přihnojení 

rychle působícím dusíkatým hnojivem). Regenerační schopnost ozimého ječmene při 

mírnějším napadení je vysoká, takže s výpadkem rostlin se porost většinou dobře 

vyrovná. Přímá chemická ochrana není u tohoto onemocnění řešena, ale některá 

mořidla i fungicidy aplikované postřikem vykazují účinky na palušku travní. 

 

Výzkum podporují projekty MZE ČR RO0416 a QJ1210189. 

J. Palicová 
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