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Breeding for Cereal Disease and Pest Resistance in the UK 
 

P. M. FENWICK 
 

Nickerson-Advanta Ltd, Rothwell, Lincoln, LN7 6DT, England 
 

Summary 
The climate of the United Kingdom is normally moist and very changeable, with 
moderate temperatures. However there are significant climatic differences between 
regions of the UK and these require specific disease and pest resistance 
characteristics for successful cropping of both wheat and barley varieties.                                         
The importance of genetic resistance versus chemical control changes in reaction to 
a number of variables.  Sustainable cereal production in the UK will continue to rely 
on an appropriate balance of integrated control. 
The range of cereal diseases and some pests, against which UK cereal breeders 
target their breeding strategies, are discussed below. 
  
Introduction 
The United Kingdom has a mid-latitude oceanic climate.  Rainfall is generally plentiful 
throughout the year.  The summers are warm, but rarely hot, and the winters cool, 
rather than cold.  Cold polar air frequently battles with warm, moist tropical air 
resulting in notoriously changeable weather over the UK.  Skies tend to be overcast 
rather than sunny (30% sunny).  Only the adjacent, coastal regions of continental 
Europe from Northern France to Denmark have a similar climate.  Within the UK 
there are large differences in rainfall between the regions, the west being much 
wetter.  The south and south east are warmer and sunnier.  The north is cooler. 
 

 
 

For the greatest chance of success, the breeding of new wheat and barley varieties 
for the UK market has to take place at optimum locations within the UK.  The big 
wheat breeding programmes are all located in the east of England whilst several 
leading barley varieties have originated from locations a little further north. 
 
Wheat and barley breeding priorities can differ markedly according to the target 
environment.  The UK requirements for certain characteristics, like resistance to 
various diseases and pests, are different to those for other environments within 
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continental Europe.  Even within the UK, the various climatic zones demand subtly 
different types of variety. 
 
The perceived and true value of genetic resistance to diseases and pests varies over 
time.  Factors which have influenced how UK growers regard the relative merits of 
genetic resistance versus chemical control include: 
 

i. The appearance of new diseases. 
ii. The appearance of major, new pathotypes (races). 
iii. Changing weather patterns. 
iv. Insensitivity to strobilurin fungicides. 
v. The waning of efficacy of some triazole fungicides. 
vi. The appearance/non-appearance of new classes of fungicide. 
vii. The lack of opportunities for spraying. 
viii. The price the farmer receives for his grain. 

 
Sustainable cereal production has to be through the integrated control of pests and 
diseases using a combination of genetic factors (where available) and chemistry.   
The balance of these will continue to shift from time-to-time.  UK famers are currently 
receiving about 3 times the price for grain compared to recent lows.  Agrochemicals 
are affordable.  On the other hand, farmers are still troubled by disease and pest 
problems, especially in high risk situations, where genetic resistance is lacking and 
optimum chemical application opportunities are missed. 
 
Breeding for resistance to wheat diseases 
Mycosphaerella graminicola  anamorph: Septoria tritici 
Septoria tritici leaf blotch has been the most important foliar disease of wheat in the 
UK for the sixteen consecutive years to 2006 (source: Crop Monitor.  2007 report not 
yet available).  It is a problem everywhere, especially in the wheat growing areas of 
the wetter west.  Yield reductions are apparent even when infection levels are 
comparatively low.  
Several wheat breeding companies from Western Europe are currently working with 
the John Innes Centre in Norwich to try to gain a better understanding of the genetics 
of resistance to this important disease.  The eventual aim is enable breeders to use 
marker assisted selection to combine together different, additive resistance factors in 
single varieties to acquire superior resistance levels.  Resistance is complex, 
involving both specific resistance (Stb genes) and partial resistance quantitative trait 
loci (QTL). 
Poor resistance to Septoria tritici is no longer accepted in the UK.  The selection of 
new wheat varieties for the Home-Grown Cereals Authority (HGCA) Recommended 
List demands a strict minimum standard of resistance or better.  UK breeders, 
therefore, have to ensure that they collect sufficient Septoria tritici data each year to 
screen effectively for resistance.  This might involve growing observation plots in the 
wetter west of the UK.  The general level of resistance in UK varieties is creeping 
steadily higher.  This is a response to the problems of recent years including the lack 
of efficacy of certain fungicides, insufficient genetic resistance and wet weather with 
the associated difficulties of spraying at optimum times. 
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Phaeosphaeria nodorum  anamorph: Stagonospora nodorum 
Since the late 1970s, this disease has been very much eclipsed by the huge 
importance of Septoria tritici leaf blotch.  The two diseases are often assessed 
together in the field and, as a consequence, selection for foliar resistance still takes 
place. 
Yellow Rust or Stripe Rust (Puccinia striiformis) 
Almost all UK farmers can remember years when yellow rust has caused significant 
problems when new physiological races have appeared and weather conditions are 
ideal for disease development.  Notable examples of such events are shown in the 
table below. 
 

Table 1.  Major changes in virulence for UK wheat varieties and the 
associated adjustments of NIAB / CEL resistance ratings 
 
Year 
virulence 
appeared 

Variety Resistance genes Rating 
‘before’  

Rating ‘after’ 

1966 Rothwell Perdix Yr1 (Yr2, Yr6?) 1964 9 Removed from 
1967 R. List 

1971/2 Joss Cambier Yr2, (Yr3?),Yr11 1971 6 1972 3 
1983 Stetson Yr1, Yr9 1983 9 1984 8[2] 
1985 Slejpner Yr9, Yr?? 1986 9[5] 1989 2 
1988 Hornet Yr2, Yr6, Yr9 1988 9 1989 (2) 
1988 Brock Yr7, Yr14 1988 7 1989 4 
1995 Brigadier Yr9, Yr17 1995 9 1997 2 
2000 Robigus YrRob 2000 8 2007 3 
2008 future ‘Alien Derivatives’ New, unknown High Low 

 
UK growing conditions are normally highly favourable for yellow rust development.  
Memories of the problems highlighted above continue to influence the grower’s 
perception of the importance of the disease and good resistance ratings are much 
preferred for the major varieties grown.  This minimises the worry to farmers when 
they have large areas down to single varieties. 
 
The aim of all UK breeders is to try to deploy resistance factors which are not likely to 
be at risk from expected race changes i.e. to make use of ‘durable’ resistance.  It is 
important, therefore, to try to characterise resistance genetics by pedigree analysis, 
seedling/adult plant tests using individual pathotypes or to use molecular marker 
technology.  It is sometimes possible to identify and avoid the use of potentially 
‘dangerous’ combinations of individually defeated major genes.  However, a greater 
understanding of the basis of genetic resistance with proven durability is still required 
to use marker assisted selection (MAS) to produce ‘safer’ varieties for the future. 
The UK Cereal Pathogen Virulence Survey (UKCPVS) reports annually on the 
frequency of the various pathotypes of rust and powdery mildew within the UK 
population and provides warnings when new virulences are detected. 
 
Brown Rust or Leaf Rust (Puccinia triticina) 
Brown rust normally develops later in the growing season and in the warmer South of 
the UK. Some resistance factors are environmentally influenced and can be 
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overwhelmed by high temperatures.  In the past, routine fungicide applications have 
easily controlled any infection.  More pressure from this disease has been observed 
in recent years as seasons have become warmer and new races have emerged.  In 
2007, unprecedented levels of brown rust appeared early in the year and damaging 
infection levels within poorly protected crops persisted into the summer.  Breeding for 
resistance to brown rust is now a higher priority for UK wheat breeders. 
 
New or alternative sources of resistance to brown rust are being sought.  Marker 
assisted breeding (MAB) now provides a valuable strategy for the incorporation and 
tracking of resistance.  Genetic resources for effective brown rust resistance are 
limited and breeders should make intelligent use of what is available. 
 
Powdery Mildew (Blumeria graminis) 
Mildew races prevalent in the UK have complex virulence profiles.  Breeders typically 
select for moderate to good levels partial resistance rather than for immunity 
conferred by major gene, specific resistance.  This level of partial resistance is 
normally perfectly adequate for the UK grower i.e. is not difficult to control with 
routine fungicides nor is it vulnerable to race changes. 
 
European breeders are producing an increasing number of new varieties with mildew 
resistance from an ‘alien’ wheat source (e.g. Triticum dicoccoides).  Such resistance 
is generally based on a single major gene which initially provides perfect protection 
but is highly ‘risky’.  It is of concern that underlying partial resistance levels, built up 
over decades of breeding, could be eroded by this use of new major genes.   
 
Breeders currently have interesting opportunities for deploying ‘alien’ resistance to 
other diseases apart from mildew but the associated ‘risks’ should always be 
considered. 
 
Eyespot (Oculimacula yallundae  anamorph: Helgardia yallundae and 
Oculimacula acuformis  anamorph: Helgardia acuformis) 
Apart from the intractable problem of take-all (Gaeumannomyces graminis), eyespot 
is the most damaging root disease in the UK. In the year 2000, for example, 2.6% of 
the UK wheat crop was lost to eyespot (source: Department for Environment, Food 
and Rural Affairs - CropMonitor Project). The importance of eyespot is undoubtedly 
underestimated especially in ‘second wheat’ and very early drilled ‘first wheat’ 
situations. 
The most potent source of resistance is the Pch1 gene (also known as ‘VPM’ 
resistance) on the 7D chromosome.  However, after many decades, breeders are still 
struggling to break the linkage between this gene and unimpressive yield and grain 
quality.  Progress has definitely been made but a dominant variety with this 
characteristic still has to be produced. 
It is assumed that all or most UK varieties with a moderate level of resistance 
probably have the Pch2 resistance from the old, French variety Cappelle Desprez. 
 
Fusarium Head Blight (Fusarium spp. and Microdochium nivale) 
Current UK wheat varieties are all susceptible to FHB to a greater or lesser degree.  
Whilst weather conditions can be very favourable for disease development, breeding 
for resistance is less of a priority than in many regions of mainland Europe.  This is 
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because little maize is grown in the UK resulting in a relatively low pressure with 
regard to inoculum carryover from maize to wheat. 
 
UK millers and processors are obliged to ensure that FHB mycotoxins do not enter 
the food chain and therefore much testing now takes place to make certain that EU 
legislative limits are being met.  Climate change, variations in the population of FHB 
causal species, an increase in maize growing and different husbandry practices are 
likely to increase the FHB risk in the future.  UK breeders are, therefore, breeding 
and screening for enhanced resistance.  Better genetic resistance will, of course, be 
part of an integrated approach to minimise FHB issues involving also fungicides and 
husbandry techniques.  It should ultimately be possible to almost remove the risk of 
serious mycotoxin contamination in the UK environment. 
 
Barley Diseases 
Spring Barley 
Mlo resistance to barley powdery mildew (Blumeria graminis f. sp.hordei) does not 
conform to the gene-for-gene system and has proved durable.  The pleiotropic effects 
of leaf spotting and reduced yield have essentially been removed by years of 
breeding.  An mlo recessive resistance allele controls mildew in the majority of 
European varieties (mlo-11 or mlo-9).  It is assumed that this resistance will continue 
to control resistance to this damaging disease for the foreseeable future. 
 
Currently, the most important spring barley disease in the wetter parts of the UK is 
Rhynchosporium secalis.  This is especially true in the wetter parts of the Scotland.  
Breeding for high levels of resistance involves the use of major genes.  The 
effectiveness of such resistance will reduce with time as the pathogen populations 
adapt to the varieties being grown.  A greater use of quantitative, partial resistance 
factors in conjunction with major gene resistance will be made possible as molecular 
markers for tracking resistance are developed. 
 
Brown rust of barley (Puccinia hordei) is an important disease where not controlled 
effectively and can have a large impact on yield.  Routine field screens are used to 
select varieties with better levels of resistance. 
 
A relatively new problem for the northern areas of the UK (Scotland) is Ramularia leaf 
spot (Ramularia collo-cygni).  The disease is often found together with abiotic leaf 
spotting (also known as Physiological Leaf Spots PLS) and can causes serious loss 
of yield and quality.  The disease is seed-borne and appears when environmental 
conditions are suitable for development.  Strong sunlight and prolonged leaf wetness 
are certainly factors here.  Screening nurseries at northern locations are required for 
the selection for resistance.  Variety choice combined with the critical timing of a 
fungicide is the recommended approach for control. 
 
Winter Barley 
Winter barleys suffer less from the effects of disease than spring types and moderate 
genetic resistance levels in conjunction with standard fungicide applications can be 
adequate under normal growing conditions.  Breeders screening nurseries enable 
routine selection for resistance to powdery mildew (Blumeria graminis f. sp. hordei), 
brown rust (Puccinia hordei), Rhynchosporium secalis and net blotch (Drechslera 
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teres f. sp. teres  teleomorph: Pyrenophora teres and Drechslera teres f. sp. 
maculata). 
 
The official testing authorities still demand a minimum level of resistance to yellow 
rust (Puccinia striiformis f. sp. hordei) before a barley variety can be added to the 
Home-Grown Cereals Authority (HGCA) Recommended List even though the disease 
has caused no problems for many years. Artificial epidemics are created in special 
nurseries to expose highly susceptible lines. 
 
In some important barley growing areas of the UK, Barley Yellow Mosaic Virus 
(BaYMV) and Barley Mild Mosaic Virus (BaMMV) are of major significance.  These 
viruses are carried by a soil inhabiting fungus and cause severe symptoms on 
susceptible varieties from early spring and yields can be reduced by >50%.  Both 
viruses often occur together. Once severely contaminated, fields cannot be used for 
the growing of susceptible varieties for many years. Over 25 years of effort has 
resulted in the breeding of high yielding, highly resistant (immune) UK varieties 
carrying the rym4 or rym5 resistance genes.  (The rym5 gene is additionally effective 
against the rare BaYMV-2 strain.) Most varieties on the current Home-Grown Cereals 
Authority (HGCA) Recommended List exhibit immunity at almost all locations.  
Screening for resistance continues at infected sites or in a molecular marker 
laboratory. 
 
Breeding for resistance to pests 
Orange Wheat Blossom midge (Sitodiplosis mosellana) 
The orange wheat blossom midge is described as sporadic pest in the UK.  However, 
in recent years there have been serious outbreaks in many regions.   
 
Between ear emergence and flowering and when conditions are favourable, huge 
numbers of adult midges emerge at the soil surface and start to lay groups of 2 or 3 
eggs on individual florets.  Significant damage to both yield and quality can occur if 
the pest is not controlled at this point.  Until recently, the most effective control 
measure has been to apply chlorpyrifos in the short period before the larvae enter the 
glume.   
 
To study this problematic pest, a consortium of breeders have worked together with 
academic parties under the Department for Environment, Food and Rural Affairs 
(DEFRA) sponsored LINK programme.  The project identified a small number of UK 
varieties with extreme genetic resistance to wheat orange blossom midge.  These 
varieties produce an ‘anitbiotic’ reaction which kills any developing larvae feeding 
within the florets.  This exciting discovery has led to breeders selecting new varieties 
with this valuable characteristic.  Field selection for resistance can be a problem as 
the incidence of the pest is sporadic and unreliable. Molecular markers linked to the 
resistance have been identified and screening has now become routine. As a direct 
result of MAS (marker-assisted selection), an increasing number of new varieties will 
be resistant. 
 
Unfortunately, this genetic resistance to orange wheat blossom midge does not work 
against the yellow wheat blossom midge (Contarinia tritici).  This is a less significant 
pest but has the potential to be a problem in the future.  Novel and alternative 
sources of resistance for both pests are being sought. 
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Aphids 
Barley yellow dwarf virus (BYDV) is a huge and increasing problem for barley 
growers in the UK, especially in the south.  Yield losses can be enormous when 
control measures are inadequate.  The two main vectors of the BYDV virus in the UK 
are the bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi) and the grain aphid (Sitobion 
avenae).  There are marked differences in susceptibility between barley varieties 
which can be exploited. 
 
Wheat is more tolerant of BYDV than barley and breeding for resistance is not a high 
priority in the UK.  Damage from this virus, however, may be underestimated. 
Breeders are investigating the value of the Bdv2 resistance gene from Thinopyrum 
intermedium and an associated marker for this resistance. 
 
Other pests 
Opportunities for breeding for resistance to other pests may be limited.  The 
unexpected success of finding almost complete resistance to the orange wheat 
blossom midge has turned thoughts towards other potential research targets.  Wheat 
bulb fly (Delia coarctata), frit fly (Oscinella frit), leatherjackets (Tipula paludosa etc.) 
and gout fly (Chlorops pumilionis) are other important pest species in the UK. 
 
The future 
The development of molecular markers has already given breeders the ability to 
‘pyramid’ resistance traits i.e. combinations which cannot be detected in the field or 
other tests.  This should lead to longer lasting resistance conferred by more than one 
effective major gene and also ‘safer’ resistance based on combinations of partial 
resistance QTL (quantitative trait loci).  The number of molecular markers available 
for screening for resistance traits will continue to grow rapidly and to be successful, 
breeders will need to make intelligent use of this sophisticated technology and the 
data it provides. 
 
Diseases and pests flourish in the UK environment and new challenges are always 
around the corner. Climate change may initiate new problems. Breeders will require 
access to genetic resources within which novel resistance characteristics can be 
sought. Control of cereal diseases and pests will continue to depend on an integrated 
approach using both agrochemicals and genetic resistance.  Effective resistance with 
a low risk of ‘breakdown’ should increase opportunities for lower chemical inputs in a 
sustainable system. 
 
References 
Home-Grown Cereals Authority (HGCA) Recommended Lists for Cereals and 
Oilseeds (Various) 
National Institute of Agricultural Botany (NIAB) Recommended Varieties of Cereals 
(Various) 
United Kingdom Cereal Pathogen Virulence Survey (UKCPVS) Annual Reports 
(Various) 
Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) CropMonitor Reports 
(Various) 
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SNĚTI RODU TILLETIA NA PŠENICI: VZTAH HOSTITELE A PATOGENA 

 
RNDr. Dumalasová V., PhD., Ing. Fajferová M., Ing. Bartoš P., DrSc. 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně 
 
 V ČR se vyskytují tři druhy mazlavých snětí: mazlavá sněť pšeničná, Tilletia 
tritici (Bjerk.) Wint., syn.T.caries (DC.) Tul., mazlavá sněť hladká, T.laevis Kühn, syn. 
T.foetida (Wallr.) Liro a sněť zakrslá, T.controversa Kühn. 
 
 Mazlavé sněti působí přímé ztráty na výnosu. Napadeno může být přes 70% 
klasů. Sněť zakrslá redukuje výnos o 0,8% s každým 1% napadených klasů. Mazlavá 
sněť pšeničná a mazlavá sněť hladká o 1%, protože nezvyšují tvorbu odnoží tak jako 
sněť zakrslá. Postižení kvality působí neprodejnost a potíže s využitím napadené 
sklizně, sklizeň je znehodnocena zápachem trimethylaminu, nepoužitelná pro 
potravinářské účely a nevhodná pro krmení. U sněti zakrslé se navíc zvyšují náklady 
na moření vzhledem k nutnosti ošetření speciálními chemickými přípravky účinnými 
právě k sněti zakrslé. K dalším ztrátám lze počítat zamítnutí množitelských porostů 
pro výskyt sněti. 
 
  U sněti zakrslé jsou zdrojem infekce spory pocházející z půdy z předchozí 
sklizně, nebo zanesené větrem. Teliospory sněti zakrslé jsou proto dlouhodobě 
schopné přežívat v půdě a také její produkty klíčení teliospor jsou odolnější 
k nepříznivým vlivům a mají větší schopnost regenerace oproti mazlavé sněti hladké 
a mazlavé sněti pšeničné. U mazlavé sněti hladké a mazlavé sněti pšeničné je 
kontakt usnadněn tím, že zdrojem inokula jsou zpravidla spory ulpívající přímo na 
obilkách.  
 
 Napadení pšenice mazlavými snětmi je podmíněno vyklíčením teliospor 
v dobu vhodnou pro infekci hostitele. Spory mazlavých snětí klíčí až po uvolnění ze 
soru. Klíčení inhibuje trimethylamin, možná i další endogenní složky. Teliospory se 
uvolní během sklizně, při mlácení nebo pokud klasy velmi provlhnou.  
Na klíčení teliospor mazlavé sněti hladké a mazlavé sněti pšeničné má vliv vlhkost 
půdy a její teplota, optimální teplota půdy je 5-10°C. V laboratorních podmínkách 
teliospory klíčí při 15°C po 4-5 dnech. K infekci mazlavou snětí hladkou a mazlavou 
snětí pšeničnou dochází pod zemí, krátce po vyklíčení obilky, dříve než se koleoptile 
objeví na povrchu. 
 
 U sněti zakrslé infekce začíná penetrací mladých rostlin infekční hyfou po 
vyklíčení teliospor nacházejících se na povrchu nebo blízko povrchu půdy. Infekce 
osivem je vzácná. Pro klíčení teliospor je důležitá stabilní dlouhodobě nízká teplota, 
vlhkost, a světlo. V laboratorních podmínkách dochází ke klíčení při 3 – 8°C po 3-6 
týdnech. Proto sněti zakrslé více vyhovují oblasti s aspoň dvouměsíční sněhovou 
pokrývkou. Tyto podmínky nachází sněť zakrslá pouze u ozimů, na jařinách se 
nevyskytuje. K absenci sněti zakrslé na jařinách přispívá také jarní dormance 
teliospor. Spory, které nejsou uchovávány v laboratoři, jsou od března do června 
dormantní. Dormanci působí dlouhé chladno a vlhko během zimy, za tepla a sucha 
pomíjí. 
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 Úspěšná infekce je podmíněna včasným obsazením apikálního meristému 
houbou ještě před počátkem prodlužování internodií. Hyfy rostou intercelulárně a 
během prodlužování internodií se pohybují vzhůru spolu s apikálním meristémem. Na 
zasažení apikálního meristému má vliv hloubka setí a termín výsevu. U mazlavé 
sněti hladké a mazlavé sněti pšeničné podporuje infekci hlubší setí a nižší teploty po 
výsevu, prodlužující dobu potřebnou k obsazení apikálního meristému hyfami. U 
sněti zakrslé jsou rostliny náchylnější k infekci při mělkém setí (asi 1cm) než při 
hlubokém setí (6cm), záleží zde i na stádiu vývoje rostliny, nejnáchylnější jsou 
rostliny na počátku odnožování, nebo dokud je odnoží jen několik málo. 
 
 Po proniknutí infekční hyfy do pletiva pšenice začíná hrát roli v interakci 
hostitele a patogena i aktivní obrana rostliny. Mazlavé sněti a pšenice představují 
dobrý příklad klasického systému gen proti genu (Flor 1947). Vysoká úroveň 
napadení se rozvine pouze tehdy, pokud existují u určitého izolátu sněti 
komplementární geny virulence ke všem genům rezistence, které má určitá 
hostitelská rostlina. Fyziologické rasy mazlavých snětí jsou dobře definovatelné na 
základě jejich virulence či avirulence ke genům rezistence hostitele. Tři zmiňované 
druhy mazlavých snětí jsou si blízce příbuzné, virulence sněti zakrslé, mazlavé sněti 
pšeničné a mazlavé sněti hladké je pšenicí regulovaná shodným souborem genů 
rezistence pšenice. 
 
 Exprese některých genů rezistence je závislá na teplotě, agresivitu 
konkrétních fyziologických ras ovlivňuje datum výsevu. Odolnost některých odrůd 
klesá pokud teploty v raných fázích vývoje rostliny dosahují přibližně 10°C. Přesívky 
bývají náchylné při podzimním výsevu a rezistentní při setí na jaře. 
 
 U nekompatibilní reakce nedochází k typickému vývoji symptomů choroby, 
mycelium houby je rostlinou potlačeno. Hyfy mohou být přítomny i v pletivu 
rezistentních odrůd, neproniknou však do apikálního meristému z důvodů, které 
nejsou dosud dostatečně známy. Složitá problematika mechanismu biologických 
interakcí je zatím zejména u mazlavých snětí na pšenici málo prozkoumaná.  
Na nekompatibilní interakci hostitel-patogen se mohou podílet obranné reakce 
spouštěné po aktivaci signálních drah zahrnujících kyselinu salicylovou a/nebo 
jasmonát. U některých odolných odrůd dochází při obranné reakci ke zvýšené 
expresi PR (pathogen related) proteinů s antifungálním účinkem. Dále byl pozorován 
rozdíl v up-regulaci transkriptů pro pšeničnou lipázu, chitinázu a PR-1a, tedy rostoucí 
citlivost buňky k příslušným molekulám zvýšením počtu odpovídajících receptorů. Ns-
LPTs, nespecifické lipidy přenášející proteiny, mohou projevovat i antimikrobiální 
aktivitu. Toxicita pšeničných ns-LPTs je spojena se změnou v propustnosti houbové 
membrány a následném odlivu intracelulárních iontů. Také hromadění kalusu kolem 
pronikající hyfy během raných fází penetrace se jeví být součástí odpovědi hostitele 
na invazi, nejde však o rozhodující faktor. 
 
 U kompatibilní reakce dochází k vývoji typických projevů choroby. Sporulace 
mazlavé sněti pšeničné a mazlavé sněti hladké začíná ve velmi mladém semeníku. 
Dokud se neobjeví klasy nemusí být symptomy choroby zjevné. Napadené klasy jsou 
tmavěji zelené a zůstávají zelené déle. Zralé napadené klasy jsou šedonamodralé. 
Stébla snětivých klasů mohou být zkrácená. Sory mají zhruba tvar obilky, nejsou tak 
kulaté jako u sněti zakrslé. Klasy mohou být deformované, ale často vypadají téměř 
normálně. Napadené klasy neuvolňují prašníky, pyl není životaschopný, stěny 
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mladých semeníků jsou zelené, počet základů květů je zvýšený, vřeteno klasu 
prodloužené. Vyskytují se i jen částečně snětivé klasy a obilky. 
 
 Pro sněť zakrslou je typický abnormálně vysoký počet odnoží (plus 50%) a 
nápadné zkrácení stébla. Teliosporogeneze začíná blízko středu mladých semeníků 
v době, kdy jsou asi 1,5 mm dlouhé. S růstem semeníků se hyfy šíří a tvoří se spory, 
je spotřebováno téměř všechno pletivo uvnitř semeníku. Modifikovaná stěna 
semeníku tvoří stěnu soru.Tvar soru je kulatější než obilka a může být i větší, dává 
tak napadenému klasu typický tvar. Prašníky se nevynoří, pyl není životaschopný, 
k fertilizaci proto nedochází. Napadeny jsou běžně jen některé odnože téže rostliny. 
Obvykle jsou snětivé všechny, nebo téměř všechny kvítky v klase. Ale především u 
odolných odrůd může být napadena jen část semeníku, část klasu nebo je napadeno 
jen několik semeníků v klase. Napadené klasy mají obvykle zvýšený počet květních 
primordií. Vřetena klasů se u napadených klasů prodlužují, dobře patrné je to u 
kompaktního typu klasů.  
 
 V důsledku napadení mazlavými snětmi se mohou tvořit také chlorotické 
skvrny na listech, nevznikají však vždy a u všech odrůd. Zvýšené odnožování, 
zakrslost a další morfologické změny napadených rostlin jsou řízeny hormony 
rostliny.  
 
 Vstup do interakce s jedním organismem ovlivňuje průběh interakcí dalších. 
V přítomnosti určitého patogena může dojít k oslabení, nebo naopak nastartování 
obranných mechanismů hostitele vůči jiným patogenům. Rostlinu dále může učinit 
přístupnější dalším patogenům už jen celkové oslabení napadené rostliny. U 
mazlavých snětí je známa také souvislost mezi sklonem k vyzimování a napadením 
pšenice.  
 
 Na nekompatibilní interakci hostitele a patogena může být založena i ochrana. 
Chemická ochrana nemusí chránit před chorobou tak účinně jako odolné kultivary. 
Odolnost pšenice byla využita s úspěchem v USA a v Kanadě. V některých oblastech 
USA by nebyla bez odolných odrůd produkce ozimé pšenice vůbec možná, sněť 
zakrslou se zde však podařilo redukovat na stopová množství, nevýznamná pro 
produkci a kvalitu. Z evropských zemí se větší pozornost šlechtění pšenice na 
odolnost k mazlavým snětím a sněti zakrslé věnovala zejména ve Švédsku a 
v zemích východní Evropy. Jsou však známé odolné odrůdy např. i z Dánska nebo 
Německa. V posledních letech nabývá v zahraničí odolnost k snětem na významu 
zejména v souvislosti s rozšiřováním ekologického zemědělství. 
 
 Odolnost k mazlavé sněti hladké, mazlavé sněti pšeničné a sněti zakrslé je 
řízena týmiž geny pšenice, zatím bylo popsáno nejméně 15 major genů (Bt1 až 
Bt15), vyskytují se jednotlivě nebo v kombinacích. K určení fyziologických ras se 
používá diferenciační soubor linií pšenice monogenních pro jednotlivé Bt geny. 
Kromě zmíněných 15 genů je znám gen BtZ pocházející z translokace z Agropyron 
intermedium užitý k ochraně před mazlavou snětí hladkou a mazlavou snětí 
pšeničnou v bývalém Sovětském Svazu. Kromě Bt genů jsou známy geny se slabým 
nebo modifikujícím účinkem, nemají zatím význam ve šlechtění. 
 
 Příkladem kvalitního zdroje rezistence k mazlavým snětím je linie PI178383 
pocházející z Turecka, hlavní zdroj rezistence k sněti zakrslé v USA, má geny 
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rezistence Bt8, Bt9, Bt10 a další zatím neidentifikovaný faktor rezistence. Tato 
odolnost zůstala stálá 20 let, hlavně proto, že severoamerické izoláty sněti postrádají 
virulenci k Bt8. Z Evropy je však známa rasa vysoce virulentní ke genům PI178383. 
Potenciál zdrojů rezistence je vždy závislý na virulenci ras sněti v určité oblasti. 
Průzkum fyziologické specializace sněti mazlavé v České republice nebyl dosud ve 
větším měřítku proveden. Dosavadní výsledky prokázaly pouze virulenci ke genům 
Bt1, Bt2 a Bt7.  
 
V testech na odolnost k  mazlavé sněti hladké a mazlavé sněti pšeničné měly ve 
VÚRV v.v.i. v Praze-Ruzyni nízké napadení odrůdy Globus, Tjelvar, Bill, Bold, 
Magnifik, Stava, Tommi, Trintella, Mikon, Cardos, Tarso. Jde o odrůdy, které se 
ukázaly být odolné i v německých pokusech. Ze starších již restringovaných odrůd 
byly relativně odolné odrůdy Roxana, Mara, Hela a Vala. 
 
Zdroje rezistence pocházející převážně z USA jsou vysoce odolné k sněti mazlavé a 
v USA většinou i k sněti zakrslé. Jde však vesměs o odrůdy z agronomického 
hlediska málo vyhovující pro naše podmínky. Bez napadení zůstaly Amigo, Crest, 
Franklin, Blizzard, KW 9403, KW9410, Lewjain, Manning, Meridian, Promontory, 
Sprague, Ute, Winnridge, Wanser, Bonneville, Hansel, M-82-2123. Odrůdy Cardon, 
Wasatch, Weston byly napadeny do 2%. 
 
 Zdroji rezistence ke sněti zakrslé mohou být odrůdy s geny Bt11, Bt12 a Bt13, 
účinné i k sněti mazlavé. Zdroje odolnosti pro šlechtění jsou k dispozici ve VÚRV 
v.v.i., Praha-Ruzyně. 
 
Poděkování 
  Tato práce vznikla za podpory projektů Mze ČR 0002700602 a NAZV 
1G58083. 
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PŮVODCI LISTOVÝCH CHOROB PŠENICE V ČESKÉ REPUBLICE 
 

Mgr.J. Palicová  PhD., Mgr. A. Hanzalová 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně 

 
 Hnědým listovým skvrnitostem pšenice je v posledních letech přikládán stále 
větší význam. Jejich celosvětové rozšíření je způsobeno především nedostatky v 
dodržování agrotechnických opatření jako je zaorávání posklizňových zbytků, střídání 
plodin, ale také zavádění bezorebných technologií.  
 
 Mezi nejhojněji se vyskytující původce hnědých listových skvrnitostí v ČR (ale i 
v ostatních evropských státech) patří Pyrenophora tritici-repentis (anam. Drechslera 
tritici-repentis), Mycosphaerella graminicola (anam. Septoria tritici) a Phaeosphaeria 
nodorum (anam. Stagonospora nodorum). Spíše sporadicky se v našich podmínkách 
vyskytuje Didymella exitialis (anam. Ascochyta sp.) a Cochliobolus sativus (anam. 
Bipolaris sorokiniana). D. exitialis byla zaznamenána v ČR poměrně hojně pouze 
v roce 2001, ale většina autorů ji považuje za sekundárního patogena. C. sativus 
preferuje teplé a vlhké klima, v ČR se vyskytoval např. v horkém roce 2003. 
 
 Pyrenophora tritici-repentis (PTR) je původcem hnědé listové skvrnitosti na 
pšenici zvané ”tan spot” (světle hnědá skvrnitost pšenice). V ČR je o tomto patogenu 
poprvé zmíňka v atlasu chorob a škůdců obilovin z roku 1967 (Benada a kol. 1967). 
Větší pozornost je této chorobě věnována až od roku 1997, kdy byl její výskyt na 
našem území sledován stále častěji. V letech 2000, 2003 a 2004 byla PTR dokonce 
nejhojněji izolovaným patogenem ze vzorků listových skvrnitostí pšenice 
pocházejících z různých lokalit v ČR. Této chorobě je věnována velká pozornost 
především v USA a Kanadě (De Wolf et al. 1998), kde je již řadu let vážným 
problémem. 
 
 P. tritici-repentis může na listech pšenice vytvářet dva typy symptomů - 
ohraničené nekrotické skvrny s tmavým centrem a chlorotickým okrajem nebo pouze 
chlorotické skvrny. Za tvorbu nekróz či chloróz jsou odpovědné hostitelsky specifické 
toxiny, které patogen produkuje. V současné době jsou popsány 4 Ptr toxiny (Ptr 
ToxA, Ptr ToxB, Ptr ToxC, Ptr ToxD), které hrají důležitou roli v patogenezi. Geny 
zodpovědné za syntézu těchto toxinů jsou vzájemně nezávislé. Pro toxiny Ptr ToxA a 
Ptr ToxB, které jsou proteiny, byly již charakterizovány geny ToxA a ToxB. 
 
 Jednotlivé PTR izoláty jsou v současné době členěny do 8 různých ras, které 
jsou determinovány na základě virulence/avirulence (indukce chloróz či nekróz) 
k testovacímu sortimentu odrůd (Strelkov et Lamari 2003). Jednotlivé rasy, až na 
virulentní rasu 4, produkují vždy nejméně jeden typ toxinu. Populace patogena byla 
studována především v Severní Americe, kde převažovala rasa 1 a 2. V ČR se jeví 
rasa 1 též jako dominantní, sporadicky se vyskytují rasy 2, 3, 4, 6 a 8. 
 
 Ve skleníkových testech byla v letech 2006 – 2007 opakovaně testována 
reakce nově registrovaných odrůd ozimé pšenice k různým rasám P. tritici-repentis. 
Nejvyšší úroveň rezistence byla zjištěna u odrůd Caphorn, Clarus, Cubus a 
Rapsodia. 
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ŠLECHTĚNÍ PŠENICE NA KOMPLEXNÍ REZISTENCI K CHOROBÁM 

 
Ing. J. Chrpová,CSc., Ing. V. Šíp, CSc., Mgr. A. Hanzalová 

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně 
 
 Šlechtění plodin rezistentních k chorobám nabývá na významu spolu se 
současným trendem zajištění zdravých potravin bez reziduí pesticidů a životního 
prostředí bez zamoření agrochemikáliemi. Tento trend je také podporován snahou 
snížit vstupy do zemědělské výroby. Cílem moderního šlechtění na rezistenci je 
dosažení dostatečné rezistence ke všem významným chorobám spíše než dosažení 
vysoké rezistence pouze k jedné chorobě. 
 Empirické šlechtění na rezistenci bylo založeno na selekci v polních 
podmínkách  a záviselo na přirozeném výskytu chorob.  Polní testy zůstávají i dnes 
hlavním nástrojem šlechtění na rezistenci, větší efektivitu zajišťuje použití umělé 
infekce aplikované přímo na rostliny nebo rozšiřované pomocí náchylné odrůdy (tzv. 
spreader). Další možnosti poskytuje využití skleníkových testů pro hodnocení 
rezistence juvenilních rostlin. Tyto testy jsou využívány především u rzí. Nevýhodou 
je, že rezistence zjištěná ve skleníkových testech vždy nekoreluje s polní rezistencí.  
V současné době může k urychlení ve šlechtění na rezistenci přispět využití 
molekulárních markérů. Rozvíjejí se i laboratorní metody hodnocení rezistence. 
 Od roku 2002 je rezistence k závažným chorobám pšenice hodnocena u 
zdrojů rezistence a vybraných novošlechtění v kruhových testech na několika 
stanovištích (3-6) v rámci subkomise pšenice při ČMŠSA. Na organizaci těchto testů 
se podílejí pracovníci výzkumu  (VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně a VÚZ Kroměříž) a 
pracovníci šlechtitelských pracovišť působících na území České republiky (SELGEN 
a.s., RAGT Czech s r.o. a PLANT SELECT spol s r.o.).  K dispozici jsou ověřené 
metodiky infekce a hodnocení. Inokulum je zajišťováno ve VÚRV, v.v.i. V  testech je 
hodnocena odolnost k následujícím chorobám: rez travní, rez plevová, rez pšeničná, 
padlí travní, fuzariózy klasu, listové skvrnitosti (původci Septoria tritici, Septoria 
nodorum a Pyronophora tritici-repentis). Na vybraném stanovišti je též hodnocena 
odolnost ke  sněti mazlavé a sněti mazlavé zakrslé. Cílem tohoto příspěvku je 
zprostředkování informací o rezistenci k závažným chorobám pšenice. 
 
Přehled sledovaných chorob: 
  Rez travní (Puccinia graminis Pers. f. sp. tritici). V současné době většina 
odrůd odolných ke rzi travní registrovaných v České republice disponuje rezistencí 
založenou na genech Sr31, Sr11, Sr29 a Sr38. Ve šlechtění na rezistenci ke rzi 
travní  sehrálo pozitivní roli využití žitné translokace  (1BL.1RS) se shlukem genů 
Sr31, Lr26 (gen rezistence ke rzi pšeničné), Yr9 (gen rezistence ke rzi plevové) a Pm 
8 (gen rezistence k padlí travnímu). V 80. letech minulého století byla většina 
československých odrůd nositelem této translokace. V současné době je již výskyt 
1BL.1RS translokace řídký a geny rezistence kromě Sr31 jsou většinou neúčinné. 
Další významná translokace pochází z Aegilops ventricosa. Mnoho odrůd 
odvozených od linie VPM1 (kombinace křížení Aegilops ventricosa, Triticum 
persicum a odrůda Marne) obsahuje shluk genů Yr17, Lr37 a Sr 38. Ze zahraničních 
odrůd registrovaných v ČR k nim patří Apache, Corsaire, Clever, Clarus, Rapsodia a 
česká odrůda Rheia. Možné ohrožení dnes představuje rasa Ug99 s virulencí k Sr31 
a dalším Sr genům, která se šíří z Ugandy a v současné době byl již její výskyt 
zaznamenán na Blízkém východě. 
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 Rez plevová (Puccinia striiformis f. sp.tritici). Tato choroba je důležitá 
zvláště v západní Evropě. V poslední době zde došlo k překonání rezistence 
podmíněné genem Yr17. Mnohé odrůdy si však vyšší úroveň rezistence zachovaly 
díky dalším genům rezistence. V Československu a později v České republice byla 
polní odolnost ke rzi plevové nezbytná pro registraci odrůdy. V posledních letech 
však byly registrovány také náchylné odrůdy, což přispělo k novému rozšíření této 
choroby. Byly pozorovány rozdíly ve virulenci jednotlivých ras. Odrůdy s geny Yr5, 
Yr10 a Yr13 byly rezistentní ke všem izolátům. 
 Rez pšeničná (Puccinia recondita Rob. Ex Desm.f.sp tritici). Tato choroba 
působí ztráty především v suchých horkých létech a její ekonomický význam se 
zvyšuje. Podle současné mezinárodní studie geny Lr9, Lr19 a Lr24 vykazovaly 
vysokou efektivitu ke rzi pšeničné. Podle posledních informací byla však již zjištěna 
virulence k genu Lr24. 
 Padlí travní (Blumeria graminis (DC. Speer). I přes možnosti účinné 
chemické ochrany zůstává dosažení geneticky podmíněné odolnosti významným 
cílem šlechtění. Jako efektivní se jeví pyramiding genů rezistence. McIntosh et al. 
(2003) uvádějí 31 Pm genů, jejichž  vliv na polní rezistenci je velmi proměnlivý a 
pouze částečný. Huang a Roder (2004) uvádějí, že bylo identifikováno 48 genů (alel) 
na 32 lokusech na 16 různých chromozómech.  Zeng-Zhu et al. (2007) referují o 
novém genu rezistence k padlí travnímu, který je lokalizován na chromozómu 6B. 
Přítomnost tohoto genu byla zjištěna u linií odvozených od potomstev vzniklých 
křížením pšenice obecné s Dasypyrum villosum Candary L. Dosud není známo, zda 
je tento gen alelický, nebo spojený s jinými geny rezistence k padlí travnímu na 
chromozomu 6B. V rámci českých odrůd byla zjištěna nejvyšší úroveň rezistence u 
odrůdy Vlasta pocházející z kombinace Brimstone/Š13//Hana (Šíp et al., 1999). 
Přestože tato odrůda byla registrována již v roce 1999, rezistence dosud nebyla 
překonána a je zřejmé, že se na dosažení rezistence podílejí ještě jiné geny než Pm2 
a Pm6, jejichž přítomnost byla prokázána. 
 Klasové fuzariózy (Fusarium spp.). Odolnost ke klasovým fuzariózám je 
polygenně založená a má různé komponenty. Při hodnocení odolnosti odrůd pšenice 
je pozornost zaměřena především na rezistenci k invazi patogena (I), rezistenci 
k šíření patogena v klasu (II) a na rezistenci k hromadění mykotoxinů v zrnu, která 
bývá někdy označována jako rezistence typu III. Rezistence není rasově specifická 
(Mesterházy 1995). Úplná rezistence dosud nebyla  u pšenice ani příbuzných druhů 
objevena, ale existuje řada zdrojů využívaných ve šlechtitelských programech 
(Zimmermann 2000). Ve šlechtění na odolnost ke klasovým fuzariózám jsou 
využívány dva přístupy. První přístup představuje využití  vysoce odolných, ale 
geneticky velmi odlišných  zdrojů rezistence. Mezi  tyto zdroje patří např. Sumai 3 
pocházející z Číny, Nobeoka Bozu, Shinchunaga a Nyu Bai z Japonska, Frontana  a 
Encruzilhada z Brazilie. U pšenice však může být značný pokrok ve zvýšení odolnosti 
ke klasové fuzarióze dosažen i kumulováním genů rezistence z různých zdrojů, které 
jsou adaptovány do evropských podmínek (Ittu et al. 2002). V současné době jsou  
v Evropě registrovány odrůdy pšenice ozimé s vyšší úrovní rezistence k fuzarióze 
klasu např. v Německu (Petrus, Centrum, Romanus, Toras a Solitär). V českém 
šlechtění pšenice je věnována pozornost jak využití adaptovaných  zdrojů s mírnou 
rezistencí, tak i využití vzdálených zdrojů s vysokou rezistencí (Sumai 3, Nobeoka 
Bozu aj.). Jako perspektivní pro rozvoj šlechtění na rezistenci k fuzarióze klasu se 
jeví využití molekulárních metod. Vzhledem k tomu, že se jedná o kvantitativně 
založenou rezistenci, jde o  využití  QTL  (quantitative trait loci), které byly 
detekovány na různých chromozomech.  Údaje o QTL pro odolnost jsou dnes k 
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dispozici pro odrůdy Sumai 3 i pro další zdroje rezistence jako je Arina, Frontana, F 
201, Renan, Wangshuibai a jiné. Hodnocení rezistence  k fuzarióze klasu v polních 
podmínkách je v současné době nedílnou součástí šlechtitelského  procesu stejně 
jako stanovení obsahu DON u pokročilejších materiálů. 
 Listové skvrnitosti.  Za nejzávažnější patogeny způsobující listové skvrnitosti 
u pšenice na území České republiky jsou považovány  houby Septoria nodorum, 
Septoria tritici a Pyrenophora tritici- repentis.  Byly identifikovány geny a QTL lokusy 
zodpovídající za rezistenci k těmto listovým chorobám. Genetické vztahy mezi 
patogenem a hostitelskou rostlinou jsou však komplikované v závislosti na genetické 
diverzitě populací patogena. Rezistence může často být izolátově specifická nebo 
kvantitativní (Chartrain et al., 2004). Základem šlechtitelské práce jsou polní infekční 
testy. Nezbytným předpokladem úspěchu je inokulace izoláty patogena 
pocházejícími z daného území. K dispozici jsou v současné době i laboratorní testy 
(Septoria tritici a Pyrenophora tritici-repentis), které umožňují lépe určit rozdíly mezi 
jednotlivými izoláty 
 Braničnatka pšeničná (Septoria tritici Rob. Ex Desm.). Výsledky 
genetických studií ukazují, že efektivní šlechtitelskou strategii s trvalejším efektem 
představuje pyramiding více různých genů rezistence. Vysoká úroveň částečné 
rezistence k většině použitých izolátů byla prokázána u odrůd Senat  (Eriksen et al., 
2003), Arina, Milan, a u novošlechtění NSL 9257-19, NIC97-4135A a SG-U 7029I 
(Šíp et al., 2005).  
 Braničnatka plevová (Septoria nodorum Berk.) Rezistence k této chorobě  
má kvantitativní charakter a důležitý je aditivní účinek genů. Byly indentifikovány QTL 
spojené s rezistencí (Czembor et al., 2003).  Dále byly registrovány 4 geny 
rezistence (Snb) (McIntosh et al., 2003). Jako zdroje rezistence byly určeny odrůdy 
Atlas 66, Blueboy II, Frondoso, Fronthatch a Oasis (Ginkel a Rajaram, 1999). 
Relativně vysoká úroveň rezistence byla zjištěna u odrůd Shamrock, Estica a CWW 
93/58 (Šíp et al., 2005). Dále bylo zjištěno, že odrůdy Arina, Ornicar a SG-U 7068A-c 
vykazují sice nízkou úroveň rezistence k braničnatce plevové na listech, ale jsou 
nadprůměrně rezistentní k braničnatce plevové v klasech. 
 Pyrenophora tritici-repentis  (Drechslera tritici-repentis). Ekonomický 
význam této choroby se celosvětově zvyšuje. Byl zaznamenán kvalitativní i 
kvantitativní charakter rezistence.Jako zdroje rezistence mohou být využity odrůdy 
Frontana, Bluebird, Kavkaz a linie odvozené od Agropyron distichum (Riede et al., 
1996). Bylo zjištěno, že kromě odrůd Senat a NSL 9257-19, také linie SG-U 7029I 
může být považována za zdroj rezistence k Pyrenophora tritici-repentis i k jiným 
patogenům způsobujícím hnědé listové skvrnitosti. 
 Mazlavá sněť pšeničná, Tilletia tritici (Bjerk.) Wint., syn.T.caries (DC.) 
Tul., mazlavá sněť hladká, T.laevis Kühn, syn. T.foetida (Wallr.) Liro a sněť 
zakrslá, T.controversa Kühn. Ochranu proti těmto chorobám můžeme dosáhnout 
mořením. Význam šlechtění na odolnost ke snětem se zvýšil spolu se zájmem o 
organické zemědělství a se snahou snížit vstupy do zemědělské výroby. Ve výzkumu 
je věnováno pozornost především vyhledávání zdrojů a studiu založení rezistence. V 
rámci hodnocení registrovaných odrůd byla relativně vysoká rezistence prokázána 
pouze u odrůdy Globus a dále u odrůd Bill a Niagara (Šíp et al., 2005). 
  
Kombinovaná rezistence 

Odolnost k výše uvedeným chorobám byla hodnocena u zdrojů rezistence a u 
perspektivních novošlechtění. Údaje o rezistenci jsou uvedeny v tabulce 1. U 
materiálů NSL 9257-19, Senat a Schamrock byla potvrzena rezistence k listovým 
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skvrnitostem. Tyto zdroje rezistence však vykazují náchylnost k fuzarióze klasu,  
především k akumulaci mykotoxinů. Odrůdy Senat a Schamrock jsou navíc náchylné 
ke rzi travní a odrůda Schamrock i ke rzi pšeničné. Další zdroj rezistence k listovým 
skvrnitostem odrůda Arina je současně známým a často využívaným  zdrojem mírné 
rezistence k fuzarióze klasu. Tato odrůda je náchylná ke rzi pšeničné a k padlí 
travnímu. Z hlediska celkové úrovně rezistencí se jako nejperspektivnější ze zdrojů 
rezistence k listovým skvrnitostem jeví odrůda Milan.  

Dosáhnout poměrně dobré komplexní rezistence včetně rezistence k fuzarióze 
klasu se podařilo u některých novošlechtění (SG-U 7029I, SG-U3018B a SG-U3177).  
U novošlechtění SG-U 7068A-c byla zjištěna odolnost k Pyrenophora tritici-repentis. 
Tento materiál nedisponuje ovšem vysokou úrovní rezistence k braničnatce plevové. 
Komplexní odolnost (kromě odolnosti k  Pyrenophora tritici-repentis vykazuje nšl.  
SG-U 3177. Odolnost k fuzarióze klasu byla u toho materiálu potvrzena i v zahraničí 
(European Fusarium Ring tests) spolu s nšl. SG-S 316-05. Tento materiál vykazuje i 
vysokou úroveň rezistence ke rzem a střední k padlí travnímu. Jako perspektivní se 
na základě dosavadního hodnocení jeví i materiály BR 05-052, HE 7774 a HE 7775, 
je zde třeba získané informace o rezistencích potvrdit v dalších ročnících a získat 
údaje o odolnosti ke rzi plevové. 

Velmi pozitivně lze hodnotit registraci 5 odrůd pšenice ozimé, které  prošly 
hodnocením v kruhových testech rezistence.  Jedná o odrůdy Simila 
(Samanta/Estica), Raduza (RU 23/Alveor), Sakura (Hana/Estica), Baletka (Alka 
/Astella) a Bakfiz (Pegassos/Vlasta).  Kladem těchto odrůd je komplexní odolnost, 
nejméně střední odolnost, k většině sledovaných chorob. Skutečnost, že prošly 
registračním řízením svědčí o dosažení nadprůměrné výnosové úrovně i o pokroku 
dosaženém ve šlechtění na rezistenci k chorobám. 

 
Tabulka 1 Výsledky hodnocení odolnosti k chorobám u vybraných odrůd a 
novošlechtění 
Odrůda/linie Braničnatka Braničnatka Pyrenophora Rez  Rez  Rez  Fuzariózy Padlí  
  pšeničná plevová tritici-repentis travní pšeničná plevová klasu travní  
NSL 9257-19 R R MR R MR R N  MR 
Senat R MR R N MR-MN MR N  MR 
Schamrock MR MR MR N N R N  R 
Milan MR MR MR-MN MN MN R MN-MR MN-MR
Arina MR MN  MR MN N MR-MN MR-MN N 
Estica MN-MR R-MR MN R MR MR-MN MN-MR MR-MN
SG-U7029I MR MR R R MR MR MR-MN MN-MR
SG-U7068A-C MR MN-MR MR MN-MR MR-MN R MN-MR MR-MN
SG-U3018B MR MR MR R MR MR MR-MN MR-MN
SG-U 3177 MR MR MN-MR R MR R MR-MN MN-MR
SG-S 316-05 MR-MN MR-MN MN-MR MR R R MR-MN R 
BR 05-052 MR MR MR R MR-MN  MR-MN MN-MR
HE 7774 MR MR MR MR MR  MR-MN MR-MN
HE 7775 MR MR MR MR MN-MR  MR-MN MN-MR
Raduza MR MR-MN MR MR-MN MR MR MN-MR MR-MN
Simila MR-MN MN-MR MR-MN MN-MR MR R MR-MN MR 
Sakura MR-MN MR-MN MR-MN MN-MR MR-MN MR-MN MR-MN MR 
Baletka MN-MR MN-MR MN-MR R MR MR MR-MN  
Bakfiz MR-MN MR-MN MR-MN MR-MN MR-MN R MR-MN MR-MN
R= rezistentní;  MR=mírně rezistentní; MN=mírně náchylný; N=náchylný 
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Výsledky byly získány v rámci řešení Výzkumného záměru VÚRV, v.v.i. 
č.0002700602.  
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Ing. P. Mařík 1)3), Ing. J. Chrpová, CSc.2), RNDr. I. T. Prášil,CSc.2),                                  

Ing. P. Prášilová2), Ing. Z. Šnejdar 1)3), Ing. T. Sedláček 3) Mgr. T. Sumíková2) 
1) Selgen, a.s., Praha, 2) VÚRV, v.v.i., Praha, 3) Selton, s.r.o., Stupice 

 
Motto:  

Propojení analytického přístupu výzkumných týmů a syntetického 
přístupu šlechtitelských kolektivů přináší urychlení šlechtitelského pokroku. 
 
Abstrakt: 
 Šlechtění na odolnost biotickým a abiotickým stresům je nezbytná součást 
šlechtitelského procesu u ozimého ječmene. Z těchto faktorů jsme se soustředili na 
kombinaci rezistence ke komplexu virových chorob a odolnosti ke stresům 
způsobeným nízkými teplotami. Za pomoci metod markéry asistované selekce (MAS) 
jsme analyzovali soubor šlechtitelských linií a odrůd - donorů rezistence k virózám. Je 
prezentován přínos propojení výzkumu se šlechtěním. 
 
Klíčová slova:  

ozimý ječmen, abiotické stresy, rezistence, virová onemocnění, BaMMV, 
BaYMV, BaYMV-2, BYDV, molekulární markéry, MAS, výzkum, šlechtění 
 
Úvod 

Šlechtění na biotické a abiotické stresy u ozimého ječmene je dlouhodobá a 
náročná práce. Specifické podmínky České republiky vyžadují u ozimů dostatečnou  
mrazuvzdornost a z důvodu možnosti uplatnění českých odrůd ozimého ječmene i 
v dalších státech EU vznikl požadavek na rezistenci k Žluté virové mozaice ječmene. 
Kalamitní výskyt Žluté virové zakrslosti ječmene v roce 2002 nastolil potřebu odrůd 
rezistentních k této viróze. 

Z biotických stresů poškozujících ozimý ječmen mají v ČR největší vliv houbové 
choroby. Ve šlechtitelském výběrovém postupu se zabýváme chorobami pat stébel 
(Ophiobolus graminis, Pseudocercosporella herpotrichoides, Fusarium spp., 
Rhizoctonia spp.), chorobami zhoršujícími přezimování (Microdochium nivale, Typhula 
itoana), listovými skvrnitostmi (Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis, 
Ramularia collo-cygni, nespecifické skvrnitosti), rzí ječnou (Puccinia hordei) a padlím 
travním (Blumeria graminis). Využití genů poskytujících plnou rezistenci ke všem 
rasám těchto patogenů, např. Rph7 ke rzi ječné, resp. mlo k padlí travnímu, je 
z důvodů snížení pravděpodobnosti vzniku virulentní rasy vyhrazeno pro šlechtění 
jarního ječmene. Šlechtění ozimého ječmene je tedy omezeno na využití polní 
rezistence, základním selekčním kriteriem je polní bonitace a výsledky infekčních 
testů. 

Virózy patří k chorobám, které při kalamitním výskytu mohou zcela zničit 
porosty ozimého ječmene, bývají příčinou zaorávek, v lepším případě snižují výši a 
kvalitu produkce. Význam viróz především v posledním desetiletí stoupá a je nutno 
konstatovat, že české šlechtění mělo v řešení této problematiky oproti 
západoevropským šlechtitelským programům významný skluz.  

Nejvýznamnějšími virózami je komplex BaYMV a BaMMV rozšířený zejména 
v západní Evropě a východní Asii, dále BYDV s významným rozšířením v teplejších 
oblastech Evropy včetně části ČR a WDV s ohniskovitým rozšířením ve všech 
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oblastech střední a východní Evropy. Nejúčinnějším způsobem ochrany před virózami 
je pěstování rezistentních odrůd. U viróz přenášených živočišnými vektory (BYDV, 
WDV) je sice účinné využití insekticidní clony, to však přináší další dodatečné náklady 
na pěstování a zátěž pro životní prostředí. Rezistence k virové mozaice je limitujícím 
faktorem pro registraci odrůdy v řadě evropských zemí, jelikož u této virózy přenosné 
půdní houbou Polymixa graminis je odolnost odrůdy jediným plošně účinným 
opatřením. Testování na rezistenci je možné buď pomocí polních infekčních testů,  
nebo pomocí metod molekulární genetiky, jmenovitě molekulárních markerů (MAS). 
Donor rezistence k WDV není znám. Ke komplexu BaYMV, BaMMV a k BYDV jsou 
dostupné genové zdroje a jsou vyvinuty  diagnostické nástroje pro jejich selekci. 
Z tohoto důvodu se tato práce zaměřila na využití a kombinování genů rezistence 
k těmto virózám. 

Z abiotických stresů jsou nejdůležitější mrazuvzdornost a suchovzdornost. 
Vzhledem k polygennímu charakteru těchto znaků je šlechtění odkázáno na metody 
přímého stanovení fenotypového projevu. 

Kombinování odolnosti k virózám a k abiotickým stresům při zachování či 
zlepšení dalších hospodářských vlastností je cílem výzkumných projektů řešených ve 
spolupráci VÚRV v.v.i., SELTON s.r.o. a SELGEN a.s. Tento příspěvek demonstruje 
přínos spolupráce těchto pracovišť při šlechtění ozimého ječmene. 
 
 
Materiál a metody 

Jako rostlinný materiál byly použity šlechtitelské linie ŠS Lužany jako nositelé 
dobré zimovzdornosti a deklarované donory rezistence k virózám (viz. Tab1). Použité 
metody testování včetně dostupné literatury jsou popsány v publikaci „Metodika využití 
perspektivních metod ve výběrovém postupu šlechtění ozimého ječmene“ (Mařík et 
al., 2003). Geny rezistence rym4 a rym5 odpovědné za odolnost ke komplexu BaYMV 
a BaMMV byly detekovány molekulárním markerem Bmac0029 (Graner et al., 1993). 
Gen rezistence rym11 byl detekován molekulárním markerem HVM03 (Bauer et al., 
1997). Gen rezistence Yd2 odpovědný za odolnost BYDV byl detekován molekulárním 
markerem Ylp (Paltridge et al., 1998).  
 
Tab. 1 – Využité donory rezistence k virózám 
Virus Chrom. Lokus Gen Marker Popsaný zdroj Využité GZ  
BYDV 3HL Ryd2 Yd2 Ylp CIno10644 

Atlas68 
Wysor  
FIOR_, ASL_ 

BaYMV 3HL rym4 rym4 Bmac0029 Franca  
Ragusa 

Nelly, Sarah,  
Carola, Lomerit … 

 3HL rym5 rym5 Bmac0029 Mokusekko 3 Tokio, Caravan 

 4HS rym11 rym11 HVM3 Russia57 Kondrat – 2, Kozir, 
Cyklon, Fedor, 
Pavel a Dobrynia 

 
Dále byly využívané 3 metody přímých (provokačních) testů na odolnost stresům 

způsobených nízkými teplotami: 
a) Provokační nádobová  metoda hodnocení zimovzdornosti 
b) Polně–laboratorní metoda hodnocení mrazuvzdornosti 
c) Laboratorní, přesné stanovení mrazuvzdornosti ječmenů  
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Výsledky a diskuze 
Problematika zabudování kombinované rezistence k virózám do odrůd ozimého 

ječmene vhodných pro pěstování v podmínkách ČR, tedy s dobrou odolností 
abiotickým stresům, především dostatečnou zimovzdorností, při zachování či zlepšení 
dalších hospodářských vlastností, je řešena v rámci výzkumného úkolu 1G57060 za 
podpory Ministerstva zemědělství zastupovaného Národní agenturou pro zemědělský 
výzkum. Projekt nese název „ZLEPŠENÍ VÝNOSOVÉ STABILITY OZIMÉHO 
JEČMENE ZVÝŠENÍM ODOLNOSTI K ZÁVAŽNÝM VIROVÝM CHOROBÁM A K 
ABIOTICKÝM STRESŮM“, doba řešení je od 1.2.2005 do 31.12.2008, tedy 
vstupujeme do 4. roku  řešení. V projektu navazujeme na publikační výstupy a dále 
pracujeme s materiálovými výstupy předcházejícího výzkumného úkolu QE 1107 
“Tvorba a využití perspektivních metod ve výběrovém postupu šlechtění ozimého 
ječmene”. Tyto projekty umožnily funkčně propojit aktivity šlechtitelských a 
výzkumných týmů za společným cílem – využití perspektivních metod a optimalizace 
postupů pro jejich účelné zakomponování do výběrového postupu šlechtění ozimého 
ječmene. Následující schéma institucionální spolupráce na dané problematice 
umožňuje výstupy výzkumu bezprostředně aplikovat ve šlechtitelském výběrovém 
postupu a zároveň výzkum provádět na šlechtitelsky využitelném materiálu: 

 
 VÚRV v.v.i. - vývoj a ověřování metod 

 Oddělení genetiky a šlechtitelských metod 
 Oddělení molekulární biologie (referenční laboratoř) 
 Genová banka 

 
 SELTON s.r.o. - aplikace metod pro velké rozsahy 

 Podniková laboratoř Stupice 
 Oddělení virologie a fytopatologie Lužany 

 
 SELGEN a.s. - využití ve vývěrovém postupu 

 Šlechtitelská stanice Lužany 
 Středisko šlechtění ozimého ječmene 

 
 Zpětná vazba – výzkum na šlechtitelsky využitelném materiálu 

 
 
 Za účelem získání kombinace odolnosti k virové zakrslosti (BYDV) a virové 
mozaice (BaYMV, BaMMV) byly nakříženy donory odolnosti k BYDV získané 
v předchozím projektu a to s rezistencí založenou genem Yd2 pocházející z odrůdy 
Wysor a rovněž s polygenně založenou rezistencí pocházející z odrůd Sigra a Perry 
s donory genu odolnosti k BaYMV rym4. Bylo vytvořeno 27 kombinací, jež jsou vysety 
ve  162 populacích a liniích v generacích F1/08 až F4/08 na ŠS Lužany. Frekvenci 
požadované kombinace Yd2+rym4 v potomstvu nelze v tomto případě předpovědět 
z důvodu, že lokusy Ryd2 a rym4 jsou na jednom chromozomu (3H), i když poměrně 
vzdálené, takže rekombinace je možná. Rovněž u odolností BYDV pocházejících 
z odrůd Perry a Sigra nelze frekvenci získání kombinace s rym4 odhadnout, navíc je 
odolnost k BYDV z těchto odrůd nutno testovat v polním infekčním testu, jelikož k nim 
není k dispozici funkční markér.  
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 Z dostupných genových zdrojů byly po ověření pro pyramiding genů rezistence 
ke komplexu virových mozaik zvoleny donory genů rym4 a rym11.  Účinnost genů 
rezistence k jednotlivým patotypům komplexu je uveden v tabulce 2. 
 
Tab. 2 - Účinnost genů rezistence k jednotlivým virům komplexu mozaik 
 BaYMV BaYMV-2 BaMMV BaMMV-SIL BaMMV-ASL 
rym4 r s r r r 
rym5 r r r s s 
rym11 r r r r r 
 

Byla provedena křížení šestiřadých odrůd z registrovaného sortimentu ČR a 
linií ze ŠS Lužany s ověřenou rezistencí založenou genem ym4 a odrůd získaných 
v letech 2005 a 2006 z Krasnodarského vědeckovýzkumného zemědělského institutu 
(RUS), u nichž byl v roce 2006 identifikován a v r. 2007 potvrzen gen rezistence 
rym11. Do roku 2007 bylo nakříženo 21 kombinací, jež jsou vysety ve  29 populacích 
a liniích v generacích F1/08 až F3/08 na ŠS Lužany. U materiálů v F3/08 bude 
zahájeno testování na kombinaci (pyramiding) obou genů na jaře 2008. Z důvodu, že 
jsou oba recesivní geny na rozdílných chromosomech, předpokládáme standardní 
štěpný poměr v F2 generaci 1 :15 (Tab.3), tedy předpokládaná frekvence požadované 
kombinace by měla být v samosprašné populaci 6,25%. 
 
Tab. 3 – Štěpný poměr při pyramidingu genů rym4 a rym11 
P Rym11 Rym11 rym4 rym4 rym11 rym11 Rym4 Rym4 
F1 Rym11 rym11 Rym4 rym4 
F2 Rym11Rym4 Rym11rym4 rym11Rym4 rym11rym4 

Rym11Rym4 Rym11Rym11 
Rym4 rym4 

Rym11rym11 
Rym4 Rym4 

Rym11rym11 
Rym4 rym4 

Rym11 rym11
Rym4 rym4 

Rym11rym4 Rym11Rym11 
rym4 rym4 

Rym11rym11 
Rym4 rym4 

Rym11rym11 
rym4 rym4 

Rym11rym11 
rym4 rym4 

rym11Rym4 Rym11rym11 
Rym4 rym4 

rym11rym11 
Rym4 Rym4 

rym11rym11 
Rym4 rym4 

rym11 rym11
Rym4 rym4 

rym11 rym4 Rym11rym11 
rym4 rym4 

rym11rym11 
Rym4 rym4 

rym11rym11 
rym4 rym4 

rym11rym11 
rym4 rym4 

 
 Nedílnou součástí výzkumně-šlechtitelského  procesu je i vyhledávání a 
zkoušení nových genových zdrojů tak, aby do plánu křížení mohly být zařazeny již 
s deklarovanými vlastnostmi. V letech 2006-7 se podařilo, jak už bylo výše zmíněno, 
laboratoři Stupice pomocí markéru HVM3 nalézt vhodné donory genu ym11 v kolekci 
z KNIISCH Krasnodar. V roce 2007 byla pozornost soustředěna na možné donory 
genu Yd2. Pomocí markéru Ylp byly testovány 2 kolekce z výzkumných pracovišť 
z Itálie a Německa. Z kolekce Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura SOP di 
Fiorenzuola d'Arda (It) bylo testováno 114 linií Fior, u 86 byla potvrzena přítomnost 
genu Yd2. Z kolekce Institut für Epidemiologie und Resistenzressourcen 
Aschersleben (D) bylo testováno 10 linií ASL, u 2 byla potvrzena přítomnost genu 
Yd2. 
 

Součástí řešení stávajícího výzkumného úkolu je i realizace materiálových 
výstupů projektu QE 1107, který byl ukončen v r. 2004.  Linie vyselektované 
z kombinací vytvořených v předcházejícím projektu  jsou v současném projektu 
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ověřovány na rezistenci k virózám a abiotickým stresům a následně jsou finalizovány 
do RZ ČR, MPZ a předzkoušek v zahraničí a zároveň využívány jako genové zdroje v 
projektu 1G57060. 

U 3 lužanských linií ze zkoušek výkonu V1/07 (z 21 testovaných) byl pomocí 
molekulárního markéru Ylp detekován gen rezistence Yd2 odpovědný za odolnost 
BYDV získaný z genových zdrojů z Fiorencuola d´Arda (It.) v kombinacích z roku 2000 
(F7/07). Tyto linie po ověření výkonnostních parametrů a dalších hospodářských 
vlastností ve V2/08 uvažujeme zařadit do předzkoušek (MPZ) s výhledem přihlášky do 
registračních zkoušek ČR a zároveň je využít v plánu křížení, především s donory 
genu odolnosti ke komplexu mozaik ym11. 

V polním infekčním testu v Ascherslebenu (D) byla v roce 2007 z 20 
testovaných lužanský linií z předzkoušek (MPZ, LZ) u 5 potvrzena rezistence ke 
komplexu BaYMV-1 a BaMMV založená genem rym4. V referenční laboratoři oddělení 
molekulární biologie VÚRV v.v.i. bylo pomocí molekulárního markéru Bmac0029 
identifikujícího geny rezistence rym4 a rym5 analyzováno 21 linií z předzkoušek ŠS 
Lužany, z nich u 15 byla prokázána rezistence ke komplexu mozaik založená genem 
rym4.  Z 9 odrůd v registračních zkouškách ČR a SR  přihlášených a.s. SELGEN ze 
šlechtitelského programu ŠS Lužany byla rezistence založená genem ym4 potvrzena 
u 6 (viz tab.4). V polním infekčním testu na odolnost BaYDV linie SG-L 929/05 
dosáhla hodnocení rezistentní. Všechny linie přihlášené do RZ prokázaly dobrou 
odolnost k vyzimování v polně-laboratorním testu mrazuvzdornosti. 

 
Tab.4 – Rezistence k virózám u odrůd v RZ ČR a SR 
2007/08 Označení Pedigree BaYMV BYDV 

SOZ I. CZ + PZ UA SG-L 00/003/05 ALISEO X LURAN N   

SOZ II. CZ + ŠOP I. SK SG-L 00/015/B/05 CAROLA X OKAL rym4   

SOZ I. CZ SG-L 00/110/05 NELLY X OKAL rym4   

ŠOP I. SK SG-L 3406/06 Luxor x Nelly rym4   

SOZ I. CZ SG-L 3406/07 Luxor x Nelly rym4   

SOZ I. CZ + PZ UA SG-L 3423/A/07 Seco-D 133-3c x Luran rym4   

SOZ I. CZ SG-L 3423/B/07 Seco-D 133-3c x Luran rym4   

SOZ I. CZ SG-L 3423/D/07 Seco-D 133-3c x Luran N   

SOZ I. CZ SG-L 929/05 162/5 x SG-L 74 N R (Sig.) 
 
 
Závěr 

Byl demonstrován přínos odborné institucionální spolupráce pro zrychlení 
šlechtitelského procesu na příkladu šlechtění ozimého ječmene. Výzkumné projekty 
řešené za podpory MZe umožnily propojit aktivity šlechtitelských a výzkumných týmů 
za společným cílem – využití perspektivních metod a optimalizace postupů pro jejich 
účelné zakomponování do výběrového postupu šlechtění ozimého ječmene. Výstupy 
tohoto projektu, a to zejména nově vzniklé odrůdy mají potenciál přispět ke zvýšení 
konkurenceschopnosti domácího šlechtění na trhu Evropské unie. Odrůdy 
s kombinovanou rezistencí k biotickým a abiotickým stresům mohou přispět ke 
zlepšení výnosové stability. První materiálové výstupy z řešením tohoto projektu jsou 
přihlášeny do registračních zkoušek ÚKZÚZ ČR a ÚKSÚP SR 2007/08. 
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Abstrakt 

Významnými chorobami řepky olejky jsou v ČR bílá hniloba (Sclerotinia 
sclerotiorum) a fomová hniloba brukvovitých (Phoma lingam). K chorobám s vyšším 
významem lze zařadit také alternáriovou skvrnitost brukvovitých (Alternaria spp.) a 
šedou plísňovitost brukvovitých (Botrytis cinerea). Choroby plíseň brukvovitých 
(Peronospora parasitica) a padlí brukvovitých (Erysiphe cruciferarum) jsou choroby 
běžně se vyskytující. Jejich význam je v ČR hodnocen jako méně závažný. Jako 
rozšiřující se a potenciálně nebezpečné choroby jsou v ČR uváděny zejména 
patogenní houby rodů Verticillium a Pyrenopeziza. V ČR se zatím na sledovaných 
lokalitách výskyt P. brassicae nepodařilo potvrdit. O výskytu patogena v některých 
lokalitách ČR jsou k dispozici informace pouze ústní a písemné v odborně-
populárních publikacích. Výskyt Verticillium spp. na dvou sledovaných lokalitách byl 
potvrzen izolací na agarovou živnou půdu. Lokálně byl zaznamenán výskyt 
plasmodioforové nádorovitosti brukvovitých (Plasmodiofora brassicae). Zdroji infekce 
uvedených patogenů jsou zamořená půda, posklizňové zbytky, hostitelské plodiny, 
osivo.  
 
Úvod 

Fomová hniloba brukvovitých je nejzávažnější chorobou řepky, která se 
v porostech objevuje již v podzimním období prvního roku vegetace. Prvotní infekci 
rostlin způsobují askospory hub Leptosphaeria maculans a Leptosphaeria biglobosa. 
Obě uvedené houby mají nepohlavní stadium známé jako Phoma lingam. Na 
napadených listech se tvoří okrouhlé, světlé skvrny, v jejichž středu se pletivo často 
trhá. Na vzniklých nekrózách se brzy vytváří černé kulovité plodničky ze kterých jsou 
spory přenášeny na krátké vzdálenosti a způsobují druhotnou infekci okolních rostlin 
v porostu. Po proniknutí do rostliny houba kolonizuje listová pletiva a později prorůstá 
do stonku. Na kořenových krčcích pak způsobuje korkovatění povrchových pletiv, 
případně jejich nekrózy. Zimu patogen přežívá v rostlině bez dalších výraznějších 
symptomů. Závažnost poškození porostu se s největší intenzitou projeví až ve 
druhém roce pěstování - před sklizní. Hloubkové poškození kořenů a báze stonku je 
charakteristické hlubokými nekrózami, výskytem pyknid a korkovatěním kořenů tzv. 
suchou hnilobou. Tento projev patogena je příčinou nouzového dozrávání 
(předčasného odumírání) řepky a způsobuje výrazné ztráty na výnosu. Ztráty na 
výnosu způsobené tímto patogenem jsou u nás uváděny do 20%. Zahraniční údaje 
však uvádějí až 50%. Odolnost proti této chorobě je založena polygenně, žádná 
rezistentní odrůda není známa. Houba se přenáší osivem (na semenech) nebo 
přežívá na posklizňových zbytcích. Šíří se větrem. 

Bílá hniloba (Sclerotinia sclerotiorum) je závažná choroba způsobující 
nouzové dozrávání řepky. Ztráty způsobené touto chorobou mohou být až 40%. 
Patogen napadá řepku až v jarním období zpravidla po odkvětu. Symptomy 
napadení jsou bílé skvrny mycelia na kořenech, stoncích, větvích a šešulích. V místě 
skvrn se na myceliu tvoří sklerocia, která jsou zpočátku narůžovělá a později jsou na 
povrchu černá, uvnitř růžová. Tato sklerocia zůstávají v půdě nebo v posklizňových 
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zbytcích hostitelských rostlin (řepka, hořčice bílá, brambory, mák, slunečnice, 
luskoviny, …) na poli a jsou zdrojem infekce. Životnost těchto sklerocií je v závislosti 
podmínkách uváděna až 10 let. Ze sklerocií nacházejících se v povrchové vrstvě 
půdy vyrůstá na jaře za optimálních podmínek mycelium patogena, které infikuje 
kořeny řepky. V době sklizně potom bývá vysoký výskyt sklerocií v kořenech i na 
kořenech řepky. Nadzemní části rostliny jsou napadány askosporami, které jsou 
aktivně uvolňované z apothecií. Apothecia vyrůstají ze sklerocií ležících na povrchu 
půdy a těsně pod jejím povrchem. Houba se přenáší osivem (příměs sklerocií 
v osivu) nebo přežívá na posklizňových zbytcích a v půdě. Šíří se větrem. 

Alternáriová skvrnitost brukvovitých (Alternaria brassicae, Alternaria 
tenuis, Alternaria spp.): Pro napadení listů jsou charakteristické kruhové, světle 
hnědé až šedé nebo hnědočerné propadlé skvrny se žlutavým okrajem. Uvnitř skvrn 
se střídají světlé kroužkovité zóny s tmavšími – alternace. Skvrny mohou být také 
načernalé, postupně se slévají a list odumírá. Na lodyhách se jedná o podlouhlé 
skvrny. Na šešulích jsou skvrny malé podlouhé nebo kruhovité. Při silném napadení 
se šešule předčasně otvírají. Houba se přenáší osivem (na semenech) nebo přežívá 
na posklizňových zbytcích v podobě trvalých výtrusů. Během vegetace se šíří větrem 
a deštěm pomocí konidií. 

Šedá plísňovitost brukvovitých (Botrytis cinerea, pohlavní stádium 
Botryotinia fuckeliana) způsobuje výrazné ztráty v porostech hustých, chráněných 
před větrem a na pletivech rostlin poškozených mrazy, mechanicky nebo 
přihnojením. Podporuje ji chladnější vlhké počasí. Na listech se tvoří šedobílé až 
béžově hnědé skvrny se šedohnědým myceliem. Léze na stonku se postupně šíří 
kolem celého obvodu. Silné napadení stonku může vést až k lámání rostlin a 
předčasnému dozrávání. Při vysoké vzdušné vlhkosti se šedohnědé kolonie spor 
vytvářejí i na poupatech a šešulích. Při časném napadení rostliny zaostávají v růstu, 
poupata, květy, šešule vadnou. Šíří se vzduchem přežívá na zbytcích rostlin či jako 
sklerocium ve stoncích. 

Plíseň brukvovitých (Peronospora parasitica) způsobuje listové skvrnitosti. 
Její hospodářský význam nebývá velký. Zpočátku se tvoří na listech mezi žilnatinou 
světlé, žlutozelené skvrny. Za vlhkého počasí se na spodní straně objevuje šedobílý 
nálet sporangioforů a sporangií, která jsou přenášena větrem a způsobují infekci 
okolních rostlin. K šíření houby v porostu přispívá vysoká vzdušná vlhkost a vyšší 
teploty. Prvotním zdrojem infekce mohou být napadené brukvovité plevele. Houba 
přežívá ve své vytrvalé formě jako oospora či mycelium na zbytcích rostlin, infikuje 
vzešlý výdrol řepky a z něj je přenášena na nově založené porosty. 

Další méně závažnou chorobou, se kterou se můžeme v porostu řepky 
v podzimních měsících a na v době dozrávání setkat je padlí brukvovitých 
(Erysiphe cruciferarum). K rozvoji patogena dochází za teplého počasí a slabšího 
slunečního svitu, s vyšší relativní vlhkostí, ale bez dešťových srážek. Listy rostlin se 
pokrývají bělavým povlakem mycelia a tvořících se oidií. Později jsou na myceliu 
zřetelné tmavé tečky - kleistohecia, v této formě houba přežívá. 

Za velmi významnou chorobu je v západní Evropě považována 
cylindrosporióza způsobovaná houbou Pyrenopeziza brassicae (konidiální stadium 
– Cylindrosporium concentricum). Listová infekce se projevuje brzy po vzejití rostlin, 
velmi často jsou však rostliny bez symptomů napadení. Na nejstarších listech se tvoří 
světle šedé nebo vodnaté skvrny, které později křehnou a při ohnutí listu praskají. 
S růstem listů se zvětšuje i velikost skvrn. Napadení rostlin cylindrosporiózou může 
zpomalit růst listů nebo jejich deformace. Za vlhkého počasí se na obou stranách 
listů na vnějších okrajích skvrn vytváří acervuly se sporami, často i na zdánlivě 
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zdravém, zeleném pletivu. Silná infekce může vést ke značné redukci počtu rostlin. 
Rostliny, které zimu přežívají obvykle v následujícím roce sice silně větví, ale přesto 
dochází k výnosové depresi. Rezistentní odrůdy řepky k P. brassicae zatím nejsou 
rozšířené, ale na jejich šlechtění se pracuje. Houba přežívá na posklizňových 
zbytcích z nichž se šíří pomocí větru a srážek. 

V literatuře jsou jako původci choroby verticiliové vadnutí řepky uváděny 
dva druhy rodu Verticillium – V. dahlie a V. longisporum. Přesné určení druhu je 
sporné a díky různým odporujícím si pramenům i obtížné. Houba napadá rostliny již 
na podzim, ale až do fáze dokvétání rostliny nepoškozuje. Prvními symptomy jsou 
částečně podélně žloutnoucí listy nad sebou na stonku rostlin, což je způsobeno 
šířením patogena vaskulárním systém v rostlině směrem vzhůru. V době dozrávání 
můžeme pozorovat černání a odumírání kořenů rostlin. Po vytažení z půdy je 
zachován pouze hlavní kořen, černání přechází na stonek a v místech napadení jsou 
drobná černá mikrosklerocia. V případě nedostatku půdní a vzdušné vláhy rostliny 
vadnou a předčasně odumírají. V ochraně řepky proti verticilliovému vadnutí hraje 
stále nejdůležitější roli dodržování osevního sledu tj. střídání hostitelských a 
nehostitelských plodin současně s agrotechnickými zásahy (např. hluboká orba). 
Vůči houbám rodu Verticillium nejsou známy geny rezistence. Černá mikrosklerocia 
přežívají v půdě. Další možný zdroj infekce je mycelium houby a konidiospory ve 
zbytcích stonků a kořenů. V literatuře se uvádí přenos osivem. 

Choroba plasmodioforová nádorovitost brukvovitých (Plasmodiophora 
brassicacae) deformuje kořeny řepky v hálkovité útvary. Hálky jsou uvnitř bílé, pevné 
a bez dutin. Hálky přerůstají v hlízovité nádory, které jsou uvnitř zbarveny šedavě a 
ke konci vegetace se rozpadají. Rostliny za suchého počasí vadnou a mají opožděný 
růst. Při silném napadení rostliny nouzově přežívají a odumírají. Patogen přežívá 
v půdě pomocí trvalých výtrusů. 
 
Materiál a metody 
Polní pozorování 

Hodnocení zdravotního stavu řepky bylo prováděno pravidelně několikrát 
ročně na lokalitách Chlumec nad Cidlinou, Opava, Šumperk, Slapy u Tábora a na 
dalších lokalitách nepravidelně. Pozorování bylo prováděno na fungicidně 
neošetřených porostech. Bylo hodnoceno procento napadených rostlin. Výše 
napadení byla hodnocena stupni 1 až 9 (1 – velmi silné napadení, 9 – zdravý porost). 
 
Diagnostika 

V polních podmínkách byly odebírány části rostlin se symptomy napadení 
chorobami a v laboratorních podmínkách byl následně determinován původce 
ochoření. Sledování bylo zaměřeno převážně na houby Pyrenopeziza brassicae a 
Verticillium sp. Mikroskopická determinace byla prováděna přímo z napadeného 
pletiva po 24 hod. kultivace ve vlhké komůrce. Izolace patogenů byly prováděny na 
agarovou živnou půdu Czapek – Dox, případně na bamborovo – dextrózový agar 
(PDA).  
 
Výsledky a diskuse 
Polní pozorování 
Podzim 2006 a jaro 2007 

První výskyty fomové hniloby brukvovitých byly v závislosti na lokalitě 
pozorovány již v září na děložních listech v jižních Čechách (Bernardová M., ústní 
sdělení, 2007) nebo až na pravých listech koncem října (Opavsko). Vysoké napadení 
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listů patogenem bylo zaznamenáno v listopadu 2006 v Chlumci n. Cidlinou. 
Korkovatění kořenového krčku a léze na bázi stonku byly zaznamenány až v době 
dozrávání řepky. Konečné napadení rostlin řepky lze hodnotit jako nízké až střední. 

Výskyt apothécií bílé hniloby řepky – hlízenky obecné byl na povrchu půdy 
zaznamenán již v časném jaru na pozemcích s obilovinami  (Říha K., Kazda J., ústní 
sdělení, 2007). Na Opavsku byly zaznamenány první příznaky napadení již k 
17.5.2007. Jednalo se o ojedinělé výskyty, ale napadení lodyh bylo větší než 50% 
obvodu a délka lézí byla až 10 cm. V pokusech byl hodnotitelný výskyt zaznamenán 
na začátku 2. dekády července. V konečném hodnocení v Opavě bylo napadení 37% 
v Šumperku 56%. Napadení rostlin bílou hnilobou řepky lze v roce 2007 hodnotit jako 
střední až vyšší.  

Výskyt černí lze na podzim a na jaře hodnotit jako nízký. 
V době prvního hodnocení bílé hniloby řepky v pokusech byl zaznamenán 

zvýšený výskyt šedé plísňovitosti brukvovitých – plísně šedé. První výskyty byly 
v provozních plochách zaznamenány ve vývojové fázi řepky BBCH 53: květenství 
převyšuje horní listy. Výskyt šedé plísňovitosti brukvovitých byl silně závislý na 
lokalitě. Ve sledované lokalitě na Opavsku bylo před sklizní napadeno až 60% rostlin 
v Šumperku 10% rostlin.  

V době hodnocení napadení rostlin řepky houbovými chorobami před sklizní 
bylo pozorováno překrývání bílé hniloby řepky na stoncích šedou plísňovitostí 
brukvovitých. V případě šedé plísňovitosti brukvovitých byl povlak mycelia zřetelně 
šedivý až šedohnědý a na něm se vytvářel šedohnědý nálet spor. U rostlin 
napadených šedou plísňovitostí brukvovitých byly uvnitř stonků na jejích bázích 
zaznamenány drobná oválná černá sklerocia pravidelné velikosti a tvaru. Sklerocia 
byla rovnoměrně rozmístěna po vnitřním obvodu stonku v jeho spodní části.  

V létě a na podzim 2006 byl na Opavsku a v Chlumci n. Cidlinou zaznamenán 
na listech vysoký výskyt padlí brukvovitých – pravé padlí. Moučnatý povlak 
patogena překrýval celé listy.  

Na podzim 2006 a v předjaří 2007 byly na Opavsku zaznamenány ohniskové 
výskyty plasmodioforové nádorovitosti brukvovitých - hlenky kapustové 
(Plasmodiophora brassicacae).  
 
Podzim 2007 

Počátky výskytu fomové hniloby brukvovitých byly v Jižních Čechách 
zaznamenány v lokalitě s každoročně vysokým výskytem k 3.9.2007 ve vývojové fázi 
řepky BBCH 11, v lokalitě prvního pěstování řepky (okres Plzeň) byl počátek výskytu 
zaznamenán k 24.9.2007 ve vývojové fázi řepky BBCH 14 -15 (Bernardová M., 
nepublikované sdělení, 2007). Na Opavsku byly první výskyty napadení fomovou 
hnilobou brukvovitých zaznamenány k 2.10.2007. Na sledovaném honu nebyla řepka 
pěstována minimálně 10 let. Sklizené porosty řepky se nacházely v bezprostřední 
blízkosti sledovaného honu. Napadení kořenů nebylo  koncem října 2007 
zaznamenáno. 

V říjnu byly na Opavsku zaznamenány výskyty plísně brukvovitých – plísně 
zelné, nepravého padlí. V rámci jedné lokality bylo zaznamenáno různé napadení u 
různých genotypů řepky. 
 
Diagnostika 

Na žádném z odebraných vzorků nebyl zjištěn výskyt Pyrenopeziza brassicae. 
Symptomy byly vyvolány napadením jinými patogeny (Mycosphaerella capsellae, 
Leptosphaeria maculans) nebo abiotickými vlivy (herbicidní ošetření, poškození 

 30



povětrnostními vlivy apod.). Po delší kultivaci ve vlhké komůrce začala na 
napadených pletivech sporulovat houba Botrytis cinerea. Vysoké napadení tímto 
patogenem bylo zaznamenáno v porostech řepky v lokalitě Opava a Kujavy. Jednalo 
se o napadení stonků od počátku růstu šešulí až do dozrávání. Často bylo na jednom 
stonku zaznamenáno napadení hlízenkou obecnou, kterou překrývalo napadení 
plísní šedou.  

U vzorků rostlin odebraných na lokalitách Lužany u Přeštic a Šumperk byl 
prokázán výskyt mikrosklerocií Verticillium spp. ve spodní třetině stonků. 
Z napadeného pletiva byl patogen izolován na živnou agarovou půdu. Zatím nebyl 
přesně identifikován druh Verticillia. 
  
Závěr 

Ve sledováních a hodnoceních byl potvrzen vysoký význam a výskyt patogenů 
Leptosphaeria maculans a Sclerotinia sclerotiorum. Zdrojem infekce těchto patogenů 
je kontaminované osivo (přenos semeny a jako příměs v osivu), posklizňové zbytky a 
půdní zásoba. Výskyt těchto patogenů byl vyšší v oblastech s vysokým zastoupením 
řepky v osevním sledu. 

Z rozšiřujících se patogenů je rizikový zvýšený výskyt Verticillium sp. za 
vhodných povětrnostních a půdních podmínek. Výskyt Pyrenopeziza brassicae i 
v případě vhodných povětrnostních podmínek zatím porosty v ČR příliš neohrožuje, 
přispívá k tomu i standardně používaná ochrana porostů řepky proti fomové hnilobě 
na podzim. 
 
Výsledky byly získány za podpory projektů MZe ČR NAZV 1G46061 a QG50107. 
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Úvod 
 Produkce hrachu setého je značně omezována biotickými a abiotickými stresy. 
Od komerčních odrůd hrachu (Pisum sativum L.) očekávají pěstitelé vysoký výnosový 
potenciál a dobrý zdravotní stav podmíněný pokud možno co největším počtem 
inkorporovaných genů rezistence proti více chorobám současně. Výskyt významných 
chorob je závislý na ekogeografických podmínkách (KELLY,1995). Rozdělení chorob 
na hrachu je možné dle několika hledisek od způsobu přenosu (půdou, vzduchem, 
osivem, hmyzími vektory), původu (houbový, virový, bakteriální atd.). 
Nejjednodušším členěním je rozdělení na choroby nadzemních částí a komplex 
kořenových chorob.  
 Pěstování moderních typů odrůd semi-leafless typů polního hrachu je 
komplikováno zvýšenou citlivostí na padlí (Erysiphe pisi ), rzi (Uromyces pisi) a na 
komplex kořenových a krčkových chorob, v němž převládají půdní nekrogenní houby 
Fusarium oxysporum  a Fusarium solani f. sp. pisi v synergismu s oomycety (Pythium 
ultimum), kořenomorkou (Rhizoctonia solani) a jinými druhy hub. Obdobnou citlivostí 
se vyznačují i dřeňové hrachy, u nichž je spektrum patogenní mykoflory rozšířeno 
navíc o houbu Phoma medicaginis. V současnosti vystupuje do popředí i 
problematika virových chorob, které mohou v některých letech způsobovat vážné 
škody v porostech hrachu setého i pelušky. Podle současných poznatků je jediným 
možným způsobem ochrany proti virovým a houbovým  patogenům šlechtění na 
rezistenci.  
 K nejvýznamnějším chorobám na hrachu patří padlí hrachu (Erysiphe pisi). 
Padlí hrachu napadá veškeré nadzemní části rostlin, které se povlékají 
charakteristickým moučnatým povlakem. První symptomy napadení jsou malé, 
bělavé, pavučinkovité povlaky houby na listech, palistech, stoncích a úponcích. Zprvu 
jsou napadeny pouze nejspodnější patra rostlin. Houba se za příznivých podmínek  
(sucho a teplo) v porostech rychle šíří a v průběhu několika málo dnů (8 – 14 dnů) 
hustě pokrývá nadzemní části rostlin bělavým moučnatým povlakem. Na napadení 
rostliny reagují zvýšenou transpirací a produkcí obranných látek – fytoalexinů. Tím 
dochází k oslabení rostlin, k růstovým a výnosovým depresím. 

Porosty napadá zpravidla v době květu a po odkvětu. k šíření houby nejvíce 
napomáhají suché a horké dny teplotami nad 20 - 25°c a chladná rána s vydatnou 
ranní rosou. častější deště výskyt, šíření a škodlivost padlí významně snižují nebo 
zcela eliminují. 
 Silné výskyty padlí hrachu, často kalamitního rozsahu může způsobit 
výnosové ztráty s v rozmezí 25 – 50% (WARKENTIN,1996). Přímořské humidní a 
chladné oblasti západní a severní Evropy nejsou pro výskyt padlí příznivé. V 
podmínkách ČR se padlí objevuje v porostech nejdříve koncem června, pravidelně 
ale až v průběhu července. Zvýšená srážková činnost v tomto období výskyt padlí 
oddaluje a jeho škodlivost snižuje Neagresivnější a nejdestruktivnější je padlí ve 
skleníkových podmínkách při podzimních výsevech. Stonky, listy, palisty, úponky, 
květy a lusky žloutnou, hnědnou a předčasně zasychají, listy a květy opadávají, 
nasazení lusků se snižuje. Semena v luscích fyziologicky nedozrávají, snižují svou 
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hodnotu HTS nebo se scvrkávají. Nutriční hodnota semen se zhoršuje a klesá obsah 
N-látek. Silněji bývají napadeny afila typy hrachu, pozdní odrůdy, porosty pozdě seté, 
přehoustlé a přehnojené dusíkem (ONDŘEJ, 2003).  
 Porosty hrachu jsou na území ČR periodicky postihovány kalamitními výskyty 
viróz (v minulosti např. v letech 1966 – 1969 a 1977, v současnosti např. 2007). 
většinou se jedná o komplexní výskyty několika různých viróz současně 
s převažujícím podílem výrůstkové mozaiky hrachu (pemv). na komplexním výskytu 
viróz hrachu v čr se nejvíce podílejí: výrůstková mozaika hrachu (pemv), mozaika 
hrachu přenosná osivem – svinutka (psbmv), žlutá fazolová mozaika (bymv)  a viry 
žloutnutí a nekróz vegetačních vrcholů hrachu (ptyv a ptnv). méně často se na 
virózním poškození porostů hrachu mohou podílet i jiné virózy, např. virus raného 
hnědnutí hrachu (pebv), virus žilkové mozaiky jetele lučního (rcvmv) aj.  
 Virózy způsobují růstové a výnosové deprese, zhoršují kvalitu sklizené 
produkce (snížená hodnota HTS, změněný obsah bílkovin v semenech), zvyšují 
dispozice rostlin k napadení kořenovými chorobami, zvyšují výskyt škůdců (zvl. 
třásněnek), způsobují pokles nebo ztrátu rezistence proti fusariozám a významně 
zvyšují citlivost na komplex Mycosphaerella a Phoma. Nepřímá metoda boje proti 
virózám – hubením přenašečů aplikací insekticidů, je jen částečně účinná, protože 
většina virových chorob je přenášena neperzistentním způsobem (na stiletech) 
s vyjímkou výrůstkové mozaiky hrachu (PEMV) a viróz žloutnutí a nekróz 
vegetačních vrcholů (PTYV, PTNV), které jsou perzistentního (circulativního) typu. 
Nejúčinnějším řešením ochrany porostů hrachu proti virózám je vyšlechtění a 
pěstování rezistentních odrůd. Nevýznamnější virus PEMV byl poprvé popsán na 
listech Vicia faba L. v roce 1935 v USA. Taxonomicky patří do skupiny virů s 
pozitivně orientovanou jednořetězcovou RNA, čeledi Luteoviridae, rodu Enamovirus. 
Napadá rostliny z čeledi  Viciaceae, Chenopodiaceae a  Solanaceae. Typickým 
příznakem napadení listů hrachu setého je tvorba průsvitných chlorotických skvrn, na 
nichž se později vytváří na spodní straně listové čepele výrůstky (enace). 
Virulentnější izoláty mohou způsobovat deformaci lusků, zkrácení internodií a 
zakrslost vegetačního vrcholu. Virus výrůskové mozaiky hrachu je v přírodě 
rozšiřován perzistentně mšicemi. Virus je snadno přenosný mechanicky a 
pravděpodobně i osivem.  Virus PSbMV byl poprvé popsán v ČSSR dr. Musilem 
v roce 1966 na rostlinách hrachu. Taxonomicky patří do skupiny virů s pozitivně 
orientovanou jednořetězcovou RNA, čeledi Potyviridae, rodu Potyvirus. Napadá 
rostliny z řady čeledí, např. Viciaceae, Amaranthaceae, Chenopodiaceae, 
Cucurbitaceae, Solanaceae a dalších. Charakteristickým projevem napadení hrachu 
PSbMV je nápadné svinování okrajů listů podél hlavních žilek, prosvětlení žilek, 
tvorba zkrácených internodií a zakrslost růstu. Rostliny později nasazují na květ a 
mohou mít deformované lusky i semena. Na infikovaném semeni jsou často patrné 
podélné pruhy, takže se vytváří dojem tenisového míčku.Virus je přenosný 
neperzistentně mšicemi, a to zejména Acyrthosiphon pisum, Aphis craccivora, Aphis 
fabae, Dactynotus escalanti, Macrosiphum crataegarius a Rhopalosiphum padi. Je 
přenosný rovněž mechanicky a v jeho epidemiologii hraje významnou úlohu přenos 
semenem. Zamoření osiva hrachu tímto virem je závislé na odrůdě a také na fázi 
růstu hrachu, při které byly rostliny infikovány. (PIÁKOVÁ, 2006). 
 Spolu s chorobami nadzemních částí působí na kořenové části rostlin soubor 
patogenů obecně označovaný jako komplex kořenových chorob (Rhizoctonia solani, 
Fusarium oxysporum, Fusarium solani a další). 
 Patogenní houba Fusarium oxysporum f. sp. pisi způsobuje fusariové vadnutí 
(tracheomykózu) hrachu. Doposud byly stanoveny 4 rozdílné fyziologické rasy houby 
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F. oxysporum f.sp.pisi, označené 1, 2 ,5 a 6 (KRAFT 1994). Specifické rasy 1 a 2 
byly zjištěny v letech 1928 a 1933. Jsou rozšířeny celosvětově ve všech pěstitelských 
oblastech. Rasy 5 a 6 byly zjištěny později v letech 1970 a 1978 v USA ve státě 
Washington. V Evropě byl výskyt rasy 6 zaznamenán v Dánsku (BODKER et al., 
1993). Rezistence hrachu proti rase č. 1 byla poprvé zjištěna v roce 1920. První 
rezistentní odrůdy byly zaváděny do pěstitelské praxe po roce 1929. Tato rezistence 
byle rychle překonaná výskytem rasy 2. (near wilt). Rezistentní zdroje proti rase 2 
byly získány v USA na pracovišti univerzity ve Wisconsinu, kde byly následně 
získány i první odrůdy s rezistencí komplexního charakteru proti oběma rasám (1 a 2) 
současně: New Era, New Season. V Evropě je většina komerčních odrůd 
rezistentních pouze proti rase 1. Množství odrůd rezistentních proti rase 2 a na obě 
rasy současně (1 a 2) je poměrně velmi nízké. Ve stresujících podmínkách, při 
předávkování agrochemikáliemi, na kyselých půdách s deficiencí vápníku, za vyšších 
půdních teplot a po synergické reakci s jinými půdními patogeny dochází u některých 
genetických zdrojů rezistence k poklesu, nebo úplné ztrátě odolnosti zvláště proti 
rase 2. Rezistence hrachu proti jednotlivým rasám je podmíněna přítomností 
dominantních genů Fw, Fnw, lokalizovaných v chromosomu 4. 
 Na základě mezinárodní spolupráce byly získány referenční odrůdy k 
identifikaci ras houby Fusarium oxysporum f. sp. pisi.  
 Po zmapování spektra půdních patogenů bylo zjištěno, že nejčastějším 
původcem kořenové spály hrachu je půdní houba  Fusarium solani(Mart.) Sacc. 
(teleomorph: Nectria haemmatococa Berk et Br.). F. solani způsobuje nekrózy 
zejména vnějších částí cévních svazků, kořenového krčku a kořene. Kořenové 
choroby obecně vyvolávají růstové deprese a pokles výnosového potenciálu od 20 - 
80%. Fusariózy hrachu způsobují vadnutí a usychání hrachu, snižují výnos a kvalitu 
produkce. Genetické zdroje rezistence proti F. solani f. sp. pisi nejsou známy. Údaje 
o odolnosti genetických zdrojů jsou ojedinělé a často protikladné. Za významný 
pokrok je možné označit zveřejnění soupisu odolných linií proti F. solani f. sp. pisi  
čítajících 24 položek. Většinou se jedná o pelušky. Polní hrachy jsou méně tolerantní  
a zahradní hrachy jsou zpravidla náchylné. Odolnost hrachu proti F. solani f. sp. pisi 
je parciální polygenního charakteru a je výrazně modifikována různými stresovými 
vlivy a synergickou doprovodnou patogenní mykoflorou (Rhizoctonia, Pythium, 
Aphanomyces, Thielaviopsis), která způsobuje ztrátu tolerance k F. solani. 
 Současnou snahou šlechtitelů je inkorporovat do výkonných  odrůd geny 
rezistence proti houbovým chorobám a virózám. Řešením problematiky rezistence 
hrachu, která je nedílnou součástí šlechtitelských cílů se zabývaly ve spolupráci 3 
výzkumné a šlechtitelské instituce(AGRITEC, s.r.o,Šumperk, Selgen, a.s. Praha a 
SEMO s.r.o. Smržice).  
 
Materiál a metody 
 Pro šlechtitelskou práci byly využity získané unikatní zdroje rezistence 
s kumulovanými geny rezistence z genové banky Agritec:  
Linie B 99-/98 – 118/ (WEEDEN N.F., 1999), s odolností proti padlí (er-1) a F. 
oxysporum rasa 1, 2 (Fw, Fnw ), PEMV (En )a PSbMV (sbm –1).  
Genotypy:  Highlight, Melfort, Mozart, Stalwarth, Lu 390-R2, SGL 1977, SGL 2024, 
Consort R, Ceb 1171- (er-1). 
Zdroje tolerance proti F. solani f. sp. pisi: registrované  linie 96-2068, 96-2198, 96-
2154, 97-2162 a genotypy Lifter, Franklin, Fallon, Novella II a Starling.  
Soubor registrovaných odrůd hrachu (Selgen a.s. Praha a SEMO s.r.o. Smržice). 
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Izoláty hub:  
 Živné půdy: agarové půdy zabezpečující dobrou sporulaci (např. PDA, Czapek 
– Dox aj.) nebo tekuté živné půdy s kultivací na třepačce. 
F. oxysporum rasy 1, 2 – standardní izoláty  C1, W2(USA, NL),  
F. solani f. sp. pisi – izolát FS VG (AGRITEC, ČR), 
E.pisi – EP AD (AGRITEC, ČR). 
Izoláty k PEMV, PSbMV 
58UP, 69 UP,č. 204 
 
Inokulační test na odolnost k F. oxysporum rasa 1, 2 (HAGLUND, 1989) 
 Sterilovaná (SAVO 5 %) semena hrachu byla vyseta v agroperlitu do 
sadbovačů. Semenáčky byly po předpěstování vyjmuty a kořeny byly zkráceny o 30 
%, následně máčeny v suspenzi propagul (F. oxysporum rasa 1, 2), a zpět vysazeny 
do agroperlitu. V každém testovaném vzorku hodnoceno celkem 20 rostlin. Kontrola 
vzorek se zkrácenými kořeny, máčený ve vodě.  
Inokulační test F. solani: 
 Semena se máčejí po dobu 24 hodin ve vodě (s 1-2 x výměnou vody 
k zamezení rozvoje bakteriální mikroflory). Nabobtnalá semena se pak po dobu 24 
hodin máčejí v suspenzi propagul o titru spór v rozmezí od 105 v závislosti na 
virulenci izolátu použitého k testům. 
 Kontrola máčená semena 24 hod ve vodě. 
 Inokulovaná semena se vysévají do agroperlitu za nepřetržitého osvětlení 
studenými zářivkami. 
Hodnocení:  
1) odpočty vzešlých rostlin 
2) odpočty rostlin s růstovou depresí, deformitami a poruchou tvorby chlorofylu 
     (chloróza) 
3) 20.-40. den po vzejití se rostliny z agroperlitu vyjmou a roztřídí se do skupin podle 

stupně napadení (0-4) a vypočítá se index napadení DI =(0.a+1.b+2.c+3.d+4.e)/n  
    a,b,c,d,e = představují počty rostlin v jednotlivých bonitačních stupních 
    n= celkový počet vysetých rostlin 
Inokulační test rostlin na odolnost k padlí (Erysiphe pisi) 
 Ve skleníkových podmínkách lze vytvořit silný inokulační tlak, zabezpečující 
100% napadení citlivých rostlin a spolehlivě selektovat rezistentní jedince s genem 
er-1. Ve skleníku/foliovníku byla provedena umělá inokulace padlím rozptýlením 
konidií (z napadených rostlin) nad rostlinami určenými k testu. Optimální termín 
inokulace je na počátku květu. Po napadení byla provedena selekce rezistentních 
rostlin. 
Inokulační test na odolnost k PEMV a PSbMV 
 Rostlinný materiál byl ve fázi BBCH 13 (mechanicky inokulován příslušným 
izolátem (1 g zelené hmoty/ 6 ml pufru). V týdenních intervalech po inokulaci byl 
stanovován počet rostlin s příznaky virové infekce (stupeň 1 - výrůstková mozaika, 
stupeň 2 - silné poškození vegetačních vrcholů. 
 
Výsledky 
 Před započetím šlechtitelské práce byla zmapována situace ve výskytu 
druhového spektra patogenní mykoflory napadených rostlin. Podařilo se získat řadu 
genetických zdrojů rezistence ke komplexu houbových chorob (er-1, Fw, Fnw,) a 
virózám (En, sbm-1), které byly využity ve šlechtitelském procesu.  
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 Byly ověřeny inokulační  metody testování proti jednotlivým patogenům (E. 
pisi, F. oxysporum, F. solani, PEMV a PSbMV) polních i dřeňových hrachů.. Pomocí 
těchto standardních a modifikovaných metod byly rutinně otestovány velké soubory 
polních i dřeňových hrachů. Na základě výsledků těchto testů byl vybrán 
nejperspektivnější materiál, který vykazoval rezistenci k padlí, fusáriovému vadnutí a 
PEMV. Získané zdroje odolnosti byly využity k tvorbě nového šlechtitelského 
materiálu (na všech řešitelských pracovištích - Agritecu s.r.o., Selgenu a.s. a v 
SEMO Smržice s.r.o.), který bude sloužit jako základ pro tvorbu nových odrůd, jak 
polního, tak dřeňového hrachu. Potomstva nově vytvořených kombinací byla 
množena a byly selektovány materiály, splňující parametry rezistence při zachování 
požadovaných vlastností ideotypu hrachu. U šlechtitelských polotovarů v porovnání 
s výchozími zdroji rezistence a standardními odrůdami došlo k výraznému zlepšení 
odolnosti ke komplexu kořenových chorob, padlí a virózám, tak i zvýšení úrovně 
hospodářských znaků.  
 
Závěr 
 Problematikou cíleného šlechtění jak polního, tak dřeňového hrachu na vyšší 
odolnost k více patogenům současně se v ČR od r. 2000 systematicky zabývaly 3 
výše zmiňované instituce. Řešení společných projektů přispělo k ověření odolnosti 
současných pěstovaných odrůd hrachu v ČR k významným patogenům a k nalezení 
nových výchozích zdrojů rezistence pro program rezistentního šlechtění. Výsledky 
vzniklé z konsorcionální spolupráce jsou intenzivně využívány a nachází i praktické 
uplatnění. Důkazem toho je zaregistrování odrůdy dřeňového hrachu CETRIS (2007), 
která je rezistentní k Fusarium oxysporum rasa 1 a 2 a  zkoušení dalších genotypů 
zařazených v registračním řízení ÚKZÚZ. 
 
Příspěvek byl vypracován za podpory z projektů: NAZV QF 3071 a MSM 
2678424601. 
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VIROVÉ CHOROBY BRAMBOR - AKTUÁLNÍ STAV 
 

Ing. Petr Dědič, CSc. 
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, Dobrovského 2366, 58001 Havlíčkův 

Brod, ČR 
 
 V posledních dvou letech jsme u brambor svědky extrémně silného výskytu 
těžkých virových onemocnění, které vyvolává především virus Y bramboru (PVY), 
patrný je však i nárůst další choroby – virové svinutky, vyvolané virem svinutky 
bramboru (PLRV). Tento stav je plně dokumentován u sadbových materiálů 
podléhajících uznávacímu řízení (vysoký podíl sestupňovaných a  neuznaných 
partií),  významný dopad lze spatřovat též ve zhoršení kvalitativních parametrů hlíz a  
výnosové depresi na produkčních plochách.  
 V posklizňových zkouškách sadby v ČR jsou již dlouhodobě kontrolovány 
vzorky na výskyt PLRV, PVY, PVA, PVM a PVX ve všech stupních množení 
brambor.  S použitím koeficientů (podle závažnosti jednotlivých virů) je kontrolována 
veškerá certifikovaná sadba,  od roku 2006 byl u základních stupňů (SE1, SE2 a E)  
přiřazen též virus S. Výsledky uznávacího řízení sadby brambor tak charakterizují jak 
infekční tlak v příslušném ročníku, tak jsou též indikátorem zdravotního stavu 
jednotlivých odrůd v porostech v letech následujících. Dle údajů ÚKZÚZ  
v posklizňových zkouškách roku 2007 nebylo, obdobně jako v roce 2006, uznáno 
23,2% ploch sadbových porostů brambor. Hlavní příčina neuznání byl jednoznačně 
nadměrný výskyt PVY, v menší míře též nadměrný výskyt PLRV. 
 Podrobně analyzovat příčiny tohoto stavu se vymyká rozsahu předloženého 
příspěvku, souhrnně však lze konstatovat, že významně se podílel celý komplex  
faktorů. K hlavním příčinám lze však jednoznačně přiřadit: 

- přítomnost vyššího podílu infikovaných rostlin ve vlastních množitelských 
porostech (zdrojů virové infekce), ale též v okolí a sousedství sadbových ploch 
(nedůsledně prověřené partie, zahrady, plevelné brambory, produkční plochy) 

- časný a intenzivní nálet vektorů (mšic) do porostů, jejich zvýšený výskyt, 
včetně změn v jejich druhovém složení 

- významnou roli v řadě případů mají též příčiny pěstitelské tj. opoždění termínu 
výsadby, negativních výběrů (včetně jejich kvality),  problematická, resp. málo 
účinná přímá chemická ochrana sadbových porostů proti vektorům, termín i 
kvalita předčasného ukončení vegetace 

- rozdíly v náchylnosti případně též v citlivosti odrůd k infekci jednotlivými viry 
nebo i jejich kmeny. 

 
 V další části se proto omezím pouze na bližší charakterizaci viru Y bramboru a 
na údaje o jeho variabilitě, která se významně podílí na současné epidemiologické 
situaci. Virus Y bramboru patří, co se týče geografického rozšíření i hospodářského 
významu a škodlivosti, k nejvýznamnějším virům bramborů. Izoláty tohoto viru 
infikující brambory jsou v současnosti dále členěny do kmenových skupin, z nichž 
nejdůležitější jsou PVY-O, PVY-C a PVY-N. První odlišné izoláty PVY se objevily 
v Evropě v padesátých létech minulého století (nyní tvoří kmenovou skupinu PVY-N) 
a zcela vyřadily z pěstování řadu tradičních odrůd bramboru a staly též významným 
nebezpečím pro porosty tabáku, neboť oproti původním izolátům způsobovaly 
nekrotické změny listů. Obdobná epidemiologická situace se opakovala v létech 
osmdesátých, kdy nejdříve v Maďarsku (Beczner et al. 1984) a postupně též 
v dalších zemích byly popsány nové izoláty, nyní řazené do podskupiny PVY-NTN, 
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vyvolávající u řady citlivých odrůd bramboru onemocnění označené jako "Potato 
Tuber Necrotic Ringspot Disease" - PTNRD. Ve Slovinsku tak byly zcela vyřazeny z 
pěstování všechny místní odrůdy, k výzmaným škodám došlo na řadě odrůd i v 
dalších zemích. V  Evropě byly nekrotickými změnami nejvíce zasaženy odrůdy Dali, 
Donald, Igor, Fambo, Hermes, Lenka, Monalisa, Mondial, Nicola, Rosalie, Vital. 
V našich pokusech v roce 2002 - 2004  v polních provokačních podmínkách bylo 
hodnoceno celkem 88 genotypů bramboru a jako citlivé se ukázalo 23 odrůd.  Patří 
mezi významné zjištění, že řada odrůd, přesto, že jsou k infekci náchylné, 
nevytvářely žádné, nebo pouze velmi slabé příznaky onemocnění na hlízách a jsou 
k onemocnění PTNRD tolerantní.  V rámci zkoušeného sortimentu odrůd pouze dvě 
odrůdy (Sante a Vilma), se ukázaly jako extrémně rezistentní (imunní) a v pokusech 
nebyly žádným kmenem PVY infikovány. Na počátku devadesátých let byl též 
popsán výskyt izolátů s odlišnými antigeními vlastnostmi, které byly zařazeny do 
podskupiny PVY-N Wilga (Chrzanowska, 1991). 

 V Československu bylo kmenové spektrum PVY u brambor studováno 
podrobněji od roku 1976 (Nohejl, 1981). Z 27 genotypů bramboru převážně ze 
státních odrůdových pokusů bylo získáno 85 izolátů. Diferenciální diagnózou na 
tabácích Nicotiana tabacum cv. Samsun a Physalis floridana bylo prokázáno, že 82 
izolátů  (96,5%) patří do kmenové skupiny (patotypu) PVY-O a pouze 3 izoláty do 
skupiny PVY-N.  
 Po roce 1980 bylo v původním Československu, obdobně jako v řadě jiných 
evropských zemích, prokazován ojedinělý výskyt PTNRD (Novák et al., 1986; Dědič 
et al., 1988) a po vývoji kmenově specifických MAbs (e.g. Gugerli a Fries, 1983), bylo 
možno provádět též sérotypovou diferenciaci izolátů PVY. 
 V letech 1994/1995 jsme tak z 44 genotypů bramboru v ČR odebrali celkem 
582 izolátů PVY a pomocí  PVY-N, PVY-O/C specifických protilátek (Bioreba, Adgen) 
jsme zjistili, že 71,5% izolátů patří do sérotypu PVY-N. Byl tak prokázán jednoznačný 
posun spektra izolátů PVY do kmenové skupiny PVY-N. Řada odrůd byla infikována 
převážně nebo i výlučně pouze izoláty tohoto sérotypu. Omezený počet odrůd (e.g. 
Agria, Korela, Rosara) byl naopak infikován izoláty PVY, které s PVY-N specifickými 
protilátkami nereagovaly.  Lze dedukovat, že se jednalo o izoláty z kmenové skupiny 
PVY-O, případně též PVY-N-W, které v devedesátých létech popsali v Evropě 
Chrzanowská (1991), později též Mc Donald a Singh (1996) v Severní Americe. 
Detailním hodnocením omezeného počtu těchto izolátů v následujících testech 
(sérologické, biologické a molekulárně biologické) byl prioritně  prokázán ojedinělý 
výskyt izolátů PVY-N-W též v ČR. Molekulární diferenciací jsme prokázali též u 
těchto izolátů jejich značnou heterogenitu. 
 Pro detailní diferenciaci současných izolátů PVY byly v dalších letech jako 
experimentální materiál použity vzorky z posklizňových skleníkových zkoušek sadby, 
které byly silněji tímto virem infikovány. V roce 2002 tak bylo odebráno celkem 134 
izolátů PVY z 24 odrůd bramboru a pomocí kmenově specifických protilátek 93 ks 
(64,9%) bylo určeno jako sérotyp PVY-N, který též plně odpovídaly nekrotické reakci 
inokulovaných tabáků. Ostatní izoláty (41 ks - 30,6%) reagovaly pozitivně s PVY-O/C 
sérotypovými protilátkami (Adgen) a z nich pouze 13 (9,7%) bylo možno zařadit do 
patotypu PVY-O a zbylé (28 ks - 20,9%), které vykazovaly nekrotickou reakci na 
inokulovaných tabácích lze řadit do podskupiny PVY-N-W. Podíl izolátů O:W =  1: 
2,15. Část izolátů této podskupiny reagovala pozitivně s primery PVY-N-NTN v RT-
PCR. 
 V roce 2006 bylo ze sadbových porostů bramboru hodnoceno 34 vzorků od 20 
odrůd. Celkem u 450 rostlin byla prokázána infekce PVY (ELISA - polyklonální 
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protilátky). 293 izolátů (65,1%) bylo sérotypu PVY-N a 152 izolátů sérotypu PVY-O/C 
(33,8%).  Z 93 izolátů tohoto sérotypu (PVY-O/C) zkoušených na tabácích, byla 
patrná jednoznačná převaha izolátů W, kde poměr izolátů O:W dosáhl 1: 6,15. 
Výsledky jsou detailně shrnuty do tab. 1. a prezentovány Dědič et al., 2007a, Dědič 
et al., 2007b. 
 

Z dosažených výsledků  lze vyvozovat, že v posledních letech dochází při 
výrazně vyšším šíření PVY ke znatelnému snížení podílu izolátů PVY-O a ke 
změnám ve struktuře izolátů PVY-N ve prospěch izolátů z podskupiny W, které 
dosáhly v roce 2006 téměř 30% podílu ze všech izolátů PVY. Z praktického hlediska 
jsou tyto podrobné kmenové charakteristiky izolátů významné zvláště ve vztahu ke 
specifické vnímavosti či rezistenci odrůd bramboru k jednotlivým kmenům PVY,  
citlivosti na izoláty indukující nekrotické změny na hlízách, spolehlivosti a 
specifičnosti jejich diagnózy (včetně vizuální) i přenosnosti viru a epidemiologické 
situaci v polních podmínkách.  

 
Jak již bylo uvedeno v úvodu tohoto sdělení, byl zejména v roce 2007 patrný 

též nárůst výskytu virové svinutky, způsobené virem svinutky bramboru (PLRV). 
Opět, obdobně jako u PVY se indicie tohoto stavu vyskytly již v roce 2006, kdy u 
některých odrůd, na základě výsledků posklizňových zkoušek ÚKZÚZ, podíl výskytu 
PLRV převládal nad PVY (např. Baccara, Belana, Finka, Ikar, Jelly, Karin, Kuras, 
Marabel, Marlen, Orbit, Princess, Red Anna, Samantana, Solara a Vladan). U většiny 
těchto odrůd přetrvávaly potíže s nadměrným výskytem PLRV též v roce 2007. 
Zvýšenou pozornost je nutné u tohoto viru též věnovat precizní laboratorní diagnóze, 
protože u řady odrůd/izolátů může koncentrace viru v rostlinách dosahovat velmi 
nízkých hodnot a některé protilátky ELISA se liší i v jejich detektabilitě. 

 
 
 
 

Poděkování 
 Práce na úseku odběru, izolace, udržování a diferenciace izolátů v posledních 
letech  byla finančně podporována grantovými prostředky NAZV v rámci řešení 
projektu   QH 71123 
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Tab.1.          
Kmenové spektrum izolátů PVY -  2006       
          
 Poly Serotyp Inokulace Sympt. Serotyp Inokul. Sympt. Serotyp Sympt. 
Odrůda PVY Old tab. ks N/M  New tab. ks N/M O+N N/M 
Agata 11 5 3 3/0 6 1 1/0     
Agria 18 18 5 3/2 0         
Amorosa 8 3 3 2/1 5 1 1/0!     
Angela 4 4 4 4/0 0         
Arnova 9 3 3 0/3 4 1 1/0 2 2/0 
Asterix 17 0     17 1 1/0     
  6 2 3 2/0 4 1 1/0     
  26 2 2 2/0 24 1 1/0     
Carrera 12 0     10 1 1/0 2 2/0 
  7 0     7 1 1/0     
Ditta 5 3 3 3/0 2 1 1/0     
Granola 13 0     13 1 1/0     
Impala 7 1 1 1/0 5 1 1/0 1 1/0 
  16 2 2 1/1 14 1 1/0     
  24 5 5 5/0 19 1 1/0     
  25 0     25 1 1/0     
Inova 7 3 3 3/0 4 1 1/0     
  9 1 1 1/0 8 1 1/0     
Komtesa 25 25 5 5/0 0         
Marena 9 9 5 5/0 0         
  6 6 5 5/0 0         
Nomade 17 3 3 3/0 14 1 1/0     
  25 8 3 2/1 17 1 1/0     
  12 4 3 0/3 8 1 1/0     
Ramos 8 1 1 1/0 7 1 1/0     
Satina 11 5 5 5/0 6 1 1/0     
Saturna 16 1 1 1/0 15 1 1/0     
  21 19 5 3/2 2 1 1/0     
  6 0     6 1 1/0     
  14 0     14 1 1/0     
Simply 
Red 13 4 4 4/0 9 1 1/0     
Vales 
Emer. 13 3 3 3/0 10 1 1/0     
Velox 17 7 5 5/0 10 1 1/0     
  13 5 5 5/0 8 1 1/0     
∑ 450 152   x 293 28   5   
          
Symptom N = nekrózy; M = mozaika 

 40



CHOROBY OLEJNÉHO LNU A MOŽNOSTI REZISTENTNÍHO ŠLECHTĚNÍ PROTI 
NIM 

 
Ondřej M.1), Ondráčková E.1), Tejklová E.1), Pavelek M.1), Matysová B.2) 

1)AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. Šumperk 
2)AGRITEC Plant Research s.r.o. Šumperk 

 
 S nárůstem ploch olejného lnu je úzce spojeno nebezpečí zvýšeného výskytu 
chorob. Z celosvětového hlediska patří k ekonomicky nejzávažnějším chorobám 
následující původci: Alternaria linicola, Fusarium oxysporum f. sp. lini, Septoria 
linicola, Melampspora lini, Phoma exigua v. linicola a Botrytis cinerea. Výskyt a 
škodlivost uvedených chorob v jednotlivých ročnících značně kolísá v závislosti na 
průběhu povětrnostních podmínek a na mnoha dalších faktorech, jako jsou například: 
výsev nekvalitního infikovaného osiva, výsev náchylných odrůd, nevhodný – pozdní 
termín výsevu, přehnojení dusíkem, vysoká norma výsevu, použití nevhodných, 
respektive příliš vysokých dávek pesticidů, stresující vliv reziduí pesticidů v půdě 
z předchozích let, nevhodný výběr pozemků s utuženou nebo podmáčenou půdou, 
poškození porostů krupobitím, škůdci, přísušky atp. 
 Intenzita výskytu a škodlivost jednotlivých chorob jsou modifikovány  
především geograficky. V subtropických podmínkách převažuje výskyt komplexu 
Alternaria + Oidium + Melampspora. V suchých aridních oblastech s vysokými letními 
teplotami se více prosazuje komplex Fusarium + Septoria + Melamspora + Oidium. 
V Evropských podmínkách u severozápadních států (přímořské oblasti) jsou největší 
problémy se škodlivým výskytem komplexu Alternaria + Botrytis, u jihozápadních a 
jižních států pak převažuje komplex Fusarium + Oidium. V podmínkách střední 
Evropy je výskyt spektra chorob velmi rozkolísaný, periodicky se střídá v rozdílných 
kombinacích a s rozdílnou intenzitou. Buď se v porostech škodlivě vyskytuje jen 
jeden patogen (zpravidla Oidium lini) nebo nejčastěji v kombinaci Oidium lini + 
Alternaria linicola + Fusarium oxysporum f. sp. lini. Velmi vzácně se vyskytuje i 
kombinace ze Septoria linicola. Co se týče rzivosti lnu Melamspora lini, byl její 
poslední výskyt na území ČR zjištěn roku 1978 a usychání lnu Phoma exigua var. 
linicola, které bylo naposledy zjištěno v roce 1982. 
 Vzhledem k nejčastějším výskytům komplexu chorob Oidium + Fusarium + 
Alternaria u olejného lnu v podmínkách ČR, je náš výzkum zaměřen na získání 
poznatků o uvedených původcích chorob, na vyhledávání genetických zdrojů 
rezistence proti nim, na ověřování dědičnosti rezistence, na zjišťování případného 
výskytu odlišných fyziologických ras s cílem zabezpečení realizace rezistentního 
šlechtění a selekce kmenů olejného lnu s rezistencí proti všem třem patogenům 
současně.  
 Současné naše poznatky o ekonomicky nejzávažnějších třech chorobách 
olejného lnu v podmínkách ČR jsou následující:  
 
Alternaria linicola Groves et Skolko (1944)  
syn. = Alternaria linicola Neegaard (1945) 
 Alternarióza lnu je považována za velmi závažnou chorobu olejného lnu 
v přímořských oblastech severozápadní Evropy (Anglie, Irsko, Dánsko, Holandsko, 
Belgie, Normandie) a v subtropických deštných oblastech (Indie), kde způsobuje 
výnosové ztráty v rozmezí od 10 do 60 % (Chauhan, Srivastava, 1975). 
V chladnějších semiaridních a aridních oblastech (Kanada, USA, Austrálie, jižní a 
střední Evropa) je její výskyt zjišťován jen v letech příznivých pro rozvoj choroby. Na 
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území ČR byl největší výskyt choroby zjištěn v letech 1990, 1991, 1999 a 2005. 
V letech 1993, 1995, 1996, 1997, 2006 a 2007 byl výskyt choroby nízký a téměř 
zcela zanedbatelný.  
 Choroba je přenosná pouze osivem a zbytky napadených rostlin. Půdu 
nezamořuje. Osivo je infikováno myceliárně, povrchově i vnitřně. Životaschopnost 
houby v napadeném osivu je 3 – 4 roky. Napadené osivo má nižší klíčivost a 
vzcházivost (v rozmezí 10 – 35 %). Na vzešlých rostlinách se z infikovaného osiva 
tvoří na děložních lístcích a na spodních listech hnědé skvrny prorostlé světle 
hnědým myceliem. Na těchto skvrnách houba nesporuluje nebo jen velmi vzácně. 
Symptomy napadení rychle mizí a houba přechází do latentního stádia. Houba 
pravděpodobně biotrofně prorůstá intercelulárně stonkovými pletivy. První symptomy 
napadení se objevují v porostech nejdříve po odkvětu. Největší výskyt šedohnědé 
spály horních částí stonků (nebo též hnědé pruhovitosti stonků) se v porostech 
objevuje nejčastěji  ve fázi na konci zelené zralosti nebo až ve fázi žluté zralosti. Na 
stoncích choroba intenzivně sporuluje a přechází na listy a tobolky, na kterých vytváří 
hnědou skvrnitost. Symptomy napadení stonků alternariózou jsou shodné se 
symptomy napadení houbou Septoria linicola (odlišení je možné pouze 
mikroskopicky). 
 Alternaria linicola produkuje vysoce účinné celulolytické enzymy (účinnější než 
u druhu Alternaria alternata). Tyto způsobují destrukci korových pletiv horních částí 
stonků a znehodnocují lýková vlákna. Houba infikuje dozrávající semena. Negativně 
ovlivňuje výnos a kvalitu semen. Snižuje výtěžnost a pozměňuje kvalitu oleje 
v semenech. Navíc produkuje množství mykotoxických a fytotoxických metabolitů, 
které doposud nejsou blíže specifikované. 
 Veškeré odrůdy olejného lnu pěstované u nás v letech 1985 – 1995 byly na 
alternariózu náchylné. Z nich vysoce náchylné byly odrůdy: Siracusano, Ragusano, 
Altamore, Pugliese, Jupiter, Dufferin a Antares. Navíc se u nich často objevoval 
výskyt i houby Septoria linicola. (Nejnáchylnější na septoriózu je odrůda Jupiter, která 
byla opakovaně silně napadena, naposledy v roce 2006.) Do roku 2000 byly známy 
pouze dva zdroje odolnosti: Areco a Atalante. Ve šlechtitelském programu byly tyto 
zdroje rezistence využity ke kombinačnímu křížení. K ověření stupně rezistence 
získaných kmenů (nšl AGT) proti  houbě Alternaria linicola bylo ale nutné vyčkat až 
do roku 2005, kdy příznivé podmínky pro rozvoj choroby umožnily zhodnotit jejich 
citlivost. V roce 2005 se podařilo zhodnotit 75 kmenů (nšl) a kontrolních genotypů 
v silném infekčním tlaku. Ve zhodnoceném souboru bylo 36,9 % vzorků vysoce 
náchylných. Jednalo se o veškeré kombinace s odrůdami Antares a Jupiter. 13,7 % 
vzorků bylo středně  odolných. Patřily sem především kontrolní odrůdy Atalante, 
Flanders, Oural a Bajkal. 49,4 % vzorků bylo rezistentních, patřily sem veškeré 
kombinace s odrůdami Areco a Atalante a z kontrolních odrůd Lola a Recital.  
 Údaje o povaze dědičnosti jsou v zahraničních literárních zdrojích nejednotné. 
Již v roce 1965 studovali Kalia et al. (1965) způsob dědičnosti rezistence proti 
Alternatia linicola. V generaci F1 zjistili, že odolnost je recesivní vůči náchylnosti. 
Analýzou F2 generace a zpětného křížení autoři dospěli k závěru, že dědičnost je 
kontrolována jedním genem. 
 Různé izoláty houby prokázaly různou intensitu a škálu napadení testovaných 
vzorků lnu od rezistentních po náchylné. To prokazuje polygenní typ rezistence s 
možností získání rezistentních linií olejného lnu (Evans, Roberts, Hitchcock, 
Marshall, 1995). 
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Oidium lini Škorič (1926) 
Padlí lnu 
 Původce padlí lnu byl poprvé popsán v Chorvatsku roku 1926. Ještě ve 40. až 
50. letech minulého století byly v porostech nalézány jen ojediněle napadené rostliny. 
V průběhu 50. až 60. let patogen postupně zvyšoval svou virulenci. První literární 
zmínky o škodlivém výskytu padlí lze zaznamenat již v roce 1965. Výnosové ztráty 
způsobené padlím v rozmezí 5 – 20 % jsou uváděny z Anglie a Německa. Největší 
škodlivost padlí je uváděna z Indie (Pavgi, Singh, 1965) a Číny, kde výnosové ztráty 
dosahují 30 – 60 %. V Kanadě byl první výskyt zaznamenán teprve až v roce 1997, 
v současné době se zde již běžně vyskytuje a významně se podílí na výnosových 
ztrátách.  
 Taxonomie a původ  (původní hostitel) padlí lnu nejsou doposud spolehlivě 
dořešeny. Na lnu se předpokládal výskyt 2 – 3 rozdílných druhů (Erysiphe polygoni, 
Erysiphe cichoraceum a Sphaeroteca lini).  
 Padlí kolonizuje len nejdříve až od fáze kvetení, nejčastěji od fáze zelené 
zralosti. Na horní straně listů se tvoří bělavý (moučný) povlak mycelia, odškrcující 
značné množství konidií (oidií). Houba rychle přechází na stonky a tobolky. 
Napadená pletiva hnědnou a usychají. Napadené listy opadávají. Padlí způsobuje 
zhnědnutí a zaschnutí horní části stonku, napadené rostliny tvoří menší počet 
tobolek, snižují kvalitu a HTS sklízených semen. 
 V zahraničí se odrůdy lnu rozdělují podle citlivosti k padlí na imunní, 
rezistentní, středně odolné, náchylné a vysoce náchylné. Citlivost lnu na padlí je 
v korelaci s obsahem kyseliny hydrokyanidové. 
 Problematice rezistentního šlechtění lnu na odolnost proti padlí je věnována 
zvýšená pozornost zatím jen v Indii. Citlivost lnu k padlí je komplikována výskytem 
různě virulentních patotypů (kmenů, ras), které nebyly zatím přesně specifikovány. 
Původně byl zjištěn jeden dominantní gen rezistence (R1) (Badwal, 1975). Později 
(roku 2000) byla prokázána existence dvou dominantních genů rezistence a nakonec 
(roku 2002) existence 3 dominantních genů rezistence (R1, R2 a R3) (Rashid a 
Duguit, 2002). 
 V polních podmínkách pracoviště Agritec Šumperk bylo roku 2005 
zhodnoceno na citlivost k padlí 80 novošlechtění olejného lnu a kontrolních odrůd. 
Z nich bylo 16,4% vzorků rezistentních, včetně kontrolních odrůd Recital a Jupiter, 
34,2% vzorků bylo středně náchylných nebo štěpících ve stupni citlivosti na středně 
odolné a náchylné. 49,4% vzorků bylo náchylných až velmi náchylných, včetně 
kontrolních odrůd Flanders, Oural, Bajkal a Atalante. V roce 2006 nebylo hodnocení 
porostu lnu realizováno – žádné choroby se nevyskytly.  
 V polních podmínkách roku 2007 bylo zhodnoceno 1045 genotypů, nšl. a 
kontrolních odrůd na citlivost k padlí. Rezistence byla zjištěna u 12,6% vzorků, 
střední odolnost u 12,7% vzorků, střední náchylnost u 15,2% vzorků a náchylnost až 
vysoká náchylnost u 59,5% vzorků. Rezistence proti padlí byla zjištěna u řady 
novošlechtění společnosti AGRITEC a u genotypů Jupiter, Recital, Astral, Gentiana, 
Szegedi 30, Maďarský ozimý, Bolley Golden a LS-C 68. Homozygotně rezistentní 
byly v polních podmínkách pouze Jupiter, Szegedi 30, Astral, Recital, AGT 579/05 a 
AGT 583/05. Ostatní rezistentní vzorky ojediněle vyštěpovaly náchylné rostliny 
v rozmezí od 1 do 6%. 
 K ověření rezistence lnu proti padlí byl ve skleníku založen řádkový test se 
60ti vybranými genotypy lnu. (Zásev 20. 8. 2007, umělá inokulace 10. 9. 2007, 
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zhodnocení citlivosti 16. 11. 2007.) 25% vzorků bylo rezistentních (Areco, Jupiter, 
Bajkal, Recital, Astral, Szegedi 30, Lola, Oural, K88 x Atalante a 6 vzorků nšl AGT), 
28,3% vzorků bylo středně náchylných (Atalante, Flanders, Biltstar, Antares, Linot 
aj.). Zbývajících 46,7% vzorků bylo vysoce náchylných. Ve srovnání s polním 
hodnocením reagovaly ve skleníkových testech vysokou náchylností genotypy : 
Hindi, Bison, Coimbras, Benvenuto Labrador, Maďarský ozimý, Daehnfeld, Bolley 
Golden, la Prevision, Buck aj. 

Ze všech těchto výše uvedených zjištění je zřejmé, že genetické založení 
rezistence je nejasné, platí především pro daný soubor vybraných odrůd testovaných 
zmíněnými autory a může být v závislosti na výběru těchto odrůd rozdílné. 
 
Fusariózy lnu 
Fusarium oxysporum f. sp. lini (Bolley) Snyd. et Hansen (1940) 
Fusarium equiseti (Corda) Sacc. (1886) 
Fusarium avenaceum (Fu.) Sacc. (1886)  
 Fusarióza lnu je nejzávažnější chorobou této plodiny. V případě příznivých 
podmínek pro rozvoj patogena, oslabených porostů a pěstování náchylných odrůd, 
dochází ke kalamitnímu výskytu a odumření rozsáhlých pěstitelských ploch.  
 Fusarióza lnu má celosvětové rozšíření. Nejčastější výskyt a největší 
škodlivost je uváděna z aridních a semiaridních oblastí. Jedná se o teplomilnou 
houbu, u které schopnost parazitace lnu vzrůstá s  teplotou půdy. Podmínkou silné 
infekce lnu jsou půdní teploty nad    15 -18°C. Při nižších půdních teplotách nemusí 
k napadení rostlin dojít anebo jsou napadeny pouze extrémně náchylné odrůdy.  
 Fusarium oxysporum f. sp. lini je specifický biotrofní patotyp. Zamořuje 
dlouhodobě půdu a přežívá saprofyticky na zbytcích rostlin. Přenos osivem je jen 
ojedinělý a málo významný (přenos osivem nespecifických fusarií lnu – F. equiseti a 
F. avenaceum je ale hojný). Do rostlin proniká přes kořenové špičky (hlavního 
kořene, bočních kořenů a vlášením), prorůstá vodivými pletivy a tyto postupně 
ucpává myceliem a mikrokonidiemi. V důsledku ucpání vodivých svazků 
(tracheomykóza) dochází k nedostatečnému zásobování nadzemních částí rostlin 
vodou a živinami. Infikované rostliny pak za sucha a vyšších teplot vadnou, zastavují 
růst, spodní listy žloutnou, postupně hnědnou a opadávají. Stonky hnědnou a 
usychají.  
 Nespecifické druhy fuzarióz snižují vzcházivost, způsobují růstové a výnosové 
deprese. Jedná se o nekrotrofní druhy pomalu rozkládající kořenovou kůru, jejímž 
důsledkem je suchá kořenová hniloba a postupné odumírání kořenů. Destruktivní vliv 
nespecifických fusarií se projevuje (na rozdíl od biotrofního druhu F. oxysporum f. sp. 
lini) až později. Napadené rostliny nevadnou a neusychají ve fázi květu, ale nejdříve 
až ve fázi na konci zelené zralosti, nejčastěji pak ve fázi žluté zralosti, kdy stonky 
předčasně hnědnou a usychají.  
 U druhu F. oxysporum f. sp. lini byla zjištěna existence značného množství 
rozdílně virulentních kmenů. Na různých lokalitách se v půdní struktuře vyskytuje 
mnoho odlišných kombinací kmenů VCG skupin (vegetative compatibility group). 
Důsledkem jsou značné, někdy i diametrálně odlišné rozdíly v odrůdové citlivosti. 
Tato okolnost ztěžuje rezistentní šlechtění lnu. Na některých lokalitách může být 
odrůda rezistentní, zatímco na jiných v různých stupních náchylná. 
 Rezistence lnu proti F. oxysporum f. sp. lini je kvantitativní povahy (parciální). 
Uvedený druh obsahuje nedefinované množství patotypů (kmenů, ras) v půdní 
populaci. V odrůdové citlivosti byly zjištěny značné rozdíly. Kompletní rezistence 
(imunita) proti fusarióze lnu nebyla nikde zjištěna. 
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 Výskyt rozdílně virulentních populací houby F. oxysporum f. sp. lini byl 
prokázán v mezinárodním srovnávacím pokuse. Na devíti lokalitách  osmi států byl 
dva roky (1995, 1996) vyséván soubor třinácti odrůd olejného lnu (Tab.1). Výsev 
shodného osiva byl prováděn na pozemcích se zamořenou půdou (fusariózní 
pozemky). Virulence populací houby byla na lokalitách v USA a Kanadě velmi silná, 
na lokalitách ve Francii, Německu, České republice a Rusku střední a na lokalitách 
v Belgii a Holandsku velmi slabá. Relativně nejodolnější odrůdy byly AC Linora, AC 
Emerson a Atalante. Nejnáchylnější byly Ocean, Barbara, Liflora, MC Gregor (Kroes, 
1997). 
 V polních podmínkách pracoviště AGRITEC Šumperk bylo roku 2005 
zhodnoceno na citlivost k fusarióze 80 novošlechtění olejného lnu a kontrolních 
odrůd. Z nich bylo 47,9% vzorků středně rezistentních až rezistentních, včetně 
kontrolních odrůd Atalante a Recital a 52,1% středně náchylných, včetně kontrolních 
odrůd Bajkal, Oural a Flanders. 
 V roce 2006 byl výskyt fusariózy velmi nízký a rozdíly mezi genotypy nebyly 
zjištěny. V polních podmínkách roku 2007 bylo zhodnoceno 55 genotypů, 
novošlechtění a kontrolních odrůd na citlivost k fusarióze. Rezistence byla zjištěna u 
41,8% vzorků, včetně kontrolních odrůd Atalante a Jantar, střední rezistence u 25,6% 
vzorků, včetně odrůd Bajkal a Lola, střední náchylnost u 20,0% vzorků, včetně odrůd 
Flanders, Lindor, Recital a Kaolin, náchylnost u 7,2% vzorků, včetně odrůd Niagara, 
Baladin a Alaska a vysoká náchylnost u 5,4% vzorků u odrůd Astral, Jupiter a Ocean. 
 Příspěvek byl vypracován s finanční podporou projektů MŠMT 2B06087 a 
MŠMT 2678424601. 
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Tab.1 Odrůdová citlivost olejného lnu na Fusarium oxysporum f. sp. lini, hodnocená v 
polních podmínkách na zamořené půdě. Mezinárodní spolupráce. Výsev stejného 
osiva odrůd, po dobu 2 let na 9ti lokalitách. 1995 - 1996 

          
Lokality, citlivost Odrůda 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Atalante MR MS MS S MR MR MS R R 

Barbara VS VS VS S VS VS MS VS VS 

Bison VS MR MS MS MS S MS R R 

Culbert VS MS MS VS MR MS R MR R 

AC Mc Duff VS MS MS MS MR R MS R R 

AC Emerson S MR MS MR MR MR MS R R 

MC Gregor VS MS MS VS VS S MS MS MR 

Linda VS S MS MR MR MS MS R R 

AC Linora S MR MS MR MR MS MR R R 

Liflora VS VS VS VS VS VS MS S MR 

Norlin  VS MS MS MR MS S MR R R 

Ocean VS VS VS VS VS VS VS VS VS 

Verne MS S S MS MR MS MR R R 
 
R = st. 1 rezistentní   Lokality: 1  USA, Fargo, North Dakota  
MR = st.1,5 - 2 středně rezistentní  2  Kanada, Morden, Manitoba  
MS = st. 2,5 - 3 středně náchylný   3  Kanada, Indian Head Saskatchewan 
S = st. 3 - 3,5 náchylný    4  Francie, la Gaillarde  
VS = st.4 - 5 velmi náchylný   5  Česká republika, Šumperk  
     6  Německo, Asendof  
     7  Rusko, Toržok  
     8  Belgie, Ingelmunster  
     9  Holandsko, Lerystad  
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ŠLECHTĚNÍ KMÍNU KOŘENNÉHO PROTI JEHO VÝZNAMNÝM CHOROBÁM 
 

Prokop Šmirous, Michal Ondřej 
Agritec, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. 

 
Úvod 
 Kmín kořenný (Carum carvi L.) patří mezi nejvýznamnější kořeninové rostliny 
pěstované na území ČR. Pěstuje se pro obsah kmínové silice, která se nejvíce 
nachází v nažkách (2-7 %). Pravděpodobnou oblastí jeho původu je Malá a Střední 
Asie, odkud se kmín rozšiřoval do Evropy. V minulém desetiletí se kmín u nás 
pěstoval až na 10 tis. hektarech. Zejména z důvodu nízkých výkupních cen došlo 
v posledních letech k poklesu jeho pěstitelských ploch zhruba na 1000 ha při 
průměrném hektarovém výnosu nažek 1,05 tuny. Ve Společném katalogu odrůd 
druhů zemědělských plodin EU zapsáno 13 odrůd kmínu kořenného z toho jsou tři 
odrůdy českého původu (www.ukzuz.cz). U těchto třech odrůd (Rekord, Prochan a 
Kapron) nebyly zjištěny žádné podstatné rozdíly v odolnosti vůči chorobám (Zehnálek 
et al, 2007). Kmín je cizosprašnou rostlinou. 
 
Materiál a metody 
 Problematice rezistentního šlechtění kmínu proti chorobám, jakož i 
vyhledávání zdrojů rezistence bylo doposud věnováno málo pozornosti. Pěstitelé a 
šlechtitelé kmínu v minulosti opakovaně poukazovali na poměrně vysoké (někdy i 
kalamitní) poškozování kmínu chorobami, které negativně ovlivňovaly výnos a 
především kvalitu sklízených semen (nažek). Výskyt a škodlivost chorob 
v jednotlivých ročnících jsou značně proměnlivé a rozdílné. Tato okolnost zapříčinila, 
že se doposud nepodařilo nalézt optimální řešení problematiky rezistentního 
šlechtění kmínu a vytypovat cílového patogena. 
Před zahájením cíleného rezistentního šlechtění by bylo nejdříve potřebné nalézt 
genetické zdroje rezistence buď proti jednotlivým patogenům nebo proti širšímu 
komplexu ekonomicky nejzávažnějších patogenů. Důležité by také bylo provedení 
důkladné revize stávajících poznatků a zjistit jejich ekonomickou škodlivost. Revize 
druhové skladby mykoflory by se měla zaměřit na jednotlivé projevy napadení rostlin 
a to na: 1. hnědnutí okolíků (umbel browning) 
  2. hnědnutí a usychání stonků (stem browning) 
  3. spálu okolíků (umbel blight) 
 

1. hnědnutí okolíků je nebo může být způsobeno různými původci patogenní 
mykoflory nebo bakteriemi, případně působením třásněnek. Napadení 
kvetoucích okolíků má bezprostřední vliv na výši výnosu a kvalitu semen. 
Hnědnutí, černání okolíků a opad květů způsobují bakterie Pseudomonas sp., 
Erwinia sp. a houby Phomopsis diachenii, Mycocentrospora acerina, 
Ascochyta carvi, Ascochyta phomoides,  Septoria carvi, Synchytrium aureum, 
Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Phoma longissima a Phoma 
complanata. Na odumírajících částech okolíků se navíc uchycuje doprovodná 
saprofytická mykoflora: Alternaria alternata, Cladosporium spp., Epicoccum 
purpurasceus, Aureobasidium pullullans a Stemphylium botryosum. 

2. Hnědnutí a usychání stonků je způsobeno poměrně velmi početným spektrem 
patogenních a fakultativně patogenních hub. Symptomy hnědnutí může 
způsobit buď jedna patogenní houba, nejčastěji Mycocentrospora acerina, 
nebo komplex pyknidiálních hub (Ascochyta carvi, Ascochyta phomoides, 
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Phoma exigua, Phoma hoehnelii, Phoma longissima, Septoria carvi) a nebo 
komplex fusarios (Fusarium eqiseti, Fusarium avenaceum) často v kombinaci 
s původci hnilobného rozkladu (destrukce) stonkových bází a krčků 
(Colletotrichum gloeosporeides, Sclerotinia sclerotiorum, Botrytis cinerea). 
Celý uvedený a velmi početný komplex patogenní mykoflory stonků kmínu 
způsobuje nejčastěji předčasné nouzové dozrávání kmínu jehož důsledkem je 
redukce počtu nažek, snížená hodnota HTS, snížený obsah silic a zvýšené 
„zaplísnění“ málo vitálních semen černěmi (Alternaria, Cladosporium, 
Aureobasidium aj.). 

3. Spálu okolíků, odumření a zaschnutí okolíků po odkvětu způsobuje rozdílný 
komplex patogenů v závislosti na úhrnu srážek a teplot jednotlivých ročníků. 
Za zvýšené srážkové činnosti hrozí nebezpečí zvýšeného výskytu bakterií a 
hub Sclerotinia sclerotiorum, Mycocentrospora acerina a Botrytis cinerea. 
V letech s nízkým (deficitním) úhrnem srážek a s vysokými teplotami hrozí 
nebezpečí kalamitního výskytu padlí (Erysiphe heraclei), které myceliem 
pokryje nedozrálé nažky a značně je poškodí. Anebo se kalamitně rozšíří 
komplex pyknidiálních hub s převahou Ascochyta carvi, které způsobí 
předčasné zahnutí okolíků (označováno v zahraničí jako umbel blight) za 
současného přechodu na dozrávající nažky. Na jedné nažce se může vytvořit 
až 60 pyknid. 

 
Výsledky 
 Podle zahraničních literárních zdrojů jsou za nejčastější příčinu hnědnutí 
okolíků a spály okolíků kmínu označovány houby Ascochyta sp., Botrytis cinerea, 
Sclerotinia sclerotiorum a Fusarium spp. Jako primární zdroj infekce kmínu je 
označováno infikované osivo a divoce rostoucí rostliny čeledi Apiaceae 
(Chaerophyllum, Anthriscus, Heracleum). Údaje o rozdílné citlivosti genotypů kmínu 
na jednotlivé choroby nejsou nikde uváděny. Podle našich pozorování určité rozdíly 
v citlivosti na choroby existují. Kmín se zkrácenou délkou vegetační doby (ozimý 
kmín) vykazuje zvýšenou citlivost na Phomopsis diachenii. Je rovněž citlivější na 
houbu Ascochyta phomoides než na Ascochyta carvi. Na houbu Ascochyta carvi jsou 
citlivější rané genotypy kmínu se standardní délkou vegetační doby (dvouletý kmín) 
s vysokou hodnotou HTS. Některé choroby kmínu lze spolehlivě redukovat 
fungicidními postřiky (zvláště u hub Mycocentrospora acerina, Erysiphe heraclei a u 
bakterióz). Rezistentní šlechtění proti výše uvedeným druhům není proto příliš 
efektivní. V ochraně porostů proti chorobám je k dispozici několik registrovaných 
přípravků (Champion 50 WP, Kuprikol 50, Rovral FLO, Topspin M70 WP, aj.). Proti 
pyknidiálním houbám (Ascochyta, Phoma, Septoria) je účinnost fungicidní ochrany 
nízká a vyžaduje opakované ošetření, nejlépe preventivní, již v době květu. Studium 
možností rezistentního šlechtění kmínu by se v budoucnosti mělo zaměřit na 
hlavního původce hnědnutí a spály okolíků, na houbu Ascochyta carvi. 
 
Závěr 
 V genotypech kmínu zkoušených ve společnosti Agritec, výzkum, šlechtění a 
služby s.r.o. byly nalezeny materiály s různou rezistencí proti chorobám. Na 
rezistenci proti chorobám, které jsou citlivé na fungicidní přípravky není potřeba zatím 
kmín kořenný šlechtit, je však nutné najít rezistentní genotypy kmínu zejména proti 
Ascochyta carvi. Možností jak rozšířit genetické zdroje rezistence proti této chorobě 
je také využití materiálů z genové banky Olomouc. 
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SCREENING DONORŮ REZISTENCE KE RZI JEČNÉ 
 

Sedláček Tibor, Stemberková Lenka, Hanusová Martina 
Výzkumné centrum SELTON, s.r.o. 

 
 
Abstract 
      Leaf rust (Puccinia hordei) belongs between the most important diseases of 
barley in Czech republic. The most effective method how to protect barley from this 
disease is to plant a resistant varieties. For the breeding of resistant varieties it is 
important to have sources of resitance available. There are many genes of resistance 
in the gene stocks. The most perspective for practical use in breeding are genes 
Rph7 and rph16. This work is aimed to find sources of these genes. 
 
Úvod 
      Rez ječná (Puccinia hordei) patří v České republice mezi nejzávažnější 
choroby jarního ječmene. Intenzita jejího výskytu a škodlivost v různých letech silně 
kolísá v závislosti na podmínkách prostředí i úrovni agrotechniky. Nepříznivý vliv na 
výskyt rzi ječné v jarním ječmeni mají porosty ozimého ječmene v blízkém 
sousedství, protože jsou zdrojem silné infekce na jaře. Nejlepším a nejlevnějším 
opatřením proti výskytu rzi ječné je kromě dodržování správné agrotechniky 
pěstování rezistentních odrůd.  
      Pro úspěšnost šlechtění jsou nezbytné dostupné genové zdroje. V genových 
zdrojích ječmene se nachází řada odrůd a linií s několika geny s různou úrovní 
rezistence ke rzi ječné. Mezi perspektivní geny využitelné ve šlechtění patří geny 
Rph7 a rph16, které v Evropě poskytují plnou rezistenci ke všem patotypům rzi ječné. 
      Pomocí molekulárních markerů MWG2133 (Ivandic et al., 1998) a cMWG691 
(Graner et al., 2000) byla u souboru 240 genových zdrojů identifikována přítomnost 
genů rph16, resp. Rph7. Naším cílem bylo zjistit, zda jsou v kolekcích genových 
zdrojů perspektivní materiály pro šlechtění odrůd ječmene s vysokou úrovní 
rezistence ke rzi ječné. 
 
Metodika 
      Z jednotlivých rostlin byly odebrány 3cm dlouhé listové segmenty a usušeny 
při  40°C. Z těchto segmentů byla následně extrahována DNA metodou CTAB (Keb-
Llanes et al., 2002). DNA byla analyzována standardní PCR reakcí pomocí 
molekulárních markerů MWG2133 (Ivandic et al., 1998) a cMWG691 (Graner et al., 
2000). Fragmenty byly rozděleny v 1%, resp 2% agarózovém gelu a vizualizovány 
ethidium bromidem pod UV světlem. 
 
Výsledky a diskuse 
      Z celkového počtu 240 analyzovaných rostlin bylo nalezeno 42 rostlin s PCR 
produkty  markeru cMWG691 odpovídajícími genu Rph7. Skleníkové infekční testy 
potvrdily rezistenci těchto jedinců ke rzi ječné.  Bylo nalezeno několik rostlin 
s fragmeny nepublikovanými v Graner et al., 2000. U těchto jedinců budou provedeny 
podrobnější infekční testy.  
      Nebyly nalezeny žádné rostliny s PCR produkty  markeru MWG2133 
odpovídajícími genu rph16. Vzhledem k tomu, že tento gen pochází z Hordeum 
spontaneum (Ivandic et al., 1998), není to překvapující. Bude nadále probíhat 
vyhledávání donorů s tímto genem. 
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Závěr 
      Lze konstatovat, že metoda markery asistované selekce je dobře použitelná v 
běžném šlechtění. Využití této metody pro identifikaci  vhodných donorů je 
perspektivní.  
 
Tato práce je podporována NAZV QH71213 
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Effect of leaf spot diseases on yield components of winter wheat. 
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Abstract 
 Brown leaf spot diseases of wheat are the economically very important foliar 
diseases of wheat and controlling it with fungicides costs several hundred million 
euros a year (Mincu, 1999). The ring tests were started to detected and describe new 
sources of resistance to Septoria tritici, Pyrenophora tritici-repentis and 
Stagonospora nodorum. We looked for the sources which combine good level of 
resistance with other good agronomical characters. These new sources could be 
acceptable in wheat breeding program. 

 
wheat, leaf diseases,  source of resistance, breeding programme  
 
Souhrn 

 Ochrana proti listovým skvrnitostem způsobenými patogeny Septoria tritici, 
Pyrenophora tritici-repentis a Stagonospora nodorum je velmi významným 
ekonomickým faktorem při pěstování ozimé pšenice. Testování odolností vybraných 
linií může pomoci detekovat nové zdroje rezistence, které budou použitelné pro 
šlechtitelský program (Ginkel, 1999). 
 
Úvod 
  Braničnatka pšeničná (Mycosphaerella graminicola (Fuckel) Schröter, 
anamorph Septoria tritici Rob. ex Desm.), braničnatka plevová (Phaeosphaeria 
nodorum (E. Müller) Hedjaroude, anamorph stagonospora nodorum(Berk.) Cast. & 
Germ. = Septoria nodorum (Berk.)Berk.) a helminthosporiová skvrnitost 
(Pyrenophora tritici-repentis (Died.)Drechs., anamorph Drechslera tritici-
repentis(Died.) Shoem. = Helminthosporium tritici-repentis (Died.) Died.) jsou velmi 
významnými patogeny v České republice (Horčička, 2001), proto cílem tohoto 
projektu je otestování známých zdrojů rezistence a možné  nalezení nových 
rezistentních materiálů pro šlechtění ozimé pšenice. 
 
Metodika 
 Registrované odrůdy a šlechtitelské linie ozimé pšenice byly porovnávány s 
dvěma kontrolními odrůdami (rezistentní x náchylná) na 2 lokalitách firmy SELGEN, 
a.s a na lokalitě VÚRV. Pro každého patogena byla založena vlastní testovací plocha 
ve dvou variantách – infekční parcela a kontrolní parcela s užitím fungicidní ochrany. 
Prostorová izolace mezi jednotlivými chorobami byla zajištěna pomocí obsevu a bylo 
nainstalováno zavlažovací zařízení k udržení rovnoměrně vlhkosti porostu (Šíp, 
2005). Infekční materiál byl získán z VÚRV Praha Ruzyně. Každý materiál byl 
hodnocen třikrát na výskyt symptomatických příznaků choroby, k hodnocení 
symptomů byla užita stupnice 9-1 tzn. 9-bez příznaků, 1-nejvyšší napadení (Šíp, 
2001). Pro vyhodnocení redukce výnosových prvků bylo po sklizni u každého 
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materiálu provedeno hodnocení HTS, počtu zrn v klase a hmotnost zrn v klase, 
v roce 2006 HTS a hmotnost zrn na klas. 
 
Výsledky a diskuse 
 Po vyhodnocení výsledků symptomatických příznaků byla potvrzena 
rezistence  u linie NSL 9257-19 ke všem patogenům. Dále byl nalezen nový zdroj 
rezistence ke všem patogenům u šlechtitelské linie SG-U7029. Otestováním byla 
potvrzena rezistence u již známých odrůd s vysokou hladinou rezistence (Arina, 
Ordeal, Ornicar). Nebyla nalezena průkazná souvislost mezi hmotností tisíce zrna a 
počtem zrn v klase a hmotností zrna na klas a rezistencí odrůdy. Vliv patogena na 
tyto výnosové prvky u jednotlivých odrůd je různý.  
 
Závěr 
 Prací byla potvrzena  rezistence u některých již známých zdrojů odolnosti a 
byly nalezeny nové cenné zdroje v podobě šlechtitelských linií, které kombinují 
odolnost a dobré agronomické vlastnosti. 
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VIRUS ŽLUTÉ ZAKRSLOSTI JEČMENE – ODOLNOST PŠENICE A METODY 

TESTOVÁNÍ 
 

Veškrna O.†, Sedláček T.♦, Horčička P.♦, Chrpová J.*, Šíp V.* ,Vejl P.X,  
Slámová L.X 

†Selgen, a.s., Sibřina, Czech Rep., 250 84, veskrna@selgen.cz, 
♦SELTON, s.r.o., *VÚRV, v.v.i., XCZU Česká zemědělská univerzita 

 
Představení problematiky 

Výskyt virových onemocnění obilnin v ČR má v posledních letech vzrůstající 
tendenci. Dlouhodobě jsou však sledovány pouze dva nejvýznamnější původci – 
virus zakrslosti pšenice (WDV) a virus žluté zakrslosti ječmene (BYDV). Rezistence 
odrůd je považována za jedinou efektivní cestu v úspěšném boji proti těmto 
chorobám. VÚRV v.v.i. v Praze-Ruzyni a šlechtitelská firma Selgen a.s. se 
dlouhodobě zabývají hodnocením odolnosti obilnin (vyjma kukuřice) k BYDV. Reakce 
testovaných materiálů na infekci BYDV je hodnocena v maloparcelkových polních 
pokusech, které mají infekční a kontrolní variantu. Testované materiály jsou 
infikovány ve stadiu třetího listu kmenem PAV. Jako vektoři viru slouží mšice 
Rhopalosiphum padi ze skleníkových chovů. Vzhledem k pracovní náročnosti a 
omezené kapacitě těchto testů je důležité prověřovat vhodnost jiných metod selekce 
ve šlechtění na odolnost k BYDV. 
 
Materiál a metody 

Podstata genetické odolnosti proti viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV) byla 
zatím popsána u dvou zdrojů pšenice. Mírná odolnost byla identifikována u brazilské 
odrůdy jarní pšenice Frontana a mexické odrůdy Anza. Místo na dlouhém rameni 7D 
chromozomu bylo označeno jako gen Bdv1. Tato odolnost je typu tolerance a je 
založena více geny. Dalším zdrojem odolnosti je Thinopyrum intermedium. Z tohoto 
zdroje byly vytvořeny translokované linie pšenice, které nesou různé část dlouhého 
ramene chromozómu 7. Materiály nesoucí tuto translokaci mají tzv. pravou rezistenci 
(Ayala et al., 2001; Banks et al., 1995; Chen et al., 1998; Larkin et al., 1995; Sharma 
et al., 1997; Comeau et al., 1994). Tento typ rezistence se vyznačuje redukcí 
multiplikace viru v rostlině. Omezení rozvoje viru je výhodné zejména ve snižování 
množství viru v porostu, a tím i rizika dalšího šíření. Další genetické studie 
identifikovaly v této translokaci gen rezistence, který nese označení Bdv2. Později byl 
identifikován jiný gen rezistence původem z jiné sady stejného chromozomu 
Thinopyra a označen Bdv3. 

Do testů bylo vybráno celkem 14 genotypů s určitou odolností k BYDV (buď 
námi prověřenou v polních testech, nebo dle publikované literatury). Pět genotypů 
mělo odolnost bez známé genetické podstaty, devět genotypů mělo odolnost typu 
rezistence založenou na genu Bdv2. Jako kontrolní odrůdy byly zvoleny dvě odrůdy; 
Anza s odolností typu tolerance a náchylná odrůda Jara. 

Polní infekce byla provedena pomocí mšice střemchové (Rhopalosiphum padi) 
ze skleníkového chovu. Infikovali jsme 50 rostlin každé testované linie ve dvou 
opakováních. V době metání byly hodnoceny symptomy infekce dle škály vytvořené 
Schaller and Qualsed (1980). Pro přesnější určení stupně odolnosti byly vypočteny 
redukce výnosových prvků a index náchylnosti (SI). Testy probíhaly v letech 2005 a 
2006. 
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 Do testů na kvantitativní ELISA test bylo vyseto a infikováno celkem dvanáct 
rostlin každého genotypu. Pro infekci bylo použito 10-15 vironosných mšic na 
rostlinu. Po dvou dnech byl aplikován insekticid (Sumithion) a v intervalech 4, 11 a 18 
dní po infekci proběhl odběr listů pro analýzu. V každém termínu byly odebrány čtyři 
listy ze čtyř rostlin každé odrůdy (linie). Vzorky listů byly upraveny na jednotnou 
hmotnost, a byly uchovány v mrazicím boxu do provedení imunochemického testu. 
Po provedení ELISA byly odečteny absorbance při vlnové délce 405 nm. 

Výše uvedené linie byly detekovány též za pomoci DNA markerů. Detekce 
majorgenu Bdv2 vycházela z již publikovaných párů primerů BYAGI a SCGP1 (MAS 
wheat, 2005; ZHANG et al, 2004). 
 
 
Výsledky a diskuze 

Kvantitativní stanovení relativního množství viru ukázalo velmi vysokou 
variabilitu v opakování jednotlivých genotypů. To je způsobeno pravděpodobně 
velkou citlivostí této metody na jednotnou fázi rostlin a jejich asimilaci během testu. 
Projevuje se i dávka viru, která je jednocena počtem mšic na rostlinu, ale ne všechny 
jsou schopny virus přenést. Je tedy problematické porovnávat jednotlivé genotypy 
mezi sebou na základě jednoho opakování (to byl předpoklad při využití pro selekci 
v raných generacích po křížení se zdroji Bdv2 genu). Nejvyšší průměrné hodnoty 
absorbance byly měřeny při druhém odběru, 11 dní po infekci graf 1. Průměrné 
hodnoty absorbance (druhý odběr) a symptomatického hodnocení pro jednotlivé 
testované materiály ukazuje tabulka 1 a 2. Průměrná hodnota absorbance skupiny 
zdrojů odolnosti s genem Bdv2 byla více jak dvojnásobně nižší než u genotypů bez 
genu. Obě skupiny se však svými hodnotami překrývají a je obtížné odhadovat na 
přítomnost genu Bdv2 pokud je absorbance vyšší než 0,50 (Graf 2). Nízké hodnoty 
absorbance skupiny genotypů s genem rezistence neodpovídaly symptomatickému 
hodnocení v polních testech, které bylo v průměru 6,0. Celkový průměr hodnocených 
materiálů v našich testech se pohybuje na úrovni 5,5 , tedy hodnota shodná, nebo 
trochu lepší. Průměrné hodnocení zdrojů odolnosti z druhé skupiny bez genu bylo 
výrazně lepší (4,1). Efekt genu Bdv2 na symptomatické hodnocení a index 
náchylnosti v porovnání s kontrolními genotypy bez genu (odolné Anza, Maringá1, 
WKL91-138 a náchylná odrůda Jara) porovnává graf 3. Jsou zde zahrnuty všechny 
genotypy pozitivně testované na gen Bdv2. I když graf zobrazuje pouze jednoleté 
výsledky, je zřejmé, že samotný gen Bdv2 neposkytuje dostatečnou polní odolnost 
k BYDV, nebo dostupné markery nemají pevnou vazbu s tímto genem. Tato 
problematika je předmětem dalšího studia.  
 
Závěr 

Metoda kvantitativního stanovení množství viru imunochemicky je citlivá na 
přesnost postupu. Výsledné hodnoty absorbance mají velkou variabilitu v opakování, 
což omezuje využití pro selekci v časných generací po křížení. 

Byl prokázán vliv genu Bdv2 na množství viru v rostlině, ale nepotvrdila se 
vazba této vlastnosti na polní odolnost. Tento poznatek je třeba potvrdit dalšími testy. 
 
Výsledky byly získány za podpory MZe ČR v rámci projektu NAZV QG50073, GAČR 
521/05/H013, COST  1P0540C046. 
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Graf 1: Průměrné hodnoty absorbance vzorků odebraných 4 – I., 11 – II. a 18 – III. 
dní po infekci pro skupinu genotypů s genem Bdv2 a bez genu.  
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Graf 2: Průměrné hodnoty absorbance vzorků odebraných jedenáctý den po infekci 
s naznačeným rozptylem hodnot u genotypů s genem Bdv2 a bez genu. 
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Tabulka 1: Průměrné hodnoty absorbance a symptomatického hodnocení (SH, 0 = 
rezistentní) genotypů bez genu Bdv2. 
Název n_let Bdv2 ELISA SH
JARA 3 - 1,09 6,9 
ANZA 2 - 0,57 5,1 
LEGUAN 2 - 1,36 3,8 
SG-S26-98 1 - 1,96 5,0 
SG-S45-98 1 - 1,33 4,3 
SG-S604-96 1 - 2,25 4,3 
WKL91-138 1 - 1,26 2,3 
  Prům. 1,40 4,1*

*do průměru není zahrnuta náchylná odrůda Jara 
 
Tabulka 2: Průměrné hodnoty absorbance a symptomatického hodnocení (SH, 0 = 
rezistentní) genotypů s genem rezistence Bdv2. 
Název n_let Bdv2 ELISA SH 
Tc14290E 2 + 1,10 5,2 
Tc14290J 3 + 0,81 6,2 
CIMMYT_227 2 + 0,67 6,2 
CIMMYT_231 2 + 0,42 5,3 
CIMMYT_234 2 + 0,52 4,8 
CIMMYT_229 1 + 0,94 6,5 
CIMMYT_225 1 + 0,29 6,5 
CIMMYT_228 1 + 0,11 7,5 
CIMMYT_233 1 + 0,14 5,5 
  Prům. 0,56 6,0 
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Graf 3: Průměrné hodnoty symptomatického hodnocení (SH, 0 = rezistentní) a 
indexu náchylnosti (SI, 0 = rezistentní) u genotypů s genem rezistence Bdv2 
(výsledky za rok 2006). 
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RASA Ug99 RZI TRAVNÍ 
 

Alena Hanzalová a Pavel Bartoš 
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně 

 
 V roce 1999 byla v Ugandě zjištěna nová rasa rzi travní, která napadla tam 
pěstované do té doby odolné odrůdy pšenice. Rez travní (Puccinia graminis Pers.: 
Pers.), původce černé rzivosti trav, se vyskytuje v mnoha zemích světa, kde se 
pěstuje pšenice a významně škodí zejména v teplejších oblastech. U nás byla 
poslední epidemie této rzi v r. 1972. Škody, které tehdy rez travní způsobila, se 
odhadovaly na 33 tisíc vagonů pšenice. Rasa Ug 99 postihla v Africe odrůdy pšenice 
s translokací 1BL.1RS (gen Sr31), které sice měly účinné geny rezistence 
k dosavadní populaci rzi, ne však k rase Ug99. Později se v této rase vyskytla 
mutace, virulentní i ke genu Sr24. V Africe byla rasa Ug 99 zjištěna kromě Ugandy i 
v Keni. Není vyloučeno, že se tam vyskytovala i dříve. Byla určena také v Etiopii a 
v r. 2006 se dostala přes Rudé moře do Jemenu na Arabském poloostrově. Na 
základě dlouhodobých pozorování směru větrů byla vypracována prognóza jejího 
šíření, která uvádí jako ohrožená území Středního Východu, Pákistánu a Indie. 
V těchto zemích má velká část pěstovaných odrůd podobný základ rezistence jako 
odrůdy v Africe. Početně jsou zastoupeny odrůdy z mezinárodního centra CIMMYT, 
které „žitnou rezistenci“ široce využívalo ve šlechtění pšenice. Kromě CIMMYT se 
velká pozornost zdrojům rezistence k této rase věnuje i v USA a Australii. 
 
Zdroje rezistence 
 V pokusech organizovaných CIMMYT měla většina kolekcí pšenice z různých 
zemí podíl rezistentních odrůd k rase Ug99 pod 5%; nejvíce rezistentních pšenic 
obsahoval soubor materiálu CIMMYT totiž 34,2%, dále soubor pšenic z Indie 22,5%, 
z Turecka 8,8% a Pákistánu 5,7%. 

Tyto výsledky, dokazující existenci většího počtu zdrojů rezistence, mohou 
vzbuzovat určitý  optimismus. Avšak od zdroje rezistence k vyšlechtění odolné 
odrůdy s dalšími žádoucími parametry a k namnožení dostatečného množství osiva 
je dlouhá cesta, zvláště když zdroje rezistence bývají agronomicky méně hodnotné. 
Jako účinné nebo zčásti účinné byly uvedeny jen tři geny z pšenice seté Triticum 
aestivum Sr28, Sr29 a SrTmp. Další účinné geny pocházejí z T. turgidum, T. 
monococcum, T. timopheevi, T. speltoides, T. tauschií, T. araraticum, dále 
z Agropyron elongatum (Thinopyrum ponticum), Agropyron (Thinopyrum) 
intermedium a žita (jiné geny než Sr31). Do budoucna se klade důraz na šlechtitelské 
využití polygenně založené odolnosti a také genu Sr2 brzdícího průběh napadení 
nezávisle na rasách rzi travní. 
 
Riziko pro Českou republiku 
 Pro zhodnocení rizika rzi travní u nás je třeba počítat s těmito faktory: 1) 
včasná přítomnost inokula, 2) virulence inokula, to je ras rzi, které se vyskytnou, 
v souvislosti s geny rezistence v pěstovaných odrůdách,  3) průběh počasí, a 
předpokládané klimatické změny. Předpověď šíření rasy Ug 99 přirozeným 
způsobem vzdušnými proudy dosud s ohrožením Evropy nepočítá. Nevylučuje se 
však přenos v důsledku pohybu osob, případně i zboží. Většina současně 
pěstovaných odrůd v České republice je v pokusech náchylná i k rasám, které se u 
nás vyskytly již dříve. Geny odolnosti v registrovaných odrůdách jsou uvedeny v tab 
1. Odolné proti těmto rasám rzi travní jsou odrůdy s genem geny Sr31 a Sr38, avšak 
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oba tyto geny rasa Ug99 překonává. Určitou ochranu proti této rase by 
z registrovaných odrůd poskytla starší odrůda Hana. Rovněž některé dříve rozšířené 
a u nás registrované odrůdy mají geny alespoň zčásti účinné k rase Ug99, jak 
ukazuje tab. 2. Přehled účinných a neúčinných genů rezistence ke rzi travní je 
uveden v tab. 3. Ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni jsou 
k dispozici některé zdroje rezistence účinné jak proti starším rasám rzi travní, tak 
k rase Ug99. Hlavním problémem ve šlechtitelském využití zdrojů  rezistence však 
zůstává jejich nižší agronomická hodnota a současné vysoké požadavky na výnos, 
kvalitu a další vlastnosti. nových odrůd. 
 
 
Geny odolnosti ke rzi travní (Sr) v registrovaných odrůdách (ÚKZÚZ 2007) 
(Geny stanoveny na základě hypotézy gen proti genu) 
 
Sr5     Niagara, Viginta 
Sr11   Lívia, Ilona, Niagara 
Sr29   Hana 
Sr31   Athlet, Clarus, Ethela, Karolinum, Lívia, Mona, Rapsodia, Rialto, Sida, Solara, 

Windsor 
Sr38    Apache, Bill, Caphorn, Clarus, Clever, Corsaire, Rapsodia, Rheia 
Neurčeno        Barroko, Biscay, Globus, Heroldo 
 
 
Vybrané odrůdy s Sr geny účinnými k rase Ug99 
(dle databáze VÚRV, v.v.i.) 
 
Sr2             Arthur, Bonanza, Eagle, Era(USA), Hope(USA), Kalyansona, Maris 

Brigand (2636), Novosadska rana 1, 2, Pembina, Redman, Siete Cerros 
Sr13           Eagle(USA), Federation, Panda 
Sr14           Khapli, Yuma 
Sr22           Marquis, Waldron, Spelmar, Aroona, Steinwedel 
Sr25            Agatha, Agrus, Marquis, Sunnan, Waldron 
Sr26            Avocet, Eagle, Harrier, Kite, Thatcher, Titan 
Sr27            Aurora, Pembina, Waldron 
Sr28           Ceres, Kota, Kofod 
Sr29          Aurora, Bocquiau, Etoile de Choisy, Hana, Hela, Vala, Mara, Moisson, 

Torysa,      Slavia 
Sr32           C-95-24 
Sr33           Canthatch 
Sr35           Bezostaja 1 
Sr36           Agra, Arthur, Maris Fundin, Martonvásári 10, Oasis, Sunland, Timgalen 
Sr37           Line W 
Sr39            Rl-5711 
Sr40            RL-6087 
Sr43            AG.EL 
Sr44            AG.IN 
Sr45            Rl-5406 
SrTmp      Bezostaja 1, Mironovskaja 808, Martonvásári 5, Martonvásári 9, Triumph 

(USA), Vala 
1A.1B           Amigo 
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Účinnost genů rezistence ( Sr ) ke rzi travní, rase Ug 99 
(podle R.P. Singh et al. 2006  
   
Původ Sr genů Sr geny 
 neúčinné účinné 

Tricitum aestivum 
5, 6, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a, 9f, 10, 
15, 16, 28 1, 29 2, Tmp 

 
18, 19, 20, 23, 30, 41, 42, Wld-
1  

Tricitum turgidum 9d, 9e, 9g, 11, 12, 17 2 2, 13 1, 2, 14 1 
Tricitum monococcum 21 22, 35 
Tricitum timopheevi  36 1, 37 
Tricitum speltoides  32, 39 
Tricitum tauschii  33 2, 45 
Tricitum comosum 34  
Tricitum ventricosum 38  
Tricitum araraticum  40 
Thinopyrum elongatum  25, 26, 43 
Thinopyrum intermedium  44 
Secale cereale 31 27 1, 1A.1R 
   
1) virulence se vyskytuje v 
jiných rasách rzi   
2) nižší úroveň rezistence   
 
 
 
Literatura 
Singh R.P., Hodson D.P., Jin Y., Espino J. H., Kinyua M.G., Wanyera R., Njau P., 
Ward R.W. (2006): Current status, likely migration and strategies to mitigate the 
threat to wheat production from race Ug99 (TTKS) of stem rust pathogen. CAB 
Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural 
Resources 22006, 1. No. 054. 
 
Tento příspěvek vznikl za podpory projektu NAZV 1G58083 a Výzkumného záměru 
MZE 0002700602. 
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METODY UMĚLÉ INFEKCE FHB U PŠENICE SETÉ 
 

Řehořová K., Horčička P., Veškrna O., Chrpová J. 
Selgen, a.s., Sibřina, Czech Rep., 250 84, rehorova@selgen.cz, 

SELTON, s r.o., VÚRV, v.v.i. 
 
Úvod 
 Šlechtění pšenice na odolnost k fuzarióze klasu se v současné době zabývá 
zejména využitím molekulárních markerů, účinností jednotlivých metod infekce a 
možností rychlého a levného stanovení mykotoxinů. Jedním z kritických předpokladů 
je zhodnocení metod infekce. V současné době se používá infekce postřikem v době 
květu s přikrytím PE sáčkem. Pro použití ve šlechtění při testování velkého množství 
materiálů je tato metoda velmi zdlouhavá a pracná. Tato práce porovnávala 4 metody 
infekce. 
 
Metodika 
 Po dobu 3 let (2005-2007) probíhali na lokalitě ŠS Stupice pokusy s umělou 
infekcí ozimé i jarní pšenice. Pokusy byly založeny formou hnízd ve fytoškolkách pod 
permanentní časovanou závlahou. U vybraného souboru pěti odrůd vzájemně se 
lišících v ranosti a odolnosti k fuzarióze klasu probíhali infekce ve 4 opakováních 5 
způsoby: A) infekce klasů postřikem izolátu s optimální koncentrací na počátku 
kvetení s přikrytím PE sáčkem na 24 hodin pro zvýšení vzdušné vlhkosti a B) 
bez přikrytí, C) plošným postřikem v jednom termínu v době kvetení většiny odrůd, D) 
rozhozem infikovaných zrn, E) kontrola bez infekce. K infekci byla použita směs 
izolátů Fusarium graminearum a Fusarium culmorum. Ve 3 termínech po infekci bylo 
provedeno vizuální hodnocení příznaků napadení (% napadených klásků v klasu) 
vyjádřené 9ti bodovou stupnicí (0 – nenapadeno, 9 – velmi silné napadení). 
Jednotlivé metody infekce byly statisticky vyhodnoceny a porovnány mezi sebou. 
 
Výsledky a diskuze 
 
Tab.1: ozimá pšenice, metody infekce, 2005-2007                        Tab.2: jarní pšenice, metody infekce, 2005-2007 
Method: 95,0 percent LSD                                                 Method: 95,0 percent LSD 

 
 
 
 
 
 
 

 Count Mean Homogeneous 
Groups 

A 5 5,41 a 
B 5 5,88 a b 
C 5 6,27 b 
D 5 8,57 c 
E 5 8,88 c 

 Count Mean Homogeneous 
Groups 

A 5 4,88 a 
C 5 5,13 a 
B 5 5,83 a 
D 5 7,59 b 
E 5 7,66 b 
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Graf 1: ozimá pšenice, symptomatické  Graf 2: jarní pšenice, symptomatické  
hodnocení, 2005-2007 hodnocení, 2005-2007 
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 Z grafu 1,2 i tabulky 1,2 vyplývá, že rozhoz infikovaných zrn na počátku 
sloupkování nemělo žádný vliv. V symptomatickém hodnocení se metoda rozhozu 
zrn příliš nelišila od neinfikované kontroly. 
 Metody infekce postřikem bez přikrytí a s přikrytím PE sáčkem a metoda 
jednorázového postřiku se od sebe statisticky průkazně neliší (Graf 1, Tab.1). 
Všechny tři metody jsou účinné. Přikrytí PE sáčkem se statisticky významně neliší od 
postřiku v době kvetení, který se jeví jako dostačující pro optimální rozvoj choroby. 
Metoda jednorázového postřiku je rovněž účinná, zvláště pokud je infekce provedena 
v období, kdy jsou vhodné klimatické podmínky (teplé počasí). 
 U jarní pšenice (Graf 2, Tab.2) byla metoda s přikrytím PE sáčkem účinnější 
než infekce jednorázovým postřikem. Odrůdy jarní pšenice vykazují vyšší náchylnost 
k FHB než ozimé,  zakrytí PE sáčkem se u nich projevilo výraznějšími symptomy. 
 
Závěr 

1) Metoda rozhozu infikovaných pšeničných zrn se statisticky nelišila od 
neinfikované kontroly a tento způsob infekce není vhodný. 

2) Metody infekce v době květu bez přikrytí a s přikrytím PE sáčkem a infekce 
postřikem v jednom termínu byly srovnatelně účinné. 

3) Pro hodnocení velkého počtu genotypů v raných generacích je možné použít 
způsob infekce v jednom termínu, který je pracovně nejméně náročný. 

4) Přesnější hodnocení genotypů je možné při individuální infekci v době květu. 
Nebyl zaznamenán rozdíl mezi variantami s přikrytím klasů a bez přikrytí PE 
sáčkem. 

 
Poděkování 
Tato práce vznikla za podpory NAZV QG50076, GAČR 521/05/H013, COST 
1P0540C046. 
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