
Candidatus Phytoplasma mali 

Proliferace jabloně
Proliferace jabloně je významnou chorobou jabloní, známou již od počátku minulého 
století, která se vyskytuje ve většině oblastí pěstování jabloní v Evropě a v mnoha ev-
ropských zemích působí značné ekonomické škody. 

Původcem této choroby je fytoplazma proliferace jabloně (Apple proliferation phyto-
plasma, zkráceně AP), nově nazvaná Candidatus Phytoplasma mali. 

Biologie
Fytoplazmy jsou jednoduché bakterie bez buněčné stěny, které na rozdíl od jiných bak-
terií nelze kultivovat na živných médiích. Fytoplazmy jsou zařazeny do třídy Mollicutes  
a rodu „Candidatus Phytoplasma“. 

Fytoplazmy se v rostlinách nachází pouze v cévních svazcích (v sítkovicích lýka) a zvláště 
v dřevinách jsou v různých částech rostliny rozšířeny velmi nerovnoměrně.

Koncentrace fytoplazem v nadzemní i podzemní části jabloně v průběhu roku kolísá, 
v nadzemní části je nejvyšší zpravidla ke konci vegetačního období, v podzemní části 
v období dormance. V období nejvyšší koncentrace v nadzemní části se fytoplazmy vy-
skytují prakticky ve všech výhonech a listech; v jednotlivých výhonech však množství 
fytoplazem nejsou stejná.

Fytoplazmy se lépe množí při nižších teplotách, a proto vysoké letní teploty jejich kon-
centraci v pletivech nadzemních částí snižují. V zimním období v souvislosti s degradací 
floému množství fytoplazem v nadzemních částech klesá, s nástupem vegetace však 
dochází k reinvazi fytoplazem z kořenů do nadzemních částí.

Na napadených jabloních nejsou vždy viditelné projevy příznaků infekce, což souvisí s kon-
centrací fytoplazem v nadzemní části rostliny. V infikovaných rostlinách jabloní byl prokázán 
významný rozdíl ve výskytu fytoplazem v nadzemní části, kdy u bezpříznakových rostlin byla 
zjištěna velmi nízká koncentrace ve srovnání s příznakovými rostlinami; rozdíl v koncentraci 
fytoplazem v podzemní části u příznakových a bezpříznakových rostlin nebyl prokázán.

Problematika mírných (nevirulentních) a virulentních kmenů je předmětem současného 
výzkumu. Studium virulence jednotlivých kmenů ztěžuje fakt, že zejména starší stromy 
jsou díky opakované infekci přenašeči infikovány většinou více různými kmeny o různém 
stupni virulence a jejich poměrné zastoupení v napadené  rostlině se časem mění.

Výskyt
Proliferace jabloně je rozšířena ve většině evropských zemí, ve větší míře v oblastech 
západní a střední Evropy, včetně České Republiky. Na našem území pochází první údaje 
o výskytu této choroby z 60. let, k významnému šíření docházelo zejména v 70. le-
tech výsadbovým materiálem. Zavedením kontroly a důsledných selekcí postupně došlo 
v nových výsadbách ke snížení výskytu.

Od 90. let dochází v mnoha zemích k opětovnému šíření choroby. Např. průzkumy v Ně-
mecku prokázaly, že jsou infikovány téměř všechny stromy starší 8 let v extenzivních sa-
dech, zamoření intenzivních výsadeb je také velmi vysoké. Na území ČR je v posledních 
letech rovněž pozorován zvýšený výskyt, ve větší míře zejména ve starších, zanedbaných 
výsadbách, které jsou však dlouhodobým zdrojem infekce a odkud se infekce šíří také 
do produkčních výsadeb.

Hostitelské rostliny
Hlavními hostiteli jsou druhy rodu jabloň (Malus Mill.). Jabloň domácí (Malus x domestica) 
patří mezi silně vnímavé druhy, přičemž řada dalších druhů jabloní je ještě citlivějších. Je-
dinou doposud zjištěnou výjimkou je poměrně odolný japonský druh jabloň Sieboldova 
(Malus sieboldii).

Ojediněle jsou nacházeny také alternativní hostitelské druhy, jako např. některé pecko-
viny (třešeň, meruňka, švestka) a další ovocné a lesní dřeviny (hrušeň, hloh) i zástupci 
bylinných druhů (lilie, jiřina, šalvěj, jetel, svlačec a jiné plevele). S výjimkou hlohu však není 
jisté, zda v epidemiologii choroby hrají nějakou roli.

Příznaky
Typickými příznaky napadení jabloní fytoplazmou proliferace jabloně je proliferace oček 
a výhonů (metlovitost) a zvětšení palistů; zvětšení palistů však nemusí být na všech od-
růdách stejně zřetelné. Příznaky proliferace se objevují většinou jen u intenzivně rostou-
cích rostlin, především mladých rostlin krátce po napadení, u starších, déle napadených 
rostlin se objevují méně nebo nejsou vůbec. 

Nové metlovité výhony začínají prorůstat obvykle v druhé polovině vegetace, přibližně 
od ukončení prodlužovacího růstu zdravých letorostů a začátku vybarvování plodů. Na 
mladých rostlinách se v tomto období objevuje nejčastěji proliferace oček terminálních 
výhonů s neukončeným prodlužovacím růstem. Také z citlivých podnoží může prorůs-
tat velké množství slabých, od vrcholu postupně odumírajících výhonů. Metlovitost na 
starších stromech může být indukována také silným zpětným řezem, po kterém znovu 
následuje intenzivní růst výhonů. 

K nespecifickým příznakům patří především výrazně snížená velikost a kvalita (chuť, 
vybarvení) plodů, které jsou hlavními příčinami ekonomických ztrát. Dalšími pozorova-
nými projevy mohou být snížená vitalita a růst, předčasné olistění, pozdní a opakované 
kvetení, chloróza a červenání listů, které jsou menší s kratší stopkou. Konce výhonů mo-
hou být růžicovité, na kůře se mohou objevit nekrózy, kořeny bývají krátké, zmnožené  
a nitkovité. Průvodním znakem napadení proliferací je zvýšená citlivost k napadení pad-
lím jabloně (Podosphaera leucotricha).



Fytoplazmu proliferace jabloně v našich podmínkách přenáší mera Cacopsylla picta  
a  mera černožilná (C. melanoneura), v jiných částech Evropy také křísek trnkový (Fie-
beriella florii). Mezi jednotlivými druhy přenašečů jsou velké rozdíly jak v  schopnosti 
přenosu fytoplazem, tak i v intenzitě jejich výskytu a v množství infikovaných jedinců 
v závislosti na místních podmínkách (mikroklima, hostitelské rostliny, zdroje infekce, 
nadmořská výška). Rozdíly byly zjištěny i mezi jednotlivými populacemi v rámci druhu.

Obecně se dá říct, že největší schopnost přenosu má mera C. picta, výrazně menší mera 
černožilná a nejmenší křísek trnkový. Z epidemiologického hlediska je tento křísek zají-
mavý tím, že se jedná o polyfágní druh, tedy potenciálně schopný přenášet AP i na další 
hostitelské rostliny a také, že se na jabloních vyskytuje v období, kdy je v nich nejvyšší 
koncentrace fytoplazem, přičemž mery v tomto období již sají na zimních úživných 
rostlinách.

Výše zmíněné druhy mer migrují desítky a více kilometrů a zimují na jehličnanech ve 
vyšších polohách (v ČR přednostně na smrku). Mera černožilná je nejhojnější merou 
na našem území, hlavní hostitelskou rostlinou je hloh, ale její vývoj může proběhnout 
i na hrušních, jabloních a mišpulích. Je prvním vektorem fytoplazem, který nalétá po 
přezimování na hostitelské rostliny, a to podle průběhu počasí od konce února do po-
loviny dubna. Po nakladení vajíček a ukončení vývoje se noví dospělci na hostitelských 
rostlinách objevují v květnu, počátkem června pak tato nová generace migruje zpět na 
zimoviště. 

Hostitelskými rostlinami mery C. picta, na kterých probíhá její vývoj, jsou jabloně. Na své 
hostitele migruje ze zimovišť o 2-3 týdny později než mera černožilná. Nově vyvinutá 
generace pak během června migruje zpět na zimoviště. 

Detekce
Skutečnost, že množství fytoplazem v nadzemních částech rostlin kolísá v závislosti na 
ročním období a průběhu klimatických podmínek v jednotlivých letech, výrazně ovliv-
ňuje možnosti jejich detekce. Proto je správný odběr vzorků jednou z nejdůležitějších 
podmínek úspěšné detekce fytoplazem. 

Pro potvrzení přítomnosti fytoplazem v rostlině lze využít mikroskopické techniky 
(elektronová a fluorescenční mikroskopie) nebo biologické testy (roubování indikáto-
rových rostlin), pro určení druhu fytoplazmy je však nezbytné využití molekulárně-bio-
logických metod (analýza DNA pomocí polymerázové řetězové reakce). 

Ochranná opatření
Všechna ochranná opatření jsou pouze nepřímá a zahrnují především důslednou fyto-
sanitární kontrolu množitelských porostů a testování a ozdravování výchozích šlechti-
telských a množitelských materiálů. Množitelské výsadby je nutno zakládat v oblastech 
bez výskytu fytoplazem. Důsledná likvidace napadených rostlin a to jak ve vlastních 
výsadbách, tak i v jejich okolí, zpomaluje šíření infekce. Možná je také insekticidní ochra-
na v době náletu mer do výsadeb ze zimovišť, termín a četnost ošetření závisí podle 
dostupných metodik na množství týdenního záchytu a počtu infikovaných jedinců.

Nadějná je také ochrana prostřednictvím rezistentních podnoží, přičemž zejména vý-
sledky probíhajícího šlechtění podnoží M. sieboldii a jejich kříženců jsou v tomto směru 
velice slibné.

Projevy příznaků a jejich intenzita nejsou stejné ani u matečné rostliny a rostlin z ní 
vypěstovaných. Z materiálu odebraného z infikovaných, ale bezpříznakových matečných 
rostlin mohou vyrůst rostliny se silným projevem příznaků a naopak, proto nemůže 
být bezpříznakovost napadených rostlin automaticky považována za projev přítomnosti 
mírných kmenů fytoplazmy.

Jabloň mohou napadat i další fytoplazmy, především ze skupin žloutenky aster a stolburu, 
a to i s projevem příznaků podobným proliferaci jabloně. Chlorózy a diskolorace mohou 
být způsobené nedostatečnou výživou, zejména jsou-li na stromě pouze tyto příznaky. 
Růžicovitost výhonů způsobuje nejčastěji nedostatek zinku. Příznaky podobné nedostat-
ku vody a živin způsobují také tracheomykózy.

Přenos
Fytoplazmy nejsou přenosné mechanicky ani semeny či pylem. Jejich šíření zabezpečují 
hmyzí přenašeči (mery, křísi) a u kulturních rostlin především člověk prostřednictvím 
vegetativně množeného rostlinného materiálu. 

Při přenosu hmyzem následuje po období sání na infikovaných rostlinách (trvá několik 
hodin či dní) období množení a šíření fytoplazem v hmyzím těle. Infekčním se tak přenašeč 
stává až po uplynutí určité inkubační doby, v závislosti na teplotě za 2 až 4 týdny. Infikována 
mohou být všechna vývojová stadia kromě vajíček, jedinec zůstává infekční po celý život.

Fytosanitární opatření
Fytoplazma proliferace jabloně je podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 
a o změně některých souvisejících zákonů, a vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti 
zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, regulova-
ným škodlivým organismem, vyskytujícím se v EU a závažným pro celé Společenství. 
Zavlékání a rozšiřování tohoto organismu je na území Společenství zakázáno.

Zásilky rostlin jabloně určené k pěstování, dovážené na území EU z jiných než členských 
států EU (ze třetích zemí), kde se vyskytuje fytoplazma proliferace jabloně, musí být 
opatřeny rostlinolékařským osvědčením, které ve vztahu k AP potvrzuje splnění urči-
tých, vyhláškou č. 215/2008 Sb. stanovených zvláštních požadavků. Jednou z možností 
splnění podmínek je, že rostliny musí pocházet z oblastí prostých AP. Druhou možností 
je, že rostliny, s výjimkou těch, které byly vypěstovány ze semen, musí být buď úředně 
uznány podle certifikačního schématu, ve kterém je požadováno, aby rostliny pocházely 
v přímé linii z materiálů udržovaného ve vhodných podmínkách a úředně testovaného 
s použitím vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně 
na AP a shledaného v těchto testech prostým AP, nebo musí pocházet v přímé linii 
z materiálu udržovaného ve vhodných podmínkách a v průběhu posledních šesti ukon-
čených vegetačních období alespoň jednou úředně testovaného s použitím vhodných 
indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na AP a shledaného 
v těchto testech prostým AP. Zároveň musí splňovat podmínku, že na rostlinách v místě 
produkce nebo na náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku 
posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky AP. Z někte-
rých třetích zemí navíc platí obecný zákaz dovozu jabloní do EU, takže tyto požadavky 
se týkají prakticky jen zemí, z nichž je možné dovážet, tj. evropských zemí, které nejsou 
členskými státy EU, neevropských zemí ze středozemní oblasti, dále z Austrálie, Kanady, 
Nového Zélandu a kontinentálních států USA.

Obdobné podmínky platí pro přemisťování rostlin jabloně v rámci EU, tyto rostliny zase 
musí být opatřeny rostlinolékařským pasem, který potvrzuje splnění výše uvedených 
podmínek.
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