
tvaru i barvy, avšak menší a se sníženým obsahem cukru. Mnoho jiných odrůd 
má projevy příznaků na plodech velmi mírné, jako např. Napoleonova. Také na 
plodech višní se mohou objevit příznaky, např. na odrůdě Montmorency menší 
velikost a světlejší barva plodů. 
Na některých odrůdách jso u viditelné také příznaky předčasného červenání listů, 
např. na odrůdách Sam, Van a Lapins. Červenofi alové až bronzové zbarvení se 
projevuje zejména na nejstarších listech, počínaje červenáním mezižilkového 
pletiva. Objevuje se koncem srpna (někdy i dříve), většinou po nástupu chladných 
nocí.
Příznaky nejsou pozorovatelné každý rok a nemusí se objevit na celé koruně 
rovnoměrně, mohou být viditelné jen na některých větvích. U některých odrůd 
(např. Sam, Lambert) dochází také k růstové depresi stromů.
Škodlivost LChV je různá a závisí na řadě faktorů, důležitý je zejména vliv odrůdy, 
druhu a kmene viru a klimatických podmínek. K nejcitlivějším patří severoamerické 
odrůdy Van, Sam a Lambert, u kterých dochází k silnému snížení kvality plodů. 
LChV-2 je škodlivější než LChV-1 (zejména některé kmeny), k silnějšímu poškození 
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Biologie
Původci maloplodosti třešně jsou dva viry čeledi Closteroviridae, virus maloplodosti 
třešně-1 (Little cherry virus-1, LChV-1) a virus maloplodosti třešně-2 (Little cherry 
virus-2, LChV-2) (oba souhrnně dále také jako LChV). LChV-2 se řadí do rodu 
Ampelovirus, LChV-1 není zařazen do žádného rodu. 
LChV-2 je přenášen červcem javorovým, u viru LChV-1 není doposud znám žádný 
vektor. Oba viry se však přenáší stejně jako ostatní rostlinné viry vegetativní 
cestou, především prostřednictvím množitelského materiálu. Zdrojem infekce 
ovocných odrůd třešní a višní jsou v oblastech výskytu červce javorového okrasné 
druhy třešní, zejména sakura ozdobná, které jsou infi kovány bez projevu příznaků 
infekce.
Červec javorový je široce polyfágní druh, napadající mnoho druhů listnatých stromů 
a keřů z různých čeledí. Je to nejběžnější druh červce na listnatých dřevinách. U nás 
ho nejčastěji najdeme na javoru, olši, jasanu, jabloni, hlohu, jírovci, moruši a révě. 
Červec javorový je celosvětově rozšířen, za původní oblast výskytu se považuje 
Evropa.

Výskyt
Maloplodost třešně se vyskytuje celosvětově ve všech oblastech pěstování třešní. 
V Evropě byla detekována v řadě zemí, např. Belgii, Itálii, Německu, Polsku, 
Rumunsku, Řecku, Švýcarsku a Velké Británii. V České republice byly v posledních 
letech zjištěny ojedinělé výskyty LChV-1, a to na třešních i višních, na kterých byly 
rovněž pozorovány příznaky napadení.

Hostitelské rostliny
Hostitelskými rostlinami jsou zejména třešně a višně (rod Prunus). Ačkoli 
hospodářsky významní hostitelé jsou ovocné odrůdy třešně (Prunus avium) a višně 
(P. cerasus), hlavními přirozenými hostiteli jsou okrasné druhy třešní a višní: višeň 
vyříznutá (P. incisa), sakura ozdobná (P. serrulata), P. sieboldii, třešeň chloupkatá 
(P.  subhirtella), P. x yedoensis, střemcha Maackova (P. maackii), P. sargentii. Infi kované 
mohou být také višeň turecká (P. mahaleb) a višeň plstnatá (P. tomentosa). 
Ostatní ovocné druhy peckovin (meruňka, broskvoň, švestka a mandloň) nejsou 
známy jako hostitelské rostliny, dokonce se je ani nepodařilo pokusně infi kovat.

Příznaky a škodlivost
Příznaky maloplodosti na plodech se intenzivně projevují pouze na některých 
odrůdách a míra jejich projevu je závislá také na použité podnoži a klimatických 
podmínkách. Projev příznaků na plodech podporují například nízké jarní teploty, 
velký vliv na snížení velikosti plodů má použitá podnož. 
U citlivých odrůd dochází zpočátku k víceméně normálnímu vývoji plodů, ale 
krátce před dozráním plodů (1–2 týdny) dochází k prudkému zpomalení procesu 
dozrávání. Např. na odrůdách Hedelfi ngenská a Lambert je projev příznaků velmi 
silný, plody jsou malé, trojúhelníkovitého tvaru, zploštělé, na plochých stranách 
kožovité, špatně vybarvené, bez chuti; podobně zřetelné příznaky jsou také na 
odrůdách Lapins, Celeste a Sweetheart. Plody odrůd Sam a Van jsou normálního 
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Nová, do té doby neznámá choroba maloplodosti třešně (Little cherry disease, 
LChD), byla v první polovině minulého století původcem naprosté devastace velmi 
úspěšně se rozvíjejícího pěstování třešní v kanadské provincii Britská Kolumbie. 
Od objevení prvních projevů onemocnění v jediném třešňovém sadu v roce 1933 
uběhlo jen něco přes 10 let k jeho úplnému rozšíření v celé tamější oblasti pěstování 
třešní. Tou dobou byl za pomoci řady pokusů potvrzen nejen pravděpodobný virový 
původ, ale i pravděpodobný zdroj infekce – introdukované bezpříznakové stromy 
japonské okrasné třešně, sakury ozdobné (Prunus serrulata). Mnohem později byl 
potvrzen také přenašeč původce této choroby, červec javorový (Phenacoccus 
aceris). V důsledku cíleného uplatňování ochranných opatření, která spočívala mimo 
jiné i v důsledné likvidaci napadených stromů, zůstal ve druhé polovině minulého 
století v nejvíce postižené oblasti jen pouhý zlomek někdejší rozsáhlé produkce. 
Choroba se rozšířila i do Spojených států, zejména státu Washington, kde měla 
a má podobně závažné dopady.
Přestože původci maloplodosti třešně byli detekováni rovněž v řadě evropských 
zemí, větší ekonomické škody byly od devadesátých let minulého století pozorovány 
pouze v severním Německu v souvislosti s introdukcí citlivých severoamerických 
odrůd třešní a výsadbou infi kovaného materiálu.

2
Obr. 1: Špičaté plody na třešních.

Obr. 2: Nezralé plody na višních v době sklizně.

MALOPLODOST TŘEŠNĚ
Little cherry disease
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však dochází při směsné infekci obou virů, a to i na méně citlivých kultivarech.
Okrasné druhy třešní a višní jsou obvykle bezpříznakové, což z nich činí nenápadný, 
ale účinný zdroj infekce a výsadba takto napadených stromů je významnou cestou 
šíření LChV do dalších oblastí.

Detekce
Vzhledem k tomu, že neexistují spolehlivé a komerčně vyráběné protilátky, 
které by v praxi umožnily využití rychlé a spolehlivé sérologické metody (ELISA 
testů), byla až do zavedení molekulárních technik jedinou dostupnou metodou 
detekce maloplodosti třešně metoda roubování a očkování na dřevinné indikátory. 
Nejpoužívanější jsou indikátory Sam a Canindex 1, na jejichž listech se po přenosu 
projevují typické příznaky LChD. Tato metoda se dlouho jevila jako poměrně 
spolehlivá, i když pochopitelně neumožňovala rozlišit původce choroby LChV-1 
a LChV-2. Nejnovější poznatky však ukazují, že je tato metoda spolehlivá pouze 
v případě detekce LChV-2, neboť při naroubování izolátů LChV-1 je projev příznaků 
na uvedených indikátorech buď velice slabý nebo dokonce žádný. Mechanickou 
inokulací na bylinné indikátory se LChV nepodařilo přenést, takže tato metoda 
není pro detekci LChD využitelná. 

kromě osiva, dovážené z neevropských zemí, ve kterých se LChV vyskytuje, musí 
navíc splňovat předepsané zvláštní požadavky, týkající se LChV. To znamená, že 
rostliny musí být buď úředně uznány podle certifi kačního schématu, ve kterém 
je požadováno, aby rostliny pocházely v přímé linii z materiálu udržovaného ve 
vhodných podmínkách a úředně testovaného za použití vhodných indikátorových 
rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na LChV a v těchto testech 
shledaného prostým LChV. Nebo musí být tyto rostliny přímo získány 
z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a byl alespoň jednou 
během posledních tří ukončených vegetačních období úředně testován za použití 
vhodných indikátorových rostlin nebo jiných rovnocenných metod nejméně na 
LChV a byl v těchto testech shledán prostým LChV. 
Dalšími požadavky jsou garance, že na těchto rostlinách v místě produkce nebo na 
náchylných rostlinách v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledních 
tří ukončených vegetačních období pozorovány žádné příznaky napadení LChV. 
Pro vnitřní trh EU nejsou stanovena žádná fytosanitární opatření k zabránění 
šíření LChV. 

Text: Ing. Gabriela Schlesingerová, PhD.

Foto:
Obr. 1–4: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., 

Oddělení ochrany rostlin
Obr. 5: http://pnwhandbooks.org/plantdisease/host-disease-descriptions/cherry-

prunus-sp-little-cherry
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V případě objevení se choroby je vhodná okamžitá likvidace napadených stromů, 
a při potvrzení původce LChV-2 také zavedení monitoringu červce javorového 
a na jeho základě pak i zvážení případných ochranných opatření proti šíření 
přenašeče. V sadech s nízkým výskytem červce obvykle dochází jen k velmi 
pomalému šíření choroby.

Fytosanitární opatření
Původce maloplodosti třešně LChV (ve vyhlášce č. 215/2008 Sb. uveden jako Little 
cherry pathogen) je podle platné fytosanitární legislativy EU a ČR regulovaným 
škodlivým organismem, jehož neevropské izoláty je zakázáno zavlékat a rozšiřovat 
na území EU, pokud se vyskytují na rostlinách Prunus cerasus L., Prunus avium L., 
Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata 
Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis 
Matsum., a křížencích a jejich kultivarech, určených k pěstování, s výjimkou osiva. 
Rostliny všech druhů rodu Prunus určené k pěstování, kromě osiva, je na území 
EU možno dovážet pouze z ostatních evropských zemí a z Alžírska, Ceuty, 
Egypta, Izraele, Jordánska, Libanonu, Libye, Maroka, Melilly, Sýrie, Tuniska, 
Turecka, Austrálie, Kanady, Nového Zélandu a kontinentálních států USA. 
Rostliny všech druhů rodu Prunus, náchylných k LChV, určené k pěstování, 
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Symptomatologická metoda hodnocení příznaků napadených rostlin je pomocným 
orientačním prvkem při hodnocení výskytu LChD v terénu, především u citlivých 
odrůd. Příznaky na plodech je nutno hodnotit na zdravě vypadajících stromech 
a větvích s normální násadou plodů. U oslabených stromů může být totiž menší 
velikost a slabší vybarvení způsobeno jinou příčinou než LChD, např. namrznutím 
větví, nedostatkem zinku nebo naopak příliš velkou násadou plodů, při které 
ovšem nedochází ke změnám chuti. 
Díky rozlišení a popisu původců LChV-1 a LChV-2 na molekulární úrovni je 
dnes k dispozici možnost spolehlivé detekce a identifi kace těchto virů metodou 
reverzní transkripční polymerázové řetězové reakce za použití primerů 
navržených na základě konzervativních úseků genů tak, aby byly schopny zachytit 
všechny známé izoláty těchto virů.

Ochranná opatření
Virem napadené stromy nelze léčit, proto je jedinou možnou ochranou 
uplatňování preventivních opatření. K nejdůležitějším patří použití kvalitního, 
zdravého materiálu z uznané sadby nejlépe evropského původu, upřednostnění 
výsadby méně citlivých odrůd, jakož i prostorová izolace ovocných výsadeb 
třešní a višní od okrasných, zejména v oblastech výskytu přenašeče. Obr. 3: Nedozrálé plody na višních po sklizni.

Obr. 4: Příznaky na listech třešně.
Obr. 5: Příznaky na plodech třešně (nahoře zdravé, dole napadené).


