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Testování sadbových brambor na karanténní bakteriózy bramboru 

Z  karanténních  škodlivých  organismů  bramboru  jsou  stále  z hlediska  rozsahu  průzkumu, 

testování  a  případného  nařizování  mimořádných  rostlinolékařských  opatření  nejzávažnější 

karanténní  bakteriózy  bramboru,  tzn.  původce  bakteriální  kroužkovitosti  bramboru 

-Clavibacter  michiganensis  spp.  sepedonicus (dále  jen  „původce  kroužkovitosti“  nebo 

„CMS“) a původce bakteriální hnědé hniloby bramboru -  Ralstonia solanacearum (dále jen 

„původce hnědé hniloby“ nebo „RS“). 

V roce 1996 byl v České republice poprvé oficiálně potvrzen výskyt původce kroužkovitosti a 

od roku 1997 je prováděn každoročně, v souvislosti s opakovanými výskyty CMS v tuzemské 

produkci brambor, odběr a testování vzorků na přítomnost CMS ze všech partií sadbových 

brambor tuzemské produkce. Smyslem tohoto opatření je, v souladu s vyhláškou č. 331/2004 

Sb.,  o  opatřeních  k zabezpečení  ochrany  proti  zavlékání  a  šíření  původce  bakteriální 

kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 

Sb.,  snaha  o  zajištění  výsadby  rozmnožovacího  materiálu  bramboru  prostého  původce 

kroužkovitosti.

Testování vzorků sadbových brambor na přítomnost RS se doposud obligatorně provádělo 

pouze  z partií  rozmnožovacího  materiálu  základní  kategorie.  První  výskyt  původce  hnědé 

hniloby  na  území  ČR  byl  laboratorně  potvrzen  v roce  2010  ve  vzorku  povrchové  vody 

používané  k závlaze  odebraném v lokalitě  povodí  Labe.  V souvislosti  s tímto  nálezem byl 

proveden další cílený průzkum výskytu RS v povodí řeky Labe zaměřený jak na odběr dalších 

vzorků vody, tak i na odběr vzorků rostlin z pobřežní vegetace. Na základě tohoto průzkumu 

byl  v roce 2011 prokázán další  výskyt  RS ve vzorku vody,  odebraném ale  v jiném místě 

odběru (ve vzdálenější lokalitě) než v roce 2010.
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V listopadu a prosinci 2011 obdržela SRS oznámení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenské republiky a Odboru ochrany rastlín Ústredného kontrolného a skúšobného 

ústavu poľnohospodárského  v Bratislavě o zjištěných výskytech původce hnědé hniloby ve 

2 partiích konzumních brambor původem z České republiky. Dle výše uvedené vyhlášky bylo 

pracovníky SRS provedeno další odborné šetření za účelem zjištění zdroje infekce a rozsahu 

pravděpodobného zamoření, tzn. zjištění dodavatelů sadby brambor (pěstitelů rodičovských 

klonově  příbuzných  partií  brambor  k partiím  zamořeným  RS)  a  odběratelů  rodičovských 

klonově  příbuzných  partií  sadbových  brambor  (pěstitelů  sesterských  klonově  příbuzných 

partií  konzumních  brambor  k partiím  zamořeným  RS).  Výsledky  šetření  byly  následně 

využity pro stanovení rozsahu a zaměření průzkumu výskytu původce hnědé hniloby v roce 

2012. U daných pěstitelů byl v roce 2012 proveden cílený průzkum výskytu původce hnědé 

hniloby,  který spočíval  v  odběru a testování  vzorků brambor  na přítomnost  RS z veškeré 

produkce brambor u těchto pěstitelů, tedy ze všech partií sadbových i nesadbových brambor. 

Výskyt původce hnědé hniloby byl potvrzen v 1 partii konzumních brambor.

Na základě opakovaných výskytů původce hnědé hniloby v roce 2010 a 2011 ve vzorcích 

povrchové  vody  používané  k závlaze  a  prokázaného  výskytu  původce  hnědé  hniloby 

v partii  konzumních  brambor  vypěstované  v roce  2012  na  území  ČR,  Státní 

rostlinolékařská  správa  oznamuje,  že  v roce  2013  bude  prováděno  testování  na 

přítomnost  RS  ze  všech  partií  sadbových  brambor  tuzemské  produkce  základní  i 

certifikované kategorie. 

Ing. Miloslava Táborská

vedoucí odboru ochrany proti škodlivým organismům
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