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Vymezení přednášky

KARANTÉNA ROSTLIN

• hodnocení fytosanitárního 
rizika dosud neregulovaných 
ŠO, nově zavlečených nebo 
potenciálně invazních

• fytosanitární opatření 
proti zavlékání a šíření 
karanténních škodlivých 
organismů (ŠO)

METODY OCHRANY ROSTLIN
proti novým neregulovaným ŠO

• nové, zpravidla nepůvodní ŠO, 
u nichž zavedení fytosanitární 
regulace není odůvodněné nebo 
není možné

• ŠO s ukončenou fytosanitární 
regulací / zrušeným karanténním 
statusem



Lesní a okrasné dřeviny



http://www.plantsentinel.org/sentinel-plants/



háďátko borovicové
Bursaphelenchus xylophilus

 regulovaný ŠO

 hlístice žijící ve dřevě borovic

 přenašeči: kozlíčci rodu 
Monochamus

 ze Sev. Ameriky zavlečena do JV 
Asie, v r. 1999 zjištěna v Evropě

 Evropa: Portugalsko + Madeira, 
izolovaná území ve Španělsku

 ČR: bez výskytu, pouze záchyty 
v dřevěných obalech

foto V. Čermákfoto V. Čermák

foto V. Čermák







Polník jasanový
Agrilus planipennis

 regulovaný ŠO

 podkorní škůdce jasanů

 původ vých. Asie, zavlečen do Sev. 
Ameriky a evropské části Ruska

 v invadovaných oblastech drastické 
dopady

 stejně jako háďátko borovicové patří 
mezi ŠO, které se od 2020 stanou 
tzv. prioritními ŠO Unie – povinnost 
zpracovat pohotovostní plán foto C. Asaro, Bugwood.org 

foto D. Cappaert, Bugwood.org 

foto A. Wagner, Bugwood.org 







kozlíček 
Anoplophora glabripennis

 regulovaný ŠO 

 dřevokazný škůdce listnáčů

 opakovaně zavlékán do Evropy

 výskyty v Evropě často v okolí 
firem dovážejících zásilky z Číny 
na dřevěných paletách (žula aj.)

 eradikace ohnisek výskytu 
nejsou vždy úspěšné

 ČR: izolovaný nález 2004, dále jen záchyty v dřev. 
obalech, nynější status: bez výskytu



Lýkohub
Polygraphus proximus 

 ŠO regulován v rámci 
neevropských druhů Scolytidae

 podkorní škůdce jedle a dalších 
jehličnanů

 přenašeč Ophiostoma spp. a 
Ceratocystis spp.

 zavlečen z vých. Asie na záp. 
Sibiř a do evropské části Ruska 

 v invadovaných oblastech 
napadá i zdravé stromy

 EPPO PRA: zřejmě značné 
riziko, ale řada nejistot

 EU: příprava rozšíření 
fytosanitární regulace

www.zin.ru foto S. Astapenko, gd.eppo.int





• v

EPPO PRAs: http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm



Phytophthora ramorum Eutypella parasitica Phytophthora x alni 
foto K. Černý, VÚKOZ



https://www.forestresearch.gov.uk/news/finding-phytophthora-
ramorum-in-the-natural-environment-of-north-vietnam/



Ovocné, okrasné (a lesní) dřeviny



bakterie
Xylella fastidiosa

 regulovaný ŠO

 > 200 druhů hostitelů: ovocné 
plodiny a okrasné dřeviny, ale i 
lesní dřeviny, např. duby a javory

 původní v Americe, 
zavlečena do Evropy

 přenašeči: křísi

 hlavní přenašeč v Evropě: 
pěnodějka obecná (Philaenus 
spumarius)

 2013 Itálie, dále Francie,  
Španělsko, 

 ČR: 2017 podezření na výskyt
- nepotvrzeno

foto J. Beránek



Xylella fastidiosa

foto E. Oriešek





další ŠO s aktuálním rizikem 
pro ovocné dřeviny



Marssonina coronaria 
(Diplocarpon mali)

Rhagoletis batavaEurytoma schreineri

foto H. Řehořováfoto O. Pultar

foto B. Trnková



Rhagoletis completa

 regulovaný ŠO – v rámci neevropských druhů 
čeledi vrtulovití (Tephritidae)

 ořešák – Juglans spp.

 ČR: poprvé 2017 (K. Holý, VÚRV), další 
výskyty - ÚKZÚZ v r. 2018, vše na Moravě

 vzhledem k rozšíření v Evropě není nutné ani 
odůvodněné přijímat fytosanitární opatření

 monitoring – žluté lepové desky

 potřeba stanovit strategii a metody ochrany

foto K. Holý

foto K. Holý



bejlomorka klikvová
Dasineura oxycoccana

 neregulovaný ŠO

 napadá rostliny brusnice 
chocholičnaté (kanadská borůvka) 

 původ Severní Amerika, v Evropě 
výskyt v některých zemích

ČR

 první výskyt 2016

 larvy ve vrchol. pupenech rostlin

 úřední průzkum 2016-2017: další 
výskyty na plantážích kanadských 
borůvek

 na území ČR zřejmě značně 
rozšířena a přehlížena

 nezaznamenány významné škody: 
nebudou přijímána fytosanitární 
opatření

foto B. Trnková

foto B. Trnková

foto B. Trnková





Réva vinná



Grapevine flavescence 
dorée phytoplasma (GFD)

 regulovaný ŠO

 réva vinná i další hostitelé

 hlavní přenašeč křísek révový 
(Scaphoideus titanus)

 rozšíření GFD: jen v Evropě

ČR

 celé území ČR – od 2007 
chráněná zóna v EU

 každoroční ověřování 
nepřítomnosti ŠO v CHZ 
cíleným průzkumem

 status: bez výskytu



křísek révový 
Scaphoideus titanus

 neregulovaný ŠO

 réva vinná i další hostitelé

 hlavní přenašeč GFD

 rozšíření S. titanus: původ Sev. 
Amerika, zavlečen do Evropy

ČR

 každoroční detekční průzkum 
spolu s průzkumem GFD

 zjištěn poprvé 2016 na jižní 
Moravě, dále se šíří

2017

foto J. Beránek





https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/161212



Chmel



Verticillium nonalfalfae

 Verticillium albo-atrum: 
ŠO regulovaný na rozmnož. 
materiálu chmele 

 druh V. albo-atrum nedávno 
rozdělen na
• V. albo-atrum sensu stricto – napadá 

hlavně brambory

• V. alfalfae – napadá vojtěšku

• V. nonalfalfae – napadá chmel a jiné 
plodiny

 výskyt v řadě zemí světa 
s produkcí chmele

 škody: 
• JV Anglie: ukončení pěstování 

chmele

• Bavorsko: totální ztráta výnosů

• Slovinsko: 1997 - šíření letální 
formy, do roku 2013 bylo úředně 
nařízeno zničit 147 ha chmelnic

foto I. Svobodová

foto I. Svobodová



Verticillium nonalfalfae

ČR

 2017 – potvrzen první výskyt v 
ČR na produkčních chmelnicích

 zjištěno při úředním monitoringu 
– neobvyklé příznaky

 dvě chmelnice v okrese Přerov

 odrůdy Kazbek a Sládek

 odhad napadení cca 15–25 %

 podzim 2017: doporučená 
opatření v zamořeném podniku

 jaro 2018: nařízení mimořádných 
rostlinolékařských opatřeních s 
cílem eradikace ŠO – likvidace 
napadených chmelnic

foto I. Svobodová



Brambor



Bakteriální hnědá hniloba bramboru

Ralstonia solanacearum
race 3

 regulovaný ŠO

 hlavní hostitel brambor

ČR

 výskyty v říční vodě a 
v kořenech lilku potměchuti 
Solanum dulcamara

 duben 2018: záchyty v 
egyptských bramborách
v obchodní síti

foto R. Zavadil



Mapa odběrových míst v tocích v rámci průzkumu RS v roce 2016 
– Labe, Dyje a jejich přítoky (autor L. Wasserbauerová, ÚKZÚZ)

Bakteriální hnědá hniloba bramboru

Ralstonia solanacearum
race 3

foto Odbor diagnostiky, ÚKZÚZ





Miříkovitá zelenina, (brambor)



Candidatus Liberibacter 
solanacearum

 neregulovaný ŠO

 bakterie poprvé detekována r. 
2008 – N. Zéland a v USA

 v Evropě poprvé r. 2010 ve 
Finsku, nyní v řadě zemí

 na lilkovitých a miříkovitých

 přenašeči: merovití (Psyllidae)

 haplotypy A, B, C, D, E

 škody:
• Amerika a Austrálie&Oceánie: 

choroba brambor „zebra chip“

• Evropa: poškození mrkve, celeru,...

 běžně detekována v osivu, ale 
šíření osivem dosud nepotvrzeno 



Candidatus Liberibacter 
solanacearum

ČR

 status výskytu ŠO – ?

 Monger et Jeffries (2017): nález CLs 
v archivních vzorcích osiv 
miříkovitých z Československa 
(1988) a z ČR (2013)

 úřední detekční průzkum CLs v 
porostech mrkve, celeru a bramboru 
od 2017 – výsledky negativní

 záchyty v osivu miříkovitých 
dodaném z IT a FR – testování na 
žádost české firmy před vývozem

 probíhá přetestování archivních 
vzorků osiva u této firmy

 rozšíření průzkumu i na vektory a 
plevelné miříkovité


