
Úvod
Za pravlast dnešního kulturního typu slunečnice roční (Helianthus

annuus) je pokládáno Mexiko a Peru. Vznikla pravděpodobně hybridiza-
cí planých druhů H. annuus a H. petiolaris (slunečnice řapíkatá). V Evro-
pě se stala slunečnice známou koncem 16. století. Po řepce je naší nej-
významnější pěstovanou olejnatou plodinou. Plíseň slunečnice (Plasmo-
para halstedii) není díky pěstování rezistentních hybridů nejrozšířenější
chorobou slunečnice, přesto si zasluhuje naši pozornost. Působí škody,
které nelze považovat za ekonomicky bezvýznamné. Poprvé byla po-
psána v USA v roce 1888, v Evropě byl první výskyt zaznamenán v roce
1931. Od roku 1977 se šíří natolik, že je považována za významnou
chorobu produkčních ploch slunečnice evropského zemědělství.

Taxonomické zařazení a nomeklatura
Chromista: Oomycota (Oomycety), Oomycetes, Peronosporomyceti-
dae, Peronosporales, Plasmopara
odborný název: Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese et de Toni, syno-
nymum: Peronospora halstedii Farlow, Plasmopara helianthi Novotěl-
nova
Anglicky – Downy mildew of sunflower
Francouzsky - Mildiou du tournesol 
Španělsky – Mildiú del girasol
Rusky – Loščnaja mučnistaja rosa podsolněčnika
Bayerův počítačový kód: PLASHA

Zeměpisné rozšíření
Evropa: Albánie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Francie, Gru-

zie, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Moldávie, Německo, Nizozemsko,
Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Švý-
carsko a Ukrajina.

Asie: Ázerbájdžán, Čína, Gruzie, Indie, Írán, Irák, Izrael, Japonsko, Ka-
zachstán, Pákistán, Rusko, Turecko.

Afrika: Egypt, Etiopie, Jižní Afrika, Keňa, Maroko, Uganda, Zimbabwe.
Amerika: Kanada, USA, Dominikánská republika, Argentina, Brazílie,

Chile, Paraguay, Uruguay.
Oceánie: Austrálie, Nový Zéland.

Hostitelské rostliny
P. halstedii napadá široký okruh hostitelů obzvláště z řádu rostlin

hvězdnicotvarých (Asterales) zastoupených jedinou čeledí rostlin
hvězdnicovitých (Asteraceae). Kromě slunečnice roční (Helianthus an-

nuus) je infekční pro slunečnici hlíznatou (Helianthus tuberosus), třa-
patku (Rudbeckia), pelyněk (Artemisia), nestařec neboli celestýnu
(Ageratum), dvouzubec (Bidens), hadí mord (Scorzonera) starček, (Se-
necio) mužák (Silphium) celík (Solidago), kozí bradu (Tragopogon),
sporýš (Verbena), sporýšovku (Verbesina), řepeň (Xanthium), ambrosii
(Ambrosia), hvězdnici (Aster), turan (Erigeron), sadec (Eupatorium),
chrpu (Centaurea) a další rody rostlin.

Biologie
Oospora (trvalá spora) houby klíčí krátkým myceliem, na kterém

se vytváří jedno nebo více sporangií, v něm se diferencují zoospory,
které se následně uvolní. Pokud je přítomna volná voda, zoospory se
rychle pohybují ke kořenům, vlásečnicovým kořínkům, lodyze nebo
vzácně k listu. Do hostitelské rostliny pronikají pokožkou. Rozrůstají
se v mezibuněčných prostorách systémově pomocí mycelia, a to do
celé rostliny s výjimkou meristému. Za příznivých podmínek bývá vy-
tvořen sporangiofor, který vyrůstá ze stomat v postiženém pletivu
a na něm se tvoří sporangia. Oospory se nacházejí ve všech částech
napadené rostliny, především však v kořenech.

P. halstedii je půdní patogen. Jeho oospory infikují mladé semenáč-
ky slunečnice a v tomto případě dochází k vážným infekcím. Přenos
semeny (myceliem nebo oosporami) je pozorován zřídka, počet napa-
dených semen je totiž velmi nízký (méně než jedno procento z tisíce
semen ze systémově infikovaných slunečnic) a vede k infekci nepatrné-
ho procenta rostlin. Houba se šíří sekundárně větrem pomocí sporan-
gií na nadzemní části rostlin. Obvykle jsou infekce sporangiemi málo
významné, ovšem při příznivých klimatických podmínkách v některých
oblastech jsou považovány za důležitý faktor pro šíření choroby. Kro-
mě toho bylo zjištěno, že druhotná infekce prostřednictvím sporangií
je schopná v průběhu sezóny vyvolat v rostlinách latentní (bezpřízna-
kové) onemocnění a vytvořená semena mohou přenášet houbu v la-
tentní formě.

Vlhkost a teplota jsou nejdůležitější faktory prostředí, které ovliv-
ňují infekci a šíření. Optimální teplota pro klíčení oospor je 14 až
16 °C. Zoospory vyžadují k zachování životnosti a pohybu směrem
k místům infekce volnou vodu. Proto jsou dešťové srážky nebo inten-
zivní závlaha základní podmínkou primární infekce, hlavně během kri-
tických dvou až třech týdnů po výsevu.

Ve světě je známo dosud 14 různě agresivních ras houby, z kterých
by rekombinací mohly vznikat další rasy. Typizace ras metodou studia
náchylnosti různých odrůd není u nás dosud běžně prováděna.

Příznaky
P. halstedii vytváří příznaky onemocnění v závislosti na stáří pletiva,

množství inokula, podmínkách prostředí a na odrůdové reakci. Plíseň
se objevuje po celou dobu vegetace, od fáze dvou listů do kvetení.
Nejdůležitějšími projevy napadení jsou: padání klíčních rostlin; systé-
mová infekce lodyhy, listů a květního úboru; systémová infekce omeze-
ná na děložní listy; infekce kořenů nebo kořenového krčku vzniklá pod
zemí; listová infekce v podobě hranatých skvrn na listech.

Slunečnice napadené systémovou infekcí jsou zakrslé, růst lodyh je
potlačen, internodia jsou krátká, takže rostliny mají zhuštěný habitus
s blízko nad sebou nasazenými listy. Lodyhy i řapíky listů jsou často
ztlustlé, řapíky listů vstřícné, čepele deformované. Na svrchní straně
listů se podél hlavních žilek objevují charakteristicky světlezelené až
žluté skvrny. Napadení listu postupuje od báze listu směrem ke špičce.
Nejdříve bývají napadeny nejstarší listy. Za vlhka se na spodní straně
listu vytvoří bělavý, později šedavý vyvýšený povlak sporangioforů
a sporangií houby. Pokud jsou napadeny mladé rostliny, sporangia se
vyskytují na obou stranách listů, tyto žloutnou až nekrotizují, seme-
náčky odumírají. Předčasné odumírání rostlin způsobuje patogen v dů-
sledku nekróz lodyh. Úbory jsou velmi malé, deformované, se špatně
vyvinutými květy. 

Plíseň
slunečnice
Plasmopara halstedii

Počáteční příznaky systémové infekce P. halstedii na listu slunečnice
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Většina systémově infikovaných rostlin odumře před dozráním se-
men, popřípadě produkuje jen ojedinělá životaschopná semena. Výno-
sové ztráty dosahují 50 %, ve výjimečných případech až 95 %.

Detekce a identifikace
Rostliny vzešlé z napadeného osiva zůstávají obvykle bez příznaků,

ale mohou zamořit půdu rozmnožovacími útvary houby, jako jsou
sporangia nebo oospory. I časově náročnými laboratorními postupy
lze obtížně zjistit přítomnost semenem přenosného inokula. Poměrně
efektivními imunochemickými způsoby, např. nepřímou imunofluores-
cenční reakcí nebo barevnou reakcí s křenovou peroxidázou, lze pro-
kázat mycelium v zárodku semen. Úspěšnou metodou pro detekci
P. halstedii je ELISA, která byla navržena pro následné kontroly dová-
žených partií osiva nebo porostu první generace v karanténě. Vyvíjí se

exaktní testy na sledování jednotlivých ras, a to na bázi molekulárních
metod (PCR, polymerázová řetězová reakce).

K orientačnímu vyšetření napadených rostlin se používá světelná
mikroskopie. Posouzení se provádí na základě známých morfologic-
kých znaků houby. Sporangiofory jsou monopodiálně větvené, štíhlé se
zúženým koncem, třemi sterigmaty (stopečkami) a s vejčitými až elip-
tickými, hyalinními sporangiemi (15 – 32 x 12 – 21 μm) na konci.
Z každého jednotlivého sporangia se uvolňuje různý počet dvoubičí-
katých zoospor. Při pohlavním rozmnožování (oogamie) se tvoří tlus-
tostěnné kulovité žlutohnědě zbarvené oospory (15 – 32 μm). 

Výskyt v České republice
V posledních pěti letech na celém území republiky Státní rostlino-

lékařská správa zaznamenala pouze ojedinělé porosty s výskytem
P. halstedii.

Fytosanitární opatření
Pro země EPPO (Evropská a středozemní organizace ochrany

rostlin) s pěstováním slunečnice je P. halstedii potenciálně nebezpeč-
ným patogenem, s výjimkou oblastí, ve kterých omezují možnost roz-
voje choroby vysoká teplota půdy (nad 25 ºC) nebo sucho. Jestliže se
porosty chemicky neošetřují nebo nastanou příznivé podmínky pro
vývoj a šíření houby, plíseň dokáže významně ohrozit produkci slu-
nečnice. P. halstedii je již v Evropě široce rozšířená. Karanténní status
P. halstedii v EU a tedy i v ČR je založen na existenci mnoha patogen-
ních ras omezeného zeměpisného rozšíření. Při dovozu osiva sluneč-
nice roční musí být splněny a doloženy zvláštní fytosanitární požadav-
ky, že semena pocházejí z oblastí prostých P. halstedii, nebo že seme-
na, jiná než semena odrůd rezistentních ke všem rasám P. halstedii,
vyskytujícím se v oblasti produkce, byla podrobena vhodnému oše-

tření proti tomuto patogenu. Pro osivo vyprodukované v EU a urče-
né na vnitřní trh EU je vyžadováno splnění stejných zvláštních poža-
davků jako pro osivo dovážené (vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatře-
ních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rost-
linných produktů).

Ochrana
P. halstedii je přenosná myceliem v zárodku semene, zoosporangie -

mi anebo oosporami, které jsou schopny přežívat v půdě po dobu
osmi až deseti let. Z tohoto důvodu je značně obtížné nebo nemožné
chorobu eradikovat, pokud se v nějaké oblasti rozšíří. Existují odrůdy
slunečnice odolné plísni slunečnicové, ale v přírodě vznikají nové pato-
genní rasy houby, což působí v určitých oblastech problémy při použí-
vání dříve odolných odrůd. Výběr hybridů s odolností proti nejvý-
znamnějším evropským rasám plísně slunečnicové patří k důležitým
faktorům pěstitelského úspěchu. V ochraně proti chorobě jsou vý-
znamné fungicidy s některými systemickými účinnými látkami (metala-
xyl nebo od něho odvozené látky). I při použití odolných odrůd se
k zamezení infekce před vzejitím klíčních rostlin doporučuje ošetření
osiva fungicidy. V současném Seznamu registrovaných přípravků a evi-
dovaných prostředků na ochranu rostlin však není žádný fungicid pro
tyto účely uveden.

Dále je nutné dodržet běžná agrotechnická opatření, a to zařazo-
vání slunečnice v osevním postupu nejdříve po sedmi až osmi letech,
zaorání zbytků napadených rostlin (nebezpečím pro šíření choroby
jsou i zplanělé slunečnice a výdrol, které udržují „inokulum“ pro roz-
voj infekce v půdě), použití kvalitního osiva (v množitelských poros-
tech se nesmí vyskytovat systémově napadené rostliny P. halstedii)
a optimální termín setí. 
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