
Úvod
Colletotrichum acutatum je houbový patogen, který na rostlinách

jahodníku způsobuje onemocnění nazvané antraknóza jahodníku. Je
považován za druhého nejdůležitějšího patogena po Botrytis cinerea
(teleomorfa Botryotinia fuckeliana) – plíseň šedá. Dříve pravděpodob-
ně docházelo k záměně C. acutatum s jinými druhy rodu Colletotri-
chum, které mají podobné příznaky napadení, proto v některých ev-
ropských zemích bylo používáno pojmenování Colletotrichum fraga -
riae nebo Colletotrichum gloeosporioides pro všechny houby
působící antraknózu jahodníku.

Taxonomické zařazení a nomenklatura
Fungi: Ascomycota, Sordariomycetes, Phyllachorales, Phyllachoraceae,
Colletotrichum
odborný název: Colletotrichum acutatum J. H. Simmonds, synonymum:
Colletotrichum xanthii Halsted; teleomorfa: Glomerella acutata Guer-
ber & Correll 
Anglicky – Anthracnose black spot (of strawberry)
Francouzsky – Taches noires du fraisier
Španělsky – Manchas negras del fresón
Bayerův počítačový kód: COLLAC

Zeměpisné rozšíření
Houbový patogen C. acutatum se vyskytuje v řadě zemí na všech

kontinentech.
V Evropě je výskyt potvrzen v Rakousku, České republice, Belgii,

Bulharsku, Slovinsku, Maďarsku, Německu, Polsku, Dánsku, Norsku,
Finsku, Lotyšsku, Maltě, Francii, Itálii, Holandsku, Španělsku, Portu-
galsku, Švýcarsku a Velké Británii. Nejistá je jeho přítomnost na Ky-
pru, v Estonsku, Řecku, Irsku, Lucembursku, Litvě, Rumunsku a na
Slovensku.

V Asii byl tento houbový patogen potvrzen např. v Číně, Japonsku,
Indii, Indonésii, Korejské republice, Malajsii, Nepálu. Z Ameriky je vý-
skyt potvrzen ze severní, střední i jižní části kontinentu (např. Kanada,
USA, Brazílie, Venezuela, Kolumbie, Argentina). Vyskytuje se i v Austrálii
a na Novém Zélandu.

Přestože se původně uvádělo, že se patogen vyskytuje v oblastech
s vyššími průměrnými teplotami, jeho výskyt byl potvrzen i v chladněj-
ších oblastech. Vzhledem k velké variabilitě lze očekávat jeho další roz-
šíření do všech oblastí, kde se jahodník pěstuje.

Hostitelské rostliny
Houbový patogen C. acutatum napadá

široký hostitelský okruh, ale ekonomicky
nejdůležitější škody jsou u jahodníku vel-
koplodého (Fragaria x ananassa) – obr. 1.
Při sklizni může dojít až k 80% ztrátám, ze-
jména u stáleplodících odrůd. Dalšími hos-
titeli jsou sasanka (Anemone coronaria),
jabloně (Malus pumila, M. sylvestris), lilek
(Solanum melongena), paprika (Capsicum annuum), celer (Apium gra-
veolens), oliva (Olea europea), borovice (zejména Pinus radiata a P. el-
liottii), stračky (Delphinium), papája obecná (Caryca papaya), Parmen-
tiera edulis (čeleď trubačovité), avokádo (Persea americana), ořešák
(Juglans regia), rajče jedlé (Lycopersicon esculentum), Flindersia bray-
leyana (čeleď routovité), kávovník arabský (Coffea arabica), ostálky
(Zinnia elegans, Z. haageans), šácholan (Magnolia fraseri), pryskyřníky
(Ranunculus), nepukalka (Salvinia molesta), borůvka (Vaccinum myrtil-
lus) a další.

C. acutatum může napadat všechny kvetoucí rostliny, zvláště v tep-
lých, mírných nebo tropických oblastech. Zřídka bývá houba zazname-
nána jinde než na zemědělských nebo lesních půdách.

Biologie
Patogen se rozmnožuje sporami (konidiemi), kterých tvoří velké

množství. Konidie na povrchu hostitele vytvářejí apresoria a jejich po-
mocí patogen proniká do pletiv. Za vhodných podmínek se v hostiteli
rychle rozrůstá a způsobuje řadu příznaků. V některých letech může
v hostiteli přečkávat i v latentním stavu (bez projevení příznaků) a pří-
znaky se objeví až po sklizni. Jakmile se houba uvnitř rostliny dostateč-
ně rozšíří, začne produkovat tmavé fruktifikační orgány, které působí
typické antraknózní příznaky. Konidie se tvoří neomezeně, na krátké
vzdálenosti se šíří vodou, např. prosakováním, zálivkou nebo deštěm
a větrem. Patogen přežívá zimní období v půdě na rostlinných zbyt-
cích, zejména v chladu a suchu. Doba životnosti patogena je poměrně
dlouhá, je uváděno 3 až 12 měsíců, v závislosti na typu půdy a nepřímo
úměrně na půdní teplotě a vlhkosti. Ačkoli tato choroba má tendenci
být více virulentní na jahodníkových kulturách v teplém klimatu, často
má svůj původ v chladnějších podmínkách, odkud pochází sazenice.
Onemocnění vzniká již v prvním roce pěstování, kritické jsou však ná-
sledující roky pěstování, zvláště u stáleplodících odrůd, u nichž dochá-
zí k překrývání jednotlivých vln dozrávání. Jako optimální pro rozvoj

Obr. 1 – Celkový pohled na porost ja-
hodníku poškozený patogenem C. acuta-
tum

infekce se uvádí teplota 25 ºC a oteplení po dešťových srážkách. K in-
fekci však dochází při širším rozmezí teplot (18 – 33 ºC) za vysoké re-
lativní vlhkosti vzduchu (95 – 100 %) a přítomnosti vody na povrchu
rostlin, tj. ovlhčení závlahou nebo rosou či srážkami po dobu 13 a více
hodin. Inkubační doba onemocnění je velmi krátká, pouze několik dní.

Příznaky
P ř í z n a k y

o ne mocnění se
mohou objevit
ve velmi krát-
ké době po in-
fekci. Na plo-
dech jahodníku
a pří ležitostně
i na okvětních
plátcích se vy-
tváří hnilobné
vodnaté skvr-
ny (obr. 2, 3).
Během dvou až
tří dnů skvrny
na plodech hně -
dnou, propada-
jí se, tvoří se
frukt i f ikačn í
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tivo mů že zů-
stat zakrnělé
a plody defor-
mované. Pato -
gen působí i hni-
lobu a mumifikaci plodů po sklizni. Také na řapících a stolonech mo-
hou být malé, tmavé skvrny, které se později zvětšují a slévají. Houba
napadá všechny části rostliny, způsobuje nekrózy kořene, kořenového
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Obr. 3 – Plod jahodníku s počátečními
příznaky infekce C. acutatum

Obr. 2 – Rostlina jahodníku poškozená
C. acutatum – počátek zrání

Obr. 5 – Masa spor C. acutatum na plo-
du

Obr. 4 – Počáteční příznak napadení
zralého plodu C. acutatum

Obr. 7 – Odumírající listy vlivem napa-
dení C. acutatum

Obr. 6 – Detail poškození zralého plodu
C. acutatum

Obr. 9 – Odumřelá rostlina jahodníku
vlivem napadení C. acutatum

Obr. 8 – Kořenový krček jahodníku po-
škozený C. acutatum
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krčku, listového řapíku a čepele, celá rostlina během krátké doby
uvadne a odumře (obr. 7, 8, 9).

U jiných rostlin, jako je například sasanka a celer, je hlavním přízna-
kem hniloba srdéčka a listová kadeřavost. U semenáčků borovic jsou
postiženy vyvíjející se jehlice kolem terminálního pupenu, na kterých
se objevují malé hnědé léze, které se rychle rozrůstají. I když se zdra-
vá pletiva pod růstovým vrcholem nadále vyvíjí, může dojít k silnému
zakrnění rostlin.

Detekce a identifikace
Kolonie na umělých půdách jsou větši-

nou bílé, světle oranžové (někdy s růžovou
ohraničenou pigmentací), později nazelenale
šedé, nebo černé (obr. 10, 11). Často změní
růžovou barvu na načervenale purpurovou.
Mycelium je povrchové, částečně ponořené,
rozvětvené, vícebuněčné, hyalinní až tmavě
hnědé. Konidiofory jsou slabě vyvinuty
nebo se nevyskytují. Konidie mají velikost
8 – 16 x 2,5 – 4 μm, jsou hladké, rovné, vře-
tenovité, tenkostěnné, bez přehrádek, hya-
linní, v mase lososově zbarvené. Apresoria
mají velikost 6,5 – 11 x 4,5 – 7,5 μm, jsou
kyjovitá až kruhovitá, světle až tmavě hnědá.

Na přirozeném substrátu se tvoří čás-
tečně pod pokožku vnořený myceliální pol-
štářek s konidiofory a konidiemi (acervulus), který je na bázi složen
z hyalinních, nepravidelně hranatých buněk. Někdy je možné pod mikro-
skopem prohlížet sety (ostny), jsou hnědé, hladké, přehrádkované, rovné
až mírně zakřivené, na vrcholu zúžené, o velikosti 46,5 – 85 x 3 – 4 μm.
Ostatní znaky identifikace jsou shodné s kulturou z umělého substrátu.

Pro přesnou identifikaci se využívá biochemická metoda, polymerá-
zová řetězová reakce (PCR – Polymerase Chain Reaction).

Při odběru vzorků k identifikaci choroby (mikroskopicky a PCR) se
odebírají řapíky z nejstarších živých listů. U bezpříznakových rostlin
(latentní infekce) se vzorky odebírají minimálně z 50 až maximálně
z 300 rostlin v porostu.

Výskyt v České republice
Poprvé v ČR byl výskyt antraknózy jahodníku laboratorně po-

tvrzen v roce 2005 na jižní Moravě, nedaleko Břeclavi (Šakvice). Na

konci září rostlinolékaři Státní rostlinolé-
kařské správy (SRS) odebrali rostliny ja-
hodníku s podezřením na výskyt houbové-
ho patogena C. acutatum. Celé rostliny
nebo jednotlivé části byly zavadlé, pletivo
listů a řapíků odumřelé. Výtěžnost odnoží
byla velmi nízká, tvořily se sporadicky
a mnohé byly podobně poškozené jako
rostliny matečné. Na plodech se tvořily typické vodnaté skvrny, které
postupně hnědly, na stolonech, listových řapících a květních stopkách
byly viditelné léze, v ojedinělých případech jsme nacházeli na postiže-
ném pletivu acervuli, které byly růžově zbarvené (obr. 12). Segmenty
odebrané z rozhraní mezi napadeným a zdravým pletivem byly kulti-
vovány na bramborovém agaru. Po vytvoření kolonií houby byly mi-
kroskopicky pozorovány konidie, tvarem a velikostí odpovídající C.
acutatum. Pro přesnou diagnostiku byla vypěstována čistá kultura, kte-
rá se dále použila pro identifikaci. C. acutatum infikující listovou tkáň
bylo detekováno metodou PCR (Sreenivasaprasad et al., 1996), a to
použitím specifických primerů.

V roce 2006 byl proveden detekční průzkum spojený s odběrem
vzorků, ale další výskyty choroby nebyly zjištěny. K novým nálezům
ohnisek výskytu původce choroby došlo v roce 2007 v okresech Vyš -
kov, Brno-venkov a Semily.

Fytosanitární opatření
Houbový patogen C. acutatum byl škodlivým organismem, který

bylo zakázáno, podle směrnice Rady 2000/29 ES, zavlékat a rozšiřovat
na území Evropských Společenství, pokud se vyskytoval na rostlinách
jahodníku určených k pěstování, jiných než osivo. S platností od
1. 9. 2008 byl tento patogen, zejména z důvodu jeho rozšíření téměř
ve všech členských státech EU, vyškrtnut ze seznamu úředně regulo-
vaných škodlivých organismů rostlin v EU.

Ochrana
Většina studií zabývající se možnou chemickou ochranou proti

houbovému patogenu C. acutatum se vztahuje pouze pro jahodník.
Určitý úspěch byl zjištěn na Novém Zélandu po postřiku dichlorfluani-
dem a směsí captanu a benomylu. V některých zemích, které jsou vý-
znamnými producenty plodů jahodníku, je sortiment přípravků na
ochranu rostlin v současné době doplňován účinnými látkami s jiným
mechanismem působení. Jedná se především o QoI přípravky (strobi-

luriny) obsahující účinné látky azoxystrobin nebo pyraclostrobin; resp.
kombinované přípravky s účinnými látkami pyraclostrobin a boscalid. 

V USA a Japonsku však již byly popsány kmeny příbuzných druhů,
které jsou odolné vůči fungicidům. V USA je značná snaha vypěstovat re-
zistentní odrůdy jahodníku k této chorobě, ale bylo dosaženo pouze
omezeného úspěchu vzhledem k přítomnosti různých ras uvnitř druhu.
Jako rezistentní byly označeny odrůdy Carmine, Sweet Charlie, Earlibrite,
Bish, středně náchylné Festival, Chandler a silně náchylné Camarosa
a Treasure. Odolnost sortimentu odrůd jahodníku, registrovaných v ČR,
nebyla dosud komplexně testována, u většiny odrůd evropského původu
není odolnost známa, pouze u Honeoye a Elvira je uváděna tolerance.

Optimální je zakládat porosty z tkáňových kultur na izolovaných sta-
novištích a provádět půdní dezinfekci. V zahraničí jsou běžně využívány
fyzikální metody (solarizace) i chemické metody k preventivní dezinfekci
půd, zejména u rychlených porostů ve fóliových krytech. Namáčení
rostlin jahodníku v horké vodě nebo fungicidech chorobu dostatečně
neeliminuje, ale může omezit její šíření. Jedním z doporučených opatření
je odstranění půdních zbytků z kořenů rostlin proudem vody před vý-
sadbou. Velmi vhodné, nejen z tohoto důvodu, je použití tzv. frigo sadby.
Použití certifikované sadby může být spolehlivou ochranou pouze při
pravidelném testování přítomnosti houby C. acutatum.

Významnou roli má i výběr vhodného stanoviště a optimální výživa
makro i mikroelementy; dávka dusíku má být během vegetace rozdě-
lená do několika aplikací a podle doporučení by neměla přesáhnout
40 kg/ha u výsadeb jednou plodících odrůd a 80 kg/ha u stále plodí-
cích odrůd. Za další možnosti nechemické ochrany se považuje použí-
vání kapkové závlahy a vyloučení svrchní závlahy, přednostní výsadba
porostů na pozemcích, kde dosud nebyl jahodník pěstován nebo stří-
dání plodin minimálně ve dvouletém, optimálně v delším intervalu, pra-
videlná obnova porostu, prostorová izolace porostů jednou plodících
a stále plodících odrůd, dodržování hygieny, tj. v období krátce po deš-
ti neprovádět práce v porostu, zejména nesklízet mokré plody. 

Názor na použití slámy jako mulče nebo instalaci plastové fólie,
která zabrání šíření spor při splachování vodou není jednoznačný.
Vhodnější se jeví použití slámy, omezující šíření spor odrážejícími se
vodními kapkami, zaplevelení a zabezpečující vyrovnaný teplotní a vlh-
kostní režim půdy. Dále by měl být minimalizován odstup mezi sklizně-
mi plodů omezující množství zralých plodů ve výsadbě, které jsou ne-
jen velmi citlivé k infekci, ale po napadení jsou rovněž významným
zdrojem šíření choroby. Po sklizni by se měly pravidelně odklízet zbyt-
ky rostlin a následně zlikvidovat spálením či zakopáním. Mechanizační

prostředky, nářadí i pracovní pomůcky je třeba po ukončení prací
v porostech s výskytem choroby očistit. 

V případě současného výskytu výsadeb s prokázaným výskytem
choroby a výsadeb bez výskytu je vhodné upravit logistická opatření,
tj. omezit přesun mechanizační techniky i pracovníků směrem z napa-
dených do zdravých porostů, v případě nutnosti přesunu mechanizační
techniky i osob rizikovým směrem provést vždy očistu techniky nebo
nářadí a pomůcek před zahájením prací. Významným opatřením ome-
zujícím šíření je včasné odstraňování napadených rostlin z porostu
(negativní výběr), kontrola podezřelých rostlin v okolí ohnisek výskytu.
Doporučuje se zlikvidovat všechny rostliny v ohnisku napadení, tj. od-
stranit zdroje infekce i rostliny v okruhu 1,5 až 3 m. 

Měla by být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu, především do-
držováním doporučených sponů rostlin při výsadbě a důležité je i od-
straňování zahušťujících odnoží po sklizni a na jaře. Při rychlené pro-
dukci jahodníku, tj. pěstování ve fóliovnících, je nutné zajistit dostatečné
větrání. Pozemky a jejich nejbližší okolí je třeba udržovat v bezplevel-
ném stavu, některé druhy plevelů jsou hostitelskými rostlinami původce
antraknózy jahodníku, zaplevelení rovněž ovlivňuje mikroklima porostu
a zvyšuje nebezpečí vzniku infekce. Na pozemku by se měly jahody pěs-
tovat jeden až dva roky jako intenzivní, avšak krátkodobé kultury.

V ČR chybí podrobnější zkušenosti s ochranou proti houbě C.
acutatum a nejsou registrovány žádné účinné fungicidní přípravky. Vý-
jimkou je v současnosti schvalované použití účinné látky azoxystrobin
pro minoritní indikace.

Z tohoto důvodu musí být kladen důraz především na využívání
souboru preventivních ochranných opatřeni v souladu se zásadami in-
tegrované ochrany rostlin.
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Obr. 10 – C. acutatum na PDA, horní
strana kultury

Obr. 11 – C. acutatum na PDA, spodní
strana kultury

Obr. 12 – Acervuli C. acutatum na listo-
vém řapíku
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