
Virus mozaiky pepina
Pepino mosaic virus (PepMV)



 Virus mozaiky pepi-
na byl poprvé popsán 
v roce 1974, kdy byl 
objeven ve dvou poros-
tech pepina (Solanum 
muricatum) v údolí 
Canete pobřežní ob-
lasti Peru. Další údaje 
o výskytu PepMV po-
cházejí až z roku 1999 
z Evropy, kdy byl téměř 
současně zjištěn v po-
rostech skleníkových 
rajčat v Nizozemsku, Německu a Velké Británii a během průzkumů 
v následujících letech i v mnoha dalších zemích Evropy. Postupně 
byly potvrzeny výskyty i v Severní a Jižní Americe a Číně. 
 Od objevení se viru mozaiky pepina v Evropě je tento virus inten-
zivně studován a postupně jsou doplňovány a upřesňovány poznat-
ky týkající se hostitelského spektra, škodlivosti, přenosu a možností 
eradikace a zabránění dalšího šíření. 
 V České republice na základě každoročního průzkumu a testová-
ní rostlin rajčat z porostů polních i chráněných kultur, které provádí 
Státní rostlinolékařská správa, 
nebyl výskyt viru mozaiky pepi-
na doposud prokázán. Nicméně 
infikované plody rajčat se často 
objevují v obchodní síti z dovozů 
ze Španělska a Maroka a ojedi-
něle i Nizozemí nebo Belgie.

Zeměpisné rozšíření: 
 Ojedinělé infekce rajčat byly 
do konce roku 2006 zazname-
nány v 18 evropských zemích 
(včetně všech států sousedí-
cích s územím ČR), ve většině 
z nich byly tyto výskyty úspěš-
ně eradikovány. Ve větší míře je 
virus mozaiky pepina rozšířen 
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Silné příznaky žluté mozaiky na listech rajčete po infekci 
PepMV

ní rostlin rajčat z porostů polních i chráněných kultur, které provádí 

Méně nápadné příznaky zelené mozaiky na 
listech rajčete po infekci PepMV



ve Španělsku, Nizozemí, Vel-
ké Británii a Francii, nicmé-
ně i v těchto zemích probíhají 
přísná eradikační a hygienická 
opatření.  Z neevropských zemí 
jsou potvrzeny výskyty v Maro-
ku, Číně, Kanadě, Spojených 
státech, Peru a Chile. 

Hostitelské rostliny:
 Přirozený okruh hostitel-
ských rostlin viru mozaiky pe-
pina je poměrně úzký. Nejvý-
znamnějším hostitelem je rajče 
jedlé, virus přirozeně infikuje 
i pepino. Nejnověji byl deteko-
ván dokonce i v porostu bram-
bor v Peru. V jižní Americe je 
virus přirozeně  rozšířen na 
planých druzích rajčat. Ve Špa-
nělsku byl detekován  na řadě 
plevelů rostoucích v okolí infi-
kovaných porostů rajčat, např. 
na jitroceli, laskavci, lilku, mer-
líku, mléči, pampelišce, slezu, 
svlačci a šťovíku.

Příznaky:
 Míra projevu symptomů závi-
sí na odrůdě, vývojovém stadiu 
rostlin, vývojovém stadiu v době 
infekce a stanovištních, přede-
vším klimatických podmínkách. 
Infikované rostliny jsou velmi často zcela bez příznaků, ale i u rostlin 
s příznaky se tyto během několika málo týdnů mohou ztrácet nebo 
alespoň zmírnit ve svém projevu. Většina příznaků není specifická pro 
infekci virem mozaiky pepina a lze je snadno zaměnit s příznaky infek-
ce jinými viry (např. X viru bramboru a viru mozaiky okurky) a s fyzio-
logickými poruchami způsobenými nedostatkem světla. 
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Dalšími příznaky infekci PepMV na listech rajče-
te může být zelená skvrnitost a deformace listů
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 Nejčastějšími příznaky u raj-
čat je slabá chlorotická mozaika 
až žlutá strakatost listů, mezižil-
ková chloróza, kučeravost (často 
doprovázená tmavozelenou mo-
zaikou) popř. deformace listů. Na 
starších listech se mohou vyskyt-
nout nepravidelné chlorotické 
nebo žluté skvrny, zřídka nekro-
tické. Výjimečně dochází i ke kr-
nění a deformacím růstového vr-
cholu („kopřivovitost“). Příznaky 
na plodech se projevují ve formě 
mramorování a nepravidelného 
dozrávání (oranžové a červené 
skvrny), zřetelné jsou většinou jen 
na několika málo plodech trsu. 
 Infikované rostliny planých druhů rajčete jsou většinou bez pří-
znaků, stejně jako jsou bez příznaků i všechny doposud popsané 
druhy plevelů. Rostliny pepina bývají taktéž bez příznaků, popř. se 
příznaky projevují ve formě žluté mozaiky mladých listů. 

Přenos:
 Virus mozaiky pepina je extrémně snadno přenosný kontaktem, 
a to jak mezi rostlinami navzájem, tak i při jejich ošetřování a sběru 
plodů, kdy dochází ke kontaminaci používaných mechanizačních pro-
středků i rukou a oblečení pracovníků (včetně obuvi, hodinek a šper-
ků) a tím i k  dalšímu přenosu viru. Takovýmto způsobem se virus šíří 
v rámci porostů i mezi jednotlivými skleníky na jedné lokalitě, v pře-
nosu na větší vzdálenosti hraje hlavní roli infikované osivo, sadba, 
případně infikované plody, pokud je s nimi manipulováno v prosto-
rech souvisejících s pěstovanými rajčaty. K přenosu viru může rovněž 
docházet cirkulací živného roztoku v hydroponických kulturách, takto 
infikované rostliny rajčat však zůstávají bez příznaků. 
 Při hodnocení rizika přenosu kontaktem je nutno si uvědomit, že se 
jedná o virus, který na kontaminovaných předmětech i oděvu přetrvá 
i několik dní až týdnů schopný infikovat při kontaktu nové rostliny. 
 Riziko přenosu viru osivem je minimální, vzhledem k tomu, že ne-
dochází k infekci embrya semene. K přenosu osivem a následné 

Příznaky nepravidelného dozrávání plodů raj-
čete



infekci vzcházejících rostlin může 
dojít pouze v případě špatně vy-
čištěného osiva pocházejícího 
z infikovaných rostlin. Ale i v ta-
kovémto případě je úroveň přeno-
su velmi nízká a jedna infikovaná 
rostlinka připadá na více než 1000 
sazenic. 
 Přenos kompostovaným infiko-
vaným materiálem je při dodržení 
správného postupu kompostování 
a promíchání kompostovaného 
materiálu prakticky nemožný. 
 Sporná je prozatím možnost 
přenosu viru hmyzem. Ačkoli ne-
byl doposud prokázán přenos 
hmyzími vektory (není přenosný 
třásněnkami, molicemi ani mšicí broskvoňovou), byl přenos kontak-
tem pozorován u opylovačů (čmeláci). 

Diagnostika:
 Vzhledem k tomu, že příznaky PepMV jsou na přirozených hos-
titelích nespecifické, snadno zaměnitelné s příznaky jiného původu 
a nebo jsou infikované rostliny bez příznaků, je nevyhnutelné mož-
nou infekci potvrdit nebo vyloučit pomocí některé z laboratorních 
metod. 
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Příznaky na vzrostném vrcholu rajčete

Příznaky na uměle infikované indikátorové 
rostlině Nicotiana occidentalis PL

Počáteční příznaky na uměle infikované in-
dikátorové rostlině Nicotiana benthamiana
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 Pro potřeby rutin-
ní diagnostiky jsou 
vhodné sérologické 
metody dostupnými  
komerčními soupra-
vami polyklonálních 
antisér (ELISA), kte-
ré spolehlivě reagují 
se všemi doposud 
zjištěnými izoláty.  
Velmi citlivou meto-
dou, kterou je mož-
no použít k detekci 
viru mozaiky pepi-
na, je dvoustupňová 
reverzně transkripční polymerázová řetězová reakce (RT-PCR). Při 
využití biologických testů mechanickou inokulací indikátorových 
rostlin spolehlivě reaguje celá řada druhů indikátorů (např. Datura 
stramonium, Nicotiana benthamiana,  N. hesperis, N. occidentalis 
apod.). 

Škodlivost:
 Míra hospodářské škodlivosti PepMV je stále předmětem spo-
rů a dalšího průzkumu. Např. v Nizozemsku, kde je virus mozaiky 
pepina poměrně rozšířen, dochází ke snížení výnosu jen asi o 0,5% 
a v několika málo případech do 5%. Ve Španělsku se ztráty po-
hybovaly mezi 15 až 80%. Významné může být především snížení 
kvality plodů.

Prevence, ochrana proti šíření a fytosanitární opatření:
 Zatím nejsou známy žádné rezistentní odrůdy rajčat a rozdíly 
v citlivosti jednotlivých odrůd na infekci PepMV nejsou dostatečně 
odzkoušeny.
 Nejdůležitějším opatřením v rámci preventivní ochrany proti ší-
ření viru mozaiky pepina je proto použití zdravé sadby, a pro její vý-
robu pak výsev dobře vyčištěného osiva pocházejícího ze zdravých 
rostlin. Významná je rovněž pravidelná kontrola porostů, při které se 
vyhledávají rostliny s podezřelými příznaky, popř. odebírají orientač-
ní vzorky pro laboratorní testy. 

Příznaky na uměle infikované indikátorové rostlině Nicotiana 
benthamiana v pokročilém stadiu infekce



 Dalším důležitým opat-
řením je důsledná likvidace 
plevelů jako možného zdro-
je infekce, pečlivé oddělení 
pěstitelských ploch a pro-
stor sloužících k manipulaci 
s plody rajčat (zvláště pokud 
pochází z jiných podniků), 
minimalizace pohybu osob, 
zařízení a nářadí mezi jed-
notlivými skleníky (porosty) 
a zákaz vstupu osob, které 
mohly být v kontaktu s rost-
linami a plody rajčat z cizích 
porostů. 
 Před založením nových 
porostů se doporučuje peč-
livé odstranění rostlinných 
zbytků z předchozí kultury 
a jejich správné zkompostování (min. 6 týdnů se musí teplota kom-
postované hmoty pohybovat mezi 55 až 70°C) a desinfekce prostor 
skleníků a používaného nářadí. 
 Při zjištění podezřelých příznaků je nutno okamžitě odebrat 
vzorky k jejich vyšetření v laboratoři, fyzicky izolovat místo výskytu 
a desinfikovat všechny prostředky, které přišly do styku s nemocný-
mi rostlinami. 
Po zjištění škodlivých výskytů viru mozaiky pepina v některých ev-
ropských zemích byl tento virus rozhodnutím Evropské Komise z ro-
ku 2003 označen jako škodlivý organismus, jehož zavlékání a rozši-
řování na území Společenství rostlinami rajčete jedlého je zakázáno, 
a byla stanovena preventivní opatření proti jeho zavlékání a šíření. 
Následné rozhodnutí Evropské Komise 2004/200/ES zredukovalo 
opatření proti zavlékání a šíření PepMV pouze na osivo rajčete.
 Na území EU lze dovážet ze třetích zemí osivo rajčete, pokud bylo 
získáno vhodnou acidoextrakční metodou a pochází z oblastí, shle-
daných prostými výskytu PepMV, nebo z místa produkce, v němž 
nebyly během celého vegetačního období na rostlinách rajčete po-
zorovány žádné příznaky PepMV, nebo bylo provedeno úřední testo-
vání reprezentativního vzorku stanovenými metodami na přítomnost 
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Příznaky mramorování na plodu rajčete



PepMV s negativním výsledkem. Stejné požadavky pro uvádění na 
trh se vztahují i na osivo, vyprodukované v členských státech EU. 
Výskyt PepMV v ČR zjišťuje Státní rostlinolékařská správa při sou-
stavné rostlinolékařské kontrole, zaměřené na kontrolu sadby, 
semenných porostů rajčete a osiva rajčete, a dále při detekčním 
průzkumu u rostlin rajčete určených k produkci plodů a při namát-

kových  kontrolách plodů rajčete nabízených k prodeji v obchodní 
síti. Při napadení rostlin rajčete určených k pěstování (včetně se-
menných porostů), nebo pokud by hrozilo riziko přenosu PepMV na 
tyto rostliny, nařídí Státní rostlinolékařská správa mimořádná rostli-
nolékařská opatření.
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Příznaky mramorování plodů rajčete z dovozu zachycené v obchodní síti v ČR


