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PŘÍLOHA Č. 4 K MANUÁLU PRO PROVÁDĚNÍ ŠETŘENÍ ZA ÚČELEM 
VYDÁVÁNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÝCH PASŮ U ROZMNOŽOVACÍHO 
MATERIÁLU OKRASNÝCH ROSTLIN 
 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ REGULOVANÍ ŠKODLIVÉ ORGANISMY OKRASNÝCH 
ROSTLIN 
 

Tato příloha je rozdělena do dvou částí. Část 1 zahrnuje nejdůležitější regulované škodlivé 
organismy okrasných rostlin pěstovaných ve venkovních podmínkách (okrasné školky). Část 2 
je přehled nejdůležitějších regulovaných škodlivých organismů okrasných rostlin pěstovaných 
ve skleníkových podmínkách. 

Prioritní škodlivé organismy, kterým je při provádění šetření u okrasných rostlin třeba věnovat 
největší pozornost, protože jejich výskyt by mohl mít obrovské ekonomické, environmentální 
i sociální dopady, jsou v této příloze označeny žlutým podbarvením názvu škodlivého 
organismu.1  

V seznamu hostitelských rostlin jsou vždy uváděny všechny hlavní hostitelské rostliny, protože 
se jedná o informaci zásadního významu. Okrasné druhy jsou v seznamu označeny tučným 
písmem. 
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1 REGULOVANÉ ŠKODLIVÉ ORGANISMY OKRASNÝCH 
ROSTLIN PĚSTOVANÝCH VE VENKOVNÍCH PODMÍNKÁCH 
(OKRASNÉ ŠKOLKY) 

1.1 Bakterie 
1.1.1 Karanténní ŠO 

 Ralstonia solanacearum a příbuzné druhy R. pseudosolanacearum 
a R. syzygii 

Český název choroby: bakteriální hnědá hniloba bramboru 

Hostitelské rostliny:  

• R. solanacearum – diploidní banánovník (Musa spp.), lilek brambor (Solanum 
tuberosum), lilek rajče (S. lycopersicum), lilek vejcoplodý (S. melongena), růže (Rosa 
spp.), tabák (Nicotiana spp.) 

• R. pseudosolanacearum – triploidní banánovník (Musa spp.) a helikónie (Heliconia 
spp.) 

• R. syzygii – lilek brambor (Solanum tuberosum), lilek rajče (S. lycopersicum), 
pelargónie (Palargonium spp.), dvouzubec trojdílný (Bidens tripartita), lilek potměchuť 
(S. dulcamara), lilek černý (S. nigrum), lilek S. cinereum, kopřiva dvoudomá (Urtica 
dioica), šrucha zelná (Portulaca oleracea) 

Šíření: Bakterie se může šířit půdou, ve které přežívá podle typu půdy, jejího zpracování 
a teploty od 6 měsíců až do 14 let, záplavovou a závlahovou vodou, odpadními vodami (např. 
z podniků, které průmyslově zpracovávají nebo balí brambory), kontaminovaným 
zemědělským nářadím včetně skladovací mechanizace, zbytky napadených hostitelských 
rostlin. Zmiňován je i přenos infikovanými semeny a hmyzem. Rezervoárem infekce může být 
řada druhů plevelných a divoce rostoucích rostlin, zvláště rostlin rostoucích na březích vodních 
toků (především se jedná o lilek potměchuť). Za nejvýznamnější způsob šíření bakterie je 
považována výsadba infikované bramborové sadby. Infekce může mít latentní podobu, kterou 
mohou způsobit nepříznivé podmínky pro rozvoj patogenu nebo nízká virulence patogenu. 
Latentně infikované hlízy jsou nejpravděpodobnějším zdrojem infekce a prostředkem 
k zavlečení bakterie do nových oblastí. 

Příznaky: Příznaky na rostlinách růží – vadnutí listů a výhonů, hnědé nekrotické skvrny 
na stoncích. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77ee42a4 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77ee42a4
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77ee42a4
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Foto: N. Tjou-Tam-Sin (Leon); NPPO-NL, National Reference Center, EPPO; John 
Elphinstone (Defra, Crown Copyright), EPPO 

 

 Xylella fastidiosa 
Český název: – 

Hostitelské rostliny: réva (Vitis vinifera, V. labrusca, V. riparia), citrus (Citrus spp.), kumkvát 
(Fortunella spp.), olivovník (Olea spp.), kávovník (Coffea spp.), slivoň (Prunus spp.), např. 
třešeň obecná (P. avium), mandloň obecná (P. dulcis) a broskvoň obecná (P. persica), brusnice 
(Vaccinium corymbosum, V. virgatum), morušovník (Morus spp.), ořechovec pekanový 
(Carya illinoinensis), javor (Acer spp.), platan (Platanus spp.), jilm (Ulmus spp.), dub 
(Quercus spp.), oleandr obecný (Nerium oleander), vítod myrtolistý (Polygala myrtifolia), 
tolice vojtěška (Medicago sativa) a další. 

Xylella fastidiosa může napadat více než 300 druhů rostlin z různých čeledí. Aktuální seznamy 
hostitelských a dotčených rostlin bakterie Xylella fastidiosa jsou uvedeny v přílohách 
prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1201 na webu ÚKZÚZ. 

Rezervoárem bakterie mohou být i další hostitelé z kulturních, divoce rostoucích i plevelných 
druhů rostlin, např. barvínek (Vinca spp.), sléz (Malva spp.), šrucha (Portulaca spp.), čirok 
(Sorghum spp.). 

Šíření: Na jiné rostliny je bakterie rozšiřována pomocí přenašečů. Ve střední a jižní Evropě 
jsou za nejvýznamnější přenašeče považovány pěnodějka obecná (Philaenus spumarius) 
a křísek zelený (Cicadella viridis). 

http://eagri.cz/public/web/file/657372/_32020R1201_Xylella_fastidiosa_CS.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/657372/_32020R1201_Xylella_fastidiosa_CS.pdf
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Hlavní cestou průniku bakterie na nová území je přemísťování napadených rostlin určených 
k pěstování. Za významný způsob průniku patogenu na území EU je považován dovoz 
některých okrasných rostlin ze zemí, kde je patogen rozšířen. 

Příznaky: Na různých druzích rostlin se při napadení bakterií objevují různé příznaky, příznaky 
závisí také na kmenu bakterie. Napadení se obecně projevuje usycháním (spálou) listů, 
vadnutím listů a jejich zbarvováním do bronzova podél okrajů, vadnutím a odumíráním rostlin, 
zakrslostí rostlin, někdy však jsou hostitelé bez příznaků. 

Na rostlinách révy působí bakterie spálu listů. Prvním příznakem je náhlé uschnutí části listu, 
který zhnědne, zatímco okolní pletiva zežloutnou nebo zčervenají. Usychání dále pokračuje, 
listy se scvrkávají a opadávají, zůstává pouze řapík. Napadené kmínky vyzrávají nepravidelně. 
V dalších letech mají napadené rostliny opožděný vývoj a vytvářejí zakrslé chlorotické výhony. 
Chronicky nemocné rostliny mohou mít malé deformované listy s mezižilkovou chlorózou 
a výhony se zkrácenými internodii. Průběh choroby závisí na náchylnosti odrůdy a stáří rostlin. 

U broskvoní dochází k zakrňování mladých výhonů, které jsou oproti výhonům zdravých 
rostlin zelenější a vzhledem ke zkráceným internodiím i hustěji olistěné. Boční větve rostou 
vodorovně nebo jsou svěšené, takže rostliny mají jednotný kompaktní a zaoblený vzhled. Listy 
a květy se rozvíjejí u napadených rostlin dříve než u zdravých stromů a listy později opadávají. 
Napadené stromy mají výrazně nižší výnos a drobnější plody.   

Na olivovnících je onemocnění nazváno syndrom rychlého hynutí a projevuje se zpočátku 
usycháním jednotlivých vrcholových výhonů, které se rychle rozšíří na celou korunu a následně 
dojde k odumření celé rostliny.   

Na listnatých stromech působí bakterie nekrózy nebo hnědnutí listů, postupující směrem od 
okrajů listů ke střední žilce. Hnědá nebo zaschlá část listu bývá často od zelené části zelené 
oddělena světlým proužkem. Příznaky se každoročně opakují a šíří se v korunách stromů, konce 
větví zasychají, postupně dochází ke zpomalování růstu a odumírání napadených stromů od 
vrcholku. 

Napadení některých dalších rostlin, např. barvínku menšího (Vinca minor), katarantu 
(Catharanthus spp.) či vojtěšky se projevuje zakrslostí rostlin. 

Odkaz na RL portál: 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77ec8ca0 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77ec8ca0
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77ec8ca0
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Foto: D. Boscia, EPPO; J. Hartman, UK, Bugwood.org; B. Legendre, EPPO 

 

1.1.2 Regulované nekaranténní ŠO 
 Erwinia amylovora 

Český název choroby: bakteriální spála růžovitých 

Hostitelské rostliny: čeleď růžovitých (Rosaceae) – hrušeň (Pyrus spp.), jabloň (Malus 
spp.), kdouloň (Cydonia spp.), mišpule (Mespilus spp.), jeřáb (Sorbus spp.), kdoulovec 
(Chaenomeles spp.), skalník (Cotoneaster spp.), hloh (Crataegus spp.), hlohyně 
(Pyracantha spp.), muchovník olšolistý (Amelanchier alnifolia), muchovník kanadský 
(A. canadensis) a blýskavka Davidova (Stranvaesia davidiana) 

Významné jsou rozdíly v náchylnosti jednotlivých druhů i odrůd. Z odrůd hrušní jsou velmi 
náchylné např. 'Clappova', 'Williamsova' a 'Konference', z odrůd jabloní 'Coxova', 'Gloster', 
'James Grieve', 'Jonathan' a 'Idared'. 

Šíření: Na krátké a střední vzdálenosti je bakterie E. amylovora přenášena opylujícím hmyzem 
včetně včel, ptáky, pylem, větrem (bakteriální provazce) a vodou. Na delší vzdálenosti se 
bakterie E. amylovora šíří infikovaným reprodukčním a výsadbovým materiálem hostitelských 
rostlin, popřípadě i silně napadenými plody a obaly (přepravkami) použitými k dopravě plodů. 

Příznaky: Bakterie napadá všechny nadzemní části hostitelských rostlin. Napadené pletivo 
vodnatí, vadne a zasychá, objevují se na něm postupně zvětšující se skvrny a léze. Napadené 
dřevní části se zbarvují ocelově šedě. Od okrajů se propadají a ohraničují se od zdravého pletiva. 
Vznikají tak nekrózy kůry, tzv. spálové léze. Poškozené letorosty se hákovitě ohýbají, (tzv. 
příznak pastýřské hole) hnědnou a černají, usychají a zůstávají dlouhodobě v korunách stromů. 
Pletivo listů černá a vadne směrem od řapíků. Listy zůstávají na letorostech. Květy i celá 
květenství vadnou a vodnatí. Zbarvují se do hněda a nakonec usychají. Mohou být za teplého 
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a vlhkého počasí pokryty lesklým lepkavým slizem bělavého zbarvení, poté zůstanou viset na 
stromě. U napadených stromů dochází k odumírání plodonosného obrostu, větších větví nebo 
i celých stromů. S projevem tohoto onemocnění se lze nejčastěji setkat v období po odkvětu 
a pak koncem léta. Za vlhkého a teplého počasí, které je příznivé pro rozvoj choroby, se dají na 
postižených částech rostlin pozorovat bělavé až jantarové kapičky bakteriálního exsudátu. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:fb76ac5365a9ea1a51de4774665853c3 

 
Foto: V. Humpolíčková, ÚKZÚZ; J. Fictum, ÚKZÚZ; P. Šíma 

 

 Xanthomonas arboricola pv. pruni 
Český název choroby: – 

Hostitelské rostliny: slivoň (Prunus spp.) – P. davidiana, P. japonica, P. laurocerasus, 
P. salicina 

Šíření: V rámci sadu se bakterie šíří pomocí deště. Na delší vzdálenosti se bakterie šíří pomocí 
infikovaného sadebního materiálu hostitelských dřevin, včetně řízků. Plody mohou být zdrojem 
infekce. 

Příznaky: Infekce je nejdříve patrná na spodní straně listů, projevuje se jako malé světle zelené, 
kruhové či nepravidelné skvrny s tmavým středem. Skvrny jsou postupně patrné i na vrchní 
straně listu a zbarvují se do tmavě fialova, hněda až černa se žlutým chlorotickým halo. 
Nekrotická tkáň vypadává. Skvrny jsou nejčastěji soustředěny ve špičce listu, kde se nejčastěji 
drží voda. Silně zasažené listy opadávají. Na větvičkách se objevují tmavě hnědé, mokvavé 
léze. 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:fb76ac5365a9ea1a51de4774665853c3
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:fb76ac5365a9ea1a51de4774665853c3
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Foto: U. Mazzucchi, Universita degli Studi, Bologna (IT); Montserrat Roselló Pérez (LDF-
Valencian Government, Spain) 

 

1.2 Houby a řasovky 
1.2.1 Karanténní ŠO 

 Atropellis spp. 
Český název choroby: korová nekróza borovice 

Hostitelské rostliny: borovice (Pinus spp.). Nejvýznamnějšími druhy jsou A. piniphila 
a A. pinicola, které škodí na borovici pokroucené (P. contorta) a na dalších cizokrajných 
druzích borovice. Druh A. pinicola byl dále zjištěn i na borovici černé (P. nigra) a borovici 
lesní (P. sylvestris). 

Šíření: V porostu se houby rodu Atropellis šíří pomocí větru a deště. Na velké vzdálenosti se 
mohou šířit při mezinárodním obchodu s infikovanými hostitelskými rostlinami. 

Příznaky: Na kůře se tvoří tmavohnědé nekrotické skvrny. Nekrózy se postupně rozrůstají 
a z nich vytékají hojné pryskyřičné výrony. Kůra obvykle pevně přiléhá k odumírajícímu 
kambiu, bělové dřevo pod kůrou je zbarveno tmavomodře nebo černě. Na okrajích nekróz se 
na kůře objevují drobné černé šálkovité plodničky, přisedlé nebo na krátké stopce, o průměru 
1,5–5 mm (apotécia). Nekrózy jsou obvykle mnohokrát delší než široké, svislé pruhy na kmenu 
působí dojmem vroubkování. Na napadeném stromu se všude objevují hnědé odumřelé větve. 

A. apiciculata působí nekrózy hlavně na výhonech a malých větvích nebo na kmíncích sazenic. 
Nekrózy, které působí A. pinicola, jsou hladké, zploštělé, mělce prohloubené, silně prostoupené 
pryskyřicí. A. piniphila napadá stromy staré 5–25 let a působí deformace větví a kmenů. 
A. tingens napadá hlavně mladé stromy. Nekrózy přetrvávají řadu let, ale jejich růst se zhruba 
po 10 letech zastavuje. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:29f2379f581eaadb1a3f6e4f1474fbad 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:29f2379f581eaadb1a3f6e4f1474fbad
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:29f2379f581eaadb1a3f6e4f1474fbad
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Foto: USDA Forest Service Archive, USDA Forest Service, Bugwood.org; USDA Forest 
Service – Ogden Archive, USDA Forest Service, Bugwood.org 

 

 Bretziella fagacearum (syn. Ceratocystis fagacearum) 
Český název choroby: vadnutí dubů 

Hostitelské rostliny: rod dub (Quercus) a kaštanovník (Castanea) 

Šíření: Houba je přenášena pomocí hmyzích vektorů. Nejvýznamnější a zároveň karanténní 
podle fytosanitárních předpisů EU jsou kůrovci Pseudopityophthorus minutissimus 
a P. pruinosus a brouk Arrhenodes minutus z čeledi dlouhanovití (Brentidae). Kůrovci rodu 
Pseudopityophthorus jsou považováni za významné přenašeče hlavně v jižnějších územích 
rozšíření B. fagacearum. Naopak v severních oblastech jsou hlavními přenašeči brouci z čeledi 
lesknáčkovití (Nitidulidae). 

V některých místech výskytu je nejvýznamnějším způsobem šíření patogenu přenos spor houby 
kořenovými srůsty mezi zdravými a napadenými rostlinami. 

V mezinárodním obchodu se patogen může šířit výpěstky hostitelských rostlin a jejich dřevem, 
zejména neošetřeným dřevem a kůrou, na němž mohou být přenašeči. 

Příznaky: Houba napadá cévní svazky hostitele a je původcem cévního vadnutí. Příznaky 
napadení jsou variabilní podle druhu dubu, ale obecně jsou to listové diskolorace, vadnutí, 
defoliace a odumření stromu. První příznaky se projevují na začátku května. U skupiny tzv. 
červených dubů se listy zbarvují do bronzova a dochází k chřadnutí konců výhonů, postupně 
od vrcholu koruny. U této skupiny jsou rovněž zaznamenány rychlejší průběh a projevy infekce, 
kdy stromy obvykle odumírají do jednoho roku po napadení. U druhů ze skupiny bílých dubů 
je průběh infekce pomalejší a patogenu trvá několik let, než strom zahubí. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:f0e607cab71df633e669e5db6852b01e 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:f0e607cab71df633e669e5db6852b01e
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:f0e607cab71df633e669e5db6852b01e
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Foto: C. E. Seliskar, EPPO; W. M. Ciesla, Forest Health Management International, 
Bugwood.org 

 

 Geosmithia morbida a Pityophthorus juglandis 
Český název: – 

Hostitelské rostliny: ořešák (Juglans) a lapina (Pterocarya). Nejnáchylnější k napadení 
houbou je o. černý (J. nigra), ostatní druhy ořešáků jako je o. popelavý (J. cinerea), 
J. californica, J. major, J. hindsii, a v Evropě o. královský – vlašský (J. regia) jsou méně 
náchylné. 

Šíření: Na kratší vzdálenosti je houba G. morbida přenášena výlučně pomocí lýkožrouta 
P. juglandis. Ačkoliv houba produkuje velké množství konidií, které by mohly být přenášeny 
vzdušnými proudy, neexistuje přímý důkaz o tom, že by se infekce vyskytovala kdekoliv jinde 
než na stromech, napadených lýkožroutem Pityophthorus juglandis. Literatura uvádí, že tento 
druh lýkožrouta je schopný uletět vzdálenost 1,6 až 3,2 km. Lýkožrout P. juglandis je dosud 
jediný známý druh hmyzu, který přenáší houbu G. morbida. 

Na dlouhé vzdálenosti může být houba přenášena při mezinárodním obchodu se dřevem 
hostitelských rostlin, např. kulatinou, palivovým dřívím, dřevěnými štěpky či neošetřeným 
dřevěným obalovým materiálem. Dále se patogen může šířit pomocí infikovaných rostlin rodu 
Juglans z USA. Ořechy nejsou považovány za zdroj infekce. 

Příznaky: Napadené stromy zpočátku vykazují žloutnutí, vadnutí a zasychání listů 
na jednotlivých větvích na začátku léta. V průběhu léta tyto listy zhnědnou, praporcovitě 
odstávají, ale zůstávají na stromě a opadnou až na jaře příštího roku. Dochází k postupnému 
odumírání větví a řídnutí koruny, rozsah a rychlost těchto příznaků závisí na intenzitě napadení. 
V některých případech může dojít k odumření celého stromu za dva roky, častěji však za 3–4 
roky. V období, kdy dochází k usychání částí stromu, je možné na povrchu kůry větví pozorovat 
výletové otvory dospělců přenašeče lýkožrouta P. juglandis. Po naříznutí kůry v těchto místech 
vypadávají zpočátku drobné, později čočkovité a v pokročilém stadiu rozsáhlé nepravidelné 
zčernalé nekrotické léze, podle kterých dostalo onemocnění v anglickém jazyce jméno – 
Thousand Cankers Disease. Po odstranění kůry jsou viditelné požerky larev přenašeče, stejně 
jako oblasti s odumřelým lýkem. Chodbičky lýkožrouta jsou různě široké, nepravidelně větvené 
a naplněné hnědými až černými drtinkami. Odumřelá pletiva v okolí chodeb se postupně 
rozpadají, kůra se později odlupuje především v místech, kde došlo k velkoplošnému odumření. 



12 

Dospělí brouci lýkožrouta P. juglandis jsou 1,8 – 2 mm dlouzí, červenohnědé barvy. Larva má 
tvar písmene C. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77ef3ca6 

 
Foto: W. Cranshaw, Colorado State Univ., Bugwood.org; S. Valley, Oregon Department of 
Agriculture, Bugwood.org 

 

 Melampsora medusae 
Český název: rez Melampsora medusae 

Hostitelské rostliny: rod topol (Populus), zejména t. balzámový (P. balsamifera), 
t. bavlníkový (P. deltoides), t. černý (P. nigra var. italica), t. osikovitý (P. tremuloides); 
sekundární hostitelé jsou jehličnany, zejména rody borovice (Pinus), douglaska (Pseudotsuga) 
a modřín (Larix) 

Šíření: Rez M. medusae má vysoký potenciál k přirozenému šíření. Urediospory a aeciospory 
se mohou šířit na velké vzdálenosti větrem. Úspěšné šíření větrem na vzdálenost okolo 2000 
km bylo hlášeno při introdukci rzi na Nový Zéland v roce 1973 z Austrálie, kde byl patogen 
poprvé zjištěn v roce 1972. V mezinárodním obchodu se patogen může šířit spolu 
s infikovaným materiálem hostitelských rostlin. 

Příznaky: První příznaky na topolu se projevují žlutými skvrnami, na nichž se vytvářejí 
uredinia. Tyto skvrny se objevují v průběhu 2–3 týdnů na spodní straně listů (při silném 
napadení i na svrchní straně listů). Zpočátku se infekce projevuje na spodních patrech stromu, 
odkud se šíří směrem nahoru. Listy usychají a předčasně opadávají. Strom může opadat během 
3 týdnů. Na jehličnanech se nové jehlice zbarvují do hněda a nekrotizují a vytvářejí se na nich 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77ef3ca6
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77ef3ca6
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plodnice (pyknidy a aecia). Tyto plodnice se mohou nacházet i na šišticích nebo zřídka na 
mladých výhonech. Infikované jehlice opadávají. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:b399d73951ea21d77ddf0686301e14ce 

 
Foto: W. Cranshaw, Colorado State Univ., Bugwood.org; S. Katovich, USFS, Bugwood.org 

 

 Phytophthora ramorum 
Český název choroby: fytoftorové odumírání rododendronu 

Hostitelské rostliny: V Evropě je napadána především kalina (Viburnum spp.), kamélie 
(Camellia spp.), pěnišník (Rhododendron spp.) a další okrasné druhy. Z listnatých dřevin, na 
kterých se v Evropě na ojedinělých místech zaznamenalo poškození, se jedná o buk lesní 
(Fagus sylvatica) a dub (Quercus spp.), z jehličnatých modřín japonský (Larix kaempferi) 
a modřín opadavý (Larix decidua). V USA jsou chorobou postiženy některé původní druhy 
dubů (Quercus spp.) a Lithocarpus densiflorus. 

Šíření: Spory patogenu P. ramorum se mohou lokálně šířit infikovanou vodou při zavlažování, 
rozstřikem kapek při dešti, infikovaným pěstebním substrátem nebo infikovaným pracovním 
nářadím. 

Na dlouhé vzdálenosti má zásadní význam přenos patogenu infikovaným rostlinným 
materiálem, včetně dřeva a kůry. Zdrojem infekce může být také půda ulpívající na dopravních 
prostředcích, pracovní mechanizaci a nářadí, obuvi apod. Na dlouhé vzdálenosti se může 
patogen také šířit ve formě sporangií vzdušnými proudy. 

Příznaky: Příznaky napadení se liší podle druhu hostitelské rostliny. K hlavním typům 
poškození se řadí korové nekrózy na kmenech doprovázené výtokem exsudátu, spála (nekrózy) 
listů a odumírání výhonů a skvrnitost listů. Typickým příznakem je odumírání vrcholů výhonů, 
větví a celých rostlin, kdy se napadená pletiva barví červenohnědě. Nekróza se může objevit na 
kterékoli části výhonu a postupovat všemi směry. Infekce listů se nejprve projevuje tvorbou 
tmavohnědých difúzních skvrn, a to nejčastěji na špičce či okraji listové čepele. 

Dalším poškozením listnatých dřevin, které se objevuje nejčastěji v dolních partiích kmene, je 
nekróza vodivých pletiv a spodních vrstev kůry (nekrózy zasahují jen několik milimetrů do 
dřeva) přičemž nekrotizovaná pletiva bývají zřetelně ohraničena černou linií). Toto poškození 
je provázeno produkcí tmavě červeného exsudátu, který vytéká z neporušené kůry nad 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:b399d73951ea21d77ddf0686301e14ce
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:b399d73951ea21d77ddf0686301e14ce
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poškozením. Exsudát nemusí být vždy patrný, někdy bývá smýván deštěm nebo vysychá a na 
kůře zůstávají jen hnědé skvrny. Poškození kmene dřeviny vede k chřadnutí dřeviny, které se 
projevuje chlorotizací a zmenšením olistění, postupujícím prosycháním celé koruny, a nakonec 
dochází k odumření hostitele.  

Při poškození jehličnatých dřevin dochází nejčastěji k odumírání jehlic a mladých výhonů. 
U Larix kaempferi (modřín japonský) bylo rovněž pozorováno napadení větví a korová 
nekróza. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:3371693a0a1bccffaff808bc2c3e1c9e 

 
Foto: J. OBrien, USDA Forest Service, Bugwood.org; B. Moltzan, USDA Forest Service, 
Bugwood.org; EPPO 

 

1.2.2 Regulované nekaranténní ŠO 
 Cryphonectria parasitica 

Český název choroby: korová nekróza kaštanovníku 

Hostitelské rostliny: hlavní hostitelské rostliny jsou rody kaštanovník (Castanea) a dub 
(Quercus), příležitostně javor (Acer) 

Šíření: Konidie a askospory patogenu se šíří větrem a deštěm, přenášeny jsou i hmyzem, ptáky 
a také infikovaným nářadím používaným k ošetřování hostitelských rostlin. Na delší 
vzdálenosti může být patogen zavlečen zejména dovozem napadených rostlin či jejich dřeva 
a kůry. Riziko přenosu plody nebo semeny je nižší, ale existuje. 

Příznaky: V místě infekce v dolní části kmene nebo na větvích vznikají na kůře světlehnědě 
až červenohnědě zbarvené nekrotické léze. Později kůra podélně praská, odlupuje se a je pod 
ní patrné charakteristické vějířovité mycelium. Na kůře se v oranžových stromatech vytvářejí 
výrazně červenooranžové plodnice. Poškození vodivých pletiv kmene či větví má za následek 
vadnutí a usychání listů v koruně, které zůstávají viset na větvích. Pod poškozeným místem 
kmene se mohou tvořit adventivní výhony (vlky). Korová nekróza se postupně rozrůstá po 
obvodu kmene, čímž se rozsah prosychání koruny zvětšuje a strom může odumřít. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:f4cf2ac379c1a6fda7eff76c42266557 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:3371693a0a1bccffaff808bc2c3e1c9e
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:3371693a0a1bccffaff808bc2c3e1c9e
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:f4cf2ac379c1a6fda7eff76c42266557
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:f4cf2ac379c1a6fda7eff76c42266557
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Foto: J. Rod; I. Širučková, archiv ÚKZÚZ 

 

 Dothistroma pini a Dothistroma septosporum 
Český název choroby: červená sypavka borovice 

Hostitelské rostliny: rody borovice (Pinus), douglaska (Pseudotsuga), jedle (Abies.), 
jedlovec (Tsuga), modřín (Larix) a smrk (Picea). Mezi náchylné rostliny se řadí borovice 
Banksova (P. banksiana), b. blatka (P. mugo nothosubsp. rotundata), b. černá (Pinus nigra), 
b. Heldreichova (P. heldreichii), b. Jeffreyova (P. jeffrey), b. kleč (P. mugo), b. limba 
(P. cembra), b. montereyská (P. radiata), b. osinatá (P. aristata), b. pokroucená (P. contorta), 
b. rumelská (P. peuce), b. těžká (P. ponderosa), b. tuhá (P. rigida) a b. vejmutovka (P. strobus). 

Šíření: Šíření ze stromu na strom se děje především rozptylem uvolněných konidií z acervuli 
pomocí dešťových kapek. Na dlouhé vzdálenosti má zásadní význam přenos původců sypavky 
hostitelskými rostlinami nebo kontaminovaným školkařským materiálem. Možné je i šíření 
patogenu zásilkami osiva, které obsahují kontaminované zbytky jehlic. Rychlé rozšíření 
původců sypavky mezi kontinenty je důsledkem přemísťování živých rostlin, zejména 
infikovaného rozmnožovacího materiálu, prostřednictvím člověka. Šíření také napomáhají 
klimatické extrémy. 

Příznaky: Typické příznaky jsou na jehlicích spodních pater a zasahují nejstarší ročníky jehlic. 
Ty odumírají směrem od špičky, báze jehlice zůstává zpočátku zelená a na přechodu zelené 
a suché části se vytváří příčný červený proužek od barviva dothistrominu, ve kterém narůstá 
plodnice (acervulus). Plodnice prorůstají přes praskající pokožku jehlice v podobě černé hmoty 
obsahující konidie. Při silné infekci jsou jehlice celé suché a na nich jsou různě rozmístěné 
červené pruhy s plodnicemi. Tento symptom je velmi dobře viditelný koncem zimy a na jaře. 
Později intenzita červených pruhů slábne a na podzim nemusí být znatelná vůbec. Pak je třeba 
hledat plodnice bez doprovodného červeného zbarvení.  

Nejvíce poškozené jehlice opadávají většinou na podzim a pak dále přes zimu. Frekvence 
propadu jehlic je velmi variabilní, co se týká hostitele. Napadená borovice lesní opadává velmi 
rychle, stejně jako smrk ztepilý nebo douglaska. Borovice černá nebo b. těžká velmi pomalu. 
Silná infekce, kdy jsou napadené všechny ročníky a pouze nově rašící jehlice na zkráceném 
prýtu nejsou, se nazývá stádium „lvích ocasů“.  

U semenáčků a mladých sazenic se symptomy vyvíjí na všech ročnících jehlic, kromě letošních, 
někdy může chybět červené pruhování od dothistrominu. Poté dochází k zrezivění celých jehlic.  

Vždy je nutná mikroskopická determinace. 
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Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c
4d740e%22#fotogalerie|hledej:Dothistroma%20pini|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c4d740e 

 
Foto: J. Rod; D. Palovčíková, MENDELU 

 

 Lecanosticta acicola 
Český název choroby: hnědá sypavka borovice 

Hostitelské rostliny: borovice (Pinus spp.) – borovice bahenní (Pinus palustris), b. halepská 
(P. halepensis), b. kleč (P. mugo), b. lesní (P. sylvestris), b. pinie (P. pinea), b. pokroucená 
(P. contorta), b. přímořská (P. pinaster), b. vejmutovka (P. strobus); smrk (Picea spp.) – smrk 
omorika (P. omorica) a smrk sivý (P. glauca). 

Výskyt tohoto patogena v ČR je omezený pouze na dvě lokality (přírodní rezervace) v Jižních 
Čechách, kde byl tento patogen zjištěn na borovici blatce.  

Šíření: Šíření ze stromu na strom se děje především rozptylem konidií pomocí dešťových 
kapek. Na dlouhé vzdálenosti má zásadní význam přenos patogenu hostitelskými rostlinami, 
zejména infikovaným školkařským materiálem. Možné je i šíření patogenu zásilkami osiva, 
které obsahují kontaminované zbytky jehlic.Příznaky: Na jehlicích se objevují dva typy 
nekrotických lézí. Prvním typem jsou léze slámově žluté, později světle hnědé s tmavým 
ohraničením. Druhým typem jsou hnědé skvrny s jantarově žlutou obrubou. Žluté pletivo je 
prosycené pryskyřicí. Na jehlicích borovice kleče (Pinus mugo) se nejprve objevují žluté až 
světle oranžové skvrny, někdy prostoupené pryskyřicí, které později uprostřed zhnědnou. Ty se 
obvykle prodlužují v proužky, které obkrouží celou jehlici a způsobí odumření části jehlice nad 
nimi. Napadené jehlice mají odumřelé špičky, uprostřed jsou zelené se skvrnami, báze jehlic 
jsou zelené. 

Léze později splývají a jehlice hnědnou, při silném napadení zhnědnou celé jehlice hned na 
počátku a předčasně opadnou. Při slabším napadení jehlice opadne během jednoho nebo dvou 
let. Při silném napadení zůstávají na větvích pouze nejmladší ročníky jehlic a větve mají 
štětkovitý vzhled. Po opakovaném silném napadení může nastat úplná defoliace větví 
a odumření stromu. Často bývají napadeny nejdříve spodní větve a patogen postupně stoupá do 
koruny. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c4d740e%22#fotogalerie|hledej:Dothistroma%20pini|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c4d740e
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c4d740e%22#fotogalerie|hledej:Dothistroma%20pini|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c4d740e
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c9aee26%22#fotogalerie|hledej:Lecanosticta%20acicola|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c9aee26
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9aee26%22#fotogalerie|hledej:Lecanosticta%20acicola|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c9ae
e26 

 
Foto: M. Dolének, ÚKZÚZ; D. Palovčíková, MENDELU 

 

1.2.3 Nařízení ÚKZÚZ 
 Fusarium circinatum (syn. Gibberella circinata) 

Český název: – 

Hostitelské rostliny: borovice (Pinus spp.) – S. Amerika – borovice Elliotova (Pinus elliottii), 
b. bahenní (P. palustris), P. patula, b. montereyská (P. radiata), b. kadidlová (P. taeda), 
b. virginská (P. virginiana); Evropa a Středozemí – b. halepská (P. halepensis), b. pokroucená 
(P. contorta), b. přímořská (P. pinaster), b. lesní (P. sylvestris), b. vejmutovka (P. strobus); 
Asie – b. hustokvětá (P. densiflora), b. Thunbergova (P. thunbergii); douglaska tisolistá 
(Pseudotsuga menziesii) 

Šíření: Lokálně se patogen šíří větrem nebo hmyzem (např. kůrovci rodů Pityophthorus, Ips, 
Conophthorus). Může být přenášen také kontaminovaným nářadím nebo ulpělou půdou 
a infikovaným jehličím na strojích a dopravních prostředcích. Semenáčky mohou být 
infikovány z půdy. Na dlouhé vzdálenosti může být patogen přenášen infikovaným osivem, 
sadebním materiálem nebo dřevem hostitelských rostlin při mezinárodním obchodu. 
Významné riziko pro přenos G. circinata představuje kontaminované osivo. Zdrojem 
infekce mohou být i větve a jejich kůra, kde mohou spory houby přežívat rok i více. 

Příznaky: Infikované osivo může být zdrojem infekce semenáčků. U napadených semenáčků 
dochází k hnilobám hypokotylu v úrovni povrchu půdy nebo v jeho blízkosti a rostliny následně 
odumírají. Zdrojem infekce semenáčků může být i půda. Symptomy u semenáčků nejsou 
charakteristické a významně se neodlišují od padání rostlin způsobeného jinými faktory. 

Napadení kořenového systému je nejčastěji pozorováno na mladých rostlinách borovic 
v lesních školkách nebo plantážích vánočních stromků, ale může se také vyskytovat na 
obnažených kořenech starších stromů. Na plantážích vánočních stromků může patogen rozsáhle 
kolonizovat kořenový systém a působit hnědé diskolorace a rozklad povrchové vrstvy kořenů. 
Na nadzemní části nejsou symptomy zpravidla patrné, dokud houba nedosáhne kořenového 
krčku a neobklopí kmen. V další fázi dochází ke žloutnutí a postupně hnědnutí až červenání 
jehličí. Po odloupnutí kůry kmene při povrchu půdy je možné pozorovat pletivo prosáklé 
pryskyřicí, které je medově hnědě až tmavě hnědě zbarveno (tzv. smolení). 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c9aee26%22#fotogalerie|hledej:Lecanosticta%20acicola|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c9aee26
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c9aee26%22#fotogalerie|hledej:Lecanosticta%20acicola|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c9aee26
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Větve a kmeny borovic mohou být infikovány v jakémkoliv stáří. Infekce obvykle začíná jako 
rakovina a odumírání tenkých větví. Nad místem infekce jehličí vadne, stává se chlorotické a 
posléze červená a hnědne. Na povrchu větví se také začne vyskytovat charakteristický výtok 
pryskyřice. Rozsáhlejší napadení může vést k masivnímu prosychání stromů od vrcholku 
směrem dolů. Při infekci kmene a silnějších větví dochází k produkci velkého množství 
pryskyřice, což dřevinu oslabuje a urychluje její odumírání. Napadení celého obvodu kmene 
může vést k odumření stromu. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77ebde50 

 
Foto: P. Kapitola, archiv ÚKZÚZ; Z. Procházková, archiv VÚLHM, v.v.i. 

 

1.3 Hmyz a roztoči 
1.3.1 Karanténní ŠO 

 Agrilus anxius 
Český název: polník Agrilus anxius 

Hostitelské rostliny: bříza (Betula spp.) – S. Amerika – bříza papírovitá (B. papyrifera), 
b. topololistá (B. populifolia), b. tuhá (B. lenta), b. žlutá (B. lutea) a B. occidentalis; Evropa 
a Asie b. bělokorá (B. pendula), b. pýřitá (B. pubescens), B. maximowicziana a B. szechuanica. 
Mezi alternativní hostitele patří buk (Fagus spp.), topol (Populus spp.), vrba (Salix spp.). 

Šíření: Aktivní šíření dospělců má převážně lokální význam, brouci obvykle přeletují jen na 
krátké vzdálenosti. K zavlečení polníka může dojít při dovozu hostitelských rostlin určených 
k pěstování z území, kde se tento druh vyskytuje. Rizikovým materiálem je také dřevo 
hostitelských rostlin s kůrou, zejména palivové dřevo, neošetřené dřevěné obaly a štěpka. Podle 
současných znalostí je za zvláště rizikové třeba považovat neošetřené dřevěné proklady s kůrou. 

Příznaky: V bělovém dřevu pod kůrou vytvářejí larvy dlouhé esovitě zakřivené chodbičky, 
které se s růstem larvy rozšiřují a jsou vyplněny hnědavými pilinami a trusem. Dospělec vylézá 
charakteristickým výletovým otvorem tvaru písmene D o šířce 3–5 mm. Kromě výletových 
otvorů patří k charakteristickým symptomům i přítomnost dřevěných špon vytlačených v místě 
žíru larev a výletových otvorů. Lze také pozorovat vytékání mízy, spolu s hrboly na kůře. 
U napadených stromů dochází k postupnému žloutnutí a řídnutí koruny a k odumírání větví 
a celých stromů. V mnoha případech strom uhyne během několika let po napadení. 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77ebde50
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77ebde50
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Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77aa7629 

 
Foto: J. A. Davidson, UMD, Bugwood.org; S. Katovich, USFS, Bugwood.org; W. Cranshaw, 
CSU, Bugwood.org 

 

 Agrilus planipennis 
Český název: polník jasanový 

Hostitelské rostliny: jasan (Fraxinus spp.) – Asie – Fraxinus 
chinensis, F. japonica, F. lanuginosa, F. mandshurica a F. rhynchophylla; S. Amerika – 
F. americana, F. nigra, F. pennsylvanica, F. profunda, F. quadrangulata; Evropa – 
F. angustifolia, F. excelsior; dále ořešák (Juglans mandshurica), ořešák (J. ailantifolia), jilm 
(Ulmus davidiana), jilm (U. parvifolia), lapina škumpolistá (Pterocarya rhoifolia) a bělas 
viržinský (Chionanthus virginicus) 

Šíření: Aktivní šíření dospělců má převážně lokální význam, brouci obvykle přeletují jen na 
krátké vzdálenosti, rychlost šíření z místa výskytu nepřesahuje jeden km ročně. 

K zavlečení polníka jasanového může dojít při dovozu hostitelských rostlin určených 
k pěstování z území, kde se tento druh vyskytuje. Rizikovým materiálem je také dřevo 
hostitelských rostlin s kůrou, zejména palivové dřevo, neošetřené dřevěné obaly a štěpka. Podle 
současných znalostí je za zvláště rizikové třeba považovat neošetřené dřevěné proklady s kůrou. 

Příznaky: Při počáteční fázi napadení stromu preferuje polník jasanový obvykle vrchní část 
kmene a hlavní větve. V bělovém dřevu pod kůrou vytvářejí larvy dlouhé esovitě zakřivené 
chodbičky, které se s růstem larvy rozšiřují a jsou vyplněny hnědavými pilinami a trusem. 
Dospělec vylézá charakteristickým výletovým otvorem tvaru písmene D o šířce 3–4 mm. 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77aa7629
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77aa7629
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Kromě výletových otvorů patří k charakteristickým symptomům i přítomnost dřevěných špon 
vytlačených v místě žíru larev a výletových otvorů. U dosud vitálních stromů může tvorba 
kalusu v reakci na žír larev způsobit vytváření svislých, 5–10 cm dlouhých prasklin v kůře nad 
místem žíru. U napadených stromů dochází k postupnému žloutnutí a řídnutí koruny 
a k odumírání větví a celých stromů, častá je tvorba náhradních výhonů na bázi kmene. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:f4cf2ac379c1a6fda7eff76c422aac4f 

 
Foto: D. Cappaert, Bugwood.org; D. Herms, OSU, Bugwood.org; C. Asaro, VDOF, 
Bugwood.org 

 

 Anoplophora glabripennis 
Český název: kozlíček Anoplophora glabripennis 

Hostitelské rostliny: rody bříza (Betula), buk (Fagus), habr (Carpinus), jasan (Fraxinus), 
javor (Acer), jilm (Ulmus), jírovec (Aesculus), lípa (Tilia), líska (Corylus), olše (Alnus), 
platan (Platanus), svitel (Koelreuteria), topol (Populus), vrba (Salix) a zmarličník 
(Cercidiphyllum) 

Šíření: Aktivní let brouků má zejména lokální význam při postupném rozšiřování areálu 
výskytu. Na krátké i dlouhé vzdálenosti se však brouci mohou šířit pasivně s nákladní dopravou. 
Může dojít k zavlečení různých vývojových stadií s importovaným materiálem, ve kterém 
probíhá jejich vývoj (rostliny, dřevěné obaly, surové dřevo apod.). Hlavní cestu šíření 
A. glabripennis představují dřevěné obaly používané pro dovoz různého zboží, zejména ze zemí 
původního rozšíření kozlíčka. 

Příznaky: V místě kladení vajíček jsou jamky vykousané samičkou v kůře, po závrtu larvy 
může být v tomto místě patrný mízní výron. V kambiu jsou pod opadanou nebo odstraněnou 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:f4cf2ac379c1a6fda7eff76c422aac4f
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:f4cf2ac379c1a6fda7eff76c422aac4f
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kůrou viditelné larvální chodbičky. Starší larvy vytvářejí ve dřevu nápadné chodby (až do 
průměru 3 cm), které jsou patrné zejména na řezu dřevem. Na napadených stromech se objevují 
zcela kruhovité výletové otvory o průměru okolo 1–1,5 (2) cm nad místy, kde byla nakladena 
vajíčka. Charakteristickým symptomem je přítomnost dřevěných hoblin, které se hromadí 
u báze kmene nebo v paždí větví. Ve dřevu hostitelských rostlin a v dřevěných obalech jsou 
patrné tunelovité požerky. Příznaky napadení se nacházejí v částech kmene výše od země 
a silnějších větvích. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77a509d1 

 
Foto: M. Maspero, EPPO; M. Maspero, Fondazione Minoprio, Como, Itálie 

 

 Anoplophora chinensis 
Český název: kozlíček Anoplophora chinensis 

Hostitelské rostliny: bříza (Betula), buk (Fagus), citrus (Citrus), dřín (Cornus), habr 
(Carpinus), hloh (Crataegus), hrušeň (Pyrus), jabloň (Malus), javor (Acer), jilm (Ulmus), 
líska (Corylus), olše (Alnus), platan (Platanus), pukol (Lagerstroemia), růže (Rosa), skalník 
(Cotoneaster), topol (Populus), vrba (Salix) a rostliny druhů: bobkovišeň lékařská (Prunus 
laurocerasus) a jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), jejichž stonek nebo kořenový 
krček mají v nejširším místě průměr jeden centimetr nebo větší 

Šíření: Aktivní let brouků má zejména lokální význam při postupném rozšiřování ohnisek 
výskytu. Hlavní cestou průniku kozlíčka A. chinensis na území EU je dovoz hostitelských 
rostlin kozlíčka (včetně bonsají) z území jeho výskytu, zejména z Číny. K zavlečení může dojít 
i s dalšími importovanými komoditami (dřevěné obaly, surové dřevo apod.). Další riziko 
přenosu představují hostitelské rostliny z území s výskytem kozlíčka v EU. 

Příznaky: V místě kladení vajíček jsou jamky vykousané samičkou v kůře, po závrtu larvy 
může být v tomto místě patrný mízní výron. V kambiu jsou pod opadanou nebo odstraněnou 
kůrou viditelné larvální chodbičky. Starší larvy vytvářejí ve dřevu nápadné chodby (až do 
průměru 3 cm), které jsou patrné zejména na řezu dřevem. Na napadených stromech se objevují 
zcela kruhovité výletové otvory o průměru obvykle 10–15 mm (do výletového otvoru lze strčit 
malíček, popřípadě špičku malíčku). Charakteristickým symptomem je přítomnost dřevěných 
špon v místě žíru larev a u výletových otvorů. Příznaky napadení jsou patrné především na bázi 
kmenů a na kořenech. 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77a509d1
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77a509d1
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U živého rostlinného materiálu (např. u bonsají) se mohou objevit příznaky působené úživným 
žírem dospělých kozlíčků na mladých výhonech, listech a pupenech. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77a89e8a 

 
Foto: M. Maspero, EPPO 

 

 Aromia bungii 
Český název: tesařík Aromia bungii 

Hostitelské rostliny: rod slivoň (Prunus) – broskvoň obecná (P. persica), meruňka obecná 
(P. armeniaca), slivoň švestka (P. domestica) a třešeň obecná (P. avium); dále dub (Quercus 
spp.), kaštanovník měkoučký (Castanea mollissima), olivovník (Olea spp.), ořešák vlašský 
(Juglans regia), topol (Populus spp.), vrba (Salix spp.) 

Šíření: Přesné údaje o šíření tesaříka aktivními přelety nejsou známé, ale nepředpokládá se, že 
by přelety přesahovaly více než několik set metrů za rok, obdobně jako je to u tesaříků rodu 
Anoplophora. Hlavním způsobem šíření tesaříka A. bungii je pravděpodobně dřevo a dřevěný 
obalový materiál. 

Příznaky: Larvy škodí žírem v kmeni, kde vytváří mezi kůrou a bělovým dřevem chodbičky, 
které ve své konečné délce mohou dosahovat až 50–60 cm, někdy mohou pronikat i do jádra. 
Viditelným příznakem napadení je přítomnost drtinek a výletové otvory na kmenech stromů. 
A. bungii nenapadá kořeny. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:2dfd96d28aa2be8102a16e222dccf4fa 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77a89e8a
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77a89e8a
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:2dfd96d28aa2be8102a16e222dccf4fa
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:2dfd96d28aa2be8102a16e222dccf4fa
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Foto: M. Maspero, Centro MiRT – Fondazione Minoprio (IT), EPPO; D. Benchi, Plant Health 
Service of Campania Region (IT), EPPO 

 

 Conotrachelus nenuphar 
Český název: – 

Hostitelské rostliny: hlavními hostiteli jsou rostliny z čeledi růžovitých (Rosaceae), broskvoň 
obecná (Prunus persica), hloh (Crataegus spp.), hrušeň (Pyrus spp.), jabloň (Malus spp.), jeřáb 
ptačí (Sorbus aucuparia), muchovník kanadský (Amelanchier canadensis), muchovník 
stromovitý (Amelanchier arborea), Prunus alleghaniensis, slivoň (Prunus spp.), slivoň 
pensylvánská (P. pensylvanica), slivoň vrbová (P. salicina), střemcha pozdní (P. serotina), 
střemcha viržinská (P. virginiana), švestkovišeň americká (Prunus americana), švestkovišeň 
pomořská (P. maritima), třešeň ptačí (P. avium), višeň obecná (P. cerasus), višeň ptačí 
(P. pumila) a mimo růžovité také brusnice (Vaccinium) a srstka (Ribes) 

Šíření: Na delší vzdálenosti se brouk šíří pomocí larev či kukel v půdě nebo jako dospělec 
v obalovém materiálu.  

Příznaky: Dospělci tohoto nosatcovitého brouka se živý na květech, listech a mladých plodech. 
Povrch ovoce může být zjizvený nebo zdeformovaný. Plody předčasně opadávají. Poškození 
způsobené žírem dospělců na listech a květech většinou není nijak hospodářsky významné. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|so|skudci|detail:ad6612176
074f46dd90f7fa64c4668db|popis 

 
Foto: E. Levine – OARDC (US), EPPO; P.J. Chapman – New York State Agricultural 
Experiment Station (US), EPPO 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|so|skudci|detail:ad6612176074f46dd90f7fa64c4668db|popis
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|so|skudci|detail:ad6612176074f46dd90f7fa64c4668db|popis
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 Dendrolimus sibiricus 
Český název: bourovec Dendrolimus sibiricus 

Hostitelské rostliny: rody jedle (Abies) – jedle sibiřská (Abies sibirica), j. mandžuská 
(A. nephrolepis), borovice (Pinus) – borovice sibiřská (Pinus sibirica), b. korejská 
(P. koraiensis), modřín (Larix) – modřín Gmelinův (Larix gmelinii), m. sibiřský (L. sibirica), 
smrk (Picea) – smrk ajanský (Picea jezoensis) a s. sibiřský (P. obovata), jedlovec (Tsuga) 

Šíření: D. sibiricus je velmi dobrý letec. V údajích o rychlosti šíření dospělců se literární zdroje 
liší, je uváděno 12 km za rok, ale i 40–50 až 100 km za rok. Na velké vzdálenosti se může šířit 
napadenými hostitelskými rostlinami určenými k pěstování, na řezaných větvích, včetně 
vánočních stromků, případně i s neodkorněným dřevem či samostatnou kůrou (vajíčka, 
housenky). 

Příznaky: Housenky ožírají jehličí napadených stromů. V některých částech Ruska působí 
holožíry na velkých plochách lesů. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77ad0b74 

 
Foto: N. Kirichenko, Bugwood.org; J. H. Ghent, USDA Forest Service, Bugwood. org; 
V. Petko, V.N. Sukachev Institute of Forest SB RAS, Bugwood.org 

  

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77ad0b74
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77ad0b74
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 Monochamus spp. 
Český název: kozlíčci rodu Monochamus 

Hostitelské rostliny: rody borovice (Pinus), cedr (Cedrus), douglaska (Pseudotsuga), jedle 
(Abies), jedlovec (Tsuga), modřín (Larix) a smrk (Picea) 

Šíření: Dospělci kozlíčků nejsou příliš dobří letci. Přeletují ve většině případů jen v okruhu 
několika stovek metrů, ale s pomocí větru jsou schopni překonat vzdálenost až tří, výjimečně 
i více kilometrů.  

Na velké vzdálenosti je nejvýznamnějším způsobem šíření doprava napadeného dřeva, 
dřevěných obalů a samostatné kůry jehličnanů pocházející zejména ze Severní Ameriky a Asie. 

Příznaky: Kozlíčci rodu Monochamus napadají zejména poražené nebo oslabené stromy. 
Jejich larvy nejprve vytvářejí požerky v bělovém dřevě pod kůrou, vyplněné hrubou drtí, 
později se zavrtávají oválným otvorem do dřeva, které rozežírají stále se zvětšujícími chodbami. 
Vykousané malé plošky nepravidelného tvaru na slabé kůře větviček upozorňují na přítomnost 
dospělců kozlíčků. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77affa1f 

 
Foto: R. Tyler, Pro Pest and Lawn Store, Bugwood.org; L. L. Hyche, Auburn University, 
Bugwood.org 

 

 Popillia japonica 
Český název: listokaz japonský 

Hostitelské rostliny: rody bříza (Betula), jabloň (Malus), javor (Acer), jilm (Ulmus), 
jírovec (Aesculus), kaštanovník (Castanea), lípa (Tilia), ořešák (Juglans), ostružiník 
(Rubus), platan (Platanus), réva (Vitis), růže (Rosa), slivoň (Prunus), sója (Glycine), topol 
(Populus), vrba (Salix) 

Šíření: Dospělci se šíří na krátké vzdálenosti aktivně letem. Pasivně mohou být dospělci šířeni 
dopravou, společně s rostlinným materiálem. Larvy mohou být transportovány s půdou na 
kořenech rostlin sadbového materiálu. 

Příznaky: Dospělci skeletují listy, ožírají květy i plody. Střední žilka listu zůstává většinou 
nedotčena. Poškozené listy hnědnou, mohou opadat nebo zůstat na rostlině. Brouci ožírají 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77affa1f
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77affa1f
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rostlinu od shora dolů. Na rostlinách s listy s jemnou žilnatinou a na korunních plátcích květů 
vyžírají brouci nepravidelné požerky podobné požerkům housenek různých druhů motýlů. 
Brouci mají tendenci se shlukovat na stejných rostlinách (stromech). U napadených rostlin 
může dojít k úplné defoliaci, přičemž okolní rostliny zůstávají nedotčené. V Severní Americe 
způsobuje P. japonica škody na kukuřici, kde ožírá blizny a zrna se poté nevyvíjí.  

Larvy ožírají kořeny rostlin. Jejich přítomnost v půdě se může projevit změnou barvy porostů 
(např. žloutnutí trávníků), při silnějším napadení dochází i k odumírání rostlin. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77b028b0 

 
Foto: Centro MiRT, Fondazione Minoprio, EPPO; M. Maspero, Centro MiRT, Fondazione 
Minoprio, EPPO 

 

1.3.2 Regulované nekaranténní ŠO 
 Opogona sacchari 

Český název: mol třtinový 

Hostitelské rostliny: africká fialka (Saintpaulia), Alpinia, begónie (Begonia), bugenvilea 
(Bougainvillea), broméliovité (Bromeliaceae spp.), Cordyline, dračinec (Dracaena), fikus 
(Ficus), Gloxinia, Heliconia, hvězdník (Hippeastrum), Chamaedorea, juka (Yucca), 
kaktusovité (Cactaceae spp.), Maranta, mramornatka (Dieffenbachia), paprika setá 
(Capsicum), Philodendron, pryšec nádherný (Euphorbia pulcherrima), Sansevieria, strelície 
(Strelitzia),  

Šíření: Ve sklenících se mol třtinový šíří letem dospělců. V rámci mezinárodního obchodu je 
možnost šíření prostřednictvím rozmnožovacího materiálu hostitelských rostlin, například 
v řízcích rostlin Dracaena. Existuje také určité riziko výskytu škůdce v dovážených 
banánových plodech, ale je jen velmi malá šance, že by tato cesta mohla vést k usazení ve 
sklenících. 

Příznaky: Larvy vyžírají chodby ve stoncích, v případě kaktusů mohou být vnitřky zcela 
vyhloubeny. Listy napadených rostlin žloutnou, později opadávají. V důsledku napadení může 
dojít až ke zlomení stonku či kmínku. 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77b028b0
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77b028b0


27 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|so|skudci|detail:e93c3a0a30
0f15452e0f15d6f34cfc5b|popis 

 
Foto: Znamirowska Agata, EPPO; Plant Protection Service, Wageningen (NL), EPPO 

 

1.4 Hlístice 
1.4.1 Karanténní ŠO 

 Bursaphelenchus xylophilus 
Český název: háďátko borovicové 

Hostitelské rostliny: borovice (Pinus spp.) – borovice černá (Pinus nigra), b. hustokvětá 
(P. densiflora), b. ježatá (P. echinata). b. Lambertova (P. lambertiana), b. lesní (P. sylvestris), 
b. luchuenská (P. luchuensis), b. montereyská (P. radiata), b. přímořská (P. pinaster) 
a b. Thunbergova (P. thunbergii); méně významnými hostiteli jsou cedr (Cedrus), douglaska 
(Pseudotsuga), jedle (Abies), jedlovec (Tsuga), modřín (Larix) a smrk (Picea) 

Šíření: V pletivech dřeva se mohou háďátka aktivně pohybovat, bylo prokázáno proniknutí 
z kořenů stromu napadeného do přiléhajících kořenů zdravého stromu. Podstatný pro šíření 
háďátek je ale pasivní způsob. Vektorem háďátka borovicového jsou kozlíčci, zejména kozlíčci 
rodu Monochamus. Dospělci kozlíčků přeletují ve většině případů jen v okruhu několika stovek 
metrů, ale jsou schopni s pomocí větru překonat vzdálenost až tří a výjimečně i více kilometrů. 
Na velké vzdálenosti je nejvýznamnějším způsobem šíření doprava napadeného dřeva, 
dřevěných obalů a samostatné kůry jehličnanů, což dokládá řada záchytů háďátka v těchto 
materiálech z USA, Kanady a asijských států. Největší riziko představuje napadené dřevo, 
v němž se vyskytují i živí kozlíčci. 

Příznaky: Napadení háďátkem se může projevovat nebo může být doprovázeno jedním nebo 
více příznaky, mezi něž patří nepravidelně rozmístěné vadnutí, žloutnutí až hnědnutí jehlic 
v koruně, přičemž jehlice často neopadávají a zůstávají viset na větvičkách. Vadnutí se může 
zpočátku objevit jen na jedné větvi (tzv. „praporec“) a postupně zachvátit celou korunu. 
Podezřelé z napadení jsou stromy se známkami rychlého odumření (během několika týdnů až 
měsíců po napadení), za méně příznivých klimatických podmínek stromy chřadnou zpravidla 
mnohem déle (i více let). Podezření z napadení vzbuzují také stromy ve špatném zdravotním 
stavu (stromy s nízkou vitalitou, chřadnoucí a odumírající) a stromy nedávno odumřelé (stojící 
i ležící), které jsou vhodné pro vývoj přenašečů. Na dřevu se objevují příznaky následné infekce 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|so|skudci|detail:e93c3a0a300f15452e0f15d6f34cfc5b|popis
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|so|skudci|detail:e93c3a0a300f15452e0f15d6f34cfc5b|popis
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dřeva dřevokaznými houbami, projevující se nepřirozeným zabarvením dřeva (zvláště 
modráním), např. po infekci houbami rodu Ceratocystis. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77aded9c 

 
Foto: V. Čermák, ÚKZÚZ; L.D. Dwinell, USDA Forest Service, Bugwood.org; USDA Forest 
Service, Bugwood.org 

 

 Globodera pallida a Globodera rostochiensis 
Český název: háďátko nažloutlé a háďátko bramborové 

Hlavní hostitelská rostlina: Hlavní hostitelskou rostlinou je lilek brambor (Solanum 
tuberosum). Mezi další hostitelské rostliny patří blín černý (Hyoscyamus niger), lilek černý 
(S. nigrum), lilek potměchuť (S. dulcamara), lilek rajče (Solanum lycopersicum), lilek 
vejcoplodý (Solanum melongena), paprika (Capsicum spp.), zástupci rodu durman (Datura 
spp.) a některé další rostliny z čeledi lilkovitých (Solanaceae)  

Šíření: Pasivní – prostřednictvím cyst ulpěných spolu se zeminou na hlízách bramboru, 
školkařských výpěstcích, hlízách, oddencích a cibulích dalších rostlin, na rostlinách s kořeny, 
na strojích, nářadí, přepravních obalech, obuvi apod. 

Příznaky: Napadené rostliny často nevykazují žádné zjevné příznaky přítomnosti háďátka 
nažloutlého nebo jen slabé. Na silně zamořeném pozemku lze již pozorovat rostliny slabšího 
růstu, často v ohniscích, která se s každým následným pěstováním brambor ve směru 
prováděných polních prací zvětšují. Rostliny žloutnou, tvoří málo stonků, kořenový systém je 
slabý, listy jsou malé, brzy žloutnou a ze spodních pater časem odpadávají. Proces barevných 
změn probíhá odspodu rostlin směrem vzhůru. Násada hlíz je malá a již při slabých příznacích 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77aded9c
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77aded9c
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na listech může být redukována velikost hlíz. Od poloviny června lze na kořenech náchylných 
odrůd brambor pozorovat přítomnost bělavých samiček, později pak hnědých cyst. Cysty se 
mohou vyvíjet i na hlízách. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77af1feb 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:4ca4d8ec858a63c9680a53084b63074a 

 
Foto: V. Čermák, ÚKZÚZ; Florida Division of Plant Industry , Florida Department of 
Agriculture and Consumer Services, Bugwood.org 

 

1.4.2 Regulované nekaranténní ŠO 
 Ditylenchus dipsaci 

Český název: háďátko zhoubné 

Hostitelské rostliny: okrasné rostliny (rody Helleborus, Anemone x hybrida, Gypsophilla, 
Dianthus, Primula, Phlox, Campanula, Tulipa, Lilium, Allium, Hyacinthus, Narcissus, 
Nerine a Orchidaceae), dále obilniny, tolice vojtěška, polní zelenina (špenát, miříkovitá, 
česnekovitá) 

Šíření: V rámci mezinárodního obchodu se háďátko zhoubné často přenáší osivem a sadbovým 
materiálem hostitelských rostlin. Na pozemcích mohou larvy čtvrtého stadia odolat suchu po 
mnoho let, a ačkoli se zdá, že jejich hustota v půdě rychle klesá, mohou přežít bez hostitelské 
rostliny celou řadu let. Přežívání háďátek i jejich škodlivost je větší v půdách těžkých. Háďátka 
mohou přežívat na značném množství plevelných druhů. Dalším zdrojem šíření je závlahová 
voda a kultivace pozemků zamořeným nářadím a mechanizací.  

Příznaky: Příznaky napadení se liší podle druhu a stáří hostitelské rostliny. Obecně však platí, 
že se napadení projevuje zduřením infikovaných částí rostlin po rozpuštění středních lamel 
buněčných stěn a zvětšení buněčného dělení. Zduření na listech bývá ohraničeno žilkami, na 
mladých listech tak má velmi jemnou strukturu. Dále dochází k potlačení růstu a znetvoření 
osních částí rostlin – jedná se především o zvlnění, zkadeření, zkřivení a zkroucení listů, lodyh 
a stonků. Některé hostitelské rostliny reagují rašením vedlejších pupenů nebo nadměrným 
odnožováním. Žádný z výše uvedených příznaků není pro napadení háďátkem zhoubným 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77af1feb
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77af1feb
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:4ca4d8ec858a63c9680a53084b63074a
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:4ca4d8ec858a63c9680a53084b63074a
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specifický. Za typický příznak pro napadení se dají považovat pouze tmavé kruhy, viditelné na 
řezu infikovanou cibulí. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c
72819c%22#fotogalerie|hledej:Ditylenchus%20dipsaci|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c728
19c 

 
Foto: V. Čermák, ÚKZÚZ; J. Rod; J. Kondler, archiv ÚKZÚZ 

 

1.5 Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplasmy 
1.5.1 Regulované nekaranténní ŠO 

 Candidatus Phytoplasma mali 
Český název choroby: fytoplazmová proliferace jabloně 

Hostitelské rostliny: jabloň (Malus spp.) – jabloň domácí (Malus domestica) – nejnáchylnější 
odrůdy jsou 'Florina', 'Golden Delicious' a 'Prima', středně náchylné 'Idared', tolerantní jsou 
'Spartan' a 'Wealthy'; hrušeň obecná (Pyrus domestica), jiřina (Dahlia spp.), lilie (Lilium 
spp.), líska (Corylus spp.), meruňka obecná (Prunus armeniaca), réva vinná (Vitis vinifera), 
slivoň domácí (Prunus domestica), slivoň vrbová (Prunus salicina) nebo třešeň ptačí (Prunus 
avium) 

Šíření: Původce fytoplazmové proliferace jabloně se šíří pomocí přenašečů, kterými jsou mery, 
v ČR jsou to mery Cacopsylla melanoneura a C. picta. Po sání na infekčních rostlinách se 
patogen množí uvnitř přenašeče, po uplynutí inkubační doby (v závislosti na teplotě cca 2–4 
týdny) se jedinec stává infekčním do konce svého života. Infikována mohou být všechna 
vývojová stadia kromě vajíček. Uvedené druhy mer migrují desítky kilometrů a zimují na 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c72819c%22#fotogalerie|hledej:Ditylenchus%20dipsaci|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c72819c
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c72819c%22#fotogalerie|hledej:Ditylenchus%20dipsaci|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c72819c
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c72819c%22#fotogalerie|hledej:Ditylenchus%20dipsaci|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c72819c
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jehličnanech ve vyšších polohách (v ČR přednostně na smrku). V některých publikacích je jako 
přenašeč uváděn také křísek Fieberiella florii. Fytoplazma se může šířit také s vegetativně 
množeným materiálem (rouby, očka, výpěstky). Zvláště rizikové jsou vegetativně množené 
podnože, které jsou obecně bezpříznakové. 

Příznaky: Typickými příznaky fytoplazmové proliferace jabloně jsou proliferace oček a 
výhonů (metlovitost) a zvětšení palistů; zvětšení palistů však nemusí být na všech odrůdách 
stejně zřetelné. Jednotliví hostitelé se liší svou vnímavostí k patogenu a tím pádem i intenzitou 
příznaků. Příznaky proliferace se objevují hlavně u intenzivně rostoucích rostlin, především 
mladých rostlin, krátce po napadení, u starších, déle napadených rostlin jsou příznaky méně 
nápadné nebo nejsou vůbec zřetelné.   

Nové metlovité výhony začínají prorůstat obvykle v druhé polovině vegetace, přibližně od 
ukončení prodlužovacího růstu zdravých letorostů a začátku vybarvování plodů. Na mladých 
rostlinách se v tomto období objevuje nejčastěji proliferace oček terminálních výhonů 
s neukončeným prodlužovacím růstem. Také z citlivých podnoží může prorůstat velké 
množství slabých, od vrcholu postupně odumírajících výhonů. Metlovitost na starších stromech 
může být indukována také silným zpětným řezem, po kterém znovu následuje intenzivní růst 
výhonů.   

K nespecifickým příznakům patří především výrazně snížená velikost a kvalita (chuť, 
vybarvení) plodů, které jsou hlavními příčinami ekonomických ztrát. Dalšími projevy napadení 
mohou být snížená vitalita a růst, předčasné odlistění, pozdní a opakované kvetení, chloróza 
a červenání listů, které jsou menší s kratší stopkou. Konce výhonů mohou být růžicovité, na 
kůře se mohou objevit nekrózy, kořeny bývají krátké, zmnožené a nitkovité. Průvodním znakem 
napadení proliferací je zvýšená citlivost k napadení padlím jabloně (Podosphaera leucotricha). 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:6cd0bfb5d0b7407ec0c62d93d19e33d9 

 
Foto: J. Rod 

 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:6cd0bfb5d0b7407ec0c62d93d19e33d9
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:6cd0bfb5d0b7407ec0c62d93d19e33d9
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 Candidatus Phytoplasma prunorum 
Český název choroby: fytoplazma evropské žloutenky peckovin 

Hostitelské rostliny: rod slivoň (Prunus), zejména broskvoň obecná (Prunus persica), 
mandloň (Prunus amygdalus), meruňka obecná (Prunus armeniaca), slivoň švestka (Prunus 
domestica), slivoň vrbová (Prunus salicina), višeň obecná (Prunus cerasus), třešeň ptačí 
(Prunus avium) 

Šíření: Přenos je prokázán bodavě savým hmyzem – mera slivoňová (Cacopsylla pruni). 
Dalším způsobem šíření může být vegetativní množení. 

Příznaky: Příznaky napadení se mohou lišit podle hostitelské rostliny. U meruněk se infekce 
může projevit na jaře menší násadou květů. Časté příznaky jsou chlorotická svinutka, odumírání 
větví, popř. odumření celého stromu. Plody jsou menší, opadávají nebo usychají. Podobné 
příznaky jsou pozorovány u třešní. U broskvoní dochází kromě svinování listů a chlorózy také 
je jejich červenání. U švestky se infekce projevuje proliferací větví, malolistostí, prosycháním 
koruny a mírnou chlorózou listů. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp|so|choroby|detail:c18ccd9cbe2ba381e
37b810d0c6796f8 

 
Foto: archiv ÚKZÚZ ODIA – Laboratoř bakteriologie 

 

 Candidatus Phytoplasma pyri 
Český název choroby: fytoplazmové chřadnutí hrušně 

Hostitelské rostliny: hrušně (Pyrus). Příležitostně také kdouloně (Cydonia) a hrušně 
štěpované na podnože kdouloní. Nejčastěji bývají napadeny odrůdy hrušně obecné 'Boscova 
lahvice', 'Konference', 'Williamsova', podnože OHF 333, odrůda hrušně hruškolisté 'Hosui'. 

Hrušně rostoucí na podnožích hrušně hruškolisté (Pyrus pyrifolia) a hrušně ussurijské (Pyrus 
ussuriensis), jsou náchylné k odumírání, tzn. rychlému chřadnutí. Tolerantní podnože hrušně 
břízolisté (Pyrus betulifolia), hrušně Calleriovi (Pyrus calleryana), hrušně obecné (Pyrus 
communis) a kdouloně obecné (Cydonia oblonga), jsou častěji postihovány pozvolným 
slábnutím, tzn. pomalým chřadnutím. Prostřednictvím hmyzích přenašečů byla fytoplazma také 
experimentálně přenesena na bylinného hostitele barvínkovec růžový (Catharanthus roseus). 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp|so|choroby|detail:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c6796f8
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp|so|choroby|detail:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c6796f8
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Šíření: Lokálně se choroby šíří pomocí hmyzích přenašečů – mer. Šíření na velké vzdálenosti 
je nejvíce přisuzováno infikovanému rozmnožovacího materiálu. 

Příznaky: Napadené rostliny vykazují příznaky choroby nebo jsou při latentní infekci 
bezpříznakové. U příznakových rostlin lze rozlišit dva typy chřadnutí, rychlé a pomalé. Stupeň 
jejich projevu je podmíněn náchylností podnože, vitalitou rostlin, populační hustotou mer 
a pěstitelskými zásahy. Obzvláště ale úrovní prováděné ochrany proti merám. Hlavními 
příznaky choroby jsou předčasné nebo náhlé změny barvy listů.   

Rychlým chřadnutím jsou postihovány rostliny s náchylnými podnožemi. Vyznačuje se 
rychlým vadnutím listů, které tmavnou a usychají (úžeh). Také plody vadnou a zastavuje se 
jejich vývoj. Pokud je floém v místě štěpování poškozen, kořeny ve vegetačním období trpí 
nedostatkem výživy a rostliny hynou v létě nebo na podzim během několika dnů až týdnů. 
Častěji při stresech způsobených horkým, suchým počasím a houbovými chorobami, 
působícími převážně na kořeny (Phytophthora nebo Pythium).  

Pomalé chřadnutí lze zaznamenat na rostlinách s tolerantními podnožemi. Příznaky se mohou 
lišit v závislosti na odrůdě, podnoži, stáří a stanovišti rostlin. Objevují se na jaře nebo pozdním 
létě, a to s kolísající intenzitou v jednotlivých letech. Při silném výskytu mer a jiných stresech 
se zhoršují. Některé rostliny se vzpamatují, jiné postupně ztrácí vitalitu a hynou během několika 
měsíců až let. U napadených rostlin dochází k redukci až zástavě apikálního růstu. Nové výhony 
se nevytváří nebo jsou velmi krátké. Olistění je řidší, listy jsou chlorotické, zmenšené, kožovité 
a svinují se od špičky k hlavní žilce. Na podzim abnormálně červenají a předčasně opadávají. 
V časné fázi napadení fytoplazmou je kvetení plné, později se vytváří méně květů. Násada 
plodů je nižší a plody nedosahují běžné velikosti. Redukcí růstu vznikají na výhonech trsy listů 
a odumírá většina drobných bočních kořenů. Odumírají i větve s příznaky napadení nebo celé 
rostliny.   

U rychlého i pomalého chřadnutí je možné nalézt po odstranění kůry (kambium) v místě 
štěpování nebo pod ním viditelný hnědý pruh a vertikální vlnité vyvýšeniny (nekrotické linie). 
V průběhu vegetačního období se toto zbarvení může ztrácet. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22fb76ac5365a9ea1a51de477466
63de38%22#fotogalerie|hledej:Candidatus%20phytoplasma%20pyri|so:fb76ac5365a9ea1a51d
e47746663de38 

 
Foto: L. Giunchedi, Universita di Bologna, Bugwood.org 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22fb76ac5365a9ea1a51de47746663de38%22#fotogalerie|hledej:Candidatus%20phytoplasma%20pyri|so:fb76ac5365a9ea1a51de47746663de38
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22fb76ac5365a9ea1a51de47746663de38%22#fotogalerie|hledej:Candidatus%20phytoplasma%20pyri|so:fb76ac5365a9ea1a51de47746663de38
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22fb76ac5365a9ea1a51de47746663de38%22#fotogalerie|hledej:Candidatus%20phytoplasma%20pyri|so:fb76ac5365a9ea1a51de47746663de38


34 

 Candidatus Phytoplasma solani 
Český název choroby: stolbur bramboru, fytoplazmový stolbur rajčete, fytoplazmové žloutnutí 
a červenání listů révy 

Hostitelské rostliny: čeleď bobovité (Fabaceae), hvězdnicovité (Asteraceae), lilkovité 
(Solanaceae), svlačcovité (Convolvulaceae), levandule (Lavandula) 

Šíření: Přenašeči jsou některé druhy křísů, nejvýznamnější pro střední a východní Evropu je 
žilnatka virusonosná (Hyalesthes obsoletus) z čeledě žilnatkovitých (Cixiidae). Tato žilnatka 
není schopna přenést fytoplazmu ihned po sání, ale až po uplynutí určité inkubační doby, 
přibližně 2–7 dnů. První příznaky onemocnění se na rostlinách projeví průměrně za 14 dní po 
osídlení rostlin infikovanou žilnatkou. Přenos je možný také vegetativním množením 
a parazitickou plevelnou rostlinou – kokoticí (Cuscuta). 

Příznaky: Mezi hlavní příznaky patří změny ve velikosti i barvě květů, předčasné vadnutí 
a odumírání rostlin bez zjevných příznaků na květech. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp|so|choroby|detail:c18ccd9cbe2ba381e
37b810d0c39715f|popis 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp|so|choroby|detail:ad2782d46dc89b24f
aa96c09b3953015|popis 

 
Foto: J. Rod; M. Dvořáková; archiv ÚKZÚZ ODIA – Laboratoř bakteriologie 

  

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp|so|choroby|detail:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c39715f|popis
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp|so|choroby|detail:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c39715f|popis
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp|so|choroby|detail:ad2782d46dc89b24faa96c09b3953015|popis
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp|so|choroby|detail:ad2782d46dc89b24faa96c09b3953015|popis


35 

 Chrysanthemum stunt viroid (CSVd) 
Český název: viroid zakrslosti chryzantémy 

Hostitelské rostliny: chryzantéma (listopadka, Dendranthema), kopretinovec dřevnatý 
(Argyranthemum frutescens), jiřina (Dahlia), petúnie (Petunia), sporýš (Verbena), lilek 
jasmínový (Solanum laxum), nestařec (Ageratum), cinerárie zahradní (Pericallis x hybrida), 
barvínek větší (Vinca major) 

Šíření: CSVd je u chryzantém přenosný vegetativně, mechanicky, semeny a pylem 
(z infikovaného pylu se viroid dále přenáší prostřednictvím semen, matečná rostlina infikována 
není). 

Příznaky: Příznaky napadení a jejich intenzita na chryzantémách závisí na kultivaru 
a podmínkách pěstování, především na teplotě a světle. Květy citlivých odrůd mohou být menší, 
někdy s vybledlou barvou, kvetení předčasné (až o 10 dní). Rostliny bývají výrazně zakrslé 
(30–50 % výšky). Listy jsou nejčastěji bez příznaků, popř. jsou menší a světlejší, u některých 
odrůd se na listech vytvářejí menší chlorotické skvrny, jen výjimečně jsou velké, výrazné 
a žluté. Infikované řízky hůře zakořeňují. Některé kultivary mohou mít i bezpříznakový průběh 
infekce. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp|so|choroby|detail:3d199b50b74
b1e2087bf48732c2ed7cb 

 
Foto: J. Dunez (FR), EPPO; NPPO of the Netherlands, EPPO 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp|so|choroby|detail:3d199b50b74b1e2087bf48732c2ed7cb
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp|so|choroby|detail:3d199b50b74b1e2087bf48732c2ed7cb
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 Impatiens necrotic spot tospovirus (INSV) 
Český název: – 

Hostitelské rostliny: Alstroemeria, Asplenium nidus, astra (Callistephus), Begonia, 
Bouvardia, brambořík perský (Cyclamen persicum), Columnea, Dendranthema 
x grandiflorum, Eustoma grandiflorum, Fatsia japonica, Gerbera, gloxínie nádherná 
(Sinningia speciosa), hledík (Antirrhinum), hořepník pozemní (Exacum affine), jiřina (Dahlia), 
kornoutice africká (Zantedeschia aethiopica), limonka (Limonium), lobelka (Lobelia), mečík 
(Gladiolus), netýkavka (Impatiens New Guinea hybrids), oměj (Aconitum), prvosenka 
(Primula), pryskyřník (Ranunculus), sasanka (Anemone), slizoplod (Pittosporum), starček 
krvavý (Senecio cruentus) 

Šíření: Virus se přenáší pomocí třásněnky zahradní (Frankliniella occidentalis). V rámci 
mezinárodního obchodu se šíří prostřednictvím hostitelských rostlin. Není přenosný osivem. 

Příznaky: INSV působí systémovou infekci. Virus se nachází ve všech částech rostlin. Jeho 
distribuce v rostlině je však nepravidelná, což zhoršuje detekovatelnost. Příznaky jsou stejné 
jako u TSWV, podle příznaků nelze tyto dva viry rozlišit. Běžný je i výskyt směsných infekcí 
obou virů, kdy v některých případech může dojít k zesílení příznaků.   

Příznaky jsou velmi proměnlivé v závislosti na kmeni viru, podmínkách pěstování a druhu, 
kultivaru a stáří hostitelské rostliny. Hlavní příznaky jsou nekrotické a chlorotické leze, kresby 
a kroužky – často soustředné na listech, nekrózy stonků, červenání, hnědnutí a bronzovitost 
listů i stonků, deformace listů a stonků, nekrózy růstových vrcholů, deformace a změny barvy 
květů, nepravidelné dozrávání plodů, na vybarvených plodech kroužky červené, žluté a bílé, 
někdy nekrotizující. Proměnlivá je i rychlost vývoje příznaků, u některých druhů se vyvíjí velmi 
pomalu (např. u bramboříku). Časté jsou také bezpříznakové infekce. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp|so|choroby|detail:c18ccd9cbe2b
a381e37b810d0c85fc2e 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp|so|choroby|detail:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c85fc2e
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#rlp|so|choroby|detail:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c85fc2e
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Foto: Andrea Minuto – Centro di Saggio e Laboratorio Fitopatologico, CERSAA, Albenga 
(IT), EPPO; CSL, York (GB), EPPO 

 

 Plum pox virus (PPV) 
Český název: virus neštovic peckovin 

Hostitelské rostliny: slivoň (Prunus spp.) – meruňka obecná (Prunus armeniaca), broskvoň 
obecná (Prunus persica), slivoň myrobalán (Prunus cerasifera) 

Šíření: Virus se jako všechny rostlinné viry přenáší vegetativně, což umožňuje jeho šíření 
prostřednictvím rozmnožovacího materiálu na velké vzdálenosti.  

K přirozenému přenosu dochází působením sání mšic, a to celé řady druhů, z nichž 
nejvýznamnějšími jsou mšice broskvoňová (Myzus persicae), mšice chmelová (Phorodon 
humuli) a mšice slívová (Brachycaudus helichrysi). Mšice virus šíří svým bodavě sacím 
ústrojím, a to takzvaným neperzistentním způsobem, při kterém je mšice schopna získat virus 
již při krátkém zkusmém sání a vzápětí přenést na novou rostlinu. 

Příznaky: Příznaky viru šarky švestky se obecně vyskytují na všech částech rostliny, tj. na 
květech, plodech i kůře, nejčastěji však na listech; jen ojediněle se u některých odrůd mohou 
objevit viditelné příznaky pouze na plodech, včetně pecek, nikoliv na listech. 

Projev příznaků je proměnlivý v závislosti na druhu a kultivaru hostitele. Odrůdy s vyšším 
stupněm rezistence bývají bez příznaků, tolerantní odrůdy obvykle nemají příznaky na plodech. 
Planě rostoucí (např. trnka Prunus spinosa) a okrasné druhy peckovin jsou obvykle 
bezpříznakové, ale ne vždy, např. na višni plstnaté Prunus tomentosa se vyskytuje výrazná 
deformace plodů i listů.  
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Nejtypičtějším příznakem jsou rozlité, světle zelené až žlutozelené prstence, skvrny nebo 
proužky o velikosti (2)3–10(15) mm na listech švestky a meruňky, dobře viditelné 
v procházejícím světle. Okraje skvrn nejsou ostře ohraničeny. Ojediněle jemné zvlnění listové 
čepele. Příznaky viditelné od jara po celou vegetaci, v létě v některých letech dochází 
částečnému, příp. úplnému maskování příznaků.   

U meruněk a broskvoní se skvrny nacházejí obvykle kolem listových žilek. Na žilkách listů 
broskvoní se může objevit i prosvětlení a chlorotické lemování, u mladých listů pak v důsledku 
poškození žilek dochází i k deformacím.  

Na plodech velmi citlivých odrůd švestek se skvrny, prstence nebo vlnité proužky, které se 
v době dozrávání zbarvují červenofialově nebo hnědofialově, stávají vpadlými, příznaky jsou 
patrné především po odstranění voskové krycí vrstvy na plodech. U méně náchylných odrůd se 
objevují mapovité kresby na slupce. Dužnina plodů pod skvrnami nekrotická, gumovitá, 
postupně se zbarvuje do červena. Nekróza postupuje směrem k pecce. Plody dosahují menší 
velikost, jsou bez chuti, mají snížený obsah cukru a zvýšený obsah kyselin a předčasně 
opadávají před dosažením sklizňové zralosti. 

Typickým příznakem napadení meruňky, broskvoně, nektarinky a japonské slívy (slivoň 
vrbová Prunus salicina) jsou barevné kroužky na plodech.  

K deformacím plodů dochází nejčastěji u švestek; u meruněk, broskvoní, japonských slív 
a myrobalánu se deformují pouze plody velmi citlivých odrůd, častěji jsou na plodech jen světlé 
a barevné kroužky, nebo jsou plody zcela bez příznaků. 

Příznaky se mohou objevit také v dužnině plodu a na pecce, zejména u švestek a meruněk. 
U citlivých odrůd se mohou objevit také nekrózy kůry a postupné chřadnutí a odumírání větví, 
a nakonec i celého stromu. K zesílení projevu příznaků pak dochází za přítomnosti směsné 
infekce s jinými viry. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c
2cebb4%22#fotogalerie|hledej:plum%20pox|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c2cebb4 

 
Foto: J. Rod 

  

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c2cebb4%22#fotogalerie|hledej:plum%20pox|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c2cebb4
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c2cebb4%22#fotogalerie|hledej:plum%20pox|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c2cebb4
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 Tomato spotted wilt virus (TSWV) 
Český název: virus bronzovitosti rajčete 

Hostitelské rostliny: čeleď lilkovité (Solanaceae) a hvězdnicovité (Asteraceae) 

Šíření: TSWV je přenosný několika druhy třásněnek perzistentním a propagativním způsobem, 
což znamená, že po nabytí viru nastává období latence, ve kterém dochází k namnožení viru 
v těle vektora a teprve poté je vektor schopný virus přenést. Přenos je možný larvami druhého 
stadia a dospělci. Dospělci jsou schopni přenosu jen, pokud nabyli virus v prvním nebo druhém 
larválním stadiu. Podmínkou schopnosti přenosu je tedy vývoj vektora na infikované rostlině. 
Infikovaný dospělec je přenosu schopný po celý svůj život. Tospoviry nejsou přenosné 
transovariálně, proto každá nová generace třásněnek musí nabýt virus v larválním stadiu. Dosud 
bylo publikováno, že TSWV přenáší 10 druhů třásněnek. TSWV je přenosný mechanicky 
s různým stupněm obtížnosti, zatím neexistuje důkaz, že by byl přenosný semeny. Přenáší se 
však vegetativně množitelským materiálem, což hraje významnou roli při jeho globálním 
rozšiřování v rámci mezinárodního obchodu. 

Příznaky: Virus se nachází ve všech částech rostliny, distribuce v rostlině je však nepravidelná, 
což ztěžuje možnost detekce. Příznaky TSWV jsou podobné příznakům viru nekrotické 
skvrnitosti netýkavky (INSV), oba viry od sebe nelze na základě příznaků odlišit a běžně se 
vyskytují i směsné infekce, které v některých případech mohou vést k zesílení příznaků. 
Příznaky jsou velmi proměnlivé v závislosti na kmeni viru, podmínkách pěstování, druhu 
a kultivaru rostliny a stáří hostitelské rostliny: nekrotické a chlorotické léze, kresby a kroužky 
na listech, často soustředné, nekrózy stonků, červenání, hnědnutí a bronzovitost stonků a listů, 
deformace listů a stonků, nekrózy růstových vrcholů, deformace a změny barvy květů, 
nepravidelné dozrávání plodů, na vybarvených plodech jsou kroužky červené, žluté a bílé 
barvy, někdy nekrotizující. Vyskytují se i bezpříznakové infekce. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c
3a6610%22#fotogalerie|hledej:virus%20bronzovitosti%20raj%C4%8Dete|so:c18ccd9cbe2ba3
81e37b810d0c3a6610 

 
Foto: Dr. Andrea Minuto, Centro di Saggio, CERSAA, Albenga (IT), EPPO; Dr. Backhaus, 
BBA, Braunschweig (DE), EPPO 

  

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c3a6610%22#fotogalerie|hledej:virus%20bronzovitosti%20raj%C4%8Dete|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c3a6610
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c3a6610%22#fotogalerie|hledej:virus%20bronzovitosti%20raj%C4%8Dete|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c3a6610
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c3a6610%22#fotogalerie|hledej:virus%20bronzovitosti%20raj%C4%8Dete|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c3a6610
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2 REGULOVANÉ ŠKODLIVÉ ORGANISMY OKRASNÝCH 
ROSTLIN PĚSTOVANÝCH VE SKLENÍKOVÝCH 
PODMÍNKÁCH 

2.1 Bakterie 
2.1.1 Karanténní ŠO 

 Amauromyza maculosa a Liriomyza sativae 
Český název: – 

Hostitelské rostliny: Asteraceae (Aster spp., Dahlia spp., Dendranthema spp., Gerbera spp., 
Zinnia spp.), Caryophyllaceae (Dianthus spp., Gypsophila spp.), Liliaceae, Solanaceae 
(Capsicum spp., Petunia spp., Solanum spp.) 

Šíření: Nejvýznamnějším způsobem šíření těchto karanténních vrtalek je import zásilek 
skleníkových zelenin a okrasných rostlin z rizikových zemí, hlavně z asijských států a ze zemí 
s potvrzeným výskytem. Vrtalky nejsou zdatnými letci, proto aktivní šíření je možné jen na 
kratší vzdálenosti. 

Příznaky: Na listech se vyskytují bílé skvrnky o velikosti asi 0,2 mm, tzv. úživné vpichy 
a vpichy pro kladení vajíček. Úživné vpichy jsou větší, spíše kulatého, ale i nepravidelného 
tvaru. Jsou dobře viditelné pouhým okem. Hlavním symptomem napadení jsou dobře viditelné 
miny na listech, způsobené žírem larev. Jsou obvykle bílé s vlhkými černými a suchými 
hnědými ploškami, nepravidelně zkroucené, hustě zatočené a postupně se rozšiřující 
v závislosti na tom, jak larva roste a dospívá. 

Fotosyntetická schopnost napadených rostlin je často značně omezena. Dochází u nich ke 
zpomalení růstu, žloutnutí, bělení a vadnutí. Silně napadené listy, poupata a plody mohou 
předčasně opadat. U mladých rostlin a semenáčů může minování larev způsobit významné 
zpoždění ve vývoji až úhyn rostlin. Místa s porušením pletiv jsou vstupní branou pro sekundární 
patogeny. 

Odkaz na leták ÚKZÚZ: 

http://eagri.cz/public/web/file/360125/KARANTENNI_VRTALKY_2014.pdf 

http://eagri.cz/public/web/file/360125/KARANTENNI_VRTALKY_2014.pdf
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Foto: Central Science Laboratory, York (GB) - British Crown, EPPO; D. M. Firake and G. T. 
Behere, EPPO; Anne-Hélène Sirvent and Blandine Delbourse - Point of Entry Roissy CDG 
airport, EPPO 

 

 Ralstonia solanacearum a příbuzné druhy R. pseudosolanacearum 
a R. syzygii  

Český název choroby: bakteriální hnědá hniloba bramboru 

Hostitelské rostliny:  

• R. solanacearum – diploidní banánovník (Musa spp.), lilek brambor (Solanum 
tuberosum), lilek rajče (S. lycopersicum), lilek vejcoplodý (S. melongena), růže (Rosa 
spp.), tabák (Nicotiana spp.) 

• R. pseudosolanacearum – triploidní banánovník (Musa spp.) a helikónie (Heliconia 
spp.) 

• R. syzygii – lilek brambor (Solanum tuberosum), lilek rajče (S. lycopersicum), 
pelargónie (Palargonium spp.), dvouzubec trojdílný (Bidens tripartita), lilek 
potměchuť (S. dulcamara), lilek černý (S. nigrum), lilek S. cinereum, kopřiva 
dvoudomá (Urtica dioica), šrucha zelná (Portulaca oleracea) 

Šíření: Bakterie se může šířit půdou, ve které přežívá podle typu půdy, jejího zpracování 
a teploty od 6 měsíců až do 14 let, záplavovou a závlahovou vodou, odpadními vodami (např. 
z podniků, které průmyslově zpracovávají nebo balí brambory), kontaminovaným 
zemědělským nářadím včetně skladovací mechanizace, zbytky napadených hostitelských 
rostlin. Zmiňován je i přenos infikovanými semeny a hmyzem. Rezervoárem infekce může být 
řada druhů plevelných a divoce rostoucích rostlin, zvláště rostlin rostoucích na březích vodních 
toků (především se jedná o lilek potměchuť). Za nejvýznamnější způsob šíření bakterie je 
považována výsadba infikované bramborové sadby. Infekce může mít latentní podobu, kterou 
mohou způsobit nepříznivé podmínky pro rozvoj patogenu nebo nízká virulence patogenu. 
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Latentně infikované hlízy jsou nejpravděpodobnějším zdrojem infekce a prostředkem 
k zavlečení bakterie do nových oblastí. 

Příznaky: Příznaky na rostlinách růží – vadnutí listů a výhonů, hnědé nekrotické skvrny 
na stoncích.  

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77ee42a4 

 
Foto: N. Tjou-Tam-Sin (Leon); NPPO-NL, National Reference Center, EPPO; John 
Elphinstone (Defra, Crown Copyright), EPPO 

 

 Xylella fastidiosa 
Český název: – 

Hostitelské rostliny: réva (Vitis vinifera, V. labrusca, V. riparia), citrus (Citrus spp.), kumkvát 
(Fortunella spp.), olivovník (Olea spp.), kávovník (Coffea spp.), slivoň (Prunus spp.), např. 
třešeň obecná (P. avium), mandloň obecná (P. dulcis) a broskvoň obecná (P. persica), brusnice 
(Vaccinium corymbosum, V. virgatum), morušovník (Morus spp.), ořechovec pekanový (Carya 
illinoinensis), javor (Acer spp.), platan (Platanus spp.), jilm (Ulmus spp.), dub (Quercus spp.), 
oleandr obecný (Nerium oleander), vítod myrtolistý (Polygala myrtifolia), tolice vojtěška 
(Medicago sativa) a další.  

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77ee42a4
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77ee42a4
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Xylella fastidiosa může napadat více než 300 druhů rostlin z různých čeledí. Aktuální seznamy 
hostitelských a dotčených rostlin bakterie Xylella fastidiosa jsou uvedeny v přílohách 
prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/1201 na webu ÚKZÚZ. 

Rezervoárem bakterie mohou být i další hostitelé z kulturních, divoce rostoucích i plevelných 
druhů rostlin, např. barvínek (Vinca spp.), sléz (Malva spp.), šrucha (Portulaca spp.), čirok 
(Sorghum spp.). 

Šíření: Na jiné rostliny je bakterie rozšiřována pomocí přenašečů. Ve střední a jižní Evropě 
jsou za nejvýznamnější přenašeče považovány pěnodějka obecná (Philaenus spumarius) 
a křísek zelený (Cicadella viridis). 

Hlavní cestou průniku bakterie na nová území je přemísťování napadených rostlin určených 
k pěstování. Za významný způsob průniku patogenu na území EU je považován dovoz 
některých okrasných rostlin ze zemí, kde je patogen rozšířen.  

Příznaky: Na různých druzích rostlin se při napadení bakterií objevují různé příznaky, příznaky 
závisí také na kmenu bakterie. Napadení se obecně projevuje usycháním (spálou) listů, 
vadnutím listů a jejich zbarvováním do bronzova podél okrajů, vadnutím a odumíráním rostlin, 
zakrslostí rostlin, někdy však jsou hostitelé bez příznaků.   

Na rostlinách révy působí bakterie spálu listů. Prvním příznakem je náhlé uschnutí části listu, 
který zhnědne, zatímco okolní pletiva zežloutnou nebo zčervenají. Usychání dále pokračuje, 
listy se scvrkávají a opadávají, zůstává pouze řapík. Napadené kmínky vyzrávají nepravidelně. 
V dalších letech mají napadené rostliny opožděný vývoj a vytvářejí zakrslé chlorotické výhony. 
Chronicky nemocné rostliny mohou mít malé deformované listy s mezižilkovou chlorózou 
a výhony se zkrácenými internodii. Průběh choroby závisí na náchylnosti odrůdy a stáří rostlin.   

U broskvoní dochází k zakrňování mladých výhonů, které jsou oproti výhonům zdravých 
rostlin zelenější a vzhledem ke zkráceným internodiím i hustěji olistěné. Boční větve rostou 
vodorovně nebo jsou svěšené, takže rostliny mají jednotný kompaktní a zaoblený vzhled. Listy 
a květy se rozvíjejí u napadených rostlin dříve než u zdravých stromů a listy později opadávají. 
Napadené stromy mají výrazně nižší výnos a drobnější plody.   

Na olivovnících je onemocnění nazváno syndrom rychlého hynutí a projevuje se zpočátku 
usycháním jednotlivých vrcholových výhonů, které se rychle rozšíří na celou korunu a následně 
dojde k odumření celé rostliny.   

Na listnatých stromech působí bakterie nekrózy nebo hnědnutí listů, postupující směrem od 
okrajů listů ke střední žilce. Hnědá nebo zaschlá část listu bývá často od zelené části zelené 
oddělena světlým proužkem. Příznaky se každoročně opakují a šíří se v korunách stromů, konce 
větví zasychají, postupně dochází ke zpomalování růstu a odumírání napadených stromů od 
vrcholku.   

Napadení některých dalších rostlin, např. barvínku menšího (Vinca minor), katarantu 
(Catharanthus spp.) či vojtěšky se projevuje zakrslostí rostlin. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77ec8ca0 

 

http://eagri.cz/public/web/file/657372/_32020R1201_Xylella_fastidiosa_CS.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/657372/_32020R1201_Xylella_fastidiosa_CS.pdf
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77ec8ca0
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77ec8ca0
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Foto: D. Boscia, EPPO; J. Hartman, UK, Bugwood.org; B. Legendre, EPPO 

 

2.1.2 Regulované nekaranténní ŠO 
 Xanthomonas euvesicatoria, gardneri, perforans a vesicatoria 

Český název: – 

Hostitelské rostliny: čeleď lilkovité Solanaceae – rody Lycopersicon, Capsicum, Datura, 
Nicandra, Physalis a Solanum 

Šíření: Bakterie se přenáší převážně osivem, v menší míře i rostlinnými zbytky. Během 
vegetace se šíří deštěm, větrem a mechanickým kontaktem. 

Příznaky: Na listech se vytvářejí přibližně 3 mm veliké, fialově šedé skvrny s černým středem 
a žlutým lemem. Při silném napadení jsou listy roztřepené a často opadávají. Při napadení květů 
dochází k jejich opadu. Na ještě zelených plodech nejprve vodnaté, mírně vyvýšené, 3 až 6 mm 
velké skvrny se žlutým lemem. Později skvrny zčernají a jejich žlutý lem se ztratí. Povrch skvrn 
praská – vstupní brána pro sekundární infekce. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c
45fc94%22#fotogalerie|hledej:Xanthomonas%20vesicatoria|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0
c45fc94 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c45fc94%22#fotogalerie|hledej:Xanthomonas%20vesicatoria|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c45fc94
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c45fc94%22#fotogalerie|hledej:Xanthomonas%20vesicatoria|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c45fc94
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c45fc94%22#fotogalerie|hledej:Xanthomonas%20vesicatoria|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c45fc94
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Foto: EPPO 

 

2.2 Houby a řasovky 
2.2.1 Regulované nekaranténní ŠO 

 Puccinia horiana 
Český název choroby: bílá rez chryzantémová 

Hostitelské rostliny: rod Chrysantemum (Ch. morifolium, Ch. nipponicum) a Ajania 
(A. pacifica), zejména „floristické“ kultivary pěstované ve sklenících 

Šíření: Přirozené šíření na dlouhé vzdálenosti není pravděpodobně možné, je omezeno pouze 
mezi skleníky. Choroba je obvykle přenášena napadenými/infikovanými řízky a rostlinami, 
včetně řezaných skleníkových chryzantém. 

Příznaky: Na svrchní straně se objevují světlezelené až žluté skvrny až 5 mm v průměru. Střed 
těchto skvrn hnědne a nekrotizuje. Na spodní straně listu v oblasti skvrn vyrůstají žlutohnědé 
nebo narůžovělé voskové kopečky telií. Jakmile se skvrny na vrchní straně listu propadají, pak 
tyto kopečky nápadně vystupují, zbělají a vytvářejí basidiospory. Telia lze občas nalézt i na 
horní straně listu. Silně napadené listy vadnou, stáčejí řapíky dolů a postupně celkově zasychají. 
Ložiska se někdy objevují při zvlášť silném napadení na listech a stoncích. Na květech má 
infekce podobu nekrotických skvrn s občasnými vyvýšeninami telií. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c
5387df%22#fotogalerie|hledej:Puccinia%20horiana|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c5387df 

 
Foto: E. Zapletalová, archiv ÚKZÚZ; I. Šafránková, MENDELU 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c5387df%22#fotogalerie|hledej:Puccinia%20horiana|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c5387df
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c5387df%22#fotogalerie|hledej:Puccinia%20horiana|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c5387df
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2.3 Hmyz a roztoči 
2.3.1 Karanténní ŠO 

 Anthonomus eugenii 
Český název: – 

Hostitelské rostliny: paprika (Capsicum) – paprika setá (C. annuum) a paprika křovitá 
(C. frutescens), dále čeleď lilkovité (Solanaceae) – lilek vejcoplodý (Solanum melongena), 
rajče jedlé (S. lycopersicum) a řada divoce rostoucích druhů rodu lilek (Solanum), dále durman 
(Datura) a rostliny rodů mochyně (Physalis) a petúnie (Petunia) 

Šíření: A. eugenii se přirozeně šíří pouze na krátkou vzdálenost. Šíření na delší vzdálenosti 
napomáhá mezinárodní obchod s paprikami a lilkem, neboť dospělci mohou přežít až 3 týdny 
při teplotách 2–3 °C v chladicích boxech. 

Příznaky: Dospělci ožírají listy a květy a vyžírají otvory do plodů. Prvními příznaky jsou malé 
dírky v nezralých plodech a malé kruhové nebo oválné otvory o průměru 2–5 mm v listech. 
Přítomnost larev mohou prozradit diskolorace a deformace plodů a dále předčasné dozrávání 
a opad mladých plodů. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22076ce40c437581befd8e2e2c82
cd9e8e%22#fotogalerie|hledej:Anthonomus%20eugenii|so:076ce40c437581befd8e2e2c82cd9
e8e 

 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22076ce40c437581befd8e2e2c82cd9e8e%22#fotogalerie|hledej:Anthonomus%20eugenii|so:076ce40c437581befd8e2e2c82cd9e8e
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22076ce40c437581befd8e2e2c82cd9e8e%22#fotogalerie|hledej:Anthonomus%20eugenii|so:076ce40c437581befd8e2e2c82cd9e8e
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22076ce40c437581befd8e2e2c82cd9e8e%22#fotogalerie|hledej:Anthonomus%20eugenii|so:076ce40c437581befd8e2e2c82cd9e8e
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Foto: A. N. Sparks, Jr., Univ. of Georgia, Bugwood.org; Patrick Marquez, USDA APHIS PPQ, 
Bugwood.org 

 

 Bemisia tabaci 
Český název: molice bavlníková 

Hostitelské rostliny: rod Gerbera, Gloxinia, ibišek (Hibiscus), pryšec (Poinsettia,), dále lilek 
rajče (Lycopersicon esculentum), locika setá (Lactuca sativa) okurka setá (Cucumis sativus), 
paprika (Capsicum), tykev obecná (Cucurbita pepo), dále čeledi Begoniaceae, Asteraceae, 
Convolvulaceae, Cruciferae, Cucurbitaceae, Euphorbiaceae, Leguminosae, Malvaceae, 
Solanaceae 

Šíření: Dospělci nelétají příliš zdatně, ale vzhledem ke své malé velikosti se mohou přesunovat 
větrem na poměrně velké vzdálenosti. Všechna stadia škůdce jsou schopna šíření na 
pěstitelském materiálu a řezaných květinách hostitelských druhů. V zemích EPPO je považován 
za hlavní Foto šíření mezinárodní obchod s poinsettiemi. 

Příznaky: Na listech napadených rostlin vznikají početné chlorotické skvrny způsobené sáním 
dospělců a nymf. Podle stupně napadení mohou tyto skvrny splývat až zežloutne celý list, 
odděleně od oblasti bezprostředně kolem žilnatiny. Tyto listy později opadnou. Medovice 
vytvořená sáním nymf pokrývá povrch listů, může způsobovat snížení fotosyntézy (pokud je 
kolonizovaná černěmi) a také poškodit květy. Při silném napadení rostlina chřadne, může být 
postižen počet internodií, kvalita a kvantita výnosu. Na spodní straně listů lze spatřit drobná 
(velikost do 1 mm) žlutobílá nymfální stádia molic. Když se rostlinami zatřese, vytřepotá se 
množství malých bílých jedinců, kteří rychle znovu usednou. Příznaky se významně neliší od 
těch, které způsobuje molice skleníková Trialeurodes vaporariorum. 

B. tabaci je přenašečem asi 60 rostlinných virů. Nejvýznamnější jsou následující, většinou 
geminiviry: virus kadeřavosti listů bavlníku, virus mozaiky kasavy, virus žluté mozaiky rajčete, 
virus kadeřavosti tabáku, virus svinutky bramboru, virus žluté mozaiky fazolu, virus žluté 
kadeřavosti listů rajčete, virus žloutnutí žilek okurky. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22076ce40c437581befd8e2e2c
82cd9e8e%22#rlp|so|skudci|detail:ad6612176074f46dd90f7fa64cee8f46 

 
Foto: Agroscope FAW Wädenswil, Switzerland, EPPO; Wietse den Hartog NVWA (NPPO 
the Netherlands) 

 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22076ce40c437581befd8e2e2c82cd9e8e%22#rlp|so|skudci|detail:ad6612176074f46dd90f7fa64cee8f46
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22076ce40c437581befd8e2e2c82cd9e8e%22#rlp|so|skudci|detail:ad6612176074f46dd90f7fa64cee8f46
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 Eotetranychus lewisi 
Český název: sviluška Lewisova 

Hostitelské rostliny: pryšec nádherný/ vánoční hvězda (Euphorbia pulcherrima/ 
Poinsettia),  

Šíření: Na kratší vzdálenosti se sviluška Lewisova přirozeně šíří pomocí větru. V rámci 
mezinárodního obchodu se šíří zejména převozem napadených hostitelských rostlin. 

Příznaky: Napadení sviluškami značí přítomnost jemných pavučinek nejčastěji na spodních 
stranách listů či v okolí květních částí. Posátí sviluškami vyvolává tečkovitost kůry plodů 
citrusů, při silnějším napadení se na citronech objevuje stříbřitost kůry, na pomerančích 
stříbřitost nebo rzivost kůry. U citrusů svilušky většinou listy nepoškozují. 

Na pryšci nádherném jsou listy při mírném napadení kropenaté, s velkým množstvím světlých 
žlutých teček nebo žlutavých skvrnek různé velikosti s nejasným ohraničením, rozmístěných 
po celé svrchní straně listu, zatímco zbarvení spodní strany listů kolísá od světle zelené až po 
zřetelnou chlorózu. Někdy jsou výrazně žlutavě tečkovány obě strany listu. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77b12601 

 
Foto: R. Lehman, Pennsylvania Department of Agriculture, Bugwood.org 

 

 Thrips palmi 
Český název: třásněnka Palmeho 

Hostitelské rostliny: brambořík (Cyclamen), fikus (Ficus), listopadka (Chrysanthemum 
morifolium), paprika setá (Capsicum annuum), vstavačovité (Orchidaceae) 

Šíření: Na krátké vzdálenosti se třásněnka šíří letem dospělců. V rámci mezinárodního 
obchodu se může šířit s ovocem, s hostitelskými rostlinami k pěstování či prostřednictvím 
obalového materiálu. 

Příznaky: Zamořené rostliny se vyznačují postříbřeným nebo bronzovým vzhledem listů, 
zakrnělými listy a koncovými výhony, zjizvenými a deformovanými plody. 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77b12601
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77b12601
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Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|so|skudci|detail:e93c3a0a30
0f15452e0f15d6f34955eb|popis 

 
Foto: J. Guyot, INRA, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe (FR), EPPO 

 

2.3.2 Regulované nekaranténní ŠO 
 Aculops fuchsiae 

Český název: vlnovník fuchsiový 

Hostitelské rostliny: fuchsie (Fuchsia – F. arborescens, F. magellanica, F. procumbens) 

Šíření: Vlnovník se šíří zejména větrem, pomocí hmyzu (např. včely) a prostřednictvím řízků 
k vegetativnímu množení hostitelských rostlin. 

Příznaky: Napadení se projevuje rezivěním až červenáním a výraznou deformací listů. 
Deformují se také květy a zároveň se zastavuje růst rostliny. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|so|skudci|detail:e93c3a0a30
0f15452e0f15d6f34b27a7 

 
Foto: Camille PICARD, EPPO 

  

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|so|skudci|detail:e93c3a0a300f15452e0f15d6f34955eb|popis
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|so|skudci|detail:e93c3a0a300f15452e0f15d6f34955eb|popis
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|so|skudci|detail:e93c3a0a300f15452e0f15d6f34b27a7
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|so|skudci|detail:e93c3a0a300f15452e0f15d6f34b27a7
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 Opogona sacchari 
Český název: mol třtinový 

Hostitelské rostliny: africká fialka (Saintpaulia), Alpinia, begónie (Begonia), bugenvilea 
(Bougainvillea), broméliovité (Bromeliaceae spp.), Cordyline, dračinec (Dracaena), fikus 
(Ficus), Gloxinia, Heliconia, hvězdník (Hippeastrum), Chamaedorea, juka (Yucca), 
kaktusovité (Cactaceae spp.), Maranta, mramornatka (Dieffenbachia), paprika setá 
(Capsicum), Philodendron, pryšec nádherný (Euphorbia pulcherrima), Sansevieria, 
strelície (Strelitzia) 

Šíření: Ve sklenících se mol třtinový šíří letem dospělců. V rámci mezinárodního obchodu je 
možnost šíření prostřednictvím rozmnožovacího materiálu hostitelských rostlin, například 
v řízcích rostlin Dracaena. Existuje také určité riziko výskytu škůdce v dovážených 
banánových plodech, ale je jen velmi malá šance, že by tato cesta mohla vést k usazení ve 
sklenících. 

Příznaky: Larvy vyžírají chodby ve stoncích, v případě kaktusů mohou být vnitřky zcela 
vyhloubeny. Listy napadených rostlin žloutnou, později opadávají. V důsledku napa 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|so|skudci|detail:e93c3a0a30
0f15452e0f15d6f34cfc5b 

 
Foto: Znamirowska Agata, EPPO; Plant Protection Service, Wageningen (NL), EPPO 

 

 Rhynchoforus ferrugineus 
Český název: nosatec Rhynchophorus ferrugineus 

Hostitelské rostliny: palmy (Palmae) – areka obecná (Areca catechu), brahea ztepilá (Brahea 
armata), Butia capitata, Calamus merrillii, Caryota cumingii, C. maxima,  Corypha elata, 
C. gebanga, datlovník kanárský (Phoenix canariensis), datlovník pravý (P. dactylifera), 
datlovník Theofrastův (P. theophrasti), datlovník P. sylvestris, gomut cukrodárný (Arenga 
pinnata), Howea forsteriana, Jubaea chilensis, kokosovník ořechoplodý (Cocos nucifera), 
Livistona australis, L. decipiens, lontar vějířovitý (Borassus flabellifer), olejnice guinejská 
(Elaeis guineensis), palma královská (Oreodoxa regia), Sabal umbraculifera, ságovník pravý 
(Metroxylon sagu), syagrus brazilský (Arecastrum romanzoffianum), trachykarpus žíněný 
(Trachycarpus fortunei), Washingtonia spp. a žumara nízká (Chamaerops humilis) 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|so|skudci|detail:e93c3a0a300f15452e0f15d6f34cfc5b
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|so|skudci|detail:e93c3a0a300f15452e0f15d6f34cfc5b
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Šíření: Dospělci nosatce jsou aktivní ve dne i v noci, ale k přeletům nebo přelézání brouků 
dochází výhradně ve dne. Dospělí nosatci se na kratší vzdálenosti šíří přelety do vzdálenosti 
900 metrů. Na delší vzdálenosti se nosatec šíří zejména prostřednictvím mezinárodního 
obchodu s hostitelskými rostlinami. 

Příznaky: V rané fázi napadení je výskyt nosatce obtížně zjistitelný. Příznaky poškození jsou 
zpravidla znatelné, až když už jsou palmy vážně poškozeny. Larvy nosatce vyžírají měkká 
pletiva a bázi řapíků, přičemž mohou zlikvidovat rostlinu během 6−8 měsíců. Na přítomnost 
škůdce poukazují otvory ve kmeni nebo bázích řapíků, ze kterých jsou vytlačovány drtinky, což 
může být doprovázeno výtokem hnědé viskózní tekutiny. Kokony se nacházejí u báze listů 
palem. Koruny napadených palem mohou vykazovat nerovnoměrný růst, mohou se vyskytnout 
příznaky podobné příznakům nedostatku vláhy (vadnutí, žloutnutí listů). Larvy vydávají při 
žíru chroustavý zvuk, který je možné slyšet při přiložení ucha ke kmeni. Konečnou fází 
poškození je vadnutí koruny, usychání listů a postupně celé rostliny. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:3371693a0a1bccffaff808bc2c36abba 

 
Foto: Ch. Hoddle, Univ. of California – Riverside, Bugwood.org; V. Orologiaio, EPPO; Pest 
and Diseases Image Library, Bugwood.org 

 

2.4 Hlístice 
2.4.1 Karanténní ŠO 

 Globodera pallida a Globodera rostochiensis 
Český název: háďátko nažloutlé a háďátko bramborové 

Hlavní hostitelská rostlina: blín černý (Hyoscyamus niger), lilek brambor (Solanum 
tuberosum), lilek černý (S. nigrum), lilek potměchuť (S. dulcamara), lilek rajče (Solanum 
lycopersicum), lilek vejcoplodý (Solanum melongena), paprika (Capsicum spp.), zástupci 
rodu durman (Datura spp.) a některé další rostliny z čeledi lilkovitých (Solanaceae) 

Šíření: Pasivní – prostřednictvím cyst ulpěných spolu se zeminou na hlízách bramboru, 
školkařských výpěstcích, hlízách, oddencích a cibulích dalších rostlin, na rostlinách s kořeny, 
na strojích, nářadí, přepravních obalech, obuvi apod. 

Příznaky: Napadené rostliny často nevykazují žádné zjevné příznaky přítomnosti háďátka 
nažloutlého nebo jen slabé. Na silně zamořeném pozemku lze již pozorovat rostliny slabšího 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:3371693a0a1bccffaff808bc2c36abba
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:3371693a0a1bccffaff808bc2c36abba
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růstu, často v ohniscích, která se s každým následným pěstováním brambor ve směru 
prováděných polních prací zvětšují. Rostliny žloutnou, tvoří málo stonků, kořenový systém je 
slabý, listy jsou malé, brzy žloutnou a ze spodních pater časem odpadávají. Proces barevných 
změn probíhá odspodu rostlin směrem vzhůru. Násada hlíz je malá a již při slabých příznacích 
na listech může být redukována velikost hlíz. Od poloviny června lze na kořenech náchylných 
odrůd brambor pozorovat přítomnost bělavých samiček, později pak hnědých cyst. Cysty se 
mohou vyvíjet i na hlízách. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77af1feb 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:4ca4d8ec858a63c9680a53084b63074a 

 
Foto: V. Čermák, ÚKZÚZ; Florida Division of Plant Industry , Florida Department of 
Agriculture and Consumer Services, Bugwood.org 

 
Foto: V. Humpolíčková, ÚKZÚZ; B. Hammeraas, NIBIO - The Norwegian Institute of 
Bioeconomy Research, Bugwood.org 

 

2.4.2 Regulované nekaranténní ŠO 
 Ditylenchus destructor 

Český název: háďátko hlízové 

Hlavní hostitelská rostlina: rod Begonia, Dahlia, Gladiolus, Hyacinthus, Iris, Tulipa, dále 
lilek brambor (Solanum tuberosum), polní zelenina (brukvovitá, miříkovitá a česnekovitá), 
řepa, jeteloviny, chmel, podzemnice olejná 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77af1feb
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:a9f5b9a96df975cf17db4d4b77af1feb
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:4ca4d8ec858a63c9680a53084b63074a
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:4ca4d8ec858a63c9680a53084b63074a
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Šíření: Háďátka se v půdě pohybují pouze na malou vzdálenost. Hlavní způsob šíření se 
uskutečňuje pomocí napadených hlíz brambor či jiných podzemních orgánů hostitelských 
rostlin, např. cibulí a oddenků (zejména u kosatce). Dále se šíří prostřednictvím zamořené 
zeminy. Háďátka může přenášet též závlahová voda. 

Příznaky: Malé bělavé prašné tečky těsně pod povrchem cibulí, které jsou patrné pouze po 
oloupání. Napadené oblasti se zvětšují a splývají do světle hnědých lézí, ty jsou tvořeny suchým 
zrnitým pletivem a jsou patrné pod slupkou. Jak napadení pokračuje, pletivo tmavne a zmenšuje 
se, slupka je popraskaná a papírovitá. Vnitřní pletivo postupně tmavne a často dochází 
k sekundárnímu napadení. Infekce většinou začíná na bázi cibulí a postupně zasahuje horní část, 
přičemž se vytvářejí šedivé až černé léze; silně napadené rostliny mají často zčernalé kořeny 
a nažloutlé slabě vyvinuté listy. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c
92159a%22#fotogalerie|hledej:Ditylenchus%20destructor|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c9
2159a 

 
Foto: V. Čermák, ÚKZÚZ 

 

 Ditylenchus dipsaci 
Český název: háďátko zhoubné 

Hostitelské rostliny: okrasné rostliny (rody Helleborus, Anemone x hybrida, Gypsophilla, 
Dianthus, Primula, Phlox, Campanula, Tulipa, Lilium, Allium, Hyacinthus, Narcissus, 
Nerine a Orchidaceae), dále obilniny, tolice vojtěška, polní zelenina (špenát, miříkovitá, 
česnekovitá) 

Šíření: V rámci mezinárodního obchodu se háďátko zhoubné často přenáší osivem a sadbovým 
materiálem hostitelských rostlin. Na pozemcích mohou larvy čtvrtého stadia odolat suchu po 
mnoho let, a ačkoli se zdá, že jejich hustota v půdě rychle klesá, mohou přežít bez hostitelské 
rostliny celou řadu let. Přežívání háďátek i jejich škodlivost je větší v půdách těžkých. Háďátka 
mohou přežívat na značném množství plevelných druhů. Dalším zdrojem šíření je závlahová 
voda a kultivace pozemků zamořeným nářadím a mechanizací.  

Příznaky: Příznaky napadení se liší podle druhu a stáří hostitelské rostliny. Obecně však platí, 
že se napadení projevuje zduřením infikovaných částí rostlin po rozpuštění středních lamel 
buněčných stěn a zvětšení buněčného dělení. Zduření na listech bývá ohraničeno žilkami, na 
mladých listech tak má velmi jemnou strukturu. Dále dochází k potlačení růstu a znetvoření 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c92159a%22#fotogalerie|hledej:Ditylenchus%20destructor|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c92159a
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c92159a%22#fotogalerie|hledej:Ditylenchus%20destructor|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c92159a
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c92159a%22#fotogalerie|hledej:Ditylenchus%20destructor|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c92159a
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osních částí rostlin – jedná se především o zvlnění, zkadeření, zkřivení a zkroucení listů, lodyh 
a stonků. Některé hostitelské rostliny reagují rašením vedlejších pupenů nebo nadměrným 
odnožováním. Žádný z výše uvedených příznaků není pro napadení háďátkem zhoubným 
specifický. Za typický příznak pro napadení se dají považovat pouze tmavé kruhy, viditelné na 
řezu infikovanou cibulí. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c
72819c%22#fotogalerie|hledej:Ditylenchus%20dipsaci|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c728
19c 

 
Foto: V. Čermák, ÚKZÚZ; J. Rod 

 
Foto: J. Rod; J. Kondler, archiv ÚKZÚZ 

 

2.5 Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy 
2.5.1 Karanténní ŠO 

 Chrysanthemum stem necrosis virus (CSNV) 
Český název: – 

Hostitelské rostliny: Dendranthema × grandiflorum, dále např. kultivary Cocarde, Fiji, 
Majoor Bosshardt, Reagan, Spider, Tiger, Tigerrag a Viking 

Šíření: Virus je přenášen vektory z čeledě třásněnkovití (Thripidae) – Frankliniella 
occidentalis a Frankliniella schultzei. V rámci mezinárodního obchodu dochází k přenosu 
pomocí řízků vegetativně množených rostlin. Virus není přenosný osivem. 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c72819c%22#fotogalerie|hledej:Ditylenchus%20dipsaci|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c72819c
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c72819c%22#fotogalerie|hledej:Ditylenchus%20dipsaci|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c72819c
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c72819c%22#fotogalerie|hledej:Ditylenchus%20dipsaci|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c72819c
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Příznaky: Mezi příznaky patří chlorotické nebo nekrotické skvrny či kroužky na listech, někdy 
s vyskytujícím se žlutým halo, dále mírné nebo výrazné nekrotické pruhy na stonku a celkové 
vadnutí rostlin. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810
d0c72819c%22#rlp|so|choroby|detail:e93c3a0a300f15452e0f15d6f352ae0a 

 
Foto: Dr Andrea Minuto, Centro di Saggio, CERSAA, Albenga (IT), EPPO 

 

 Tomato leaf curl New Delhi virus (TLCNDV) 
Český název: – 

Hostitelské rostliny: čeledi bobovité (Fabaceae), lilkovité (Solanaceae), pryšcovité 
(Euphorbiaceae), slézovité (Malvaceae) a tykvovité (Cucurbitaceae) 

Šíření: ToLCNDV v porostech přenáší molice bavlníková (Bemisia tabaci). Na dlouhé 
vzdálenosti je přenosný při mezinárodním obchodu napadenými rostlinami, popřípadě 
molicemi. 

Příznaky: Mezi příznaky obvykle patří žluté skvrny (mozaika) na listech, zduření listových 
žilek, deformace listů, zakrslost rostlin. Plody tykvovitých rostlin mají zdrsnělý povrch 
a objevuje se u nich podélné praskání pokožky. Většina příznaků není specifická a jsou 
zaměnitelné s příznaky infekce jinými viry a s fyziologickými poruchami způsobenými 
nedostatkem světla. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|s
o:099ae57d2e9cf4b0404b43ada5135c07 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c72819c%22#rlp|so|choroby|detail:e93c3a0a300f15452e0f15d6f352ae0a
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c72819c%22#rlp|so|choroby|detail:e93c3a0a300f15452e0f15d6f352ae0a
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:099ae57d2e9cf4b0404b43ada5135c07
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#kar|met:obsahKAR|kap1:skodlorg|so:099ae57d2e9cf4b0404b43ada5135c07
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Foto: Dr. Agr. R. Giurato, EPPO 

 

 Tomato ringspot virus (TomRSV) 
Český název: – 

Hostitelské rostliny: černý rybíz (Ribes nigrum), hortenzie (Hydrangea), jahodník 
(Fragaria), jasan americký (Fraxinus americana), mečík (Gladiolus), ostružiník dřípený 
(Rubus), Pelargonium, réva vinná (Vitis vinifera), slivoň (Prunus), srstka angrešt (Ribes uva-
crispa),  

Šíření: Mezi možné přenašeče viru se považují háďátka: Xiphinema americanum sensu lato, 
Xiphinema californicum, X. incognitum, X. occidium, X. rivesi, X. thornei, X. utahense. V rámci 
mezinárodního obchodu se virus šíří v částech hostitelských rostlin, včetně semen. 

Příznaky: U rostlin pelargónie se příznaky projevují chlorotickými skvrnami na listech. Na 
starších listech mohou příznaky vymizet a rostliny v porovnání se zdravými vykazují pouze 
mírnou retardaci růstu. Květy mohou být nerovnoměrně zdeformované. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|so|choroby|detail:e93c3a0a
300f15452e0f15d6f354224e 

 
Foto: State Plant Pathology Institute (DK), EPPO 

 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|so|choroby|detail:e93c3a0a300f15452e0f15d6f354224e
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?k=0#rlp|so|choroby|detail:e93c3a0a300f15452e0f15d6f354224e
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2.5.2 Regulované nekaranténní ŠO 
 Candidatus Phytoplasma solani 

Český název choroby: stolbur bramboru, fytoplazmový stolbur rajčete, fytoplazmové žloutnutí 
a červenání listů révy 

Hostitelské rostliny: čeleď lilkovité (Solanaceae) – paprika setá (Capsicum annuum) 

Šíření: Přenašeči stolburu jsou některé druhy křísů, nejvýznamnější pro střední a východní 
Evropu je žilnatka virusonosná (Hyalesthes obsoletus) z čeledě žilnatkovitých (Cixiidae). Tato 
žilnatka není schopna přenést fytoplazmu ihned po sání, ale až po uplynutí určité inkubační 
doby, přibližně 2–7 dnů. První příznaky onemocnění se na rostlinách projeví průměrně za 14 
dní po osídlení rostlin infikovanou žilnatkou. Přenos stolburu je možný také vegetativním 
množením a parazitickou plevelnou rostlinou – kokoticí. Pravděpodobnost přenosu stolburu 
mechanicky je velmi malá, hlízami bramboru se přenáší sporadicky a přenos semenem není 
prokázán. 

Příznaky: První symptomy se ukazují na vrcholku rostliny, listy se stáčejí, okraje nabývají 
chlorotického zbarvení, mezi nervy se tvoří nažloutlé skvrny. Chloróza se rozšiřuje po celé 
rostlině a rostlina nabývá vzpřímeného keřovitého tvaru. Tvar květů zůstává beze změny, ale 
značná část květů je sterilní, květy přitom opadávají. Pokud se vytvoří plody, pak jsou 
znetvořené, drobné a tvrdé. Za 10–15 dnů po projevení se prvních symptomů začíná rostlina 
vadnout od spodních partií, část listů opadává, někdy i celá rostlina zůstává bez listů. Kořen 
odumírá. První známky vadnutí se projevují v polovině července, maximální ochuravění se 
projevuje v polovině srpna. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c
39715f%22#fotogalerie|hledej:Candidatus%20Phytoplasma%20solani|so:c18ccd9cbe2ba381e
37b810d0c39715f 

 
Foto: ÚKZÚZ 

 

 Chrysanthemum stunt viroid (CSVd) 
Český název choroby: viroidová zakrnělost chryzantémy 

Hostitelské rostliny: chryzantéma/ listopadka (Chrysanthemum/ Dendranthema), 
kopretinovec dřevnatý (Argyranthemum frutescens), jiřina (Dahlia), petúnie (Petunia), 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c39715f%22#fotogalerie|hledej:Candidatus%20Phytoplasma%20solani|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c39715f
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c39715f%22#fotogalerie|hledej:Candidatus%20Phytoplasma%20solani|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c39715f
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c39715f%22#fotogalerie|hledej:Candidatus%20Phytoplasma%20solani|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c39715f
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sporýš (Verbena), lilek jasmínový (Solanum laxum), nestařec (Ageratum), cinerárie 
zahradní (Pericallis x hybrida), barvínek větší (Vinca major) 

Šíření: CSVd je u chryzantém přenosný vegetativně, mechanicky, semeny a pylem 
(z infikovaného pylu se viroid dále přenáší prostřednictvím semen, matečná rostlina infikována 
není). 

Příznaky: Příznaky napadení a jejich intenzita na chryzantémách závisí na kultivaru 
a podmínkách pěstování, především na teplotě a světle. Květy citlivých odrůd mohou být menší, 
někdy s vybledlou barvou, kvetení předčasné (až o 10 dní). Rostliny bývají výrazně zakrslé 
(30–50 % výšky). Listy jsou nejčastěji bez příznaků, popř. jsou menší a světlejší, u některých 
odrůd se na listech vytvářejí menší chlorotické skvrny, jen výjimečně jsou velké, výrazné 
a žluté. Infikované řízky hůře zakořeňují. Některé kultivary mohou mít i bezpříznakový průběh 
infekce. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810
d0c39715f%22#rlp|so|choroby|detail:3d199b50b74b1e2087bf48732c2ed7cb 

 
Foto: J. Dunez (FR), EPPO; NPPO of the Netherlands, EPPO 

  

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c39715f%22#rlp|so|choroby|detail:3d199b50b74b1e2087bf48732c2ed7cb
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c39715f%22#rlp|so|choroby|detail:3d199b50b74b1e2087bf48732c2ed7cb
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 Potato spindle tuber viroid (PSTVd) 
Český název choroby: viroidová vřetenovitost hlíz bramboru 

Hostitelské rostliny: rostliny čeledi Solanaceae (Solanum jasminoides, Solanum rantonnetii, 
Solanum pseudocapsicum, Solanum muricatum), rody durmanovec (Brugmansia), petúnie 
(Petunia) a Calibrachoa 

Šíření: Nejvýznamnější cestou šíření viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru je přenos 
prostřednictvím vegetativně množeného materiálu. Viroid vřetenovitosti hlíz bramboru je 
extrémně snadno přenosný kontaktem při ošetřování porostů přes nářadí a stroje, kontaktem 
mezi zdravými a infikovanými rostlinami. Méně důležitým způsobem šíření viroidu je šíření 
pomocí osiva a pylu; u okrasných hostitelských rostlin tento způsob šíření prozatím nebyl 
spolehlivě prokázán. U brambor infikovaných současně virem svinutky bramboru dochází 
k přenosu PSTVd mšicemi společně s tímto virem. 

Příznaky: Typické příznaky napadení okrasných druhů rostlin čeledi Solanaceae nejsou 
známy, infikované rostliny jsou často bezpříznakové. Obecně lze za podezřelé příznaky 
považovat jakékoli deformace růstu, žloutnutí a nekrózy rostlin. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810
d0c39715f%22#rlp|so|choroby|detail:ad6612176074f46dd90f7fa64cc45028 

 
Foto: Biologische Bundesanstalt, Braunschweig (DE), EPPO; SA Slack, EPPO; Central 
Science Laboratory, York (GB) - British Crown, EPPO 

  

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c39715f%22#rlp|so|choroby|detail:ad6612176074f46dd90f7fa64cc45028
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c39715f%22#rlp|so|choroby|detail:ad6612176074f46dd90f7fa64cc45028
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 Tomato spotted wilt virus (TSWV) 
Český název choroby: virová bronzovitost rajčete 

Hostitelské rostliny: čeleď lilkovité (Solanaceae) a hvězdnicovité (Asteraceae) 

Šíření: TSWV je přenosný několika druhy třásněnek perzistentním a propagativním způsobem, 
což znamená, že po nabytí viru nastává období latence, ve kterém dochází k namnožení viru 
v těle vektora a teprve poté je vektor schopný virus přenést. Přenos je možný larvami druhého 
stadia a dospělci. Dospělci jsou schopni přenosu jen, pokud nabyli virus v prvním nebo druhém 
larválním stadiu. Podmínkou schopnosti přenosu je tedy vývoj vektora na infikované rostlině. 
Infikovaný dospělec je přenosu schopný po celý svůj život. Tospoviry nejsou přenosné 
transovariálně, proto každá nová generace třásněnek musí nabýt virus v larválním stadiu. Dosud 
bylo publikováno, že TSWV přenáší 10 druhů třásněnek. TSWV je přenosný mechanicky 
s různým stupněm obtížnosti, zatím neexistuje důkaz, že by byl přenosný semeny. Přenáší se 
však vegetativně množitelským materiálem, což hraje významnou roli při jeho globálním 
rozšiřování v rámci mezinárodního obchodu. 

Příznaky: Virus se nachází ve všech částech rostliny, distribuce v rostlině je však nepravidelná, 
což ztěžuje možnost detekce. Příznaky TSWV jsou podobné příznakům viru nekrotické 
skvrnitosti netýkavky (INSV), oba viry od sebe nelze na základě příznaků odlišit a běžně se 
vyskytují i směsné infekce, které v některých případech mohou vést k zesílení příznaků. 
Příznaky jsou velmi proměnlivé v závislosti na kmeni viru, podmínkách pěstování, druhu 
a kultivaru rostliny a stáří hostitelské rostliny: nekrotické a chlorotické léze, kresby a kroužky 
na listech, často soustředné, nekrózy stonků, červenání, hnědnutí a bronzovitost stonků a listů, 
deformace listů a stonků, nekrózy růstových vrcholů, deformace a změny barvy květů, 
nepravidelné dozrávání plodů, na vybarvených plodech jsou kroužky červené, žluté a bílé 
barvy, někdy nekrotizující. Vyskytují se i bezpříznakové infekce. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c
3a6610%22#fotogalerie|hledej:virus%20bronzovitosti%20raj%C4%8Dete|so:c18ccd9cbe2ba3
81e37b810d0c3a6610 

 
Foto: Dr. Andrea Minuto, Centro di Saggio, CERSAA, Albenga (IT), EPPO; Dr. Backhaus, 
BBA, Braunschweig (DE), EPPO 

 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c3a6610%22#fotogalerie|hledej:virus%20bronzovitosti%20raj%C4%8Dete|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c3a6610
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c3a6610%22#fotogalerie|hledej:virus%20bronzovitosti%20raj%C4%8Dete|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c3a6610
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c3a6610%22#fotogalerie|hledej:virus%20bronzovitosti%20raj%C4%8Dete|so:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c3a6610
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 Impatiens necrotic spot virus (INSV) 
Český název choroby: virová nekrotická skvrnitost netýkavky 

Hostitelské rostliny: Alstroemeria, Asplenium nidus, astra (Callistephus), Begonia, 
Bouvardia, brambořík perský (Cyclamen persicum), Columnea, Dendranthema x 
grandiflorum, Eustoma grandiflorum, Fatsia japonica, Gerbera, gloxínie nádherná 
(Sinningia speciosa), hledík (Antirrhinum), hořepník pozemní (Exacum affine), jiřina 
(Dahlia), kornoutice africká (Zantedeschia aethiopica), limonka (Limonium), lobelka 
(Lobelia), mečík (Gladiolus), netýkavka (Impatiens New Guinea hybrids), oměj (Aconitum), 
prvosenka (Primula), pryskyřník (Ranunculus), sasanka (Anemone), slizoplod 
(Pittosporum), starček krvavý (Senecio cruentus) 

Šíření: Virus se přenáší pomocí třásněnky zahradní (Frankliniella occidentalis). V rámci 
mezinárodního obchodu se šíří prostřednictvím hostitelských rostlin. Není přenosný osivem. 

Příznaky: Rostliny jsou zakrnělé, na listech se objevují tmavé diskolorace a hnědé skvrny. 

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810
d0c3a6610%22#rlp|so|choroby|detail:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c85fc2e 

 
Foto: Andrea Minuto – Centro di Saggio e Laboratorio Fitopatologico, CERSAA, Albenga 
(IT), EPPO; CSL, York (GB), EPPO 

  

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c3a6610%22#rlp|so|choroby|detail:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c85fc2e
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c3a6610%22#rlp|so|choroby|detail:c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c85fc2e
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2.5.3  Nařízení Komise 
 Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) 

Český název choroby: virová hnědá vrásčitost plodů rajčete 

Hostitelské rostliny: lilek rajče (Solanum lycopersicum) a paprika (Capsicum spp.) 

Šíření: Nejvýznamnější cestou šíření tohoto viru jsou hostitelské rostliny určené k pěstování 
a osivo. Na krátké vzdálenosti je přenos možný i kontaktem s infikovanými rostlinami, a to 
infikovaným náčiním, rukou, oblečením, vzájemným dotykem rostlin. 

Příznaky: Příznaky na rostlinách papriky jsou deformace listů, žloutnutí a mozaika. Dále 
dochází k deformacím plodů. Na plodech se objevují žluté nebo hnědé skvrny, eventuálně 
zelené pruhy.  

Odkaz na RL portál: 
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810
d0c39715f%22#rlp|so|choroby|detail:18c5e01b52e298fc5d46cc452f76b389 

   
Foto: Dr. Aviv Dombrovsky, EPPO; Diana Godínez (MX), EPPO 

 

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c39715f%22#rlp|so|choroby|detail:18c5e01b52e298fc5d46cc452f76b389
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/?key=%22c18ccd9cbe2ba381e37b810d0c39715f%22#rlp|so|choroby|detail:18c5e01b52e298fc5d46cc452f76b389
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