
Bakteriální vadnutí rajčete
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis

 (Smith) Davis et al. 

Synonyma: Corynebacterium michiganense pv. michiganense (Smith) Dye & Kemp 

Corynebacterium michiganense (Smith) Jensen 

Běžné názvy v anglickém jazyce: 

bacterial canker of tomato; bird‘s eye of tomato fruit; vascular tomato wilt 

TAXONOMICKÉ ZAŘAZENÍ

Říše Procaryotae 
Oddělení: Firmicutes 
     Třída:  Actinobacteria 
          Řád: Actinomycetales 
              Podřád: Micrococcineae 
                  Čeleď: Microbacteriaceae 
                      Rod: Clavibacter 
                          Druh: Clavibacter michiganensis

ÚVOD 
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (dále v textu Cmm) je grampozitivní aerobní 

bakterie, která je obávaným fytopatogenním mikroorganismem vyskytujícím se zejména 

na rajčatech. Choroba vyvolaná touto bakterií, tzv. bakteriální vadnutí rajčete, může 

být velmi závažná a může být příčinou významných ztrát na výnosech v pěstitelských 

oblastech rajčat. Ztráty na výnosech se mohou pohybovat od 10–70 %, neboť škodlivost 

původce je proměnlivá v závislosti na ročníku, zdroji infekce a také na provedených pěs-

titelských opatřeních. Postiženy bývají zejména skleníkové, v menší míře i polní porosty 

rajčat. Příznaky napadení původcem choroby se projevují zakrslostí, vadnutím a někdy  

i odumřením systémově infikovaných rostlin a nekrózami na listech i plodech vyvolaný-

mi nejčastěji sekundární 

infekcí. Bakterie Cmm 

je přenosná i osivem. 

Původce bakteriální-

ho vadnutí rajčete je 

škodlivým organismem, 

jehož zavlékání a šíření 

na území Evropských 

společenství, a tedy 

i České republiky, je 

zakázáno, a pokud se 

vyskytuje na rostlinách rajčete určených k pěstování (včetně osiva), nařizuje Státní rostli-

nolékařská správa opatření k jeho eradikaci nebo k zabránění jeho dalšího šíření.

VÝSKYT      
Bakterie Cmm je jako původce bakteriálního vadnutí rajčete známa teprve od roku 

1910, kdy byla poprvé zaznamenána E. F. Smithem ve státě Michigan, USA. Později se 

choroba začala šířit do dalších oblastí Severní, Střední a Jižní Ameriky. Postupně bakterie 

pronikala na další kontinenty.  V současné době se bakterie Cmm vyskytuje ve všech 

hlavních produkčních oblastech rajčat v Evropě, Asii, Americe i Austrálii. V Evropě 

je znám výskyt z Běloruska, Belgie, Bulharska, České republiky, Francie, Irska, Itálie, 

Kypru, Litvy, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, 

Rumunska, Ruska, Slovinska, Španělska, Švýcarska, Řecka a Velké Británie.

HOSTITELÉ

Hospodářsky nejvýznamnějším hostitelem je rajče (Lycopersicon esculentum), ale 

patogen byl zaznamenán i na jiných druzích rodu Lycopersicon, dále na paprice (Capsicum 

annuum) a na divoce rostoucích rostlinách Solanum douglasii, S. nigrum a S. triflorum. 

Přirozeným hostitelem je také Nicotiana glutinosa. Některé rostliny mohou sloužit jako 

rezervoár pro epifytické přežívání bakterie (například Datura stramonium, Chenopodium 

album, Amaranthus retroflexus).

PŘÍZNAKY

V literatuře se uvádějí tyto rozlišovací diagnostické znaky pro bakteriální vadnutí rajčete: 

- nepravidelné jednostranné vadnutí listů, vadnutí rostliny;

- žluté až černé pruhy na stoncích a řapících;

- jizvy a prasklinky na stoncích, řapících a listových žilkách; 

- žluté až hnědé zabarvení cévních svazků a okolních pletiv a dutiny uvnitř dřeně 

stonku; 

- okrajové nekrózy listů různé šíře, připomínají často nekrózy V typu;

- skvrnitost plodů typu „ptačí oko“; 

- hnědá pupínkovitá skvrnitost na květních stopkách (ojediněle);

- puchýřovitost listů (ojediněle);

- při velmi silné infekci přítomnost nažloutlého bakteriálního slizu, který může 

být vymačkán z infikovaných částí stonku;

- ulpívání infikovaných řapíků a listů na stonku;

- tvorba adventivních kořenů na stonku (silně při infekci bakterií Pseudomonas 

corrugata);.

Tato choroba se může vyskytovat u rajčat 

v podobě systémové infekce (primární) nebo 

v podobě lokální infekce (sekundární infekce 

listů a plodů). Projevuje se širokou škálou 

příznaků. Primární infekce pochází nejčastěji 

z infikovaných semen nebo z kolonizovaných 

vodivých pletiv mladých sazenic. Příznaky se 

mohou projevit až za několik týdnů po infekci. 

Nejdříve vadnou jednotlivé lístky a to často 

jen na jedné polovině listu (tzv. unilaterální 

vadnutí). Lístky se zkrucují, usychají a hnědnou. Následuje vadnutí a usychání celých 

listů, lodyhy a nakonec celé rostliny. Vadnutí obecně postupuje směrem nahoru, pokud 

není místo infekce v horní části rostliny. Rostliny mohou zvadnout a odumřít, a to 

zejména v případě infekce ve velmi raném stadiu. Pokud je infikována rostlina v pozdější 

růstové fázi, může přežít a vytvořit plody. Obecně platí, že pokud rostliny přežijí, bývají 

zakrnělé a projevují se na nich různé popsané příznaky v závislosti na vnějších podmínkách 

a růstové fázi rostliny. 

Pro vznik syndromu vadnutí hrají významnou roli extracelulární polysacharidy produ-

kované bakteriemi. Cévní pletiva jsou ztmavlá a ze silně infikovaných stonků může 

být vymačkán žlutý sliz. Zežloutnutí až zhnědnutí svazků cévních a okolního parenchy-

matického pletiva je dobře viditelné při odtržení řapíku od stonku v podobě nahnědlé 

podkovy či půlměsíce. Dužnina je obvykle těstovitá a má odlišnou barvu. V pokročilém 

stadiu choroby se mohou objevovat na hlavních žilkách listů, řapících a na lodyze světlé 

podlouhlé pruhy, později praskliny, kterými vytéká za vlhkého a teplého počasí 

v případě silné infekce na povrch rostlin bakteriální sliz. Uvnitř stonku mohou vznikat 

dutiny. Na lodyze se často vytvářejí sekundární kořeny. U infikovaných starších rostlin 

se vlivem šíření bakteriálního toxinu v rostlinných pletivech mohou na listech spodního 

patra objevit bělavé nekrózy. Vznik těchto skvrn je vyvolán toxiny (glykoproteiny) pro-

dukovanými Cmm. V těchto skvrnách ale samotné bakterie nejsou přítomné. 

Na plodech se mohou vyvinout poměrně malé slabě vyvýšené skvrny se světle hnědým 

středem a drsným povrchem, obvykle obklopené vodnatým bílým halo (3–6 mm v prů-

měru), tzv. ptačí oko. Přes stopku proniká patogen svazky cévními do semen a dužniny 

plodu. Infikované mladé nezralé plody jsou zakrnělé a deformované. Plody infikované 

později nemusí mít žádné vnější příznaky. V některých případech lze při odtržení plo-

du od stopky spatřit v místě vodivých svazků do kruhu uspořádané nekrotické tečky 

a na příčném řezu systémově napadeným plodem žluté až hnědé svazky cévní. U silně 

infikovaných rostlin jsou semena zčernalá a různě deformovaná.
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V případě sekundární infekce, kdy není napaden cévní systém, se na listech rozvíjejí 

hnědočerné okraje s tenkou, žlutou hranicí. Okraje listů se mohou zkroutit nahoru. 

Na plodech se objevují skvrny typu ptačí oko, stejně jako v případě systémové infekce. 

Sekundární infekce mají často minimální negativní dopad na rostlinu, zejména v případě 

pozdní infekce.

MOŽNOST ZÁMĚNY S JINÝMI CHOROBAMI

Tato choroba vytváří řadu symptomů, z nichž některé mohou být zaměňovány se 

symptomy jiných chorob. Přesné rozlišení původce choroby  je někdy komplikované, 

neboť projevy popsaných příznaků nebývají vždy jednoznačné a ve většině případů lze 

konkrétního patogena spolehlivě určit pouze v laboratoři. Diferenciální diagnóza chorob 

rajčete ve vztahu k Cmm je významná zejména u těchto patogenů:  Fusarium oxysporum 

f.sp. lycopersici, Verticillium dahliae a Pseudomonas corrugata. Chorobu lze zaměnit také 

s příznaky, které nejsou parazitárního původu. Tvorba bakteriálního exudátu patří mezi 

nejspolehlivější ukazatele výskytu bakteriálního původce onemocnění.

EPIDEMIOLOGIE

Patogen se šíří semeny nebo latentně infikovanými sazenicemi, které jsou po-

važovány za důležité v epidemiologii zejména tím, že mohou uniknout pozornosti při 

kontrolách prováděných v porostech. Bakterie může být přítomna na povrchu osiva, 

stejně jako ve vnitřní vrstvě osemení. Tento fakt komplikuje eradikaci této bakterie 

s pomocí přípravků na ošetření semen. Bak-

terie dále přežívá v infikovaných rostlinných 

zbytcích několik málo měsíců až několik let 

v závislosti na tom, jakým vlivům je vystave-

na (zeměpisná poloha pozemku a vystavení 

povětrnostním vlivům). Zdrojem infekce 

mohou být i plevelné hostitelské rostliny 

čeledi lilkovitých a také epifytická popula-

ce Cmm na povrchu listů bezpříznakových 

rostlin rajčete.

Z napadených rostlin se infekce šíří pro-

střednictvím stříkající vody při zalévání, 

větrným dešťem a jemnými kapičkami vody 

nebo aerosoly vznikajícími při bouřích. Při 

hydroponickém pěstování se šíří živným 

roztokem. Bakterie pronikají do rostliny 

přirozenými otvory (průduchy, lentice-

ly), dále poraněním na kořenech a ston-

cích vzniklým např. při vyštipování po-

stranních výhonů. Původce choroby se 

velmi snadno šíří při manipulaci se sa-

zenicemi rajčat ve sklenících. Inkubační 

doba kolísá nejčastěji od 7–20 dní a pro-

jevy symptomů závisí na stáří rostliny, 

podmínkách prostředí, množství inokula 

a výživě rostliny. Šíření choroby pod-

poruje vysoká relativní vlhkost vzduchu 

(přes 80 %) a teplota kolem 20–25 °C. 

Laboratorní studie v Německu ukázaly 

schopnost Cmm přežít několik týdnů 

v tekutém substrátu hydroponických 

kultur. Inokulum 102 JTK/ml (JTK = jed-

notka tvořící kolonii) substrátu je dostatečné pro infekci přes kořeny rostlin rajčete 

ve všech vývojových fázích. Ve skleníkových experimentech na rajčatech byla eliminace 

patogena dosažena okyselením živného roztoku na hodnotu pH3 po dobu 12 hodin 

jednou za týden.

IDENTIFIKACE

Cmm je pomalu rostoucí aerobní grampozitivní bakterie. Na živném médiu  např. na ma-

sopeptonovém agaru s glukósou (MPA) se kolonie bakterie o velikosti 1 mm objevují 

za 4–5 dní, za 7–8 dní dosahují velikosti 2–3 mm. Na MPA jsou kolonie kruhovité, vy-

stouplé, lesklé, zpočátku světlejší, později krémově žluté. V literatuře se uvádí kromě 

žlutých forem možný výskyt bílých a růžových forem bakterií, přičemž žluté a bílé formy 

jsou zpravidla virulentnější než ostatní. Optimální teplota pro růst je 25–27 °C. 

Ze souboru fenotypových vlastností se zjišťují tyto: metabolismus glukózy (oxidativní), 

aktivita katalázy (pozitivní), aktivita oxidázy (negativní), hydrolýza eskulinu (pozitivní), 

tvorba kyseliny z manózy (pozitivní), využívání zdrojů uhlíku (octan sodný a sukcinát 

sodný), růst v 6 % NaCl (pozitivní), hydrolýza bramborového škrobu (pozitivní), tvorba 

H2S z peptonu (pozitivní).

Existuje diagnostický protokol pro Cmm (EPPO Standard PM7/42), který obsahuje mimo 

jiné samostatné schéma pro testování rostlin a osiva rajčat. V případě osiva vzorek před-

stavuje 10 000 semen, která je vhodné rozdělit na 5 podvzorků. Protokol umožňuje 

použít i 2000 semen v případě skleníkových rajčat, hybridního osiva či jinak cennějšího 

osiva (šlechtění). Tento standard umožňuje využití těchto metod: sklíčková aglutinace, 

imunofluorescence, ELISA, PCR, analýza mastných kyselin, jednorozměrná SDS-PAGE 

(elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti dodecylsíranu sodného), DNA 

fingerprinting a biologické testy pro potvrzení podezřelých kolonií testem patogenity 

na semenáčcích náchylné odrůdy rajčete (například odrůda Moneymaker). Pro test hy-

persenzitivity a zjišťování virulence podezřelých izolátů je vhodnou testovací rostlinou 

nocenka (Mirabilis jalapa).

Cílem je detekovat původce bakteriálního vadnutí v rostlinách co nejdříve, v době prv-

ních příznaků, kdy rostliny nejsou ještě příliš poškozeny původcem nákazy. Proto je za-

potřebí použít co nejspolehlivější detekční metody, které jsou schopny detekovat pato-

gena v rostlině i v latentní formě a umožní screening velkého množství bezpříznakových 

rostlin. Pro úspěšnou izolaci se doporučuje odebírat bazální část stonku. Zajímavostí 

je, že byla vyvinuta také multiplex PCR metoda umožňující simultánní detekci 3 bakterií 

přenosných osivem rajčete: Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Pseudomonas 

syringae pv. tomato, Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria.

OCHRANA 

Jak tedy rajčata chránit před touto bakterií? 

V porostu rajčat se může bakteriální vadnutí rajčete rychle šířit a chorobu je obtížné 

potlačovat kvůli nedostatku účinných chemických přípravků. Při regulaci škodlivosti této 

choroby se v první řadě klade důraz na preventivní opatření. V současnosti není 

dostupná žádná odrůda rajčat rezistentní k původci choroby. V rámci chemické ochrany 

mají relativně dobrý baktericidní účinek přípravky na bázi mědi, cínu a dialkyldithiokar-

bamidany (např. Thiram – TMTD). Aby byl přípravek účinný, musí přijít do přímého 

kontaktu s bakteriemi. Bakterie uvnitř listů a dokonce v trhlinách na povrchu listu jsou 

rostlinným pletivem chráněny a i nadále se množí. Rezistence k mědi v populacích fyto-

patogenních bakterií se šíří v důsledku častého používání měďnatých preparátů, jejichž 

účinnost proti patogenu pak klesá. 

Z tohoto důvodu je potřeba hledat 

nové látky, které by byly využitelné 

v ochraně proti bakteriálním pato-

genům. Jednou z alternativ by mohly 

být i rostlinné esence. V různých 

studiích se ověřuje biologická účin-

nost rostlinných esenciálních olejů 

z různých aromatických rostlin proti 

Cmm v laboratorních podmínkách. 

Zatím nejsilnější antimikrobiální účinek proti Cmm in vitro prokázaly rostlinné esenciální 

oleje z oregána, dobromysli obecné a tymiánu obecného.

Pro předcházení ztrátám způsobeným Cmm jsou nejdůležitější tyto zásady:

- používání partií osiva prostého nákazy a zdravé sazenice. Doporučuje se například 

máčení semen ve vodě teplé 56 °C po dobu 30 minut, které nesnižuje klíčivost 

semen. Osvědčilo se také ponoření semen do 0,5% roztoku chlornanu sodného 

na 10 minut. Ošetření semen však nemusí zcela eliminovat patogena a někdy může 

negativně ovlivnit klíčivost semen; 

- dezinfekce rukou, nářadí, konstrukce skleníků;

- důsledná likvidace napadených rostlin a rostlinných zbytků a při výskytu ve skleníku 

sterilizace půdního substrátu; bakterie může přežívat v rostlinných zbytcích do doby 

jejich rozložení, v samotné půdě je její konkurenční schopnost slabá. Zapravení rost-

linných zbytků do půdy urychluje jejich rozklad a tím se omezuje šíření bakterie;

- na pozemku, kde se patogen vyskytl, je třeba po dobu 4–5 let vyloučit pěstování 

hostitelských rostlin;

- sledovat porosty tak, aby mohla být choroba objevena včas.

Rostliny ve stresu jsou náchylnější k chorobám než rostliny rostoucí v ideálních pod-

mínkách. Pěstitelskými zásahy lze tedy snížit množství stresových faktorů, včetně těch 

spojených se suchým počasím, přebytečnou vodou, se špatně strukturovanou půdou, 

výskytem plevelů, hmyzu anebo výskytem jiných chorob. 

Předpokladem pro navržení nových účinnějších strategií v ochraně je poznání a pocho-

pení mechanismů, které indukují bakteriální vadnutí a následné hledání možností, jak tyto 

mechanismy regulovat či potlačovat a zasáhnout tak patogena na nejcitlivějším místě.
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