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ÚVOD A CÍL PRÁCE
Jabloně patří mezi nejpěstovanější ovocné druhy v ČR. Jablka jsou využívána nejen k přímé spotřebě, ale také na
výrobu ovocných šťáv, džemů a kojenecké výživy. Je tedy důležité zabezpečit jejich dobrý zdravotní stav. Na snížení
produkce při pěstování jabloní se podílejí především skládkové choroby, které vyvolávají fytopatogenní houby.
Škody, které způsobují jsou nejen kvantitativního ale také kvalitativního charakteru, protože mnohé z těchto hub
jsou producenty mykotoxinů. Mezi často se vyskytující a hospodářsky významné patří například alternariová
hniloba (Alternaria spp.), šedá a kališní hniloba (Botrytis cinera Pers., B. mali Ruehle) a moniliová hniloba (Monilinia
spp.). Výskyt těchto chorob je regulován zpravidla syntetickými fungicidními přípravky, ovšem rostoucí poptávka
po zdravotně nezávadných potravinách, podmiňuje rozvoj ekologického pěstování ovoce, ve kterém jsou
uplatňovány nechemické způsoby ochrany. Cílem práce bylo porovnání výskytu skládkových chorob ve 3
odlišných režimech ochrany.

MATERIÁL A METODIKA
Pokusy byly prováděny v experimentálních výsadbách VÚRV v.v.i., zvoleny byly odrůdy Denár, Melrose a Rubín.
Ochrana probíhala ve třech režimech: IPM – integrovaný, dětská výživa – bezreziduální a ekologický. Od každé
odrůdy a varianty ošetření bylo sklizeno 100 plodů a byly uloženy do chladové místnosti (4 C), průběžně byl
vyhodnocován jejich zdravotní stav a odstraňovány nahnilé plody.
Laboratorní zpracování: povrch nahnilých plodů byl otřen 96% etanolem, odstraněna slupka a poškozená dužnina
byla kultivována na 2% sladinovém agaru s chloramfenikolem. Petriho misky byly inkubovány při teplotě 25 C, ve
tmě, po dobu 7 dní. Kmeny byly morfologicky určovány na rodovou úroveň a uchovávány na šikmých agarech.
Determinace jednotlivých izolátů na druhovou úroveň bude prováděna na základě molekulárně-genetických znaků.

VÝSLEDKY

Obr. 1 Napadená jablka

Monilinia sp.                    Botrytis sp.                    Alternaria sp.

Nejvyšší podíl napadených plodů byl
zaznamenán u odrůdy Rubín(DV – 34 %, IPM –
28 %, Bio – 8 %), zatímco u odrůd Melrose a
Denár došlo k minimálnímu výskytu patogenů.
Výraznější rozdíly mezi jednotlivými systémy
ošetření byly zjištěny pouze u odrůdy Rubín s
nejnižším napadením plodů ve variantě Bio.

Jako původci skládkového onemocnění byli s
největší frekvencí zaznamenáni zástupci z rodu
Alternaria sp, dále rod Monilinia sp. a v menší
míře také rod Botrytis sp.
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Režim ochrany:
IPM - integrovaný
DV- bezreziduální (dětská výživa)
Bio - ekologický

Obr. 2 Konidie Alternaria sp.

Obr. 3 Konidie Monilinia sp.

Napadení plodů skládkovými chorobami v různých systémech ochrany 
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