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ABSTRAKT 

Dlouhodobým problémem českých pěstitelů ovoce je předčasné odumírání meruněk. 

Předpokládá se, že úhyn stromů je zapříčiněn komplexem biotických a abiotických 

faktorů. Patogenní bakterie, houby a viry jsou považovány za biotický faktor, který 

hraje v procesu odumírání hlavní roli. V letech 2019–2021 byl prováděn monitoring 

zdravotního stavu meruňkových komerčních výsadeb. Během tří let bylo navštíveno 

16 lokalit ve čtyřech nejvýznamnějších pěstebních krajích meruněk v České republice. 

Celkem bylo odebráno 246 vzorků, které byly analyzovány na přítomnost následujících 

patogenů pomocí metody real-time PCR: ˈCandidatus Phytoplasma prunorumˈ, 

Pseudomonas syringae, Cytospora spp., Erwinia amylovora, virus šarky švestky (Plum 

pox virus; PPV), virus zakrslosti peckovin (Prune dwarf virus; PDV), virus nekrotické 

kroužkovitosti peckovin (Prunus necrotic ringspot virus; PNRSV), a virus maloplodosti 

třešní 1 a 2 (Little cherry virus −1, −2; LChV-1 a LChV-2). Výsledky studie ukázaly 

vysokou míru nákazy bakterií ˈCa. P. prunorumˈ (70,6 % u symptomatických stromů) 

a potvrdily klíčový význam fytoplazem při úhynu stromů meruněk. Bakterie P. syringae 

byla detekována u více než 2/3 vzorků. Dalším patogenem, který byl zachycen 

u odumírajících stromů, je houba rodu Cytospora. Byla zaznamenána téměř u 25 % 

symptomatických stromů. Ve starších výsadbách byl detekován virus šarky švestky 

(PPV), nicméně jeho výskyt nebyl jednoznačně spojen s předčasným odumíráním 

stromů, protože se s podobnou frekvencí vyskytoval i u asymptomatických vzorků. 
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Ojedinělý výskyt virů PDV a PNRSV zřejmě významně neovlivňuje odumírání stromů 

meruněk. Znepokojujícím nálezem byla přítomnost viru LChV-1 v jedné z mladých 

výsadeb u 80 % vzorků. Výskyt viru LChV-2 a bakterie Erwinia amylovora nebyl 

zaznamenán. 

 

Klíčová slova: meruňky, PCR diagnostika, evropská žloutenka peckovin, ESFY, 

zdravotní stav 

 

 

ABSTRACT 

Apoplexy of apricots represents a long-lasting problem for Czech apricots growers. It 

is assumed that apricot tree dieback is caused by a complex of biotic and abiotic 

factors. Pathogenic bacteria, fungi and viruses are considered a biotic factor that plays 

a key role in apricot withering. To evaluate health status in commercial apricot 

orchards, a study was conducted between 2019 and 2021. Within three years, 

16 localities were monitored in four most important apricot planting areas in the Czech 

Republic. In total, 246 samples were collected that were analyzed by real-time PCR 

for the presence of the following pathogens: ˈCandidatus Phytoplasma prunorumˈ, 

Pseudomonas syringae, Cytospora spp., Erwinia amylovora, plum pox virus (PPV), 

prune dwarf virus (PDV), prunus necrotic ringspot virus (PNRSV), and little cherry 

virus -1 and -2 (LChV-1 and LChV-2). Our results have shown that ˈCandidatus 

Phytoplasma prunorumˈ is highly prevalent (70.6 % of symptomatic samples), and 

confirmed a primary role of phytoplasmas in withering of apricots. Pseudomonas 

syringae bacterium was detected in 2/3 of samples. Cytospora spp. were another 

pathogens found in apricot dying trees in nearly 25 % of symptomatic trees. PPV was 

detected in older orchards, but its presence was not associated with apricot apoplexy, 

since it was also found in asymptomatic samples with about the same frequency. PDV 

and PNRSV were found only sporadically, and likely do not play a major role in apricots 

dieback. Alarmingly, LChV-1 was observed in one young orchard in 80 % of samples. 

LChV-2 and Erwinia amylovora have not been detected. 

 

Keywords: apricots, PCR diagnostics, European stone fruit yellows, ESFY, health 

state 

 

 

ÚVOD 

Pěstování meruněk (Prunus armeniaca L.) je v České republice významné, zejména 

v oblasti Jižní Moravy. Plocha plodných produkčních výsadeb meruněk se v letech 

2019–2020 pohybovala mezi 735–781 ha (Buchtová 2020). Strukturální šetření 

ovocných sadů vydané Českým statistickým úřadem roku 2017 udává, že největší 

plocha sadů meruněk spadá do Jihomoravského kraje (78 %), následována Ústeckým 
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(6,3 %) a Středočeským (5,5 %) krajem. Téměř 60 % stromů ve výsadbách 

v  Jihomoravském a Ústeckém kraji bylo starších 15 let, zatímco ve Středočeském kraji 

25 %. Sklizeň meruněk z produkčních výsadeb v roce 2019 činila 2 109 tun s výnosem 

2,81 t/ha. Nicméně v předchozích letech docházelo k nestabilním sklizním vedoucím 

ke kolísavým výnosům, které se pohybovaly od 0,86–2,59 t/ha (Buchtová 2020). 

Příčinou významného poklesu produkce v roce 2016, kdy byl dosažen výnos pouhých 

0,86 t/ha, byly neobvykle silné jarní mrazy, které v některých oblastech zničily úrodu 

až ze 100 % (Buchtová 2016). Snahou pěstitelů je docílení pravidelných rentabilních 

sklizní, s čímž souvisí snížení míry každoročního úhynu stromů meruněk a prodloužení 

životaschopnosti produkčních výsadeb.  

Dlouhodobým problémem, který trápí nejen české pěstitele, je předčasné odumírání 

stromů meruněk. Na jeho vzniku se mohou podílet různí činitelé, ekologické faktory 

(např. mrazy, výkyvy nočních a denních teplot, extrémní vlhkostní poměry, kvalita 

půdy), biologické příčiny (např. nevhodná podnož, citlivost odrůd), za velmi významné 

jsou považováni především patogenní činitelé vyvolávající závažná onemocnění 

(bakteriózy – zejména fytoplazmóza, houbové a virové choroby). 

V této práci jsme se proto zaměřili na skríning patogenů asociovaných se 

syndromem předčasného odumírání meruněk v komerčních výsadbách, ale současně 

i na další patogeny, které zatím nebyly spojovány s tímto jevem. Na základě vyhlášky 

č. 96/2018 Sb., týkající se zdravotního stavu množitelského materiálu ovocných plodin 

v České republice, byla vybrána skupina pěti regulovaných nekaranténních škodlivých 

organizmů (RNŠO), které jsou považovány za nejvýznamnější patogeny meruněk: 

bakterie Pseudomonas syringae způsobující korové nekrózy a ˈCandidatus 

Phytoplasma prunorumˈ zodpovědné za onemocnění evropská žloutenka peckovin 

(European stone fruit yellows, ESFY); a viry virus šarky švestky (Plum pox virus, PPV) 

způsobující onemocnění šarka u peckovin, virus zakrslosti slivoně (Prune dwarf virus, 

PDV) a virus nekrotické kroužkovitosti slivoně (Prunus necrotic ringspot virus, 

PNRSV). K testování dalších potencionálních patogenů asociovaných s úhynem 

meruněk, které nejsou uvedeny na seznamu RNŠO, byly zařazeny fytopatogenní 

houby rodu Cytospora spp. způsobující kancerózy. Cytospora spp. vstupují 

sekundárně do již oslabených stromů poraněnými pletivy. V návaznosti na první záchyt 

viru LChV-1 na meruňce v ČR (Šafářová 2017) byly monitorovány viry LChV-1 (Little 

cherry virus 1) i LChV-2 (Little cherry virus 2), které jsou spojovány s onemocněním 

maloplodost třešně (Little cherry disease, LChD), jež způsobuje u citlivých odrůd třešní 

a višní významné snížení výnosu (Schlesingerová 2012). Posledním ze sledovaných 

patogenů byla bakterie Erwinia amylovora, která vyvolává nejdestruktivnější 

bakteriální onemocnění čeledi růžovitých, tzv. spálu růžovitých. První nález Erwinia 

amylovora na meruňce v ČR prezentovali Korba a Šillerová v roce 2010, kdy bylo 

v pětileté výsadbě zasaženo více než 40 % mladých výhonů stromů odrůdy meruněk 

ˈVehardaˈ. 

Prevence chorob a odumírání stromů spočívá nejenom v produkci a používání 

zdravého certifikovaného množitelského materiálu, ale i v systematické ochraně sadů 
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vůči škodlivým organizmům. Naším cílem bylo proto provedení plošné studie týkající 

se prevalence výše uvedených možných patogenů asociovaných se syndromem 

předčasného odumírání meruněk, protože jedině na základě znalosti výskytu těchto 

patogenů v produkčních výsadbách je možné navrhnout účinná preventivní, případně 

eradikační opatření.  

 

 

MATERIÁL A METODY 

V letech 2019–2021 byl prováděn monitoring zdravotního stavu meruněk z hlediska 

předčasného úhynu stromů. Byly odebírány výhony z příznakových (197 vzorků) 

i bezpříznakových (49 vzorků) stromů pěstovaných v komerčních výsadbách v České 

republice. Příznakové stromy vykazovaly symptomy jako svinutka listů, předčasné 

žloutnutí a opad listů, vyholování výhonů, chloróza listů, barevná diskolorace listů, 

usychání výhonů, korové nekrózy, kancerózy, klejotoky, redukce růstu. Některé 

z uvedených symptomů jsou znázorněny na obrázku 1. Jednotlivé výsadby se 

nacházely ve čtyřech krajích, a to v Jihomoravském, Ústeckém, Středočeském a 

Královéhradeckém. Vzorky byly odebírány v jarních a podzimních, případně letních 

měsících. U všech odebraných vzorků proběhla diagnostika patogenů spojovaných 

s předčasným úhynem stromů meruněk anebo nově sledovaných v této práci, a to: 

ˈCandidatus Phytoplasma prunorumˈ, Pseudomonas syringae, Erwinia amylovora, 

Cytospora spp. a virů PPV (včetně dourčení kmene D nebo M), PDV, PNRSV, LChV-1 

a LChV-2. 

K diagnostice patogenů bylo použito lýko získané z dvouletých výhonů. Pomocí 

skalpelu byla z výhonů odstraněna kůra a naškrábané lýko bylo homogenizováno 

v tekutém dusíku. Při zpracování jednotlivého vzorku byly použity sterilní jednorázové 

rukavice a sterilní jednorázová čepel skalpelu. Celková RNA byla izolována z lýka 

s navážkou 50 mg a elucí do 50 µl RNase-free vody pomocí izolačního kitu Ribospin 

Plant (firma GeneAll). Detekce všech patogenů byla provedena pomocí real-time PCR. 

Protože jsou používané systémy pro diagnostiku hub a bakterií založené na detekci 

vysoce exprimované ribozomální RNA, byla pro zjednodušení celého diagnostického 

postupu jako templát použita cDNA.  Komplementární DNA byla připravena podle 

návodu výrobce pomocí reverzní transkriptázy M-MLV Reverse Transcriptase (firma 

Thermo Fisher Scientific) s využitím náhodných hexamerů (Roche). Vlastní PCR 

reakce obsahovala směs primerů a sond specifických pro jednotlivé patogeny, 

dourčení kmene D nebo M u PPV probíhalo pomocí specifických sond pro jednotlivé 

kmeny.  Primery a sondy byly navrhnuty v programu Geneious Prime (Biomatters) 

(Tabulka 1), 1x qPCR Blue Master Mix obsahující polymerázu a všechny další 

nezbytné PCR komponenty (Top-Bio), 2 l cDNA jako templát a PCR vodu do 

celkového objemu 20 l. Detekce virů LChV-1 a LChV-2 probíhala podle certifikované 

metodiky (Čmejla a Valentová 2018) Kvalita izolované RNA a připravené cDNA byla 

ověřena pomocí sledování transkriptu pro mitochondriální gen Nad5. Detekce se 
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prováděla pomocí termocykleru RotorGene Q (Qiagen) se stejným teplotním profilem 

pro všechny detekce: počáteční denaturace DNA probíhala 5 minut při 94 °C, 

následovala tříkroková amplifikace DNA s 50 cykly – denaturace 20 sekund při 94 °C, 

hybridizace primerů 20 sekund při 58 °C, elongace 20 sekund při 72 °C. 

 

 

VÝSLEDKY A DISKUZE 

Během tříletého období bylo navštíveno 16 lokalit s produkčními sady meruněk různé 

odrůdové skladby a stáří nacházejících se ve 4 krajích České republiky. Celkem bylo 

odebráno 246 vzorků (197 ze symptomatických a 49 z asymptomatických stromů), 

z čehož kraje Jihomoravský, Ústecký, Středočeský a Královéhradecký reprezentovalo 

45, 102, 85 a 14 vzorků. V každé lokalitě byly odebrány vzorky ze symptomatických 

i asymptomatických stromů. Rozložení procentuálního zastoupení vzorků a počtu 

lokalit podle krajů je uvedeno v grafu 1. 

Skríning týkající se předčasného odumírání meruněk v komerčních výsadbách byl 

nejprve vyhodnocen z pohledu prevalence patogenů v závislosti na geografické 

poloze (graf 2). Stromy vykazovaly vysokou míru infekce bakterií ˈCa. Phytoplasma 

prunorumˈ a Pseudomonas syringae zejména v Jihomoravském kraji (86,7 % a 

91,1 %). To potvrzuje přetrvávající stav zaznamenaný v letech 2003–2013 v sadech 

meruněk v regionu Jižní Moravy, kdy byla prokázána alarmující míra nákazy 

patogenem ˈCa. P. prunorumˈ (50 %), a s tím spojovaná úmrtnost stromů meruněk 

okolo 30 % (Nečas et al. 2015). Jako nejproblematičtější se jevily staré nebo extenzivní 

výsadby. 

Výskyt Pseudomonas syringae se diametrálně lišil již mezi jednotlivými sady. Byla 

pozorována spojitost zvýšeného výskytu bakterie nejen se stářím výsadby, ale i 

s deštivým počasím. Vývoj onemocnění je velmi ovlivněn podmínkami prostředí 

(Lamichhane et al. 2015). Pseudomonas syringae přežívá na povrchu rostlin, patří 

mezi tzv. epifytní bakterie. Déšť, vysoká vlhkost, chladné větrné počasí a mráz 

umocňují šíření bakterií a rozvoj onemocnění. Opačný vliv má teplé suché počasí 

(Lamichhane et al. 2015). Dřevokazné houby rodu Cytospora byly detekovány ve 

3 sledovaných krajích ve stejné míře, a to okolo 20 %, kromě kraje 

Královéhradeckého, kde byla zachycena pouze v 7,1 % vzorků. 

Virus šarky švestky byl detekován ve dvou krajích, a to v Ústeckém (33,3 %) a 

Středočeském (12,9 %). Ve vzorcích byla zjištěna převážně přítomnost kmene D. 

Kmen M byl detekován pouze u vzorků pocházejících ze Středočeského kraje. 

Ojedinělý výskyt viru PDV byl zaznamenán v jednom sadu v kraji Středočeském. 

U viru PNRSV se jednalo o minoritní záchyt (2 %) ve dvou lokalitách v kraji Ústeckém. 

Meruňka jako hostitelská rostlina viru LChV-1 byla potvrzena nálezy infikovaných 

stromů ve Středočeském a Ústeckém kraji. Znepokojivým zjištěním byl záchyt viru u 12 

z 15 testovaných stromů v mladé 5leté výsadbě ve Středočeském kraji, což může být 

důsledek toho, že virus LChV-1 nebyl doposud povinně monitorován v množitelském 
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materiálu meruněk, a do budoucna se tak může jednat o potenciální problém. Na 

druhou stranu, čtyřleté sledování pomologických charakteristik infikovaných stromů 

meruněk na jižní Moravě ukázalo, že infekce probíhá obecně latentní formou, pouze 

u odrůdy ‘Magyar Kajszi’ byl zaznamenán výrazný pokles výnosu ovoce (Šafářová et 

al. 2020). Bakterie Erwinia amylovora a virus LChV-2 nebyly zachyceny u meruňky 

v žádném ze sledovaných krajů.  

Pro vyhodnocení, který patogen hraje rozhodující roli v předčasném odumírání 

meruněk, bylo provedeno porovnání spektra patogenů v příznakových a 

bezpříznakových stromech (graf 3). ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ byl nejčastěji 

detekovaný patogen meruněk. Více než 2/3 příznakových stromů byly infikovány 

fytoplazmou. Překvapivě téměř 50 % asymptomatických stromů bylo též pozitivních na 

přítomnost ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ, což může být způsobeno hypovirulentními 

kmeny fytoplazmy (Ermacora et al. 2010) nebo prozatímní převahou obranných 

mechanizmů hostitele vůči fytoplazmě. Podle studie Carraro et al. (1998) se první 

příznaky onemocnění ESFY objevily po 4-5 měsících po přenosu fytoplazmy 

ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ z vektora na testované rostliny slivoní. Výsledky studií 

prevalence bakterií ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ v sadech meruněk prováděných 

v předchozích letech v Evropě ukazují na velmi vysokou míru infekce (Cieślińska 

2011). V jihozápadním Německu byly od roku 2000 monitorovány sady meruněk. 

Ze souboru vzorků odebraných ze stromů s typickými příznaky onemocnění ESFY a 

z náhodně vybraných asymptomatických stromů pro potvrzení infekce v latentní formě 

míra infekce dosahovala až 80 % (Jarausch et al. 2007). V letech 2013–2014 

navazoval průzkum pěstitelských oblastí meruněk v 8 spolkových zemích Německa. 

Byla opět potvrzena vysoká míra promoření patogenem ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ 

u stromů vykazujících příznaky onemocnění, a to 67 % (Jarausch et al.  2019). Naše 

výsledky tedy potvrzují obecný trend vysokého promoření výsadeb meruněk tímto 

patogenem. 

Druhým nejčastěji detekovaným patogenem byl Pseudomonas syringae, který se 

překvapivě u asymptomatických stromů vyskytoval ve vyšší míře než u stromů 

symptomatických. Dle literatury korové nekrózy a předčasné odumírání meruněk 

vyvolávají patovary P. syringae pv. syringae a P. syringae pv. morsprunosrum rasa 1 

(nově pojmenována P. amygdali pv. morsprunorum) (Pánková 2020). Použitý 

diagnostický systém nedokáže odlišit jednotlivé patovary, můžeme se proto jen 

domnívat, že míra poškození napadených stromů závisí na konkrétním patovaru a jeho 

virulenci, dále pak schopnosti rostliny se bránit cizorodým látkám produkovaných 

bakteriemi. 

Cytospora spp. byla detekována téměř v 1/4 symptomatických stromů, zatímco 

přítomnost patogenní houby u stromů asymptomatických nedosahovala ani 10 %. 

Tento nález může naznačovat, že patogenní houba vstupuje do již poškozených a 

oslabených pletiv ovocných stromů, kde postupně způsobuje kancerózu a odumírání 

větví. 
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Výsledky ukazují, že viry PDV, PNRSV a LChV-1 pravděpodobně nehrají 

podstatnou roli v předčasném odumírání meruněk, neboť se vyskytují jen sporadicky 

(PDV a PNRSV) anebo se nachází v latenci (LChV-1), kdy se na rostlině neprojevují 

žádné typické příznaky. Virus šarky švestky (PPV) byl zachycen v přibližně stejném 

procentuálním zastoupení u příznakových (19,3 %) i bezpříznakových (14,3 %) 

stromů. 

Dále byla analyzována četnost infekcí jedním patogenem a přítomnost patogenů 

v koinfekci (Tabulky 2a, 2b a 2c). Z celkového počtu 246 odebraných a analyzovaných 

vzorků pouze u 19 vzorků (7,7 %) nebyly zjištěny výše uvedené patogeny. Přesto 14 

z nich vykazovalo symptomy onemocnění (např. svinutka listů, usychání výhonů, 

korové nekrózy, redukce růstu, vyholování větví, předčasné žloutnutí listů) a pouze 5 

se jevilo jako bezpříznakové. Z tabulky 2a je patrné, že ze skupiny 227 stromů bez 

ohledu na přítomnost symptomů nakažených alespoň jedním patogenem byla 

u 40,5 % vzorků zaznamenána monoinfekce, u 41,9 % koinfekce dvou patogenů a u 

17,6 % koinfekce tří a více patogenů.  U symptomatických stromů byl pozorován 

obecně nižší výskyt monoinfekcí a vyšší výskyt koinfekcí ve srovnání 

s asymptomatickými stromy, jak je ukázáno v tabulkách 2b a 2c, což je v souladu 

s očekáváním, že současná přítomnost více patogenů vede k silnější manifestaci 

příznaků a syndrom předčasného odumírání meruněk je spíše způsoben aditivním 

účinkem více patogenů. 

Z výsledků lze tedy usuzovat, že viry PDV, PNRSV, LChV-2 a bakterie Erwinia 

amylovora se nepodílejí v současné době na špatném zdravotním stavu meruňkových 

výsadeb v ČR. Je velmi pravděpodobné, že klíčovými patogeny, které vyvolávají 

předčasné odumírání meruněk, jsou primárně bakterie ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ a 

houby rodu Cytospora. 

 

 

ZÁVĚR 

Na základě tříletého monitoringu zdravotního stavu komerčních sadů meruněk 

v České republice lze učinit závěr, že onemocnění evropská žloutenka peckovin 

způsobené bakterií ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ společně s houbou Cytospora spp. 

způsobující kancerózy představují limitující faktor pro udržitelnou produkci meruněk. 

Také přítomnost určitých patovarů Pseudomonas syringae způsobuje korové nekrózy 

a postupné odumírání větví. Viry PPV, PDV, PNRSV, LChV-1, LChV-2 a bakterie 

Erwinia amylovora se pravděpodobně v současnosti na předčasném úhynu meruněk 

významně nepodílejí. Vizuální detekce příznaků onemocnění způsobených 

jednotlivými patogeny není vždy jednoznačná a nelze ji využít v průběhu celého roku. 

Například infekce fytoplazmou probíhala v latentní formě u téměř 50 % 

asymptomatických vzorků. Přestože je vysazován certifikovaný rozmnožovací 

materiál, výskytu těchto fytopatogenů v meruňkových výsadbách nelze úplně zabránit 

z důvodů jejich šíření pomocí vektorů.     
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TABULKY A OBRÁZKY 

Graf 1. Zastoupení lokalit a odebraných vzorků v jednotlivých krajích České republiky 

Graf 1. Representation of localities and samples collected in individual regions of the 

Czech Republic 

 
 

1) Number of localities in the region, 2) Proportion of analyzed samples, 3) Number of analysed trees, 

4) South Moravia Region, 5) Ústí nad Labem Region, 6) Central Bohemia Region, 7) Hradec Králové 

Region, 8) Symptomatic tree, 9) Asymptomatic tree
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Graf 2. Srovnání výskytu patogenů stromů meruněk v komerčních výsadbách ČR v závislosti na geografické poloze 

Graf 2. Comparison of the occurrence of apricot tree pathogens in commercial orchards in the Czech Republic depending on the 

geographical location 

 

1) Infected trees [%], 2) South Moravia Region, 3) Ústí nad Labem Region, 4) Central Bohemia Region, 5) Hradec Králové Region 
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Graf 3. Srovnání výskytu patogenů u symptomatických a asymptomatických stromů meruněk v komerčních výsadbách ČR 

Graf 3. Comparison of the occurrence of pathogens in symptomatic and asymptomatic apricot trees in commercial orchards in the 

Czech Republic 

 

1) Infected trees [%], 2) Symptomatic, 3) Asymptomatic 
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Tabulka 1. Primery a sondy použité ve studii 

Table 1. Primers and probes used in the study 

Patogen Primer/sonda1) Sekvence2) 
Finální 

koncentrace3) M 

ˈCa. Phytoplasma 

prunorumˈ 

Forward 

Reverse 

Sonda 

GCAGCTGCGGTAATACATGG 
GAATTCCACTTGCCTCTATCCAA 
AGTTCAACGCTTAACGTTGTGATGCTAT 

0,5 

0,5 

0,25 

Pseudomonas syringae 

Forward 

Reverse 

Sonda 

TCGAGCGGCAGCACGGGT 
AGGCCCGAAGGTCCCCTG 
TTGTACCTGGTGGCGAGCGG 

0,5 

0,5 

0,25 

Erwinia amylovora 

Forward 

Reverse 

Sonda 

TGAGTAATGAGCGAGCTAAGTGAAG 
CGCAATGCTCATGGACTCAA 
AGGCGTCAGCGCGCAGCAAC 

0,5 

0,5 

0,25 

Cytospora spp. 

Forward 

Reverse 

Sonda 

ACCCAGAAACCCTTTGTGAACTTAT 
CCGGCGGGCCTGCTGTCC 

CGTTGCCTCGGCGCTGGCTGC 

0,5 

0,5 

0,25 

PPV 

Forward 

Reverse 

Sonda 

GAATGTGGGTGATGATGGATGG 
TTGCGCTGAATTCCATACCTTG 
CAAATTATGGCACATTTCAGTAACGTGGCT 

0,5 

0,5 

0,25 

PPV dourčení kmene4) 

Forward 

Reverse 

Sonda kmen D 

Sonda kmen M 

CCATTTTCACKCCAGCAACAACTC 
AAAGTTCCAATYGATCCTGCATC 
TTTGCAGTTGAGGTCCTGACACCTGT 
CGCGGTTTGGTCCCTGAAATTGGAGG 

0,5 
0,5 
0,2 
0,2 

PDV 

Forward 

Reverse 

Sonda 

ATTCACCDTTGAATGAAGCGGC 
CCGATTTHTCAATCGGGAATCTC 
ACTGTTTACCCCTTYTGGGATGACTCATTG 

0,5 

0,5 

0,25 

PNRSV 

Forward 

Reverse 

Sonda 

ACTTCACGACCACTCTCCCTCAG 
GAACTGCCAACCTCTCGGTTG 
CCGAATGAACTCTATGAGTTCGAATGGTTG 

0,5 

0,5 

0,25 

1) Probe, 2) Sequence, 3) Final concentration, 4) PPV strain determination 
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Tabulka 2a. Patogeny přítomné u infikovaných stromů meruněk bez ohledu na symptomy. Byly analyzovány patogeny, které se vyskytovaly 
samostatně nebo v koinfekci s dalším patogenem. Vyhodnocen byl soubor 227 vzorků, kde byl nalezen alespoň jeden patogen. % ze všech +: 
procento, v jakém byl nalezen daný patogen samotný nebo v koinfekci s jiným v celém souboru 227 vzorků; % z C.P.p. +: procento, v jakém byl 
nalezen patogen ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ samotný nebo v koinfekci s jiným v souboru vzorků, které byly na přítomnost tohoto patogenu 
pozitivní (n=162); obdobně i u dalších patogenů. P.s.: Pseudomonas syringae; Cytosp.: Cytospora spp. 

Table 2a. Pathogens present in positively tested apricots regardless of symptoms. Pathogens found solely or in a coinfection with another 
pathogen were analyzed. A set of 227 samples was evaluated, where at least one pathogen was found. % of all positive: a percentage, in which 
a particular pathogen either sole or in a coinfection was found in the whole file of 227 samples; % of C.P.p. positive: a percentage, in which ˈCa. 
Phytoplasma prunorumˈ either sole or in a coinfection was found in the sample file tested positive for this pathogen (n=162); applies accordingly 
to other pathogens. P.s.: Pseudomonas syringae; Cytosp.: Cytospora spp. 

Patogen 
ˈCa. P. 
prunorumˈ 

P. syringae  
Cytospora 
spp. 

PPV PDV PNRSV LChV-1 

Infekce 
maximálně 
dvěma 
patogeny 9)   

Všechny 
nálezy 
daného 
patogenu 10)         

ˈCa. P. prunorumˈ (n) 46 46 11 18 1 1 2 125 162 
% z C.P.p. + ¹⁾ 28,4 % 28,4 % 6,8 % 11,1 % 0,6 % 0,6 % 1,2 % 77,2 %  

% ze všech + ⁸⁾ 20,3 % 20,3 % 4,8 % 7,9 % 0,4 % 0,4 % 0,9 %   71,4 % 

P. syringae (n) 46 38 2 1 0 0 11 98 126 
% z P.s. + ²⁾ 36,5 % 30,2 % 1,6 % 0,8 % 0 0 8,7 % 77,8 %  

% ze všech + ⁸⁾ 20,3 % 16,7 % 0,9 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 4,8 %   55,5 % 
Cytospora spp. (n) 11 2 3 1 1 0 0 18 50 
% z Cytosp. + ³⁾ 22,0 % 4,0 % 6,0 % 2,0 % 2,0 % 0,0 % 0,0 % 36,0 %  

% ze všech + ⁸⁾ 4,8 % 0,9 % 1,3 % 0,4 % 0,4 % 0,0 % 0,0 %   22,0 % 

PPV (n) 18 1 1 5 0 0 0 25 45 
% z PPV + ⁴⁾ 40,0 % 2,2 % 2,2 % 11,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 55,6 %  

% ze všech + ⁸⁾ 7,9 % 0,4 % 0,4 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %   19,8 % 

PDV (n) 1 0 1 0 0 0 0 2 2 
% z PDV + ⁵⁾ 50,0 % 0,0 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %   

% ze všech + ⁸⁾ 0,4 % 0,0 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %   0,9 % 

PNRSV (n) 1 0 0 0 0 0 0 1 2 
% z PNRSV + ⁶⁾ 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 %  

% ze všech + ⁸⁾ 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %   0,9 % 
LChV-1 (n) 2 11 0 0 0 0 0 13 22 
% z LChV-1 + ⁷⁾ 9,1 % 50,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 59,1 %  

% ze všech + ⁸⁾ 0,9 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %   9,7 % 

1)  % of C.P.p. positive, 2) % of P.s. positive, 3) % of Cytosp. positive, 4) % of PPV positive, 5) % of PDV positive, 6) % of PNRSV positive, 7) % of LChV-1 

positive, 8) % of all positive, 9) Infection with up to two pathogens, 10) All findings of the pathogen 
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Tabulka 2b. Patogeny přítomné u infikovaných symptomatických stromů meruněk. Byly analyzovány patogeny, které se vyskytovaly samostatně 
nebo v koinfekci s dalším patogenem. Vyhodnocen byl soubor 183 vzorků meruněk se symptomy, kde byl nalezen alespoň jeden patogen. % ze 
všech +: procento, v jakém byl nalezen daný patogen samotný nebo v koinfekci s jiným v celém souboru 183 vzorků; % z C.P.p. +: procento, 
v jakém byl nalezen patogen ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ samotný nebo v koinfekci s jiným v souboru vzorků symptomatických stromů, které 
byly na přítomnost tohoto patogenu pozitivní (n=139); obdobně i u dalších patogenů. P.s.: Pseudomonas syringae; Cytosp.: Cytospora spp. 

Table 2b. Pathogens present in positively tested symptomatic apricots. Pathogens found solely or in a coinfection with another pathogen were 
analyzed. A set of 183 samples was evaluated, where at least one pathogen was found. % of all positive: a percentage, in which a particular 
pathogen either sole or in a coinfection was found in the file of 183 symptomatic apricot samples; % of C.P.p. positive: a percentage, in which 
ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ either sole or in a coinfection was found in the set of symptomatic trees tested positive for this pathogen (n=139); 
applies accordingly to other pathogens. P.s.: Pseudomonas syringae; Cytosp.: Cytospora spp. 

Patogen 
ˈCa. P. 

prunorumˈ 
P. syringae 

Cytospora 

spp. 
PPV PDV PNRSV LChV-1 

Infekce 

maximálně 

dvěma 

patogeny 9) 

Všechny 

nálezy 

daného 

patogenu 10)         

ˈCa. P. prunorumˈ (n) 43 38 10 13 0 1 2 107 139 
% z C.P.p. + ¹⁾ 30,9 % 27,3 % 7,2 % 9,4 % 0,0 % 0,7 % 1,4 % 77,0 %  

% ze všech + ⁸⁾ 23,5 % 20,8 % 5,5 % 7,1 % 0,0 % 0,5 % 1,1 %  76,0 % 

P. syringae (n) 38 21 2 1 0 0 8 70 94 
% z P.s. + ²⁾ 40,4 % 22,3 % 2,1 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 8,5 % 74,5 %  

% ze všech + ⁸⁾ 20,8 % 11,5 % 1,1 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 4,4 %  51,4 % 
Cytospora spp. (n) 10 2 3 1 1 0 0 17 46 
% z Cytosp. + ³⁾ 21,7 % 4,3 % 6,5 % 2,2 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 37,0 %  

% ze všech + ⁸⁾ 5,5 % 1,1 % 1,6 % 0,5 % 0,5 % 0,0 % 0,0 %  25,1 % 

PPV (n) 13 1 1 5 0 0 0 20 38 
% z PPV + ⁴⁾ 34,2 % 2,6 % 2,6 % 13,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 52,6 %  

% ze všech + ⁸⁾ 7,1 % 0,5 % 0,5 % 2,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  20,8 % 

PDV (n) 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
% z PDV + ⁵⁾ 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %  

% ze všech + ⁸⁾ 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  0,5 % 

PNRSV (n) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
% z PNRSV + ⁶⁾ 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %  

% ze všech + ⁸⁾ 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  0,5 % 
LChV-1 (n) 2 8 0 0 0 0 0 10 18 
% z LChV-1 + ⁷⁾ 11,1 % 44,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 55,6 %  

% ze všech + ⁸⁾ 1,1 % 4,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  9,8 % 
1)  % of C.P.p. positive, 2) % of P.s. positive, 3) % of Cytosp. positive, 4) % of PPV positive, 5) % of PDV positive, 6) % of PNRSV positive, 7) % of LChV-1 

positive, 8) % of all positive, 9) Infection with up to two pathogens, 10) All findings of the pathogen
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Tabulka 2c. Patogeny přítomné u infikovaných asymptomatických stromů meruněk. Byly analyzovány patogeny, které se vyskytovaly samostatně 
nebo v koinfekci s dalším patogenem. Vyhodnocen byl soubor 44 vzorků asymptomatických stromů meruněk, kde byl nalezen alespoň jeden 
patogen. % ze všech +: procento, v jakém byl nalezen daný patogen samotný nebo v koinfekci s jiným v celém souboru 44 vzorků; % z C.P.p. +: 
procento, v jakém byl nalezen patogen ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ samotný nebo v koinfekci s jiným v souboru vzorků asymptomatických 
stromů, které byly na přítomnost tohoto patogenu pozitivní (n=23); obdobně i u dalších patogenů. P.s.: Pseudomonas syringae; Cytosp.: 
Cytospora spp. 

Table 2c. Pathogens present in positively tested asymptomatic apricots. Pathogens found solely or in a coinfection with another pathogen were 
analyzed. A set of 44 asymptomatic apricot samples was evaluated, where at least one pathogen was found. % of all positive: a percentage, in 
which a particular pathogen either sole or in a coinfection was found in the file of 44 asymptomatic tree samples; % of C.P.p. positive: a percentage, 
in which ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ either sole or in a coinfection was found in the set of asymptomatic trees tested positive for this pathogen 
(n=23); applies accordingly to other pathogens. P.s.: Pseudomonas syringae; Cytosp.: Cytospora spp. 

Patogen 
ˈCa. P. 

prunorumˈ 
P. syringae 

Cytospora 

spp. 
PPV PDV PNRSV LChV-1 

Infekce 

maximálně 

dvěma 

patogeny 9)  

Všechny 

nálezy daného 

patogenu 10)         

ˈCa. P. prunorumˈ (n) 3 8 1 5 1 0 0 18 23 

% z C.P.p. + ¹⁾ 13,0 % 34,8 % 4,3 % 21,7 % 4,3 % 0,0 % 0,0 % 78,3 %  

% ze všech + ⁸⁾ 6,8 % 18,2 % 2,3 % 11,4 % 2,3 % 0,0 % 0,0 %  52,3 % 
P. syringae (n) 8 17 0 0 0 0 3 28 32 
% z P.s. + ²⁾ 25,0 % 53,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,4 % 87,5 %  

% ze všech + ⁸⁾ 18,2 % 38,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 6,8 %  72,7 % 

Cytospora spp. (n) 1 0 0 0 0 0 0 1 4 
% z Cytosp. + ³⁾ 25,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 25,0 %  

% ze všech + ⁸⁾ 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  9,1 % 

PPV (n) 5 0 0 0 0 0 0 5 7 
% z PPV + ⁴⁾ 71,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 71,4 %  

% ze všech + ⁸⁾ 11,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  15,9 % 

PDV (n) 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
% z PDV + ⁵⁾ 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 %  

% ze všech + ⁸⁾ 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  2,3 % 
PNRSV (n) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
% z PNRSV + ⁶⁾ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  

% ze všech + ⁸⁾ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  2,3 % 

LChV-1 (n) 0 3 0 0 0 0 0 3 4 
% z LChV-1 + ⁷⁾ 0,0 % 75,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 75,0 %  

% ze všech + ⁸⁾ 0,0 % 6,8 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %  9,1 % 
 1)  % of C.P.p. positive, 2) % of P.s. positive, 3) % of Cytosp. positive, 4) % of PPV positive, 5) % of PDV positive, 6) % of PNRSV positive, 7) % of LChV-1 

positive, 8) % of all positive, 9) Infection with up to two pathogens, 10) All findings of the pathogen 
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Obrázek 1. Strom meruňky s příznaky onemocnění ESFY (chlorotická svinutka listů) s potvrzenou přítomností ˈCa. Phytoplasma 

prunorumˈ (A). Strom meruňky s příznaky onemocnění ESFY (svinutka listů, zakrslost) s potvrzenou přítomností ˈCa. Phytoplasma 

prunorumˈ (B). Strom meruňky s příznaky onemocnění ESFY (svinutka listů, předčasné žloutnutí a opad listů) s potvrzenou 

přítomností ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ a Cytospora spp. (C) 

Picture 1. Apricot tree with symptoms of ESFY disease (chlorotic leaf-roll) with confirmed presence of ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ 

(A). Apricot tree with symptoms of ESFY disease (leaf-roll, dwarfism) with confirmed presence of ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ (B). 

Apricot tree with symptoms of ESFY disease (leaf-roll, premature yellowing and leaf fall) with confirmed presence of ̍ Ca. Phytoplasma 

prunorumˈ, Cytospora spp. (C) 

       

 

     (Autor fotografií: Martina Rejlová) 
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