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ABSTRAKT
Významné odumírání meruněk v prvních letech výsadby, tzv. syndrom předčasného
odumírání meruněk, představuje pro pěstitele značný problém. Probíhají proto studie,
které se snaží identifikovat příčiny tohoto jevu a zabránit masivnímu odumírání ve
výsadbách. V letech 2018–2021 probíhal monitoring zdravotního stavu experimentální
výsadby meruněk, kde v předchozích 2–4 letech po výsadbě uhynulo téměř 10 %
stromů. Během následujících čtyř let bylo provedeno vzorkování výsadby ve třech
termínech (srpen 2018, prosinec 2019 a květen 2021) z důvodů sledování vývoje
prevalence patogenů v čase. Vzorky výhonů byly využity k analýze na přítomnost tří
patogenů pomocí metody real-time PCR: ˈCandidatus Phytoplasma prunorumˈ,
Pseudomonas syringae, Cytospora spp. Výsledky výzkumu ukázaly vzrůstající míru
nákazy bakterií ˈCa. P. prunorumˈ u symptomatických stromů (z necelých 40 % na
téměř 60 %), zatímco u asymptomatických stromů míra nákazy zůstala téměř
neměnná (20 % – 26,4 %). Se stářím výsadby se zvyšovala výrazně i prevalence hub
rodu Cytospora. U stromů stáří 5 a 7 let byla zachycena u více než 25 % vzorků.
Přítomnost bakterie P. syringae byla ovlivněna počasím a termínem odběru vzorků.
Z proběhlé studie nelze jednoznačně určit její význam v procesu odumírání meruněk.
Spolupůsobení bakterie ˈCandidatus Phytoplasma prunorumˈ a hub rodu Cytospora
se zásadně podílí na zhoršujícím se zdravotním stavu výsadeb meruněk a na jejich
předčasném odumírání.
Klíčová slova: meruňky, PCR diagnostika, evropská žloutenka peckovin, ESFY,
Cytospora, apoplexie
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ABSTRACT
A significant dieback of apricots first years after planting, known as apoplexy of
apricots, represents an important problem for growers. Studies are being conducted to
identify causes of this phenomenon to prevent massive withering in apricot orchards.
Between 2018 and 2021, health status of an experimental apricot orchard was
monitored, in which nearly 10 % of trees died two-to-four years before 2018. Within the
next three years, samples were collected three times (August 2018, December 2019,
and May 2021) to study prevalence of pathogens in time. Sprout samples were PCRanalyzed for the presence of the following pathogens: ˈCandidatus Phytoplasma
prunorumˈ, Pseudomonas syringae, and Cytospora spp. Our results showed an
increase in prevalence of ˈCa. P. prunorumˈ in symptomatic trees (from slightly less
than 40 % to nearly 60 %), while in asymptomatic trees the prevalence remains about
the same (20 % – 26.4 %). Prevalence of Cytospora spp. was also considerably
increased in older trees – it was detected in more than 25 % of apricots five to seven
years of age. The presence of P. syringae was influenced by weather and sampling
date, and it was not possible to assess its role in apricot apoplexy. Thus, ˈCandidatus
Phytoplasma prunorumˈ and Cytospora fungi are likely two main players that adversely
affect health status of apricot orchards, resulting in pre-mature dying of infected trees.
Keywords: apricots, PCR diagnostics, European stone fruit yellows, ESFY,
Cytospora, apoplexy

ÚVOD
Čeští pěstitelé již delší dobu musí řešit snížení životnosti a předčasného odumírání
meruněk (Prunus armeniaca L.), což způsobuje významné ekonomické ztráty
v produkčních sadech. K poškození a oslabení meruněk dochází nejčastěji u stromů
během 3–5 let od výsadby. Pro zapěstování produkčního sadu to znamená navýšení
investičních nákladů (např. opakované dosadby stromů, péče o nevyrovnaný porost
různého stáří). Pěstitelé proto mnohdy přistupují k radikálnímu řešení, a to k vyklučení
výsadby, neboť již dochází ke snížení produkce pod úroveň rentabilního výnosu
(Pánková et al. 2020).
K potencionálním původcům, kteří se významně podílejí na výše uvedeném jevu,
se řadí fytopatogeny, zejména bakterie, houby a viry. Mezi původce bakteriálních
onemocnění vyvolávající nebo přispívající k předčasnému odumírání meruněk jsou
řazeny bakterie ˈCandidatus Phytoplasma prunorumˈ a Pseudomonas syringae.
P. syringae je popsána jako druhový komplex zahrnující 13 fylogenetických skupin a
23 klastrů (Berge et al. 2014). Studie provedená v posledním desetiletí ve Francii
popisuje P. syringae jako jednoho z hlavních patogenů ovocných stromů (Parisi et al.
2019). U meruněk způsobuje onemocnění bakteriální rakovinu hlavně ve výsadbách
umístěných v lokalitách se studenou zimou a lehkou písčitou půdou. Analýzy
infikovaných stromů pěstovaných ve Francii odhalily, že patovary bakterie patogenní
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pro meruňku se řadí do čtyř fylogenetických skupin. Nově byla identifikována jako
patogenní pro meruňku P. viridiflava (Parisi et al. 2019).
Bakterie ˈCa. P. prunorumˈ, původce choroby evropská žloutenka peckovin
(European stone fruit yellows, ESFY), vyvolává náhlé vadnutí stromu vedoucí
k předčasnému odumření (Steffek et al. 2012). Snížení prevalence či vymýcení
škodlivého patogenu peckovin je ztíženo působením hmyzího vektoru Cacopsylla
pruni, který je nejen jeho přenašečem, ale i alternativním hostitelem (Kůdela et al.
2002). Podle dlouhodobého sledování sadů meruněk v regionu jižní Moravy v letech
2003–2013 zapříčinila bakterie ˈCa. P. prunorumˈ v infikovaných sadech snížení
výnosu a způsobila až 30 % roční úhyn stromů (u mladých stromů až 40% úhyn)
(Nečas et al. 2015). Nejčetnějším symptomem, který poukazoval na přítomnost
fytoplazmy v sadu, byla chlorotická svinutka listů. Vyskytovala se u 45 % pozitivních
stromů na ˈCa. P. prunorumˈ. Mezi další zaznamenané příznaky onemocnění ESFY
patřilo typické žloutnutí listů nebo svinování listů a předčasný opad listů.
Za původce houbových chorob přispívajících k předčasnému odumírání meruněk
jsou označovány Eutypa lata, Botryosphaeria dothidea, Monilinia spp. a Cytospora
spp. Způsobují korové nekrózy a vadnutí letorostů až terminálních větví
často s pozvolným průběhem (Pánková et al. 2020). Přítomnost houbových patogenů,
které vedou k urychlení odumírání stromů, se projevuje až v komplexu s dalšími
patogeny či v souvislosti s dalšími biotickými a abiotickými faktory. Často je spojováno
s odumíráním meruněk onemocnění „Cytospora canker“, v českém jazyce označeno
jako rakovinové odumírání větví peckovin (ÚKZÚZ 2021), které může způsobit
v mladých výsadbách úhyn infikovaných stromů. Starší sady v důsledku napadení
Cytospora spp. postupně ztrácejí produktivitu, neboť stromy pomalu odumírají (Peter
2017).
V případě virů je za nejškodlivější virus peckovin považován virus šarky švestky
(Plum pox virus, PPV) (Schlesingerová 2011). Nebezpečí PPV spočívá v přirozeném
šíření viru pomocí hmyzích vektorů. U citlivých odrůd meruněk může způsobit
chřadnutí a odumření stromu. Šarka švestky na meruňkách byla vizuálně
monitorována v práci mapující výskyt příznaků onemocnění v komerčních a
experimentálních výsadbách na Jižní Moravě v letech 2009–2010 (Krška et al. 2011).
Průzkum byl proveden u téměř 50 tisíc stromů meruněk. Míra výskytu příznaků
v komerčních výsadbách dosahovala pouhých 0,15 % a v experimentálních
výsadbách 2 %. Ze získaných výsledků je zřejmé, že virus PPV nebude významnou
měrou přispívat k předčasnému odumírání stromů, neboť meziroční úhyny meruněk
v sadech se pohybují v průměru okolo 10 %. Existují i další hospodářsky škodlivé viry
peckovin jako virus zakrslosti slivoně (Prune dwarf virus, PDV) a virus nekrotické
kroužkovitosti slivoně (Prunus necrotic ringspot virus, PNRSV), ale ty se zásadním
způsobem na odumírání stromů nepodílejí (Rejlová et al. 2021).
V této studii jsme se zaměřili na vývoj přítomnosti patogenů asociovaných se
syndromem předčasného odumírání meruněk v čase. Na základě vyhodnocení
předchozích výsledků z analýz desítek vzorků meruněk odebraných ze sledované
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experimentální výsadby jsme se rozhodli sledovat pouze patogeny s vyšším počtem
záchytů v testovaných vzorcích. Jednalo se o patogeny ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ,
Pseudomonas syringae, Cytospora spp. Cílem této studie bylo provést sběr a analýzu
dat o šíření patogenů, vývoji příznaků onemocnění a v konečné fázi o úhynu stromů
v experimentálním sadu meruněk v časové ose čtyř let.

MATERIÁL A METODY
V letech 2018–2021 byl monitorován zdravotní stav části experimentální meruňkové
výsadby z důvodu častých úhynů nově vysazených stromů. K pozorování byly vybrány
čtyři řady čítající celkem 211 vitálních stromů vysázených v roce 2014 a 2016, které
reprezentovaly nejmladší část výsadby. Zdravotní stav meruněk byl analyzován
pomocí detekce fytopatogenů diagnostickou molekulární metodou PCR a současně
bylo provedeno monitorování onemocnění z pohledu symptomatologie. První kolo
odběru vzorků proběhlo na konci srpna 2018, následovala další dvě kola odběrů
vzorků v intervalech: 16 měsíců (prosinec 2019) a 17 měsíců (květen 2021).
Hodnocení symptomů proběhlo v termínech: říjen 2018, říjen 2019 a srpen 2021.
V sadu byly hodnoceny příznaky spojované s onemocněním evropská žloutenka
peckovin (ESFY), vyvolané bakterií ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ. Za příznakové byly
označeny stromy vykazující symptomy: mírně narůžovělé listy, mírná svinutka listů,
svinutka s chlorózou listů, předčasný opad listů, žloutnutí s mírnou chlorózou listů,
silná svinutka listů, silné žloutnutí listů, zakrslost. Na obrázku 1 jsou zobrazeny
symptomatické stromy meruněk s onemocněním ESFY vyvolaným bakterií ˈCa.
Phytoplasma prunorumˈ (Obrázek 1A, 1B) a detekovanou Cytospora spp
(Obrázek 1A).
U všech odebraných vzorků proběhla diagnostika vybraných patogenů na základě
prvotního skríningu předcházejícího této studii. Jednalo se o patogeny asociované
nebo nově spojované s předčasným úhynem stromů meruněk: ˈCa. Phytoplasma
prunorumˈ, Pseudomonas syringae, Cytospora spp. Pro zvýšení možnosti záchytu
patogenů byly z různých částí koruny stromu odebírány čtyři dvouleté výhony.
Z výhonů byla pomocí jednorázového sterilního skalpelu odstraněna kůra. Během
manipulace s jednotlivými vzorky byly použity sterilní jednorázové rukavice. K analýze
patogenů bylo použito lýko a z něho izolovaná DNA posloužila jako vstupní materiál
pro detekci pomocí real-time PCR. Celková DNA byla izolována pomocí kitu Exgene
Plant SV mini (firma GeneAll) ze 100 mg lýka. Pro orientační ověření kvality DNA se
využilo spektrofotometrické stanovení koncentrace a čistoty izolované nukleové
kyseliny (NanoDrop Lite, Thermo Fisher Scientific). Pro vlastní PCR reakci se použila
směs primerů a sond specifických pro jednotlivé patogeny, které 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
DNA jako templát a PCR vodu do celkového objemu 20 l. Interní kontrola kvality
izolované DNA byla ověřena detekcí přítomnosti chloroplastové 16S rDNA též v real122
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time PCR uspořádání. Detekce se prováděla pomocí termocykleru Rotor-Gene 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
Pro analýzu vývoje prevalence patogenů souvisejících s předčasným odumíráním
meruněk byla v letech 2018–2021 monitorována část experimentální meruňkové
výsadby čítající na počátku naší studie 211 vitálních stromů z 234 vysázených; za 3– 5
let od vysázení tak odumřelo skoro 10 % stromů. Během následujících čtyř let, kdy byl
sad pozorován, stromy meruněk odumíraly dále. V prvním období v délce trvání
16 měsíců došlo během srpna 2018 až prosince 2019 k odumření 4,7 % stromů
ve výsadbě (analyzováno 201 stromů), zatímco ve druhém období za leden 2020 až
květen 2021 během 17 měsíců se počet stromů snížil již o 6,5 % (analyzováno 188
stromů). Poslední kontrola vitálních stromů v sadu byla provedena ještě po ukončení
sklizně na konci srpna 2021. Výsadba byla během letních měsíců zredukována
o dalších 20 odumřelých stromů, což činí úhyn 10,6 %. V České republice byly v letech
2009–2010 vizuálně hodnoceny tisíce stromů meruněk z mladých komerčních a
experimentálních výsadeb (Krška et al. 2011). Práce byla zaměřena na výskyt
onemocnění evropská žloutenka peckovin (ESFY) vykazující typické příznaky a na
výskyt stromů vykazujících jev předčasného odumírání meruněk. V obou typech
výsadeb byla zaznamenána přibližně stejná míra předčasného odumírání meruněk.
Průměrný úhyn stromů v komerčních výsadbách činil 11,0 %. V experimentálních
výsadbách průměrně uhynulo 9,3 % stromů. Studie týkající se mortality stromů
meruněk prováděná v Srbsku v letech 2008–2013 poukázala na poměrně vysokou
míru odumírání pěti vytipovaných odrůd meruněk roubovaných na podnož myrobalán,
a to téměř 11 % (Milošević et al. 2015). Míra úhynu 5letých a 7letých stromů v naší
experimentální výsadbě dosahuje srovnatelných hodnot uváděných ve studiích
provedených v předchozích letech v českých a srbských výsadbách.
Této studii předcházel skríning rozšíření patogenů v námi sledované experimentální
výsadbě, jenž poukázal na vyšší míru promoření sadu bakteriemi ˈCa. P. prunorumˈ,
Pseudomonas syringae a houbou Cytospora spp. Určení druhů rodu Cytospora nebylo
provedeno, neboť molekulární taxonomie je značně komplikovaná (Lawrence et al.
2018).
Vývoj promoření jednotlivými patogeny v sadu meruněk v čase udává Graf 1a.
Z grafu je patrné, že dle očekávání se s časem na konci prvního období (prosinec
2019) zvýšila prevalence ˈCa. P. prunorumˈ ve výsadbě z 30,8 % na 44,3 %, neboť
záměrně nebyla provedena opatření k zamezení šíření fytoplazmy pomocí vektoru
Cacopsylla pruni. Na konci druhého období (květen 2021) procentuální záchyt
ˈCa. P. prunorumˈ mírně poklesl na 34,6 %. Nebyl tedy zaznamenán trend
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kontinuálního zvyšování přítomnost fytoplazmy v sadu, což může být způsobeno
odlišnými termíny odběru vzorků, neboť v průběhu roku dochází k fluktuaci fytoplazmy
v pletivech stromu (Kiss et al. 2019). Naopak, rostoucí trend byl potvrzen u výskytu
houby rodu Cytospora, kde bylo pozorováno, že se se stářím výsadby zvyšuje
prevalence této houby, a to z 6,6 % až na 26,1 %. Průzkum provedený v Turecku
v roce 1992 poukázal na vysokou míru infekce Cytospora spp. ve dvou sledovaných
lokalitách (Kural a Erdiller 1993). Celkem v 90 % výsadeb byly nalezeny infikované
stromy. Kancerózy, odumírání výhonů, praskliny v kůře byly pozorovány u 36 %
zkoumaných stromů. Náhlé odumírání stromu zapříčiněné Cytospora spp. bylo však
pozorováno s nízkou frekvencí výskytu, a to méně než 1 %.
V grafu 1b a 1c byla porovnána změna výskytu sledovaných patogenů
u symptomatických a asymptomatických stromů meruněk. U symptomatických stromů
se výrazně se stářím výsadby zvýšila na konci prvního období přítomnost patogenů
ˈCa. P. prunorumˈ a Cytospora spp., nicméně výsledky testů na konci druhého období
ukázaly, že procentuální zastoupení těchto dvou patogenů zůstalo téměř nezměněno.
Je však zajímavé, že u asymptomatických stromů zůstává zachován poměr
prevalence ˈCa. P. prunorumˈ, a pohybuje se mezi 20–26,4 %, ale narůstá přítomnost
Cytospora spp. u asymptomatických stromů (31,2 %) oproti stromům symptomatickým
(15,9 %) na konci druhého období. Toto zjištění může být částečně ovlivněno
nestejným termínem hodnocení symptomů k druhému a třetímu termínu odběru
vzorků. V Coloradu C. leucostoma způsobila 15–20% ztráty v produkci broskvoní
(Miller 2019). V sadech broskvoní bylo napadeno houbou C. leucostoma až 75 %
stromů. Místní tuhá zima, pozdní jarní mrazy a další environmentální faktory způsobují
oslabení a poranění kůry stromů, což přispívá k nárůstu míry infekce Cytospora spp.
Broskvoně pěstované v USA jsou značně náchylné ke vzniku onemocnění
rakovinového odumírání větví než meruňky pěstované v ČR (Miller 2019, Rejlová
2021).
P. syringae ve výsadbě byla na konci prvního období zachycena v menší míře
(10,4 % oproti původním 24,2 %), zatímco na konci druhého období velice významně
vzrostlo procentuální zastoupení bakterie (66,5 %). Pseudomonas syringae přežívá na
povrchu rostlin. Déšť, vysoká vlhkost a chladné větrné počasí napomáhají šíření
bakterií v sadu (Lamichhane et al. 2015). Odběrům na konci druhého období (květen
2021) předcházelo deštivé počasí a při samotném odběru vzorků lehce mrholilo.
Přestože se pro zpracování jednotlivých vzorků používaly nové jednorázové rukavice
a nová skalpelová čepelka, nelze zcela vyloučit, že mohlo při přípravě vzorků dojít
k zanesení bakterií z povrchu i do vrstvy lýka, které se pro analýzy použilo. Použitý
detekční systém nedokáže rozlišit jednotlivé patovary, proto nelze jednoznačně určit
míru předpokládaného negativního vlivu P. syringae na námi monitorovanou výsadbu.
Tabulka 2 zobrazuje vyhodnocení četnosti infekcí jedním patogenem a přítomnosti
patogenů v koinfekci v souvislosti se stárnutím výsadby. Výchozím souborem vzorků
pro vyhodnocení byl nález alespoň jednoho testovaného patogenu ve vzorku. Na
počátku projektu v roce 2018 byl u 211 vitálních stromů detekován alespoň jeden
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sledovaný patogen v 59,2 % stromů. V následujícím roce byl zachycen u 54,2 %
vitálních stromů. Poslední odběr v roce 2021 zahrnující 188 vitálních stromů odhalil až
88,3 % meruněk pozitivních alespoň na jeden patogen, kdy byl významný nárůst
způsoben nadprůměrně vysokým záchytem P. syringae. Se stárnutím výsadby bylo
pozorováno snižování výskytu infekce pouze jedním patogenem (76,2 % v roce 2018;
71,6 % v roce 2019 a 60,8 % v roce 2021) a naopak zvyšování výskytu infekcí dvěma
patogeny (20,0 % v roce 2018; 28,4 % v roce 2019 a 33,7 % v roce 2021), což je
v souladu s očekáváním, že se stářím výsadby se zvyšuje prevalence jednotlivých
patogenů a jejich aditivní efekt vede k manifestaci symptomů. Nález koinfekce tří
patogenů byl vzácný (3,8 % v roce 2018; bez výskytu v roce 2019 a 5,4 % v roce
2021). Nálezy koinfekce pouze dvěma patogeny P. syringae a Cytospora spp. nebyly
příliš časté: 3,7 % (2019) a 7,2 % (2021), a dokonce v roce 2018 byl zaznamenán
nulový nález. Jednou z možných hypotéz je kompetice Cytospora spp. a P. syringae
(Starý 2011). P. syringae vytváří vředy, kterými Cytospora spp. vstupuje do rostlinných
pletiv hostitele. Cytospora spp. produkcí metabolitů vyvolá snížení pH infikovaných
pletiv, a jelikož jsou bakterie P. syringae citlivé ke kyselému pH, tak dochází k jejich
odumírání.

ZÁVĚR
Vyhodnocení vývoje prevalence jednotlivými patogeny v experimentální výsadbě
meruněk v čase poukázalo na zhoršující se zdravotní stav stromů v korelaci se
zvyšující se mírou nákazy bakterií ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ a houbou Cytospora
spp. Vliv přítomnosti P. syringae na předčasné odumírání meruněk zůstává nejasný,
ale zřejmě nebude významný.
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TABULKY, GRAFY A OBRÁZKY
Graf 1a. Změna výskytu patogenů ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ (ESFY), Pseudomonas
syringae a Cytospora spp. v čase v sadu meruněk bez ohledu na symptomy

Zastoupení infikovaných stromů [v %] 2)

Graf 1a. Change in the incidence of ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ (ESFY), Pseudomonas
syringae and Cytospora spp. in time in an apricot orchards regardless of symptoms
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Graf 1b. Změna výskytu patogenů ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ (ESFY), Pseudomonas
syringae a Cytospora spp. v čase u symptomatických stromů meruněk

Zastoupení infikovaných stromů [v %] 2)

Graf 1b. Change in the incidence of ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ (ESFY), Pseudomonas
syringae and Cytospora spp. in time in symptomatic apricot trees
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Graf 1c. Změna výskytu patogenů ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ (ESFY), Pseudomonas
syringae a Cytospora spp. v čase u asymptomatických stromů meruněk

Zastoupení infikovaných stromů [v %] 2)

Graf 1c. Change in the incidence of ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ (ESFY), Pseudomonas
syringae and Cytospora spp. in time in asymptomatic apricot trees
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Tabulka 1. Primery a sondy použité ve studii
Table 1. Primers and probes used in the study
Finální
koncentrace3) M

Patogen

Primer/
sonda1)

Sekvence2)

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

Cytospora spp.

Forward
Reverse
Sonda

ACCCAGAAACCCTTTGTGAACTTAT
CCGGCGGGCCTGCTGTCC
CGTTGCCTCGGCGCTGGCTGC

0,5
0,5
0,25

1) Probe, 2) Sequence, 3) Final concentration
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Tabulka 2. 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 105 (srpen 2018), 109 (prosinec 2019) a 166 (květen 2021) vzorků,
kde byl nalezen alespoň jeden patogen. % ze všech +: procento, v jakém byl nalezen daný patogen samotný nebo v koinfekci s jiným v příslušném
souboru 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 (např. n=65 v srpnu 2018); obdobně i u dalších patogenů. P.s.: Pseudomonas syringae;
Cytosp.:Cytospora spp. (n): počet nálezů
Table 2. Pathogens present in positively tested apricots regardless of symptoms. Pathogens found solely or in a coinfection with another pathogen
were analyzed. A set of 105 (august 2018), 109 (december 2019), and 166 (may 2021) 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 relevant 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 (e.g. n=65 in August 2018); applies accordingly to other pathogens. P.s.: Pseudomonas syringae; Cytosp.: Cytospora spp. (n):
number of findings
Datum odběru
vzorků5)

Patogen

ˈCa. P.
prunorumˈ

P. syringae

(n)
% z C.P.p. + ¹⁾
% ze všech + ⁴⁾
(n)
% z C.P.p. + ¹⁾
% ze všech + ⁴⁾
(n)
% z C.P.p. + ¹⁾
% ze všech + ⁴⁾
(n)
% z P.s. + ²⁾
% ze všech + ⁴⁾
(n)
% z P.s. + ²⁾
% ze všech + ⁴⁾
(n)
% z P.s. + ²⁾
% ze všech + ⁴⁾

VIII. 2018

XII. 2019

V. 2021

VIII. 2018

XII. 2019

V. 2021

ˈCa. P.
prunorumˈ

P. syringae

Cytospora spp.

40
61,5%
38,1%
62
69,7%
56,9%
13
20,0%
7,8%
16
31,4%
15,2%
11
52,4%
10,1%
40
32,0%
24,1%

16
24,6%
15,2%
11
12,4%
10,1%
40
61,5%
24,1%
33
64,7%
31,4%
6
28,6%
5,5%
64
51,2%
38,6%

5
7,7%
4,8%
16
18,0%
14,7%
4
6,2%
2,4%
0
0,0%
0,0%
4
19,0%
3,7%
12
9,6%
7,2%

Infekce max.
dvěma
patogeny6)
61
93,8%
89
100,0%
57
87,7%
49
96,1%
21
100,0%
116
92,8%

Všechny nálezy
daného
patogenu7)
65
61,9%
89
81,7%
65
39,2%
51
48,6%
21
19,3%
125
75,3%
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(n)
12
50
5
0
7
41,7%
0,0%
58,3%
% z Cytosp. + ³⁾
24,0%
VIII. 2018
4,8%
0,0%
6,7%
% ze všech + ⁴⁾
47,6%
(n)
30
30
16
4
10
53,3%
13,3%
33,3%
Cytospora spp.
% z Cytosp. + ³⁾
100,0%
XII. 2019
14,7%
3,7%
9,2%
% ze všech + ⁴⁾
27,5%
(n)
40
49
4
12
24
10,0%
30,0%
60,0%
81,6%
% z Cytosp. + ³⁾
V. 2021
2,4%
7,2%
14,5%
% ze všech + ⁴⁾
29,5%
1) % of C.P.p. positive, 2) % of P.s. positive, 3) % of Cytosp. positive, 4) % of all positive, 5) Date of sampling, 6) Infection with up to two pathogens,
7) All findings of the pathogen
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Obrázek 1. Odumírající větve na stromu meruňky s příznaky onemocnění ESFY (svinutka listů) s potvrzenou přítomností ˈCa. Phytoplasma
prunorumˈ a Cytospora spp. (A). Strom meruňky s příznaky onemocnění ESFY (chlorotická svinutka listů, předčasné žloutnutí listů) s potvrzenou
přítomností ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ (B)
Picture 1. Dying branches on the apricot tree with symptoms of ESFY (chlorotic leaf-roll) with confirmed presence of ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ,
Cytospora spp. (A). Apricot tree with symptoms of ESFY disease (chlorotic leaf-roll , premature yellowing of leaves) with confirmed presence of
ˈCa. Phytoplasma prunorumˈ (B)

A)

B)

(Autor fotografií: Martina Rejlová)
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