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Význam Abies spp.
Rod Abies (jedle) zahrnuje přibližně 50 druhů původních většinou v mírném podnebním pásmu 
severní polokoule (http://www.discoverlife.org). V oblasti svého původu zastává významnou 
ekologickou úlohu. Několik  druhů rodu je významných produkcí dřeva i mimo areál původního 
rozšíření. Další jsou velmi oceňovanými druhy okrasných výsadeb v krajině. Pro charakteristický 
kuželovitý tvar koruny, barvu a husté větvení a pro svou velmi nízkou opadavost po vytěžení jsou 
velmi vhodnými druhy pro produkci vánočních stromků. V Evropě je pro tyto účely nejběžněji 
pěstován druh jedle kavkazská (Abies nordmaniana), v USA jsou to především jedle fraserova (Abies 
fraseri) a j. vznešená (Abies procera). Mezi další druhy jedlí pěstované pro vánoční trh patří  
j. balsámová (A. balsamea), j. obrovská (A. grandis), j. korejská (Abies koreana), j. plstnatoplodá  
(A. lasiocarpa), j. sibiřská (A. sibirica), j. bornmüllerova (A. bornmuelleriana), j. ojíněná (A. concolor). 
Jedle vznešená je hlavním druhem jedlí využívaným pro oba účely v Evropě i USA.
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Druhy rodu Phytophthora
Zástupci rodu Phytophthora, kteří byli izolování z jedlí po celém světě. V následující tabulce, jsou 
uvedeny druhy izolované z konkrétních zástupců:

Druh Phytophthora Příznaky choroby Abies species Literatura

cactorum hniloby kořenů
rakoviny kmene
odumírání větví

amabilis 
balsamea
balsamea var. phanerolepis 
concolor
fraseri
magnifica var. shastensis 
procera

Adams & Bielenin, 1988
Chastagner et al., 1995
Hamm & Hansen, 1982
Hong & Marston, 2005

cambivora hniloby kořenů
rakoviny kmene  
odumírání větví

procera Chastagner et al., 1995
Talgø et al., 2006

capsici fraseri Quesada-Ocampo et al., 2009

cinnamomi hniloba kořenů
rakoviny kmene 
odumírání větví

fraseri 
procera

Chastagner et al., 1995
Grand & Lapp, 1974

citricola hniloby kořenů 

sněť výhonů

balsamea 
concolor 
fraseri 
magnifica 
procera

Adams & Bielenin, 1988
McCain & Scharpf, 1986
Shew & Benson, 1981

citrophthora hniloba kořenů

hniloba 
kořenového krčku

lasiocarpa var. arizonica Józsa et al., 2011

cryptogea hniloba kořenů
rakoviny kmene
odumírání větví

procera Chastagner et al., 1995

drechsleri hniloba kořenů
rakoviny kmene  
odumírání větví

fraseri 
procera

Benson et al., 1976
Chastagner et al., 1995

gonapodyides hniloba kořenů
rakoviny kmene odumírání větví 

procera Chastagner et al., 1995

inundata-like nordmanniana Talgø et al., 2007

megasperma hniloba kořenů
rakoviny kmene

lasiocarpa 
procera

Chastagner et al., 1995
Talgø et al., 2007

pseudotsugae hniloba kořenů
rakoviny kmene  
odumírání větví 

procera Chastagner et al., 1995

ramorum1 hniloba kořenů
rakoviny kmene

concolor 
magnifica 
grandis

Chastagner & Riley, 2010
Riley et al., 2011

1 v Evropské unii patří P. ramorum mezi regulované organizmy (viz kapitolu „Karanténní doporučení“)
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Příznaky choroby (viz obrázky)
Pro šíření spor a infekci rostlinných pletiv patogeny rodu Phytophthora je nezbytná dostatečná 
vlhkost prostředí. Většina druhů tohoto rodu patří mezi půdní organizmy, jejichž spory se šíří 
prostřednictvím vodního filmu v zamořených půdách a mohou způsobovat hniloby kořenů, 
případně se šířící do kmene ve formě rakovin. První viditelné příznaky způsobené půdními druhy 
rodu Phytophthora zahrnují celkovou změnu zbarvení jehlic (chlorotické, šednoucí, nakonec 
nekrotizující), nebo pouze odumírající spodní větve. Barevné změny jehlic jsou způsobeny 
nedostatečným zásobením vodou a živinami v důsledku destrukce cévního systému patogenem. 
Odumírání větví naznačuje, že dochází k rozvoji rakovin na nadzemní části kmene, běžně se šíří 
vzhůru po jedné straně kmene a cestou postupně usmrcuji jednotlivé větve. Mnohočetné rakoviny 
a/nebo spirální rozvoj jedné léze můžou obkroužit celý kmen. Rakovinné léze se jeví lehce vpadlé, 
někdy podél okrajů popraskané, tmavší oproti zdravé borce. Vyskytnout se může silný výtok 
pryskyřice. Pod korními pletivy v oblastech rakovin jsou patrná cihlově červeně zbarvená pletiva s 
ostrým rozhraním oproti  zdravým zeleně zbarveným pletivům. Symptomy způsobené druhem P. 
cambivora na jedli vznešené jsou na obr. 1. 

V některých případech, speciálně ve školkách, mohou být  nižší jehlice zasaženy rozstřikováním 
infikovaných půdních částic vodou. Použití kontaminované závlahové vody může způsobit 
napadení a odumření letorostů, což je též běžným symptomem způsobeným vzduchem šířenými 
druhy rodu Phytophthora – např. P. ramorum. Přítomnost spor P. ramorum v době rašení pupenů a 
prodlužování výhonů může také způsobit infekci a následný rozvoj rakovin na větvích citlivějších 
druhů jedlí.

Možnosti záměny příznaků
Kořenovník vrstevnatý (Heterobasidion annostum) a některé druhy rodu václavka (Armillaria spp.) 
mohou také způsobovat odumírání kořenů jedlí a v důsledku tak způsobovat podobné změny 
barvy asimilačního aparátu jako patogeny rodu Phytophthora, zmíněné druhy však způsobují také 
další příznaky dobře odlišné od  příznaků způsobených patogeny Phytophthora spp.  Armillaria 
spp. vytvářejí kořenům podobné rhizomorfy viditelné na kořenech a kořenovém krčku rostlin, 
vějířovité syrrocium pod kůrou kmene poblíže kořenového krčku a plodnice poblíže báze kmene 
stromu. H. annosum produkuje tenkou nápadně zbarvenou (růžovou, purpurovou, červenou, 
hnědou) vrstvu mycélia mezi kůrou dřevem a plodnicemi na kořenových krčcích, často krytých 
opadem. Nepravidelně tvarované tmavé skvrny ve starším dřevě kmene stromu jsou spolehlivým 
příznakem pro diagnostiku tohoto patogenu.

Rozvoj poškození
 V produkci vánočních stromků je potenciál poškození rodem Phytophthora hodnocen od mírného 
po vysoký (Chastagner & Byther, 1997). Druhy rodu Phytophthora jsou pohyblivé za vlhkých 
podmínek prostředí. Aktivně se mohou pohybovat vodou na vzdálenost několika milimetrů, 
dostatečně k dosažení blízkých kořenů, případně mohou být transportovány vodou na delší 
vzdálenosti přenášením infikovaných kapének vody větrem, případně přímo půdním roztokem 
podél vodních toků. 

Půdní druhy rodu Phytophthora prorůstají kambiem kořenů ke kmeni a usmrcují kambium a 
vnitřní vrstvu borky. Rozvoj choroby závisí na mnoha faktorech: zdravotním stavu přesazovaných 
sazenic, půdním typu, klimatických podmínkách a konkrétních druzích Phytophthora a Abies. 
Pro dobrou produkci je nezbytný rostlinný materiál bez napadení rodem Phytophthora. Rostliny 
rostoucí v dobře odvodněných půdách jsou oproti rostlinám rostoucích v těžkých vlhkých půdách 
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méně náchylné k napadení rodem Phytophthora. V případech, kdy přesazované rostliny jsou 
latentně infikovány (např. v případě, kdy patogen je přítomen, ale symptomy jsou potlačeny 
fungicidy) a následně pěstovány ve vlhkých půdách, může být mortalita brzy velmi vysoká (Talgø 
et al., 2007).

Dalším problémem je fakt, že s infikovanými rostlinami mohou být introdukovány patogeny do 
zatím neinfikovaných lokalit. Agresivita jednotlivých druhů rodu Phytophthora se liší a některé 
Abies spp. jsou citlivější než jiné. Dobře známým patogenem v přirozeném areálu jedle fraserovy, 
produkované pro vánoční trh v Severní Karolině, je P. cinnamom (Grand & Lapp, 1974)i. Jedle 
vznešená, rostoucí přirozeně v horských polohách západních USA, patří k nejžádanějším na trhu 
vánočních stromků. Ve státech Oregon a Washington je s rozvojem kořenových hnilob jedle 
vznešené spojeno celkem osm druhů rodu Phytophthora s nejagresivnějšími druhy P. cactorum,  
P. cambivora, P. cinnamomi a P. cryptogea. 

Laboratorní a polní pokusy v Severní Karolině na severozápadním pobřeží USA ukázaly jasně, že 
v citlivosti jednotlivých druhů jedlí vůči kořenovým hnilobám způsobeným druhy Phytophthora 
spp. jsou podstatné rozdíly (Bensen et al., 1997; Chastagner, 2010; Cooley et al., 1988; Frampton & 
Benson, 2012; Hinesley et al., 2000) (Obr. 2). Rozdíly v citlivosti závisí na druhu Phytophthora spp., 
druhu hostitele a podmínkách prostředí. Jedle vznešená, j. balsámová (A. balsamea), j. obrovská,  
j. nádherná (A. magnifica), j. fraserova a j. šasta (A. magnifica var. shastensis) patří mezi nejcitlivější 
druhy, naopak j. turecká, j. bělokorá, j. veitchova, j. kavkazská, j. momi (A. momi) a j. korejská jsou 
daleko méně citlivé.

Diagnostika
Identifikace infekce Phytophthora spp. pouze na základě příznaků není možná. Pro identifikaci 
Phytophthora spp. jako příčiny chřadnutí dřevin a pro odlišení jednotlivých druhů rodu 
Phytophthora je nutno využívat různých diagnostických technik jako jsou přímá izolace, 
molekulární a sérologické metody. Informace o diagnostice druhů rodu Phytophthora na 
jednotlivých dřevinách nebo celkově jsou dostupné např. na  
htttp://forestphytophthoras.org/key-to-species, http://www.phytophthoradb.org,  
http://phytophthora-id.org/, nebo v Martin et al. (2012). 
Prosím kontaktujte specialistu na tuto problematiku (viz následující kapitola). 

Co dělat v případě podezření z infekce dřevin rodem  Phytophthora?
Kontaktujte specialistu na tuto problematiku, např: addresses.pdf

http://www.phytophthoradb.org/
http://phytophthora-id.org/
http://pub.jki.bund.de/index.php/dsPDD/article/view/2469/2754
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Management a kontrola
Použití zdravého sadebního materiálu a výběr místa pro pěstování jsou nejdůležitějšími faktory 
v managementu kořenových hnilob způsobených rodem Phytophthora. Na úrovni jednotlivých 
pěstebních ploch je důležitá vhodná drenáž jako prevence zamokření půdy. Citlivější druhy jedlí by 
neměly být pěstovány na lokalitách s těžkými, špatně odvodněnými půdami. V prevenci napadení 
letorostů je třeba vyhnout se vrchnímu zavlažování, zejména pokud je voda kontaminována 
sporami Phytophthora spp.

Prořezávky by neměly být prováděny během vlhkých období, aby bylo umožněno rychlé zaschnutí 
rány a rychlý rozvoj hojivých pletiv. Je třeba vyhnout se poranění kmene např. mechanickým 
odstraňováním plevele, protože jakékoliv poranění zesiluje infekční potenciál Phytophthora spp. Pro 
kontrolu Phytophthora spp. je široce používána půdní dezinfekce při obnažování kořenů jehličnanů, 
ačkoliv tato praxe není pro plantáže vánočních stromků ekonomicky únosná. Selektivní systémové 
fungicidy jsou užívány také ve školkách, na plantážích vánočních stromků však nebývají efektivní. 
Navíc z hlediska pěstitelů vánočních stromků používání fungicidů ve školkách nemusí být výhodné, 
protože poškození přímo neléčí. Použití fungicidů pouze potlačuje rozvoj symptomů a může vést 
k širokému poškození, pokud jsou rostliny bez příznaků avšak napadené pěstovány v polních 
podmínkách. Použití chemických látek pro dezinfekci půdy, nebo jiných chemických přípravků 
může být omezeno zákonnou úpravou. Prosím, pro další informace o použití a registraci těchto látek 
kontaktujte státní rostlinolékařskou správu.

Karanténní doporučení 
Evropská a středozemní organizace ochrany rostlin (The European and Mediterranean Plant 
Protection Organisation, EPPO)  zahrnuje P. ramorum mezi nebezpečné organizmy umístěné na 
EPPO výstražný list organizmů podléhajících regulaci. Pro bližší detaily viz  
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/alert_list.htm.

V Evropské unii podléhá P. ramorum regulaci v souladu s rozhoduntím Evropské komise č.  
2002/757/EU.
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Odkazy na další informace
Phytophthora in the Forests:  
http://forestphytophthoras.org/

P. ramorum:  
www.suddenoakdeath.org 
http://rapra.csl.gov.uk/  
www.eppo.org

Phytophthora determination keys:  
http://apsjournals.apsnet.org/doi/abs/10.1094/PDIS-08-11-0636

Poděkování
Datový list byl připraven v rámci Pracovní skupiny 1 Evropské COST Action FP0801  
http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP0801.
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Příznaky choroby způsobené patogeny rodu Phytophthora  na jedli (Abies spp.)

Obr. 1: Příznaky poškození způsobené kořenovou 
infekcí Phytophthora cambivora na Abies procera (jedle 
vznešená) v Norsku (1)
Vlevo: změna barvy asimilačního aparátu
Vpravo: rakovina šířící se vzhůru způsobující slábnutí  
a ronění pryskyřice

Obr. 2: Řada sazenic jedle 
vznešené odumřelé v následku 
infekce kořenů Phytophthora spp. 
na pokusné ploše na Washington 
State University
Sazenice jedle vznešené (Abies 
procera)  jsou mezi dvěma 
řadami jedle korejské  
(A. nordmaniana) (2)

Fotograf: (1) – V. TALGØ; (2) – G. A. CHASTAGNER


