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Význam Chamaecyparis lawsoniana
Kromě nemnoha lesnických výsadeb je C.lawsoniana v Evropě pěstován především jako okrasná 
rostlina v parcích a jako větrolam v remízcích (http://www.discoverlife.org). Cypřišek lawsonův je 
jeden z nejdůležitějších jehličnanů v Evropském školkařském obchodu. Celková suma dovezených 
okrasných  rostlin dovezených ze Severní Ameriky do EU činila 75 (1999), 130 (2002) a 50 (2001 a 
2003) tun (Global ornamental trade data, AIPH, International Statistics on Flowers and Plants). 

Druhy rodu Phytophthora 
Z C. lawsoniana s typickými příznaky choroby byly z poškozených pletiv nebo z půdy izolovány 
následující druhy: 

Druh Phytophthora Symptomy choroby Literatura

lateralis Školka, krvácející 
rakovina, infekce větví, 
infekce listů

Tucker & Milbrath, 1942
Roth et al., 1957
Robin et al., 2011
Trione & Roth, 1957

eriugena Hniloba krčku a kmene Clancy & Kavanagh, 1977

hibernalis Rakovina, infekce listů Brasier & Strouts, 1978

cinnamomi Kořenová hniloba Torgesson, 1954

citricola Bakonyi et al., 2006

Příznaky choroby (viz obrázky)
Nejčastějšími příznaky způsobené P. lateralis jsou léze na krčku a kořenech. Jemné kořínky jsou 
prvotně napadeny zoosporami a posléze se v kořenovém systému a na kořenovém krčku šíří 
mycelium, které napadá lýko (Oh & Hansen, 2007). Po odstranění vrchní části kůry je zřetelně vidět 
přechod mezi nekrotickým floémem, s vybledlými skořicově hnědými skvrnami, a zdravou tkání. 
Celé větvoví stromů se zbarví světle zeleně a postupně žloutne a když strom umírá, zhnědne. 
Další symptomy napadení u P. lateralis – odumřelé větve s nekrotickými lézemi (stejnými jako 
na kořenovém krčku) byly pozorovány ve středu spodní části koruny a budily zdání, že se šíří od 
listů směrem ke kmeni. Infekce listů P. lateralis  byla zdokumentována v Oregonu (USA, Trione & 
Roth, 1957), ve Francii, v Holandsku, ve Velké Británii, v Irsku (EPPO 2012/026, 2011/027, 2011/029, 
2011/221; Green et al., 2012).

Možnosti záměny příznaků
Léze na kořenovém krčku a na kořenech jsou zcela typické pro phytophthorovou infekci. 
Odumírání může být způsobeno i dalšími stresovými faktory, které nejsou spojeny s kořenovými 
hnilobami. Listové a vzdušné infekce mohou být způsobeny i jinými druhy patogenních hub. 

Rozvoj choroby
Infekce kořenového systému vede k rychlému úhynu stromů (několik let). Choroba se v USA stále 
šíří, ale díky preventivním opatřením pomalu (Hansen et al., 2000).

http://www.discoverlife.org


Cécile ROBIN - Phytophthora na Chamaecyparis lawsoniana ; 2013,21; DOI 10.5073/jkidspdd.2013.021
4

JKI Data Sheets - Plant Diseases and Diagnosis

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 adrese:  
http://forestphytophthoras.org/key-to-species, http://www.phytophthoradb.org,  
http://phytophthora-id.org/ and in Martin et al. (2012). Pro informace o diagnostice  Phytophthora 
lateralis na  http://www.jki.bund.de/plant-diseases.html. 
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

Management a kontrola 
Management a kontrola choroby v USA byly revidovány Hansen et al. (2000).

Několik cedrů, které přežily přírodní epidemii nebo byly uměle vysazeny ve vyvýšených záhonech 
ukazují významnou genetickou rezistenci k P. lateralis za použití různých inokulačních metod 
(Hansen et al., 1989).

Program šlechtění byl zahájen USDA Forest Service (USFS) ve spolupráci s Oregonskou státní 
universitou, za použití těchto rezistentních sazenic se zaměřením na tvorbu odolného potomstva 
pro lesnické výsadby (http://www.fs.fed.us/r6/dorena/poc/). Některé z těchto stromů nebo jejich 
potomstva byly studovány, aby se potvrdila jejich resistence k evropským izolátům. 

V Evropě byly nemocné stromy zasažené chorobou vymýceny. 

Karanténní doporučení 
P. lateralis byla zapsána na list EPPO A1 v roce 2009 v roce 2011 byla přesunuta do seznamu A2 
(EPPO Reporting Service 2011/187, http://www.eppo.int/QUARANTINE/listA2.htm).

http://forestphytophthoras/
http://www.phytophthoradb.org/
http://phytophthora-id.org/
http://www.jki.bund.de/plant-diseases.html
http://pub.jki.bund.de/index.php/dsPDD/article/view/2469/2754
http://www.fs.fed.us/r6/dorena/poc/)
http://www.eppo.int/QUARANTINE/listA2.htm)
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Odkazy na další informace 

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Phytophthora_lateralis.pdf 

http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-8BPLHD

Phytophthora v lesnictví:  
http://forestphytophthoras.org/

Phytophthora determinační klíč:  
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 patogenem rodu Phytophthora  na 
Chamaecyparis lawsoniana (cypřišek lawsonův)

Příznaky na horních částech rostlin
Vlevo: chřadnutí stromů a úmrtnost
Vpravo: ohraničená rakovina, odumírání větví

Fotograf: INRA & DSF

Nekrózy kambia
vlevo: léze na kůře táhnoucí se z jedné větve kmene 
uprostřed:  na krčku
vpravo:  šířící se z kořenů


