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Limitované škodlivé organismy a jejich
laboratorní stanovení

Obilniny
Braničnatka plevová Phaeosphaeria nodorum
Fuzariózy klasů Fusarium spp.
Snětivosti Tilletia spp.
Prašná sněť pšeničná Ustilago tritici
Pruhovitost ječná Pyrenophora graminea
Skvrnitost Cochliobolus sativus
Prašná sněť ječná, tvrdá sněť ječná Ustilago nuda, U. hordei
Sněť stébelná Urocystis occulta
Hnědá skvrnitost ovsa Pyrenophora avenae

Zdravotni stav osiva_jirka.qxp  6.3.2009  12:12  Stránka 11



12

Phaeosphaeria nodorum (E. Müller)
Hedjaroude,
syn.: Leptosphaeria nodorum E. Müller, 

řád: Pleosporales
čeleď: Phaeosphaeriaceae
rod: Phaeosphaeria I. Miyake

anamorfa: Stagonospora nodorum (Berk.)
Cast. Et Germ., 

syn.: Septoria nodorum (Berk.) Berkeley
Fungi imperfecti

Hostitelské rostliny 
Triticum spp., Hordeum spp., Secale cereale,
Triticale, (Agropyron spp., Bromus inermis,
Cynodon dactylon, Lolium perenne).

Příznaky 
Patogen napadá již klíční rostliny, které špat-
ně vzcházejí a jsou na nich patrné hnědé
nekrotické skvrny. Na listech se tvoří vřete-
novité hnědé skvrny asi 1 cm dlouhé. Při sil-
ném napadení listy odumírají. Napadení
klasů se projevuje hnědofialovými skvrnami,
které se šíří od špiček směrem k bázím plev.
Na napadeném pletivu se objevují pyknidy
(drobné tmavé tečky). Zrna napadených
obilek jsou drobnější, s hnědými skvrnami.

Biologie 
Braničnatka je přenosná osivem a přežívá na
rostlinných zbytcích. Konidiospory se šíří pře-
vážně pomocí odstřikujících dešťových kapek
ze spodních listů na horní, na klasy a sousední
rostliny. Napadení porostu podporují: četné
deště od metání do konce květu, množství
nerozložených rostlinných zbytků, pěstování
náchylných pozdních odrůd, vysoké dávky
dusíku, které oddalují zrání, silná tvorba rosy
v údolních, závětrných polohách, pozdní � Obr. 2: Pyknidy na plevách 

� Obr. 1: Příznaky napadení na pšenici

Braničnatka plevová
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výsevy, polehlý porost, porosty napadené již
padlím či rzí, z jakéhokoliv důvodu předčasně
odumřelé listy, zkracování stébel, hustý porost.

Ochrana
• osevní postup (střídání plodin)
• výsev zdravého, uznaného a mořeného osiva
• likvidace posklizňových zbytků
• fungicidní postřik v jarním období od

fenologické fáze 37 DC (objevení posled-
ního listu) a pak během fenologických fází
51 až 59 DC (metání)

Morfologie 
Perithecium je vnořené pod epidermis, kulo-
vité a lysé, 110–250 μm široké. Vřecka jsou
válečkovitá, 45–90×8–12 μm velká s 8 vře-
tenovitými askosporami. Askospory jsou
16–32×4–6 μm velké, žluté, se 3 přehrádkami.
Pyknidy jsou uspořádány v řadách nebo
nepravidelně rozptýlené, kulovité, subepi-
dermální o průměru 80–210 μm. Stěna
pyknid je tlustá, parenchymatická, nejprve
světle hnědá, později tmavě hnědá nebo
černá. Pyknospory jsou protáhlé, rovné
nebo zahnuté, na konci zaoblené, hyalinní
s 0–3 přehrádkami a měří 2–3,5×10–30 μm.
Mycelium je bezbarvé 2–3μm silné, článko-
vané, silně větvené a stěny jsou tenké. Kolo-
nie na bramboro-glukosovém agaru jsou
bílé, později světleji olivové a starší kultury
jsou skoro černé. V hostitelské rostlině
mycelium rychle roste, větví se a tvoří
pyknidy, pyknospory a konidie.

Metodika zkoušení
Fluorescenční metoda 
Zkušební vzorek: 400 semen.
Médium: 3 vrstvy filtračního papíru nasáklé
0,04% roztokem BOTRAN 75 % WP, (2,6-
dichlor-4-nitro-anilin), který redukuje Rhizopus.
Ošetření semen: žádné.
Inkubace: 3 dny při 20 °C, 5 hodin při -20 °C,
následující 4 až 7 dní při 28 °C ve tmě.
Zkouška: Pod křemíkovou lampou (NUV
světlo, 366 nm, nejméně 100 W) se sledují
tyto příznaky: 
a) Sírově žluté fluoreskující skvrny (1–2 cm

v průměru) na filtračním papíru v obvo-
du semene a malé skvrny na kořenech.
Předcházející stadium: světle modré
lesknoucí se dvorce na filtračním papíru. 

� Obr. 3: a) pyknospory, b) konidiofor, c) perithecium,
d) askospory, vřecka

� Obr. 4: Fluoreskující mycelium okolo semen pšenice

� Obr. 5: Mycelium na osivu pšenice
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b) Sírově žluté fluoreskující mycelium nebo
fluoreskující kapky na povrchu semene
velikosti špendlíkové hlavičky. 

Nepočítají se matně žluté skvrny, které zmizí
s vysycháním filtračního papíru, ani inten-
zívně fluoreskující světle modré nebo mod-
rozelené skvrny bez známek sírově žluté flu-
orescence. 

I-Agarová metoda 
Zkušební vzorek: 400 semen.
Médium: maltózový nebo bramboro-gluko-
sový agar s přídavkem 100 ppm streptomy-
cinsulfátu.
Ošetření semen: 10 minut ve 2% roztoku SAVA.
Inkubace: 7 dní při 20 °C ve tmě.
Zkouška: Po sedmi dnech se kontroluje
každé semeno, napadená semena jsou
často pokryta pomalu rostoucí, kruhovitou
kolonií s hustým bílým nebo krémovým
myceliem. Spodní strana kolonií je žlutá až
hnědá a stářím tmavne.

Filtrační metoda 
Zkušební vzorek: 400 semen.
Médium: 3 vrstvy filtračního papíru nasáklé
destilovanou vodou.
Ošetření semen: Žádné.
Inkubace: 3 dny při 18 °C ve tmě a 5 hod.
při -20 °C, následuje 7denní cyklus při 22 °C
12 hod. tma a 12 hod. NUV světlo.
Zkouška: Za pomoci stereomikroskopu
(10–50násobné zvětšení) se sledují tyto
příznaky:
1) Pyknidy s nebo bez růžového exudátu na

filtračním papíru, na kořenových špičkách
a někdy také na semeni.

2) Bílé až šedé nebo šedozelené mycelium
s drsným povrchem.

V mikroskopu lze pozorovat protáhlé, rovné
nebo zahnuté, na konci zaoblené, hyalinní
pyknospory.

� Obr. 6: Pyknospory

� Obr. 7: Askospory 
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Fusarium spp., Monographella
nivalis

Gibberella avenacea R.J.Cook,
anamorfa: Fusarium avenaceum (Fr.: Fr.) Sacc.
Fusarium culmorum (W.G.Sm.) Sacc.
Gibberella saubinetti (Mont.) Sacc., 
anamorfa: Fusarium graminearum Schwabe
Monographella nivalis (Schaffnit) E. Müller
var. nivalis, 
anamorfa: Microdochium nivale (Fr.) Samuels

et Hallet var. nivale, 
syn.: Fusarium nivale (Fr.) Ces.

Hostitelské rostliny 
Druhy rodu Fusarium jsou polyfágní houby
napadající většinu kulturních i plevelných
druhů rostlin.

Příznaky 
Časné napadení ještě zelených klasů může
způsobit zbělení jednotlivých klásků (částeč-
ná hluchost klasů). Někdy dochází k zasy-
chání horní třetiny klasů. Klásky mohou mít
nafialovělý nádech, později hnědnou. Pře-
vážně při deštivém počasí se na klasech
objevují narůžovělé až lososově červené
povlaky mycelia. Zrna z napadených klasů
jsou drobná a svrasklá. M. nivalis tvoří často
na pluchách světlé eliptické skvrny s hnědý-
mi okraji. Příznaky fuzarióz na klasech jsou
zaměnitelné za jiné houby (Ascochyta spp.,
Phaeosphaeria nodorum). Po předchozím napa-
dení jinými houbami (padlí) se mohou příz-
naky projevovat v podobě zažloutlých skvrn.

Biologie
Zdrojem infekce je napadené osivo a rostlin-
né zbytky v půdě. F. culmorum může přežívat
v půdě pomocí přetrvávajících spor nezá-
visle na rostlinných zbytcích. Spory se po-

mocí vzdušných proudů dostávají na báze
stébel či přímo na klasy, které infikují. Za
příznivých podmínek se mohou objevit již
za 3 dny po infekci příznaky napadení.
Chladné léto a četné deště podporují na-
padení klasů. Vysoké dávky N a částečně
i fungicidy aplikované do klasů zpomalují
zrání a tím podporují podmínky pro infekci.

Ochrana 
• dodržování osevního postupu
• výsev zdravého uznaného mořeného osiva
• nepřehoustlé porosty
• fungicidní ošetření 

Morfologie
Gibberella avenacea
(Fusarium avenaceum) 

15

Fuzariózy klasů 

� Obr. 8: Příznaky na rostlině

� Obr. 9: Konidie F. avenaceum
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Makrokonidie jsou primární a sekundární.
Primární makrokonidie mají 1–3 přehrádky
a jsou 8–50×3,5–4,5 μm velké. Sekundární
makrokonidie jsou srpovité, dlouhé, štíhlé
se zřetelnou stopkou bazální buňky, 3(–5)
přehrádkové, o rozměrech 30–66(–80)
×3–4,5 μm. Konidiofory jsou nerozvětvené.
Chlamydospory na agaru nejsou přítomny.
Perithecium je na povrchu, kulovité, obvykle
tmavomodré, velké 125–265 μm. Vřecka
jsou 52–81×4–10 μm velká, cylindrická,
kyjovitá s 8 (6) výtrusy. Askospory mají
elipsovitý tvar, 1(3) přehrádky, velikost
13–17×3,5–6,5 μm.
Kolonie na bramboro-glukosovém agaru
vytvářejí vzdušné husté mycelium, růžové až
červené bíle lemované. Spodní strana je
žlutavá, hnědá, načervenalá. 

Fusarium culmorum

Konidiové buňky se vyskytují ve skupinách na
nepravidelně větvených buňkách. Makroko-
nidie jsou většinou 3–5 přehrádkové, zřídka
7–9přehrádkové, 30–50×5–9 μm velké, sil-
nostěnné, s křivočarou hřbetní stranou
a rovnou břišní stranou, apikální i bazální
buňka je zúžená. Mikrokonidie nejsou
obvykle přítomny, někdy se vyskytují ve
starých kulturách. Chlamydospory jsou
kulovité, 10–20 μm velké. Vyskytují se zřídka.
Kolonie na bramboro-glukosovém agaru
rychle rostou, dosahují 50–80 mm po
4 dnech, mycelium je chomáčkovité, vzdušné.
Barva je na počátku růžová, později má čer-
venou až medovou barvu. Na spodní straně
je tmavě vínové. 

�Obr. 10: Konidie F. culmorum

� Obr. 14: Konidie Fusarium culmorum 

� Obr. 13: Mycelium na osivu pšenice a) zvětšeno 25×,
b) 100×  

� Obr. 11: Mycelium na osivu ječmene

� Obr. 12: Konidie Fusarium avenaceum
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Gibberella saubinetti
(Fusarium graminearum) 

Perithecium je tmavě modré, oválné nebo
vejčité na tenké podpůrné vazivové tkáni. Je
140–250 μm velké. Vřecka jsou 60–85×
8–11 μm velká, kyjovitá, s krátkou lodyhou
a obvykle s askosporami. Askospory jsou
vřetenovité, mírně zahnuté, zpočátku 0–1
přehrádkové a později 3přehrádkové, 19–24×
3–4 μm velké.
Makrokonidie jsou vřetenovitě srpovité,
elipticky zahnuté, na basi se stopkou,
10–14×3,5–4,5 μm velké, 3–7přehrádkové.
Mikrokonidie se nevyskytují. Chlamydospory
jsou intercelulární, jednotlivé nebo ve shlucích
a jsou kulovité, silnostěnné, 10–12 μm velké.
Kolonie na bramboro-glukosovém agaru
jsou růžové, žluté až červené.

Monographella nivalis
(Microdochium nivale) 

Konidie jsou elipticky zakřivené, široce
srpovité se špičatým vrcholem. Mají od 0–1
do 5–7 přehrádek. Jednopřehrádkové výtru-
sy jsou 8–18×2–3 μm velké a 4–7 přehrád-

kové jsou 19–30×2,5–4 μm. Chlamydospory
nejsou přítomny.
Perithecium je oválné až kulovité, bra-
davčité, černé, velké 100–260 μm. Aska jsou
kyjovitá, občas válečkovitá, 60–70×6–9 μm
velká a obsahují 6–8 askospor. Askospory
jsou 10–17×3,5–4,5 μm velké, často s jed-
notlivou centrální přehrádkou. Další dvě
přehrádky se mohou vyvinout později.
Mycelium na bramboro-glukosovém agaru
je bílé, růžové nebo broskvové. Podhoubí je
rozptýlené, hustě chomáčkovité s jednotlivý-
mi hyfami. 

� Obr. 15: Konidie Fusarium graminearum
� Obr. 17: Mycelium na osivu pšenice a) zvětšeno 25×,
b) 100×  

� Obr. 18: Konidie Fusarium graminearum

� Obr. 16: Konidie Microdochium nivale
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Metodika zkoušení 
Agarová metoda 
Zkušební vzorek: 400 semen.
Médium: bramboro-glukosový agar.
Ošetření semen: 10 minut ve 2% roztoku SAVA.
Inkubace: 7 dní při 20 °C ve tmě nebo 6 dní
při 20 °C ve tmě a 2 dny při 20 °C v cyklech
12 hodin tma a 12 hodin NUV světlo.
Zkouška: Po sedmi dnech se počítají infiko-
vaná semena, která jsou pokryta rychle ros-

toucím, řídkým, vzdušným, bílým až narůžo-
vělým myceliem. Někdy můžeme nalézt
růžová až oranžová slizovitá sporodochia,
která obsahují velký počet spor. Pod mikro-
skopem můžeme při 200násobném zvětšení
pozorovat konidie se 2–3 (někdy i 4)
přehrádkami. Konidie měří 8–25×2–4 μm,
mají srpkovitý tvar, jsou slabě až silně
zakřivené.

� Obr. 19: Spodní a svrchní strana mycelia na PDA
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Tilletia spp.

Tilletia caries (DC.) Tul. - Mazlavá sněť
pšeničná

Tilletia controversa Kuhn - Zakrslá sněť
pšeničná

Tilletia foetida (Wallr.) Liro - Hladká sněť
pšeničná

Řád: Tilletiales
Čeleď: Tilletiaceae
Rod: Tilletia Tul. et C. Tul. 

Hostitelské rostliny 
Druhy rodů Triticum, Secale, Triticale, Hordeum,
(Agropyron, Agrostis, Aegilops, Bromus, Dactylis,
Elymus, Festuca, Lolium, Poa).

Příznaky
Příznaky napadení jsou patrné až na
vytvořených klasech. Místo zrn se v klasech
vyvíjejí brzy po vymetání kulovité snětivé
hálky, ve kterých je nejprve mazlavá, později
prášivá masa výtrusů (teliospor) houby.
Napaden bývá různý počet obilek v klasu.
Napadené zrno má výrazný rybí zápach.
Rostliny napadené zakrslou snětí více
odnožují než rostliny zdravé a stébla bývají
zkrácena o třetinu až polovinu ve srovnání
se stébly rostlin zdravých. Silněji napadený
bývá porost na okrajích a souvratích.

Biologie
Při výmlatu se rozruší hálky. Uvolněné spory
se dostávají na půdu (i sousedních pozemků),
na slámu a na zdravé zrno. Infekce začíná při
povrchu půd v době klíčení zrna. Mycelium
v rostlině prorůstá postupně až do klasů
a mění obilky ve snětivé hálky. Spory konta-
minují zdravá zrna, na nichž přežívají v kli-
dovém stadiu do další vegetace.

Ochrana 
• výsev uznaného mořeného osiva
• střídání plodin
• izolační vzdálenosti

� Obr. 21: Typický příznak napadení Tilletia spp.

� Obr. 20: Obilka pšenice infikovaná Tilletia caries

Snětivosti 
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Morfologie 
Tilletia caries
Teliospory jsou kulovité (někdy eliptické
nebo vejčité), 14–23,5 (občas až do 25) μm
velké. Mají tenkou třívrstvou stěnu. Vnější
struktura je síťovitá.

Tilletia controversa 
Teliospory jsou kulovité, většinou 19–24 μm
(17–32 μm) velké, zralé výtrusy jsou obklo-
peny hyalinní vrstvou 1,5–5,5 μm tlustou.
Vnější vrstva spory je síťovitá. Struktura
dosahuje hloubky 1,5–3 μm. Dvorce jsou
nepravidelné a 3,5 μm velké. Sterilní buňky
jsou menší, hladkostěnné, mdle nazelenalé
nebo nahnědlé, někdy uzavřené v hyalinní
pochvě 2–4 μm tlusté. Jsou většinou
11–16 μm (9–22 μm) velké.

Tilletia foetida
Teliospory jsou světlé až tmavě olivově
hnědé. Mají kulovitý, oválný, občas poně-
kud hranatý, velmi proměnlivý  tvar. Velikost
14–22 μm s hladkou vnější vrstvou. Sterilní
buňky jsou hladké, tenkostěnné, velikosti
11–18 μm.

� Obr. 23: Tilletia controversa 

� Obr. 24: Tilletia foetida 

� Obr. 22: Tilletia caries 
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Metodika zkoušení
Přímé stanovení 
Obilky jsou buclatější. Uvnitř obilek není
zrno, ale černá masa výtrusů. U silně konta-
minovaných zrn je typický rybí zápach.

Filtrační metoda
Zkušební vzorek: 300 semen.
Propírání: Ve vhodné nádobě se semena
s přidáním 20 ml horké vody (60 °C) po
dobu 3 minut protřepávají. Suspenze se slije.
Poté se opět přidá 20 ml horké vody
a obsah se asi 10 sekund ručně míchá. Ka-
palina se opět slije. Tento postup se něko-
likrát opakuje.
Filtrování suspenze: Provádí se pomocí fil-
tračního systému a sací pumpy nebo vodní
pumpy. Jako filtr je vhodný celulózo-nitrá-
tový filtr.
Zkouška: Vzduchem vysušený membránový
filtrační papír se položí do kapky vody na
podložní sklo a přikryje se krycím sklem.
Teliospory jsou počitatelné při mikro-
skopickém zvětšení přibližně 80–400krát.
Průměrné míry světle až tmavě hnědých
spor jsou zpravidla  16–24 μm. Spory leží
samostatně ve vodním filmu. Při pozoro-
vání povrchu spor vykazuje Tilletia controversa
vyšší a rozsáhlejší síť v profilu než T. caries.
T. foetida je hladká. Spory T. controversa mají
často charakteristický slizovitý obal. Spory
je třeba zachytit v 10 zorných polích.
Zlomky spor počítáme, jen když jsou větší
než polovina. Přepočet průměrného počtu
spor v zorném poli na počet spor na jedno
semeno můžeme provést podle vzorce:

� Obr. 25: T. caries

� Obr. 26: Teliospory: a - T. laevis, b - T. caries, 
c - T. controversa, d - T. indica

průměr filtru2

Faktor (f) = průměr zorného pole2 × počet zrn × počet zorných polí

Faktor (f) × celkový počet nalezených spor = napadení ve sporách na 1 zrno.
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Ustilago tritici (Pers.) Rostrub

Řád: Urocystales
Čeleď: Ustilaginaceae
Rod: Ustilago (Pers.) Roussel

Hostitelské rostliny
Triticum aestivum, Hordeum vulgare.

Příznaky 
Napadené rostliny metají dříve než rostliny
zdravé. Místo základů zrn se objevuje černá
masa spor, krytá pokožkou. Ta brzy popraská
a spory se větrem a deštěm rychle uvolňují.
V době dozrávání porostu zůstávají u ne-
mocných rostlin jen holá klasová vřetena.
Napadené rostliny bývají většinou kratší. 

Biologie
K infekcím dochází během květu. Spory se
šíří větrem a inf ikují blizny kvetoucích
klásků. Zde vyklíčí a prorůstají čnělkou do
semeníku. V semeníku přechází rychle do
klidového stadia a vývoj semene a zrání
neovlivňují. Jakmile zrno začne klíčit, aktivu-
je se i houba. Postupně prorůstá rostlinu až
do základů klasů. Infekci zvyšuje vysoká
vzdušná vlhkost a teplé počasí během květu.

Ochrana 
• výsev zdravého uznaného osiva
• moření

Morfologie
U. tritici vytváří tenké (2–5 μm) dvoujaderné
mycelium, které stářím tmavne. Teliospory
jsou kulovité v průměru 5,5–7,5 μm, nebo
vejčité, elipsoidní až 9,5 μm dlouhé, s blan-
kou kaštanově hnědou, jemně osténkatou.

Prašná sněť pšeničná

� Obr. 27: Pšeničný klas infikovaný Ustilago tritici

� Obr. 28: Hyfy nacházející se ve štítku infikovaných
embryí
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Metodika zkoušení
Embryometoda
Zkušební vzorek: 100–120 g.
Získání embryí: Zkušební vzorek se namočí
v 1 litru 5% roztoku NaOH při teplotě 20 °C
na 22 až 24 hodin, který obsahuje 0,2 g try-
panové modři. Po tomto postupu se semena
se sodným louhem přenesou k promývání do
speciální nádoby. Oddělená embrya přepadá-
vají přes okraj a zachytávají se na sítě s kulatý-
mi oky o průměru 1 mm. Před toto síto je
možné zařadit ještě jedno síto s většími oky,
kde se zachytávají kusy endospermu a plev.
Čistění embryí: Na sítu s šířkou ok 3 mm se
proplaví oddělené endospermy a části zrn, aby
se vymyla případná přilnavá embrya. Další
čištění embryí od zbylých nečistot probíhá
v nálevce v roztoku (cca 200 ml směs glycerinu
a vody, poměr 10:1). Tento postup se něko-
likrát opakuje, dokud není vzorek s embryi
dostatečně oddělen od částí zrna. Embrya se
přenesou do bezvodého laktofenolu. Při
získávání a oddělování embryí se musí dávat
pozor na to, aby se při zkoušce získal co
největší počet a co největší část embryí. Při
velkých ztrátách při oddělování, se dají
embrya získat i z oddělených frakcí. Embrya
v laktofenolu se hodinu čistí v odvzdušněné
suché skříni při teplotě 100–130 °C, takže jsou
průsvitná. Pro konečnou mikroskopickou
zkoušku se embrya oddělí od laktofenolu,
vícekrát se propláchnou čistým glycerinem
a na závěr se přenesou do glycerinu.
Zkouška: S pomocí stereomikroskopu při
18–25násobném zvětšení musí být každé
embryo zkontrolováno na typické, modře
zbarvené hyfy Ustilago tritici. Mycelium Ustilago
tritici se bez barvící látky obtížně zjišťuje. Infekce
se projevuje od malých pramenů krátkých hyf
po plné pronikání vláken do štítku. Výsledné %
infikovaných semen se počítá z množství
zkoušených embryí a ne z promývaných semen.
Všechna embrya s nejasným zbarvením jsou
následně kontrolována mikroskopem při
50–500násobném zvětšení.

� Obr. 29: Edinburghovo zařízení sloužící pro extrakci
snětí z osiva obilnin

� Obr. 30: Extrahovaná vyčištěná embrya jsou na
vybroušené skleněné destičce vyšetřena a počítána ve
směru šipek

� Obr. 31: Fenwickova vyplavovací nádoba
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Rychlá embryometoda
Zkušební vzorek: 100–120 g semen.
Získání embryí: Viz standardní metoda.
Čistění embryí: Na sítu s šířkou ok 3 mm se
oddělené endospermy a části zrn proplaví,
aby se vymyla případná přilnavá embrya.
Embrya, která se nachází na 1,0 mm sítu, se
separují od zbylých nečistot v trychtýři s lak-
tofenolem (jedna třetina glycerinu, fenol,
kyselina mléčná) a vodou. Tento postup se

opakuje několikrát, dokud není ebryonální
vzorek dostatečně oddělený od jiných částí
zrn. Čistá embrya se přenesou do bezvod-
ného roztoku laktofenolu, který se přivede
na 30 sekund k bodu varu. Embrya jsou
zkoušená v čistém glycerinu, který částečně
vyloučí nepříjemný a nebezpečný zápach
laktofenolu. 
Zkouška: Viz standardní metoda.

� Obr. 32: Zdravá a infikovaná embrya

� Obr. 33: U.tritici ve štítku infikovaného embrya, zvětšeno 750×
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Pyrenophora graminea Ito et
Kuribay 

řád: Pleosporales
čeleď: Pleosporaceae
rod: Pyrenophora Fr.

anamorfa: Drechslera graminea (Rabenh.)
Schoem., 

syn.: Helminthosporium graminearum Rabenh.
Fungi imperfecti

Hostitelské rostliny
Hordeum vulgare

Příznaky 
Od května do začátku července se na listech
objevují mezi listovými nervy dlouhé světlé
pruhy. Pruhy posléze hnědnou a listy se
často v pruzích podélně třepí a zasychají.
Nemocné rostliny bývají kratší, klasy metají
jen částečně a bývají většinou hluché. 

Biologie
Na napadených listech se tvoří spory, které
jsou větrem přenášeny na zelené klasy
zdravých rostlin. Tam proniká vyklíčené
mycelium houby do nejsvrchnějších vrstev
obilky a po výsevu infikuje klíční rostlinu.

Pruhovitost ječná

� Obr. 34: Pruhovitost na listech ječmene

� Obr. 35: Klasy a semena infikovaná P. graminea
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Choroba je přenosná téměř výhradně osi-
vem. Napadené rostliny se vyskytují v po-
rostu ječmene jednotlivě.

Ochrana rostlin
• výsev zdravého uznaného osiva
• časný výsev ozimého ječmene, pozdní

výsev jarního ječmene
• moření

Morfologie
Perithecium je 576–728×442–572 μm velké
s tuhou štětinou na povrchu. Kyjovitá nebo
válečkovitá vřecka jsou kulatá ve vrcholu.
Obsahují světle hnědé askospory, velikosti
43–61×18–28 μm. Askospory jsou elipsoid-
ní s třemi příčnými přehrádkami a s jednou
nebo dvěma podélnými přehrádkami ve
středových buňkách.

� Obr. 36: Konidie P. graminea

� Obr. 37: Mycelium na filtračním papíře

� Obr. 38: Konidie Pyrenophora graminea
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Konidiofory se obvykle vyskytují ve skupi-
nách po 2–6, jsou rovné nebo zkřivené, až
250 μm dlouhé, 6–9 μm tlusté, a často na
spodní straně ztluštělé až na 12–16 μm.
Konidie jsou většinou rovné, téměř válcovité,
ale často nejširší v bazální části a zužující se
směrem k vrcholu, měří 50–80×18–20 μm.
Jsou hladké s 1–7 přehrádkami. 

Metodika zkoušení 
Filtrační metoda
Zkušební vzorek: 400 semen.
Médium: 3 vrstvy filtračního papíru nasák-
lého destilovanou vodou.
Ošetření: 10 minut ve 2% roztoku SAVA.
Inkubace: 1 den 20 °C za tmy, 1 den -20 °C
a následuje 5 dní při 20 °C v cyklech 12 ho-
din tma a 12 hodin NUV světlo. 
Zkouška: Za pomoci stereomikroskopu při
25–40násobném zvětšení se sledují konidio-
fory a konidie. Světlé až středně hnědé,
přímé nebo zkřivené konidiofory jsou
samostatně nebo ve skupině po 2–6.
Konidie jsou přibližně cylindrické, průhled-

né světlé až zlatohnědé, rovné nebo lehce
zkřivené. 
Sekundární konidiofory se tvoří od apikální
a bazální buňky a občas jsou uspořádány
v řetězcích. V mikroskopu při 400násobném
zvětšení jsou konidiofory obvykle 250 μm
dlouhé, okolo 6–9 μm široké a u báze
ztluštělé. Konidie jsou 40–105×14–22 μm
velké, s 1–7 přehrádkami.

Agarová metoda
Zkušební vzorek: 400 semen.
Médium: bramboro-glukosový agar.
Ošetření semen: 10 minut ve 2% roztoku
SAVA.
Inkubace: 7 dní při 20–22 °C ve tmě.
Zkouška: Po 7 dnech se kontroluje každé
semeno. Napadená semena jsou pokryta
bělo-šedým myceliem. Vlákna mycelia se stáčí
doleva. Na spodní straně agaru se objevují
oranžově žluté hvězdicovitě uspořádané hyfy.
Na agaru se tvoří konidie pouze při optimál-
ních světelných a teplotních podmínkách.
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