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ÚVOD
Bakterie (Wells et al., 1987), která se řadí do třídyXylella fastidiosa
Gammaproteobacteria, pochází z Ameriky a je významným škodlivým
patogenem s širokým okruhem hostitelských rostlin, včetně řady ovocných
plodin a révy vinné. Na hostitelských rostlinách působí řadu různých chorob,
např. bakteriální hnědnutí a odumírání révy, dříve nazývané Piercova choroba
révy vinné, Phony peach disease na broskvoni, ale také zakrslost vojtěšky
a různá spálová onemocnění na dalších hostitelích. Mezi hostitele patří
také mnoho plevelných a planě rostoucích druhů. Analýza rizika
prokázala, že bakterie se v EU může velmi snadno usídlitX. fastidiosa
a dále šířit. Tento informační leták má seznámit pěstitele ovoce
i zahrádkáře s nebezpečným škodlivým organismem, který se může šířit
především s dodávkami hostitelských rostlin z území, ve kterých je rozšířen.

ZEMĚPISNÉ  ROZŠÍŘENÍ
X. fastidiosa se vyskytuje v USA, Kanadě, Mexiku, Argentině, Brazílii, Peru,
Paraguayi, Venezuele a Kostarice. Výskyt tohoto patogenu byl potvrzen
i v Asii (Tchaj-wan a Írán). V roce 2013 byla tato bakterie poprvé zjištěna
v Evropě, a to v Itálii v provincii Lecce v regionu Apulie, kde napadla
olivovníky. Během roku 2014 a 2015 bylo v Itálii zaregistrováno další
významné šíření bakterie v regionu Apulie, bylo objeveno několik desítek
nových ohnisek, především na pobřeží Jónského moře, ve střední až jižní
části regionu (obce Gagliano, Morciano, Salve, Presicce, Ugento, Alliste,
Taurisano, Ruffano, Specchia, Casarano), dále na pobřeží Jaderského moře (obce
Bagnolo, Cursi, Palmariggi) a ve středu severní části regionu (obce Nardò,
Lequile). V roce 2015 byl výskyt bakterie potvrzen také na Korsice
(Francie) na vítodu myrtolistém , pěstovaném jako(Polygala myrtifolia)
okrasná rostlina. V letech 2014 a 2015 bylo v několika zemích EU opakovaně
zjištěno napadení bakterií na okrasných rostlinách kávovníkuX. fastidiosa
( spp.) dovezených z Kostariky a Hondurasu.Coffea

HOSTITELSKÉ  ROSTLINY
X. fastidiosa může napadat řadu (v současné době se uvádí více než
100 druhů) hostitelských rostlin z různých čeledí. K hlavním hospodářsky
významným hostitelům patří réva citrus(Vitis vinifera, V. labrusca, V. riparia),
( spp.), kumkvát ( spp.), mandloň obecná ,Citrus Fortunella (Prunus dulcis)
broskvoň obecná olivovník ( spp.) a kávovník ( spp.).(P. persica), Olea Coffea

Napadá i další ovocné plodiny, např. hrušeň písečnou – nashi ,(Pyrus pyrifolia)
hruškovec přelahodný – avokádo , brusnici(Persea americana) (Vaccinium
corymbosum, Vaccinium virgatum), Morusmorušovník ( spp.), ořechovec
pekanový a také okrasné a lesní dřeviny, např. javory ((Carya illinoinensis) Acer
spp.), platany ( pp.), jilmy ( spp.), duby ( s spp.), dálePlatanus s Ulmus Quercu
oleandr obecný a slivoň japonskou/vrbovou .(Nerium oleander) (Prunus salicina)
X. fastidiosa (Medicago sativa)byla také zjištěna na vojtěšce . Rezervoárem



bakterie mohou být i další hostitelé z kulturních, divoce rostoucích
i plevelných druhů rostlin, např. barvínek ( spp.), sléz ( spp.),Vinca Malva
šrucha ( spp.), čirok ( spp.), přičemž na řadě z nichPortulaca Sorghum
patogen nevyvolává žádné příznaky.

V Itálii je nejvýznamnější hostitelskou rostlinou bakterie olivovník evropský
(Olea europaea), výskyt bakterie v Itálii byl prokázán i na dalších rostlinách
(např. na oleandru, mandloni, barvínku), nebyl ale zjištěn ani na vinné
révě, ani na citrusech, a to i přes intenzivní testování těchto rostlin
v zamořeném území, včetně rostlin v těsné blízkosti napadených olivovníků.
Na Korsice byl výskyt patogenu potvrzen na rostlinách vítodu myrtolistého
a vítečníku sítinovitého .(Spartium junceum)

Seznamy rizikových hostitelských rostlin bakterie jsouX. fastidiosa
uvedeny v prováděcím rozhodnutí Komise EU a v nařízení ÚKZÚZ, která
se týkají tohoto patogenu. Vzhledem k tomu, že se spektrum hostitelských
rostlin liší podle konkrétního kmenu bakterie, je v EU soubor
hostitelských rostlin předmětem intenzivního výzkumu.

PŘÍZNAKY NAPADENÍ
Napadení bakterií se obecně projevuje usycháním (spálou) listů, vadnutím
a odumíráním rostlin, někdy však jsou hostitelé bez příznaků.

Na rostlinách révy působí bakterie spálu listů. Prvním příznakem je náhlé
uschnutí části listu, který zhnědne, zatímco okolní pletiva zežloutnou nebo
zčervenají. Usychání dále pokračuje, listy se scvrkávají a opadávají, zůstává
pouze řapík. Infikované vinice jsou velice nápadné rok po infekci a mohou
být bakterií zcela zničeny za rok až několik let v závislosti na náchylnosti
odrůdy a stáří rostlin. Napadené kmínky vyzrávají nepravidelně. V dalších
letech mají napadené rostliny opožděný vývoj a vytvářejí zakrslé
chlorotické výhony. Chronicky nemocné rostliny mohou mít malé

Obr. 1 – Citrus variegated chlorosis (CVC):
typické skvrny způsobené X. fastidiosa
na listech pomerančovníku

Obr. 2 – Hnědnutí listu třešně způsobené
X. fastidiosa



deformované listy s mezižilkovou chlorózou a výhony se zkrácenými
internodii. Silně náchylné odrůdy obvykle nepřežijí více než 2–3 roky
od infekce.

U broskvoní dochází k zakrňování mladých výhonů, které jsou oproti
výhonům zdravých rostlin zelenější a vzhledem ke zkráceným internodiím
i hustěji olistěné. Boční větve rostou vodorovně nebo jsou svěšené, takže
rostliny mají jednotný kompaktní a zaoblený vzhled. Listy a květy se
rozvíjejí u napadených rostlin dříve než u zdravých stromů a listy později
opadávají. Napadené stromy mají výrazně nižší výnos a drobnější plody,
po 3–5 letech od napadení se stávají hospodářsky bezcennými.

Na citrusech se objevují listové chlorózy. Chloróza způsobená bakterií
připomíná chlorózu listů při deficitu zinku. Postižené stromy pomaleji
rostou a často jsou zakrnělého vzrůstu. Plody jsou menší se silnější a tužší
kůrou. Inkubační doba do projevu příznaků je 9–12 měsíců.

Na olivovnících je onemocnění nazváno syndrom rychlého hynutí (olive quick
decline syndrome) a projevuje se zpočátku usycháním jednotlivých
vrcholových výhonů, které se rychle rozšíří na celou korunu a následně dojde
k odumření celé rostliny. Vyšetření olivovníků s příznaky prokázalo
u chřadnoucích rostlin nejen výskyt , ale také přítomnostX. fastidiosa
několika houbových patogenů z rodů aPhaeoacremonium Phaeomoniella
a housenek drvopleně hrušňového .(Zeuzera pyrina)

Na listnatých stromech působí bakterie nekrózy nebo hnědnutí listů, které
postupuje směrem od okrajů listů ke střední žilce a které může být ohraničeno
světlým proužkem, jenž odděluje zhnědlou či zaschlou část listu od části
zelené. Příznaky se každoročně opakují a šíří se v korunách stromů, konce
větví zasychají, postupně dochází ke zpomalování růstu a odumírání
napadených stromů od vrcholku.

K poškození listů a spálovým projevům při napadení bakterií dochází
např. u dubu ( spp.), javoru červeného , jilmuQuercus (Acer rubrum)

Obr. 3 – Syndrom rychlého hynutí
(Olive quick decline syndrome) na olivovnících

Obr. 4 – Detail odumírání výhonů napadeného
olivovníku



amerického , mandloně obecné(Ulmus americana) (Prunus dulcis),
morušovníku červeného , platanu západního(Morus rubra) (Platanus
occidentalis).

Při napadení barvínku menšího dochází k zakrslosti rostlin.(Vinca minor)
Napadené rostliny katarantu ( spp.) mají menší listy,Catharanthus
zkrácená internodia a dochází u nich k rychlému odumírání. U vojtěšky
vyvolává patogen zakrslost vojtěšky.

BIOLOGIE
Bakterie se vyskytuje v xylému, a to jak v kořenech a kmenech, tak i ve větvích
a listech. Na jiné rostliny je rozšiřována pomocí přenašečů, kteří sají mízu
z cévních svazků. Vodivé cesty napadených rostlin jsou postupně ucpávány
shluky bakterií a produkty rostlin, vytvářenými v reakci na napadení, čímž
dochází k zablokování příjmu vody a živin.

Pro šíření je stejně jako pro ostatní bakterie limitním faktoremX. fastidiosa
teplota. Pokud jsou mírné zimy, bakterie může přežívat z jednoho vegetačního
období do druhého v rostlině. Stejně tak v mírných zimách přezimují
přenašeči. Experimenty s chladovou terapií révy vinné prokázaly, že teploty
pod bodem mrazu mohou bakterie v rostlině zcela zničit.

Z taxonomického hlediska je složitým druhem vytvářejícím různéX. fastidiosa
kmeny, které někteří odborníci řadí do poddruhů (subsp. fastidiosa, pauca,
multiplex sandyia ), toto pojetí však není všeobecně přijímáno a je dosud
předmětem odborných diskuzí. Podle tohoto pojetí je poddruh X. fastidiosa
subsp. rozšířen ve Střední a Severní Americe a na Tchaj-wanu, jehofastidiosa
hlavní hostitelé jsou réva, citrus, kávovník a mandlovník. Poddruh
pauca je rozšířen v Brazílii, Paraguayi a Argentině a napadá citrus
a kávovník. Poddruh se vyskytuje v USA a Brazílii a napadá rostlinymultiplex
rodu (mandloň, broskvoň, slivoň), dub, brusnice, ořechovecPrunus

Obr. 5 – List mandloně s příznaky napadení
bakterií X. fastidiosa

Obr. 6 – Hnědnutí listů způsobené bakterií
X. fastidiosa na kávovníku (Coffea sp.)



pekanový a další druhy rostlin. Poddruh je rozšířen v USA a napadásandyi
oleandr. Kmen bakterie vyskytující se v Itálii byl označen názvem CoDiRo
a je velmi blízký poddruhu . Korsický izolát bakterie je naproti tomupauca
řazen do poddruhu .multiplex

ZPŮSOBY ŠÍŘENÍ
Na kratší vzdálenosti je bakterie přenášena prostřednictvím savého hmyzu,
přičemž potenciálními přenašeči mohou být prakticky všechny druhy savého
hmyzu, sající v xylému. K významným přenašečům patří křísi z čeledí
křískovití (Cicadellidae) a pěnodějkovití (Cercopidae). V Americe jsou
nejznámějšími přenašeči ve vinohradech druhy Homalodisca vitripennis
(syn. ),H. coagulata Carneocephala fulgida, Draeculacephala minerva,
a Graphocephala atropunctata, Acrogoniaa v sadech citrusů druhy
terminalis, Dilobopterus costalimai Oncometopia fascialis.a Ve střední a jižní
Evropě jsou za významné přenašeče považovány pěnodějka obecná
(Philaenus spumarius) (Cicadella viridis)a křísek zelený . Pěnodějka obecná,
která saje na mnoha bylinách i dřevinách, je v ČR všeobecně rozšířeným
druhem.

Hlavní cestou průniku bakterie na nová území je přemísťování napadených
hostitelských rostlin určených k pěstování. Za významný způsob průniku
patogenu na území EU je považován dovoz některých okrasných rostlin
ze zemí, kde je patogen rozšířen. Výskyt byl zjištěn na okrasnýchX. fastidiosa
rostlinách kávovníku ( spp.) dovážených z Kostariky a Hondurasu,Coffea
proto byl dovoz rostlin kávovníku do EU z těchto zemí zakázán.
Na dlouhé vzdálenosti se patogen může šířit při mezinárodním obchodu
také prostřednictvím infikovaných přenašečů, vyskytujících se v zásilkách
hostitelských rostlin i v zásilkách ovoce a zeleniny.

ŠKODLIVOST
Bakteriální hnědnutí a odumírání révy způsobené bakterií X. fastidiosa
je hlavní překážkou omezující možnost pěstování révy vinné v oblasti
přirozeného rozšíření patogenu na pobřeží Mexického zálivu a v územích
na jihovýchodě USA. Rostliny jsou zde vystaveny vysokému infekčnímu
tlaku vzhledem k rozšíření patogenu v přírodní vegetaci, četnosti výskytu
přenašečů a vhodným klimatickým podmínkám, neboť mírné zimy umožňují
bakterii přežít a jarní a letní teploty podporují její rychlé množení.
V těchto oblastech mohou být pěstovány jedině vybrané kultivary
Vitis rotundifolia a k tomuto účelu vyšlechtění rezistentní kříženci révy.
Obdobná situace je i v tropické Americe.

Broskvoně napadené bakterií sice neodumírají, ale výrazně se u nich snižuje
velikost a počet plodů. V roce 1940 se onemocnění broskvoní způsobené
X. fastidiosa rozšířilo v jihovýchodní části USA, kdy bylo u pětiletých
a starších sadů často zjištěno až 50% napadení.

X. fastidiosa je v současnosti původcem devastujícího onemocnění
olivovníků v Apulii v Itálii.



DIAGNOSTIKA
K diagnostice bakterie se využívají především metodyX. fastidiosa
molekulární (PCR) a sérologické (ELISA). Bakterie jsou obtížně kultivovatelné,
mají specifické požadavky na složení kultivační půdy. Na kultivační půdě
BCYE bakterie vytváří bílé kruhovité kolonie o velikosti 0,5–2 mm, které
mohou být vypouklé a hladké nebo puklicovité a drsné. Délka kultivace
se pohybuje od 3 do 20 dnů při teplotě 28 °C. Pro potvrzení patogenity
bakterií lze využít biologických testů, ale je nutné počítat s poměrně
dlouhou dobou trvání testů (3–10 měsíců dle druhu hostitelské rostliny).
Zjišťování přítomnosti bakterie v rostlinách se nejčastěji provádí
z bazálních částí příznakových listů hostitelských rostlin.

PRŮZKUM, OCHRANA A FYTOSANITÁRNÍ OPATŘENÍ
Xylella fastidiosa je regulovaný škodlivý organismus, který do roku 2013
na území EU nebyl prokázán a který je podle oddílu I části A přílohy I
směrnice 2000/29/ES a podle přílohy č. 1 části A oddílu I k vyhlášce
č. 215/2008 Sb. zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území EU. Po zavlečení
patogenu do Itálie byla proti zavlékání a šíření bakterie navíc v EU zavedena
mimořádná rostlinolékařská opatření. V době vydání této informace
jsou tato opatření stanovena v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2015/789
ze dne 18. 5. 2015 a v nařízení ÚKZÚZ čj. UKZUZ 064774/2015 ze dne
17. 7. 2015.

ÚKZÚZ provádí v posledních letech každoroční průzkum zaměřený
na zjišťování výskytu , zejména ve vinicích a v sadechX. fastidiosa
na broskvoních, přednostně v intenzivních sadech a na rostlinách
dodaných v předcházejících letech z Itálie. Při průzkumu se také
vyhledávají další hostitelské rostliny, dodané v posledních letech z Itálie,
jako jsou duby, javory, platany, jilmy a morušovníky.

Obr. 7 – Příznak bakteriálního hnědnutí
a odumírání révy (Piercovy choroby) na větvičce
révy vinné na konci léta („Green island“ symptom)

Obr. 8 – Přenašeč bakterie X. fastidiosa – pěnodějka
obecná (Philaenus spumarius)



01/2016

Nejsou známé žádné účinné způsoby kurativního ošetření rostlin
napadených bakterií . Ochranná opatření proto spočívajíX. fastidiosa
v prevenci před zavlečením tohoto patogenu do nových území a v případě,
že patogen do nového území pronikne, v eradikaci nebo izolaci jeho výskytu.

Fytosanitární opatření zahrnují zákaz dovozu zvláště náchylných hostitelských
rostlin z rizikových zemí s výskytem bakterie. Ostatní hostitelské rostliny
dovážené ze třetích zemí musí pocházet buď ze země nebo z oblasti,
u nichž je úředně potvrzeno, že se v nich bakterie nevyskytuje, nebo
musí být vypěstovány na stanovišti, které je fyzicky chráněno proti zavlečení
bakterie jejími přenašeči a které splňuje řadu dalších fytosanitárních
požadavků. Přísné fytosanitární požadavky jsou stanoveny i pro pěstování
a dodávky hostitelských rostlin z vymezených území s výskytem
bakterie v EU.

Pokud by došlo ke zjištění výskytu bakterie v ČR, vymezí ÚKZÚZ území,
zahrnující zamořenou zónu s rostlinami napadenými bakterií, a nárazníkovou
zónu v šíři nejméně 10 km okolo zamořené zóny. Dále nařídí neprodlené
odstranění všech rostlin, které jsou napadeny bakterií, a všech známých
hostitelských rostlin a všech dalších rostlin vykazujících příznaky možného
napadení bakterií v okruhu 100 m okolo napadených rostlin, ošetření proti
možným přenašečům vhodnými insekticidy a zákaz výsadby hostitelských
rostlin v zamořených zónách s výjimkou stanovišť, která jsou fyzicky
chráněna proti zavlečení bakterie a proti jejím přenašečům. K zamezení
šíření bakterie se nařídí zákaz přemísťování všech hostitelských rostlin,
které byly pěstovány ve vymezeném území, jak z vymezeného území, tak
i v rámci tohoto území.

ZÁVĚR
Bakterie se na území ČR nevyskytuje, což průběžně potvrzujíX. fastidiosa
detekční průzkumy výskytu tohoto patogenu prováděné ÚKZÚZ. Rozšíření
bakterie v ČR by mohlo mít vysoký hospodářský dopad, zvláště v případě
výskytu kmenů napadajících významné plodiny jako jsou réva vinná nebo
rostliny rodu .Prunus

Současné šíření patogenu v Itálii a ve Francii vyvolává velké znepokojení
v členských zemích EU, a to nejen v oblastech, kde se pěstují olivovníky.
Proto je tomuto patogenu a uplatňování eradikačních opatření v oblastech
s výskytem bakterie věnována v EU mimořádná pozornost. Ochranná
opatření uplatňovaná v EU by měla zabránit jak šíření bakterie
ze zamořených území v EU, tak i dalšímu zavlékání bakterie při dovozu
hostitelských rostlin ze zemí, v nichž je rozšířena.
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