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Úvodník

NaOe druhé Síslo obSasníku Zprávy APZL je vTnováno
problematice nejpTstovanTjOí luskoviny M hrachu. Pozornost je
vTnována problematice padlí, jehoP výskyt byl vLletoOním roce
zaznamenán vLmnoha pTstitelských oblastech.
Osevní plocha luskovin klesla podle oSekávání na 35L153Lha,
hlavním dXvodem je zákaz pouPívání pWípravkX na ochranu
rostlin vLgreeningu. Oproti loUskému roku, kdy celková plocha
luskovin byla 42 857Lha, doOlo kLsníPení oL7L704Lha, coP Siní
18L%. Hrachu bylo vyseto 29L087Lha, coP je oL5 707Lha ménT
neP loni. VýmTra lupiny se sníPila oL 1L 559L ha aL zaujímala
2L977Lha. Ostatní luskoviny byly zastoupeny na ploOe 2L157Lha.
Jednoleté luskoviny sklizené na zeleno byly pTstovány na
21L280Lha, coP je zvýOení ploch oL1 652Lha. Osevní plocha sóji,
která také patWí do Seledi bobovitých, se udrPela aLpTstovala se na
15L 230L ha. Od roku 2018 je opTt evidována plocha bobu
obecného, který byl pTstován na ploOe 932Lha.

Náchylná odrXda k padlí semileafless typu

VÝSKYT PADLÍ NA HRACHU A4JEHO DOPAD NA PRODUKCI V4<ESKÉ REPUBLICE
Hrách setý je vLnaOich podmínkách dlouhodobT nejpTstovanTjOí luskovinou. VLporovnání sLjinými kulturními druhy
je jeho zastoupení vLosevních sledech velmi nízké. PWestoPe
byly vLposledních letech vyOlechtTny velmi kvalitní výnosné
odrXdy, je jeho pTstování pomTrnT nároSné. Hrách je citlivý kLvelkému spektru patogenX, které zpXsobují závaPné
choroby hrachu. Po napadení rostlin dochází kL rXzným
stupUXm poOkození vegetativních iLgenerativních orgánX
aLnáslednT ke sníPení výnosu iLkvality produkce.
VLroce 2018 se na výOi výnosX podílelo nejen suché poSasí, ale iLpadlí, které na nTkterých lokalitách poOkodilo velké plochy porostX. VeOením proti jeho Okodlivému výskytu
je pTstování raných odrXd, rezistentních odrXd nebo
aplikace registrovaných fungicidX. Od letoOního roku, kdy
platí zákaz pouPívání chemických pWípravkX vLgreeningu, je
vOak tato poslední uvedená alternativa nemoPná.
Roz8í?ení a48kodlivost padlí na hrachu
Padlí hrachu je specializovaná forma E. pisi f. sp. pisi,
schopná patogeneze pouze na hrachu. Druh tvoWí celkem
StyWi rozdílné formy specialis (f. sp. medicago M lupulinae, f.
sp. medicaginis M sativae, f. sp. pisi aLf. sp. viciae M sativae). Na
jeteli, lupinT, SoSce aLjiných leguminózách parazituje odliOný samostatný druh Erysiphe trifolii. LiOí se delOími
aL Sasto dichotonicky rozvTtvenými pWívTsky na kleistokarpech. MoPnost pWechodu tohoto druhu na hrách není
vylouSena.
Padlí hrachu je celosvTtovT nejrozOíWenTjOí patogenní
houbou. Porosty napadá zpravidla vLdobT kvTtu aLpo odkvTtu. KLOíWení houby nejvíce napomáhají suché aLhorké
dnyLsLteplotami nad 20M25 °C aLchladná ránaLsLvydatnou
ranní rosou. RastTjOí deOtT výskyt, OíWení aLOkodlivost padlí
významnT sniPují nebo zcela eliminují.
PWímoWské humidní aLchladné oblasti západní aLseverní
Evropy nejsou pro výskyt padlí pWíznivé. VLpodmínkách RR
se objevuje vLporostech nejdWíve koncem Servna, pravidelnT
ale aP vLprXbThu Servence. ZvýOená sráPková Sinnost vLtomto období výskyt padlí oddaluje aLjeho Okodlivost sniPuje.
Padlí hrachu napadá veOkeré nadzemní Sásti rostlin,
které se povlékají charakteristickým mouSnatým povlakem.
Stonky, listy, palisty, úponky, kvTty aL lusky Ploutnou,
hnTdnou aLpWedSasnT zasychají, listy aLkvTty opadávají, na-

sazení luskX se sniPuje. Semena vLluscích fyziologicky nedozrávají, sniPují svou hodnotu HTS nebo se scvrkávají.
NutriSní hodnota semen se zhorOuje aLklesá obsah N-látek.
Ekonomická Okodlivost padlí je pWímo úmTrná dobT napadení aLkolísá vLrozmezí 5M70L%. Rím dWíve se padlí vLporostech objeví, tím vyOOí jsou výnosové ztráty. Nejvíce bývají padlím hrachu postihovány pozdT seté hrachy, porosty
pWíliO husté aLpWehnojené dusíkem. SilnTji bývají napadeny
pozdní genotypy hrachu neP rané aL stWednT rané. První
symptomy napadení jsou malé, bTlavé, pavuSinkovité povlaky houby na listech, palistech, stoncích aL úponcích.
Zprvu jsou napadeny pouze nejspodnTjOí patra rostlin.
Houba se za pWíznivých podmínek (sucho aLteplo) vLporostech rychle OíWí aLvLprXbThu nTkolika málo dnX (8M14 dnX)
hustT pokrývá nadzemní Sásti rostlin bTlavým mouSnatým
povlakem. Na napadení rostliny reagují zvýOenou transpirací aLprodukcí obranných látek M fytoalexinX. Tím dochází
kLoslabení rostlin, kLrXstovým aLvýnosovým depresím.
NejagresivnTjOí aLnejdestruktivnTjOí je padlí ve skleníkových podmínkách pWi pozdních výsevech. Povlaky sporulujícího mycelia padlí na stoncích, listech aLluscích významnT sniPují
úSinnost oOetWení fungicidy aLdesikanty. Translokace systemických pesticidX vLnapadených rostlinách je velmi nízká nebo
zcela zablokována. Porosty silnT napadené padlím pomalu
aL obtíPnT vysychají, podehnívají aL umoPUují silnTjOí výskyt
bakterióz (Pseudomonas), antraknóz (Mycosphaerella, Phoma)
aLbotrytidy (Botrytis cinerea), které výOi Okod zvyOují.

Mo9nosti ochrany proti padlí
Rezistence hrachu proti padlí byla zjiOtTna jiP vLroce 1948,
je Wízena recesivním genem er-1. Gen er-2 zabezpeSuje
pouze SásteSnou rezistenci. Stonky aLlusky jsou napadány
silnT, zatímco listy zXstávají bez napadení nebo jsou napadeny slabT.
Genetická mapa genomX hrachu poskytla informace
oL lokaci genu vL chromozomech, respektive vL jejich segmentech. Na základT znalostí lokace jednotlivých genX
rezistence byly zahájeny projekty tvorby víceSetných genových kombinací (tzv. pyramidování genX rezistence). ULhrachu bylL sL vyuPitím metody MAS M marker assisted
selection, získán výchozí Olechtitelský materiál hrachu kumulující Wadu genX rezistence proti rXzným patogenXm (geny er-1, En, mo, sbm-1, FW, FnW).
Chemická ochrana proti padlí hrachu je moPná jen za
pWedpokladu vSasného aLopakovaného oOetWení. OOetWení
by mTlo zamezit klíSení konidií na listech. Efektivnost chemické ochrany vLpWípadT silnTjOího výskytu padlí vLporostu
je jiP znaSnT sníPená. Napadené rostliny omezují pWíjem
pWípravkX listy aLtranslokace systemických pWípravkX vLrostlinT je víceménT zablokovaná. V souSasné dobT je pro
hrách registrováno nTkolik fungicidních pWípravkX, které
jsou uvedeny vLtabulce. SouSasný trend ochrany proti padlí
upWednostUuje jednoznaSnT genetickou ochranu pWed chemickou.

Fungicidní pWípravky na ochranu proti padlí
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Hrách padlí v porostu
7lecht>ní hrachu na rezistenci v4<R
VLReské republice se OlechtTní na odolnost kLhoubovým
patogenXm vTnují ve vzájemné spolupráci tWi organizace:
Agritec Plant ResearchLs. r. o., SELGEN, a.Ls., aLSEMO a.s.
KL realizaci úspTOného rezistentního OlechtTní proti padlí
jsou vyuPívány kvalitativnT odliOné zdroje rezistence,
aLtoLsLvyOOím výnosovým potenciálem,LsLvyOOí hodnotou
HTS, se zvýOenou odolností, respektive tolerancí proti
komplexu pXdních patogenX aLvOem ostatním chorobám

(vSetnT viróz). Tato problematika je vL souSasné dobT
pWedmTtem intenzivního snaPení Olechtitelských týmX uLnás
iLvLzahraniSí aLjsou jiP získávány materiály afila typX, které
se zaSínají pWibliPovat poPadovaným vlastnostem. VLReské
republice byly registrovány zatím dvT zahraniSní odrXdy:
Tudor aL Abarth, které jsou rezistentní kL padlí. VL oblasti
OlechtTní zahradního hrachu doOlo kL velkému pokroku.
VLrámci spoleSnT WeOených výzkumných projektX byly vyOlechtTny rezistentní odrXdy zahradního hrachu: Cetris,
Dragon, Morris, Twinset, Johan aLCedrik. VLoblasti OlechtTní polního hrachu jsou kLdispozici linie afila typuLsLrezistencí kLpadlí, které jsou ve zkouOení.
Výsledky srovnávacího polního pokusu
VLprXbThu let 2010M2018 bylo kombinaSním kWíPením získáno nTkolik desítek hybridních populací polního hrachu.
VLroce 2018 bylo ve Olechtitelské Okolce porovnáno 36 linií
aL13 registrovaných odrXd. Vzhledem kLvelkému výskytu
padlí byly zjiOtTny statisticky prXkazné rozdíly ve výnosu
jednotlivých genotypX, coP potvrzuje literární zdroje oLsouvislosti výskytu choroby aLjejím dopadu na výOi aLkvalitu
výnosu. Rezistentní linie kLpadlí byly odolné iLkLjiným patogenXm jako jsou hnTdá strupovitost aLkomplex viróz. Výnosy odrXd aL linií jsou zobrazeny ve sloupcích vL grafu

Linie hrachu rezistentní a citlivé k padlí
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výnosX. Zde jsou prXkazné výnosové rozdíly mezi rezistentními liniemi aL citlivými odrXdami, které se vL letech, kdy
není silný výskyt padlí, takto výraznT neprojeví.
ZL13 registrovaných odrXd, které jsou na seznamu doporuSených odrXd (SDO), mTla na lokalitT Numperk nejvyOOí výnos odrXda Abarth, coP je jediná odrXda rezistentní kLpadlí. Její
prXmTrný výnos ze tWí opakování byl 3,35Lkg/m2. PrXmTrné
výnosy 36 Olechtitelských linií zLAgritecu, kde byly porovnávány rezistentní aLcitlivé linie, byl 3,00Lkg/m2. NejvyOOí výnosy
byly uLlinií oznaSených AGT 2018.10, aLto 4,09Lkg/m2, AGT
2018.7 (4,20L kg/m2) aL nejvyOOí výnos poskytla linie AGT
2018.9LsL4,81Lkg/m2. PWi tvorbT tTchto rezistentních materiálX
byly vyuPity kanadská odrXda Melfort aL americká odrXda
Franklin, které jsou zaWazeny vLkolekci genových zdrojX.
Význam padlí hrachu se bude vLEvropT zvyOovat vLdX- Rezistentní odrXda k padlí Twinset
sledku globálního oteplování ZemT. Prognózy pWedpokládají
zvyOování rizik SastTjOích pWísuOkX aLvyOOích teplot vLletních
mTsících, zvláOtT vLoblastech jiPní, jihozápadní, stWední aLvýchodní Evropy. Ve zmTnTném spektru patogenní mykoflory
zaSnou pWevládat suchomilnTjOí aL teplomilnTjOí druhy hub
(fuzariózy, rzivost aL padlí). Po kalamitním výskytu padlí na
Zprávy APZL
InformaSní obSasník vydává pro Sleny aLpWíznivce
lokalitT Numperk byla moPnost porovnat iL úSinnost regisAsociace pTstitelX aLzpracovatelX luskovin z.s.
trovaných fungicidních pWípravkX. DoporuSené aplikace vOak
ZemTdTlská 16, 787 01 NUMPERK. IR 26999544.
nezamezily silnTjOímu výskytu padlí aLvLporovnáníLsLodolností
RedakSní rada: Ing.LMiroslav Houba, CSc., Ing.LRadmila Dostálová,
rezistentních odrXd zL amerického kontinentu, Nizozemska
Ing.LJan PráOil.
Korektura: Ing.LRadmila Dostálová, Bc.LJiWí RíPek.
aLnovT vyOlechtTných linií zLAgritecu, se nejeví tato moPnost
Tisk: GRAFOTYPLs. r. o., Numperk.
WeOení jako optimální.
NEPRODEJNÉ, ZDARMA. Dostupné také na www.apzl.cz.
Ev. S.: MK RR E 19723, ISSN 1804-5863.
Toto Síslo vychází 23.Llistopadu 2018.

4

