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Ciele

Diagnostikovať vírusy metódou DAS - ELISA

Navrhnúť spôsoby ozdravenia vinohradov

 Posúdiť zdravotný stav vinohradov na 

Slovensku 



Certifikovaný materiál 

• Candidate nuclear stock – genotyp testovaný na vírusy, 

fytoplazmy, viroidy a baktérie.

• Nuclear stock (Prebasic) – individuálne testovaný postupmi 

certifikačnej schémy. Materiál musí byť v podmienkach vylučujúcich 

infekciu.

• Propagation stock (Basic) – materiál odvodený z 

rozmnožovcieho východískového materiálu za podmienok vylučujúcich 

infekciu.

• Certified stock – produkuje sa z basicu (vrúble, odrezky, poplazy)



Získanie materiálu na testovanie
1. tradičné pestovanie očka viniča vo vodnom roztoku 

 Rastlinný materiál nepotreboval vyživovací roztok 

 listy viniča rástli optimálnou rýchlosťou

 pre ďalšie spracovanie sme používali tento spôsob pestovania



2. pestovanie rastlín bez pôdy (Hydropónia)

 tento spôsob sme nepoužili   

 znamená pestovanie rastlín v špeciálnej granulovanej hmote 

zvanej keramzit a vo vode, ktorá je obohatená o potrebné živiny 

a stopové prvky       

3. pestovanie celého štepu vo vodnom roztoku

 tento druh pestovania sa zo začiatku javil ako úspešný. 

 po dlhšej dobe – plesne, rastliny bolo potrebné každý druhý deň 

premývať a čistiť

 listy viniča rástli pomaly



Vírusy viniča

Mozaika arábky viniča 

Roncet viniča

Zvinutka I

Zvinutka III



Mozaika arábky viniča 

 v našich podmienkach na viniči spôsobuje  

deformácie listov 

 stopkový uhol na listoch  je rozšírený

 listy sú vejárovito stiahnuté, majú výrazne zaostrené 

zúbkovanie

 na výhonku vzniká krátko-

článkovitosť a dvojuzlovitosť



Roncet viniča

príznaky vidieť na všetkých nadzemných 
orgánoch

na listoch býva deformácia - výrazne ostré 
zúbkovanie, otvorený stopkový uhol, 
vejárovité stiahnutie žilnatiny, hlavná žila s 
vedľajšími tvorí ostrý uhol

občas sa vyskytuje nepravidelné presvetlenie 
pletív medzi žilami



Zvinutka  – GLRV 

skladá sa z viacerých sérotypov (I.–IV, GVA, 
GVB) 

spočiatku sa spodné listy zvinujú okrajmi dolu, 
zvinovanie sa postupne rozširuje aj na mladšie 
listy

listy sú drsnejšie, matné a neskôr veľmi krehké 

pri bielych odrodách sa medzižilové pletivo 
nepravidelne zafarbuje do žlta, pri modrých 
odrodách do červena



úzky pás okolo hlavných žíl zostáva zelený

Znižuje úrody priemerne o 40 – 60 %

charakteristické je neskoršie prejavenie sa 
príznakov  

v prírode sa okrem množiteľského materiálu 
prenáša červcom Pseudococcus sp. 



Použitá metóda

Capture ELISA (sendvičová ELISA) je citlivá 
metóda pre kvantifikáciu substancií (ako sú 
napr. hormóny, produkty „cell signaling“, 
antigénov infekčných ochorení, cytokínov atď.



môže byť v zmesi s mnohými inými látkami, 
ktoré sa dobre viažu na platničku

Princíp DAS - Elisy
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Výstupy

ozdravovanie vinohradov

technický izolát

certifikovaný materiál
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