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Choroby kmienkov viniča

Choroby kmienkov viniča sú ochorenia drevných 

pletív kmienkov, ramien a letorastov viniča, ktoré 

spôsobujú postupné odumieranie rastlín viniča a 

znižovanie produktivity a trvácnosti vinohradov.



Petriho choroba

Petriho choroba je hubové ochorenie viniča,

ktoré postihuje cievne zväzky mladého viniča.

Choroba spôsobuje znižovanie trvácnosti

vinohradov a chradnutie až predčasné

odumieranie kmienkov viniča, spojené so

znižovaním množstva a kvality úrody.

Vyskytuje sa vo vinohradníckych regiónoch po

celom svete a v zahraničí sa stala ekonomicky

najvýznamnejšou chorobou kmienkov viniča.



Šírenie choroby

Choroba sa môže šíriť:

• miazgou (napr. pri strihaní vinohradu)

• spórami (prenikajú do viniča cez poranenia)

• množiteľským materiálom



Príznaky vo vinohradoch

• spomalený rast, skrátené internódiá, zakrpatenie 

listov, chlorózy a nekrózy listov

• veľmi nízka odolnosť voči vodnému stresu

• zdanlivo normálny rast v prvom roku, z roka na rok 

vzrast menší, časť letorastov s príznakmi, časť 

zdanlivo zdravá, 

• v treťom a ďalších rokoch odumretie časti až celého 

kra



Príznaky v drevných pletivách

Príznaky Petriho choroby v priečnom reze kmienkom



Príznaky v drevných pletivách

Príznaky Petriho choroby v pozdĺžnom reze kmienkom



Pôvodca choroby

Petriho chorobu viniča spôsobuje vláknitá huba

Phaeomoniella chlamydospora



Diagnostika

Zo symptomatických pletív sa odoberie vzorka dreva s dĺžkou

približne 25 mm, odstráni sa kôra a povrchovo sa sterilizuje

chlórnanom sodným, ktorého zvyšky sa odstránia

trojnásobným prepláchnutím v sterilnej destilovanej vode.

Drevné segmenty sa osušia na filtračnom papieri, tesne pred

očkovaním sa ponoria do etanolu, pretiahnu nad plameňom a

uložia na povrch stuhnutého živného média (sladinový agar) v

Petriho miske.

Kultivácia prebieha 30 dní pri teplote 25 ± 2 °C v tme. Izolované

čisté kultúry húb sa identifikujú na základe kulturálnych a

morfologických charakteristík.



Izolácia a identifikácia huby

Huba Phaeomoniella chlamydospora rastie spočiatku ako biele mycélium, v dobe

sporulácie sa sfarbuje do žlto-zelenej, zelenej až olivovo-zelenej farby.

Konídiofóry sú rovné, jednoduché, valcovité, zelenohnedé smerom k vrcholu stále

svetlejšie, bradavičnaté až hladké, septované.

Konídiogénne bunky terminálne, monofialidické, mechúrikovito predĺžené alebo

valcovité.

Konídií sa tvorí veľké množstvo, agregujú sa do zhlukov, sú podlhovasté, elipsovité

až vajcovité, veľké v priemere 1,5 × 3 µm.



Monitorovanie výskytu hubových chorôb 

kmienkov viniča

Napadnutie viniča hubovými patogénmi v rokoch 

2008 až 2010.

Rok Počet vzoriek Petriho choroba (%) Iné huby (%)

2008 25 68 32

2009 189 58 30

2010 173 26 44

spolu 387 50,6 35,3



Iné patogénne huby spôsobujúce choroby 

kmienkov viniča

Huby Botryospaheria obtusa, Fusarium oxysporum, Cryptovalsa

ampelina patria do skupiny húb vyvolávajúcich odumieranie

(vysychanie) drevných pletív kmeňa, ramien, letorastov a spôsobujú

predčasné hynutie krov viniča viniča v rôznych štádiách rastu.

Botryospaheria obtusa Fusarium oxysporum Cryptovalsa ampelina



Možnosti ochrany viniča

Ošetrovanie vinohradov pred objavením sa listových

symptómov zahŕňa:

• používanie zdravého rozmnožovacieho materiálu bez príznakov

tmavnutia dreva

• ošetrenie meďnatými prípravkami čo najskôr po tuhých mrazoch

v náväznosti na ochranu rán pred poranením

• harmonická výživa vinohradov

• vyhýbať sa robeniu veľkých rán a ochrana všetkých rán

ošetrením povrchovým náterom alebo morením

širokospektrálnymi fungicídmi



Možnosti ochrany viniča

Ošetrovanie vinohradov po objavení sa listových symptómov

zahŕňa:

• označenie napadnutých krov viniča

• strihanie napadnutých krov viniča oddelene od iných, zdravo

vyzerajúcich krov

• dezinfekcia nástrojov na strihanie ich ponorením do dezinfekčného

roztoku (formol, síran meďnatý)

• nesekať a nezakopávať zvyšky po strihaní, ale odstrániť ich

z vinohradu alebo spáliť

• vykopať a odstrániť všetky odumreté kry z vinohradu



Bakteriálna nádorovitosť

Bakteriálna nádorovitosť je systémové ochorenie krov

viniča spôsobené baktériou

Agrobacterium tumefaciens.

Spôsobuje odumieranie krov viniča a znižovanie úrod.

Vyskytuje sa celosvetovo.



Šírenie choroby

Choroba sa môže šíriť:

• miazgou (napr. pri strihaní vinohradu)

• z pôdy cez mechanické poranenie

• množiteľským materiálom



Príznaky

• blednutie, žltnutie listov, vytáčanie listov

• tvorba nádorov na rozličných častiach kra

• obmedzený rast



Príznaky bakteriálnej nádorovitosti 

na kmienkoch



Pôvodca choroby

Agrobacterium tumefaciens – všeobecná charakteristika

Tyčinkovité baktérie veľkosti 0,6–1,0×1,5–3,0 m, vyskytujúce sa samostatne, alebo 

v pároch. Netvoria spóry a sú gramnegatívne. Pohybujú sa pomocou 1 až 6 peritrichálnych 

bičíkov. Väčšina kmeňov je schopná rásť v podmienkach redukovaného tlaku kyslíka 

v rastlinných pletivách. Optimálna teplota je 25–28 °C. Spôsob výživy je chemoorganotrofný, 

utilizujú široké spektrum sacharidov, organických kyselín, ich solí a aminokyselín ako zdroj 

uhlíka. Zástupcovia tohto rodu napádajú jednotlivé orgány rastlín (korene, kmienky, ramená 

a pod.) cez rany, spôsobujúc transformáciu rastlinných buniek na autonómne proliferujúce 

nádorové bunky. Indukované choroby rastlín sú bežne známe ako bakteriálna nádorovitosť, 

vlasatosť koreňov a nádorovitosť kmeňov. Niektoré kmene majú široký okruh hostiteľov, 

zatiaľ čo iné (napr. izoláty z viniča) majú veľmi limitovaný okruh hostiteľov. Nádory sú 

samoproliferujúce a prenositeľné. Indukcia nádorov koreluje s prítomnosťou veľkého tumor–

indukujúceho plazmidu (Ti–plazmid) v bakteriálnych bunkách. Agrobaktérie sú pôdnymi 

organizmami.



Priebeh infekcie
Infekcia Agrobacterium tumefaciens nastáva cez poranené pletivá. Bunky sa sústreďujú k poraneným

miestam chemotaxiou. Tento pohyb je vyvolaný chemickými zmenami v prostredí t.j. reakciou na

určité zložky poranených pletív. Väčšina génov bakteriálnej nádorovitosti nie je sústredená v

jadrovom chromozóme, ale na veľkom plazmide zvanom Ti (tumor–indukujúci) plazmid. Jednou

z funkcií plazmidu je kódovať špecifické chemotaktické receptory, ktoré sú včlenené v bakteriálnej

membráne a umožňujú baktériám rozpoznávať poranené miesta. Kmene baktérií, ktoré obsahujú Ti

plazmid rozpoznávajú fenolické výlučky rán, ako napr. acetosyringón. Acetosyringón aktivuje gény

virulencie (Vir gény) na Ti plazmide. Tieto gény koordinujú infekčný proces. Vedú k produkcii

bielkovín – permeáz, ktoré sú včlenené do bakteriálnej bunkovej membrány a slúžia na príjem látok

(opínov), ktoré produkuje nádor. Spôsobujú tvorbu endonukleázy (reštrikčného enzýmu), ktorá uvoľní

časť Ti plazmidu tzv. T–DNA. T–DNA uvoľnená baktériou vstupuje do rastlinnej bunky, kde sa

integruje do jadrového rastlinného chromozómu a ovláda fungovanie tejto bunky. Gény na T–DNA

kódujú:

– produkciu cytokinínov,

– produkciu kyseliny indoloctovej,

– syntézu a uvoľňovanie zvláštnych rastlinných 

metabolitov: 

opínov a agrocinopínov. 

Nadmerná tvorba rastlinných hormónov narušuje rovnováhu bunkového rastu rastliny, čo vedie

k tvorbe nádorov, ktoré sú bohaté na živiny pre baktérie. Opíny sú deriváty aminokyselín, odlišné od

bežných rastlinných produktov a podobne agrocinopíny sú fosforylované deriváty sacharidov. Všetky

tieto zložky slúžia agrobaktériám ako jediný zdroj uhlíka a energie, ktorý iné organizmy nevedia

využiť.



Cyklus choroby



Biovary A. tumefaciens
Agrobacterium tumefaciens

biovar 1 (Agrobacterium tumefaciens)

Kmene vyvolávajú kyslú reakciu v manitole, melezitóze, arabitole a etanole. Nevyvolávajú 

kyslú reakciu v erytritole. Kmene nevyvolávajú zásaditú reakciu v malonáte  a citráte 

sodnom. Zásaditá reakcia v L–vínane sodnom je variabilná. Kmene rastú na médiu 

obsahujúcom 2 % NaCl. Produkujú 3–ketolaktózu. Na selektívnom médiu (Scroth,

Thompson a Hildebrandta, 1965 ) sú kolónie hladké, lesklé, priesvitné, vypuklé, kruhovité 

s celistvými okrajmi a sfarbené žlto až lososovožlto. 

Kmene majú široké spektrum hostiteľov vrátane viniča. Môžu byť tumorogénne 

i netumorogénne a môžu spôsobovať tvorbu nádorov na viniči. 

Biovar 1 vytvára nádory na rajčinách, slnečnici, tabaku, Bryophyllum, Datura, viniči a na 

diskoch mrkvy.



Biovary A. tumefaciens
Agrobacterium tumefaciens

biovar 2 (Agrobacterium rhizogenes)

Kmene vyvolávajú kyslú reakciu v manitole a erytritole. Nevyvolávajú kyslú reakciu v 

melezitóze a etanole. Kmene vyvolávajú zásaditú reakciu v L-vínane sodnom a malonáte 

sodnom. Nerastú na médiu obsahujúcom 2% NaCl. Neprodukujú 3-ketolaktózu. Na 

selektívnom médiu (New a Kerr, 1971)  sú kolónie šedasto - bielej až plavej farby, 

kruhovitého tvaru, s celistvými okrajmi a vypuklé s perleťovým odleskom.

Kmene biovaru 2 sú najbežnejšie prítomné na takmer všetkých rastlinách, ale sú zriedkavé 

na viniči. Kmene môžu byť tumorogénne i netumorogénne, spôsobujú vlasatosť koreňov.

Biovar 2 vytvára nádory na rajčinách, slnečnici, tabaku, Bryophyllum, Datura a na diskoch 

mrkvy.



Biovary A. tumefaciensAgrobacterium tumefaciens

biovar 3 (Agrobacterium vitis)

Kmene vyvolávajú kyslú reakciu v manitole a adonitole. Nevyvolávajú kyslú

reakciu v erytritole, dulcitole, melezitóze a arabitole. Vyvolávajú zásaditú reakciu

v L–vínane sodnom a rastú na médiu obsahujúcom 2 % NaCl. Neprodukujú 3–

ketolaktózu a a nerastú pri 37 °C. Niektoré kmene vyžadujú pre rast biotín. Na

selektívnom médiu podľa Brisbana a Kerra, 1983 sú kolónie po 5 dňoch

inkubácie malé, okrúhle, hladké a slizovité, červenej farby. Na selektívnom médiu

podľa Roya a Sassera, 1983 sú kolónie po 5 až 7 dňoch inkubácie pri 28 °C

malé, okrúhle, biele s červeným stredom.

Kmene sú vo všeobecnosti izolované z viniča, ale podľa novších výskumov

dokázané tiež v chryzantéme. Kmene môžu byť tumorogénne i netumorogénne,

Sú tiež schopné vyvolať vodnatý rozklad koreňov viniča.



Diagnostika

• podľa vonkajších príznakov

• izolácia na selektívnych médiách

• biochemické testy

• testy na rastliných indikátoroch



Diagnostika

Zo symptomatických pletív (nádorov) sa po povrchovej sterilizácii 

odoberie vzorka, vloží sa do malého množstva sterilnej destilovanej 

vody na hodinovom sklíčku a rozmacerujú. Vzorka sa potom vloží na           

2 hodiny do chladničky. Mikrobiologickým očkom sa vzorka naočkuje 

na povrch média selektívneho pre Agrobacterium.  Vzorka sa kultivuje 

pri teplote 28 °C 14 dní. Baktérie sa identifikujú podľa morfologických 

charakteristík kolónii vyrastených na selektívnom médiu.



Rast biovarov na selektívnych médiách

Agrobacterium tumefaciens biovar 1 na selektívnom

médiu podľa Scrotha, Thompsona a Hildebrandta



Rast biovarov na selektívnych médiách

Agrobacterium tumefaciens biovar 3 na selektívnom 

médiu podľa Brisbana a Kerra



Rast biovarov na selektívnych médiách

Agrobacterium tumefaciens biovar 3 na selektívnom 

médiu podľa Roya a Sassera



Biochemické testy

Test biovar

1 2 3

rast v prítomnosti NaCl + - +

produkcia 3–ketolaktózy + - -

kyslá reakcia v:

erytritole - + -

manitole + + +

melezitóze + - -

zásaditá reakcia v:

malonáte - + +

propionáte - - -

tartaráte + + +

rast na médiu s anilínovou modrou 2 2 1

reakcia v lakmusovom mlieku zás. kys. zás.



Patogenita na rastlinných indikátoroch

Patogenita A. tumefaciens na stonke rajčiny



Monitorovanie bakteriálnej nádorovitosti vo 

vinohradoch

Napadnutie viniča chorôb kmienkov v rokoch 2000 až 2002.

Rajón Hodnotené kry Napadnutie v %

Hlohovecký 2508 14,3 

Vrbovský 4341 64,8

Modranský 13 249 20,0

Palárikovský 5137 79,6

Pukanecký 2133 44,5

27 368spolu 44,7



Možnosti ochrany viniča

• používať zdravý rozmnožovací materiál

• pri obrábaní dbať, aby sa kry neporanili

• chrániť vinič pred poškodením mrazmi

• udržiavať vinič v dobrom kondičnom stave

• odstrániť všetky kry podozrivé z nákazy 

• z napadnutých parciel nebrať množiteľský materiál



Záver

Keďže choroby kmienka viniča sú závažné ochorenia, ktoré 

prakticky nemožno vyliečiť, najdôležitejšími zostávajú 

preventívne agrotechnické opatrenia na zamedzenie šírenia 

týchto chorôb vo  výsadbách viniča.

Dôležitá je najmä výroba zdravého množiteľského materiálu z 

neinfikovaných materských rastlín, čomu by mal predchádzať 

ich dôkladný výber a testovanie.



Ďakujem za pozornosť.


