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Předběžná symptomatika viros na nově zaváděných 
-přadných rostlinách. 

(Výzkumný ústav přadných rostlin v Šumperku-Temenici.) 

Některé kultury nových přadných rostlin, které jsou asi 5 let v pokusném 
pěstování při Výzkumném ústavu přadných rostlin v Šumperku-Temenici, trpí 
'Zejména v posledních dvou letech nemocemi, které můžeme po zkušenostech 
u ostatních, důkladněji zkoumaných rostlin, označiti jako virosy. A to jak 
podle symptomů, tak i podle rychlého šíření a hnizdovitého výskytu těchto 

--onemocnění. 

Popisujeme zatím jen symptomy těchto chorob. Pokusy s umělou infekcí 
-budou konány r. 1953. 

V literatuře, která nám byla přístupná, nalezli jsme jen jedinou zmínku 
·o virových chorobách klejichy. K. M. Smith (3) uvádí u ní mosaiku, 
.spojenou s deformací listu, dále asymetrii a úzké, kopinaté listy, napadené 
rostliny dorůstají sotva poloviční výšky. Toto onemocnění je podle citovaného 
.autora působeno okurkovým virem (Cucumis virus 1). O virosách sidy a pro
skurníku nenalezli jsme žádných zmínek. 

Virosy a z viros podezřelá onemocnění na klejiše hedvábné -
.Asclepias syriaca L. ( Asclepiadaceae). 

Pozorování byla konána na dvou porostech různého stáří a různého 
původu. Stáří porostu č. 1 je asi 10 let, původ neznámý, Jde o rostliny, jejichž 
kultura byla u ústavu zavedena za okupace. Z viros vyskytují se převážně 
poruchy diskolorační, deformace listů na této kultuře nebyly pozorovány. 
Porost č. 2, vzdálený od prvého asi 150 m, byl zaset na podzim r. 1950. Semena 
pocházela z Botanické zahrady v Brně. Dekolorace mosaikového typu zde 
nejsou. Silně deformované listy mají však často značně světlejší až „vybělenou" 
nervaturu a přilehlá pletiva. Na tomto porostu jsou velmi hojné různé defor-
:mity. 

a) Kr o už k o v á mosaik a: Je poměrně častá (10-15%) pouze 
na porostu č. 1. Na listech jsou žlutozelené kroužky, jejichž středem zpravidla 
probíhá žilka nižšího řádu. Kroužkovité skvrny jsou ostře ohraničené, nepra
videlně se šíří a během doby zesvětlá pletivo čepele mezi žilkami II. řádu, až 
vzniká pathologické zbarvení, připomínající mramorovitou mosaiku. Symptomy 
_připomínají kroužkovitou mosaiku šeříku, jak ji popisují S m o 1 á k a N o v á k 
( 4). Je pravděpodobné, že virus, který napadl porost č. 1, je odlišný od viru 
na porostu č. 2, kde se kroužková mosaika vůbec nevyskytuje. 

V r. 1950 byly nalezeny pouze 2 rostliny takto napadené, v r. 1952 již 46. 
Kroužková mosaika projevuje se velmi pozdě, většinou až v srpnu nebo v září. 

107 



Na rostlinách označených r. 1951 nepozorovali jsme až do konce července 1952 
žádné příznaky. Teprve počátkem srpna objevily se první příznaky dekolorace 
a v polovině září byly celé rostliny postiženy příznaky popsané mosaiky 
(obr. 1). Jde tedy o virus zřejmě pozvolně se v rostlině množící a teprve v době 
květu působící zřetelné onemocnění. Tím lze vysvětlit malý - jak podle 
dosavadních pozorování se zdá -vliv na růst a výnos. Soudě podle symptomů, 
nejde o mosaiku uváděnou Smithem (3). Přenašeč této virosy není zatím 
znám, podezření je na mšice. Na porostu byla hojně žlutá Doralis asclepiadis 
Pa s s. - mšice klejichová (det. Dr Pinter a). Tento druh je nový pro ČS~. 

b) S vin u t k a: Je poměrně vzácná. Čepellistová je tuhá, „kožovitější" 
než normálně, okraje listů se svinují dolů. Zjev většinou doprovází mírná 
kadeřavost, projevující se vyborcením mezinervových pletiv dolů (propadnu
tím). Cevní svazky na rubu listů vystouplé (obr. 2). 

c) Kadeřavost : Je nejčastější a nejpřenosnější virosou klejichy. 
Zpravidla jde o hnízda po 10 až 20 rostlinách a virus ji způsobující má nejsil
nější pathogenní účinky. Napadené rostliny jsou silně brzděny ve vývoji, 
zakrslého vzrůstu a nikdy nekvetou (obr. 3). Kadeřavost v nejlehčí formě se 
.projevuje vyborcením mezinervových pletiv navrch nebo dolů. Věrně připo
míná virovou kadeřavost okrasné poisettie (5). U silně postižených listů jsou 
žilky v místech zlomů zbělalé, značně rozšířené, pletivo je lemující značně 
prosvětlené, nažloutlě. Většinou je kadeřavost tak silná, že způsobuje naprostou 
deformitu listů (obr. 4). Velmi často je kadeřavost doprovázena asymetrií 
a úplným zborcením čepele (obr. 6). 

d) A s y met r i e a a t r o f i e : Čepel listová je redukovaná, nesou
měrně vykrajovaná, často polovice listu až k řapíku chybí (obr. 7). Při samo
statné asymetrii a atrofii je čepel plochá (obr. 5). Velmi často se viry kombinuji 
a dochází společně k více příznakům na téže rostlině (obr. 8). Asymetrie 
a atrofie jsou často jevy samostatnými. Je však možno, že i svinutka, kadeřa
vost, asymetrie a atrofie jsou působeny týmž virem. ·o tom se pokusíme pře
svědčit. Na konci roku 1952 trpělo různými virosami asi 10% celkového počtu 
rostlin na ploše 1502• 

Virosa nebo z virosy podezřelé ochuravění na sidě - Napaea dioica L. 

(Malvaceae). 

Virosy na sidě jsou časté většinou v hnízdech na několika sousedních 
trsech. Nikdy nenacházíme čisté symptomy kadeřavosti, asymetrie nebo 
desktrukci, je proto pravděpodobné, že všechny tyto zjevy jsou způsobovány 
jediným virem. Nejhojnější jsou tvarové změny listů. Čepel je asymetrická, 
jednotlivé laloky chybějí nebo srůstají, případně ztrácí čepel původní tvar a je 
dlouhá, téměř kopinatá (obr. 9 nahoře). 

Silnější případy asymetrie doprovází vždy kadeřavost (obr. 10) nebo 
děravost - perforace (obr. 11). U kadeřavých listů dochází často k těžkým 
deformacím, list je pak téměř půlkru~ovitý s nepravidelnými až celokrajnými 
okraji (obr. 12). V těžších případech dochází k destrukci čepele (obr. 13, 14), 
která je analogická podobnému zjevu u chmele (Blattný - O s v a 1 d -
1,2). 
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Na jedné rostlině nalezneme zpravidla nejrůznější tvarové odchylky, 
počínaje slabou asymetrií a konče těžkou kadeřavostí a destrukcí pletiva 
čepele. Nemocné trsy jsou značně pozadu ve vývoji, nasazují méně květů 
a málokdy poskytnou semena. Nevíme dosud, který hmyz by mohl býti 
přenašečem této choroby. Šíření se nezdá býti tak rychlé jako u klejichy a poz
ději popsané virosy na proskurníku. 

Smrtelná kadeřavost proskurníku lékařského - Althaea oj ficinalis L. 

(Malvaceae). 

Jde jistě o virosu: z hnízda několika rostlin, zpozorovaného v červnu 1952 
se rozšířila kadeřavost během dvou měsíců na plochu asi 60 m2 a postihla stovky 
rostlin. 

Smrtelná kadeřavost proskurníku byla pozorována na porostu vysetém 
na podzim r. 1949. Projevuje se naprostým, velmi silným a nápadným zkade
řením všech listů na rostlině. Postižené rostliny zůstávají pozadu ve vývoji 
a bezvýhradně hynou před květem nebo v době květu. Pokud vykvetou, jsou 
kadeřavé i korunní plátky. Nikdy onemocnělé rostliny nedají semena. 

Příštího roku bude tato choroba pozorována na dalších lokalitách, protože 
Althaea officinalis je jakožto léčivá rostlina pěstována v ÓSR na dosti velkých 
plochách. Kadeřavost nebude jistě bez vlivu na obsah léčivých látek. 

Včasné negativní výběry - tak jako u jiných viros vytrvalých přadných 
rostlin - byly by jedním z prostředků boje i proti této virose. 

Přenašečem by mohl být dřepčík Podagrica fuscicornis L., který byl na 
porostech velmi rozšířen a jehož požerky jsou na přiložených obrázcích kadeřa
vých rostlin zřetelně viditelné. 

Poznamenáváme, že na virosách přadných rostlin pracujeme ve spolu
práci s Fytopathologickým oddělením Biologického ústavu čs. Akademie věd. 
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K. pa Ta H: 

Ilpep;uapHTeJILllLie npmmaKH BHpoa Ha HOBLIX JIYOHHblX pacTeHHHX. 

Ha HeKOTOphrx KYJihTypax HOBhIX J1y6HHhIX pacTeHHtí: n 11HcTnTyTe Jiy6HHhIX pacTeHnll 
a lllyMirnpw~ - TeMem1qe 6hIJIH B 1951- 1952 rr. saMeqeHb! HeKOTOphre naToJiomqecmrn 
::mami:, HOTOphre MOIKHO 08HaqliTb Kal\ Bl'Ip08hI. Ha Asclepias syriaca L. OTiliChIBaeM TIOJIO· 

c aTy10 MosaliKY, CKPY'!liBaHlie, Kyp'IaaocTh, acc11MeTpmo H aTpo<Pmo, oqeHh qacTo p;oxo.IJ.liT 
H coaeprneHHOMY pa:Jpyrnemuo JlliCTheB li K HOM6lrnau,1111 0µ;1„rnoqHhIX OTilicaHHblX Blip03. 
Ha Napaea dioica L. tta6mo;u;aJili MhI pHA Blipos, HH O.IJ.Ha li8 HHX He 6nrna caMOCTOHTeJibHrl 
li B08MOIKHO, qTo Bce 8HaKli nponsaop;HT TOJlbKO O)l.liH Bli)l. Blipyca. JlliCTbH t.taCTO OhIBaIOT 
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accHMeTpHt1ec1u1e' TepRIOT rrepBOHallaJihHYIO <J>opMy' CHJihHefiiiiyIO aCCHMe1'PHIO c orryT
CTByeT Hypt1aBOCTh HJUI rrep<Popa:u;HR, B HaHCHJihHefiurnx cJ1yt1aRX Jl;OXO)l;HT R paapyrneHHIO 
JIHcTa, T a1 o e -me :KaH y X MeJIR. Ha Althaea efficinalis L. o6oRBHJiach CHJihI-IaR Hypt1a

BOCTh, HOTOpy10 OSHatiae M CMepTeJihHOfi, IIOTOMY llTO 60.ilhHbie pac TeHHR 6es HCHJIIO 

q eHHR rrorH6aJIH B rrepHO,!J; :u;neTeHHH HJIH rrepeµ; :u;neTeHHeM, a Te HOTOphie IJ;BeJIH HMeJIH 

Rypt1aBhie :u;BeThl. 

K. R a taj: 

Preliminary symptomatics of virus diseases on the newly introduced fibre· 
plants. 

On sever a.l cultivations of the newly introduced fibre plants by the R esearch Institute· 
of fibre plants at Šlllllp<irk-Tem 3nice there h ELd been spotted some pathological symtoms in the· 
years 1951 and 1952 th:it can be qu:ilified as virus diseases. On the Asclepias syriaca L. we are· 
d esribing the ring sp ::>t, leaf-roll, cuding, asymmetry and atrophy. It very often comes to the 
complete warping of the leaves and to the combination of individua! d escribed virus diseases. 
The m ::> re seriously taken plants grow slowlier and do not bloom, on principle . 

On the Napaea dioica L. we h ave observed a great number of virus diseases, none, however „ 
occurs independently and it is probable that a ll the symptoms are occasioned by one virus . The 
leaves of ten are asymetrical, they lose the original shape, the more serious cases of the asymmetry 
are accompanied by the curling or p erforation and is the m os t serious cases it comes to the destruc
tions of the leaf resembling to the similar symproms on the hop. On the A lthaea officinalis L. there 
a heavy curling h ad occurred a nd we quality it as m ortal because the taken plants were perishing 
in the flowering-season or before the blooming without any exception. As far as they had 
bloom ed, the blossoms wer e curly, too. 

110 


