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Svatopluk Šebek 

Septoria Digitalis Pa s s e r. jako původce nové choroby 
náprstníku vlnatého 

Úvod 

Rozšiřování osevních ploch léčivých rostlin, k němuž dochází u nás zvláště v posledních 
letech, a zavádění novýc h druhů léčivých rostlin do kultury, je kromě náležitých agrotechnických 

opatření, směfojících k dosažení vysokých sklizní jakostních drog, úzce spojeno i s poHebou 

jejich soust avné fytopathologické kontroly, která bohužel není u kultur léčiv ý!'h rostlin d osud 

náležitě prováděna. I když choroby a škůdci léč ivých rostlin v polních kulturách se zatím vysky

tují jen porůznu a nedošlo dosud k jejich vážnějšímu rozšífoní, přece jen s jejich rostoucí polní 

výrobou vzrústá i nebezpečí jejich škodlivého pi'.1sobení, které v určitých případech může zpúsobit 

i materiální ztráty farmaceutickému průmyslu , finančně značně poškodit pěstitele a zmařit 

práci, věnovanou porostům, která zv láště u kultur léčivých rostlin je dosti náročná a nákladná, 

protože je zatím většinou představována prací ruční. 

Současná literatura s thematikou pěstování léč ivých rostlin i literatura fytopathologická 
věnovala až dosud zdravotnímu st avu léčivých rostlin v kultuře nepatrnou pozornost, omezivši 

se většinou na údaje všeobecné, pHpadně jen n a stručné poznámky o jednotlivých chorobách 

a škůdcích . Zajištěni plánované produkce kvalitních drog dostatečně opodstatřmje nutnost 

podrobnějšího studia chorob a šk i'.1dců léčivých rostlin, neboť ochrana zdravotního stavu hospodář:·. 

ských rostlin, k nimž patří i léčivé a aromatické rostliny, je nedílnou součást í všech opatření 

v rostlinné výrobě. 

Předložená práce, popisující novou chorobu náprstníku vlnatého v polní kultufo, je pří 

spěvkem k fytopathologii léčivých rostlin ve smyslu shora naznačených problém ú. 

Část všeobecná 

Z 26 evropských druhů r. Digitalis L. přicházejí v našich kulturách zatím 
pouze dva - Digitalis purpurea L. a Digitalis lanata E hr h. - vysoce ceněné 
druhy léčivých rostlin, jejichž listy (Folia digitalis a :Eolia digitalis lanatae) , 
obsahující především glykosidy (případně látky jim a jejich štěpným produk
tům podobné) a saponiny, jsou základní surovinou k výrobě preparátů, velice 
důležitých v léčení některých chorob srdečních, zánětů mozkových, šílenství, 
vodnatelnosti a pod. Pokud se týká zdravotního stavu našich kultur těchto 
dvou náprstníků, nebyly zde dosud - kromě příležitostného výskytu někte
rých živočišných škůdců (zejména mšic a třásněnek) na Digitalis purpurea L. -
zjištěny vážnější choroby (jmenovitě choroby houbového původu) a škůdci , 
kteří by podstatně zasáhli do vývoje porostů a způsobili škody většího 
rozsahu. Jmenovitě pak u D.igitalis lanata E hr h. nebyly choroby a škůdci 
dosud známi. 
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Přes tuto skutečnost věnoval jsem při svých pravidelných kontrolách 
kultur léčivých rostlin v JZD Krchleby (okr. Nymburk) pozornost jejich 
zdravotnímu stavu. V červenci r. 1953 setkal jflem se zde v porostech Digitali8 
lanata E hr h. s novou chorobou houbového původu, kterou podle charakte
ristických příznaků popisuji níže jako spála (septorirnm) náprstníku vlnatého 
a která, - podle výsledků ]etošního soustavnl>ho sledování průběhu ochoření 
ro~tlin - může v některých místech vážně ohrozit pěstování náprstníku 
vlm1frho, zpúsobnjíc ztráty na výnosu a na jakosti sklizené drogy. Intensita 
ochoření náprstníku vlnatého spálou (septoriosou) v porostech uvedeného 
pěstitele a její letošní později zjištěné téměř epidemické rozšíření v dalších 
kulturách náprstníku vlnatého, které jsem mohl prohlédnout, nasvědčuje 
tomu, že počasí, letos ve středním Polabí mimořádně bohaté na. srážky, vytvá
řelo příznivé podmínky pro rozvoj a rozšíření zmíněné houbové choroby. J e 
velmi pravděpodobné, že spála (septoriosa) náprstníku vlnatého vyskytla se 
v letošním roce (a snad již i v minulých letech) i v ostatních krajích, kde je 
pěstování náprstníku vlnatého plánováno; nebyla jí však věnována náležitá 
pozornost a přes veškeré snahy, které jsem dotazovací akcí u jednotlivých 
pěstitelú věnoval zjištění jejího rozšíření, nepodařilo se mi vzhledem k malému 
počtu došlých nedostatečuých zpráv zjistit současnou situaci rozšíření této 
choroby a jejího původce na, území našeho státu. V tomto směru byl jsem nucen 
omezit se na nejbližší mně dostupné okolí. Nepochybuji však o tom, že choroba 
bude jistě daleko více rozšířena, než jak ukazuje poměrně skrovný počet mnou 
zatím zjištěných lokalit. 

V letošním roce způsobila tato choroba v kulturách náprstníku vlnatého 
v JZD Krchleby větší škody sklizňové a finanční; veškeré vykvetlé rostliny 
byly jí napadeny, listovft plocha jednotlivých rostlin pak byla touto chorobou 
napadena z 90 %. J e proto třeba jí v p.ř'íštích letech věnovat větší pozornost. 

Část speeiální 

Popis choroby 

Spála (septoriosa) náprstníku vlnatého začíná se objevovat na přízemních 
listech sazenic v prvním roce po výsevu v podobě nepravidelných, většjnou 
vfak okrouhlých hnědofialových až temně fialových skvrn různé velikosti, 
nejprve jednotlivých, později splývajících ve skupiny. Fialové zabarvení je 
podmíněno pathologickou tvorbou anthokyanu. Vzácně nacházíme na přízem
ních listech sazenic v prvním roce uprostřed fia]ových skvrn i odumřelé partie 
pletiva, většinou však choroba přezimuje v počátečním stadiu ve formě 
fialových skvrn. 

V druhém roce, kdy rostliny vykvétají, rozšiřuje se choroba kromě pří
zemních listů i na listy lodyžní, listeny a později i na tobolky. Ochoření rostliny 
probíhá v několika fázích: na listech a listenech prozrazují její přítomnost 
nejprve charakteristické tmavě fialové skvrny nepravidelného , zhruba okrouh
lého tvaru, od jejichž středu počíná nekrosa pletiva, takže v pokračujícím 
stadiu choroby objevují se na čepeli listú a listenů okrouhlé nebo oválné 
odumřelé suché fialově vroubené skvrny (viz obr. 1), v jejichž odumírajícím 
nebo odumřelém pletivu jsou ponořeny pyknidy původce choroby, makrosko
picky patrné jako drobné tečky. V pokročilém $tadiu zbarvují se obě strany 
listů a ]istenú hnědočerveně až karmínově hnědě, listy jsou dolú srpovitě 
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ohnuté, celá ro tlina je nápadná karmínov " hněda.vým až hH(•dým zabarvením , 
takže vypadá jako by byla ožehnutá. (Vzhledem k tomuto nápadnému klinic
k ému znaku používám pro popisovanou chorobu označení s pá 1 a, podle 
jejího původce pak se p to r i o s a). Od nekrotických Hkvrn na čepeli listú 
a listenů dochází konečně k nekros elého listu (viz obr. 2), který usychá 
láme se a opadává . Listová plocha začíná odumím podními listy lodyžními, 
takže se velmi často setkáváme s případy , kdy horní čá t hroznu je v plném 
květu, zatím co listy lodyžní a bstcny jsou odumfolé, případnl> již. odpadlé. 
Hostliny náprstníku vlnatého, onemocnělé spálou , jejíž nekrotické 8kvrny 
omrzují značnou část plochy listů a listenů v jejich assimilační činnosti , jsou 
ve srovnání s rostlil1ami zdravými ve vzrt°1stu zakrRlejší, květní lodyhy jsou 
ni~~ í. 

Spála náprstníku vlnatého objevuje se i na nezralých toboll<ách nejprve 
v podobě drobných fialových skvrn (veliko::;ti tečky). Pyknidy p -L1vodce této 
choroby na zralých tobolkú,ch jsou rozmí těny na nckrotisujícíeh i1artiích, 
vl'tšinou však po cel 'm povrchu tobolek, zejména však j ou lokalisoYány 
na vrcholu tobolky a v úžlabině v místech srůstu plodolistli (viz obr. a). 

l. Spála (septoriosa) náprstníku vlnatého. - Obr. 1: celkový vzhled choroby s charakte
ristickými fialově vroubenými su hými skvrnami s pyknidami původce choroby. - Obr. 2: ko
nečn' stadium choroby (n krosa li tu). - Obr. 3: sp álou n apadené tobolky n áprstníku v lnatého. -
Obr. 4: Septoria Digitalis P a s ser., pyknida (zvětšeno). - Ohr. 5: S ptoria Digitalis P a s se r. , 
spory (zvětšeno). - Orig. S. 8ebek. 
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Původce choroby 

Na níže uvedenýoh lokalitách byla zjištěna na listech, listenech a tobolkách 
náprstníku vlnatého, onemocnělého spálou, jako původce této choroby 
Septoria Digitalis Pa s ser. ze skupiny hub nedokonale známých ( Deutero
mycetes) (shluk Pycnomycetes, pomocná čeleď Zythiatae , oddíl Scolecosporeae 
S a c c.)*) 

Septoria D·igitalis Pa s se r in i, Funghi Parmensi, 1881 (Septor. No. 94) 
(teste Rabenhorst). - Saccardo, Sylloge Fungorum III : 534, 1884. - Allescher 
in Rabenhorst , Krypt. -Fl. I /VI : 774, No. 2237, 1901. 

Plodnice kulovité až cibulovité, s horní částí hrbolkovitě protáhlou, 100 ft X 97 µ veliké, 
v odumřelém pletivu hostitele ponořené a .z něho vystupující protáhlým ústím, které se makro 
skopicky jeví jako černé tečky na povrchu nekrotických fialově vroubených skvrn, hnědé až 
černohnědé, vyskytující se ve skupinách. 

Výtrusy protáhlé, na koncích tupě zaoblené, rovné n ebo mírně prohnuté, hyalinní, přehrád
k ami nedělené, 25- 36 µdlouhé, 15- 25 ,u široké, s větším počtem tukových kapének. 

Exempláře z náprstníku vlnatého v kulturách JZD Krchleby, které 
určoval Ing. Antonín Příhod a, i exempláře z dalších níže citovaných 
lokalit , ohledávané autorem, shodují se dobře makro- i mikroskopicky s popi
sem - i když velmi stručným - v Rabenhorstovi (4) (originální popis Passeri
niho byl nám bohužel nedostupný). 

Rozšíření původce choroby 

Septoria Digitalis Pa s s e r. byla popsána z listů Digitalis lutea, rostou
cího u Collecchia v sev. Italii. Literatura mně dostupná cituje pouze tuto 
lokalitu; rovněž tak výskyt Septoria Digitalis Pa s ser. na našem území 
nebyl dosud publikován. Naše nálezy, představující dosud nepopsaný výskyt 
druhu Septoria Digitalis Pa s ser. na zcela novém hostiteli, jsou kromě 
tohoto nového poznatku z biologie parasitické houby i zjištěním značného 
praktického významu. 

Uvádím proto přehled so učasné s ituace v rozšíření Septoria Digitalis P a s ser. na Digi
talis lanata E hr h. v ÓSR v pofadí, v jakém byly jednotlivé lokality zjištěny: 1. Krchleby (okres 
Nymbmk), v kulturách J ednotného zemědělského družstva v zahradě a„Na obci", VIL- IX. 1953 
leg. S. Šebek, det. Ing. A. Př'íhoda. - 2. Nymburk, velkoškolka Správy lesního hospodáfatv í 
v Nymburce (v dalším SLH), porůznu, 4. IX. 1953 leg. et det. S. Šebek. - 3. Býchory (okres 
Kolín), velkoškolka SLH Nymburk - lesní středisko Býchory, 8. IX. 1953, leg. et det. S. Šebek . -

Povaha choroby vyžaduje další podrobné sledování roz~íření druhu 
Septoria Digitalis Pa s ser. v ČSR nejen na Digitalis lanata E hr h. v kul
tuře a polokultuře , ale i event. zjištění , zda se snad nevyskytuje také na ostat
ních našich náprstnících a to jak v kultuře , tak i divoce rostoucích. Zajímavé 
a prakticky důležité by bylo také zjištění, zda Septoria Digitalis P a s s e r. 
má schopnost přecházet z náprstníku vlnatého na ostatní naše náprstníky, či 
zda tvoří specialisované biologické formy. 

*) V nomenklatuře syst ematick ých jednotek skupiny D euteromycetes přidržel jsem se práce 
K. Cejp a - V. Jiráska (1) , která i v terminologii odlišuje systematické jednotky uměle 
vytvořené skupiny D euteromycetes od systematických útvarů, vystavených na základě přiroze
n ého fylogenetického syst ému, uplatňujíc Domin o v o (1944) pojetí skupiny Deitteromycetes 
jako přívěsku kmene Eumycophyta. 
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Způ oby infekce 

Z výsledků podrobného sledování choroby a jejího vývoje ve vztahu 
k vývojovým stadiím jejího hostit le, které ji;;em běh m vegetace prováděl, 
vyplývají základní poznatky o způsobech infekce, k níž dochází trojím způ"o 
bem: a) n á k a z a . e m e ne m, b) in f e k c e v ě t r e m n e b o v o
d o u , c) inf e k c e z b y t k y na p ad e n ý c h r o st li n. 

2. Spála (septoriosa) náprstníku vlnatého. - Celkový vzhled napadených listů v různých 

stadiích choroby. - :Foto Dr St. Kaufmann. 

K infekci semena náprstníku vlnatého výtrusy původce choroby dochází 
při výmlatu semena onemocnělých rostlin, kdy tobolky musí být rozdrceny 
a semeno uvolněno. Při tomto mechanickém porušení tobolek , listenů, případně 
i horních lodyžních listů onemocnělých rostlin, k němuž dochází při výmlatu, 
porušují se pfirozeně i stěny pyknid parasita, čímž se uvolňují jeho výtrusy, 
které se rozptylují a ulpívají na drsném jemně jamkatém povrchu semena, 
s nímž se pak choroba šíří do kultur. Tímto způsobem byla k nám pravdě
podobně spála náprstníku vlnatého zavlečena z Maďarska, kde se setkáváme 
s divoce rostoucím náprstníkem vlnatým a odkud k nám také bylo původní 
semeno importováno. Rozšiřování houby Septoria Digitalis Pa s ser. semenem 
jejího hostitele nasvědčuje i ta skutečnost, že spála náprstníku vlnatého se 
vyskytla letos v kulturách některých středisek SLH Nymburk, kde se náprst
ník vlnatý v rámci přidružené lesní výroby pěstuje, a kam všude bylo dodáno 
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osivo z jednotné partie semen, připravené z kultury lesního střediska v Býcho
rech, kde jsem rovněž zjistil výskyt spály a které je tedy možno označit jako 
ohnisko rozšíření spály náprstníku vlnatého v kulturách SLH v Nymburce. 

Přenos choroby semenem náprstníku vlnatého představuje tedy nej 
obvyklejší zpúsob rozšiřování choroby, která může být takto zavlečena do kul
tur, zakládaných v místech, kde náprstník vlnatý dosud pěstován nebyl. Je proto 
třeba věnovat mu zvláštní pozornost jako základu preventivního boje proti 
chorob~. · 

Výtrusy houby, které ve shlucích vystupují z ústí pyknid, jsou snadno 
údery květních lat jedné rostliny o druhou, k čemuž často dochází zvláště při 
hustších výsadbách za větrného počasí nebo přímo vzdušnými proudy, přená
šeny s rostlin nemocných na rostliny zdravé. Takovýto způsob infekce můžeme 
označit jako infekci primární. Při studiu popsané choroby v kulturách v Krchle
bích setkal jsem se kromě toho i s rostlinami, na jejichž spodních listech a na 
tobolkách se spála projevovala ve formě typických fialových skvrn beze stopy 
:po pyknidách (tedy ve stadiu iniciálním), zatím co listy lodyžní a listeny pomalu 
podléhaly těžké nekrose (stadium finální). Označuji proto tento stav jako 
t. zv. infekci sekundární, předpokládaje, že při ní došlo k infekci některých 
dosud zdravých částí jinak nemocných rostlin výtrusy, zanesenými na tyto 
zdravé partie buď vzdušnými proudy ze sousedních nemocných rostlin , nebo 
výtrusy, které se na tyto zdravé partie dostaly z onemocnělých orgánů těchže 
jedinců buď větrem , nebo byly smyty kapkami vody při dešti, rose nebo 
zavlažovacím postřiku. 

K poslednímu způsobu infekce dochází zbytky napadených orgánú 
onemocnělých rostlin , které po svém odumření opadnou a při zpracování půdy 
se dostanou do země, odkud se nákaza rozšiřuje. Kromě toho může být 
choroba přenášena i rozdrcenými zbytky tobolek, listenů případně i listů , 
znečišt:ujícími vymlácené osivo. 

l\I e thody ochrany proti c horobě 

Protože onemocnění náprstníku vlnatého spálou b ylo v kulturách JZD Krchlehy zjištěno 

• až v drnhé polovině l'.:erven ce t. r „ kdy choroba byla již v pokročilém stupni svého vývoje, n eb ylo 

možno použít ochranných prostředků k jejímu zastavení. Z popsaného průběhu onemocnění 

a zpúsobu infek re vyplývají určité teoretické poznatky k provádění boje proti této chorobě. 

Preventivní ochrana náprstníku v lnatého před onemocněním spálou spočívá pfodevším 

v dúsledném moření osiva. ~e samotným l éčením choroby v době po objevení se jejích příznakú , 

případně s preventivní oc.:hranou rostlin po jejich vzejití, nejsou dosud zkušenosti; v pokusech 

s použitím některých fungicidů (na př. bordóské jíchy, Cupro, Sandoz a pod.) v boji proti 8epto

riose lnu, prováděných v roce 1952 R a tajem (5), ukázaly se tyto látky jako spolehlivě účin

kující prostřeuky proti druhu Septoria linicolct (S p eg. ) G ar., ať b yl postřik jimi použit preven 

tivně, či 48 hoclin po infekci. Bez pfodběžných laboratorních a polních pokusů, týkajících se 

především správné volby koneentrace roztoku postřikové látky, časové vhodnosti provedení 

postřiku a především vlivu postřiku na jakost lis tu h ostitele, n ení však možno doporučit aplikaci 

fungicidů, osvědčených v R atajových pokusech, v ochraně náprstníku v lnatého před onemocně 

ním spálou , protože nelze předem vyloučit nepříznivý v li v některých drnhů postřikových látek , 

pronikajících po provedení postřik'll prúduchy a parasitem poškozeným pletivem do t akto 

ošetřeného orgánu, rnL jakost listu a obsah a chemi ck é složení účinných látek) pro něž je list 

pěstován. 
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K zajištění dobrého zdravotního stavu náprstníku vlnatého při jeho dalším pěstování 

v obvodu kultur, kte ré již byly napadeny spálou, je třeba především půdu několikráte převláčet, 

podmítnout a na podzim provést hlubokou orbu tak, aby co největš í množstv í odpadlýeh odumře

lých částí onemocnělých rostlin bylo s půdy odstraněno (vláčení) , zbytek pak aby byl vpraven 

(podmít,kou a hlubokou orbou) pokud možno do nejhlubš ích vrste v ornil'e. Na pozemcích, na 

nic·hž byl pěstován náprstník vlnatý, napadený spálou, je třeba provádět stř'ídání kultur a nové 

kultury náprstníku vlnatého zakládat v eo největší vzdále nosti od pozemkú, na niehž byly 

loňského roku onemocnělé rostliny. 

V rámci pi'idružené lesní vý1·oby jsou léčivé rostliny často pěstovány v lesních polokultu

rál'h. T 1=tkov.ýto způsob pěstování náprstníku vlnatého nelze s hlediska péče o zdravotní stav 

jeho kultur dopornčit, prntože phrozenou obnovou léč i výeh rostlin v poloku lturách dochází 

k jejivh zplanění, takže náprstník vlmttý, zpla,něl ý tímto způsobem v lesních kulturách, unikl 

by snadno fytokontrole a mohl se stát zdrojem nákazy rostlin , pěstovaných v k11ltmách v les

nkh školká(·h nebo na pozemdch , lež ící( ~h poblíž lesních porostů se zplaněnými rostlinami. 

S preven t ivní ochranou náprBtníkn v lnn.Mho pfod onemocněním spálou úzce souvis í i otázka 

zajištění zdravého osiva, čemuž je třeba věnovat pozornost především v semenářskýeh kulturách 

náprstníku v lnatého. Doporučnji proto uložit všem množítelům náprstníku vlnatého důsledné 

provedení nogativníeh výběrú v semenáfakých porostech a včasné odstranění rostlin H charakte

ristickými příznaky počínající choroby z porostů dříve, než tvorbou pyknici a sporula<'Í jsou 

dány podmínky k rozšífoní nákazy větrem. 8 ohledem na intensitu výskytu spály náprstníku 

vlnatého v letošním roce bude třeba např'íště pfísnčji provádět polní pi"ehlídky porostú náprst 

nílrn vlnatého, př-ihlášených k mmáva('ímu Í'Ízení, a rozšíř'it normy pro uznávání porostů o zamít

nutí porostli, onemocnělých spálo11 (septol'ioso u). Konečnó bude tfobtt používat výhrarlně wma

ný('h osiv a nikoli semen, sebran,ýeh ze zplarn'.ílýc h rostlin nebo z porostů, kte ré nebyly k u:.máva 

dmu řízení přihlášeny, příp. kte ré nebyly uznány u nejso u t edy zárukou dourého zdravotního 

stf1vu. 

Závěr 

V předložené práci „S~ptoria Digitalis Pa s ser. jako původce nové 
choroby náprstníku vlnatého" popisuje autor novou chorobu houbového 
púvodu, která se v letošním roce objevila v kulturách náprstníku vlnatého 
(Digitalis lanata E hr h .) v JZD Krchleby (okres Nymburk) a· na několika 
dalších lokalitách v okrese Nymburk a Kolín. Popisovaná choroba se projevuje 
na listech , listenech a tobolkách nejprve v podobě hnědofialových až temně 
fialových skvrn, od jejichž středu začíná v postupujícím průběhu onemocnění 
nekrosa pletiva, později objevují se na čepeli listů a listenů odumřelé suché 
fialově vroubené skvrny s pyknidami původce choroby. Odumíráním pletiva 
a objevením se těchto su chých skvrn počíná nekrosa celého listu, který později 
opadává,. Rostliny, napadené spálou, jsou zakrslejší, nižší a jsou nápadné 
karmínově hnědavým zabarvením. Spála náprstníku vlnatého způsobuje 
značné škody v jeho kulturách, protože nekrosou listů snižuje sklizeň a znehod
nocuje získanou drogu. Jako původce této nové choroby byla zjištěna houba 
8eptoria Digitalis Pa s ser. ( Deuteromycetes ), která byla popsána Pa s se
r in i m z listů Digitalis lutea u Collecchia v sev. Italii. Ceské nálezy na Digi
talis lanata E hr h. , uváděné autorem, představují dosud nepopsaný výskyt 
druhu 8eptoria, Digitalis P a s s e r. na novém hostiteli. 
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Choroba se rozšiřuje semenem, větrem nebo vodou, a zbytky onemocně
lých rostlin. Z method ochrany proti spále náprstníku doporučuje autor 
důsledné moření osiva, používání výhradně uznaných osiv, odstranění zbytků 
napadených rostlin, pečlivou přípravu pozemku, zvláště hlubokou orbu, 
střídání kultur a pěstování náprstníku vlnatého a co největší vzdálenosti 
od pozemků, na nichž byly loňského roku onemocnělé rostliny. Autor navrhuje 
dále včasné provádění negativních výběrů v množitelských porostech náprst 
níku vlnatého a zamítnutí porostů , onemocnělých spálou, během uznávacího 
řízení. 
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CB. Ille6e1c 

Septoria Digitalis Pa s ser. - Boaoy~HTeJ1L HoBoii omre3HH HarrepCTHI:IKH 

onymeHHoií (Digitalis l'!nata E hrb.) 

B rrp1rneAeHHOÍÍ pa60Te «Septoria Digitalis P a s s e r - B036YAHTeJih 
HOBOŘ 6oJie31-rn; HarrepCTHHI-m orryrneHHOM» aB'l'OP OITHChIBaeT HOBYIO 6oJie3Hh 
rpn6RoBoro rrponcxom.n;e1-nrn, rroHBHBrnyiocH B aToM ro.n;y Ha RYJihTy_pax 
HanepcTHHRH onyrneHHOM (Digitalis lanata E h r h.) Ha TeppnTo_pnn ceJihCRO
xoaHňcTBeHHoro ROoneTap1rna RpxJie6M ( OR_pyr HHM6ypR) u Ha em;e HeCROJih
RHX MecToHaxom.n;eHHHX B oRp. HnM6y_p1-rn u RoJIHHa. 

OnncMBaeMaH 6oJie3Hh rr_poHBJIHeTca Ha JIHCThHX, rrpH~BeTHHRax H Ro
po6olffiax CHa"tJaJia B BH,D;e JIHJIOBo-6yphIX H Aai:Ke TeMHo-<f>uoJieTOBhIX IlHTeH' 
ll3 ~eHTpa ROTOphIX HaqnHaeTCH rrporpeCCHBHOe aa6oJieBaHHe TRaHu HeRp030M, 
3aTeM Ha JIUCThRX ll rrpH~BeTHHRax IIORBJIHIOTCH OTMeprnne cyxue, <f>noJieTOBO
ORRllMJieHHhle IlHTHa c IlHRHU,[l,aMH B036y.n;nTeml 6oJie31-m. 0TM:UpaHHeM TRaHH 
H IlOHBJieHHeM 8THX cyxnx IlHTeH HR'IHHaeTCH HeKp03 Bcero JlllCTa, ROTO_phIH 
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nosm e orra,lJ,aeT . IIopameHHLie rrHTHMCTOCThIO (cerrTopaosoM) pacTeHHH 
Hegopa3Bl1Bllll1eCH, 60.rree HM3Rl1e 11 ÓpocaJOTCH B r.rrasa CBOeH ImpMMH06ypo:ti 
oHpacRoti. CenTop11os ttarrepcTHHHl1 onyrne1rnoti rrp11noctt'l' orpoMHhn1 Bpen 
KYJibTypaM, TRH HaK OT HeHpo3a Jil1CTheB IIOHMi:HaeTCH ypomati 11 06ec1~eHM
naeTCH rro.rryqaeMaH npora. 

Bos6y,r:i;11Te.rreM 3Toi1 HOnoti 60.rresHtt HB.rrHeTcH rp1160R S eptoria Digitalis 
P a s s e r. (Deuteromycet es) , 01n1caHHLití: Ilaccep11tt11 no JrnCThHM Digitalis 
lutea, p acTyru;etí: y Kom 1eHx1111 n cenep1-wii lhaJurn. Ilp11Be.nem1L1t'1 aBTopoM 
BHA Septoria Digitalis P a s se r. - rptt60H: , 06n apy11rntt1Jh1tí: n l.J'ex1u1 , 
Ha HOBOM pacTe1-11111-xosmrne Digitalis lanata E hr h. rrpcncTaBJCHeT cofíoil 
em;e .n,o c11x nop HeorrttcaHHhJ:ti MaTepttaJr. 

BoJJe3Hb pacrrpocTpamrnTcH rrpa noMom;i,1 ceMHH, BeTpa, BOT\hl n ocTaT
HaM11 nopa;cHeHHhIX pacTe1-rntí:. ÁBTOp p eHOMCH,IJ.yeT, B Ha'IeCTBe oxpaHhl OT 
rerrTopuosa uarrepcTHHIUI onymem-roil' , MCTOA 11oc.rre,a.0BaTe.rchHOro npoTpaB.rm 
BaHHH ceMHH, yn0Tpe6.rre1-me 11ClW IO'IHTeJibHO OT6op1-1oro rroceBIIOro Ma're
p1rn.rca, yttwrTomemrn ocTaTHOB sa6o.rreBlIIMX pacTeH11tí:, TIIJ;aTeJChHYJO no,n
r oTOBHY y1.rncTHOB )];JCH rroceBa' oco6ein-IO r.rcy6oHyIO BCTialIIRY' CMeHy Ry.rrhTYP 
11 pasBe.n;eH11e HarrepcTH1-m11 onyme1-rnoíi: no B03MOmHOCTM na 60.rchWOM pac
CTOH1-11111 OT IlOJielf C paCTCHl1HMl1 1 sa60JieBllll1MM B npep;meCTBYJOIIJ;CM ro):(y. 
,II;a.rree aBTop npe;a;.rcaraeT cnoenopeMeHHoe nponenerrne neraTMBHoro oT6opa 
H I{ Y JChTypax 1rnnepcTHHR11 onyme1rnoit 11 y cTpaHeHtte pacTem1i1: sa60Jrnnm11x 
(•enTOptt030M, HaXO,!l,11;BlllHXCH IIOA Herrocpep;CTB8HHbIM 1rn6mogeu11eM. 

S v . 8 e b e k: 

Septoria Digitalis Pa s s c r. als Errcger der neuen Wolllingerhutblumen

krankhťit 

In der vorlif1genden Arbeit besch reibt der Autor eine n eue P iJzkra nkhe it, di e in di esem 

Jahre in de n F eldkulturen d er W oJlf inge rhutblume ( Digitalis fonata E hr h.) zu Krchleby 

(Bez. Nymburk) und a uf einigen weiteren Standorten im Bezirk Nymburk u nd K olín e rschien. 

Diese Krankheit zeigt sich an den Bhi-tt ern , N ebenbla ttorn und K apseln zuers t in de r Forro 

braww iolet t- bi s dunkelviolettforbi ger Flecke; von der Mit t e di eser F Jecke beginnt im fort 

schreit enden Vorla.uf der :Kra.nkhe it d ie Gewebenek rosis, sp ater erscheinen an der Pla tte der 

Blitt ter und Nebenblatter trockene ab gestoruene v iolet t e ingepfropfte Flecke mit F ruchtgeh a usen 

des Erregern de r Krankheit, d as L nub fa,llt spa.t er ab . Diose n eue Krankheit n ennt der Autor 

Scha d aC'h . Die vom SC' ha rlach h efallen en Pfla nzen sind ve rkruppelt, nied riger als gesunde 

P fl anzen und sin<l dml'h ihre lrnrminbraune F a:rbe a nffallen <l. D er vVollfingerhutRch a rlach 

vemrsach t b edeutende Scha den in den Kulturen dieser H ei lp flan ze, cla die Bli:Ltternekrosis die 

B la tterfechs ung von Digitalis lanata E h r li. e rniedrigt und <lie gewonnene Droge entwertet. 

Als E rreger di ese r n eu en Kran kheit wa.r Septoria Digital is P a s ser. ( Deuteromycetes ) , 

die von P asserini a us den Bli:ittern der D 1:gitalis lutea b ci Collecch io (Norditalien) beschrieb en 

wurde, fest gest ellt. Die t schechischen Befw1de des Schm arot zers a uf <ler Digitalis lanata E hr h. 

st ellen eine bish er nid-1t beschri eben e Erscheinung von Septoria Digitalis P a s liJ e r . auf eine r 

neuen Niihrpflanze v or. 
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Die Krankhe it wird durch die Samen, den Wind oder Wasser und die R este der erkrankten 

Pflanzen verbreite t. Von den Schutzmethoden gegen don Wollfingerhutsch a rlach empfiehlt der 

Autor d as Samenbeizen, die ausschli essliche Benútzung nur anerkannter Samen, di o Beseitigung 

von R esten der erkrankten Pflanzen, eine sorgfaltige Vorbereitung des Bodens, bcsomlers den 

ti efen Aekerba u, das W echseln der Kulturen w1d den Wollfingerhutbau in der g rossten Ent

fernung von den Grnndstúcken , an wclehen rles vorigen J ah res die erkrnnkte n Wollfingerhu t

pflanzen gepflanzt wal'en. W eitel' schlagt der Autor eine rechtzeitige NegativauBwahl in den 

Verpfl anzungsbestanden der Wollfingerhu t blume und dio Abweisung von Scharlach erkrankter 

Bestande w~ihr nd des Anerkormungverfahrens vor. 
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