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Nemoci přenášené v půdě jsou způsobeny půdními 
patogeny, což je skupina mikroorganismů, které mo-
hou způsobovat snížení nebo omezení výnosu u plo-
din s nízkou tolerancí. Patogeny přenášené v půdě 
zahrnují nematody, plísně, bakterie, a dokonce i viry. 

Jakmile jsou půdní patogeny přítomny v půdě, mohou 
být kontrolovány chemickou fumigací půdy. Fumigace je 
ovšem nákladná (není ekonomicky proveditelná na roz-
sáhlých plochách polní produkce) a neselektivní (většina 
živých organismů v půdě, včetně prospěšných a sapro-
fytických mikroorganismů je fumigací zasažena). Pokud 
je přijata vhodná strategie ochrany zdraví půdy, lze za-
bránit vypuknutí chorob přenášených v půdě (odkaz na 
praktické přehledy EIP AGRI: https://ec.europa.Eu/eip/
zemědělství/sites/agri-eip/files/eip-agriinfogra-phic-
soilhealth2015.pdf). Zdravotní stav půdy je udržován 
nebo zlepšován pomocí 4 doporučených zemědělských 
postupů projektem Best4Soil.

Obr. 1: Nehybná cysta samice nematody (Heterodera schachtii), 
rozšiřující se na kořenech zelí.

CHOROBY PŘENÁŠENÉ V PŮDĚ: 
PRAKTICKÉ INFORMACE 
Tento praktický přehled obsahuje doplňující informace k videu Best4Soil 

Choroby přenášené v půdě: Praktické informace. https://best4soil.eu/videos/17/cs
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NEMATODES AND FUNGI

Tyto dvě skupiny organismů zahrnují většinu půdních 
patogenů, které jsou z hlediska ekonomických dopadů 
relevantní. V databázi Best4Soil (LINK) najdete infor-
mace o nematodách a půdních houbových patogenech 
hlavních polních plodin, zeleniny a zeleného hnojení 
pěstovaných v Evropě.

Nematody jsou malí červi, většinou mikroskopické ve-
likosti, jejichž výskyt je ovlivněn teplotou půdy a obsa-
hem vlhkosti. Proto existují některé druhy, které se více 
přizpůsobily podmínkám v jižní Evropě a jiné podmín-
kám severní Evropy. Nematody preferují písčité půdy, 
ale některé druhy jsou také běžné v jílovitých půdách. 
Je zásadní pochopit jejich životní cyklus. Některé druhy 
mají určitá stádia, při kterých infikují kořeny, některé pak 
například nepohyblivé dospělé samice (Obr. 1).

1 Saprofytické organismy se podílí na rozkladu odumřelých organických 
látek v půdě.

Plísňové infekce jsou také ovlivněny teplotou půdy a ob-
sahu vlhkosti. Oomycety a Chitridia jsou mikroorganismy, 
které produkují bičíkové spory. Jedná se o spory, které 
jsou schopny plavat ve vodou naplněných pórech půdy, 
čímž se pohybují od nemocných ke zdravým kořenům 
a velmi účinně šíří nemoc. Navíc většina houbových 
patogenů produkuje poměrně odolné spory, které jim 
umožňují přežít delší dobu v půdě. Takové klidové struk-
tury zahrnují chlamydospory, oospory, mikrosklerocia 
nebo sklerocia (Obr. 2). Existují zprávy o mikrosklerociích 
nebo sporách cyst, které přežívají v půdě déle než 10 let.

2 Oomycety a Chytridia byly historicky identifikovány jako houby, ale v 
souřasnosti již nejsou zahrnuty do říše hub.

Obr. 2: Příklady klidových struktur hub (shora dolů a zleva doprava): Scle-
rocia; Chlamydyospory; Oospory; Microsclerotia.
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Jak nematody, tak plísně mohou přežít v půdách v 
podobě klidových struktur nebo těl připevněných ke 
kořenům odloučeným při odstraňování napadené plodi-
ny. To je důvod pro plánování přesných osevních sledů 
tak, aby se zabránilo šíření půdních patogenů v půdě. 
O střídání plodin se můžete dozvědět více ve videu 
Best4Soil Video 12 (https://best4soil.eu/videos/12/cs). 
Existují i jiné postupy, které vám pomohou zlepšit zdraví 
půdy, a tím snížit výskyt patogenů přenášených v půdě, 
zvýšit výskyt prospěšných organismů a zlepšit úrodnost 
vaší půdy. Na tyto postupy jsou zaměřena videa a prak-
tické přehledy Best4Soil. Další informace naleznete na 
naší webové stránce www.best4soil.eu 

PŘÍZNAKY A DIAGNÓZA 

Protože půdní patogeny jsou mikroskopické a nacházejí 
se v půdě, je jejich detekce obtížná, dokud se neobjeví 
symptomatické rostliny. Příznaky nemocí přenášených 
v půdě (nazývaných také telurická nebo edafická 
onemocnění) se mohou podobat jiným biotickým nebo 
abiotickým stresům, ale celkový vzhled postižených rost-
lin je podobný. Vykazují příznaky, jako je vadnutí, chlo-
róza (žloutnutí listů), suché listy, epinastie nebo rozklad 
rostlin. Tyto viditelné příznaky nadzemních částí rostlin 
odpovídají poškození způsobenému půdními patogeny. 
Lze je rozdělit do dvou typů: Poškození kořenů a/nebo 
báze stonku a poškození cévního systému. Příklady první-
ho typu poškození se objevují u houbových patogenů, 
jako jsou Pythium aphanidermatum nebo Colletotrichum 
cococodes (Obr. 3 a 4), ale také u nematod (Obr. 5).

Obr. 3: Příznaky hniloby 
stonku okurky způsobené 
Pythium aphanidermatum. 

Obr. 4: Příznaky kořenové hniloby způsobené Colletorichum cocodes; 
Počáteční fáze (nahoře) a pozdní fáze (dole) u kořenové infekce rajčete

Obr. 5: Špatně rostoucí 
kořeny cibule způsobené 
Meloidogynem fallax. 
Hloučky tvořené nematod-
ami viditelné na kořenech. 

Takové poškození je způsobeno infekcí kořenů patoge-
nem, který ničí kořeny a/nebo nadzemní část rostliny, 
takže není schopna absorbovat nebo transportovat vodu 
a živiny. Vaskulární choroby způsobují kolonizaci xylému 
rostlin houbou, která ucpává rostlinné cévy, snižuje tlak 
vody v listech a uvolňuje toxiny do rostliny (Obr. 6)

Obr. 6: Xylém rajčat, na kterém lze vidět nekrózy způsobené Verticillium 
dahliae.
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Tyto příznaky lze snadno zaměnit s nedostatkem vody 
a mohou vést k vydatnějšímu a častějšímu zavlažování, 
které samo o sobě může zvýšit rychlost a šíření infekce v 
případě onemocnění přenášeného v půdě. Rostliny na-
padené půdními patogeny se objevují pouze v částech 
porostů nebo v řádcích plodin, homogenní a všeobecná 
nákaza pokrývající celé pole se obvykle na počátku vývo-
je nemoci nepozoruje.

Diagnóza původce nemoci je nezbytná, protože různé 
patogeny nebo jiné podmínky prostředí mohou vyvolat 
stejné příznaky. Některé z výše uvedených mikroskop-
ických struktur mohou pomoci identifikovat patogen, ale 
pro spolehlivou diagnózu je nutné kontaktovat specia-
lizované laboratoře. Kontrola každého patogenu bude 

PROSPĚŠNÉ A SAPROFYTICKÉ ORGANISMY

Je třeba si uvědomit, že v půdě nežijí pouze škodli-
vé mikroorganismy, 99 % mikroorganismů žijících v 
zemědělské půdě není patogenní. Většina je saprofyti-
cká, což znamená, že se podílejí na rozkladu a minerali-
zaci odumřelých organických látek, což je nezbytné pro 
udržení úrodnosti půdy. Hmyz a roztoči iniciují rozklad 
organické hmoty, žížaly pokračují v přeměně organické 
hmoty na humus, později nematody produkt upraví, 
následují houby, které se podílejí na agregaci organické 
hmoty, a nakonec bakterie postupují s mineralizací a oxi-
dací nebo redukcí minerálních látek, a jejich zpřístupnění 
pro kořeny rostlin.

Obr. 7: Vadnutí před smrtí rostliny rajčete

Obr. 8: Epinastie v rostlině okurek.

Vadnutí se objevuje zpočátku na nejmladších listech a 
obecně v nejteplejší část dne. S postupujícím vývojem 
nemoci je v průběhu dne patrnější vadnutí, někdy do-
konce i úplné usmrcení rostliny (Obr. 7). Chloróza, nekró-
za nebo jednoduše epinázy (zelené vadnutí se zánikem 
rostlinných orgánů) se mohou objevit před tím, než se 
objeví obecný příznak vadnutí (Obr. 8).

vyžadovat jiné řešení a znalost vztahu hostitel x patogen 
je zásadní pro úspěšnou kontrolu. Best4Soil poskytuje 
znalosti o vztahu hostitel - rostlinný patogen nebo nema-
toda pomocí dvou databází (link to scheme).
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