Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti

Kdo škodí na poli
Fytopatogenní mikroorganismy a škůdci rostlin
Rostliny může během vegetace poškozovat mnoho různých
druhů virů, bakterií, hub a živočichů, kteří narušují celist
vost rostlin i jejich fyziologické funkce. Následkem těchto
poruch obvykle dochází ke snížení výnosu plodin a zhor
šení kvality sklizených produktů.
Mezi nejčastější problémy v ochraně rostlin patří změny
vlastností škodlivých organismů – vznik rezistence vůči
prostředkům ochrany, překonání genů odolnosti, změna
virulence (schopnost vyvolat onemocnění) nebo šíření
nových organismů do nepůvodních oblastí.
V Národním programu se nalézá 895 kmenů virů, 270 kmenů
bakterií, 2 270 kmenů hub, 33 chovů škůdců. Mnoho druhů
a kmenů fytopatogenů se uchovává, aby bylo možné zkoumat jejich vlastnosti a hledat způsoby, jak před nimi rostliny
chránit.

Příznaky napadení pšenice rzí plevovou
(Puccinia striiformis f. sp. tritici)

Letní spory rzi plevové (Puccinia striiformis f.
sp. tritici)

Nekonečný příběh šlechtění
Neustálé změny v genomu škodlivých organismů jsou
důvodem k tomu, že šlechtění na rezistenci vůči nim
je nikdy nekončící proces. V roce 2014 došlo v západní
a střední Evropě k epidemickému výskytu rzi plevové
(Puccinia striiformis f. sp. tritici) na pšenici. Při testování
se zjistilo, že rasa rzi pojmenovaná Warrior překonává
dokonce 11 genů rezistence pšenice k tomuto patogenu.
Výnos pšenice může při silném napadení rzí plevovou
poklesnout až na 30 %.

Zmizí tisíce let staré olivovníky?
Již více než 10 milionů stromů olivovníku má v Itálii na
svědomí bakterie Xylella fastidiosa, zavlečená ze Střední
Ameriky se zásilkou okrasných rostlin. V roce 2013 byla
tato bakterie poprvé zjištěna v Evropě, a to v jižní Itálii
v provincii Lecce (region Apulie). Během dvou let způsobila
kalamitní napadení olivovníků na ploše více než 90 tisíc
hektarů. Jediným způsobem ochrany je zamezit její šíření,
a tak jsou v oblasti výskytu káceny a spalovány infikované
stromy stejně jako stromy bezpříznakové. Takto lidstvo
přišlo i o kulturní dědictví v podobě památných, tisíce let
starých olivovníků.

Staré olivovníky rostoucí v Apulii (Itálie)

Úspěšné tažení světem

Napadení hrušně bakterií Erwinia amylovora

Mikroskopická houba Puccinia phragmitis –
dvoubuněčné spory této rzi. Rzi rodu Puccinia napadají všechny druhy obilnin, zejména
pšenici.

Víte, že napadení révy vinné rostlinnými viry snižuje
cukernatost hroznů a mošt je potom nutné doslazovat?
Viry také dokáží způsobit problémy s množením révy –
podnož nesroste s roubovanou odrůdou.

Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata) byla
zpočátku bezvýznamný brouk okusující listy planých druhů
rodu Solanum ve Skalistých horách v USA. Poté, co se zde
začaly pěstovat brambory (původem z Jižní Ameriky), pře
orientovala se na tento nový druh potravy. Dnes se vysky
tuje na 16 milionech km² v Americe, Evropě a Asii a je nej
významnějším škůdcem brambor. A to i díky tomu, že je
rezistentní vůči některým insekticidům. Specifická bodová
mutace, která jí původně umožňovala žír na toxických pla
ných rostlinách (rodu Solanum), je v populaci mandelinky
díky tlaku používaných insekticidů stále zastoupená.

Instituce uchovávající tyto genetické zdroje: Chmelařský institut s. r. o. – Sbírka patogenů chmele � Univerzita Karlova – Sbírka zemědělsky a potravinářsky významných kultur toxinogenních, fytopatogenních a entomopatogenních
hub � Univerzita Palackého v Olomouci – Sbírka fytopatogenních mikroorganismů (fytopatogenních hub, vybraných fytoplazem a izolátů virů, a hospodářsky významných sinic a řas) � Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s. r. o. – Sbírka patogenních virů ovocných dřevin a drobného ovoce � Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. – Sbírka fytopatogenních virů brambor � Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. – Sbírka fytopatogenních virů
a kolekce virových patogenů na ovocných dřevinách a révě vinné v technickém izolátu, Sbírka fytopatogenních a dalších zemědělsky významných hub, Sbírka fytopatogenních baktérií, Sbírka rzí a padlí travního, Sbírka živočišných škůdců
zemědělských plodin a jejich antagonistů � Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. – Sbírka virů okrasných rostlin, Česká sbírka fytopatogenních oomycetů
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Kdo škodí ve spíži
Mikroorganismy a bezobratlí
poškozující skladované produkty
Skladované rostlinné produkty hostí velké množství mikro
organismů (hub, bakterií, virů), které v nich žijí většinou
zcela bez známek přítomnosti. Skutečné škody způsobuje
jen několik z nich.
Zemědělské produkty ve skladech nejvíce poškozují houby,
živočichové a bakterie; a to buď jejich rozkladem, požerem
nebo produkcí toxických, alergenních a karcinogenních
látek.
Skladištní škůdci (živočichové) ročně zničí průměrně 20 %
celosvětové zemědělské produkce.
Závažné zdravotní riziko ve skladovaných produktech
představuje přítomnost mykotoxinů, což jsou sekun
dární metabolity mikroskopických hub. Nejvýznamněj
šími producenty mykotoxinů v ČR jsou houby rodů Fusarium, Penicillium a Aspergillus. V našich podmínkách jsou
mykotoxiny nejčastěji nalézány v obilovinách, olejninách
a v ovoci – jsou to aflatoxiny, ochratoxin A, patulin, fumo
sininy a DON (deoxynivalenol).

Brouk pilous rýžový (Sitophilus oryzae)

V Národním programu je 155 chovů škůdců a kolem
300 kmenů hub.
Největším hmyzím druhem chovaným ve sbírkách Výzkum
ného ústavu rostlinné výroby je obří šváb. Jedná se o švába
velkokřídlého (Archimandrita tessellata), dorůstající až do
velikosti 7,5 cm.
Skladištní škůdci doprovázejí lidskou civilizaci od jejích
začátků. Brouk pilous (Sitophilus), který byl znám jako
významný škůdce potravin již ve starém Egyptě, je jeden
z nejvýznamnějších škůdců i v dnešní době.

Živé kultury mikroskopických hub ve zkumavkách na agarovém živném mediu – především
druhy izolované z potravin

Mikroskopická houba Aspergillus flavus
(pohled světelným mikroskopem)

Mikroskopická houba Penicillium chrysogenum (pohled elektronovým mikroskopem)

Spory mikroskopické houby Fusarium culmorum (pohled světelným mikroskopem)

Instituce uchovávající tyto genetické zdroje: Masarykova univerzita – Sbírka mikroorganismů vztahujících se k potravinářským technologiím a produktům � MILCOM a. s. – Sbírka mlékárenských a pekárenských kontaminantů � Univerzita Karlova – Sbírka zemědělsky a potravinářsky významných kultur toxinogenních, fytopatogenních a entomopatogenních hub � Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. – Sbírka fytopatogenních a dalších zemědělsky významných hub,
Chovy a sbírky skladištních škůdců, roztočů a mikroskopických hub
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Houby jedlé a léčivé

Límcovka vrásčitoprstenná (Stropharia rugosoannulata) – hnědá forma

Jedlé a léčivé houby se šlechtí podobně jako rostliny. Cílem
je zvýšit jejich produkci, výživovou a senzorickou hodnotu.

Hlíva máčková (Pleurotus eryngii) – vznikající a dospělé
plodnice při komerčním pěstovaní

1.

Řada jedlých a léčivých hub obsahuje široké spektrum níz
komolekulárních (terpenoidy, diterpeny, adenosiny) a vyso
komolekulárních (β-glukany) látek, které zvyšují imunitu
člověka vůči virovým a bakteriálním chorobám a pomáhají
při prevenci a léčbě různých onemocnění (vč. rakoviny či
cukrovky).
V kolekcích Národního programu se uchovává kolem 300
kmenů jedlých a léčivých hub. Sbírky hub slouží jako zásobárna genetických zdrojů pro šlechtitele i pěstitele.
Ačkoliv ve světě se v současné době pěstuje okolo 20 druhů
hub, v ČR jsou to zatím pouze žampión dvouvýtrusý, hlíva
ústřičná, hlíva máčková a shiitake. Většina pěstovaných
jedlých a léčivých hub se do ČR dováží. Oproti jiným stá
tům světa se u nás větší množství jedlých a léčivých hub
nasbírá v přírodě, než vypěstuje v pěstírnách.
Některé jedlé a léčivé houby (např. hlívu ústřičnou, lím
covku lupenito-vrásčitou) si může běžný člověk vypěstovat
sám doma.

1. Plodnice kačenky
náprstkovité (Verpa
conica) – druhu jedlé
houby s potenciálem pro zahradní
pěstování

2.

2. Tvorba sklerocií na
podhoubí kačenky
náprstkovité
3. Mikroskopická
struktura sklerocia

3.

Instituce uchovávající tyto genetické zdroje: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. – Sbírka basidiomycetů hospodářsky významných pro zemědělství � Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. – Sbírka fytopatogenních a dalších zemědělsky významných hub, Sbírka jedlých a léčivých makromycetů
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Bez nich by to nešlo
Mikroorganismy používané při výrobě potravin
Mikroorganismy jsou nezbytné pro výrobu mnoha potra
vin včetně chleba, sýrů, jogurtů, piva, vína, kysaného zelí
a masných výrobků.

Mléčné výrobky
Mlékárenské mikroorganismy představují skupinu bakterií,
kvasinek a vláknitých hub, nezbytnou při výrobě mléčných
výrobků – jogurtů, sýrů, kefírů a zákysů.
Nejčastěji se využívá jejich schopnosti fermentovat laktózu
a jiné mléčné cukry a produkovat především kyselinu mléč
nou a exopolysacharidy, které způsobují zahuštění výrobků.
Při výrobě mléčných výrobků se používají směsné kul
tury sestavené z nejefektivnějších kmenů bakterií mléč
ného kvašení, případně doplňkových kmenů s žádoucími
vlastnostmi (protektivní, probiotický). Například základní
smetanová kultura je tvořená kombinací bakterií a pou
žívá se k zakysání mléka a vzniku sýřeniny pro výrobu
sýrů. Na rozdíl od ní obsahuje kefírová kultura také kva
sinky. Některé kultury, jako například ementálská, obsahují
bakterie propionového kvašení, které jsou zodpovědné za
tvorbu ok v sýrech. Mazové kultury obsahují směs bakte
rií a kvasinek, které dávají specifickou vůni sýrům zrajícím
pod mazem – syrečky, Romadur.

Lyofilizované pivovarské kvasinky

Pivo
Produkce piva je neodmyslitelně spojená s pivovarskými
kvasinkami. Kvasinky Saccharomyces pastorianus (spodní
pivovarské kvasinky) se používají pro výrobu piva typu
ležák, kvasinky Saccharomyces cerevisiae (svrchní pivovar
ské kvasinky) jsou vhodné pro výrobu pšeničných piv, ALE,
IPA.
Víte, že na výrobu jednoho tupláku ležáku je potřeba
polévková lžíce pivovarských kvasinek?
Víte, že v malém kelímku živého jogurtu je 150 miliónů
bakterií?
Víte, že mikroskopická houba Fusarium venenatum je vyu
žívána k produkci mykoproteinu, který je po určité úpravě
alternativou bílkovin masa?

Někteří zástupci rodu Lactobacillus jsou součástí mlékařských kultur, další kmeny mají
probiotické vlastnosti. (přirozená autoflorescence L. kitasatonis)

Saccharomyces cerevisiae – kvasinka s rozmanitým využitím v potravinářském průmyslu (v pivovarnictví, vinařství, lihovarnictví
i v pekařství)

V Národním programu se uchovává 1 046 kmenů bakterií
a 382 kmenů hub (včetně kvasinek). Kmeny pivovarských
kvasinek jsou historické produkční kmeny používané v českých a německých pivovarech. V posledních letech byla
sbírka doplněna o skupinu mikroorganismů, které mají
schopnost pivo kazit nebo negativně ovlivnit jeho kvalitu
během výroby.

Instituce uchovávající tyto genetické zdroje: Masarykova univerzita – Sbírka mikroorganismů vztahujících se k potravinářským technologiím a produktům � MILCOM a. s. – Sbírka mlékárenských mikroorganismů Laktoflora � Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a. s. – Sbírka pivovarských mikroorganismů � Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. – Sbírka průmyslově využitelných mikroorganismů
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Zdravé zvíře, zdravá potravina
Živočišné viry a zoopatogenní bakterie
Živočišné viry a zoopatogenní bakterie jsou původci různě
závažných onemocnění zvířat; ať už hospodářských, volně
žijících či zvířat v zájmových chovech.
V Národním programu se uchovává 592 kmenů živočišných
virů a 1 533 kmenů zoopatogenních bakterií. Kmeny slouží
především při diagnostice původců chorob, pro přípravu
vakcín a výzkum. Ve sbírkách jsou i takové mikroorganismy,
jako je původce afrického moru prasat, ptačí chřipky a moru
včelího plodu.
Některá infekční onemocnění zvířat jsou přenosná na člo
věka (tzv. zoonózy). K infekci dochází při kontaktu s infiko
vanými zvířaty, prostřednictvím přenašečů či kontamino
vanými potravinami.
Významné virové a bakteriální zoonózy v ČR: kampylobak
terióza a salmonelóza (častý zdroj infekce: kontaminované
kuřecí maso), tularémie (častý zdroj infekce: maso infiko
vaných zajíců), listerióza (zdroj infekce: kontaminované

potraviny, zejména mléčné výrobky), lymeská boreli
óza (přenašeč: klíště obecné), klíšťová encefalitida (zdroj
infekce: klíště obecné, případně kontaminované nepasteri
zované mléko).
Někdy mohou být zvířecí nemoci přenosné na člověka i pří
nosem. Například oslabený virus kravských neštovic použil
E. Jenner v roce 1796 pro výrobu vakcíny chránící před těž
kým, často smrtelným onemocněním pravými neštovicemi.
Vakcinace byla tak úspěšná, že se pravé neštovice vyskyto
valy v českých zemích už na počátku 20. století jen ojedi
něle a od roku 1924 vymizely zcela.

▶▶Některá onemocnění hospodářských zvířat způsobují

značné ekonomické ztráty. Např. mastitidy u skotu (záněty
mléčné žlázy) postihují v ČR přibližně 20 % laktací, což může
způsobit ztrátu v řádu 100 mil. Kč ročně.

Carp sprivivirus – původce jarní virémie kaprů

Shluk virových částic bovinního adenoviru B – jednoho
z původců respiračního syndromu a enterální infekce skotu

Rotaviry jsou význačným patogenem savců (včetně člověka)

Bakterie rodu Listeria na chromogenním živném médiu

Bakterie rodu Salmonella na selektivním živném médiu

Bakterie Escherichia coli na chromogenním živném médiu

Snímky virů byly pořízeny pomocí transmisního elektronového mikroskopu Philips EM 208 při zvětšení 110 000 – 180 000× metodou negativního barvení.
Pomocí údaje velikosti v pravém dolní rohu obrázku je možné určit velikost virové částice.

Instituce uchovávající tyto genetické zdroje:

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. – Sbírka zoopatogenních mikroorganismů
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Další užitečné mikroorganismy v zemědělství
Biologická ochrana, biostimulanty a remediace
Mikroorganismy jsou všude kolem nás i v nás. Stejně tak
i rostliny hostí velké množství hub, bakterií, virů a řas.
Přirozených vlastnosti mikroorganismů, které se uplat
ňují v konkurenčním boji, lze využít v rostlinné produkci
a ochraně rostlin.

Biologická ochrana a biostimulanty
Symbiotické bakterie rodu Rhizobium a Bradyrhizobium na
kořenech bobovitých rostlin váží vzdušný dusík, který rost
liny využívají ke svému růstu. U porostu hrachu nebo bobu
to představuje 150 až 200 kg vzdušného dusíku/ha za rok.
Symbiotické mikroorganismy mohou působit jako biosti
mulanty růstu rostlin. Houby rodu Trichoderma a bakterie
Bacillus subtilis jsou využívány pro podporu růstu a zvýšení
vitality kořenů rostlin.

Mikroskopická houba Trichoderma harzianum využívaná při biologické
ochraně rostlin (pohled světelným mikroskopem)

Některé mikroorganismy a drobní živočichové se využívají
jako biologická ochrana rostlin proti škůdcům a chorobám
i proti skládkovým chorobám.
▸▸ Bakterie Bacillus thuringiensis se používá při ochraně
ovocných dřevin vůči některým druhům hmyzu (např. kvě
topasu jabloňovému).
▸▸ Houba Aureobasidium pullulans se využívá při ochraně
rostlin proti bakteriální spále růžokvětých, proti skládko
vým patogenům ovoce a také plísni šedé ve vinohradech.

Bakterie rodu Rhizobium rostoucí na agarovém živném médiu

Bránovitka mléčná (Irpex lacteus) – jedna z dřevokazných hub rozkládajících
především ligninovou složku dřeva

Remediace
Mikroorganismy lze využít i při zpracování průmyslových
i komunálních odpadů.

Hlízky na kořenech sóji vytvořené působením symbiotické bakterie rodu Rhizobium

Některé „chorošovité“ houby (Irpex lacteus, Phanerochaete
chrysosporium a Dichomitus squalens) a druhy rodu Pleurotus (hlíva) produkují enzymy nezbytné pro rozklad dřeva
v přírodě. Pomocí těchto enzymů dokáží degradovat i cizo
rodé látky znečisťující životní prostředí, např. polyaroma
tické uhlovodíky (PAH), polychlorované bifenyly (PCB),
endokrinní disruptory a syntetická barviva. Tento proces se
nazývá remediace.

Instituce uchovávající tyto genetické zdroje: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. – Sbírka basidiomycetů hospodářsky významných pro zemědělství � Univerzita Karlova – Sbírka zemědělsky a potravinářsky významných kultur toxinogenních, fytopatogenních a entomopatogenních hub � Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. – Sbírka průmyslově využitelných mikroorganismů � Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. – Sbírka fytopatogenních a dalších zemědělsky
významných hub, Sbírka rhizobií, Sbírka živočišných škůdců zemědělských plodin a jejich antagonistů
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