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ABSTRAKT

V rokoch 2006, 2007 a 2008 sme zisťovali odolnosť hybridov slnečnice ročnej

na 4 rôznych lokalitách juhozápadného Slovenska voči patogénnom slnečnice

Sclerotinia sclerotiorum, Diaporthe helianthi a ďalšími patogénmi vyskytujúcimi sa

v našich pokusoch. Citlivosť sledovaných hybridov k patogénom sme porovnávali

a zhodnocovali. V roku 2006 sme sledovali 13 hybridov, roku 2007 a 2008 14 hybridov.

Pozorovania sme robili na 4 lokalitách: Kalná nad Hronom, Bučany, Čakajovce

a Macov. Infekčný tlak patogéna Sclerotinie sclerotiorum sa v sledovaných rokoch

nelíšil od seba. Väčšie rozdiely sme zaznamenali medzi lokalitami vplyvom

poveternostných podmienok. Infekčný tlak diaporthe helianthi medzi ročníkmi bol

rozdielny len v malej miere. V každom roku sme spozorovali a zaznamenali patogéna

fómovej škvrnitosťi (Phoma macdonaldi) jeho výskyt bol najvyšší v ročníkoch

s nadpriemernými zrážkami. V roku 2006 na 2 sledovaných lokalitách sme zaznamenali

na hybridoch aj symptómy hrdzi slnečnicovej. V roku 2007 a 20008 nebol

zaznamenaný. Výsledky v odolnosti hybridov na sledované hubové patogénny bol

značne rozdielny. Zaznamenali sme hybridy s najväčšou odolnosťou a aj náchylné

hybridy, ktoré sme uviedli v jednotlivých tabuľkách.

Kľúčové slová: choroba, slnečnica, Sclerotinia sclerotiorum, Diaporthe helianthi,

hybrid, patogén

ABSTRACT

In the years 2006, 2007 and 2008 was determined sunflower hybrids with resistance to 4

different locations to the south-western Slovakia sunflower pathogens Sclerotinia

sclerotiorum, Diaporthe helianthi and other pathogens present in our experiments.

Sensitivity observed hybrids were compared to pathogens and to use. In 2006 we

watched the 13 hybrids in 2007 and 2008, 14 hybrids. The observations we made at 4

sites: Kalna nad, Bučany, Čakajovce and Macs. Infection level of the pathogen

Sclerotinia sclerotiorum in the experimental years did not differ from each other. Larger

differences were observed between localities weather conditions. Diaporthe helianthi

infection level between the different grades was little. Each year we have seen and



experienced fómovej škvrnitosťi pathogen (Phoma Macdonaldii), his presence was

highest in years with above average rainfall. In 2006, the 2 sites studied were recorded

for the hybrids and sunflower rust symptoms. In 2007, 20,008 have been recorded.

Results in resistance to the hybrids observed fungal pathogenicity was markedly

different. We have seen the most resistant hybrids and the susceptible hybrids, we stated

in each table.

Key words: disease, sunflower, Sclerotinia sclerotiorum, Diaporthe helianthi, hybrid

pathogen



Obsah

Obsah ............................................................................................................................... 6
Zoznam skratiek a značiek............................................................................................. 7
Úvod ................................................................................................................................. 8
1 PREHĽAD O SÚČASNOM STAVE RIEŠENEJ PROBLEMATIKY............ 10

1.1 Slnečnica ročná (Helianthus annuus L.) ......................................................... 10
1.2 Botanická charakteristika slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)............... 11
1.3 Choroby slnečnice ročnej................................................................................ 12
1.4 Biela hniloba slnečnice – Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary ................ 13

1.4.1 Taxonómia patogénna............................................................................. 13
1.4.2 Geografické rozšírenia patogéna............................................................. 14
1.4.3 Popis patogénna ...................................................................................... 14
1.4.4 Symptómy napadnutia ............................................................................ 16
1.4.5 Infekčný cyklus a epidemiológia ............................................................ 18
1.4.6 Metódy ochrany voči hube Sclerotinia sclerotiorum.............................. 20

1.5 Diaportové usychanie slnečnice – Diaporthe helianthi Munt.-Cvet. et al...... 21
1.5.1 Taxonómia patogénna............................................................................. 22
1.5.2 Geografické rozšírenie patogénna........................................................... 22
1.5.3 Popis patogéna ........................................................................................ 23
1.5.4 Symptómy napadnutia ............................................................................ 24
1.5.5 Vývojový cyklus a epidemiológia .......................................................... 26
1.5.6 Metódy ochrany proti Diaporthe helianthi ............................................. 28

1.6 Čierna škvrnitosť slnečnice – Phoma macdonaldi ......................................... 30
1.7 Hrdza slnečnice - Puccinia helianthi Schv. .................................................... 32

2 CIEĽ PRÁCE........................................................................................................ 33
3 METODIKA PRÁCE ........................................................................................... 34

3.1 Prieskum napadnutia porastov slnečnice ročnej hubami Sclerotinia
sclerotiorum a Diaporthe helianthi............................................................................. 34
3.2 Charakteristika sledovaných lokalít ................................................................ 35
3.3 Charakteristika sledovaných hybridov slnečnice............................................ 37

4 VÝSLEDKY A DISKUSIA .................................................................................. 43
4.1 Zhodnotenie napadnutia vybraných hybridov slnečnice hubou Sclerotinia
sclerotiorum ................................................................................................................ 43
4.2 Zhodnotenie napadnutia vybraných hybridov slnečnice hubou Diaporthe
helianthi ...................................................................................................................... 46
4.3 Napadnutia jednotlivých hybridov slnečnice ročnej patogénmi Sclerotinia
sclerotiorum a Diaporthe helianthi............................................................................. 49
4.4 Výskyt ďalších chorôb slnečnice .................................................................... 57

4.4.1 Výskyt čiernej škvrnitosti slnečnice (Phoma macdonaldii) v rokoch 2006
– 2008..................................................................................................................... .57
4.4.2 Výskyt hrdze slnečnicovej (Puccinia helianthi) v rokoch 2006 – 2008. 59

5 ZÁVER................................................................................................................... 60
6 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY.............................................................. 62
7 PRÍLOHA.............................................................................................................. 68



7

Zoznam skratiek a značiek

µ micro, 10-6

mm milimeter, 10-3

% percentá

m.n.m metrov nad morom
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Úvod

Slnečnica ročná (Helianthus annus L.) má v poľnohospodárskej veľkovýrobe

významné postavenie a poskytuje mnohostranný úžitok. Hlavným produktom sú nažky

obsahujúce 40 – 65 % oleja v samotnom jadre.

Napriek poklesu ceny slnečnice v minulom roku sa v súčasnosti podobne ako

u ďalších olejnín vzrástli a stále zostáva pre pestovateľov zaujímavou plodinou. Ponuka

hybridov sa z roka na rok rozširuje a je nevyhnutné sledovať citlivosť nových hybridov

v konkrétnych pestovateľských podmienkach.

Každoročne sú registrované nové a nové hybridy. V prípade niektorých hybridov

však vysoký úrodový potenciál viedol k poklesu jeho vynikajúcej adaptačnej schopnosti

slnečnice. Preto má čoraz väčší význam preverovanie charakteristík hybridov a ich

toleranciu k jednotlivým chorobám v rôznych agroekologických podmienkach danej

výrobnej oblasti.

V posledných rokoch môžme sledovať čoraz výraznejšie rozdiely v úhrne zrážok

na lokalitách vzdialených len 10 až 20 km v približne rovnakej nadmorskej výške.

Ďalším významným faktorom je infekčný tlak patogénov. Na jednej lokalite je silnejší

infekčný tlak oproti druhej sledovanej lokalite.

Vysoký podiel olejnín, nielen slnečnice, ale aj repky, však prináša so sebou aj

mnohé riziká. Najdôležitejším faktorom, ktorý dokáže výrazne zredukovať úrodu, je

tlak chorôb a škodcov. Tlak chorôb je mnohokrát závislý od viacerých faktorov. Medzi

hlavné faktory ovplyvňujúce tlak chorôb môžeme zaradiť klimatické vplyvy (teplo,

sucho, vlhko, zrážky), podmienky daného stanovišťa - zásoba patogénov v pôde, osevný

postup, technológia prípravy pôdy, hnojenie, - a samozrejme kvalitné osivo. Väčšinu z

týchto faktorov vie dobrý agronóm ovplyvniť až na počasie, ktoré je mnohokrát

nevyspytateľné.

Dobrý zdravotný stav je osiva je základným predpokladom založenia výkonného

porastu slnečnice. Slnečnicu napadá väčšie množstvo patogénov hubového pôvodu,

snahou je zredukovať ich výskyt a infekčný tlak čo najmenším počtom fungicídnych

ochranných opatrení. Ale však je dôležité dodržať agrotechnické opatrenia, ktoré

zabraňujú šíreniu a prežívaniu jednotlivých patogénov. Taktiež dôležitým

preventívnym opatrením je aj výber vhodného hybridu na danú lokalitu a jeho odolnosť
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voči patogénom. Preto sme sa snažili zhodnotiť a porovnať na vybraných hybridov

slnečnice odolnosť voči najdôležitejším hubovým patogénom.

Medzi najdôležitejšie patogény vyskytujúce sa na slnečnici ročnej patria choroby

biela hniloba slnečnice, ktorej pôvodcom je huba Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de

Bary, diaportové usychanie slnečnice, vyvolaná hubou Diaporthe helianthi Munt. Cvet.

et al.(Phomopsis helianthi Munt. Cvet. Et al.). K ostatným chorobám slnečnice patrí

čierna škvrnitosť slnečnice (Phoma maconaldi), pleseň slnečnicová , pôvodcom je huba

Plasmopara halstedii, alternáriová škvrnitosť spôsobená hubami z rodu Alternaria spp.,

hrdza slnečnice (Puccinia helianthi) a popolavá hniloba (Macrophomina phaseolina).

Cieľom práce bolo sledovanie odolnosti hybridov slnečnice voči patogénom

Sclerotinia sclerotiorum, Diaporthe helianthi a ostatných vyskytujúcich sa chorôb.
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1 PREHĽAD O SÚČASNOM STAVE RIEŠENEJ

PROBLEMATIKY

1.1 Slnečnica ročná (Helianthus annuus L.)

Rod Slnečnica (Helianthus L.) patrí do radu astrotvarých (Asterales) čeľade

astrovité (Asteracea) (Baničová, Ryšavá, 2003). Rod Helianthus pochádza z genocentra

v Južnej a Strednej Amerike. Dnešný typ Slnečnice vznikol z divých viacročných

foriem. (Belaj, 1989).

Slnečnica pochádza z Ameriky, presnejšie z oblasti Mexika a Peru. Dodonaeus

(1568) nazval slnečnicu ako ,,zlatý kvet Peru“. Celkove je rod Helianthus zastúpený

približne 260 jednoročnými i viacročnými druhmi (Baničová, Ryšavá, 2003).

Špaldon (1982) uvádza, že kultúrny druh vznikol pravdepodobne z prirodzených

krížencov viacerých druhov. Dnešná kultúrna forma slnečnice sa vytvorila

pravdepodobne medzidruhovou hybridizáciou planých druhov H.Annuus a H. petiolaris

(Lacko-Bartošová, 2005).

Slnečnicu priniesli do Európy koncom 16. storočia a na začiatku bola pestovaná

ako okrasná rastlina pre svoj pekný výzor. V 19. storočí ju začali v Rusku pestovať ako

poľnohospodársku plodinu s cieľom nahradiť živočíšne tuky, ktorých používanie bolo

zakázané počas pôstu (Sackston, 1992).

Ako poľná kultúra sa pestovala slnečnica najprv v západnej Európe vo

Francúzsku a v Nemecku. V Anglicku patentovali v roku 1710 slnečnicový olej pre

výrobu lakov (Fábry, 1990).

V podmienkach Slovenska sa začala pestovať ako poľná plodina už okolo roku

1870. Jej použitie však bolo dlhodobo obmedzilo iba na účely okrasné, alebo ako

medziplodina. Slnečnica ako olejná plodina musela prekonávať veľa problémov

vzhľadom k nedostatku málo vhodných odrôd a nízkej úrovni technológie pestovania

založenej na ručnej práci (Kováčik,1995).
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1.2 Botanická charakteristika slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)

Slnečnica ročná má mohutnú koreňovú sústavu , rýchle sa vyvíjajúci hlavný

koreň a hustú sieť koreňových bočných vláskov. Hlavný koreň preniká do hĺbky 1,5

i viac metrov (Špaldon et al., 1982). Vedľajšie korene najprv rastú vodorovne , neskôr

rastú smerom dolu. V zapojených porastoch sú korene susedných rastlín navzájom

poprepletané. Bočné korene zasahujú do hĺbky 0,8-1,0 m (Borecký, Stiffel, 1995).

Najintenzívnejší rast koreňa je v období tvorby úborov ( asi 50 mm denne) (Belaj,

1989). Vo fáze dozrievania dochádza k zastaveniu rastu koreňa a k jeho postupnému

odumieraniu (Kováčik, 1997).

Stonka je vzpriamená, rovná, na priereze valcovitá , vo vnútri vyplnená bielou

hubovitou dreňou. Povrch má zvlnený. Alebo viac či menej brázdovitý a ochlpený.

V bazálnej časti ochlpenie chýba alebo je riedke (Baničová, Ryšavá, 2003). Počas rastu

je stonka vzpriamená, pred kvitnutím sa začína čiastočne ohýbať a zrelá slnečnica je

pod vrcholom úplne ohnutá smerom k zemi (Borecký, Stiffel, 1995).

Listy sú oválne, srdcovité alebo kopijovité, so zúbkatým alebo pílkovitým

okrajom. Prvé 2-3 páry pravých listov sú protistojné, ďalšie sú striedavé. Počet listov na

jednej rastline sa môže pohybovať od 12 až do 30 (Špaldon et al., 1982).

Charakteristickou vlastnosťou stonky a listov je heliotropizmus. Otáčanie rastového

vrcholu za slnkom sa končí na začiatku kvitnutia (Molnárová, 2009).

Súkvetie je úbor o priemere 60 – 400 mm s dvomi druhmi kvetov. Na okraji sú

žlté jazýčkovité samčie kvety a celý úbor vyplňujú trúbkovité obojpohlavné kvety.

Slnečnica je cudzoopelivá a entomofilná rastlina (Belaj, 1989). Slnečnica je rastlina

výrazne hmyzofilná. Na 1 ha porastu stačí 1 včelstvo. Je prevažne cudzoopelivá, ale pri

nevhodnom počasí dochádza k samoopeľovaniu (Molnárová, 2009).

Plodom je nažka s kožovitým oplodím. Dĺžka plodu je 8 – 25 mm, šírka 4 – 13

mm. Jadro nažky sa skladá z dvoch klíčkov a z embrya. Farba nažiek je biela, čierna,

hnedá, fialová alebo sú pásikavé (Špaldon et al, 1982).
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Obrázok 1: Kvet slnečnice ročnej a jeho časti (Fábry, 1990)

1 – trúbkovitý obojpohlavný kvet, 2 – piestik, 3 – tyčinka, 4 – jazýčkovitý neplodný

kvet, 5 – zrnko peľu

1.3 Choroby slnečnice ročnej

Hubové choroby patria k najrizikovejším faktorom pri pestovaní slnečnice ročnej,

ktoré negatívne ovplyvňujú celú produkciu. K hospodársky najvýznamnejším patria

v našich podmienkach biela hniloba slnečnice, ktorú spôsobuje huba Sclerotinia

sclerotiorum. Borecký (1995) uvádza, že z chorôb slnečnice sa najviac vyskytuje biela

hniloba slnečnice a pleseň sivá. Ďalšou významnou chorobou je diaportové usychanie

slnečnice (Diaporthe helianthi). Výskyt plesne slnečnicovej bol limitovaný

vyšľachtením odolnejších hybridov slnečnice. V niektorých priaznivých rokoch pre

choroby sa môžu vyskytovať aj choroby ako fómová hnilo slnečnice (Phoma

macdonaldi), hrdza slnečnice (Puccinia helianthi), popolavá hniloba slnečnice

(Macrophomina phaseolina) a alternáriová škvrnitosť slnečnice (Alternaria spp.).

V podmienkach Slovenska patria k hospodársky najvýznamnejším hubovým

ochoreniam patrí – biela (sklerotíniová) hniloba slnečnice, pleseň sivá a v ostatných

rokoch tiež na území Slovenska identifikovaná karanténna choroba spôsobujúca

odumieranie rastlín slnečnice v neskorších rastových fázach, ktorého pôvodcom je huba

Phomopsis helianthi Munt. Cvet. Et al.. Ďalšou chorobou nemenej významnou najmä

v období epifytócií, je pleseň slnečnicová (Roháčik et al., 1999).

Bokor (2007) zaraďuje medzi závažné choroby slnečnice v našich podmienkach

pleseň sivú, ktorú spôsobuje huba Botrytis cinerea a v posledných rokoch vzrastá aj

význam plesne slnečnicovej (Plasmopara halstedii) a diaportoveho uschynania

slnečnice (Diaporthe helianthi).
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Medzi hospodársky menej významné choroby možno zatiaľ zaradiť múčnatku na

slnečnici (Erysiphe cichoracearum), septoriózu slnečnice (Septoria helianthi), popolovú

hnilobu slnečnice spôsobenú hubou Macrophomina phaseolina, alternáriová škvrnitosť

(Alternaria spp.) a hrdzu slnečnice(Puccinia helianthi) (Roháčik et al., 1999).

1.4 Biela hniloba slnečnice – Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary

Biela (sklerotíniová) hniloba je najrozšírenejšou chorobou slnečnice vo všetkých

významných oblastiach jej pestovania. Pôvodcom je huba Slcerotinia sclerotiorum

(Lib.) de Bary, ktorá napáda všetky časti rastliny, priebežne počas vegetácie od

vzchádzania až po jej dozrievanie (Baničová, Ryšavá, 2003).

Sclerotinia sclerotiorum je geograficky kozmopolitný druh, vyskytujúci sa vo

všetkých oblastiach pestovania slnečnice. Ochorenie môže mať rôznu intenzitu

a symptómy choroby rôzny prejav, v závislosti od pôdnych a klimatických podmienok.

S. sclerotiorum môže spôsobiť hnednutie, vädnutie, až odumieranie klíčiacich rastlín.

Ďalšou formou ochorenia je vädnutie celej rastliny v dôsledku infekcie spodnej časti

stonky mycéliom vyrastajúcim zo sklerócií. Tieto formy ochorenia sa môžu objaviť na

slnečnici vo všetkých rastových fázach (Bokor, 2004).

1.4.1 Taxonómia patogénna

Záhorská et al.(1998) uvádzajú systém húb podľa Webstera:

Ríša: FUNGI

Oddelenie: EUMYCOTA

Pododdelenie: ASCOMYCOTINA

Trieda: DISCOMYCETES

Rad: HELOTIALES

Čeľaď: SCLEROTINIACEAE

Rod: SCLEROTINIA

V rámci rodu Sclerotinia sú popísané tri druhy: Sclerotinai sclerotiorum

napádajúca 64 rôznych čeľadí , Slclerotinia triforiorum napádajúca bôbovité rastliny
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a Sclerotinia minor napádajúca hlavne bylinné rastliny, patriace do čeľadí Asteraceae,

Brassicaceae, Fabaceae (Khon, 1979).

Jirátko, Veverka, Šedivý (1996) uvádzajú, že Sclerotinia sclerotiorum je

významný patogén s veľmi širokým okruhom hostiteľom – asi 400 druhov prevažne

dvojklíčnolistových rastlín.

1.4.2 Geografické rozšírenia patogéna

Sclerotinia sclerotiorum bola prvýkrát popísaná v roku 1837 a bola

identifikovaná ako patogén slnečnice Fuckelom v roku 1861 (Purdy, 1979). Marič a kol.

(1988) uvádzajú, že bola prvýkrát biela hniloba popísaná v 50-tych rokoch v Juhoslávií.

Odvtedy sa pravidelne objavuje vo všetkých oblastiach, kde sa olejniny pestujú.

Táto huba je považovaná za najdôležitejšieho patogénna slnečnice a jej výskyt

bol zaznamenaný aj vo viacerých významných oblastiach jej pestovania: Argentína,

Austrália, Brazília, Bulharsko, Čína, Dánsko, Francúzsko, Chile, India, Irán, Japonsko,

Kanada, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Peru, Rakúsko, Rumunsko, Tchaiwan, Turecko,

USA a štáty bývalého ZSSR (Maširevič, Gulya, 1992). Presne stanovené hranice tohto

patogénna a taktiež enviromentálne podmienky jeho výskytu neboli doposiaľ určené

(Purdy, 1979).

V podmienkach Slovenska spôsobuje huba významné poškodenie slnečnice. Zo

zvyšujúcou sa výmerou na ktorej sa slnečnica pestuje, sa na rovnaký pozemok stále

častejšie dostávajú hostiteľské pôdy a dochádza tak k postupnému zamoreniu pôdy

pretrvávajúcimi štádiami Sclerotinia sclerotiorum – skleróciami (Jakubcová, 1990).

Baničová (2003) uvádza, že biela sklerotíniová hniloba je rozšírenou chorobou

slnečnice vo všetkých vegetačných štádiách jej pestovania. Pôvodcom je huba

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary.

1.4.3 Popis patogénna

Huba patrí medzi nešpecifických polyfágnych patogénov s veľkou agresivitou

a patogenitou. Huba tvorí ako vytrvalé orgány skleróciá, ktorých klíčenie nastáva za dva

až trinásť dní najlepšie vo vrchnej vrstve pôdy asi 10 mm. Na skleróciách sa tvoria

apotéciá jednotlivo alebo v skupinkách (Michalíková, Roháčik, 1993).
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Vaverka (2001) tvrdí, že ide o polyfágneho patogéna napádajúceho taktiež

kapustu repkovú pravú, mak, bôb, horčicu a desiatky rôznych burín. Jej vytrvalé útvary

skleróciá – zamorujú pôdu a prežívajú v nej 5 i viac rokov. Skleróciá však môžu byť aj

v osive a infikované sú aj nažky. Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) vytvára mycélium

a skleróciá v nepohlavnej fáze a v pohlavnej fáze vytvára apotéciá s vreckami

a askospórami. Sclerotinia sclerotiorum bola taktiež popísaná formovaním mikrokonídií

v kultúre (Willetts, Wong, 1980). Sklerotiálna stróma huby sa tvorí volne na vzdušnom

mycéliu, alebo vo vnútri dutín hostiteľských rastlín, napr. vo vnútri stonky (Huszár,

Bokor, Hudec, 2007).

Mycélium je zložené z mnohobunkových hyalínných hýf, ktorých priemer je 6,5

– 7 µm. Huba sa vyvíja v širokom rozpätí teplôt (od 1 do 35 °C), optimum začína od 18

do 25 °C. Skleróciá tohto patogéna sú ľahko rozlíšiteľné od sklerócií iných húb na

základe tvaru a farby (Schoen, 1983). Skleróciá sú malé, nepravidelné, v priemere

merajú od 3 do 6 mm a môžu sa anchádzať buď tesne nad povrchom pôdy alebo vo

vnútri stonky. Sklerócium je mnohobunková, vysoko sfarbená nepohlavná prezimujúca

alebo odpočívajúca štruktúra patogénna (Dickman, 2007).

Marič, Čamprag, Maširevič (1988) uvádzajú, že huba rastie v širokom teplotnom

intervale (od 1 – 2 °C do 30 – 35 °C) s optimom 18 – 25 °C pri relatívnej vlhkosti

vzduchu 60 – 80 %. Skleróciá vznikajú spájaním veľkého počtu hýf do jedného

kompaktného útvaru, okrúhleho alebo nepravidelného tvaru veľkosti od 5,0 x 5,0 do

24,0 x 3,0 – 10,0 mm. Tieto vzniknuté útvary sú na začiatku mäkkej konzistencie

a bielej farby. Skleróciá sa vytvárajú na mycéliu v priebehu 7 – 8 dní pri teplote 20 – 25

°C a za 11 dní pri 10 – 15 °C.

Kôra sklerócií je zložená z jednej až z viac vrstiev tmavých tenkostenných

buniek. Vnútrajšok sklerócií je väčšinou biely, pozostávajúci z husto prerastených

širokých hrubostenných hýf. Skleróciá obsahujú veľké množstvo zásobných látok

(Huszár, 2007).

Množstvo novovytvorených sklerocií je v pozitívnej korelácií s intenzitou

osvetlenia. Skleróciá môžu klíčiť k vytvoreniu mycélia alebo k vytvoreniu apotécií.

Spôsob akým sklerócia klíčia, je určený podmienkami prostredia počas ich formovania

a s časti aj podmienkami prostredia nasledujúcich rokov (Abawi and Grogan, 1979).

Na skleróciách môžu vyrastať plodnice typu apotécií, väčšinou jednotlivo, alebo

môže byť ich aj niekoľko desiatok na jedno sklerócium. Apotéciá sú cylindrické,

uzavreté, neskoršie pohárikovité. Majú 20 – 30 mm dlhú stopku, s hrúbkou 1 – 2 mm,
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vo vnútri s úzkym kanálikom Vrecká sú kyjakovité s 8 askospórami. Askospóri sú

jednobunkové, bezfarebné, podlhovasté, s malou olejovou kvapkou, zaradené v jednom

rade. Medzi vreckami sú vláknité parafýzy (Huszár, 2007). Willetts a Wong (1980)

uvádzajú, že apotéciá sú plochého alebo pohárikovitého tvaru, ktoré vytvárajú pohlavné

spóry sklerotínie. Apotécia majú svetlohnedú farbu, priemer 4 - 10 mm na štíhlej

stopke, zužujúcej sa k báze. K formovaniu apotécií sú potrebné dlhodobo zamokrené

pôdy a svetlo. Skleróciá zahrabané v pôde v hĺbke viac ako 20 – 30 mm vytvárajú

zdroje, ale nie apotéciá.

Jirátko, Veverka, Šedivý (1996) tvrdia, že pre tvorbu apotécií a uvoľňovanie

askospór sú optimálne tieto podmienky:

- teplota vzduchu 20 – 25 °C,

- teplota pôdy 15 – 18 °C,

- relatívna vlhkosť vzduchu 80 – 90%,

- vlhkosť pôdy vyššia ako 30%,

- osvetlenie minimálne 1500, maximálne 6000 luxov.

1.4.4 Symptómy napadnutia

Huszár (2007) uvádza niekoľko foriem ochorenia vyvolaných hubou Sclerotinia

sclerotiorum, ktoré sa na slnečnici prejavujú rôznymi symptómami:

- odumieranie klíčnych rastlín, ktoré hnednú a vädnú

- vädnutie celej rastliny v dôsledku napadnutia koreňov a bázy stonky

- vädnutie časti rastlín v dôsledku napadnutia stonky cez listy , v dôsledku

sekundárnej infekcii askospórami

- hniloba kvetných púčikov bez tvorby nažiek

- biela hniloba úboru, ktorá môže viesť k rozpadu úboru ešte pred dozretím

alebo počas dozrievania.

Charakteristickým symptómom tohto ochorenia je vädnutie napadnutých rastlín

v dôsledku hniloby koreňov (Obrázok 14) a strednej časti stonky. Vädnutie rastlín

(Obrázok 13) sa často prvýkrát objavuje pred kvitnutím slnečnice, ale 60 až 70%

zvädnutých rastlín býva až po kvitnutí. Na stonke sa tesne nad povrchom pôdy tvorí

vodnatá svetlohnedá alebo zelenohnedá škvrna, ostro ohraničená od okolitého pletiva.

Napadnuté rastliny slnečnice sa ľahko lámu, najmä vplyvom silného vetra.
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Listy hnednú, chradnú a rast je zbrzdený (obrázok 2). Objavujú sa na stonke

svetlohnedé škvrny, najprv tesne nad povrchom pôdy, ostro ohraničené od zdravého

pletiva. Na napadnutých častiach sa tvorí belavé mycélium. V stonke sa nachádzajú

belavé, neskôr černejúce skleróciá o veľkosti hrachu až fazule (Spaar, Kleihempel,

Fritsche, 1990).

Napadnutie koreňov a bázy stonky však nespôsobuje najväčšie straty na úrode,

aj keď v niektorých krajinách zapríčiňuje rovnaké straty ako napadnutie úborov

(Tourvielle, Vear, 1990).

Drimal (1999) tvrdí, že po napadnutí slnečnica vädne, odumiera, stonka sa ľahko

láme. Pokiaľ napadnuté rastliny v priebehu vegetácie neodumrú, tvoria iba malé úbory

s prázdnymi nažkami. Huba napáda úbor v čase kvitnutia. Parenchymatické pletivá na

vrchnej strane úboru hnednú a mäknú. Poškodené úbory sa rozpadávajú a vytvárajú

mriežke podobný obraz zo sklerenchymatického pletiva sklerócií. Napadnuté nážky

sklerotíniou strácajú klíčivosť a menia sa na skleróciá huby.

V kanade za podmienok silnej prirodzenej infekcie sa uvádza pri vädnutí rastlín

zníženie úrod o 16 – 43% a obsahu oleja o 4 – 9% (Dedio, 1992).

Obrázok 2: Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (Baničová, Ryšavá, 2003)

a – hniloba úborov, b – napadnutá báza stonky, c – cyklus infekcie, d – napadnutý list,

e – napadnutá stonka
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Borecký (1995) uvádza, že huba napáda rastliny najčastejšie v spodnej časti

stonky v blízkosti povrchu pôdy. Pri infekciách z pôdy sú viditeľné prvé príznaky na

stoke v podobe svetlohnedých škvŕn. S rozvojom hniloby sa škvrna postupne zväčšuje

na spodnej časti stonky.

Roháčik et al. (1999) tvrdia, že patogén preniká do koreňov i stonky, kolonizuje

rastlinné pletivá, ktoré postupne lokálne ničí. Za vlhka sa pokrýva báza stonky hustým

belavým mycéliom, ktoré neskôr prerastá do vnútorných pletív, ktoré sa úplne rozrušia.

Čiastočne ostávajú zachované sklerenchymatické vlákna. Vnútro stonky je vyplnené

vatovitým belavým mycéliom so skleróciami, ktoré sú najskôr belavé, neskôr černejú

a sú rôznej veľkosti. Infikované rastliny najskôr vädnú, neskôr odumierajú a hnijú.

Priebeh vonkajších podmienok rozhoduje nielen o tom, či dôjde k infekcii, ale aj

o ďalšom priebehu choroby. Slnečnica je veľmi náchylná na infekciu askospórami od

začiatku fázy šiesteho listu až do fázy kvetných pupeňov o veľkosti 2 mm. K infekcii

pupeňov dochádza po napadnutí ružice listov. Ak vlhké obdobie pretrváva viac ako 2

dni, objavia sa na špičkách listov sivohnedé škvrny, z ktorých sa dá izolovať patogén.

Ak nastane suché počasie, je infekcia lokalizovaná, lézie zaschnú, rastlina sa zotaví,

nedôjde k stratám na úrode (Tourvielle, Vear, 1990).

Pri napadnutí úborov sa najprv objavujú hnedé škvrny na spodnej strane úboru

(Obrázok 15). Pletivá úboru sú úplne rozrušené, semená vypadávajú (Michalíková,

1993). Hniloba úboru sa najčastejšie vyskytuje spoločne s hnilobou spôsobenou B.

cinerea. Prejavuje sa najprv hnedavými škvrnami na spodnej časti úboru, hniloba rýchlo

postupuje a môže byť infikovaný celý úbor. Nažky sú čiastočne pokryté mycéliom,

hnednú a predšasne vypadávajú (Spaar, Kleinhempel, Fritsche, 1990).

1.4.5 Infekčný cyklus a epidemiológia

Patogén je prenosný osivom alebo prežíva vo forme sklerócií, ktoré si udržiavajú

infekčnú schopnosť a životnosť až sedem rokov. V pôde sa vytvárajú aj sekundárne

skleróciá, čím sa doba prežitia znásobuje. Patogén napáda rastlinu dvomi celkom

odlišnými spôsobmi:

- zo sklerócií môže vyrastať vegetatívne mycélium , ktoré spôsobuje

odumretie klíčných rastlín alebo infikuje bázu stonky. Preniká do

koreňov a stoniek, oslabuje rastliny a spôsobuje rýchle vädnutie
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- za vhodných podmienok sa na skleróciách tvoria apotéciá, z ktoých sa

uvoľňujú askospóry, ktoré vyvolávajú ostatné formy ochorenia – infikujú

hlavne listy a kvety (Jirátko, Veverka, Šedivý, 1996).

Huszár (2007) uvádza, že patogén je prenosný osivom v mycéliovom štádiu,

alebo prežíva v pôde vo forme sklerócií, kde si udrží životaschopnosť aj 5 – 7 rokov.

Sklerócie podliehajú tzv. exogénnej dormancii, po ktorej sú schopné reprodukcie

a vytvárať apotéciá. Slnečnica je veľmi náchylná k infekcii askospórami od fáza 6 listu

až do fázy vytvorenia puku s veľkosťou 20 mm.

Priebeh vonkajších podmienok rozhoduje o tom, či zo sklerócií vyrastá iba

mycélium alebo sa vytvoria apotéciá a askospóry. Ak sú skleróciá vystavené teplotám

10°C alebo –20 °C, strácajú schopnosť vytvárať apotéciá a klíčia iba v mycéliu. Ak sú

vystavené teplotám iba nad nulou, tak si zachovali schopnosť vytvárať apotéciá (Huang,

1991).

Hao (2003) tvrdí, že pôdny druh neovplyvňuje typ klíčenia ale úroveň klíčenia

sklerócií. Čím dlhšie sú skleróciá v pôde (1 – 5 rokov), tým rýchlejšie sa vytvoria

apotéciá za priaznivých podmienok (Philips, 1986).

Pravdepodobnosť infekcie sa zvyšuje s väčšou hustotou sklerócií v pôde. So

zvyšovaním počtu rastlín v riadku sa zvyšuje aj intenzita napadnutia. So zvyšovaním na

30 mm v riadku medzi rastlinami sa podstatne žnižuje infekcia. Steblová forma

sklerotíniovej hniloby nastáva z askospór parazita. Poškodenie listovej plochy v strede

stonky najčastejšie 9 a 10 list predstavuje primárne miesto infekcie touto hubou. Táto

forma sa prejavuje najčastejšie od butonizácie do kvitnutia rastliny aj keď citlivosť

stonky slnečnice sa starnutím zvyšuje (Marič, Čamprag, Maširevič, 1988). Prvé

príznaky ochorenia sú viditeľné na slnečnici 25 až 40 dní po zachytení prvých askospór

(McCartney, Lacey, 1992).

Ak je po infekcii vlhko a teploty sú nad 20 °C, patogén prerastie do púčikov

a zastaví ich rast. Ak je po infekcii vlhko a chladno, patogén prerastie iba do stonky,

pričom vyvolá odumretie celej apikálnej časti rastliny. Ak nastane suché obdobie, lézie

zaschnú, rastlina zregeneruje, ale nemusí dochádzať k zníženiu úrod (Huszár, 2007).

K napadnutiu kvetov dochádza zvlášť vtedy, ak v priebehu kvitnutia prší. Musí

však byť súlad medzi termínom tvorby apotécií a kvitnutím slnečnice. K extrémne

silnému výskytu ochorenia došlo u hybridov , keď v čase kvitnutia bolo 9 dní vlhko

(Dedio, 1992).
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Marič, Čamprag, Maširevič (1988) tvrdia, že k infekii úboru slnečnice je potrebné

aby úbor bol nepretržite vlhký najmenej 42 hodín. Askospóry v kvapke vody vyklíčia

v priebehu štyroch hodín. Vytvorené mycélium v kvete ostáva nejaký čas v latentnom

štádiu. Za toto obdobie latentného štádia od 15 do 40 dní huba napáda tkanivá kvetov

a potom dochádza k prenikaniu do parenchýmu úboru. Sedem až desať dní po infekcie

sa začínajú vytvárať skleróciá. Symptómy choroby sa na úbore prejavujú 5 týždňov po

uskutočnení infekcie. Epidemiológia choroby závisí aj od reakcie genotypov slnečnice

proti Sclerotinia sclerotiorum.

1.4.6 Metódy ochrany voči hube Sclerotinia sclerotiorum

Bez rizika infekcie rastlín hubou Sclerotinia sclerotiorum by sa mala pestovať na

tom istom pozemku 5 – 6 rokov (Drimmal, 1999). Vzhľadom k tomu, že patogén

prežíva v pôde vo forme sklerócií je základom predovšetkým osevný postup, v ktorom

treba vylúčiť ostatné plodiny, ktoré tiež napáda. Doporučuje sa vylúčiť z osevného

postupu hlavne sóju. Dôležité je taktiež regulácia burín, ktoré môžu slúžiť taktiež ako

hostiteľské rastliny (Jirátko, Veverka, Šedivý, 1996).

Michalíková a Roháčik (1993) uvádzajú, že základným princípom boja proti bielej

hnilobe je prísne dodržiavanie aspoň štvor ročného odstupu pri pestovaní slnečnice na

tom istom pozemku. Nevhodnými predplodinami pre slnečnicu je väčšina zelenín,

kapusta repková pravá, sója fazuľová, cukrová repa a lucerna siata, Slnečnica sa po nich

zaraďuje najskôr po 2 – 3 rokoch.

Vaverka (2001) tvrdí, že v ochrane je nutné zvýrazniť osevný postup, aplikovať

granulované dusíkaté vápno (ničí apotécia huby) a je možné aplikovať niektoré z asi

desiatok fungicídov, obvykle začiatkom kvitnutia.

Základným opatrením proti šíreniu Sclerotinie sclerotiorum je okrem

dodržiavania osevného postupu i vysievanie zdravého nekontaminovaného osiva

(Veverka, 1996).

Pozberové zvyšky by sa mali dôkladne rozdrviť a zaorať hlbokou orbou

a používať také spracovanie pôdy, ktoré je šetrné s pôdnou vlahou. Ďalším

preventívným opatrením je aj pôdna kyslosť a správne hnojenie rastlín. V kyslom

pôdnom prostredí sa zo sklerócií netvoria plodnice (apotéciá) ale iba mycélium,

dôsledkom čoho sa znižuje možnosť ďalšej infekcie patogénnom (Drimmal, 1999).
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Hnojenie fosforom a mikroprvkami znižuje napadnutie inokedy však fosfor

zvyšuje infekčný tlak patogénna. Výskyt choroby je menší na pôdach s pH 5,5 je

znížený aj aplikáciou rozloženej organickej hmoty. Obsah prijateľných živín (P, K, Zn,

Cu) má veľmi slabý vplyv (Jirátko, Veverka, Šedivý, 1996).

Drimmal (1999) neodporúča priame hnojenie maštalným hnojom, lepšie je

harmonické minerálne hnojenie podľa pôdnych rozborov. Hustota porastu a nesprávne

hnojenie dusíkom sú ďalšími faktormi ovplyvňujúcimi priebeh choroby (Peres et al.,

1989).

Prežitie sklerócií znižujú antagonistické huby, napr. Trichoderma spp., (T.

harzianum, T. viridae) čo súvisí s biologickou aktivitou pôdy. Okrem Trichoderma spp.

boli pozorované antagonistické vzťahy aj medzi Sclerotinia a desiatkami ďalších

druhov húb, baktérií a iných organizmov, napr. Coniothyrium minitans, Gliocladium

roseum, G. virens, ktoré parazitujú v pôde na skleróciách huby a negatívne pôsobia na

ich prežívanie (Huszár, 2007).

Chemická ochrana je rozpracovaná hlavne proti napadnutiu úborov. Prvá aplikácia

proti nfekciám sa odporúča v štádiu 14 – 16 listov slnečnice už po objavení sa apotécií,

ešte pred uvoľnením spór. Druhý postrek býva najčastejšie po 10 až 15 dňoch

v závislosti od počasia. Pre dosiahnutie najlepšej účinnosti postrekom proti bielej

hnilobe, je potrebné použiť dva postreky. Účinnosť systémových fungicídov možno

zvýšiť rôznymi tenzidmy, napr. Citowett, Silwet. Postrek sa má nasmerovať na kvitnúcu

stranu úboru (Huszár, 2007).

1.5 Diaportové usychanie slnečnice – Diaporthe helianthi Munt.-Cvet.

et al.

Prvý výskyt huby Diaporthe helianthi zistili v bývalej Juhoslávií, kedy sa

uskutočnil aj prvý mikologický popis patogéna (Muntaňola-Cvetković et al., 1991).

Patogén sa odvtedy rýchlo rozmnožil na celom svete. Veľké škody spôsobuje

v oblastiach strednej a južnej Európe, kde sa intenzívne pestuje slnečnica. Veľké škody

hlásili aj na území USA.

,,Pôvodcom je huba Phomopsis helianthi, ktorá sa vyskytuje prakticky vo

všetkých oblastiach s intenzívnym pestovaním slunečnice. Diaporthe helianthi bola

popísaná jako pohlavné štádium. Doteraz vo Francúzsku, na Ukrajine, v USA, rokoch
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1980 – 1981 sa takmer súčasne vyskytla v Maďarsku, Juhoslávií, Rumunsku a

Bulharsku. Ojedinelé výskyty sa zaznamenali už i na území Slovenska. V posledných

rokoch sa škodlivosť prejavuje okrem napadnutia stonky , keď spôsobuje poľahnutie

porastu aj napadnutím úborov, pričom sa znižuje veľkosť úborov, klesá úroda nažek i

obsah oleja“ (Baničová, Ryšavá, 2003, p.48).

Ekonomické výsledky produkcie sú determinované stabilitou úrod, ktorej

najdôležitejším článkom je odolnost hybridu voči chorobám. Phomopsis helianthi je

choroba spôsobujú nákazu stoniek, ktorá mala najväčší vplyv na priemerné úrody

v rokoch 1981 – 1999 (Treitz, 2003).

1.5.1 Taxonómia patogénna

Záhorská et al.(1998) uvádzajú systém húb:

Ríša: FUNGI

Oddelenie: EUMYCOTA

Pododdelenie: ASCOMICOTINA

Trieda: PYRENOMYCETES

Rad: SPHAERIALES

Čeľad: DIAPORTACEAE

Rod: DIAPORTHE

1.5.2 Geografické rozšírenie patogénna

Choroba bola prvýkrát zaznamenaná a popísaná Muntaňolom a Cvetkovičom

v roku 1980 v Juhoslávií. Neskôr bola rozširená do všetkých oblastí pestovania

slnečnice v Európe a USA (Maširevič, Gulya, 1992). Patogém bol oznámený

z Francúzska (Regnault, 1985), Maďarska (Voros et al., 1983), Rumunska (Iliescu et al.,

1985), Ruska (Jakutin, 1993; Skripka et al., 2000), Talianska (Zazzerini, Monotti, 1996)

a Ukrajiny (Skripka, 1990) v Európe; z Argentíny (Verschoor et al., 1998), Mexika

(Diáz-Franco, Ortegon-Morales, 1997) a Venezuely (Aponte et al., 1994) na

Americkom kontinente; z Iránu (Madjidieh-Ghassemi, 1998) a Pakistánu (Bhutta et al.,

1997).
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Po jeho objavení v roku 1981 sa patogén stal najdeštruktívnejším patogénom

v Maďarsku na úrodách (Kovics, Zsombik, 2001).

,,Choroba je doposiaľ známa v Juhoslávii, Maďarsku, Rumunsku, Francúzsku,

Ukrajine, Českej Republike, Slovenskej Republike a v USA. V posledných rokoch sa na

území Slovenska stáva vážnym problémom vzostupný výskyt tejto karanténnej choroby.

Patogén škodí poľahnutím rastlín a znižovaním veľkosti úborov s nevyvinutými

semenami. Škodlivosť patogéna kolíše v závislosti od genotypu hostiteľa, od infekčného

tlaku a od podmienok pestovania (50 – 60%), ale pri silnom infekčnom tlaku za 4 – 5

týždňov môžu byť zničené nielen individuálne rastliny, ale aj celé porasty. Pri pestovaní

tolerantných hybridov sú straty menšie aj pri strednom infekčnom tlaku. pri niektorých

genotypoch sa škodlivosť prejavuje iba na listoch“ (Huszár, 2007, p.86),

1.5.3 Popis patogéna

V prírodných podmienkach sa na stonkách tvoria pyknidy krátko po nekrotizácii

pletív patogénom, ale intenzita ich tvorby stúpa ku koncu vegetačného obdobia.

Pyknidy sa vyskytujú aj na korunných lupienkoch, ale menej ako na stonkách. Na

listovej stopke bola zaznamenaná menšia tvorba pykníd. Pyknidy sú guľovitého tvaru

tmavohnedej farby, väčšej časti ponorené do pletiva hostiteľa a vytvárajú sa v nich 2

druhy pyknospór (A a B) (Huszár, 2007).

Marič, Čamprag, Masirevič (1988) tvrdia, že v prírodných podmienkach sa

pyknidy začínajú vytvárať ihneď po vytvorení škvŕn na stonkách rastlín. Intenzívnejšia

tvorba pykníd je na odumretých častiach stonky, na konci vegetačného obdobia

slnečnice. Na jeseň sa znižuje počet pykníd na napadnutých rastlinných zvyškoch.

Keďže sa pyknidy vytvárajú na stonkách alebo v in vitro podmienkach, kde sa

zväčša vyvíjajú beta – konídie, ktoré sú charakteristické pre rod Phomopsis. Beta –

konídie sú nitkovité, hyalínna, rovné alebo stočené na jednom konci. Dĺžka beta –

konídií je v rozpätí od 17 až 42 µm a šírka 0,5 až 2 µm (Su et al.,1985).

Huszár (2007) tvrdí, že podľa niektorých literárnych údajov môžeme pyknidy

nájsť aj na nažkách, čo predpokladá možnosť prenosu patogéna osivom. Hlavný spôsob

šírenia patogénna je anemochorický primárne askospórami a sekundárne pyknospórami.

Mycélium huby je schopná vytvárať pyknidy v zime alebo na jer, keď sú

napadnuté niektoré časti pletív vo vlhkej komôrke pri izbovej teplote. Pyknidy sa môžu

nachádzať aj na osive slnečnice, kde sa hovorí o možnosti rozširovania sa patogénna
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osivom. Veľkosť pyknidov sa pohybuje od 120 – 290 µm. Na vrchnej strane pykníd sa

nachádza ostiol, cez ktorý vychádzajú pyknospóry. V pyknidách, ktoré sa vyskytujú

samostatne – nie v skupinkách, sa nachádzajú aj A konídie, ktoré sú jednobunkové,

elipsovitého tvaru, veľkosti 8,5 – 21,5 µm x 2,5 – 3,4 µm. Konidie typu A klíčia vo

vode, pri laboratórnej teplote po 24 hodínách (Marič, Čamprag, Maširevič, 1988).

Pohlavné rozmnožovacie orgány – plodnice (peritéciá) sa tvoria na rastlinných

zvyškoch najmä na jar, po daždivom a teplom počasí. Plodnice sa môžu tvoriť počas

celej vegetácie slnečnice. Formujú sa na napadnutých pletivách kôry, buď ojedinelo,

alebo v skupinách a cez epidermis prenikajú dlhým vývodom tzv. ostiolom (Huszár,

2007).

Peritéciá sú guľovité žltkasté až čierne, s priemerom od 290 do 430 µm. Dĺžka

kŕčkov peritécií sa značne kolíše od hodnoty 260 až do 850 µm. V plodniciach

(peritéciách) sa vytvára mnoho vreciek, ktoré majú guľovitý až cylindrický tvar, dlhé 60

- 76,5 µm, široké 8,7 – 12,5 µm. Po dozretí sú vrecká ľahko uvolnené. V každom

vrecku sa nachádza 8 askospór umiestnených v dvoch pozdĺžnych radoch (Su et al.,

1985).

Membrána vreciek je hyalínna. Askospóry su dvojbunkové, eliptického tvaru

a sú zúžené v strednej časti. Veľkosť sa pohybuje od 15 – 17,5 x 5 – 7,5 µm. Vo vlhkom

prostredí sú askospóry zo zrelých plodníc vymrštené až do výšky asi približne 3 mm.

V kvapke vody všetky askospóry klíčia a vytvárajú začiatok mycélia. Na umelých

živných pôdach huba vytvára belavé vzdušné mycélium, ktoré sa intenzívne vyvíja, pri

niektorých je tmavé až čierne. Na zemiakovoglukózovom agare sa huba rozvíja veľmi

rýchlo. Celý povrch Petriho misky prekrýva už za sedem dní pri teplote 15 – 30 °C,

optimum je 25 – 27 °C. Pyknidy sa tvoria na rôznych médiách a na sterilných stonkách

slnečnice, samostatne alebo v skupinkách na stromatách (Marič, Čamprag, Maširevič,

1988).

1.5.4 Symptómy napadnutia

,,Detekcia choroby v poľných podmienkach je sťažená tým, že na rastlinách sa

môžu súčasne vyskytovať podobné symptómy vyvolané rôznymi patogénmi:

Sclerotinia sclerotiorum, Macrophomina phaseolina, Phoma oleraceae var. helianthi

tuberosi a Alternaria spp.. Symptómy vyvolané Diaporthe helianthi sa prejavujú na

listoch, na stonkách ale aj na úboroch“ (Huszár, 2007, p.85).
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Symptómy na listoch sa prejavujú hnedými škvrnami, často splývajú smerom

k hlavnej žilke. Na stonkách sa nachádzajú škvrny vždy v mieste nasedenia stopky

listu. Na začiatku majú predlžený tvar, ktorý neskôr obopínajú celú stonku (Obrázok

17). Intenzita sfarbenia škvrny sa kolíše od oranžovo-hnedej po vínovočervenú.

Niekedy majú aj belavý nádych okolo bázy. Stonka ja v mieste škvŕn často mäkká

(Jirátko, Veverka, Šedivý, 1996).

Michalíková a Roháčik (1993) tvrdia, že príznaky choroby na rastlinách

slnečnice sa rozlišujú podľa toho, či infekcia vznikne cez poranené alebo neporanené

miesto pletiva. Ak nie sú pletivá poranené, infekcia sa na listoch prejaví povrchovými

škvrnami hnedej farby. Pri prieniku patogéna cez poranené miesto alebo cez pazuchy

listov uschýna listová plocha medzi listovou žilnatinou. Listová žilnatina začína

postupne hnednúť a v mieste spojenia listovej stopky a stonky sa tvorí svetlohnedá

škvrna, ktorá sa rýchlo rozšíri všetkými smermi. Niekedy môže obopínať i celú

stonku. Neskôr sa mení farba škvŕn na matnohnedú so striebristým povrchom.

Nakoniec je škvrna čiernohnedá.

Obrázok 3: Diaporthe helianthi Munt. Cvet. et al. (Baničová, Ryšavá, 2003)

a– napadnutie bázy stonky; b, c – napadnutie listov; d – napadnutie stonky

Na rube starších listov sa objavujú ojedinelé škvrny alebo niekoľko väčších

tmavých škvŕn, ktoré sa neskôr môžu objaviť aj na listovej ploche v podobe menších

alebo väčších škvŕn. Napadnuté listy sa rýchlo vysušujú a odumierajú. Nekróza sa šíri

pozdĺž hlavnej žilky. Škvrny sú spočiatku malé tmavej farby, rýchlo sa zväčšujú

a nadobúdajú okrúhly alebo elipsovitý predĺžený tvar. Stred týchto škvŕn pomaly

nadobúda sivú farbu a okraje tmavnú (Marič, Čamprag, Maširevič, 1988).
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Huszár (2007) uvádza, že stonky sú v miestach lézií často zmäknuté a usychajú,

napadnuté rastliny poliehajú (Obrázok 16). Okrem infekcie stoniek bolo pozorované aj

napadnutie úborov, na ktorých sa tvoria hnedé škvrny.

Baničová, Ryšavá (2003) tvrdia, že choroba má systémový priebeh. Prvé

symptómy sa zväčša prejavujú na začiatku kvitnutia. Po infekcii rastliny cez drobné

poranenia, prípadne po infekcii listovej čepele patogén prerastá do vodivých pletív

listu a stopky. V mieste prisadnutia listovej stopky na stonku sa vytvára spočiatku

slamovožltú, neskôr hnedastú škvrnu, ktorá sa postupne rýchlo rozširuje, prípadne

obopne i celú stonku. V mieste škvrny pletivo sčernie, mäkne a vnútro sa čiastočne

rozpadá, v dôsledku čoho sa stonka ľahko láme.

Debaeke, Estragnat a Reau (2003) tvrdia, že neskoršia sejba slnečnice výrazne

znížila infekciu stoniek a listov. Množstvo napadnutých stoniek hubou Diaporthe

helianthi stúpal aj s počtom stoniek na jednotku plochy, kým efekt dusíka bol na

intenzitu výrazne nižší.

1.5.5 Vývojový cyklus a epidemiológia

Slnečnica je napádaná obvykle po odkvitnutí a choroba má systémový priebeh.

Primárna infekcia sa uskutoční askospórami, ktoré dozrievajú v plodničkách

(peritéciách) po prezimovaní hlavne na pozberových zvyškoch stoniek slnečnice

(Huszár, 1998).

Po infekcii listovej čepele patogén prerastá do vodivých pletív listov a stopiek.

Pletivá xylému sú tiež napadnuté, ale sú poškodené menej ako floém a parenchymatické

pletivá, ktoré patogén úplne rozloží. V kôrových pletivách stonky sa tvoria pyknidy

(Jirátko, Veverka, Šedivý, 1996).

,,Hlavný spôsob šírenia patogéna je vetrom, primárne askospórami a sekundárne

pyknospórami. Nebol popísaný prenos osivom, patogén počas skladovania osiva stráca

životaschopnosť. Najcitlivejšie obdobie pre infekciu je začiatok kvitnutia slnečnice.

V období dozrievania sa stávajú pletivá odolnejšími proti preniknutiu patogénna.

Askospóry dozrievajú v peritéciách po prezimovaní, hlavne na pozberových zvyškoch

stoniek slnečnice. Z nich sú uvoľnené hlavne v prevej polovici leta, čo poukazuje na

skutočnosť, že vietor zohráva významnú úlohu pri šírení choroby. Askospóry dozrievajú

a sa vymršťujú už po 11 dňoch od tvorby plodníc a infikujú najmä listy a potom pozdĺž

listovej stopky prechádza infekcia na stonku cez vodivé pletivá“ (Huszár, 2007, p.86).



27

Priebeh choroby po infekcii je veľmi rýchly a v priebehu štyroch až piatich

týždňov dochádza k silnému hromadnému odumieraniu infikovaných častí rastliny.

Optimálne teplotné podmienky pre masový výskyt choroby sú 26 – 27 °C. Huba prežíva

iba na zvyškoch rastlín, ktoré ostávajú na povrchu pôdy. Na zaoraných pozemkoch sa

netvoria rozmnožovacie orgány na rastlinných zvyškoch (Michalíková, Roháčik, 1993).

Peritécia možno nájsť na rozvíjajúcich sa infikovaných rastlinných zvyškoch

slnečnice na jeseň a tiež v zime. V normálnych podmienkach peritécia dozrievajú na jar,

ale v prípade ak je zimné obdobie teplejšie, zrelé peritécia boli spozorované tiež

začiatkom februára v Juhoslávii (Su et al., 1985).

Patogén produkuje enzým, ktorý rozkladá pektíny, ktoré môžu floém

a parenchymatické pletivá celkom rozložiť. Pletivá xylému sú menej poškodené.

V kôrovitých pletivách stonky sa vytvárajú pyknidy s pyknospórami, ktorými sa

patogén šíri sekundárne počas vegetácie. Pre rozšírenie choroby sú rozhodujúcim

faktorom záržky a teplota najmä v období od butonizácie do začiatku kvitnutia (Huszár,

2007).

Štúdium rastu mycélia preukázalo, že pre jeho rozvoj je potrebná minimálna

teplota 12 °C, 26 – 27 °C je optimum a 34 °C je maximálna teplota (Kovics, Zsombik,

2001).

Marič, Čamprag a Maširevič (1988) uvádzajú, že huba pravdepodobne napáda

oslabené a poškodené pletivá a potom sa šíri aj na ostatné časti rastliny. Najkratšia doba

inkubácie je od 10 do 15 dní a bola zistená u rastlín, ktoré boli inokulované začiatkom

kvitnutia. Toto obdobie je aj najcitlivejším obdobím vo vývoji citlivých hybridov

slnečnice. Pri inokulácií vo fáze piatich párov pravých listov, je inkubačná doba 50 dní.

Vo fáze tvorby nažiek a tvorby oleja dochádza k depresii vo vývoji choroby. Možno

predpokladať, že citlivé genotypy sa v tejto fáze stávajú odolnejšími pravdepodobne

pre zdrevnatenie pletív stonky a ťažší rozklad buniek zo strany patogéna.

Patogén nie je prenášaný osivom, pretože sa na osive v priebehu jeho

skladovania odumiera (Fayert, 1994). Z hľadiska priebehu epidémie choroby je kľúčové

uvoľňovanie askospór a fáza vývoja rastlín v tejto dobe. Vývoj askogónií a peritécií na

pozberových zvyškoch, predovšetkým stoniek slnečnice, závisí od počasia v priebehu

jesene a zimy. K úplnému dozrievaniu peritécií dochádza v priebehu mája po daždivej

perióde (Jirátko, Veverka, Šedivý, 1996).

Dynamika choroby závisí od doby infekcie, infekčného tlaku, pestovaných

odrôd a hybridov, agrotechniky a od klimatických podmienok. Patogén si v plodniciach
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(peritéciach) uchová životaschopnosť cez zimné obdobie iba na rastlinných zvyškoch,

ktoré zostali na povrchu pôdy. Už v hĺbke viac ako 5 cm sa netvoria žiadne

rozmnožovacie orgány (Huszár, 2007).

1.5.6 Metódy ochrany proti Diaporthe helianthi

Základom ochranných opatrení je prísne dodržiavanie agrotechnických

a technologických postupov pri pestovaní slnečnice. Neodporúča sa pestovanie tejto

olejniny po predplodinách ako napr. sója fazuľová, ktorá môže byť hostiteľom huby

Phomopsis helianthi. Ak je možné a známe, pestujú sa odolné odrody alebo hybridy

a volí sa spodná hranica výsevku, aby neboli prehustené porasty (Michalíková, Roháčik,

1993). Základom kontroly podľa Debaeke a Estragnata (2003) proti chorobe je použitie

fungicídov a tolerantných genotypov.

,,Základom ochrany je šľachtenie na rezistenciu, aj keď väčšina v súčasnosti

pestovaných odrôd a hybridov je náchylná. Z agrotechnických opatrení je dôležité

dôkladné rozdrvenie a zaorávanie napadnutých rastlinných zvyškov po zbere – zdroja

infekcie. Ďalším opatrením je dodržanie osevného postupu a zakladanie nových

porastov na vzdialenejších pozemkoch od lokality výskytu, mimo smeru prevládajúcich

vetrov a likvidácia rastlín z výdrvu v následnej plodine. Riedke porasty (asi 50 tisíc

rastlín na hektár) brzdia rozvoj choroby“ (Huszár, 2007, p.86).

Základom ochrany podľa Baničovej a Ryšavej (2003) je uplatňovanie

preventívnych opatrení:

- dôležité je dodržiavať osevný postup

- neodporúča sa pestovať na tom istom pozemku slnečnicu aspoň 5 – 6

rokov

- starostlivé, čo najjemnejšie rozdrvenie pozberových zvyškov a zaoranie

do hĺbky

- nezaburinený stav porastu

- chemická ochrana najmä v prvom aplikačnom termíne

- optimálna hustota porastu

- používanie zdravého osiva

- používanie rezistentných odolnejších hybridov slnečnice
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Základom ochrany je šľachtenie na rezistencii. Keďže niektoré genotypy sú

náchylné voči napadnutiu listov, ale rezistentné v stonke, je potrebné pri šľachtení

vyhodnotiť napadnutie oboch oddelene. (Masirevič, 1992).

Karaba (1998) tvrdí, že najlepšou predplodinou sú obilniny a kukurica.

Neodporúča sa výsev po strukovinách a okopaninách. Dávka dusíka nad 70 kg na hektár

bez zabezpečenia dostatočného množstva prístupného fosforu a draslíka zvyšuje riziko

strát spôsobených hubovými chorobami.

Genetickou analýzou rezistencie slnečnice voči patogénu D. helianthi sa

zaoberali Vranceanu et al. (Vranceanu et al., 1994).

,,Poveternostné podmienky vhodné pre patogéna môžu vyžadovať veľmi časté

ošetrenie, ale iba výnimočne je potrebné aplikovať fungicídy dvakrát. Preventívne

ošetrenie sa robí fungicídom na báze flusilazolu, kuratívne o týždeň neskôr fungicídom

obsahujúcim fenopropimorph (spravidla sú používané zmesi s ďalšími účinnými

látkami). Podobne Deverche a Maisonneuve (1994) dosiahli najlepšie výsledky

s fenpropimorphem a pro-chlarazom. Optimálna doba aplikácie fungicídov je medzi

rastovými fázami E1 a E3“ (Jirátko, Veverka, Šedivý, 1993, p.21).

Huszár (2007) tvrdí, že v chemickej ochrane väčšinou postačí jeden zásah, ale

v skutočnosti je chemická ochrana proti tomuto patogénovi stále veľkým

a nedoriešeným problémom, hlavne vo vzťahu k účinnosti fungicídov, ktorá býva

v rokoch epifytócie nedostatočná. Proti diaporthe helianthi sú registrované fungicídy:

Alert S účinkom aj proti Alternaria sp. a Alto Combi 420 SC účinkom aj proti bielej

hnilobe a proti plesni sivej. Ich aplikácia však dosiaľ neposkytuje spoľahlivú a úplnú

ochranu proti tejto chorobe. Dôležitou prevenciou pred napadnutím je aj ochrana proti

škodcom, pretože drobné poranenia tvoria vstupnú bránu pre infekciu.

Kováčik (1997) uvádza, že pri chemickej ochrane slnečnice fungicídmi sa

odporúčajú nasledovné 3 termíny ochrany:

- keď rastliny majú 12 – 16 listov

- na začiatku kvitnutia

- pri dozrievaní

V Juhoslávii báoli dosiahnuté dobré výsledky v pokusoch pomocou dvoch

ošetrení benomyl + vinclozolin, pri druhej aplikácii iprodione alebo procymidone

(Acimovič, 1991). Otázka prahu škodlivosti je veľmi zložitá, mnohé hybridy dokážu

tolerovať slabým až stredné silným napadnutiam huby Phomopsis helianthi (Jouve,

Teyssier, 1992).



30

1.6 Čierna škvrnitosť slnečnice – Phoma macdonaldi

,,Za pôvodcu choroby bola považovaná huba Phoma oleracea, poprípade jej

varieta helianthi, neskôr bola ako pôvodca popísaná Phoma macdcmaldii Boerema.

U nás patrí čierna škvrnitosť k hospodársky menej významným chorobám“ (Baničová,

Ryšavá, 2003, p.51).

Jirátko, Veverka a Šedivý (1996) uvádzajú, že choroba bola po prvýkrát

zaznamenaná v Anglicku v roku 1884, a to na topinambure. Pravdepodobne sa nešírila

príliš rýchlo. V roku 1965 sa vyskytla aj v bývalej Juhoslávii, kde bolo zistené štádium

tejto choroby. Sporadicky sa čierna škvrnitosť slnečnice objavila aj v severnej Afrike,

zjavne donesená z Francúzska. V Kalifornii sa nevyskytovala vôbec v rokoch 1983 až

1988.

„Huba vytvára hyalínne, priehradkované mycélium s veľkým počtom olejových

kvapiek. V období na začiatku tvorby pykníd mycélium nadobúda žltkasté alebo

sivkasté sfarbenie. Veľkosť a tvar pykníd je variabilná, v závislosti od miesta, kde sa

vytvorili. Pyknospóry sú jednobunkové, eliptické, hyalínne, uprostred mierne zaškrtené,

na oboch koncoch tupo zakončené, s dvoma olejovými kvapkami. Pyknospóry sú pred

vyschnutím chránené vrstvou slizu a zachovávajú si životnosť až 6 týždňov. Patogén

vytvára pseudoperitéciá. Askospóry sú vretenovité, žltohnedé, s piatimi priehradkami.

V mieste strednej priehradky sú askospóry viditeľne zúžené“ (Huszár, 2007, p.94).

Symptómy sa najčastejšie od začiatku kvitnutia predovšetkým na najstarších

listoch slnečnice. Na listoch dochádza k tvorbe nešpecifických čiernych škvŕn

premenlivého tvaru. Pre chorobu sú charakteristickejšie nesúvislé čierne lézie pozdĺž

hlavných žiliek. Choroba neskôr postupuje na stopky, na ktorých sú tiež čierne škvrnky,

neskôr môže byť celá stopka čiernohnedá a list predčasne zasychá a opadáva (Baničová,

Ryšavá, 2003).

Najtypickejšie symptómy choroby sú viditeľné na stonke. V mieste nasadenia

listov na stonku sa vytvárajú čierne, väčšinou zaoblené a dobre ohraničené škvrny,

niekedy pokryté belavou vrstvou. Stred škvŕn časom nekrotizuje a môže praskať. Počet

škvŕn na stonke sa pomaly zvyšuje a symptómy sa objavujú stále väčšom počte. Úbory

bývajú napadnuté redšie, časom sa vytvárajú čierne škvrny na listeňoch, poprípade

listene úplne sčernejú. Infekcia sa môže preniknúť úplne až do nažiek (Penaud, 1993,

Penaud, 1994).
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,,Straty spôsobené čiernou škvrnitosťou sú výrazne väčšie ak ide o skorú

infekciu. K infekcii rastlín môže dôjsť v širokom rozmedzí teplôt, optimálna teplota je

okolo 25 ◦C, pričom je dôležitá vysoká vzdušná vlhkosť. Symptómy choroby sa

objavujú na začiatku kvitnutia hlavne na najstarších listoch, kde vznikajú čierne škvrny

rôzneho tvaru, pre chorobu sú typické nesúvislé čierne fľaky pozdĺž žilnatiny listu

(vtáčia noha). Infekcia ďalej postupuje na stopky listov a postupne môže list predčasne

odumrieť. Najtypickejšie príznaky infekcie sa objavujú na stonke, kde sa v mieste

nasadenia listov objavujú hnedé až čierne dobre ohraničené škvrny, niekedy s bielym

povlakom. Škvrny nekrotizujú a môžu praskať, nekróza môže prenikať aj do drene

stoniek, následkom čoho dochádza k padaniu rastlín“ (Baničová, Ryšavá, 2003, p.51).

Dôležitým zdrojom infekcie je napadnuté osivo. Patogén prežíva mycéliom

v osemení alebo na nerozložených rastlinných zvyškoch. Na rastlinných zvyškoch sa

môžu vytvárať aj pseudoperitéciá, v ktorých dozrievajú vrecká s askospórami. Primárnu

infekciu spôsobujú hlavne askospóry, ktoré sú prenášané vzduchom na vzdialenosť

niekoľko kilometrov. Počas vegetácie sa patogén rozširuje aj pyknospórami tvoriacimi

sa v pyknidách, ktoré vyvolávajú sekundárnu infekciu (Huszár, 2007).

Spóry sa tvoria v pyknidách v priemere 70 – 300 µm, ktoré sa objavujú pri

vysokej vlhkosti. Optimálna teplota pre vznik pykníd je 20 – 25 °C, minimum je 10 °C.

Patogén prežíva v podobe mycélia alebo pykníd na rastlinných zvyškoch alebo na osive.

Môže preniknúť aj do nažiek (Kukin 1982, Penaud 1994).

V počiatočnej fáze infekcie je potrebné aby bol vzduch nasýtený vodnými

parami. Preto je pre infekciu priaznivé striedanie zrážok so suchým a teplým obdobím.

Výskyt choroby je tiež podporovaný vysokou hustotou porastu. Ukazuje sa taktiež, že

skoro siate porasty sú náchylnejšie na napadnutie čiernou škvrnitosťou slnečnice

(Penaud, 1994).

Ochrana je zameraná predovšetkým na dodržovanie bežných agrotechnických

zásad, ako je striedanie plodín, odstránenie pozberových zvyškov, u semenárskych

porastov dodržiavanie dostatočnej izolačnej vzdialenosti od iných pestovaných porastov

slnečnice. (Baničová, Ryšavá, 2003).

Markovič (1991) tvrdí, že dve aplikácie kombináciamiúčinných látok

vinclozolinu a porcymidonu, alebo iprodionu s carbendazimem (pri nasadzovaní

kvetných pupeňov a na začiatku kvitnutia) napadnutie fomovu hnilobou znižovali

K chemickej ochrane proti čiernej škvrnitosti najviac pozornosti venovali vo

Francúzsku použitím fungicídov (Penaud, 1993, Penaud 1994). Účinnosť fungicídu je
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veľmi závislá na dobe aplikácie v poraste. Odporúča sa ošetrenie vo fáze E1+10 dní,

ďalšie ošetrenie by sa malo robiť po 3 týždňoch. Ošetrenie vo fáze E1 (objavenie

kvetných pupeňov) alebo E1 + 40 dní bola prakticky neúčinná (Jirátko, Veverka,

Šedivý, 1996).

1.7 Hrdza slnečnice - Puccinia helianthi Schv.

,,Je monoecická hrdza. Celý vývoj prekonáva na slnečnici. Choroba je všeobecne

rozšírená , v európskych podmienkach však naspôsobuje škody. Vážne straty spôsobuje

s Severnej Amerike, Argentíne, Austrálií a ďalších oblastiach. V Izraeli sa v posledných

rokoch objavila epidemicky“ (Jirátko, Veverka, Šedivý, 1996, p. 23).

Baničová, Ryšavá (2003) uvádzajú, že huba je náročná na teplotu a v miestach

kde je predpoklad takýchto hodnôt splnený môže dôjsť až k epidemickému výskytu.

Choroba napáda všetky časti rastliny. Jej výskyt je značne závislí na teplotách na

ktoré je veľmi náročná (Borecký, Stiffel, 1995). Spravidla sa vyskytuje väčšinou na

konci kvitnutia. Na hornej strane listov sa objavujú chlorotické škvrny, na ktorých sa

v neskoršom štádiu objavujú hrdzavé kôpky urediospór. V neskoršom období sa

vytvárajú teliospóry. Silne napadnuté listy odumierajú (Říha et al., 2008).

Ako počiatočnými symptómami sa choroba prejavuje vädnutím a zasychaním

najspodnejších listov. Neskôr sú napadnuté aj vyššie nasadené listy. Na napadnutých

častiach sa ku koncu júna začínajú tvoriť hrdzavé vankúšiky urediospór a na jeseň sa

tvoria teleutospóry. Na spodnej časti listov sa tvoria aecídie v okrúhlych či pozdĺžnych

škvrnách (Spaar, Kleinhempel, Fritsche, 1990)

K sporulácii dochádza pri optimálnej teplote v intervale 20 až 35 °C. Pre

vyklíčenie urediospŕ je potrebné aby liste bolo dostatok voľnej vody 6 – 10 hodín

(Shtienberg, Vintal, 1995). Veľké straty spôsobuje iba pri silnom napadnutí, slabý

a stredný výskyt nemá vplyv na úrodu. Medzi základné ochranné opatrenia patrí

šlachtenie na rezistenciu, v takých oblastiach kde je jeho výskyt najväčší (Lambridge,

Miller, 1994). Medzi preventívne opatrenia podľa Zubala (2006) patrí spaľovanie

napadnutých zvyškov rastlín, hlboká orba a správny osevný postup.
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2 CIEĽ PRÁCE

Cieľom diplomovej práce bolo zistiť odolnosť hybridov slnečnice ročnej voči

najdôležitejším hubovým patogénom vyskytujúcich sa v rôznych agroekologických

oblastiach Slovenska v rokoch 2006 – 2008.

Cieľom diplomovej práce bolo tiež zhodnotiť intenzitu napadnutie jednotlivých

hybridov slnečnice a ich porovnanie z hľadiska odolnosti voči chorobám, ktoré

spôsobujú huby Sclerotinia sclerotiorum, Diaporthe helianthi.

Ďalším cieľom práce bolo zhodnotiť výskyt chorôb slnečnice a určiť vplyv

agroekologických a poveternostných podmienok (teplota, množstvo zrážok a vlhkosť)

na intenzitu výskytu patogénov v jednotlivých ročníkoch a na odolnosť hybridov

slnečnice.

Štatisticky zhodnotiť rozdiely v napadnutí jednotlivých hybridov slnečnice

hubami Sclerotinia sclerotiorum a Diaporthe helianthi a porovnať intenzitu výskytu

chorôb na jednotlivých lokalitách a v jednotlivých ročníkoch.
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3 METODIKA PRÁCE

3.1 Prieskum napadnutia porastov slnečnice ročnej hubami

Sclerotinia sclerotiorum a Diaporthe helianthi

Diplomová práca bola riešená v rokoch 2006 – 2008 formou maloparcelkových

pokusov založených na pozemkoch PD Kalná nad Hronom, PD Bučany, PD Čakajovce,

PD Macov. Úlohou bolo sledovanie odolnosti hybridov slnečnice voči najdôležitejším

hubovým patogénom: Sclerotinia sclerotiorum a Diaporthe helianthi. V pokusoch sa

každoročne vysievali rovnaké aj rôzne hybridy slnečnice. V každom roku boli vysiate

hybridy: NK Brio, Rumbasol a Pikasol. Ostatné sledované hybridy sa vysiali buď len

v jednom roku alebo v dvoch rokoch.

Zhodnocovali sme odolnosť sledovaných hybridov, vplyv poveternostných

podmienok na rozsah a intenzitu napadnutia, s dôrazom na najvýznamnejšie choroby

spôsobené hlavne hubami Sclerotinia sclerotiorum a Diaporthe helianthi.

Na každej lokalite sa hodnotilo 100 rastlín v 3 opakovaniach z každého hybridu.

V roku 2006 bolo hodnotených 13 hybridov, v roku 2007 14 hybridov a v roku 2008 14

hybridov slnečnice.

Napadnutie hybridov sa hodnotilo na základe vizuálnych symptómov.

Zaznamenávali sa rastliny s výskytom symptómov napadnutia alebo bez výskytu

symptómov. Hodnotenia sa robili v mesiacoch jún, júl, august a september.

V mesiacoch jún a júl sme nezaznamenali žiadne napadnutie na rastlinách. Symptómy

boli prvýkrát viditeľné pri sledovaní rastlín v mesiaci august. V mesiaci september bola

intenzita napadnutia najvyššia.

Získané hodnoty sme spracovali a porovnávali odolnosť jednotlivých hybridov

slnečnice v jednotlivých ročníkov. Štatisticky sme vyjadrili rozdiely v napadnutí

jednotlivých hybridov hubami Sclerotinia sclerotiorum a Diaporthe helianthi.

Štatisticky sme porovnali aj tlak chorôb v jednotlivých lokalitách a na záver aj

v jednotlivých rokoch nášho pokusu.
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3.2 Charakteristika sledovaných lokalít

PD Kalná nad Hronom

Poľnohospodársky podnik PD Kalná sa nachádza západne od okresného mesta

Levice, v povodí rieky Hron, v nadmorskej výške 155 m.n.m.. V PD sa nachádzajú

pôdy stredne ťažké a možné ekologické podmienky sú charakterizované teplým

a suchým prostredím. Dokazujú to aj dlhoročné merania. Priemerný ročný úhrn zrážok

je 600 mm. Počas vegetácie spadlo v priemere 400 mm zrážok. Priemerná teplota počas

vegetačného obdobia je 16°C.

PD Bučany

PD Bučany sa nachádza na severovýchode Podunajskej nížiny, na Trnavskej

tabuli.

Jeho územím preteká rieka Dudváh. Družstvo hospodári na dvoch pôdnych typoch:

- černozem karbonátová 52 % 467,00 ha

- černozem lužná, slabo glejová 48 % 428,00 ha

Černozem je pôdny typ s horizontami A – Cc (humusový horizont – materská hornina).

Černozemný horizont je hlboký až 0,8 m, materskou horninou je obyčajne vápenitá

spraš. Tieto pôdy majú rovnako priaznivý vodný, vzdušný aj tepelný režim. Takisto

vykazujú i vysoký stupeň biologickej aktivity.

Patrí do teplej kukuričnej výrobnej oblasti, podtyp kukurično – pšeničná oblasť.

PD sa nachádza v južnej časti okresu Hlohovec. Priemerná teplota počas vegetačného

obdobia je 16,4 °C. Z uvedeného je patrné, že teplotné pomery sú vyhovujúce pre

pestovanie plodín náročnejších na teplo, problémom však môže byť relatívne menší

objem zrážok počas vegetačného obdobia. Priemerný ročný úhrn zrážok je 550 mm,

objem zrážok za vegetačné obdobie je 350 mm. Je to relatívne málo avšak väčším

problémom je ich nerovnomerné rozdelenie počas vegetácie. V posledných rokoch sme

všetci svedkami globálnych klimatických zmien, ktoré zapríčiňujú veľké výkyvy

počasia, striedanie suchých a vlhkých rokov.
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PD Čakajovce

Poľnohospodárske družstvo Čakajovce sa nachádza v kukuričnej výrobnej

oblasti, kde sa darí aj náročnejším poľnohospodárskym plodinám. Spadá do podoblasti

Podunajskej roviny. Územie, na ktorom sa PD nachádza tvorí prechod medzi nížinným

typom a severným hornatým územím. Klimatické podmienky až na výnimky v severnej

časti sú pomerne rovnaké. Celé PD patrí do mierne teplej a mierne vlhkej oblasti.

Priemerné ročné teploty sa kolíšu okolo 10 – 11,5 °C, priemerné ročné zrážky sú

približne 600 - 700 mm.

Vegetačné obdobie začína v máji a končí v septembri. Zrážky bývajú veľmi

nepravidelné. Cez vegetačné obdobie sa často prejavujú formou lejakov a búriek, čo sa

nepriaznivo odráža na poľnohopodárskej výrobe, lebo takéto zrážky pri malej

priepustnosti pôdy uniknú do vodných tokov a nemôžu byť rastlinami dostatočne

využité.

PD Macov

Lokalita Macov sa nachádza na Podunajskej rovine v nadmorskej výške 120 m v

okrese Dunajská Streda. Patrí do teplej a suchej kukuričnej výrobnej oblasti. Klíma na

tejto lokalite je teplá, suchá, s miernou zimou a dlhším slnečným svitom. Pôdny typ je

čiernica modálnakarbonátová, zrnitostne hlinitá.

Geomorfologická stavba územia PD patrí do Podunajskej nížiny a je tvorená

úrodnou rovinou. Prevláda tu čiernozemný, prevažne lužný pôdotvorný proces. Pôdy sú

nivného a lužného typu. Z hľadiska zrnitostného zloženia prevládajú pôdy stredné až

ťažké ílovito – hlinitého charakteru a pôdy hlinité.

Priemerná ročná teplota na území poľnohospodárskeho podniku sa pohybuje od

9 do 10 °C, najteplejší mesiac je júl s priemernou teplotou 20 °C. Priemerná teplota za

vegetačné obdobie apríl až september je 16,5 °C. Efektívna suma teplôt počas vegetácie

je 1200 – 1230 °C. Priemerné ročné zrážky 500 – 600 mm a vo vegetačnom období

spadne priemerne medzi 360 – 400 mm vlahy.
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3.3 Charakteristika sledovaných hybridov slnečnice

Rumbasol

Hybrid Rumbasol bol v štátnych odrodových skúškach skúšaný v rokoch 2003 -

2005 v sortimente skorých až stredne skorých hybridov v kukuričnej a repnej výrobnej

oblasti. Rumbasol je dvojlíniový hybrid vyšľachtený vo Francúzsku, ktorého

slovenským zástupcom je firma Monsanto Slovakia. Rastlina je stredne vysoká až

vysoká, so stredne veľkým, slabo vypuklým úborom, v plnej zrelosti previsnutým so

vzpriamenou stonkou. Priemer úboru bol 19,1 cm. List je široko trojuholníkovitý,

stredne veľký, stredne zelený, s veľmi slabou pľuzgierovitosťou. Kvety sú žltej farby.

Nažka je malá až stredne veľká, podlhovasto - vajcovitá, čierna so slabým šedým

pruhovaním. Hmotnosť tisíc nažiek je nízka, v priemere dosiahla 53,9 g. Hybrid

Rumbasol mal dobrý počiatočný rast. Je stredne neskoro zrejúci hybrid, vhodný pre

pestovanie na semeno v repnej aj v kukuričnej oblasti. V rámci ŠOS v sortimente

skorých hybridov dozrieval stredne neskoro, o niečo neskôr alebo na úrovni hybridu

Alexandra. Priemerný počet dní od sejby do zrelosti bol 139. Hybrid dosiahol počas

troch rokov štátnych odrodových skúšok priemernú úrodu 4,35 t/ha, t. j. 99% v

porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. Priemerný obsah oleja mal hybrid vyšší –

50,5 až 52,1%. Priemerná produkcia oleja z jedného hektára bola dobrá - 2,25 tony.

Zdravotný stav bol dobrý. Hybrid nie je náchylný na sclerotíniu. Počas skúšok bol

stredný výskyt sclerotínie v roku 2004 a 2005, nízky v roku 2003. Stonka je menej

pevná, Rumbasol je náchylný na lámanie pod úborom. Mal veľké percento zlámaných

rastlín v každom roku skúšok. Hybrid nie je náchylný na poliehanie.

NK Brio

NK Brio je dvojlíniový, stredne vysoký hybrid. Je to špičková odroda slnečnice,

ktorá, vyniká veľmi vysokou úrodou a vysokým obsahom oleja. V kombinovanom

úrodovom ukazovateli, ktorým je produkcia oleja z hektára, dosahuje excelentné

parametre. Obsah oleja v semene je 52–53 %. V produkčných a kvalitatívnych

vlastnostiach výrazne prekonáva mnohé hybridy Syngenta NK. Má vynikajúci
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zdravotný stav a priaznivé agronomické vlastnosti. Patrí medzi stredne vysoké hybridy.

Je odolná proti všetkým známym rasám plesne slnečnice. Odolnosť proti hnedej

škvrnitosti stoniek a proti bielej sklerotíniovej hnilobe je dobrá. Má rýchly počiatočný

rast a disponuje veľkou listovou plochou, ktorá je schopná silnej a trvalej fotosyntézy.

Koreňová sústava je mohutná s rýchlym počiatočným vývojom. Vynikajúca tolerancia k

Diaporthe helinthi a Sclerotinia sclerotinium na úbore i na stonke. Odolný voči všetkým

známym rasám Plasmopara halstedii. V suchších podmienkach nie je potrebná

desikácia porastu.

Pikasol

Mimoriadne homogénny porast. Hybrid s krásnou, pravidelnou štruktúrou,

priaznivým, napoly skloneným postavením úborov. Výborne reaguje na intenzívnejšie

pestovateľské podmienky. Pikasol znamená novú hodnotu v domácom pestovaní

slnečnice. Je jedným z najkonkurencieschopnejších hybridov. Dá sa bezpečne pestovať

v každej pestovateľskej oblasti. Pevná kombinácia vysokého úrodového potenciálu

a odolnosti voči chorobám.

Z časti sa geneticky podobá na vlastnosti hybridu NK Brio. Úrodotvorná

schopnosť je podobná, avšak má dlhšiu vegetačnú dobu. Hybrid registrovali prvýkrát

vo Francúzsku firma Syngenta. Má výbornú adaptačnú schopnosť.

Hybrid Pikasol je skorý zrejúci hybrid vhodný pre pestovanie vo všetkých

oblastí. Optimálny termín sejby je v druhej dekáde apríla, keď pôda dosiahne teplotu 8 –

10 °C. Koreňová sústava je mohutná a silná a má pevnú stonku. Obsahuje aj vysoké

percento oleja. Je odolná voči všetkým rasám Plasmopara halstedii. Nadpriemerná

odolnosť voči najbežnejším chorobám slnečnice. Vzhľadovo má veľmi pekné

a vyrovnané úbory.

V maloparcelkových pokusoch vynikal nad ostatnými hybridmi úrodou

a olejnatosťou, avšak vo veľkovýrobe absolútne vyhral. V menej úrodných oblastiach

dosahuje tiež veľmi pekné výsledky. Je charakterizovaný ako jeden s najlepšími

výsledkami na odolnosť voči sclerotíniovej a macrophómovej chorobe slnečnice.
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Geol

Hybrid Geol bol v štátnych odrodových skúškach zaradený v rokoch 2002 -

2003 v sortimente stredne neskorých až neskorých hybridov v kukuričnej a v repnej

výrobnej oblasti. Je to dvojlíniový hybrid vyšľachtený vo Francúzsku, ktorého

prihlasovateľom je firma Monsanto Slovakia. Rastlina je stredne vysoká, s malým až

stredne veľkým vypuklým úborom, v plnej zrelosti previsnutým. Priemer úboru bol 18,0

cm. List je srdcovitý, stredne veľký, stredne až tmavo zelený, so slabou až strednou

pľuzgierovitosťou a nepravidelným zúbkovaním okraja. Kvety sú žltej farby. Nažka je

stredne veľká, podlhovasto až široko - vajcovitá, čierna so sivým pruhovaním.

Hmotnosť tisíc nažiek je vysoká, v priemere dosiahla 67,2g. Hybrid Geol dosiahol v

štátnych odrodových skúškach priemernú úrodu 4,26 t/ha, t.j. 111% v porovnaní s

kontrolnými hybridmi. Obsah oleja má stredný až vyšší 48,7 – 52,0%. Priemerná

produkcia oleja z jedného hektára bola 1,99 – 2,28 tony. Zdravotný stav mal hybrid

počas ŠOS dobrý. Hybrid Geol má menej pevnú stonku, náchylný je na lámanie pod

úborom. Hybrid Geol mal dobrý počiatočný rast. Je stredne neskoro zrejúci hybrid,

vhodný pre pestovanie na semeno v repnej aj v kukuričnej oblasti. Priemerný počet dní

od sejby do zrelosti bol 133.

Arena

Arena je modifikovaná forma hybridu Arena pre odolnosť voči rasám

Plasmophara halstedi A a B. Hybrid bol v štátnych odrodových skúškach zaradený v

rokoch 2001 a 2002 v sortimente stredne neskorých až neskorých hybridov v kukuričnej

a v repnej výrobnej oblasti. Arena je dvojlíniový hybrid vyšľachtený vo Francúzsku,

ktorého prihlasovateľom je firma Chemstar Slovakia. V dvoch rokoch v priemere na

štátnych odrodových skúšok dosiahol hybrid Arena priemernú úrodu 3,77 t/ha, t. j.

101% v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. Úroda sa pohybovala na úrovni

hybridu Arena. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek bola 51,6 gramov. Obsah oleja bol

stredný - 49,1%. Priemer úboru bol 19,6 cm a priemerná výška rastlín bola 175 cm.

Hybrid Arena je odolný k poliehaniu a má pomerne pevnú stonku. Zdravotný stav bol

dobrý. Dozrieval v priemere za 136 dní.
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PR63A82

Hybrid PR63A82 bol v štátnych odrodových skúškach zaradený v rokoch 2000 -

2002 v sortimente stredne neskorých až neskorých hybridov v kukuričnej a repnej

výrobnej oblasti. PR63A82 je dvojlíniový hybrid, vyšľachtený v USA firmou Pioneer

Hi-Bred International. Rastlina je stredne vysoká až vysoká, so stredne veľkým

vypuklým úborom, v plnej zrelosti previsnutým. Priemer úboru bol 18,0 cm. List je

srdcovitý, stredne veľký, stredne zelený, s veľmi slabou pľuzgierovitosťou a

nepravidelným zúbkovaním okraja. Kvety sú žltej farby. Nažka je stredne veľká až

veľká, podlhovasto - vajcovitá, čierna so sivým pruhovaním. Hmotnosť tisíc nažiek je

stredná až vyššia, v priemere dosiahla 58,2 gramov. Hybrid PR63A82 dosiahol počas

troch rokov štátnych odrodových skúšok priemernú úrodu 4,34 t/ha, t. j. 103%

v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. Priemerný obsah oleja mal hybrid

stredný 48,7% - 50,8%. Priemerná produkcia oleja z jedného hektára bola 1,70 až 2,66

tony. Zdravotný stav bol dobrý. Hybrid nie je náchylný na napadnutie sclerotíniou.

Pevnosť stonky je dobrá. Patril k najmenej zlámaným hybridom v rámci sortimentu.

Hybrid je odolný k poliehaniu. Hybrid PR63A82 mal dobrý počiatočný rast. Priemerný

počet dní od sejby do zrelosti bol 137.

Sambasol

Sambasol je modifikovaná forma hybridu Fleuret pre odolnosť voči rasám

Plasmophara halstedi 1, A a B. Hybrid bol v štátnych odrodových skúškach zaradený v

rokoch 2001 a 2002 v sortimente skorých až stredne skorých hybridov v kukuričnej a

v repnej výrobnej oblasti. Sambasol je dvojlíniový hybrid vyšľachtený vo Francúzsku,

ktorého prihlasovateľom je firma Monsanto Slovakia. V priemere dvoch rokov štátnych

odrodových skúšok dosiahol hybrid Sambasol priemernú úrodu 3,92 t/ha, t. j. 102% v

porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek bola

52,6 gramov. Obsah oleja bol stredný 49,5 – 50,0%. Priemer úboru bol 17,0 cm a

priemerná výška rastlín bola 150 cm. Hybrid Sambasol nie je náchylný na poliehanie a

má pevnú stonku. V extrémnych klimatických podmienkach je náchylnejší na lámanie

stonky. Zdravotný stav bol dobrý. Priemerný počet dní od sejby do zrelosti bol 134.
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PR63D82

PR63D82 je modifikovaná forma hybridu PR63A82 pre odolnosť proti novým

rasám plesni slnečnicovej. Hybrid bol v štátnych odrodových skúškach skúšaný v roku

2005 v sortimente skorých až stredne skorých hybridov v kukuričnej a v repnej

výrobnej oblasti. PR63D82 je dvojlíniový. V roku 2005 dosiahol hybrid priemernú

úrodu nažiek 4,62 t/ha; t.j. 106% v porovnaní s priemerom kontrolných hybridov. Obsah

oleja mal vyšší – 50,1%. Priemerná hmotnosť tisíc nažiek bola stredne vysoká – 51,0 g.

PR63D82 je nižší hybrid s priemerom úboru 19,4 cm. Nie je náchylný na poliehanie a

má pevnú stonku. Zdravotný stav bol dobrý. Počas skúšok bol zaznamenaný nízky

výskyt sclerotínie. Na lokalite Veľký Meder stredný výskyt sclerotínie na úbore. Hybrid

PR63D82 v priemere dozrieval o niečo skôr alebo na úrovni hybridu PR63A82, za 141

dní od sejby.

Flexisol

Hybrid Flexisol bol v štátnych odrodových skúškach zaradený v rokoch 2006 -

2007 v sortimente skorých až stredne skorých hybridov v kukuričnej a v repnej

výrobnej oblasti. Hybrid je rezistentný k účinnej látke imazamox. Flexisol je

dvojlíniový hybrid vyšľachtený vo Francúzsku. Slovenským zástupcom je firma

Monsanto Slovakia. Rastlina je stredne vysoká až vysoká, s malým až stredne veľkým,

slabo vypuklým úborom, v plnej zrelosti previsnutým so vzpriamenou stonkou. Priemer

úboru bol 16,2 cm. Nažka je stredne veľká až veľká, podlhovasto - vajcovitá, čierna s

veľmi slabým šedým pruhovaním. Hmotnosť tisíc nažiek je stredná až vyššia, v

priemere dosiahla 58,0 g. Hybrid Flexisol dosiahol počas dvoch rokov štátnych

odrodových skúšok priemernú úrodu 4,23 t.ha-1, t. j. 101 % v porovnaní s priemerom

kontrolných hybridov. Obsah oleja bol stredný, v priemere 49,1 %. Priemerná produkcia

oleja bola dobrá – 1,89 t.ha-1. Zdravotný stav bol dobrý. Hybrid nie je náchylný na

sclerotíniu, počas ŠOS mal stredný až vyšší výskyt sclerotínie na koreni a sclerotínia na

úbore sa vyskytla v nižšej miere. Stonka je pomerne pevná, hybrid Flexisol nie je

náchylný na poliehanie je ale náchylnejší na lámanie pod úborom. Patril k hybridom s

vysokým počtom rastlín zlomených pod úborom. Hybrid Flexisol mal trochu slabší

počiatočný rast. V rámci ŠOS v skúšanom sortimente dozrieval neskôr ako kontrolný

hybrid Alexandra. Priemerný počet dní od sejby do zrelosti bol 149.
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Alexandra

Alexandra je vysoko výkonná hybridná odroda slnečnice, ktorá vyniká vysokým

výnosom a skorosťou. Má výborný výnos, obsah oleja a zdravotným stav. Je rezistentná

voči najčastejšie sa vyskytujúcim chorobám. Dosahuje nízke zberové vlhkosti semien.

Má vysokú a stabilnú úrodu, ovplyvnenú dvomi základnými faktormi: 1. veľkým

úrodovým potenciálom a 2. veľmi dobrou odolnosťou voči chorobám. Obsah oleja je

stredný až vyšší. Je plastický hybrid, dobre znáša aj menej intenzívne pestovateľské

podmienky, v suchších podmienkach nie je potrebná desikácia porastu. Má vynikajúcu

toleranciu k chorobám (Phomopsis helianthi, Sclerotinia sclerotinium). Je odolná ku

všetkým známym rasám Plasmopara halstedii. Dosahuje výborné výsledky aj v repnej a

prechodnej výrobnej oblasti. Je štandardou v ŠOP ÚKSUP-u skorom sortimente.

NK Kondi

NK Kondi je špičková hybridná odroda slnečnice, stredne neskorý hybrid.

Vyznačuje neuveriteľným výnosmi a vysokým obsahom oleja. Rastlina je stredne

vysoká, pevná, s veľkou listovou plochou. Vyniká výnimočnou suchovzdornosťou, čo v

spojitosti s odolnosťou voči chorobám podmieňuje silnú a dlhú fotosyntetickú aktivitu.

Nažky sú rovnomerne vyvinuté, s priemernou HTS - 72 gramov a obsahom oleja

dosahujúcim 50%. Je odolná voči širokému spektru chorôb a suchu, čo prispieva k

silnej fotosyntetickej aktivite. Najúspešnejší hybrid v skúškach OMMI v roku 2006 v

Maďarsku, vo svojej kategórii dosiahol priemer 113,7% na priemer pokusu. Je

rezistentný na všetky typy Plasmopara halstedii. Má veľmi dobrú odolnosť na

Sclerotiniu a Diaporthe helianti.
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4 VÝSLEDKY A DISKUSIA

4.1 Zhodnotenie napadnutia vybraných hybridov slnečnice hubou

Sclerotinia sclerotiorum

Výsledky zistené pri štatistickom vyhodnotení rozdielov (95,0 LSD Tukeyov test)

v napadnutí sledovaných hybridov patogénom Sclerotinia sclerotiorum sú uvedené

v tabuľke 1.

Najmenej rastlín napadnutých bielou hnilobou sme zaznamenali pri hybride MH

3307 a naopak najviac pri hybride NK Kondi. K najodolnejším hybridom proti hube

spôsobujúcej bielu hnilobu počas sledovaných rokov môžeme zaradiť hybridy: MH

3307, Nutrasol, MH 4204, MH 5315, Alexandra, Geol, Aurasol, PR 63A82, Rumbasol,

Flexisol a Pikasol. Počet napadnutých rastlín zistený pri hodnotení zdravotného stavu

bol v rozmedzí od 3 do 8 %.

K stredne odolným hybridom patrili: MH 5308, NK Armoni, Arena, MH 7361,

PR 63E82, Belem, MH 5214 a MH5204 (počet napadnutých rastlín 8 – 11 %).

Najnáchylnejšími hybridmi slnečnice k hube Sclerotinia sclerotiorum (napadnutie 11 –

14 %) boli Sambasol, DKF 3838, NK Brio, MH 4316, DKF 3554 a NK Kondi.

Počet napadnutých rastlín slnečnice hubou Sclerotinia sclerotiorum pri

jednotlivých hybridoch zo všetkých sledovaných lokalít a za roky 2006 – 2008.

Metóda: 95,0 percent LSD

Tabuľka 1

Hybridy Počet Priemer Smerodajná

odchýlka

Tukeyov test

homogenity

MH 3307 12 3,89083 2,08474 a

Nutrasol 12 5,48939 2,09689 ab

MH 4204 12 6,64083 2,08474 abc

MH 5315 12 6,89083 2,08474 abcd

Alexandra 24 7,31511 1,4727 abc

Geol 24 7,44011 1,4727 abc

Aurasol 12 7,48939 2,09689 abcde
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PR 63A82 12 7,48939 2,09689 abcde

Rumbasol 36 7,61111 1,15072 abc

Flexisol 12 8,28645 2,16863 abcdef

Pikasol 36 8,33333 1,15072 abcd

MH 5308 12 8,48939 2,09689 abcdef

NK Armoni 9 8,65423 2,46075 abcdef

Arena 21 9,50371 1,53827 bcdef

MH 7361 12 10,3698 2,16863 bcdef

PR 63E82 12 10,7031 2,16863 bcdef

Belem 24 10,9401 1,4727 cdef

MH 5214 12 10,9894 2,09689 bcdef

MH 5204 24 11,0651 1,4727 cdef

Sambasol 24 11,6901 1,4727 def

DKF 3838 12 11,7031 2,16863 cdef

PR 63D82 12 12,1198 2,16863 cdef

NK Brio 36 12,6944 1,15072 f

MH 4316 24 12,8151 1,4727 f

DKF 3554 12 13,6198 2,16863 ef

NK Kondi 9 13,7653 2,46075 ef
abcdef – medzi hodnotami označenými rovnakým písmenom nie sú preukázané rozdiely pri hladine

významnosti 95 % (Tukeyov test)

Napadnutie rastlín slnečnice hubou Sclerotinia sclerotiorum v sledovaných

rokoch bolo preukazne ovplyvnené lokalitou, na ktorej boli hybridy slnečnice

hodnotené. Najvyššie napadnutie slnečnice bolo zaznamenané na lokalite Čakajovce.

Na lokalitách Kalná nad Hronom a Bučany bola infekcia rastlín slnečnice na úrovni 9

%. Preukazne najnižší výskyt bielej hniloby bol zistený na lokalite Macov. Jednou

z príčin, ktoré mohli spôsobiť vysoký stupeň infekcie na lokalitách Čakajovce, Kalná

nad Hronom a Bučany je vysoké zamorenie pôd skleróciami huby Sclerotinia

sclerotiorum (Tabuľka 2).
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Ďalším faktorom, ktorý výrazne ovplyvňuje výskyt bielej hniloby sú rozdielne

klimatické podmienky na jednotlivých lokalitách (Tabuľky 6 až 17).

Vplyv lokality na počet napadnutých rastlín slnečnice hubou Sclerotinia

sclerotiorum pri jednotlivých hybridoch za roky 2006 – 2008. Metóda: 95,0 percent

LSD

Tabuľka 2

Lokalita Počet Priemer Smerodajná

odchýlka

Tukeyov test

homogenity

Macov 117 4,41852 0,654912 a

Bučany 117 9,09373 0,654912 b

Kalná nad

Hronom

108 9,56486 0,690076 b

Čakajovce 117 14,7689 0,654912 c

abc– medzi hodnotami označenými rovnakým písmenom nie sú preukázané rozdiely pri hladine

významnosti 95 % (Tukeyov test)

Pri hodnotení výsledkov a výskytu bielej hniloby v jednotlivých ročníkoch

neboli zistené štatisticky preukazné rozdiely. Tento fakt mohlo spôsobiť približne

rovnomerné rozloženie úhrnov zrážok v každom sledovanom roku (Tabuľka 3).

Autori Zhifu et al. (1991), Pearson a Caesar (1983) uvádzajú, že pre priebeh

choroby a klíčenie askospór je potrebná voľná dažďová voda a zrážky, ktorými je aj

ovplyvnená tvorba plodníc (apotécií). Pri hodnoteniach zdravotného stavu rastlín sme

väčšinou pozorovali myceliárnu infekciu a len zriedka bola zistená infekcia rastlín

askospórami patogénna.
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Vplyv ročníka na počet napadnutých rastlín slnečnice hubou Sclerotinia

sclerotiorum pri jednotlivých hybridoch zo všetkých sledovaných lokalít. Metóda:

95,0 percent LSD

Tabuľka 3

Rok Počet Priemer Smerodajná

odchýlka

Tukeyov test

homogenity

2007 168 8,47212 0,748587 a

2008 135 9,84173 0,892669 a

2006 156 10,0707 0,743279 a

a– medzi hodnotami označenými rovnakým písmenom nie sú preukázané rozdiely pri hladine

významnosti 95 % (Tukeyov test)

4.2 Zhodnotenie napadnutia vybraných hybridov slnečnice hubou

Diaporthe helianthi

Štatistické zhodnotenie (95,0 LSD Tukeyov test) rozdielov v napadnutí

sledovaných hybridov patogénom Diaporthe helianthi je uvedené v tabuľke 4.

Počet napadnutých rastlín slnečnice hubou Diaporthe helianthi pri jednotlivých

hybridoch zo všetkých sledovaných lokalít a za roky 2006 – 2008. Metóda: 95,0

percent LSD

Tabuľka 4

Hybrid Počet Priemer Smerodajná

odchýlky

Tukeyov test

homogenity

MH 5315 12 -1,01924 1,4613 ab

MH 4316 24 -0,422997 1,03229 a

NK Kondi 9 1,2162 1,72486 abcd

MH 5204 24 1,452 1,03229 abc

Pikasol 36 1,52778 0,806596 abc

Rumbasol 36 1,58333 0,806596 abc

NK Armoni 9 1,77176 1,72486 abcdef
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DKF 3554 12 2,09599 1,5201 abcdef

NK Brio 36 2,11111 0,806596 abcd

MH 5214 12 2,17325 1,46981 abcde

Sambasol 24 2,327 1,03229 bcd

PR 63E82 12 2,42933 1,5201 abcdef

MH 7361 12 2,42933 1,5201 abcdef

Arena 21 2,74833 1,07825 cdef

Flexisol 12 2,76266 1,5201 abcdef

Geol 24 3,077 1,03229 cdef

DKF 3838 12 3,17933 1,5201 abcdef

Belem 24 3,452 1,03229 cdef

Alexandra 24 3,452 1,03229 cdef

PR 63D82 12 3,59599 1,5201 cdefg

MH 5308 12 3,67325 1,46981 cdef

MH 4204 12 4,73076 1,4613 cdefg

Nutrasol 12 5,17325 1,46981 defg

MH 3307 12 5,98076 1,4613 efg

PR 63A82 12 6,17325 1,46981 fg

Aurasol 12 7,67325 1,46981 g
abcdefg – medzi hodnotami označenými rovnakým písmenom nie sú preukázané rozdiely pri hladine

významnosti 95 % (Tukeyov test)

Zo sledovaných hybridov preukazne najodolnejšími hybridmi voči hube

Diaporthe helianthi sa javili MH 5315 a MH 4316, ktoré vôbec neboli napadnuté.

Naopak preukazne najnáchylnejším bol hybrid Aurasol (7,6 % napadnutých rastlín). K

náchylným hybridom tiež môžeme zaradiť Aurasol, PR 63A82, MH 3307, Nutrasol

a MH 4204. K menej náchylným hybridom patrili MH 5308, PR 63D82, Alexandra,

Belem, DKF 3838, Geol, Flexisol a hybrid Arena (2,5 – 4% napadnutých rastlín). K

najodolnejším hybridom patrili (0 až 2,5 % napadnutých rastlín) MH 5315, MH 4316,

NK Kondi, MH 5203, Pikasol, Rumbasol, NK Armoni, DKF 3554, NK Brio, MH 5214,

Sambasol, PR 63E82 a MH 7316.
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Sledovanie rozdielov v napadnutí vybraných hybridov slnečnice hubou

Diaporthe helianthi na jednotlivých sledovaných lokalitách je vyjadrený v tabuľke 5.

Najnižší infekčný tlak bol zistený na lokalite Bučany (0,5 % napadnutých rastlín).

Naopak najvyšší infekčný tlak bol na lokalitách Macov a Čakajovce kde bolo

napadnutých 4 – 5 % rastlín. Predpokladom rozdielov v napadnutí rastlín na

jednotlivých lokalitách boli rozdiely v teplote vzduchu, relatívnej vlhkosti vzduchu

a rozdielnej suma zrážok (Tabuľky 6 až 17). Na lokalite v Bučanoch, kde bolo zistené

najnižšie napadnutie rastlín hubou Diaporthe helianthi boli najnižšie úhrny zrážok

v porovnaní s ostatnými lokalitami.

Vplyv lokality na počet napadnutých rastlín slnečnice hubou Diaporthe helianthi

pri jednotlivých hybridoch za roky 2006 – 2008. Metóda: 95,0 percent LSD

Tabuľka 5

Lokalita Počet Priemer Smerodajná

odchýlka

Tukeyov test

homogenity

Bučany 117 0,597542 0,459061 a

Kalná nad

Hronom

108 1,84191 0,483709 a

Macov 117 4,30694 0,459061 b

Čakajovce 117 4,84541 0,459061 b

ab– medzi hodnotami označenými rovnakým písmenom nie sú preukázané rozdiely pri hladine

významnosti 95 % (Tukeyov test)

Najviac rastlín s výskytom diaportového usychania slnečnice sa vyskytovalo

v roku 2006 (4,4 % napadnutých rastlín). V roku 2007 bolo napadnutých 2,7 % rastlín a

v roku 2008 bolo najnižšie napadnutie zo všetkých sledovaných ročníkov (1,5 %)

(Tabuľka 6).

Rozdiely v intenzite napadnutia hybridov slnečnice v jednotlivých rokoch

patogénom Diaporthe helianthi boli spôsobené rozdielnymi poveternostnými

podmienkami v jednotlivých ročníkoch (Tabuľky 6 až 17). Pravdepodobne nízke úhrny

zrážok v auguste v rokoch 2007 a 2008 spôsobili zastavenie rastu patogénna Diaporthe

helianthi a zabrzdili výraznejšie poškodenie rastlín v druhej polovici vegetačnej doby.



49

Vplyv ročníka na počet napadnutých rastlín slnečnice hubou Diaporthe helianthi

pri jednotlivých hybridoch zo všetkých sledovaných lokalít. Metóda: 95,0 percent

LSD

Tabuľka 6

Rok Počet Priemer Smerodajná

odchýlka

Tukeyov test

homogenity

2008 135 1,55195 0,625716 a

2007 168 2,7247 0,524722 a

2006 156 4,41719 0,521001 b

a– medzi hodnotami označenými rovnakým písmenom nie sú preukázané rozdiely pri hladine významnosti

95 % (Tukeyov test)

4.3 Napadnutia jednotlivých hybridov slnečnice ročnej patogénmi

Sclerotinia sclerotiorum a Diaporthe helianthi

Sledovanie odolnosti hybridov slnečnice voči patogénom Sclerotinia

sclerotiorum a Diaporthe helianthi sme robili v rokoch 2006 – 2008 na juhozápadnom

Slovensku. Pozorovania symptómov na rastlinách slnečnice sa robili každoročne na

nasledovných lokalitách: PD Kalná nad Hronom, PD Bučany, PD Čakajovce a PD

Macov.

V každom roku boli sledované nasledovné hybridy: NK Brio, Pikasol

a Rumbasol, ktoré sme porovnávali s ostatnými hybridmi, sledovanými len v jednom

roku alebo v dvoch rokoch. Patogén Sclerotinia sclerotiorum sa vyskytoval každoročne

na sledovaných lokalitách. Nelson a Lamey (1984) tvrdia, že sklerotíniová hniloba

slnečnice sa môže prejavovať 3 formách ochorenia na slnečnici. Huba spôsobuje

hnilobu v spodnej časti stonky počas ktorejkoľvek rastovej fáze, hnilobu strednej časti

stonky a hnilobu zrelých úborov. Hniloba na stonke je spôsobovaná infekciou cez

askospóry, ktoré sa najčastejšie nachádzajú na miestach, kde dochádza k pripojeniu listu

k stonke. V našich pozorovaniach sme najčastejšie zisťovali napadnutie spodnej časti

stoky slnečnice a následné vädnutie infikovaných rastlín.
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V roku 2006 sme hodnotili výskyt chorôb slnečnice na 4 lokalitách, na ktorých

bolo vysiatych 13 hybridoch slnečnice ročnej (Tabuľka 18). Vysoké napadnutie hubou

Sclerotinia sclerotiorum sme zaznamenali na lokalitách s nadpriemernými úhrnmi

atmosferických zrážok. Relatívne nízke napadnutie bolo v lokalitách s nižšími úhrnmi

zrážok. Najvyšší výskyt bielej hniloby sme zaznamenali na lokalitách Kalná nad

Hronom a Čakajovce, kde sa intenzita napadnutia slnečnice pohybovala v rozmedzí od

6 do 42 %, čo súvisí najmä s vysokými úhrnmi zrážok v mesiaci júl (Tabuľky 6 až 17).

Najmenej odolným hybridom slnečnice voči napadnutiu patogénom Sclerotinia

sclerotiorum na lokalite Čakajovce bol v roku 2006 hybrid NK Brio (Obrázok 4), kde

bolo zistených až 42 % napadnutých rastlín.

Hybrid Pikasol mal tiež nízku odolnosť voči sclerotinii a napadnutie patrilo

medzi najvyššie v Čakajovciach a v Kalnej nad Hronom bolo najvyššie spomedzi

všetkých hybridov hodnotených v roku 2006 na tejto lokalite. K menej odolným

hybridom v roku 2006 môžeme ešte zaradiť hybridy: MH 4316, Belem, Sambasol

a Arena (Obrázok 4).

Relatívne nízky výskyt bielej hniloby bol zistený na lokalitách Bučany a Macov

čo môže byť aj v dôsledku podpriemerných zrážok v letných mesiacoch (Tabuľky 6 až

17 ). K najviac odolným hybridom v roku 2006 patrili hybridy: MH 3307, Rumbasol,

MH 4204, MH 5315, Geol a Alexandra v každej sledovanej lokalite.

Obrázok 4
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Najvyšší stupeň infekcie hubou Diaporthe helianthi v roku 2006 sme

zaznamenali na lokalite Macov (Obrázok 5). Intenzita napadnutia slnečnice hubou

Diaporthe helianthi sa pohybovala v intervale 0 – 26 %, čo mohlo byť vplyvom vyššej

relatívnej vlhkosti vzduchu (tab. 17) na danej lokalite. Na ostatných sledovaných

lokalitách bola relatívna vlhkosť vzduchu bola nižšia v priemere o 10 % za všetky

mesiace počas vegetačného obdobie. Na týchto lokalitách bolo napadnutie 0 až 2 %

(Obrázok 5).

Najodolnejším hybridom proti hube Diaporthe helianthi v sledovaných

pokusoch v roku 2006 bol hybrid MH 4316. Pri hodnotení zdravotného stavu tohto

hybridu sme na žiadnej lokalite nezaznamenali symptómy diaportového usychania

slnečnice. Hybrid NK Brio patril tiež k odolnejším s intenzitou napadnutia, napadnutých

bolo v priemere 2 % rastlín na sledovaných lokalitách. K odolným hybridom voči

Diaporthe helianthi môžme zaradiť hybridy použité v pokusov v roku 2006: MH 4316,

MH 5315, NK Brio, MH 5204, Rumbasol a Pikasol. Najvyšší výskyt diaportového

usychania bol zistený na hybridoch Geol a Pikasol na lokalite Čakajovce, ktorý sa

pohyboval v intervale od 12 do 15 %. Medzi menej odolné hybridy v tomto roku tiež

patrili: MH 3307, Belem, MH 4204, Arena a Alexandra (Obrázok 5).

Obrázok 5
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V roku 2007 sme sledovali 14 hybridov slnečnice na každej lokalite (Tabuľka

19). Výskyt patogénna Sclerotinia sclerotiorum bol zaznamenaný na lokalitách v Kalnej

nad Hronom, v Bučanoch a v Čakajovciach. Na lokalite Macov sa napadnutie

sklerotíniou nevyskytovalo (Obrázok 6).

Napadnutie hubou Diaporthe helianthi sme zaznamenali vo väčšej miere na

lokalite Čakajovce a v nízkej miere na lokalite Kalná nad Hronom. Na lokalitách

Bučany a Macov nebolo zistené napadnutie rastlín týmto patogénnom (Obrázok 7).

Výskyt bielej hniloby sme zaznamenali v roku 2007 na lokalitách Kalná nad

Hronom, Bučany a Čakajovce. Na lokalite Macov nebolo pri hodnotení zdravotného

stavu porastov toto ochorenie zistené (Obrázok 6). Najmenej odolným hybridom proti

hube Sclerotinia sclerotiorum v roku 2007 bol hybrid NK Brio (Obrázok 6), pri ktorom

sa intenzita napadnutia pohybovala v rozmedzí od 6 do 20 %. Na základe našich

pozorovaní môžeme k menej odolným hybridom v ročníku 2007 zaradiť hybridy

Sambasol, MH 4316, Belem a NK Brio.

K hybridom s najnižším výskytom symptómov bielej hniloby patril Pikasol

(napadnutie od 6 – 12 % na lokalitách Kalná nad Hronom a Bučany, na lokalitách

Čakajovce a Macov 0 %). V tomto roku medzi najodolnejšie hybridy patrili Pikasol,

Rumbasol, Nutrasol, Alexandra, Aurasol a PR 63A82.

Obrázok 6
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Napadnutie slnečnice patogénom Diaporthe helianthi v roku 2007 bolo

najvýraznejšie len na lokalite Čakajovce (Obrázok 7). Na lokalite Kalná nad Hronom sa

symptómy diaportového usychania slnečnice vyskytovali len na hybridoch Alexandra,

Geol a PR 63A82. Pri hodnotení zdravotného stavu u hybridu NK Brio bolo zistených

až 14 % napadnutých rastlín. Najmenej odolným hybridom v roku 2007 roku bol MH

5214 pri ktorom bolo zistené až 46 % napadnutých rastlín hubou Diaporthe helianthi.

K hybridom s vysokou intenzitou napadnutia patrili: MH 5214, Aurasol, PR 63A82,

Nutrasol, NK Brio a MH 5308.

Najviac odolným hybridom bol v roku 2007 Pikasol (napadnutie 2 %). Medzi

odolné hybridy patrili tiež Rumbasol, MH 4316, Belem, Sambasol, MH 5204 a Geol

(napadnutie 2 do 10 %) (Obrázok 7).

Obrázok 7
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V roku 2008 sme hodnotili zdravotný stav 14 hybridov slnečnice (Tabuľka 20)

na odolnosť voči patogénom. Patogén Sclerotinia sclerotiorum bol zistený na každej zo

sledovaných lokalít. Intenzita výskytu bielej hniloby sa na lokalitách Kalná nad

Hronom, Bučany a Čakajovce pohybovala v rozmedzí 3 – 22 %. Na lokalite Macov bola

intenzita napadnutia rastlín nižšia.

Najvyšší výskyt diaportového usychania slnečnice v roku 2008 bol zistený na

lokalite v Kalnej nad Hronom a počet napadnutých rastlín pri sledovaných hybridoch
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bol 3 – 16 %. Na lokalitách Bučany a Čakajovce bol výskyt tohto ochorenia do 2 % a na

lokalite Macov bolo zistených 0 %napadnutých rastlín (tabuľka 6).

V roku 2008 bola biela hniloba slnečnica zistená na každej sledovanej lokalite

(Obrázok 8) a napadnutie hybridov slnečnice bolo vyššie v porovnaní s minulými

rokmi. Jednou z pravdepodobných príčin napadnutia boli vysoké úhrny zrážok v tomto

roku v mesiacoch jún a júl (Tabuľky 6, 7, 8 a 9). Najnižší výskyt rastlín so symptómami

bielej hniloby bol zistený na lokalitách Macov a Kalná nad Hronom (napadnutie 3 – 16

%). Najvyšší výskyt bielej hniloby bol zaznamenaný na lokalitách Bučany a Čakajovce

( napadnutie 8 – 25 %).

Nižšia odolnosť rastlín slnečnice proti hube Sclerotinia sclerotiorum bola zistená

pri hodnotení napadnutia hybridov NK Kondi a DKF 3554 (20 resp 25 %) (Obrázok 8).

Okrem spomínaných hybridov (NK Kondi, DKF 3554) k náchylným hybridom v roku

2008 patrili tiež DKF 3838, Arena, NK Brio a PR 63D82.

Najmenej napadnutých rastlín bolo zistených pri hodnotení zdravotného stavu

hybridu Pikasol, ktorý bol najodolnejším voči Sclerotínii sclerotiorum v roku 2008 na

sledovaných lokalitách. Nízke napadnutie bolo tiež zistený aj pri hybride Rumbasol.

Ďalšími odolnými hybridmi boli Flexisol, NK Armoni, MH 7316 a PR 63E82.

Obrázok 8
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V ročníku 2008 bola najväčšia intenzita napadnutia hubou Diaporthe helianthi

zistená na lokalite Kalná nad Hronom, kde bolo zistených 1 – 8 % napadnutých rastlín

(Obrázok 9). Najviac napadnutých rastlín sme zaznamenali pri hodnotení hybridov PR

63D82, DKF 3838 a Flexisol. Najmenej boli napadnuté hybridy Rumbasol, Pikasol

a NK Brio, kde bolo pri hodnotení zistených len 0 – 1 % napadnutých rastlín.

K najodolnejším hybridom patril hybrid Alexandra čo potvrdzuje aj jej

charakteristika k veľmi dobrej odolnosti proti sklerotínii.

Hybrid Arena je charakterizovaný ako jeden s najlepšími výsledkami na odolnosť

voči sclerotíniovej chorobe, v našich výsledkoch patril medzi stredne odolné hybridy

s priemerným napadnutím 9 %.

Hybrid Rumbasol nie je náchylný na sclerotíniu, čo potvrdilo aj v našich

výsledkoch, kde patril medzi najodolnejšie hybridy voči Sclerotinie sclerotiorum

v rokoch 2006 – 2008.

Obrázok 9
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Rozdielne výskyty bielej hniloby v jednotlivých rokoch závisia najmä od

poveternostných podmienok začiatkom leta, kedy dochádza k infekcii listov resp.

ostatných nadzemných častí rastlín askospórami. Prvé symptómy na stonke sa objavujú

na lokalitách v júli. Najväčšie napadnutie sme zaznamenali v roku 2006, čo bolo
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pravdepodobne zapríčinené vyššími zrážkami v letných mesiacoch. To potvrdzujú aj

Bacsová (2008) a Rybanský (2005) vo svojich prácach. O niečo slabší výskyt bol

zaznamenaný v roku 2007 a 2008. Podobné výsledky zistil aj Ziman (1997) keď

v ročníku s lepšími podmienkami t.j. s vyššími úhrnmi zrážok zaznamenal vyšší výskyt

bielej hniloby.

Kulcsárová a Huszár zaznamenali v rokoch 2005 - 2007 výskyt škvŕn na stonke

vyšší ako 15 % u hybridu NK Brio, čo sa potvrdilo aj v našich výsledkoch kde hybrid

NK Brio patril medzi najnáchylnejšie hybridy proti Sclerotinii sclerotiorum s intenzitou

napadnutia 14%.

Najväčšie intenzitu napadnutia patogénom Diaporthe helianthi sme zaznamenali

v roku 2006, kedy nadpriemerné zrážky v mesiacoch jún – júl, spôsobili priaznivý

priebeh choroby, kedy dochádza k dozrievaniu spór a možnej infekcie rastlín slnečnice,

sa prejavil aj na vyššom výskyte patogéna ako v nasledujúcich rokoch. Skripka et al.

(1993) tvrdia, že suma zrážok je jedným z hlavných faktorov, ktoré určujú priaznivý

priebeh a rozvoj diaportového usychania slnečnice.

Časté a hojné zrážky od pučania slnečnice do jej kvitnutia majú za následok

vysokú intenzitu napadnutia, pokiaľ nízka teplota nie je limitujúcim faktorom v rozvoji

choroby tvrdí Marič et al. (1988).

Hybrid NK Kondi patrí medzi odolné hybridy voči Diaporthe helianthi, čo je

preukázané v odrodových skúška, čo potvrdili aj naše výsledky na jeho odolnosť. Patril

medzi najodolnejšie hybridy.

Hybrid Pikasol má nadpriemerná odolnosť voči najbežnejším chorobám slnečnice,

čo potvrdil aj v našich pokusoch, kde bol jedným z najodolnejších hybridov voči

Diaporthe helianthi.

Medzi najnáchylnejšími hybridmi boli PR 63A82, Aurasol a MH 3307. Ich výskyt

bol najvyšší v rámci 3 ročného pokusu.
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4.4 Výskyt ďalších chorôb slnečnice

K dôležitým chorobám slnečnice, ktoré sa pravidelne vyskytovali pri hodnotení

rastlín v jednotlivých rokoch patrí aj čierna škvrnitosť slnečnice spôsobená hubou

Phoma macdonaldii a hrdza slnečnice, ktorú spôsobuje Puccinia helianthi.

4.4.1 Výskyt čiernej škvrnitosti slnečnice (Phoma macdonaldii) v rokoch 2006 -

2008

Čierna škvrnitosť slnečnice patrí k najrozšírenejším chorobám slnečnice, najmä

v podmienkach juhozápadného Slovenska (Bokor, 2007). Výskyt tohto ochorenia

v rokoch 2006 – 2008 na jednotlivých lokalitách je zaznamenaná na obrázkoch 10, 11 a

12.

V roku 2006 bol vysoký výskyt čiernej škvrnitosti zistený na lokalitách v

Čakajovciach a v Macove (Obrázok 10). Počet napadnutých rastlín bol v rozpätí od 90

do 100 %. Na lokalite Kalná nad Hronom bol výskyt tohto ochorenia na úrovni 0 – 40

%. 40 až 50 % napadnutých rastlín sme zaznamenali pri hodnotení zdravotného stavu

jednotlivých hybridov v Bučanoch.

Obrázok 10
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V roku 2007 bol priebeh infekcie rovnaký ako v roku 2006. Hodnoty napadnutia

sa na jednotlivých lokalitách pohybovali na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom

roku (Obrázok 11).
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Obrázok 11

Napadnutie hubou Phoma macdonaldii za rok 2007
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Najvyššie napadnutie hybridov slnečnice hubou Phoma macdonaldii sme na

jednotlivých lokalitách zaznamenali v roku 2008. V roku s nadpriemernými zrážkami

počas celého vegetačného obdobia bol výskyt huby Phoma macdonaldii na väčšine

lokalít 100 % (Obrázok 12). Len v lokalite Kalná nad Hronom bolo napadnutie rastlín

v rozmedzí od 80 do 95 %.

Obrázok 12
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4.4.2 Výskyt hrdze slnečnicovej (Puccinia helianthi) v rokoch 2006 – 2008

Hrdzu sme v porastoch slnečnice zistili len v roku 2006. V ďalších rokoch

nebolo toto ochorenie v porastoch slnečnice zaznamenané. Najviac rastlín so

symptómami hrdze sme zaznamenali v roku 2006 na lokalite Macov. Intenzita

napadnutia bola vysoká a napadnutých bolo 100 % rastlín slnečnice. Na lokalite v

Bučanoch bolo napadnutých 80 % zo všetkých sledovaných hybridov. Na lokalitách

Kalná nad Hronom a Čakajovce nebola hrdza slnečnice zaznamenaná.
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5 ZÁVER

V diplomovej práci sme sa zamerali na stanovenie odolnosti hybridov slnečnice

ročnej voči najdôležitejším hubovým patogénom slnečnice v rokoch 2006 - 2008.

Z výsledkov našej práce môžeme skonštatovať nasledovné závery:

Sclerotinia sclerotiorum patrí k najdôležitejším patogénom slnečnice, jej výskyt

bol zaznamenaný v každom roku pozorovania.

Výskyt bielej hniloby sa v porastoch slnečnice na väčšine lokalít na Slovensku

pohybuje v rozmedzí od 4 do 14 %.

Vyššie napadnutie porastov bolo zaznamenané na lokalitách s vyššími zrážkami

v letných mesiacoch.

Vyšší infekčný tlak patogéna Sclerotinia sclerotiorum možno očakávať s veľkou

pravdepodobnosťou v rokoch vyššími úhrnmi zrážok a vyššou relatívnou vzdušnou

vlhkosťou. Tieto poveternostné parametre ovplyvňujú najviac priebeh choroby.

Najodolnejšími hybridmi slnečnice proti hube Sclerotinia sclerotiorum boli MH

3307, Nutrasol, MH 4204, MH 5315, Alexandra, Geol, Aurasol, PR 63A82, Rumbasol,

Flexisol a Pikasol.

Najnižšou odolnosťou proti hube Sclerotinia sclerotiorum sa prejavujú hybridy:

Sambasol, DKF 3838, NK Brio, MH 4316, DKF 3554 a NK Kondi

Choroba diaportové usychanie rastlín slnečnice, ktorú vyvoláva patogén

Diaporthe helianthi, anamorfa Phomopsis helianthi patrí medzi významné choroby

slnečnice, najmä v podmienkach východného Slovenska.

Napadnutie rastlín v porastoch slnečnice hubou Diaporthe helianthi sa na

lokalitách najčastejšie pohybuje v rozmedzí 0 – 8 %.

Najodolnejšími hybridmi slnečnice proti hube Diaporthe helianthi boli MH 5315,

MH 4316, NK Kondi, MH 5203, Pikasol, Rumbasol, NK Armoni, DKF 3554, NK Brio,

MH 5214, Sambasol, PR 63E82 a MH 7316.

Najnižšou odolnosťou proti hube Diaporthe helianthi sa prejavujú hybridy:

Aurasol, PR 63A82, MH 3307, Nutrasol a MH 4204 a tiež MH 5308, PR 63D82,

Alexandra, Belem, DKF 3838, Geol, Flexisol a hybrid Arena

Miera infekcie Diaporthe helianthi v porastoch slnečnice bola vyššia v rokoch s

vyššími zrážkami v letných mesiacoch.
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Odolnosť hybridov výrazne ovplyvňuje lokalita, na ktorej je hybrid pestovaný a

tiež aj ročník.

Čierna škvrnitosť slnečnice, ktorú spôsobuje patogénom Phoma macdonaldii sa

vyskytuje v každom roku pravidelne a intenzita napadnutia môže byť veľmi vysoká (95

– 100%).

Hrdza slnečnice (Puccinia helianthi) sa v porastoch slnečnice vyskytuje

nepravidelne, v závislosti od vhodných podmienok pre jej rozšírenie
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7 PRÍLOHA

Mesačný úhrn atmosférických zrážok Z (mm) – marec až september

Kalná nad Hronom

Tabuľka 6

Obdobie 2006 Z(mm) 2007 Z(mm) 2008 Z(mm)

III. 39,7 45,9 79,5

IV. 38,1 0,6 33,2

V. 107,3 74,8 32,51

VI. 106,9 57,8 96,6

VII. 45,6 36,8 140,3

VIII. 90,1 88,6 19,7

IX. 17,7 87,9 38,3

Mesačný úhrn atmosférických zrážok Z (mm) – marec až september

Bučany

Tabuľka 7

Obdobie 2006 Z(mm) 2007 Z(mm) 2008 Z(mm)

III. 47 59,3 59,9

IV. 62,6 0,3 40,3

V. 101,8 58,6 45,5

VI. 38,7 30,4 138,6

VII. 12,7 36,7 134

VIII. 108,5 51,4 47,3

IX. 5 128,6 36
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Mesačný úhrn atmosférických zrážok Z (mm) – marec až september

Čakajovce

Tabuľka 8

Obdobie 2006 Z(mm) 2007 Z(mm) 2008 Z(mm)

III. 32 57 60,7

IV. 27 0 35,4

V. 87 88 47,7

VI. 37 56 90

VII. 36,9 33,5 81,6

VIII. 110 40 10,4

IX. 12,7 89 38,9

Mesačný úhrn atmosférických zrážok Z (mm) – marec až september

Macov

Tabuľka 9

Obdobie 2006 Z(mm) 2007 Z(mm) 2008 Z(mm)

III. 40,7 62,9 54,4

IV. 77,1 0 26,3

V. 72,7 30 26,6

VI. 56,4 40,4 109,6

VII. 13,2 43,1 123,9

VIII. 107,4 32,2 29,5

IX. 10,8 132,5 37,4
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Priemerná mesačná teplota vzduchu v °C – marec – september

Kalná nad Hronom

Tabuľka 10

Obdobie 2006 (°C) 2007 (°C) 2008 (°C)

III. 3,3 7,2 5,6

IV. 12,1 12,0 11,3

V. 14,8 17,5 16,6

VI. 19,7 21,2 21,0

VII. 23,6 22,6 20,9

VIII. 18,1 21,5 20,5

IX. 17,1 13,7 15,1

Priemerná mesačná teplota vzduchu v °C – marec – september

Bučany

Tabuľka 11

Obdobie 2006 (°C) 2007 (°C) 2008 (°C)

III. 2,3 7,4 5,1

IV. 11,4 11,3 10,6

V. 14,7 16,8 15,7

VI. 19,2 20,4 20,1

VII. 22,9 21,6 20,4

VIII. 17,5 21,0 19,6

IX. 17,5 13,0 14,4
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Priemerná mesačná teplota vzduchu v °C – marec – september

Čakajovce

Tabuľka 12

Obdobie 2006 (°C) 2007 (°C) 2008 (°C)

III. 3,2 7,6 5,6

IV. 12,1 11,9 11,3

V 15,0 16,9 16,3

VI 19,6 20,8 20,6

VII 23,5 22,2 20,6

VIII 17,8 21,6 20,1

IX 17,4 13,5 15,0

Priemerná mesačná teplota vzduchu v °C – marec – september

Macov

Tabuľka 13

Obdobie 2006 (°C) 2007 (°C) 2008 (°C)

III. 4,2 7,4 6,0

IV. 12,5 12,4 11,9

V 15,9 16,9 18,5

VI 20,4 21,3 21,2

VII 24,4 22,3 21,7

VIII 18,5 21,9 21,3

IX 18,5 13,8 15,0
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Priemerná relatívna vzdušná vlhkosť v % - marec až september

Kalná nad Hronom

Tabuľka 14

Obdobie 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%)

III. 71,64 65,65 67,32

IV. 60,04 51,97 61,26

V 66,99 63,75 63,82

VI 64,5 61,52 68,01

VII 56,57 53,65 69,09

VIII 72,26 62,83 69,06

IX 65,64 70,22 73,54

Priemerná relatívna vzdušná vlhkosť v % - marec až september

Bučany

Tabuľka 15

Obdobie 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%)

III. 77,16 68,94 72,82

IV. 65,44 57,16 67,25

V 70,05 65,2 67,89

VI 67,03 65,58 67,59

VII 60,68 56,83 67,62

VIII 75,96 62,98 68,49

IX 68,11 74,77 71,89
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Priemerná relatívna vzdušná vlhkosť v % - marec až september

Čakajovce

Tabuľka 16

Obdobie 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%)

III. 75,9 69,08 70,95

IV. 62,95 55,25 65,49

V 68,71 66,65 66,23

VI 65,69 65,99 66,46

VII 57,94 56,72 66,65

VIII 75,97 62,71 64,7

IX 66,67 74,83 67,33

Priemerná relatívna vzdušná vlhkosť v % - marec až september

Macov

Tabuľka 17

Obdobie 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%)

III. 76,25 82,11 81,03

IV. 68,03 70,48 76,35

V 71,57 77,08 67,17

VI 73,4 75,06 74,15

VII 66,13 73,39 77,93

VIII 78,38 65,8 76,3

IX 74,08 76,31 80,37

Zdroj : SHMÚ Bratislava
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Zhodnotenie napadnutia hybridov slnečnice ročnej Sclerotiniou sclerotiorum

a Diaporthe helianthi na sledovaných lokalitách v roku 2006

Tabuľka 18

Lokalita Hybrid

Dátum

sledovania

Sclerotinia

sclerotiorum (%)

Diaporthe

helianthi (%)

Kalná nad

Hronom Alexandra 25.8. 3 0

Arena 25.8. 15 5

Belem 25.8. 10 5

Geol 25.8. 5 2

MH 3307 25.8. 0 4

MH 4204 25.8. 0 3

MH 4316 25.8. 14 0

MH 5204 25.8. 1 1

MH 5315 25.8. 2 0

NK Brio 25.8. 13 0

Pikasol 25.8. 18 1

Rumbasol 25.8. 2 3

Sambasol 25.8. 12 0

Bučany Alexandra 18.9. 5 0

Arena 18.9. 1 3

Belem 18.9. 1 0

Geol 18.9. 1 0

MH 3307 18.9. 3 0

MH 4204 18.9. 0 0

MH 4316 18.9. 6 0

MH 5204 18.9. 0 0

MH 5315 18.9. 3 0

NK Brio 18.9. 4 0

Pikasol 18.9. 4 0

Rumbasol 18.9. 3 1

Sambasol 18.9. 0 1
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Čakajovce Alexandra 4.9. 16 2

Arena 4.9. 17 1

Belem 4.9. 25 5

Geol 4.9. 16 1

MH 3307 4.9. 6 0

MH 4204 4.9. 19 2

MH 4316 4.9. 36 0

MH 5204 4.9. 27 1

MH 5315 4.9. 24 0

NK Brio 4.9. 42 0

Pikasol 4.9. 26 1

Rumbasol 4.9. 15 1

Sambasol 4.9. 21 2

Macov Alexandra 22.9. 9 19

Arena 22.9. 3 12

Belem 22.9. 8 17

Geol 22.9. 8 15

MH 3307 22.9. 9 26

MH 4204 22.9. 10 20

MH 4316 22.9. 3 0

MH 5204 22.9. 7 7

MH 5315 22.9. 1 2

NK Brio 22.9. 9 8

Pikasol 22.9. 2 12

Rumbasol 22.9. 5 5

Sambasol 22.9. 9 15
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Zhodnotenie napadnutia hybridov slnečnice ročnej Sclerotiniou sclerotiorum

a Diaporthe helianthi na sledovaných lokalitách v roku 2007

Tabuľka 19

Lokalita Hybrid

Dátum

sledovania

Sclerotinia

sclerotiorum (%)

Diaporthe

helianthi (%)

Kalná nad

Hronom Alexandra 13.9. 6 2

Aurasol 13.9. 8 0

Belem 13.9. 16 0

Geol 13.9. 4 4

MH 5204 13.9. 14 0

MH 5214 13.9. 30 0

MH4316 13.9. 26 0

MH5308 13.9. 14 0

NK Brio 13.9. 6 0

Nutrasol 13.9. 18 0

Pikasol 13.9. 6 0

PR 63A82 13.9. 4 4

Rumbasol 13.9. 12 0

Sambasol 13.9. 8 0

Bučany Alexandra 17.9. 16 0

Aurasol 17.9. 16 0

Belem 17.9. 10 0

Geol 17.9. 8 0

MH 5204 17.9. 20 0

MH 5214 17.9. 4 0

MH4316 17.9. 10 0

MH5308 17.9. 6 0

NK Brio 17.9. 14 0

Nutrasol 17.9. 0 0

Pikasol 17.9. 12 0

PR 63A82 17.9. 16 0



77

Rumbasol 17.9. 12 0

Sambasol 17.9. 26 0

Čakajovce Alexandra 14.9. 2 10

Aurasol 14.9. 2 30

Belem 14.9. 16 6

Geol 14.9. 16 8

MH 5204 14.9. 18 8

MH 5214 14.9. 6 46

MH4316 14.9. 6 2

MH5308 14.9. 10 14

NK Brio 14.9. 20 14

Nutrasol 14.9. 0 20

Pikasol 14.9. 0 2

PR 63A82 14.9. 6 20

Rumbasol 14.9. 4 6

Sambasol 14.9. 16 6

Macov Alexandra 20.9. 0 0

Aurasol 20.9. 0 0

Belem 20.9. 0 0

Geol 20.9. 0 0

MH 5204 20.9. 0 0

MH 5214 20.9. 0 0

MH4316 20.9. 0 0

MH5308 20.9. 0 0

NK Brio 20.9. 0 0

Nutrasol 20.9. 0 0

Pikasol 20.9. 0 0

PR 63A82 20.9. 0 0

Rumbasol 20.9. 0 0

Sambasol 20.9. 0 0
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Zhodnotenie napadnutia hybridov slnečnice ročnej Sclerotiniou sclerotiorum

a Diaporthe helianthi na sledovaných lokalitách v roku 2008

Tabuľka 20

Lokalita Hybrid

Dátum

sledovania

Sclerotinia

sclerotiorum (%)

Diaporthe

helianthi (%)

Kalná nad

Hronom DKF 3554 10.9. 7,7 1,7

DKF 3838 10.9. 12,0 6,7

Flexisol 10.9. 8,3 4,3

MH 7361 10.9. 3,3 1,3

NK Brio 10.9. 7,7 2,3

Pikasol 10.9. 5,7 1,0

PR63D82 10.9. 16,0 7,7

PR63E82 10.9. 7,0 2,7

Rumbasol 10.9. 8,7 1,7

Bučany Arena 11.9. 16 1

DKF 3554 11.9. 11 1

DKF 3838 11.9. 16 1

Flexisol 11.9. 11 0

MH 7361 11.9. 15 2

NK Armoni 11.9. 9 1

NK Brio 11.9. 12 0

NK Kondi 11.9. 11 0

Pikasol 11.9. 10 1

PR63D82 11.9. 17 1

PR63E82 11.9. 18 0

Rumbasol 11.9. 12 1

Čakajovce Arena 3.9. 8 1

DKF 3554 3.9. 22 0

DKF 3838 3.9. 11 0

Flexisol 3.9. 9 1

MH 7361 3.9. 20 1

NK Armoni 3.9. 13 1
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NK Brio 3.9. 17 1

NK Kondi 3.9. 25 0

Pikasol 3.9. 11 1

PR63D82 3.9. 11 1

PR63E82 3.9. 12 1

Rumbasol 3.9. 9 1

Macov Arena 12.9. 10 0

DKF 3554 12.9. 16 0

DKF 3838 12.9. 9 0

Flexisol 12.9. 5 0

MH 7361 12.9. 4 0

NK Armoni 12.9. 4 0

NK Brio 12.9. 8 0

NK Kondi 12.9. 6 0

Pikasol 12.9. 5 0

PR63D82 12.9. 6 0

PR63E82 12.9. 7 0

Rumbasol 12.9. 9 0
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Obrázok 13: Vädnutie celej rastliny slnečnice po myceliárnej infekcii hubou

Sclerotinia sclerotiorum

Obrázok 14: Biele vatovité mycélium na stonke tesne nad povrchom pôdy –

typický symptóm bielej hniloby slnečnice
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Obrázok 15: Sekundárne napadnutie úboru rastliny slnečnice askospórami huby
Sclerotinia scletotiorum

Obrázok 16: Silne poškodené rastliny slnečnice hubou Diaporthe helianthi
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Obrázok 17: Napadnutá spodná časť stonky patogénom Diaporthe helianthi


