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P Ř Í L O H A 

Dubový letorost napadený padlím Microsphaera alphitoides Griff. et Maubi Dubové semenáče napadené padlím M. alphitoides (s patrnými nekrotizacemi 
nejdéle parazitovaných částí listů) 

Ú V O D 

Padlí dubové - Microsphaera alphitoides - je 
významným zástupcem dobře charakterizovatelné 
početné skupiny vřeckatých hub řazených do řádu 
Erysiphales, čeledi Erysiphaceae Lév. Velmi cha
rakteristické a zároveň i nápadné pro naprostou vět
šinu zástupců této čeledě je bílé či bělavé vnější 
(extramatrikální, epifyticky, tj. na povrchu hostite
le rostoucí) mycelium nepohlavního (anamorfního) 
stádia houby, takže napadené části rostliny vypada
jí jakoby poprášené (popadané) moukou - od toho 
je odvozen i český, resp. slovenský název této sku
piny hub: padlí, moučenky - múčnatky. 

Padlí jsou významní obligátní (biotrofní) parazi
té nejrůznějších druhů rostlin. Nejvíce rozšířené 
jsou v mírném pásu, především pak na severní 
polokouli. V současné době je z území naší repub
liky známo cca 100 druhů padlí, které lze zařadit do 
cca 10 rodů. Rod Microsphaera Lév. patří mezi dru
hově bohaté (Braun 1995 uvádí z Evropy výskyt 
více než 30 druhů tohoto rodu). 

Microsphaera alphitoides - padlí dubové - není 
naším původním patogenem. Do Evropy bylo zřej
mě zavlečeno začátkem minulého století z Ameri
ky. (Další možnou původní vlastí této houby by 
však mohla být i jihozápadní Evropa (Portugalsko), 
odkud se tento původně značně teplomilný druh 
začal po Evropě šířit po mutaci, která podstatně 
zvýšila jeho patogenitu.) V současné době je druh 
M. alphitoides znám téměř z celé Evropy, Asie, 
Severní a Jižní Ameriky, j ižní Afriky, Austrálie 
i Nového Zélandu. Zde všude parazituje především 
na zástupcích rodu Quercus, méně již na některých 
dalších dřevinách z čeledi Fagaceae. 

P O P I S H O U B Y 
A J E J Í H O Ž I V O T N Í H O C Y K L U 

Mycelium anamorfního stádia padlí dubového je 
bíle zbarvené (někdy můžeme zaznamenat i nádech 
do Šeda), dobře a poměrně dlouho přetrvávající. 
Vyrůstá na svrchní, ale i spodní straně listů. Na lis-

Dubové listy napadené padlím M. alphiotides - rané stadium infekce 

tech se obvykle nejprve objeví bledší (žlutavé) 
skvrny, které záhy začnou porůstat bělavé povlaky 
podhoubí. Jednotlivé ostrůvky bělavého mycelia se 
rozšiřují, vzájemně spojují a obvykle časem pokry
jí většinu plochy (nebo i celou plochu) listu i leto-
rostu. Houbová vlákna jsou poměrně tenká (v prů
měru kolem 5 um), brzy se na nich utvářejí 
vzpřímené konidiofory, které produkují četné 
poměrně velké konidie (oidie), nejčastěji soudeč-
kovité až válcovité, velké 25 - 40 x 1 2 - 2 2 um. 

Kleistothecium (plodnice pohlavního = teleo-
morfního stádia) je víceméně kulovité, tmavě šedě 
až černě zbarvené, nepříliš veliké (obvykle jen 90 -
140 um v průměru). Přívěsky (myceliální útvary na 
povrchu plodnice) jsou na svých koncích vícekrát 
dichotomicky rozvětvené. V plodnici se vytváří 
kolem 10 vřecek, z nichž každé obsahuje obvykle 8 
víceméně vejčitých askospor (nejčastěji 16 - 26 x 9 
- 15 um velkých). 

První příznaky napadení padlím dubovým může
me na listech a nově narůstajících letorostech 
zaznamenat nezřídka již krátce po vyrašení. 
K infekci dochází jednak z přezimujícího mycelia 
v pupenech a koncích větévek, jednak askosporami 
z vřecek vyvinuvších se v kleistotheciích na loň
ských listech. 

Žlutavé skvrny se záhy pokrývají bělavým pod
houbím, po jeho dostatečném nárůstu se začnou 
tvořit a uvolňovat konidie, které zajišťují šíření 
infekce po prakticky celé vegetační období. K tvor
bě kleistothecií dochází obvykle až na podzim 
(v září až říjnu). Četnost jejich vyskytuje ovlivňo
vána průběhem počasí - nicméně v současné době 
je můžeme nalézt prakticky každoročně, zatímco 
ještě v polovině minulého století byla jejich tvorba 
u nás jen výjimečná. 

S Y M P T O M Y P O Š K O Z E N Í 

Poškození působené padlím dubovým je velmi 
nápadné. Již krátce po infekci jsou na listech či leto
rostech dobře patrné bělavé či žlutavé skvrny, 
postupně pak povlak povrchového mycelia houby. 
Pokud poté nastoupí trvalejší vlhké a přitom 
poměrně deštivé počasí, stává se tento příznak 
méně nápadným, nicméně při pečlivější prohlídce 
jej lze vždy snadno objevit. 

U bujně narůstajících listů může dojít i k jejich 
předčasnému opadu. Normálně se však na listech 
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Dubové listy napadené padlím M. alphitoides - pokročilé stadium napadení 
(s tvorbou kleistothecií) 

Plodnice teleomorfy - kleistothecium (překresleno z Blumem 1967) 

nejdéle a nejsilněji napadených začnou postupně 
tvořit nekrotické skvrny, list se začne kroutit 
a postupně zasychá, hnědne. Silně napadené 
větévky, letorosty, popř. celé sazenice bývají 
nezřídka nápadně zakrnělé, jakoby nedovyvinuté, 
znetvořené. 

M O Ž N O S T I Z Á M Ě N Y 

Poškození působené padlím dubovým (M. alp
hitoides) je natolik charakteristické, že je praktic
ky nezaměnitelné. Bělavé zbarvení povrchů listů 
může být (např. poblíž cementáren, vápenek) způ
sobeno imisním spadem - to je však snadno mecha
nicky z povrchu listů odstranitelné na rozdíl 
od pevně přirostlého povrchového mycelia padlí 
M. alphitoides. 

Na dubech bývá u nás ve starší literatuře uvá
děn ještě jeden druh padlí, a to „domácí" padlí 
dubové - Phyllactinia roboris (Gachet) Blumer. 
Toto padlí je však významné tvorbou mycelia na 
spodní straně listů, jeho poměrně krátkým přetr
váváním a mimořádně velikými plodnicemi 
(v průměru kolem 300 um). Padlí P. roboris však 
u nás v posledních desetiletích nebylo sbíráno 
a existuje proto důvodný předpoklad, že bylo 
„americkým" padlím dubovým - Microsphaera 
alphitoides vytlačeno. 

Padlí rostoucí u nás na jiných dřevinách jsou ve
směs jiné druhy (viz některé na fotografiích tohoto 
letáku). 

L E S N I C K Ý V Ý Z N A M 

Padlí obecně patří z fytopatologického hlediska 
mezi významné houbové škůdce a nejinak je tomu 
i s padlím dubovým. Při hodnocení lesnickofyto-
patologického významu tohoto důležitého houbo
vého patogena je třeba předeslat, že k odumření 
napadených jedinců nedochází příliš často - snad 
s výjimkou pěstování dubu v lesních školkách 
nebo i v přirozeném zmlazení, kdy za pro rozvoj 
padlí příznivých okolností dojde k napadení 
a poškození celé rostliny v takové míře, že tato 
odumře. 

Daleko častěji se však s padlím dubovým set
káváme v roli chronicky působícího škodlivého 
činitele, který masivně napadá a poškozuje teprve 
jánské výhony. Život hostitelské rostliny tak sice 
přímo neohrožuje, avšak v různé (někdy a někde 
i velké) míře znehodnocuje. Mycelium jednak pří
mo odčerpává živiny z napadených částí hostitele, 
jednak nepřímo i omezuje jejich tvorbu (fotosyn-
tetickou asimilaci jednak snižuje zástinem, dále 
pak působí i předčasnou nekrotizaci a odumření 
napadených listů). Slaběji napadené výhony, kte

ré neodumřou, nedobře vyzrávají a mohou být 
poškozeny mrazy. Tím zprostředkovaně nezřídka 
dochází (především v kulturách, resp. mlazinách) 
k netvárnému růstu opakovaně infikovaných leto-
rostů. 

U dospělých dubů význam napadení padl ím 
výrazně vzrůstá především v letech, kdy dochází 
k silnému poškození dubových porostů listožra-
vým hmyzem. Dojde-li po holožíru k si lnému 
napadení sekundárního olistění padlím dubovým, 
může se taková opakovaná ztráta asimilačních 
orgánů na zdravotním stavu dubů projevit 
významně (obzvláště jsou-li tyto následné defoli-
ace provázeny ještě nepříznivým průběhem poča
sí). Oslabené stromy jsou snáze napadány násled
nými biotickými škůdci, daleko méně často 
a slaběji plodí atd. 

M. alphitoides u nás napadá takřka výlučně pou
ze duby. Náchylnost jednotlivých druhů dubů 
k infekci nebyla ještě dostatečně prostudována. Že 
zde však existují rozdíly (nejen v individuální rezis
tenci v rámci druhu), lze nejlépe sledovat přímo 
v lese. Obzvláště markantní je tento rozdíl u dubu 
letního (značně náchylný) a dubu ceru (poměrně 
odolný vůči napadení padlím) rostoucích na stej
ném stanovišti. 

K silnějšímu napadení a lepšímu rozvoji choro
by obecně dochází v rozvolněnějších porostech, na 
jejich okrajích, v osluněných částech korun. 

Další zástupci rodu Microsphaera rostoucí na dřevinách: 
Microsphaera berberidis (DC.) Lév. na výhonku mahonie Microsphaera syringae (Schwein.) Magnus na listech šeříku 
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Některá jiná padlí parazitující na dřevinách: 
Phyllactinia guttata (Wallr: Fr.) Lěv. na javoru mléči 

Phyllactinia guttata (Wallr: Fr.) Lév. na habru 

M O Ž N O S T I O B R A N Y 

Proti padlí dubovému je vcelku dobře propraco
vána chemická obrana. K jejímu použití saháme pře
devším v lesních školkách, podstatně méně často ji 
využíváme ve výsadbách, kulturách a mlazinách. 

V současné době u nás povolené přípravky jsou 
založeny na bázi síry a vykazují vcelku dobrou 
účinnost. Nepůsobí však systémově (v celé rostli
ně), ale jen v místech, na nichž aplikovaná postři
ková jícha ulpěla. Proto dochází časem působením 
povětrnostních podmínek k narušení ochranného 
povrchového filmu, dále vyrůstají nové nechráněné 
letorosty a listy, a postřiky je proto nutné často opa
kovat. 

Z těchto důvodů jsme přistoupili k testování dal
ších fungicidních přípravků, z nichž se jako vysoce 
perspektivní ukázaly preparáty na bázi myclobuta-
nilu a dále azoxystrobinu, které vykázaly vysokou 
účinnost a navíc působily i částečně systémově. 

Již v staré fytopatologické literatuře je diskuto
vána možnost využít v rámci biologického boje 
proti tomuto patogenu jeho přirozených nepřátel 
(Příhoda 1959 uvádí jako příklad plíseň Cicinnobo-
lus cesatii de Bary). Při našich pokusech jsme otes
tovali účinnost u nás v současnosti v lesnictví povo
lených a běžně užívaných biopreparátů - ty se však 
ukázaly být proti padlí dubovému zcela neúčinné. 

Až nečekaně povzbudivých výsledků jsme však 
dosáhli při testování rostlinného aktivátoru na bázi 
bendicaru či biopreparátů na bázi rostlinného oleje 
(ze semen Azadiraclea indica). Soudíme, že je 
účelné v odzkušování a postupném zavádění těchto 
vůči životnímu prostředí podstatně ohleduplnějších 
preparátů pokračovat. 
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dubovým 
+ detail: napadený dubový list 

(černé tečky = kleistothecia houby) 

Podosphaera leucotricha (Ellis et Everh.) Salmon na 
jabloni 

Sawadaea bicornis (Wallr.: Fr.) Homma na javoru 
babyce 

Oidium sp. na azalce 
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