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1. Úvod
a) Základní metodický koncept
b) Hypotéza, cíle a praktické využití metodiky
c) Obecná doporučení
a)

Základní metodický koncept

Biologická ochrana rostlin proti hmyzím škůdcům představuje
významnou alternativu vůči, v současnosti stále ještě dominující, ochraně
chemické. Zvýšený zájem o biologické metody regulace četnosti populací
hmyzích škůdců vyvolává stále větší společenský tlak na zavádění
pěstitelských technologií s vyšším podílem prvků setrvalé udržitelnosti, a
zcela aktuálně i nového nařízení EU, kterým jsou definována a zaváděna
podstatně přísnější kritéria v oblasti registrace pesticidů, resp. uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh.
Biologická ochrana rostlin proti hmyzím škůdcům je v současnosti
definována velmi explicitně jako záměrná regulace četnosti populací hmyzích
škůdců pomocí přirozených nepřátel škůdců, tj. parazitů (parazitoidů),
predátorů
a/nebo
entomopatogenních
mikroorganizmů
(včetně
entomopatogenních virů). Z hlediska praktické metodologie je biologická
ochrana rostlin proti hmyzím škůdcům dominantně realizována pomocí
inundativní nebo sezónně inokulativní strategie. Tyto strategie jsou typické
tím, že vyžadují vyspělé (bio)technologické zajištění, protože využívají
záměrné introdukce jednotlivých druhů bioagens vyprodukovaných pro daný
účel v masových chovech, resp. fermentačních nebo kultivačních
biotechnologiích. Praktické využívání biologické ochrany, formou strategie
inundace nebo sezónní inokulace přirozených nepřátel, je nesporným
přínosem pro snížení obecně negativního vlivu ochrany rostlin na životní
prostředí, nicméně stále častěji je v tomto kontextu upozorňováno na
skutečnost,
že
introdukce
přirozených
nepřátel
vyprodukovaných
v masových chovech nebo velkokapacitních biotechnologiích mikroorganizmů může mít i některé negativní dopady a konsekvence.
Zcela zvláštní postavení má biologická ochrana rostlin v novém
konceptu tzv. bio-intensivní integrované ochrany rostlin (Bio-IOR). Bio-IOR
nelze považovat za strategii teoreticky zcela původní, ale za jakýsi návrat „k
teoretickým kořenům“ integrované ochrany rostlin. Koncepce Bio-IOR
definuje kontinuum, v němž je ochrana rostlin „integrovaná“, nicméně toto
kontinuum je vymezeno jako prostor mezi dvěma okraji – biointenzivní a
konvenční IOR, mezi nimiž je hlavní odlišnost v tom, že v rámci konvenční
IOR je stále akceptovatelné i používání syntetických pesticidů, zatímco BioIOR pesticidy neakceptuje (Dufour, 2001). Kromě toho se biointenzivní a
konvenční IOR liší i v řadě dalších aspektů (např. organické versus
syntetické hnojení, používání či nepoužívání GMO, atd.). Polyfaktoriální
evaluace konkrétních pěstitelských zemědělských technologií pak umožňuje
kategorizovat danou technologii jako biointenzivní, nebo konveční, resp. jako
technologie „kdesi v kontinuu mezi biointenzivní a konveční IOR“, včetně
charakteristiky technologie a její úlohy v oblasti trvale udržitelného rozvoje.
Koncept Bio-IOR tak představuje velmi významný přelom v pojetí teorie a
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praxe IOR a ve své podstatě představuje jeden z nejreálnějších konceptů
umožňujících praktickou transformaci konvenčních rostlinných technologií na
technologie s vyšším podílem prvků setrvalé udržitelnosti. Příkladem
praktické aplikace konceptu IOR a Bio-IOR jsou plodinové nebo v holistické
formě realizované celofaremní systémy integrované produkce (IP) rostlin, v
jejichž konstrukci představuje IOR 65-85% ze všech opatření, která jsou v
obecné a praktické rovině doporučována a převážně i mandatorně
realizována (např. standardy integrované produkce IOBC obecné i národní
verze plodinový systémů IP, resp. obecné i národní verze ucelených systémů
IP). Jednou z klíčových priorit konceptu Bio-IOR a IP rostlin je záměrná
podpora přirozeně se vyskytujících druhů, představujících nativní potenciál v
oblasti biologické regulace populací škůdců a při supresi šíření a vývoje
původců onemocnění rostlin, při současném důrazu na preventivní regulační
opatření a minimalizaci regulačních opatření kurativní povahy (Dufour 2001;
Boeller et al., 2004).
V konceptu Bio-IOR představuje klíčový prvek jedna ze čtyř obecně
akceptovaných základních strategií biologické ochrany rostlin - strategie
ochrany, podpory a konzervace přirozeně se vyskytujících přirozených
nepřátel. V principu se jedná o záměrnou a cílenou podporu homeostatického potenciálu agroekosystémů, konkrétně pak o podporu všech skupin
přirozených nepřátel (parazitů, resp. parazitoidů, predátorů a patogenních,
parazitických nebo antagonistických mikroorganizmů, včetně virů).
Výjimečnost této strategie biologické ochrany je v tom, že je směřována do
samotných agrobiocenóz na podporu a ochranu místních populací
přirozených nepřátel. Při praktické realizaci této strategie byla doposud
věnována pozornost převážně makroorganizmům (=parazitoidi a predátoři)
a zemědělská praxe již některé projekty ochrany a podpory přirozeně se
vyskytujících populací těchto skupin přirozených nepřátel akceptovala (viz
např. projekty orientované na mikro a makro biokoridory, aplikace
rostlinných pásů diverzifikujících monokulturní charakter agrobiocenóz,
záměrné vytváření zimovišť a řada dalších). Podstatně menší pozornost je
však doposud věnována přirozeně se vyskytujícím mikroorganizmům, které
jsou v různých formách zcela běžně asociovány s populacemi významných
druhů škůdců a původců onemocnění kulturních rostlin. K nejvýznamnějším
představitelům této významné skupiny přirozených agens s potenciálem
praktického využití v konceptu Bio-IOR patří široká škála druhů
mitosporických hub, které jsou s respektem k jejich asociaci s různými druhy
hostitelů označovány jako entomo-patogenní.
V kontextu výše uvedeného lze definovat i základní cíle této metodiky.
Tato metodika je zaměřena na doposud jen velmi málo využívanou strategii
biologické ochrany rostlin proti hmyzím škůdcům, jejíž podstata spočívá
v záměrném využívání běžně se vyskytujících přirozených nepřátel. Cílovým
objektem
této
metodiky
je
jedna
z nejvýznamnějších
skupin
entomopatogenních
mikroorganizmů
–
entomopatogenní
houby,
mikroskopické houby, které jsou schopny vyvolávat primární onemocnění
hmyzích škůdců vyskytujících se jak v půdě tak ve fyloplánu kulturních
rostlin.
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b) Základní hypotéza, cíle a praktické využití metodiky
V praktickém rostlinolékařství je stále častěji kladen důraz již ne jen
na podporu (=zvyšování) biodiverzity, ale jednoznačněji a mnohem
důrazněji i na respektování skutečnosti, že biodiverzita je definována až na
úrovni "místních populací" jednotlivých druhů, a že nelze ignorovat vztahy,
které jsou principiálně intraspecifické (=vnitrodruhové), ale svou podstatou
oscilují v kontinuu "místní - exotický". Jinak řečeno, současnými cíly v
oblasti biodiverzity není obecné zvyšování druhové četnosti, ale zvyšování
četnosti, jejíž primární základnu představují indigenní populace užitečných,
resp. všech necílových druhů. Principem tohoto pojetí je respektování
skutečnosti, že pojem druh (=species) je svou obecnou podstatou značně
umělá taxonomická kategorie, která je v praxi zastoupena širokou škálou
poddruhových entit (např. populací), které však z hlediska souhrnných
vlastností a v rámci biodiverzity působí natolik originálně a původně, že i na
této úrovni zasluhují zvláštní pozornost, podporu a ochranu. Praktickým
příkladem tohoto konceptu je i cílová skupina této metodiky - kosmopolitně
rozšířené druhy entomopatogenních hub. Entomopatogenní houby
představují jednu z nejvýznamnějších skupin přirozených nepřátel prakticky
všech druhů škodlivého hmyzu, včetně klíčových a příležitostných škůdců
zemědělských plodin a kultur. Termín entomopatogenní definuje schopnost
konkrétního druhu vyvolat primární onemocnění hmyzího hostitele. Tato
metodika je zaměřena na záměrné využívání nejvýznamnějších skupin druhů
mikroskopických entomopatogenních hub – tzv. mitosporických hub (dříve
Fungi Imperfecti, resp. Deuteromycotina). Mitosporické houby jsou
mikroskopické houby, u nichž neexistuje nebo není známa teleomorfa.
Mitosporické entomopatogenní houby lze obecně charakterizovat jako
převážně nespecializované, příležitostné hmyzí patogeny, které mohou
realizovat jak parazitický (= na živém hostiteli) tak i neparazitický (=
saprotrofní) vývojový cyklus. Takto koncipovaná trofická valence a
schopnost realizovat alternativní vývojové cykly je pravděpodobně hlavním
důvodem nejen kosmopolitního rozšíření některých druhů entomopatogenních hub, ale i jejich naprosto běžné přítomnosti v agroekosystémech, a
to jak v půdě, tak ve fyloplánu kulturních rostlin.
Koncept této metodiky v obecné rovině zahrnuje širší druhový
sortiment a je prakticky aplikovatelný na všechny nejvýznamnější druhy
mitosporických entomopatogenních hub, nicméně hlavní koncepční aspekty
i metodické demonstrace jsou orientovány na jeden z nejvýznamnějších
druhů - entomopatogenní houbu Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill.
Houba B. bassiana je kosmopolitně rozšířený druh, jehož kmeny lze izolovat
z půd na všech kontinentech, nicméně polyfaktoriální charakterizace kmenů
této mitosporické houby naznačují velmi významné odlišnosti mezi
jednotlivými kmeny. Komerční biopreparáty s účinným agens B. bassiana
jsou vždy konstruovány na bázi konkrétního kmene, jehož původ je často i
ne zcela jasný a prokazatelný. Využívání takovýchto biopreparátů lze sice
obecně chápat jako přínosné (= alternace vůči organickým pesticidům),
nicméně z hlediska cílového agroekosystému se jedná o introdukce více či
méně exotického prvku a to do niky, ve které je s velkou pravděpodobností
obdobná složka již zastoupena. V tomto kontextu byla koncipována i tato
metodika, jejímž obecným cílem je záměrné využívání autochtonních (ve
3

smyslu - místních, indigenních, lokálních, tedy na určitém stanovišti se
přirozeně vyskytujících) kmenů entomopatogenních hub, zejména pak houby
Beauveria bassiana.
c)

Obecná doporučení

Koncepční a metodické aspekty této metodiky byly prakticky ověřeny
ve spolupráci s řadou zemědělských podniků, zejména pak na pozemcích
různých ekologických farem v regionu jižní Čechy. Nicméně, uvedená
metodická soustava byla úspěšně ověřena a aplikována i na další modelové
systémy, například jako součást programů integrované ochrany aplikované
na různé druhy rychlených plodových zelenin a okrasných květin, při
zavádění programů integrované ochrany proti významným škůdcům smrčin
v národních parcích a chráněných krajinných oblastech a demonstrativně i
v areálu skleníků Fata Morgana pražské botanické zahrady.
Postupy prezentované v této metodice umožňují objektivně parametrizovat přítomnost přirozeně se vyskytujících lokálních kmenů vybraných
druhů entomopatogenních hub a na expertní úrovni rozhodovat o basálním
statutu úrovně supresivity půdy resp. fyloplánu na dané lokalitě. Znalost
druhového zastoupení a četnost výskytu entomo-patogenních hub může být
následně využita formou doporučení, jak dostatečně supresivní statut
udržet, případně i jak nedostatečnou úroveň přirozené supresivity cíleně
podpořit a navýšit. V obecné rovině je metodika příkladem jednoznačné a
zároveň i zcela praktické orientace na cílenou a dlouhodobou stabilizaci
agroekosystémů. Nicméně, hlavním objektem zájmu je půda jako klíčový
atribut moderního konceptu biointenzivní integrované ochrany rostlin.
Praktická využitelnost této metodiky je orientována do oblasti ekologického
zemědělství, systémů integrované produkce zemědělských plodin a kultur a
na další pěstitelské technologie, jejichž cílem je zvýšení prvků setrvalé
udržitelnosti, obecná eko-kompatibilita a snížení cizorodých externích
vstupů, zejména organických insekticidů.

2. Entomopatogenní houby
a) Obecná charakteristika entomopatogenních hub
b) Vývojový cyklus entomopatogenních hub
a) Obecná charakteristika entomopatogenních hub
Houby patří mezi nejdéle známé a nejčastěji determinované
mikroorganizmy asociované s hmyzem. V současné době je známo více než
750 druhů nižších (=mikroskopických) hub, které mohou působit jako
obligátní nebo fakultativní původci onemocnění mnoha druhů hmyzu.
Entomopatogenní houby parazitují na zástupcích všech řádů hmyzu.
Nejčastěji jsou parazitické mykózy zjišťovány na druzích patřících do řádů
ploštice (Hemiptera), rovnokřídlí (Orthoptera), třásnokřídlí (Thysanoptera),
stejnokřídlí (Homoptera), motýli (Lepidoptera), brouci (Coleoptera) a
dvoukřídlí (Diptera). Entomopatogenní houby mohou napadat všechna
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vývojová stádia hmyzu, nicméně nejčastěji se vyskytují na larvách a
kuklách, méně často jsou houbami infikováni dospělci a vajíčka hmyzu.
Některé druhy entomopatogenních hub mohou parazitovat na širokém
sortimentu hostitelů patřících do zcela odlišných řádů hmyzu a mohou
infikovat i různá vývojová stádia téhož hostitele (např. Beauveria bassiana,
Isaria fumosorosea), jiné druhy entomopatogenních hub naopak vykazují
podstatně užší patogenitu s účinností omezenou na úroveň hmyzích řádů
(např. houba Nomuraea rileyi parazitující výhradně na larvách motýlů).
Z hlediska praktické biologické ochrany nepředstavuje takto rozmanitý
potenciál žádná jiná skupina entomopatogenních mikroorganizmů.
Z hlediska praktické biologické ochrany mají největší význam vláknité
mitosporické houby. K nejznámějším patří houby rodů Beauveria, Hirsutella,
Isaria, Lecanicillium, Metarhizium, Nomuraea, Paecilomyces a Tolypocladium. V těchto rodech je zastoupena řada druhů, z nichž přibližně 25 je
v současnosti již využíváno ve formě standardních biopreparátů. Na rozdíl od
obligátně parazitických entomoftor, představují vláknité mitosporické houby
parazity fakultativní. Většina hub této skupiny může realizovat kompletní
vývojový cyklus i v alternativních systémech, bez přímé vazby na živého
hostitele (např. saprotrofní cyklus na odumírající organické hmotě různého
původu). Statut fakultativních parazitů umožňuje produkci homogenní
biomasy infekčních jednotek (konidiospora, blastospora, pyknospora aj.)
těchto hub pomocí „in vitro“ kultivačních systémů, včetně velkokapacitních
povrchových nebo fermentačních biotechnologií.
b) Vývojový cyklus entomopatogenních hub
Hlavní fáze vývojového cyklu entomopatogenních hub lze definovat
následujícím způsobem:
 přichycení a klíčení konidií na povrchu kutikuly hostitele
 pronikání patogena do tělní dutiny; interní proliferace tělních tkání a tělní
dutiny (parazitická fáze vývojového cyklu)
 prorůstání mycelia na povrch těla usmrceného hostitele, vytváření
povrchové myceliální sítě a tvorba konidií nové generace (saprotrofní
fáze vývojového cyklu)
Houbové onemocnění zpravidla iniciují vitální a virulentní konidie.
Z abiotických faktorů se na šíření infekčních partikulí hub v prostředí
nejčastěji podílí voda a vzduch (vítr, déšť, pohyb vody v půdě, vodní páry),
nicméně mezi známé a běžné mechanizmy vzniku houbových epizootií
v populacích hmyzu patří i kontakt zdravých jedinců s jedinci infikovanými,
kontaminace při kopulaci nebo kontaminace vajíček při jejich kladení.
Entomopatogenní houby jsou v prostředí běžně šířeny i prostřednictvím
biotických vektorů (např. roztoči, háďátka, hmyz).
Přichycení konidií na povrch těla hostitele je základním předpokladem
iniciace houbového nemocnění. Konidií některých druhů hub jsou pro tuto
fázi vybaveny adhezívními substancemi, pomocí kterých vytvářejí pevnou
vazbu s kutikulou hostitele již při prvém kontaktu (např. houby Aschersonia
aleyrodis, Hirsutella thompsonii, Lecanicillium lecanii). Jiné druhy entomopatogenních hub (např. B. bassiana, I. fumosorosea) produkují suché, silně
hydrofobní konidie s rozmanitě strukturovaným povrchem. Primární adheze
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takovýchto konidií je zajištěna buď přímou interakcí mezi dvěma
hydrofobními povrchy (konidie versus kutikula hmyzu) nebo prostřednictvím elektrostatických sil, případně i molekulárních interakcí mezi látkami,
které jsou přítomny na povrchu konidií a kutikuly hostitele (např. hemaglutiny, N-acetylglucosamin, glykoproteiny, steroly, polární lipidy aj.).
Klíčení konidií je první aktivní fází interakce patogena s hostitelem.
Entomopatogenní huby produkují konidie, které jsou
energeticky dostatečně vybaveny
k vyklíčení,
bez
nutnosti absorbovat externí
živiny. Klíčení konidií převážně závisí na abiotických
faktorech, zejména pak na
relativní vzdušné vlhkosti a
teplotě. V prvé fázi dochází
k výraznému zvětšení klíčící
konidie (bobtnání), které je
doprovázeno
přestavbou
stěny konidie a následnou
tvorbou primárního klíčku.
Od určité fáze naklíčení je
další vývoj patogena závislý
na externím příjmu živin.
Houba začíná přijímat látky,
které jsou zprvu součástí
kutikuly, následně pak absorbuje živiny i z vnitřních orgánů a tkání hostitele.
Za tímto účelem proniká přímou penetrací nebo prostřednictvím přirozených
otvorů do tělní dutiny napadeného hostitele. Při přímé penetraci kutikulou
uplatňují houby kombinaci biochemických a fyzikálně mechanických prvků.
V prvé fázi penetrace jsou v oblasti apresoria pronikající hyfy produkovány
kutikulu degradující enzymy (lipázy, chitinázy, proteázy). Koncová špička
invazní hyfy tlakem proniká narušenou kutikulou hostitele a invaduje do tělní
dutiny. Častým místem penetrace jsou méně sklerotizované části na povrchu
těla. Kromě přímé penetrace kutikulou využívají entomopatogenní houby
k pronikání do tělní dutiny i přirozené otvory. Běžným místem pronikání jsou
dýchací otvory a řitní nebo ústní otvor. Po proniknutí patogena do těla dutiny
dochází zpravidla k rychlé kolonizaci jednotlivých tělních tkání a orgánů. Pro
tuto fázi vývojového cyklu je typický přechod vláknitých forem hub na rychle
se dělící a pomnožující tělíska - tzv. blastospory. Blastospory se
v semiaerobním prostředí tělní dutiny rychle namnožují (dělení pučením,
exponenciální růst počtu blastospor v hemolymfě) a ve velmi krátké době
vyplňují a následně i zcela mumifikují hostitele, který je v této fázi vývoje
mykózy již usmrcen. Mumifikací hostitele končí druhá, parazitická fáze
vývojového cyklu a nastupuje finální fáze - tvorba povrchového mycelia a
sporulace (saprotrofní vývoj patogena na usmrceném hostiteli). Pro tuto fázi
vývoje jsou opět typické vláknité struktury. Patogen prorůstá na povrch
mrtvého hostitele a postupně vytváří hustou myceliální síť, která porůstá
celý povrch těla. Na vzdušném myceliu se postupně vytváří konidiofory, na
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kterých se ve finální fázi vývojového cyklu formují nové konidie. Konidie si
v přirozeně dormantním stavu udržují vitalitu po dobu několika týdnů až
měsíců. Dočasná dormance konidií je ukončena šířením a adhezí konidií na
povrchu těla nového vhodného hostitele. V optimálních podmínkách (např.
teplé mikroklima skleníků a foliových krytů) může být celý vývojový cyklus
realizován v průběhu 3-5 dnů, v běžných podmínkách vegetačního období
mírného pásma probíhá v rozmezí od 7-21 dnů. Kritické fáze vývojového
cyklu představují adheze a klíčení konidií. Klíčovým faktorem prostředí je
vlhkost. Klíčení konidií zpravidla vyžaduje relativní vlhkost vzduchu vyšší než
90%, a i ostatní fáze vývoje probíhají nejrychleji při vyšších vlhkostech.
Pouze v období od proniknutí patogena do tělní dutiny do opětovného
prorůstání mycelia na povrch těla nejsou nároky na vysokou vlhkost
v okolním prostředí tak vysoké. Teplotní tolerance entomopatogenních hub
je poměrně vysoká. Délka vývojového cyklu probíhá v úzké korelaci s okolní
teplotou. Optimální teploty charakterizuje rozmezí 20 - 30°C, krátkodobě
mohou entomopatogenní houby přežívat i vysoké teploty (40-45°C). Většina
druhů entomopatogenních hub je dokonale adaptována i na dlouhotrvající
nízké teploty a přežívá i dlouhodobé zmrazení. Ostatní abiotické faktory
svým významem nedosahují relevance vlhkosti a teploty. Na základě
uvedených údajů je možné definovat charakter optimálních a potenciálních
nik. V soustavě odlišných agroekosystémů se pro využití biopreparátů na
bázi entomopatogenních hub jako nejvhodnější jeví skleníky (ochrana
sazenic, rychlené zeleniny a okrasných květin), závlahové technologie
pěstování různých plodin a kultur a aplikace do půdy.

Konidie houby Isaria fumosorosea klíčící na
povrchu kutikuly larvy zavíječe voskového).

Fáze tvorby primárního hyfového vlákna (I.
fumosorosea na povrchu kutikuly obaleče
voskového).
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Primární větvení hyf I. fumosorosea na
povrchu kutikuly obaleče voskového.

Kompaktní myceliální síť I. fumosorosea na
povrchu kutikuly larvy obaleče voskového.

3. Nejvýznamnější druhy entomopatogenních hub
a) Přehled nejvýznamnějších rodů entomopatogenních hub
b) Houby rodu Beauveria
c) Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin
a) Přehled nejvýznamnějších rodů entomopatogenních hub
Nejvýznamnější druhy mitosporických entomopatogenních hub
vyskytujících se v půdě a fyloplánu kulturních rostlin jsou zastoupeny
v několika významných rodech.
Rod Isaria a Paecilomyces - druhy I. fumosorosea, I. farinosa, P. lilacinus,
P. variotii, reprezentují široce polyfágní entomofágní, akarifágní a nematofágní
druhy hub, které iniciují nákazy na zástupcích mnoha řádů hmyzu (např.
rovnokřídlí
(Orthoptera),
třásnokřídlí
(Thysanoptera),
stejnokřídlí
(Homoptera), brouci (Coleoptera), motýli (Lepidoptera) a dvoukřídlí (Diptera)
a některých fytofágních roztočích (např. sviluškovití - Tetranychidae).
K nejvýznamnějším zástupcům rodu Isaria patří široce polyfágní druh I.
fumosorosea (=P. fumosoroseus), vykazující nejen statut entomopatogenní a
akarifágní houby, ale i prokazatelný mykoparazitismus. I. fumosorosea se
může vyvíjet i jako mykoparazit na některých druzích rzí (Uromyces dianthi) a
na různých druzích padlí (Sphaerotheca fuliginea).

Isaria fumosorosea (=P. fumosoroseus)

I. farinosa

P. lilacinus
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Rod Lecanicillium - druh L. lecanii, resp. L. muscarium, představuje široce
polyfágní entomopatogenní druh, který je používán zejména v biologické
ochraně proti savým polyfágním škůdcům zeleniny a okrasných květin
pěstovaných ve sklenících a foliových krytech, např. proti třásněnce zahradní Thrips tabaci a třásněnce západní (Frankliniella occidentalis), mšici
broskvoňové (Myzus persicae) a mšice bavlníkové (Aphis gossypii), molici
skleníkové (Trialeurodes vaporariorum) a molici bavlníkové (Bemisia tabaci).
L. lecanii nebo L. muscarium se v přirozených podmínkách vyskytují
v populacích různých druhů brouků, motýlů a dvoukřídlého hmyzu. Některé
kmeny L. lecanii mohou parazitovat i na fytofágních roztočích (např.
Tetranychus spp., Phyllocoptruta spp.) nebo působit i jako příležitostný
mykoparazit na některých druzích rzí a padlí.

Přeslenovité umístění konidioforů L. lecanii.

Konidie L. lecanii v kuličkách
na konidioforech.

Dlouhé konidiofory L. lecanii
jsou formovány v přeslenech.

Rod Metarhizium – druhy M. anisopliae var. anisopliae, M. flavoviridae,
široce polyfágní houby, které jsou převážně vázány na půdní hmyz (rovnokřídlí
- Orthoptera, brouci - Coleoptera a dvoukřídlí - Diptera). Nákazy vyvolané
těmito houbami jsou označovány jako „zelené muskardiny“, protože infikovaný
jedinec porůstá hustým, tmavě zeleným myceliem. Tyto houby jsou
kosmopolitně rozšířeny a zcela běžně se vyskytují v zemědělských i
nezemědělských půdách i v celé oblasti mírného pásma.

Dlouhé hranolovité konidie
houby M. anisopliae tvořící
kompaktní řetízky.

Konidie M. anisopliae.

Larva chrousta infikovaná houbou
M. anisopliae.

b) Entomopatogenní houby rodu Beauveria Vuillemin
Rod Beauveria reprezentují převážně široce polyfágní houby, které se
běžně vyskytují v půdě a parazitují převážně na různých vývojových stádiích
těch druhů hmyzu, které jsou celým nebo alespoň částí svého vývojového
cyklu vázány na půdu (např. při přezimování). V sortimentu hostitelů jsou
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zastoupeni různí hostitelé z řádů rovnokřídlí (Orthoptera, např. krtonožky),
brouci (Coleoptera, např. larvy a kukly chroustů a chroustků, mandelinky
bramborové, lalokonosců a mnoha dalších druhů), larvy a kukly motýlů
(Lepidoptera) a dvoukřídlého hmyzu (Diptera). Byly izolovány také kmeny
vykazující vysokou virulenci na zástupcích stejnokřídlého hmyzu
(Homoptera), např. na molicích nebo mšicích. Houby rodu Beauveria
vytvářejí husté bílé mycelium překrývající exoskelet hostitele, občas tvořící
synemata (vzpřímené svazky hyf). Konidiogenní buňky často bývají
v hustých svazcích (nebo přeslenech či samostatně), bezbarvé, s kulovitou
nebo baňkovitou bází a vroubkovitým (zubovitým) apikálním prodloužením
(rachis – páteř), nesoucí po jedné konidii na každém zubu.
Mezi nejvýznamnější zástupce rodu Beauveria patří druhy: B. bassiana
(konidie globoidního až subgloboidního tvaru, konidiogenní struktury tvoří
husté shluky - hrozny); B. brongniartii (konidie podlouhlé vejčité až
cylindrické, konidiogenní struktury štíhlé, tvořící řídké hrozny); B. tenella
(vejčité konidie); B. velata (konidie kulovité až elipsoidní, lehce
ornamentované, pokryté želatinovou vrstvou) a B. amorpha (konidie
cylindrické, často na jedné straně zploštělé nebo lehce prohnuté).
c) Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin
Entomopatogenní houba Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin se
přirozeně vyskytuje v přírodě na všech kontinentech, s výjimkou Antarktidy.
Byla izolována z více jak 700 druhů hmyzu z devíti řádů, nejvíce hostitelů se
nachází v řádech Lepidoptera a Coleoptera. B. bassiana má potenciál využití
k ochraně proti více jak 70 druhům hmyzu (Aleshina 1980). Na přirozeném
hostiteli vytváří B. bassiana mycelium mléčně bílé barvy. Nejčastější cestou
penetrace houby B. bassiana do hostitele je povrch těla, přes kutikulu,
dýchací systém, řitní otvor nebo ústní ústrojí.
K nákaze hmyzu dochází konidiemi, které klíčí na povrchu kutikuly a po
krátkém růstu po povrchu vnikají vláknem kolmo do chitinového pokryvu
kutikuly a pronikají do dutiny tělní.
Uvnitř těla vznikají válcovité blastospory
z nichž narůstají hyfy, které postupně
tvoří husté mycelium, které mumifikuje
tělo hmyzu. Na konci cyklu prorůstají
hyfy
z tělní
dutiny
na
povrch
usmrceného jedince kde fruktifikují
(=tvorba konidioforů a spor nové
generace).
V přírodě přetrvává B. bassiana
v povrchových vrstvách půdy ve formě
mycelia nebo dormantních konidií, a to
buď přímo v/na usmrceném hostiteli nebo na organických zbytcích
(saprotrofní verze vývoje). B. bassiana je typickým představitelem
entomopatogenní mykoflóry půdy a z hlediska frekvence výskytu patří
k nejrozšířenějším druhům entomopatogenních hub v půdě a poměrně běžně
je zaznamenávána i ve fyloplánu rostlin.
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4. Entomopatogenní houby – přirozená složka půdní mykoflóry a
mykoflóry nadzemních částí rostlin
a) výskyt entomopatogenních hub v půdě
b) monitoring výskytu entomopatogenních hub v ČR
a) výskyt entomopatogenních hub v půdě
Entomopatogenní houby představují zcela běžnou složku v komplexu
druhů reprezentujících půdní mykoflóru. V současnosti je dostupná řada
rozsáhlých studií, které jsou cíleně orientovány na monitoring přítomnosti
této skupiny potenciálních bioagens v půdě, přičemž se jedná o analogické
studie realizované v různých zemích a na různých kontinentech.
Bidochka et al. (1998) uskutečnili monitoring přirozeného výskyt
entomopatogenních hub v oblasti mírného a na přechodu k severskému
podnebí na území Ontaria (Kanada), kde pomocí techniky „žívých pastí“
zjistili přítomnost entomopatogenních hub na 78 (91 %) z 86 lokalit a
celkem izolovali 357 kmenů (M. anisopliae), 187 kmenů (B. bassiana) a 13
kmenů náležejících do rodu Paecilomyces (=Isaria). Obdobně Kleespies et al.
(1989) prokázali výskyt entomopatogenních hub v okolí Darmstadtu
(Německo) v 60 % půdních vzorků, přičemž nejčastěji zachyceným druhem
byla entomopatogenní houba M. anisopliae (42 % půdních vzorků). Nižší
četnost výskytu entomopatogenních hub v různých půdách byla zjištěna ve
Finsku, kde v 590 půdních vzorcích byla přítomnost entomopatogenních hub
detekována pouze v 228 půdních vzorcích, což představuje 38,6 %. V této
studii byly nejčastěji zaznamenány houby B. bassiana (19,8 % půdních
vzorků), M. anisopliae (15,6 %), P. farinosus (9,2 %) a P. fumosoroseus
(1%) (Vänninen 1995). Podobné výsledky zaznamenali Klingen et al. (2002)
při monitoringu entomopatogenních hub v půdách v Norsku, kde frekvence
entomopatogenních hub dosahovala téměř 30 % a Velké Británii
(Mietkiewski et al. 1997) při prakticky stejné dominanci a druhovém sortimentu (B. bassiana a M. anisopliae).
Kosmopolitní rozšíření nejvýznamnějších druhů entomopatogenních
hub a jejich zastoupení v půdní mykoflóře potvrzují studie realizované
v subtropických a tropických oblastech Jižní Ameriky (Tigano-Milani et al.
1995), Asie a Afriky (Humber 1992), za polárním kruhem ve Finsku
(Vänninen 1995), v Kanadě (Widden, Parkinson 1979; Bidochka et al. 1998),
Rusku (Arkhipova 1965; Ogarkova, Ogarkov 1986), na území Palestiny (AliShtayed et al. 2002), Austrálii, Japonsku (Roddam, Rath 1997) a Tasmanii
(Rath et al. 1992).
Obecný význam těchto a mnoha dalších studií je ve zjištění, že
nejvýznamnější druhy mitosporických entomopatogenních hub představují
de facto obligátní složku půdní mykoflóry. Významným zjištěním je i
skutečnost, že v kosmopolitním měřítku jsou pravidelně zaznamenávány
zejména druhy Beauveria bassiana a B. brongniartii, Metarhizium anisopliae
var. anisopliae, Isaria fumosorosea a Lecanicillium lecanii, resp. L.
muscarium. Vysoká frekvence výskytu a úzký druhový sortiment naznačují
význam uvedených druhů entomopatogenních hub v oblasti stabilizace
půdních ekosystémů.
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b) monitoring výskytu entomopatogenních hub v ČR
V letech 1998 – 2008 byl pracovištěm katedry rostlinné výroby ZF JU
v Českých Budějovicích realizován rozsáhlý monitoring přirozeného výskytu
entomopatogenních hub v zemědělských a nezemědělských půdách regionu
Jižní Čechy, na vybraných lokalitách Národního parku a CHKO Šumava a na
řadě dalších lokalit, včetně skleníkových areálů Jižní Morava a.s., Tvrdonice,
ve sklenících Fata Morgana pražské botanické zahrady apod. Jen na území
regionu Jižní Čechy bylo v rámci plošného monitoringu přirozeného výskytu
entomopatogenních hub odizolováno více než 250 nativních kmenů a na
území NP a CHKO Šumava více než 150 lokálních kmenů entomopatogenních
hub. V sortimentu mitosporických hub odizolovaných ve vzorcích půd
odebraných na různých lokalitách v regionu Jižní Čechy a ze vzorků půd
odebraných ve smrčinách napadených lýkožroutem smrkovým (NP a CHKO
Šumava) byla zjištěna přítomnost řady druhů entomopatogenních hub, při
jednoznačné dominanci druhů Beauveria bassiana, B. brongniartii,
Lecanicillium muscarium (=lecanii), Metarhizium anisopliae var. anisopliae a
Isaria fumosorosea (=Paecilomyces fumosoroseus) (Landa et al., 2001).
V letech 2003-2008 byl realizován rozsáhlý monitoring přirozeného
výskytu entomopatogenních hub v zemědělských půdách regionu Jižní Čechy
orientovaný na lokality, na kterých byly v době monitoringu pěstovány
nejvýznamnější ozimé obiloviny (ozimý ječmen a ozimá pšenice) a bylo
prokázáno, že prakticky ve všech vzorcích (více než 250 vzorků odebraných
na 160 lokalitách) byl zaznamenán výskyt některého z druhů
entomopatogenních
hub.
Opakovaně
byla
prokázána
jednoznačná
dominance mitosporických hub rodu Beauveria (B. bassiana a B.
brongniartii), Lecanicillium muscarium, Metarhizium anisopliae var.
anisopliae a Isaria (I. fumosorosea a I. farinosa). Obdobné výsledky byly
zaznamenány i při analýze vzorků půd odebraných na lokalitách v okolí
Prostějova a Brna, v půdních vzorcích odebraných na rakouských
ekologických farmách, ve vzorcích půd odebraných na různých lokalitách
střední a jižní Floridy, i při analýze půdních substrátů odebraných ve
sklenících významného pěstitele rychlené zeleniny a okrasných květin (Jižní
Morava a.s., Tvrdonice) a z půdních vzorků odebraných ve sklenících pražské
botanické zahrady Fata Morgana.
Ve stejném období byl realizován rozsáhlý monitoring orientovaný na
detekci přítomnosti vybraných druhů entomopatogenních hub na
nadzemních částech rostlin, zejména na listech různých druhů plodové
zeleniny a okrasných květin (Jižní Morava a.s., rychlené okurky, rajčata,
papriky a gerbery; různé druhy okrasných rostlin ve sklenících Fata
Morgana). Pomocí selektivních metod, které jsou prezentovány v této
metodice, byla prokázána možnost nejen zaznamenat přítomnost přirozeně
se vyskytujících druhů entomopatogenních hub, ale i kvantifikovat jejich
abundanci (=četnost) s cílem definovat stupeň přirozené nebo záměrně
navozené supresivity fyloplánu vůči řadě významných hmyzích škůdců.
Zvláštní studii orientovanou na praktickou aplikaci metodické soustavy
zahrnuté do této metodiky představuje rozsáhlý monitoring přirozeného
výskytu vybraných druhů entomopatogenních hub v populacích lýkožrouta
smrkového Ips typographus na vybraných lokalitách Národního parku
Šumava. Tato zcela specifická studie demonstruje obecné využití všech
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metodických aspektů, které jsou v této metodice prezentovány. V rámci
monitoringu
entomopatogenních
hub
asociovaných
s populacemi
významného škůdce smrčin v podmínkách NP Šumava byla přítomnost
entomopatogenních hub monitorována v celé řadě dílčích studií, např.
kontaminace
povrchu
těla
migrujících
dospělců,
přítomnost
entomopatogenních hub v podkorní nice, přítomnost entomopatogenních hub
v půdě pod stromy napadenými lýkožroutem I. typographus apod.
Z hlediska metodického tak tato studie představuje i obecný model
komplexního uplatnění všech dílčích metodických postupů, které
s monitoringem a záměrným využíváním přirozeně se vyskytujících
entomopatogenních hub souvisí a jejichž analogické využití v oblasti polních
plodin a kultur je zcela reálné.
V kontextu této metodiky je studie
realizovaná na lokalitách NP a CHKO Šumava zmiňována nejen z toho
důvodu, že demonstruje obecné možnosti využití tohoto metodického
komplexu, ale i proto, že podporuje základní hypotézu dílčího tématického
okruhu projektu VZ MSM 6007665806 jehož je tato metodika výstupem tj.
tematického okruhu, jehož premisou je předpokládaný výskyt a záměrné
využívání entomopatogenních hub na vybraných lokalitách v horských a
podhorských oblastech.

5. Monitoring výskytu entomopatogenních hub v půdě
a) monitoring entomopatogenních hub v půdě pomocí selektivních
živných půd
b) selektivní živné médium s fungicidním aditivem a.i. dodine
c) monitoring entomopatogenních hub v půdě pomocí metody
„živých pastí“
a) monitoring entomopatogenních hub v půdě pomocí selektivních
živných půd
Selektivní média se obecně používají pro kvalitativní nebo kvantitativní
analýzu entomopatogenních hub v polních podmínkách. Obecnou vlastností
selektivních médií je schopnost účinně potlačit vývoj „necílových“ druhů
mikroorganizmů a současně nebránit vývoji cílových druhů, v tomto případě
relativně úzkého druhového spektra entomopatogenních hub. V případě
selektivních médií vyvíjených a používaných pro detekci entomopatogenních
hub v heterogenním prostředí je používána široká škála médií rozmanitého
složení, nicméně společnou vlastností všech selektivních médií je schopnost
účinně eliminovat bakterie a zcela nebo významně eliminovat vývoj
saprotrofních a fytopatogenních hub. Tyto funkce obvykle plní antibiotická a
fungicidní aditiva. Pro izolaci entomopatogenních hub (např. Metarhizium
spp. a Beauveria spp.) z půdy je možné použít široké spektrum fungicidů a
antibiotik. První selektivní médium (Veen, Ferron 1966) obsahovalo
chloramfenikol a cycloheximid (actidione) a bylo odvozené od selektivního
média, které se používalo pro izolaci hub z klinických vzorků (Liu et al.
1993). Později bylo toto médium zjednodušeno (Milner, Lutton 1976) a
začalo se běžně používat pro kvantitativní izolaci hub rodu Metarhizium z
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půdy pod označením „Veen`s medium“. V roce 1982 bylo zjištěno, že
médium obsahující účinnou látku a.i. dodine (N-dodecylquanidine
monoacetate) umožňuje, v porovnání s ostatními médii, úspěšně izolovat
houbu M. anisopliae z půdy (Beilharz et al. 1982). Toto zjištění vedlo
k následnému vývoji selektivního média na bázi a.i. dodine zejména pro
izolaci hub M. anisopliae var. anisopliae a B. bassiana z půdy (Chase et al.
1986) a M. anisopliae ze švábů (Sneh 1991). Shimazu, Sato (1996) vyvinuli
pro izolaci houby B. bassiana selektivní médium s nízkým zastoupením cukrů
a obsahující CuCl2 a specifická barviva. Při použití tohoto selektivního média
pro izolaci houby B. bassiana z půdních vzorků byla prokázána větší účinnost
než při použití selektivního média doporučovaného Veenem a Ferronem
(Veen, Ferron 1966).
V současnosti je k dispozici řada selektivních médií určených pro izolaci
entomopatogenních hub z půdy, přičemž jednotlivá selektivní média bývají
doporučována pro cílený monitoring zaměřený na konkrétní druh nebo úzký
sortiment druhů entomopatogenních hub. Například Baath (1991) popsal
selektivní médium na bázi mědi pro izolaci B. bassiana a M. anisopliae var.
anisopliae; Keller et al. (2003) modifikovali selektivní médium (Strasser et
al. 1997) pro izolaci B. brongniartii; Beilharz et al. (1982) vyvinuli selektivní
médium pro detekci B. bassiana podobně jako Shimazu, Salto (1996); Kerry
et al. (1993) navrhnuli selektivní médium pro detekci hub rodu Paecilomyces
(=Isaria) a Verticillium (=Lecanicillium) a Mitchell et al. (1987) pro izolaci
houby Paecilomyces lilacinus. Obdobně i Chase et al. (1986) potvrdili, že
ovesný agar s přídavkem fungicidní složky dodine je vhodné selektivní
médium pro izolaci hub B. bassiana a M. anisopliae var. anisopliae z půdy.
Pro účely kvalitativního monitoringu různých druhů entomopato-genních
hub v heterogenním prostředí jsou v současnosti používána různá selektivní
média. Pro příklad jsou některá z těchto médií uvedena v následujícím
stručném přehledu (uvedené dávky odpovídají 1000 ml finálního selektivního
živného média, všechna média se sterilizují autoklávováním po dobu 20
minut při teplotě 121°C a tlaku 18-20 psi):
Selektivní agarizované médium (Strasser et al. 1997):
 10 g peptonu, 20 g glukózy a 18 g bakteriologického agaru, 0.5 ml streptomycinu, 0.5 ml (0.05 g/ml) tetracyklinu, 0.5 ml (0.05 g/ml) cyclohexamidu a 0.5 ml (0.1 g/ml) a.i. dodine.
Veen’s agar medium (Veen, Ferron 1966):
 35 g mykologického agaru nebo 10 g sójového peptonu, 10 g dextrózy,
15 g bakteriologického agaru, 1 g chloramfenikolu a 0.5 g cycloheximid.
Ovesný agar s přídavkem dodine (Beilharz et al. 1982):
 4 g penicilinu a 10 g streptomycinu v sulfátové formě, 17.5 g ovesného
agaru, 2.5 g agaru, 0.5 ml (0.1 g/ml) zásobního roztoku a.i. dodine a
5 ml zásobního roztoku krystalické violeti, 2 ml zásobního antibiotického
roztoku.
Selektivní agarizované médium (Kerry et al. 1993):
 37.5 mg carbendazimu, 37.5 mg thiabendazolu, 75 mg bengálské
červeně, 17.5 g NaCl, 50 mg streptomycinu v sulfátové formě, 50 mg
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aureomycinu, 50 mg chloramfenikolu, 3 ml Triton X-100 a 17 g „corn meal
agaru“.
Selektivní médium pro izolaci Paecilomyces lilacinus (Mitchell et al. 1987):
 39 g PDA, 10–30 g NaCl, 1 g tergitolu, 0.5 g pentachloronitrobenzenu, 0.5
g benomylu, 0.1 g streptomycinu v sulfátové formě a 50 mg
chlorotetracyclinu hydrochloridu.
Selektivní agarizované médium obsahující pšeničné klíčky (Sneh 1991):
 extrakt z 30 g pšeničných klíčků; 0.25 g chloramfenikolu, 0.8 mg
fungicidu benlate (50% benomyl), 0.3 g a.i. dodine, 10 mg krystalické
violeti a 15 g bakteriologického agaru
Agarizované selektivní médium na bázi mědi (Baath 1991)
 20 ml (20 g) sladového výtažku, 1.5 g agaru, 2–4 mg CuSO4 · 5 H2O
b) selektivní živné médium s fungicidním aditivem a.i. dodine
Princip této metody je založen na selektivním působení fungicidní
účinné látky dodine (N-dodecylquanidine monoacetate) vůči nejvýznamnějším druhům entomopatogenních hub, při současné inhibici (ať již úplné či
pouze částečné) ostatních druhů mikroskopických hub vyskytujících se
v půdě, případně i ve fyloplánu rostlin. Inhibice a.i. dodine je důsledkem
účinku této fungicidní složky na
přeměnu buněčné stěny a Indibičního působení
na tvorbu a klíčení konidií převážné většiny saprotrofních a fytopatogenních hub, přičemž tento inhibiční
účinek nevykazuje na převážnou většinu mitosporických entomopatogenních
hub.
Složení selektivního média na bázi dodine pro izolaci entomopatogenních
hub z půdy a fyloplánu.
Složení selektivního média

Varianta A

Varianta B

Varianta C

destilovaná voda

1000 ml

1000 ml

1000 ml

bramboro-dextrózový agar

39.00 g

39.00 g

39.00 g

cycloheximid (actidione)

0.25 g

0.25 g

0.25 g

chloramfenikol

0.50 g

0.50 g

0.50 g

dodine

0.10 g

0.05 g

0.01 g

Pro analýzu přítomnosti entomopatogenních hub v půdě je nejčastěji
doporučována Varianta A, která obsahuje nejvyšší doporučenou dávku a.i.
dodine, což zajišťuje potřebnou úroveň inhibice necílových druhů hub.
Nicméně při takto vysoké koncentraci a.i. dodine v selektivním živném
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médiu může být inhibován i růst některých kmenů Beauveria bassiana nebo
B. brongniartii a proto je nejčastěji doporučováno použití Varianty B,
s nižším zastoupením a.i. dodine (0.5 g dodine/1000 ml živného média).
Varianta C s nejnižším obsahem fungicidní složky je doporučována pro
analýzu vzorků vykazujících menší mikrobiální zatížení, např. analýza
přítomnosti entomopatogenních hub na povrchu listů rostlin.
Metodický postup analýzy půdních vzorků pomocí selektivní živné
půdy s a.i. dodine (viz též grafický list 8)
-

-

-

-

před analýzou je vzorek půdy důkladně promíchán a temperován po dobu
60 minut v laboratorní teplotě
20 ml ze směsného půdního vzorku
je převedeno do 100 ml sterilního
0.05% roztoku Tween 80 v erlenmayerově baňce
baňky se vzorkem půdy v roztoku
Tween 80 se umístí na reciprokou
třepačku a po dobu 15 minut se
vzorek
důkladně
homogenizuje
protřepáváním
půdní výluh se naředí v poměru 1:10
(tzn. 9 ml sterilního 0.05% roztoku
Tween 80 + 1 ml půdního výluhu)
0.5 ml naředěného půdního výluhu
je pomocí pipety inokulováno na
povrch agarizovaného selektivního
média s fungicidní složkou a.i. dodine a rovnoměrně je výluh rozetřen po
povrchu agarizovaného selektivního média pomocí sterilní spatuly
pro každý půdní vzorek určený k analýze se pro každou koncentraci a.i.
dodine (varianta A – 100 g/ml média, varianta B - 50 g/ml média a
varianta C - 10 g/ml média) zakládají obvykle 3 opakování
pokusné jednotky (Petriho misky se selektivní živnou půdou inokulovanou na povrchu suspenzí půdního výluh) se umístí do plastikových
sáčků a inkubují se v termostatu při teplotě 25±1°C, fotoperioda 0/24
hodnocení vzorků na přítomnost entomopatogenních hub je prováděno po
10 a 14 dnech
v případě tvorby kolonií jsou druhy/kmeny entomopatogenních hub
izolovány přenosem na standardní živnou půdu (zpravidla je používána
bramboro-dextrózová živná půda – PDA)
c) monitoring přítomnosti entomopatogenních hub v půdě pomocí
metody „živých pastí“ “ (tzv. „bait method“)

Princip této metody je založen na schopnosti virulentních kmenů
entomopatogenních hub vyvolat onemocnění na senzitivním živém hostiteli.
Za tímto účelem jsou používány larvy různých druhů hmyzu, nejčastěji pak
larvy zavíječe voskového (Galleria mellonella) (viz přílohy GL 6 a 7) nebo
potemníka moučného (Tenebrio molitor) (viz příloha GL 9).
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Larvy zavíječe voskového a potemníka moučného jsou velmi vhodné
pro monitorování přítomnosti entomopatogenních hub v půdě, protože
umožňují selektivní izolaci nejvýznamnějších druhů entomopatogenních hub.
Pomocí larev G. mellonella lze spolehlivě detekovat zejména virulentní
kmeny Beauveria bassiana a B. brongniartii, zatímco při použití larev
potemníka moučného jako „živých pastí“ jsou častěji zachyceny kmeny
houby Metarhizium anisopliae var. anisopliae.
Monitoring přítomnost entomopatogenních hub v půdě pomocí larev
zavíječe voskového Galleria mellonella (tzv. „Galleria bait method“)
(viz grafické listy 6 a 7 v příloze)
-

-

-

-

-

-

z dokonale homogenizovaného analyzovaného půdního vzorku se odebere
40 ml zeminy a vzorek určený k analýze se přenese do plastové sterilní
Petriho misky (průměr 90mm)
půdní vzorek se rovnoměrně zvlhčí
sterilní destilovanou vodou (objem
sterilní destilované vody závisí na
vlhkosti půdy) nebo se v případě
vysoké vlhkosti přebytečná voda
odsuší
do každé Petriho misky se vzorkem
analyzovaného půdního vzorku se
umístí 10 (-12) larev třetího nebo
čtvrtého instaru zavíječe voskového
(G. mellonella); vzhledem k obtížné manipulaci s larvami při vyjímání
z půdy (tvorba zámotků apod.) může dojít k jejich snadnému poranění a
z tohoto důvodu se doporučuje vkládat do každé petriho misky o 1–2
larvy více
misky s půdou a larvami se vloží do
plastikového sáčku, aby byly zajištěny optimální vlhkostní podmínky a
zabránilo se případnému vysušování
analyzovaného vzorku půdy
inkubace probíhá v termostatu (teplota 25±1°C, fotoperioda 0/24) a
každý druhý den se pokusné jednotky obrátí o 180o, čímž se dosáhne
zvýšeného pohybu larev v půdě a
zároveň dochází k promísení vzorku půdy)
pro každý analyzovaný půdní vzorek jsou obvykle zakládána dvě
opakování
kontrola se provádí po 7, 10 a 14 dnech
larvy vykazující zjevné známky houbové infekce (melanizační skvrny, růst
vzdušného mycelia na povrchu) se přemístí do nové vlhké komůrky
(Petriho miska s vlhkým filtračním papírem na dně) nebo se odchycené
houby rovnou izolují přenosem z infikované larvy na povrch živné půdy
PDA s antibiotikem.
mrtvé larvy nevykazující zjevné známky houbové infekce na povrchu těla
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-

-

se vyjmou z půdního vzorku a po povrchové sterilizaci smočením do 1%
roztoku chlornanu sodného (NaOCl) a následném opakovaném omytí (3x)
ve sterilní destilované vodě se umístí do sterilní vlhké komůrky, kde se po
dobu 5-7 dní sleduje případný vývoj entomopatogenních hub na jejich
povrchu.
povrchová sterilizace larev se provádí za účelem potlačit růst
saprotrofních hub, které mohou z mrtvých jedinců čerpat živiny. Pokud je
larva usmrcena entomopatogenní houbou, houba je schopna penetrovat
do těla larvy a po povrchové sterilizaci je schopna (po utilizaci tkání a
orgánů) prorůst opět na povrch těla hostitele, kde vysporuluje.
entomopatogenní houby vysporulované na povrchu infikovaných larev se
izolují přenesením a pasáží přes umělou živnou půdu (PDA) s antibiotikem
(chloramphenicol), zpravidla ve dvou krocích a po identifikaci (minimálně
na úroveň rodu) se biomasa entomopatogenních hub imobilizuje spolu
s aditivy do alginátových pelet a ukládá se do mykologické sbírky na
oddělení ochrany rostlin (podrobněji dále)

Monitoring přítomnosti entomopatogenních hub v půdě pomocí larev
potemníka moučného - tzv. „Tenebrio bait method“ (viz příloha GL 9)
Postup izolace entomopatogenních hub z půdy pomocí živých pastí
reprezentovaných larvami potemníka moučného je prakticky identický
s postupem, který je doporučen při použití larev zavíječe voskového.
Nicméně,
použití
larev
potemníka
moučného má některé výhody, které
jsou natolik relevantní, že se tento
hostitel jako „živá monitorovací past“
používá
stále
častěji.
Z hlediska
technického zajištění je jistou výhodou
skutečnost, že ve specializovaných
obchodech lze snadno pořídit věkově
synchronizovanou populaci larev a není
tudíž nutné udržovat laboratorní chovy.
Kromě toho, larvy potemníka moučného
nevykazují tendenci poměrně rychlého přechodu do stádia kukly (jako larvy
G. mellonella) a v případě larev potemníka odpadá též problém s vytvářením
zámotků, které v případě larev zavíječe voskové poněkud snižují citlivost
detekčního postupu. Významnou odlišností „Tenebrio bait method“ je i to, že
larvy potemníka mají v porovnání s housenkami zavíječe voskového silněji
sklerotizovanou kutikulu, která představuje účinnější ochranou bariéru proti
prorůstání entomopatogenních hub a zvyšuje tak nejen odolnost proti méně
virulentním kmenům, ale současně i zvyšuje selektivní účinek této varianty
analytické metody. Varianta monitoringu přítomnosti entomopatogenních
hub v půdě s použitím larev potemníka moučného se stále častěji používá i z
toho důvodu, že larva potemníka moučného je typově blízká larvám
kovaříkovitých brouků, kteří - v konceptu záměrné podpory a zvyšování
přirozené supresivity půd – představují jednu z nejvýznamnějších cílových
skupin škůdců
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6. Monitoring výskytu entomopatogenních hub na nadzemních
částech rostlin
a) odběry a zpracování vzorků z nadzemních částí rostlin
b) monitoring výskytu entomopatogenních hub na nadzemních částech rostlin
a) odběry a zpracování vzorků z nadzemních částí rostlin
Přirozený výskyt entomopatogenních hub na nadzemních částech
rostlin lze monitorovat prakticky na jakékoliv části rostlin včetně kůry
stromů. Při odběru nadzemních částí rostlin určených k analýze je nutné
předem určit, na jakou formu asociace entomopatogenních hub
s analyzovanou rostlinou bude monitoring zaměřen. V úvahu připadají
například:
 odběry vzorků cílené na monitoring přítomnosti hub v přímé asociaci
s populacemi hmyzích škůdců vyskytujících se na listech nebo osách
rostlin; při odběru jsou vzorky odebírány cíleně a to přímo z rostlin, na
kterých lze vizuálně zaznamenat přítomnost konkrétního druhu škůdce
 odběry vzorků cílené na monitoring přítomnosti hub na povrchu rostlin
bez přímé asociace s konkrétním druhem škůdce; listové vzorky jsou
odebírání náhodně, dílčí vzorky jsou odebírány z různých částí rostlin
(svrchní, střední a spodní část)
 přítomnost hub na/v kůře stromů lze monitorovat na vzorcích kůry
odebraných ze stromů
Při odběru vzorků z nadzemních částí rostlin je nutno dodržovat
některé obecné zásady a postupy:
 z rostlin mohou být pro analýzy odebrány vzorky z jakékoliv nadzemní
části (listy, stonky, květy, plody, kůra)
 při odběru vzorků je nutno zamezit nežádoucí kontaminaci a
horizontálnímu přenosu hub v průběžné řadě odběrů (= povrchová
sterilizace pomůcek používaných k odběru)
 po odběru jsou vzorky ukládány do sterilních mikrotenových nebo
polyetylénových sáčků, případě do jednorázových plastových
kontejnerů
 po uložení se ke vzorkům přidává zvlhčená sterilní skládaná vata nebo
filtrační papír, s cílem zajistit zvýšenou vlhkost po dobu uložení a
uchovávání vzorků do následné analýzy
 odebrané vzorky je nutno opatřit kompletním označením (např. název
lokality – případně i GPS souřadnice, datum odběru, druh hostitelské
rostliny, účel odběru, cíl a doporučená metoda následné analýzy a
pod.)
 vzorky se po odběru v terénu ukládají do tepelně izolovaných
kontejnerů (např. chlazený cestovní kontejner na potraviny;
polystyrenový kontejner s chladicí vložkou apod.)
Na rozdíl od půdních vzorků, které mohou být do doby analýzy
uchovávány při nízkých teplotách (4-7°C) i řadu týdnů, převážná většina
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vzorků odebraných z nadzemních částí rostlin vyžaduje zpravidla velmi
rychlé zpracování. Nicméně, manipulace se vzorky před vlastní analýzou se
odlišuje podle toho, a) za jakým účelem byly vzorky odebrány a b) jakou
metodou budou analyzovány. Základní postupy lze modelově naznačit
následovně:
Izolace entomopatogenních hub přímo z povrchu infikovaných
hmyzích hostitelů (fotodokumentace viz grafické listy 5 a 14)
 ihned po odběru se listy nebo cíleně vybrané výřezy z listů uloží na 4872 hod do vlhké komůrky (sterilní plastové krabičky, sterilní plastové
Petriho misky s vlhkým filtračním papírem na dně) do termostatu temperovaného na 24±
1°C (= fáze inkubace patogena
cílená na podporu externí proliferace – růst mycelia na povrchu
těla infikovaného hostitele)
 v případě intenzivního vývoje a
sporulace
entomopatogenních
hub na povrchu hostitele lze
získat izolát patogena přímým
přenosem z hostitele na povrch
vhodného umělého média (např. PDA), případně lze využít selektivní
živné půdy (např. PDA – dodine) nebo PDA s přídavkem antibiotik
omezujících nežádoucí kontaminace bakteriemi
Monitoring přítomnosti entomopatogenních hub na povrchu nadzemních částí rostlin bez přítomnosti přirozeného hostitele (fotodokumentace viz grafické listy 5 a 13)
 pro monitoring přítomnost entomopatogenních hub na povrchu listů je
využívána modifikovaná metoda využívající selektivní živnou
půdu PDA - dodine
 5 g vzorků určených k analýze
(ústřižky listů, listové disky,
krátké fragmenty lodyh, řapíků
listů nebo slabých větví apod.)
se vloží do 50 ml sterilního
roztoku
0.05%
Tween
80
v Erlenamyerových baňkách
 baňky se vzorky se umístí na
reciprokou třepačku a kontinuálním třepáním po dobu 15
minut se smyvem z povrchu analyzovaných vzorků vytvoří suspenze
pro vlastní analýzu
 0.5 ml suspenze se přenese na povrch agarizovaného selektivního
média a pomocí sterilní spatuly se rovnoměrně rozetře po povrchu
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 z každého analyzovaného vzorku a pro každou koncentraci dodine
(varianta A – 100 g/ml média, varianta B - 50 g/ml média a varianta
C - 10 g/ml média) se zakládají 3 opakování
 misky se selektivním médiem inokulované suspenzí smyvu
z rostlinných vzorků se uzavřou do plastikových sáčků a inkubují se
v termostatu při teplotě 24±1°C po dobu 7-10 dnů
 izolace entomopatogenních hub z kultur vytvořených na povrchu
selektivního živného média se provádí pasáží přes PDA
Monitoring přítomnosti entomopatogenních hub v podkorní nice modelová studie lýkožrout smrkový Ips typographus (viz grafické listy
5, 11 a 13).
 varianta 1: vzorky kůry se vizuálně prohlédnou a v případě
zaznamenání hostitele zjevně infikovaného entomopatogenní houbou
se uloží do plastového kontejneru s cílem následné přímé izolace bez
inkubace (viz grafický list 11)
 varianta 2: vzorky kůry se vizuálně prohlédnou a v případě, že není
zaznamenána přítomnost zjevně infikovaného hostitele se vzorky vloží
do plastového kontejneru a po dobu 7-10 dnů se uchovávají
v termostatu při teplotě 24±1°C
 po inkubaci se provede následná vizuální kontrola a v případě
zaznamenání růstu hub na
hostiteli se opět realizuje přímá
izolace (viz grafický list 11)
 a) v případě kdy (i) není
zaznamenán přímý růst hub na
hostiteli nebo (ii) se v analyzovaném vzorku kůry hosti-tel
nevyskytuje, oddělí se ze vzorků
kůry drobné fragmenty, které se
přenesou do 0,05% roztoku
Tween 80 a následně se zpracují
pomocí selektivní živné půdy
analogicky jako v případě půdních
vzorků,
resp.
vzorků
nadzemních částí rostlin (viz výše)
 b) zlomky analyzovaných vzorků kůry se naplní plastová sterilní Petriho
miska, do které se dodají larvy zavíječe voskového a/nebo potemníka
moučného a vzorek se analyzuje pomocí metody „živých pastí“ (viz
fotodokumentace - grafický list 13)
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7. Izolace, identifikace a charakterizace kmenů entomopatogenních hub
a) izolace a identifikace kmenů entomopatogenních hub
získaných v průběhu monitoringu
b) charakterizace kmenů entomopatogenních hub
a)

izolace a identifikace kmenů entomopatogenních hub získaných
v průběhu monitoringu

Klíčovou fázi metodiky monitoringu výskytu a případně i následného
záměrného využívání autochtonních kmenů entomopatogenních hub
představuje dílčí metodický postup zaměřený na izolaci, purifikaci a
identifikaci kultur kmenů entomopatogenních hub zachycených v průběhu
monitoringu. Cílem této fáze komplexního procesu je získat čisté kultury
kmenů vybraných druhů entomopatogenních hub, jejichž biomasa bude po
identifikaci (na úroveň druhu) uložena do sbírky kultur k dlouhodobému
uchovávání. Konsekventní fáze (izolace  purifikace  identifikace) jsou
zpravidla realizovány v laboratorních podmínkách a využívají standardní
laboratorní postupy a mikrobiální techniky. Fázi izolace a purifikace lze
realizovat i v běžných provozních a semi-laboratorních podmínkách, nicméně
fáze identifikace zpravidla vyžaduje nejen zvládnutí speciálních mikrobiálních
technik, ale i znalosti a zkušenosti na expertní odborné úrovni.
Izolace
Cílem této fáze je získat čistou biomasu kmene, který byl primárně
zachycen některou z metod použitých při monitoringu. Postup izolace je
nutné volit s ohledem na metodu použitou pro monitoring a ze stavu
výchozího materiálu. V principu lze pro izolaci využít následující varianty
postupů:
- izolace po monitoringu pomocí živých pastí: přímý přenos pasáží
z povrchu infikovaného hostitele (sterilní inokulační jehla nebo
inokulační očko, separační čáry na povrchu agarizovaného živného
média - PDA); vhodné pro dobře narostlé a sporulující kultury např. po
inkubaci sporulace hub na povrchu larev zavíječe voskového nebo
potemníka moučného ve vlhké komůrce)
- izolace po monitoringu pomocí selektivní živné půdy: přímý přenos
pasáží z vybrané bodové kultury narostlé na povrchu selektivní živné
půdy (inokulační očko nebo jehle, separační čáry na povrchu
agarizované živné půdy
- izolace po inkubaci nadzemních částí rostlin: přímý přenos pasáží
z povrchu infikovaného hostitele (sterilní inokulační jehla nebo
inokulační očko, separační čáry na povrchu agarizovaného živného
média - PDA)
Základní varianty fáze izolace lze jednoduše modifikovat s ohledem na
konkrétní stav, zejména pak na stupeň kontaminace výchozích vzorků.
Zcela obvyklá je nutnost izolaci opakovat formou následných pasáží, tzn.
opakovaným přenosem z kultur narostlých v jakékoliv zóně separační čáry
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na povrch vhodné živné půdy. V případě zjevné kontaminace výchozích
vzorků bakteriemi je pro prvou pasáž doporučováno použít vhodnou živnou
půdu s přídavkem antibiotik (viz složení selektivní živné půdy PDA s a.i.
dodine). Cílem této fáze by mělo být získat dostatečně velkou zónu
porostlou cílovým druhem, která by zajistila purifikaci – izolaci čisté kultury
kmene. Zároveň by tohoto stavu mělo být dosaženo co nejmenším možným
počtem pasáží.

Izolace - separační čáry na
povrchu živného média.

Purifikace - čistá kultura
na povrchu živného
média.

Identifikace - sporulující
kultura houby Isaria
fumosorosea.

Purifikace
Finální fázi procesu izolace je získání čisté kultury cílového izolátu,
který je kultivován formou umožňující následnou identifikaci a charakterizaci
kmenů a zároveň i v míře (=množství čisté biomasy) umožňující případné
uložení do sbírky kultur.
Za těmito účely je finální purifikace izolátu
realizována formou přenosu izolátu na střed (středové kultury) nebo ve
formě středové separační čáry na povrch vhodného agarizovaného živného
média. Pro tuto fázi je doporučováno používat zásadně „čistá“ živná média
bez inhibičních přísad (např. antibiotik a/nebo fungicidních složek) a pro
každý izolát zakládat minimálně tři opakování.
Identifikace
Cílem identifikace je taxonomické určení druhové příslušnosti
purifikované kultury izolátu. Identifikace musí obligátně předcházet jakékoliv
další manipulaci s čistými kulturami a do účelových sbírek lze doporučit
pouze ukládání kultur spolehlivě určených minimálně na úroveň rodu, lépe
však na úroveň druhu. Spolehlivá a objektivní identifikace je odborně i
metodicky velmi složitý proces, který zpravidla není realizovatelný bez
expertní účasti. Pro identifikaci izolátů na úroveň druhové příslušnosti je
nutné získat preparáty kultur s dobře vyvinutými strukturami, které jsou pro
identifikaci nezbytné. V případě mitosporických entomopatogenních hub jsou
pro identifikaci nezbytné kompletní sporulující struktury. Za tímto účelem
jsou z čistých kultur určených pro identifikaci cíleně připravovány preparáty,
které je možné následně vyhodnocovat pomocí světelné mikroskopie, a to
včetně použití technik pro identifikaci nezbytných (např. barvení). Vzhledem
k tomu, že fáze identifikace izolátů hub přesahuje cíle a rozsah této
metodiky, není tato část v tomto metodickém materiálu podrobněji
rozpracována.
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b)

charakterizace kmenů entomopatogenních hub

Identifikace na úrovni druhu představuje mandatorní předpoklad
cíleného využívání entomopatogenních hub. Hypotéza a cíle této metodiky
deklaruje skutečnost, že v případě mitosporických entomopatogenních hub
je znalost taxonomické příslušnosti konkrétního kmene nezbytná, nicméně
pouze základní. Cílovou entitou této metodiky je kmen, který z hlediska
taxonomické hierarchie vláknitých hub representuje poddruhovou úroveň.
Identifikace partikulárních kmenů jednotlivých druhů entomopatogenních
hub představuje velmi složitý problém, jehož obecné řešení spočívá v oblasti
aplikace specifických determinačních technik a metod (např. molekulárněgenetické nebo fyziologické markery). Nicméně z hlediska praktického
využití jsou nezbytné základní charakteristiky kmenů, zejména pak kmenově
specifické parametrizace rychlosti vývoje (růst středových kultur), produkce
spor (množství spor/1 mm2 kultury, resp. spor/1 g přirozeného substrátu),
vitalita spor (klíčivost - %) a virulence (účinnost kmene stanovená pomocí
standardního laboratorního biotestu).

Beauveria bassiana – středová
kultura na umělé živné půdě
PDA.

Příklad polymorfismu na úrovni kmenů houby Beauveria
bassiana – středové kultury jednotlivých kmenů
kultivované standardním postupem (PDA, 14 dní,
24±1°C).

Metodická soustava zaměřená na objektivní parametrizaci kmenů
nejvýznamnějších druhů entomopatogenních hub v rozsahu výše uvedených
charakteristik je zpracovávána formou samostatné metodiky. Součástí této
navazující metodické soustavy budou i postupy prakticky použitelné při
produkci biomasy lokálních kmenů entomopatogenních hub a její
reintrodukce do místa původu, s cílem záměrně navýšit přirozenou
supresivitu prostředí, tj. půdy nebo fyloplánu.
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8. Sbírka kultur autochtonních kmenů entomopatogenních hub
a) produkce konidiospor - povrchová kultivace na umělé živné
půdě nebo sterilním přirozeném substrátu
b) produkce blastospor – submerzní kultivace v tekuté živné
půdě
c) imobilizace čistých kultur kmenů entomopatogenních hub
do alginátových pelet
d) aktivace kmene imobilizovaného v alginátových peletách a
uloženého ve sbírce kultur
Výsledkem
monitoringu
přítomnosti
entomopatogenních
hub
v prostředí jsou čisté kultury jednotlivých izolátů, resp. kmenů, které je po
identifikaci a případné polyfaktoriální charakterizaci nutno naprodukovat a ve
formě definované čisté biomasy uložit do účelové sbírky kmenů
entomopatogenních hub. Za tímto účelem jsou používány standardní
laboratorní kultivační postupy a následná imobilizace čisté biomasy
jednotlivých kmenů entomopatogenních hub do alginátových pelet, které lze
dlouhodobě skladovat.
a) produkce konidiospor - povrchová kultivace na umělé živné půdě
nebo sterilním přirozeném substrátu
Obecným principem povrchové kultivace je zajištění takových
kultivačních podmínek, při kterých houba realizuje kompletní vývojový
cyklus za dostatečného přístupu vzduchu. Optimalizace povrchové kultivace
spočívá ve výběru nejvhodnější živné půdy, resp. přirozeného substrátu a to
s ohledem na rychlost vývoje a sporulaci. Pro tento účel je nejčastěji
používána kultivace hub na povrchu standardních živných agarizovaných
médií (např. PDA, SDA, MYA apod.).
Povrchová kultivace B. bassiana na agarizovaném živném médiu
Pro povrchovou kultivaci houby B. bassiana lze použít řadu
standardních agarizovaných živných médií, z nichž mezi nejvhodnější patří
PDA a SDA. Pro potřeby produkce uniformní biomasy určené pro imobilizaci
a uložení do sbírky je nejvhodnější povrchová kultivace formou středových
kultur. Inokulační suspenze spor konkrétního kmene jsou nanášeny na střed
agarizovaného živného média (PDA) v Petriho miskách a kultury jsou
následně inkubovány po dobu 14-21 dnů za standardních teplotních
podmínek v termostatu (24±1°C). Po této době většina entomopatogenních
hub vytvoří radiálně rozrostlou sporulující středovou kulturu, kterou lze
následně použít pro sbírkové účely (viz níže, grafický list 15).
Povrchová kultivace B. bassiana na sterilním přirozeném substrátu
Při kultivace čisté biomasy entomopatogenních hub na povrchu
sterilního organického substrátu lze postupovat následovně:
 sterilní ječné kroupy (případně rýže nebo další přirozené substráty) ve
sterilních plastových kontejnerech (20 g substrátu/1 kontejner)
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 inokulace substrátu suspenzí konidií kmene určeného ke kultivaci
 inkubace v termostatu po dobu 10 dní (24±1°C, fotoperioda 0/24)
V porovnání s kultivací na povrchu agarizovaných živných půd se jedná
o postup výrazně levnější a zároveň i postup, pomocí kterého je zajištěna
vyšší produkce biomasy z 1 kultivační jednotky.
b) produkce blastospor – submerzní kultivace v tekuté živné půdě
Obecným předpokladem možného využití submerzní kultivace je
schopnost entomopatogenních hub vytvářet specifické spory tzv.
blastospory. Blastospory jsou definovány jako tenkostěnné spory vznikající
pučením (opakující se postupné dělení matečné blastospory na dvě
blastospory dceřiné). V procesu patogeneze, který je realizován
v přirozeném interakčním systému
„patogen – hostitel“, se ve vývojovém cyklu blastospory objevují po
proniknutí patogena do tělní dutiny
hostitele a svým rychlým množením
umožňují účinnou kolonizaci tělní
dutiny, která de facto představuje
submerzní prostředí, protože je (u
hmyzu) vyplněna cirkulující, částečně
okysličovanou tekutinou (hemolymfou). V tomto kontextu představují
submerzní kultivace technologickou
analogii
přirozených
mechanizmů
vývoje, resp. částí vývoje vláknitých
hub.
Principem submerzních kultivací
entomopatogenních hub je kultivace
v tekutém živném médiu při zajištění
omezeného (nicméně dostatečného)
prokysličení. Pro submerzní kultivace
jsou používány orbitální nebo lineární
třepačky, na které jsou umisťovány
baňky se sterilním tekutým živným
médiem inokulovaným konidiosporami
nebo blastosporami. Například, pro submerzní kultivace B. bassiana je
využívána standardní tekutá živná půda PDB (Potato Dextrose Broth) a
submerzní kultury jsou zakládány v objemech 250 ml. Po inokulaci tekuté
živné půdy jsou baňky umístěny na laboratorní třepačku nastavenou na
požadované parametry (250 r.p.m, lineární výkyv). Kontinuální pohyb
třepačky zajišťuje pohyb tekutého živného média, čímž je zabezpečeno
požadované provzdušnění média a zároveň i znemožněn „povrchový růst“
houby na hladině média (jev typický pro stacionární kultivace, růst mycelia a
konidiogeneze v aerobních podmínkách). Submerzní kultivace probíhají
kontinuálně, obvykle po dobu 3-5 dnů. Po ukončení kultivace je nutno
všechny kultury hodnotit, přičemž klíčovými hodnotícími parametry jsou:
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a) množství blastospor v 1 ml submerzní kultury (=titr), b) homogenita
(=dominance blastospor nad myceliálními fragmenty) a c) čistota (ve smyslu
vyloučení nežádoucí kontaminace).
c) imobilizace čistých kultur
do alginátových pelet

kmenů

entomopatogenních

hub

Pro dlouhodobé ukládání a uchovávání matečný kultur kmenů
entomopatogenních hub je používána technika imobilizace biomasy kmenů
do alginátových pelet. Základní reagenční směs pro tvorbu alginátových
pelet tvoří suspenze konidií nebo blastospor hub ve 2% alginátu sodném
(Na+ sůl kyseliny alginové) doplněná jemně mletými sterilními pšeničnými
otrubami. Suspenze spor nebo blastospor hub je v poměru 1:1 (v/v)
smíchána se 4% roztokem sterilního
alginátu sodného. Do směsi jsou
přidány jemně mleté pšeničné otruby
a kompletní směs je postupně
nakapávána do sterilního roztoku
chloridu vápenatého (0,25M CaCl2).
Po smočení kapek reagenční směsi do
roztoku CaCl2 vznikají pravidelné
kuličky (viz grafický list 15), které je
nutno v roztoku CaCl2 ponechat po
dobu minimálně 60 minut a vytvrzené pelety jsou následně sušeny (aktivní
proud vzduchu, při nižších teplotách). Alginátové pelety byly do doby použití
uloženy v mrazicím boxu při teplotě přibližně -20°C.
d) aktivace kmene imobilizovaného
uloženého ve sbírce kultur

v alginátových

peletách

a

Vitalita
entomopatogenních
hub
imobilizovaných
v suchých
alginátových peletách je ověřována
pomocí
standardního
postupu
aktivace, při kterém jsou suché pelety
umístěny do sterilní vlhké komůrky na
povrch vlhkého filtračního papíru nebo
na povrch 2% bakteriologického
agaru. V uzavřených vlhkých komůrkách je biomasa hub imobilizovaná
v peletách inkubována po dobu 3-5
dní, při teplotě 24±1°C. V průběhu
inkubace lze na povrchu pelet
zaznamenat povrchový růst mycelia
(2. -3. den) a sporulaci (4. -5. den, viz grafický list 15). Z povrchu pelet lze
aktivovaný kmen houby snadno přeočkovat na agarizované živné médium a
získat tak základní kulturu pro další fáze procesu – např. i pro produkce
biomasy určené k aplikaci.
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9.

Závěrečné poznámky

Výše uvedené metodické postupy umožňují získat základní informaci o
přítomnosti nejvýznamnějších druhů mitosporických entomopatogenních hub
v rozmanitém prostředí, včetně půdy a na jakékoliv části hostitelských
rostlin. Tato znalost je zcela nezbytným předpokladem racionálního
využívání
fenoménu
přirozeného
výskytu
entomopatogenních
hub
v agroekosystémech a to včetně praktické aplikace tohoto jevu v rámci
strategie biologické ochrany orientované na podporu nativních populací
přirozených nepřátel přímo v místě jejich výskytu.
V návaznosti na cílený monitoring přítomnosti entomopatogenních hub
v různých agroekosystémech, lze zakládat účelové sbírky čistých kultur,
jejichž následné záměrné využívání představuje zcela svébytnou metodickou
soustavu. Jinak řečeno, na monitoring přítomnosti a přirozeného výskytu
entomopatogenních hub v prostředí a vytvoření a správu sbírky kultur
entomopatogenních hub logicky navazují metodické postupy orientované do
oblasti záměrného využívání nativních kmenů entomopatogenních hub, a to
jak formou jejich záměrné podpory v přirozeném prostředí, tak i formou
cílené reintrodukce biomasy lokálních kmenů entomopatogenních hub zpět
do místa jejich původu. Touto problematikou se bude zabývat další
metodika, jejíž zpracování je v rámci řešení
výzkumného záměru MSM
6007665806: „Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření
v podhorských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich
produkčním a mimoprodukčním uplatněním“ plánováno jako samostatný
výstup pro rok 2009.

28

10. Publikace vztahující se k metodice
a) publikace citované v textu metodiky
b) publikace členů autorského týmu vztahující se k metodice
a) publikace citované v textu metodiky
Ali-Shtayeh M.S., Mara’I A.B.M., Jamous R.M., 2002: Distribution,
occurrence and characterization of entomopathogenic fungi in
agricultural soil in the Palestinian area. Mycopathologia 156: 235-244.
Arkhipova V.D., 1965: Fungus diseases of the codling moth, Carpocapsa
pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae). Entomol. Rev., 44: 432-435.
Baath E., 1991: Tolerance of copper by entomopathogenous fungi and the
use of copperamended media for isolation of entomopathogenous fungi
from soil. Mycological Research, 95: 1140-1142.
Beilharz V. C., Parbrry D. G., Swart H. J., 1982: Dodine: A selective agent
for certain soil fungi. Transactions British Mycological Society, 79: 507–
511.
Bidochka M.J., Kasperski J.E., Wild G.A.M., 1998: Occurence of the
entomopathogenic fungi Metarhizium anisopliae and Beauveria bassiana
in soils from temperate and near-northern habitats. Canadian Journal of
Botany, 76: 1198-1204.
Boeller E.F., Häni F., Poehling H.M., 2004: Ecological infrastructures:
ideabook on Functional Biodiversity at the Farm Level Temperate Zones
of Europe. IOBC wprs Commission of integrated production guidelines
and endorsement. Lindau, Switzerland, 220 pp.
Dufour R., 2001: Biointensive Integrated Pest Management - Fundamentals
of Sustainable Agriculture, ATTRA - National Sustainable Agriculture
Information Service, available on-line http://attra.ncat.org/attra-pub/ipm.html.
Humber R.A., 1992: Collection of entomopathogenic fungal cultures: catalog
of strains. Publ. No. ARS-110. U.S. Department of Agriculture,
Agricultural Research Service, Beltsville, Md.
Chase A. R., Osborne L. S., Ferguson V. M., 1986: Selective isolation of the
entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae
from an artificial potting medium. Florida Entomologist, 69: 285 – 292.
Keller S., Kessler P., Schweizer C., 2003: Distribution of insect pathogenic
soil fungi in Switzerland with special reference to Beauveria brongniartii
and Metarhizium anisopliae. Biocontrol, 48(3): 307-319.
Kerry B.R., Kirkwood I.A., Deleij F.A.A., Barba J., Leijdens M.B., Brookes
P.C., 1993: Growth and survival of Verticillium chlamydosporium
Goddard, a parasite of nematodes, in soil. Biocontrol Science and
Technology, 3: 355-365.
Kleespies R., Bathon H., Zimmermann G., Van der Geest L.P.S., 1989:
Investigations on the natural occurrence of entomopathogenic fungi and
nematodes in different soils in the surroundings of Darmstadt. Gesunde
Pflanzen, 41: 350-354.
Klingen I., Eilenberg J., Meadow R., 2002: Effects of a farming system, field
margins and bait insect on the occurrence of insect pathogenic fungi in
soils. Agr. Ecosyst. Environ., 91 (1-3): 191-198.
29

Liu Z.Y., Milner R.J., McRae C.F., Lutton G.G., 1993: The use of dodine in
selective media for isolation of Metarhizium spp. from soil. Journal of
Invertebrate Pathology, 62: 248-251.
Mietkiewski R.T., Pell J.K., Clark S.J., 1997: Influence of pesticide use on the
natural occurrence of entomopathogenic fungi in arable soils in the UK:
field and laboratory comparisons. Biocontrol Sci. Technol., 7: 565-575.
Miller R.J., Lutton G.G., 1976: Metarhizium anisopliae: Survival of conidia in
soil. Proceedings of the 1st International colloquium on invertebrate
pathology, Kingston, Canada, 428-429.
Mitchell D.J., Kannwischer-Mitchell M.E., Dickson D.W., 1987: A
semiselective medium for the isolation of Paecilomyces lilacinus from
soil. Journal of Nematology, 19: 255-256.
Ogarkova G.R., Ogarkov B.N., 1986: Occurrence and distribution of
entomogenous fungi in forest and agricultural biocoenoses. Mikol.
Fitopatol., No. 20 pp. 170-175.
Rath A.C., Koen T.B., Yip H.Y., 1992: The influence of abiotic factors on the
distribution and abundance of Metarhizium anisopliae in Tasmanian
pasture soils. Mycological Research, 96: 378-384.
Roddam L.F., Rath A.C., 1997: Isolation and characterization of Metarhizium
anisopliae and Beauveria bassiana from subantarctic Macquarie Island.
Journal of Invertebrate Pathology, 69: 285-288.
Shimazu M., Sato H., 1996: Media for Selective Isolation of and
Entomogenous
Fungus,
Beauveria
bassiana
(Deuteromycotina:
Hyphomycetes). Applied Entomology and Zoology, 31(2): 291-298.
Sneh B., 1991: Isolation of Metarhizium anisopliae from insects on and
improved selective medium based on wheat germ. Journal of
Invertebrate Pathology,58: 269 – 273.
Strasser H., Forer A., Schinner F., 1997: Development of media for the
selective isolation and maintenance of virulence of Beauveria
brongniartii. In: Jackson T.A., Glare T.R. (Eds.): Proceedings 3rd
International Workshop Microbial Control of Soil Dwelling Pests,
AgResearch Lincoln, New Zeland, pp. 125-130.
Tigano-Milani M.S., Gomes A.C.M.M., Sobral B.W.S., 1995: Genetic
variability among isolates of the entompathogenic fungus Metarhizium
anisopliae. Journal of Invertebrate Pathology, 65: 206-210.
Vänninen I., 1995: Distribution and occurrence of four entomopathogenic
fungi in Finland: effect of geographical location, habitat type and soil
type. Mycol. Res., 100 (1): 93-101.
Vänninen I., Husberg G.B., Hokkanen H.M.T., 1989: Occurrence of
entomopathogenic fungi and entomoparasitic nematodes in cultivated
soils in Finland. Acta Entomol. Fenn., 53: 65-71.
Veen K. H., Ferron P., 1966: A selective medium for the isolation of
Beauveria tenella and Metarhizium anisopliae. J. Insect Pathol., 8: 268 –
269.
Widden P., Parkinson D., 1979: Populations of fungi in a high arctic
ecosystem. Canadian Journal of Botany, 57: 1324-1431.

30

b) publikace členů autorského týmu vztahující se k metodice
Horňák P., 2004: Monitoring přirozeného výskytu entomopatogenních hub v
půdních ekosystémech. Zemědělská fakulta, JU v Českých Budějovicích
(doktorská disertační práce), České Budějovice, 128 stran.
Kubíček J., 2007: Monitoring výskytu autochtonních kmenů entomopatogenních hub a jejich využití v integrované ochraně rostlin.
Zemědělská fakulta, JU v Českých Budějovicích (doktroská disertační
práce), České Budějovice, 139 stran.
Kubíček J., Landa Z., 2004: Evaluation of strains of entomopathogenic fungi
isolated from soils in South Bohemia region. Collection of Scientific
Papers, Faculty of Agriculture in Ceske Budejovice, Series for Crop
Sciences. 2004 21(2/3 (Special)): 199-203.
Landa Z., 2002: Biologická ochrana zahradních rostlin proti chorobám a
škůdcům v polních podmínkách, ve sklenících a foliovnících. In: Demo
M., Hričovský I. (Eds.): Trvalo udržatelné technológie v záhradníctve.
SPU Nitra, 2002, 56 stran (vysokoškolská učebnice).
Landa Z., Bohatá A., Bobková P., 2007: Biologické metody – Biological
method. In: Kůdela V., Braunová M. (Eds.): Czech – English Plant
Health Terminology. Academia, Praha, pp. 698-723.
Landa Z., Horňák P., Charvátová H., Osborne L.S., 2002: Distribution,
occurrence and potential use of entomopathogenic fungi in arable soils
in Czech Republic. In: Proceedings of International Conference ISTRO
“Current Trends in the Research of Soil Environment”, held in Brno,
Czech Republic, October 2-5th2002. Troubsko, Czech Branch of ISTRO,
pp. 195-201.
Landa Z., Kubíček J., Horňák P., Bohatá A., Osborne L.S., 2005:
Entomopathogenic fungi in soil - natural components of biointensive
IPM. Proceedings of International Conference, ISTRO - Czech Branch,
June 29 - July 1. 2005, Troubsko, Czech Republic, pp. 281-288.
Landa Z., Horňák P., Osborne L. S., Nováková A., Bursová E., 2001:
Entomogenous fungi associated with spruce barkbeetle Ips typographus
L. (Coleoptera,Scolytidae) in the Bohemian Forest Entomogenous fungi
associated with spruce barkbeetle Ips typographus L. (Coleoptera,Scolytidae) in the Bohemian Forest. Silva Gabreta, 6: 259-272.
Osborne L.S., Blockmans K., Landa Z., Pena J., 2004: Kinds of Natural
Enemies, In.: Heinz K.M., Van Driesche R.G., Parrella M.P. (Eds.): Bio
Control In Protected Culture, Ball Publishing, Batavia, Illinois, ISBN 1883052-39-4, pages 95-127.
Osborne L.S., Landa Z., Taylor D.J., Tyson R.V., 2005: Using banker plants
to control insects in greenhouse vegetables. Proc. Fla. State Hort. Soc.,
118:127-128.

31

Grafický list 1: Charakteristika hub rodu Beauveria
Taxonomie hub rodu Beauveria
Říše: Fungi
Oddělení: Eumycota
Pomocné oddělení: Deuteromycota
Pomocná třída: Hyphomycetes
Řád: Moniliales
Rod: Beauveria
Morfologie hub rodu Beauveria
Mycelium:
bílé nebo krémově zbarvené
Konidiofory:
hroznovité, na bázi cibulovité
Konidiogenní buňky: dlouhé, zubovitě formované, „cik – cak“, na fialidách vyrůstají
sterigmata na nichž se tvoří jednotlivé konidie
Konidie:
kulovité až vejčité, jednobuněčné
Nejvýznamnější druhy rodu Beauveria
B. bassiana
konidie globoidního až subgloboidního tvaru, konidiogenní
struktury tvoří husté shluky
B. brongniartii
konidie podlouhlé vejčité až cylindrické, konidiogenní struktury
štíhlé, tvoří řídké hrozny
B. globurifera
vejčité konidie
B. tenella
vejčité konidie
B. velata
konidie kulovité až elipsoidní, lehce ornamentované, pokryté
želatinovou vrstvou
B. amorpha
konidie cylindrické, často na jedné straně zploštělé nebo lehce
prohnuté

Hroznovité konidiofory
Konidiofory, fialidy a kulovité
B. bassiana s fialidami
až vejčité konidie B. bassiana.
rozmístěnými typickým „cikcak“ způsobem.

Středová kultura B. bassiana
na agarizované živné půdě
(PDA).
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Grafický list 2: Charakteristika houby Metarhizium anisopliae
Taxonomie hub rodu Metarhizium
Říše: Fungi
Oddělení: Eumycota
Pomocné oddělení: Deuteromycota
Pomocná třída: Hyphomycetes
Řád: Moniliales
Rod: Metarhizium
Morfologie houby Metarhizium anisopliae
Mycelium:
zprvu bílé později zelené „zelené muskardiny“
Konidiofory:
větvené, tvoří útvary podobné hustým mnohoramenným svícnům
Konidiogenní buňky: krátké, tvoří se v blocích
Konidie:
dlouhé, tyčinkovité až hranolovité, tvoří kompaktní sloupce
(řetízky) a jsou přimknuty k sobě, na obou koncích zaoblené;
zelenošedé až olivově zelené
Další významné druhy rodu Metarhizium
M. album, M. brunneum, M. glutinosum, M. major

Dlouhé hranolovité
konidie v kompaktních
řetízcích.

Konidie M. anisopliae.

Sporulující kultura houby M.
anisopliae na agarizované živné
půdě.
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Grafický list 3: Charakteristika houby Lecanicillium lecanii
Taxonomie hub rodu Lecanicillium
Říše: Fungi
Oddělení: Eumycota
Pomocné oddělení: Deuteromycota
Pomocná třída: Hyphomycetes
Řád: Moniliales
Rod: Lecanicillium
Morfologie houby Lecanicillium lecanii
Mycelium:

vzdušné, bílé

Konidiofory:

dlouhé, úzké, lahvicovité; na myceliu jsou umístěny v přeslenech
a vyrůstají protilehle 2,3 až 4

Konidie:

elipsoidní; tvoří se postupně a vždy nová, mladší odtlačuje dříve
vytvořenou, tvoří shluky podobné kuličkám; kuličky jsou pokryty
mucilagenní hmotou
Lecanicillium lecanii

Přeslenovité umístění
Konidie L. lecanii jsou uspořákonidioforů Lecanicillium lecanii dány do „kuliček“ formujících
na vzdušném myceliu.
se na konci jednotlivých konidioforů.

Středová kultura L.
lecanii na agarizované
živné půdě (PDA).
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Grafický list 4: Charakteristika hub rodu Paecilomyces1
Taxonomie hub rodu Paecilomyces
Říše: Fungi
Oddělení: Eumycota
Pomocné oddělení: Deuteromycota
Pomocná třída: Hyphomycetes
Řád: Moniliales
Rod: Paecilomyces
Morfologie hub rodu Paecilomyces
Mycelium:
vzdušné, vatovité; zprvu bílé později mění barvu od odstínů
narůžovělé, nafialovělé až šedofialové barvy; změna barvy přímo
koreluje se stupněm sporulace kultury
Konidiofory:
na hyfách umístěny přeslenovitě
Konidiogenní buňky:
3 – 6 fialid na 1 konidioforu
Konidie:
oválné, hydrofobní; na konci fialid se oddělují postupně, nejmladší
konidie je vždy v kontaktu s fialidou a odtlačuje starší konidie dál
do tvořícího se řetízku
Nejvýznamnější druhy rodu Paecilomyces
P. fumosoroseus (=Isaria fumosorosea)

P. lilacinus

I. farinosa

P. variotii

Paecilomyces fumosoroseus (= Isaria fumosorosea)

Isaria fumosorosea (=P. fumosoroseus) – vejčité spory Středová kultura I. fumosorosea na
produkované v řetízcích na lahvicovitých konidioforech. agarizované živné půdě (PDA).

1

V posledních letech bylo provedeno několik revizí rodu Paecilomyces a některé druhy entomopatogenních hub
byly přeřazeny do rodu Isaria. Tato revize se například dotkla i druhu P. fumosoroseus, jehož v současnosti platný
(i když doposud ne zcela obecně akceptovaný) název je Isaria fumosorosea.
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Grafický list 5: Odběry, uchovávání a manipulace se vzorky před
analýzou na přítomnost hub autochtonních kmenů entomopatogenních hub v půdě a na nadzemních částech rostlin.

Směsné půdní vzorky jsou po odebrání
Před analýzou pomocí selektivní živné půdy
ukládány do plastových sáčků a do analýzy je vzorek půdy převeden do vodní
uchovávány v teplotě 5-8°C.
suspenze.

Pro monitoring přítomnosti entomopatogenních hub na nadzemních částech rostlin jsou
odebírány celé listy nebo vzorky listů, které jsou před vlastní analýzou udržovány po
dobu 24-48 hod ve vlhkých komůrkách. Pro kvalitativní analýzu jsou zpravidla
používány smyvy z povrchů listů, které jsou následně nanášeny na povrch selektivního
živného média.

Odběr vzorků smrkové kůry pro monitoring Před analýzou jsou vzorky kůry na 24-72
přítomnosti entomopatogenních hub
hod uloženy ve vlhké komůrce a následně
v podkorní nice.
analyzovány pomocí selektivní živné půdy
resp. pomocí techniky „živých pastí“.
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Grafický list 6: Monitoring výskytu entomopatogenních hub v půdě –
demonstrace postupu detekce a izolace virulentního kmene houby Isaria
fumosorosea z půdy pomocí larev zavíječe voskového Galleria mellonella.

Pokusná jednotka – analyzovaný půdní
Larvy infikované entomopatogenní houbou
vzorek s 10-12 larvami zavíječe voskového Isaria fumosorosea v analyzovaném půd(G. mellonella) vloženými do sterilní Petri- ním vzorku po 14 dnech expozice.
ho misky s navlhčeným vzorkem půdy.

Larvy zavíječe voskového infikované
houbou I. fumosorosea.

Detail larvy zavíječe voskového infikované
houbou I. fumosorosea.

Purifikace izolátu do čisté kultury přes Čistá kultura houby I. fumosorosea před
umělou živnou půdu (PDA).
uložením do sbírky kultur.
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Grafický list 7. Monitoring výskytu entomopatogenních hub v půdě –
demonstrace postupu detekce a izolace virulentního kmene houby
Metarhizium anisopliae var. anisopliae z půdy pomocí larev zavíječe
voskového Galleria mellonella.

Larvy zavíječe omyté před použitím sterilní
destilovanou vodou.

Melanizační skvrny na kutikule larvy zavíječe
G. mellonella – příznaky infekce.

Prorůstání mycelia houby na povrch těla
usmrcené larvy zavíječe voskového.

Sporulace houby Metarhizium anisopliae na
povrchu larvy G. mellonella.

Purifikace izolátu entomopatogenní houby
pasáží z povrchu těla larvy (M. anisopliae).

Čistá kultur houby M. anisopliae připravené
k imobilizaci do alginátových pelet.
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Grafický list 8. Izolace entomopatogenních hub z půdy pomocí
selektivního média obsahujícího fungicidní složku dodine.

Pro analýzu je nutné připravit vodní
suspenzi půdního vzorku, která se připraví
převedením části vzorku do sterilního
0,05% roztoku smáčedla Tween 80 a po
homogenizaci se suspenze nanese na
povrch agarizovaného selektivního média.

Kontrolní varianta – povrch agarizovaného
živného media (PDA) neobsahujícího
antibakteriální složku ani fungicid dodine povrch média porůstá velkým množstvím
různých druhů bakterií a mikroskopických
hub.

M. anisopliae

P. fumosoroseus

Kolonie různých druhů entomopatogenních
hub tvořící se na povrchu selektivní živné
půdy (PDA + a.i. dodine).

Kolonie entomopatogenních hub
Metarhizium anisopliae a P. fumosoroseus
(=Isaria fumosorosea) vybrané k následné
izolaci.

Kolonie houby Beauveria bassiana (bílé),
Čistá kultura entomopatogenní houby Isaria
Paecilomyces sp. (fialové) a Metarhizium
fumosorosea získaná přenosem spor
anisopliae (zelené) na selektivní živné půdě. z kolonie na selektivní živné půdě na PDA.
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Grafický list 9. Průběh infekce vyvolané entomopatogenní houbou
Beauveria bassiana na larvách potemníka moučného Tenebrio
molitor (doplněk k metodickému postupu „Tenebrio bait method“).

Příznaky časné fáze infekce – tmavé
melanizační skvrny na kutikule.

Prvé příznaky proliferace mycelia na
povrch těla infikované larvy – mycelium
B. bassiana prorůstá v místě napojení dvou
zadečkových článků.

Počáteční fáze tvorby vzdušného mycelia
na usmrcené larvě – mycelium nejčastěji
prorůstá v oblasti hlavy, končetin a ve
spojích mezi hrudními a zadečkovými
články.

Detail přední části (hlava a hrudní články)
těla larvy potemníky moučného porůstající
vzdušným myceliem – houba prorůstá
z mumifikované tělní dutiny.

Finální fáze vývoje Beauveria bassiana –
usmrcená, mumifikovaná larva potemníka
moučného porostlá sporulujícím
vzdušným myceliem.

Detail vnitřku těla larvy potemníka moučného zcela mumifikovaného houbou
B. bassiana – vnitřek tělní dutiny larvy je
zcela prorostlý myceliem houby.
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Grafický list 10. Morfologická charakterizace středových kultur
entomopatogenní houby Beauveria bassiana.

Beauveria bassiana kmen 131A – profil
středové kultury.

Beauveria bassiana kmen 131A – detail
radiálního růstu středové kultury.

Beauveria bassiana kmen 148B – profil
středové kultury.

Beauveria bassiana kmen 148B – detail
radiálního růstu středové kultury.

Beauveria bassiana kmen 163B – profil
středové kultury.

Beauveria bassiana kmen 163B – detail
radiálního růstu středové kultury.
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Grafický list 11. Monitoring výskytu entomopatogenních hub na
nadzemních částech rostlin – izolace entomopatogenních hub přímo
z infikovaných dospělců (modelová studie „lýkožrout smrkový).

Odběr vzorků smrkové kůry z napadených
stromů.

Inkubace hub na dospělcích lýkožrouta
smrkového – odebrané vzorky kůr jsou na
2-4 dny do vlhkých komůrek.

Dospělci lýkožrouta smrkového vybraní
z kůr po 3 denní inkubaci – v oblasti ústního ústrojí je zřetelný růst mycelia.

Růst mycelia houby B.bassiana na mrtvém
imágu lýkožrouta - mycelium prorůstá na
povrch těla z tělní dutiny.

Tvorba kolonií houby B. bassiana na povrchu nutričně chudého média (2% agaragar) – fáze získání nového izolátu/kmene.

Čistá kultura kmene Bba I 101 houby Beauveria bassiana připravená pro imobilizaci do
Na-alginátových pelet.
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Grafický list 12. Hodnocení přirozené supresivity pomocí kvantifikace
kolonií entomopatogenních hub ve výluhu z půd nebo ve smyvu
z povrchu listů rostlin.

Tvorba kolonií entomopatogenních hub na povrchu selektivního PDA + a.i. dodine media.
Vzhledem k tomu, že pro analýzu vzorků jsou používány standardizované postupy, lze
výsledky vyjádřit ve formě „počet kolonií/1g půdy“ resp. „počet kolonií/l g listové hmoty“.

Příklad stavu vysoké přirozené supresivity
zajištěné silným výskytem jedné dominantní
entomopatogenní složky – houba Beauveria
bassiana (bílé kolonie).

Příklad stavu vysoké přirozené supresivity
zajištěné přirozeným výskytem více složek
(B. bassiana – bílé kolonie, Paecilomyces/
Isaria sp. – fialové kolonie a M. anisopliae –
šedozelená kolonie).
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Grafický list 13. Příklady hodnocení a stanovení přirozené supresivity půdy a nadzemních částí rostlin.

Základní experimentální jednotka – sterilní
plastová krabička s analyzovaným vzorkem
a larvami zavíječe voskového infikovanými
houbou Beauveria bassiana.

Finální fáze analýzy vzorku – larvy zavíječe
použité jako „živá past“ infikované houbou
B. bassiana – z povrchu infikovaných larev
lze následně izolovat čistý kmen.

Úlomky smrkové kůry analyzované pomocí larev potemníka a zavíječe voskového – výskyt
larev infikovaných houbou B. bassiana indikuje vysokou supresivitu podkorní niky.

Odběry listových vzorků pro stanovení přítomnosti entomopatogenní houby Isaria
fumosorosea (rajče, Jižní Morava a.s. Tvrdonice).

Analýza přítomnosti houby I. fumosorosea
pomocí aplikace smyvu z listů na selektivní
živnou půdu PDA s přídavkem a.i. dodine –
počet kolonií koreluje s úrovní supresivity
povrchu analyzovaných listů.
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Grafický list 14. Příklady hodnocení a stanovení přirozené supresivity nadzemních částí rostlin.

Odběry vzorků z rostlin rajčat určených
pro analýzu přítomnosti entomopatogenních hub.

Po odběru jsou listy uloženy do plastového
kontejneru. Přítomnost entomopatogenních
hub ve fyloplánu může být stanovena
pomocí selektivní půdy nebo po inkubaci.

Po 3 denní inkubaci listů ve vlhké komůrce
lze na listech zaznamenat růst hub na
povrchu infikovaných hostitelů (v tomto
případě nymf molice skleníkové).

Z infikovaných nymf molice skleníkové lze
získat čisté kultury přímým přenesením
spor z povrchu infikovaných jedinců na
agarizované živné medium (PDA).

Odběry a uložení vzorků listů k přímé
analýze na přítomnost entomopatogenních
hub ve fyloplánu pomocí selektivního
živného media (PDA + a.i. dodine).

Extrémně vysoký počet kolonií I. fumosorosea na povrchu selektivního PDA+dodine
media inokulovaného smyvem z listů
indikuje stav vysoké supresivity fyloplánu.
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Grafický list 15. Uchovávání kultur autochtonních kmenů entomopatogenních hub formou imobilizace biomasy hub v alginátových
peletách.

Středová kultura kmene entomopatogenní
houby Isaria fumosorosea na PDA před imobilizací do alginátových pelet.

Čerstvé alginátové pelety jsou vytvrzovány
v roztoku chloridu vápenatého.

Čerstvě vytvrzené alginátové pelety s imobi- Suché alginátové pelety s imobilizovanou
lizovanou biomasou partikulárního kmene
biomasou kmene houby připravené pro
entomopatogenní houby.
uložení do sbírky.

Testování vitality kmenů entomopatogenních hub imobilizovaných do alginátových
pelet před uložením do sbírky kultur.

Sbírka kmenů entomopatogenních hub
uchovávaná v mrazicím boxu (1 kontejner/
kmen, 300-500 pelet od každého kmene).
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Grafický list 16. Základní vztahy v interakčním systému „patogenhostitel“
Faktory prostředí
srážky možnost smytí inokula
z povrchu rostliny
vlhkost vysoká relativní vlhkost je
nezbytná pro klíčení a
konidiogenezi
teplota ovlivnění klíčení a rychlosti
růstu/usmrcení
UV záření inaktivace/usmrcení spor
půda možnost ovlivnění přežití a
distribuce houbových
organizmů
biota mycetofágní organizmy,
antagonisté/kompetitoři,
hostitelská rostlina

Hostitel (škůdce )
mechanická
ochrana
ekdyze
buněčná
obrana
humorální
obranné
mechanizmy
ekologická
nika
slunění

Houbový patogen

čištění se s uvolněním spor
odstranění konidií společně se
starou kutikulou
enkapsulace dlouhých
houbových částic, které
nemohou být fagocytovány
inhibice vývoje hub
(antimikrobiální sloučeniny a
melanin)
inokulum se nemusí setkat se
škůdcem, např. uvnitř
rostlinného materiálu nebo
odpadnutím společně s listem
expozice konidií škodlivému UV
záření

determinanty
patogenity
ekologická
způsobilost

vliv virulence (dávka a
rychlost smrti)
specifičnosti (spektrum
hostitelů)
determinace životnosti/
perzistence
v přirozeném prostředí
nebo při uskladnění

Hostitelská rostlina
růst
epikutikulární
vosky
chemické složení
stomata a
topografie

zředění množství inokula na jednotku
plochy
možnost pohlcení inokula
produkce fungistatických/ fungitoxických
sloučenin
ovlivnění přežití spor a efektivnosti, např.
spodní strana listů nabízí sporám ochranu
proti škodlivému UV a vlhkostní podmínky
nezbytné pro klíčení a konidiogenezi
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