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Hypotéza/ Hypothesis: V epifytní mikroflóře teplomilných peckovin se nacházejí entity bakterií s antagonistickými a 
nutričně kompetitivními vlastnostmi vůči původcům korových nekróz a předčasného odumírání. Spektrum a četnost 
jednotlivých entit kolísá během vegetace a dormance v závislosti na vnějších podmínkách a aplikovaných foliárních 
přípravcích. Zařazení kmenů prospěšných bakteriálních entit nebo jejich směsí do harmonogramu integrované ochrany 
produkčních výsadeb v optimální fenologické fázi stromu za optimálních teplotních a vlhkostních podmínek pro jejich 
množení povede ke zvýšení odolnosti stromů vůči abiotickým stresům a patogenním organismům. 
Anotace/Annotation:  
Význam: 
Navrhované téma je v souladu s připravovanou Koncepcí výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2023-
2032, která si mimo jiné klade za cíl minimalizovat množství užívaných chemických přípravků na ochranu rostlin a posilovat 
přirozenou rovnováhu a stabilitu vztahů mezi všemi složkami životního prostředí v krajině. Téma je v souladu 
s definovaným požadavkem na „vývoj bio-hnojiv, bio-pesticidů a biologickou kontrolu škůdců“ a prioritou „6.3. Biologické 
a nechemické prostředky a metody ochrany rostlin“ v rámci výzkumného směru Rostlinolékařství. 

 
Postup řešení:  
Z epifytní mikroflóry ovocných dřevin, především teplomilných peckovin, budou izolovány bakterie s významnými 
antagonistickými a nutričně kompetitivními vlastnostmi. Jejich vlastnosti budou ověřovány metodami in vitro na Petriho 
miskách a in vivo na oddělených výhonech a semenáčích meruněk. Vybrané nejperspektivnější kmeny budou testovány 
v pokusné výsadbě. 
Pro izolaci a charakterizaci bakteriálních kmenů, hodnocení přítomnosti a vlivu aplikovaných foliárních postřiků na 
patogenní agens a epifytní mikroflóru bude využito spektrum biochemických, chemických a molekulárně genetických metod 
a testů patogenity. 
Cíle: 

 Výběr kmenů prospěšných nefytopatogenních bakterií k posílení vitality a přirozené obranyschopnosti ovocných 
dřevin vůči patogenním agens přežívajícím v epifytní mikroflóře na povrchu rostlin. 

 Opatření k eliminaci vedlejšího negativního vlivu aplikovaných ochranných a výživových přípravků v produkčních 
sadech na potlačení užitečných entit v epifytní mikroflóře.    
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