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Hypotéza/ Hypothesis: Na kořenech jahodníku mohou kromě Phytophthora cactorum významně škodit i další druhy. 

Teplotní požadavky těchto druhů se liší od požadavků P. cactorum a existuje u nich variabilita v těchto požadavcích. 

Anotace/Annotation: Zástupci rodů Pythium, Phytopythium, Globisporangium a Phytophthora jsou rostlinnými patogeny 
často napadajícími kořenový aparát mnoha rostlinných hostitelů. V ČR byl význam pro pěstování jahodníku velkoplodého 
u cca třiceti zástupců těchto rodů v nedávné době doložen, většina těchto druhů však jsou polyfágními patogeny 
s hostitelským spektrem zahrnujícím mnoho dalších důležitých plodin. Na jahodníku tito patogeni způsobují symptomy 
podobné symptomům infekce druhem P. cactorum. Navzdory zjevné dominanci tohoto druhu jako patogenu jahodníku bylo 
při porovnání virulence některých zástupců těchto rodů vůči stejnému hostiteli zjištěno, že mnohé z nich vykazují virulenci 
srovnatelnou s tímto patogenem. Mnohé z těchto patogenů jsou druhy v podmínkách ČR nepůvodními, některé z nich jsou 
označovány za invazní druhy; jejich původ však většinou není znám. Na původ některých však lze do určité míry usuzovat 
na základě jejich ekologických požadavků, nejsnadněji např. dle teplotních charakteristik růstu (tj. kardinálních teplot). Tyto 
teploty se pro jednotlivé druhy spektra patogenů zjištěného v ČR, zásadně liší, méně dostupné však jsou informace o vlivu 
teploty, případně dalších faktorů půdního prostředí na průběh infekce, málo prozkoumána je variabilita teplotního optima 
pro infekci na úrovni vnitro-, i mezidruhové. Vliv teploty na rozvoj infekce však lze pokládat za podstatný (Kerns & 
Tredway, 2008). Mezi na jahodníku nejrozšířenější druhy zmíněných rodů, patří v ČR zejména druhy Pythium dissotocum 
a P. ultimum, jejichž teplotní požadavky jsou podobné jako u P. cactorum. Poněkud nižší aktuální význam ostatních 
příbuzných druhů však může být způsoben právě environmentálními podmínkami. Vzhledem k odlišnostem kardinálních 
teplot u mnoha z těchto patogenů lze očekávat i odlišné teplotní optimum pro rozvoj infekce. S ohledem na předpokládané 
klimatické změny lze tedy rovněž očekávat i posuny ve významu jednotlivých druhů patogenů zmíněných rodů.  
Cíle: 

• Zjištění teplot optimálních pro rozvoj infekce rostlin jahodníku u zástupců rodů Pythium, Phytopythium, 
Globisporangium a Phytophthora, korelace těchto teplot s kardinálními teplotami, korelace těchto teplot 
s rozšířením (metabarcoding) a teplotami v půdě. 

• Zhodnocení variability teplotního optima na úrovni vnitro-, i mezidruhové 
• Hodnocení genetické variability vybrané/ých skupin/y patogenů, hodnocení souvislostí mezi variabilitou 

genetickou a variabilitou v teplotních požadavcích 
• Zhodnocení významu nekrotrofní a biotrofní fáze infekce u jednotlivých studovaných druhů patogenů. 
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