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Mycosphaerella pini Rostr. 1957

Profil taxonu (dle EPPO):
• Říše: Fungi
• Kmen: Ascomycota
• Třída: Ascomycetes
• Řád: Dothideales
• Teleomorfa: Mycosphaerella pini E. Rostrup

apud Munk (syn. Scirhia pini Funk & A. K. 
Parker)

• Anamorfa: Dothistroma septospora (G. 
Doroguine) M. Morelet (syn. Dothistroma pini
Hulbary, Cytosporina septospora G. Doroguine)



Mycosphaerella pini Rostr. 1957

Profil taxonu (dle http://www.indexfungorum.org/):
• Dothistroma pini sensu auct. NZ; fide Evans (1984) 
• Dothistroma septosporum (Dorog.) M. Morelet [as
'septospora'], Bulletin de la Société des Sciences
naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var
177:9 (1968)
• Říše: Fungi
• Třída: Dothideomycetes
• Řád: Capnodiales
• Čeleď: Mycosphaerellaceae, tečkovkovité



Hostitelské rostliny ŠO Mycosphaerella pini
Hostitelské rostliny - přes 80 druhů, Pinaceae Lindl. - borovicovité:
1.Pinus, ČR:
• Pinus aristata - borovice osinatá
• Pinus banksiana - borovice Banksova
• Pinus cembra - borovice limba
• Pinus contorta - borovice pokroucená
• Pinus heldreichii (= leucodermis) - borovice bělokorá
• Pinus jeffrey - borovice Jeffreyova
• Pinus mugo - borovice kleč
• Pinus nigra - borovice černá
• Pinus ponderosa - borovice těžká
• Pinis rigida - borovice tuhá
• Pinus rotundata - borovice blatka
• Pinus sylvestris - borovice lesní 
2.Ostatní, ČR:
• Picea abies - smrk ztepilý  
• Picea omorika - smrk omorika
• Picea pungens - smrk pichlavý
• Picea schrenkiana - smrk Schrenkův
• Pseudotsuga menziesii - douglaska tisolistá



Příznaky napadení, přenos a šíření 
ŠO Mycosphaerella pini

Příznaky napadení ŠO:
• Žlutavé až hnědé skvrny, které se rozšiřují na odumřelých 

jehlicích v červenohnědé proužky.
• Tvorba plodnic (acervuli), které nadzvedávají pokožku jehlic, 

uvolňování konidií.
• Odumírání jehlic a opad (defoliace) ve spodní třetině až dvou 

třetinách koruny.
• Při silném napadení opad všech starších ročníků jehlic, 

tvorba zkrácených letorostů a nahloučení jehlic posledního 
ročníku (“lion tails”). 

• Přenos a šíření ŠO:
• Konidie jsou uvolňovány za deště (15-25oC), k infekci dochází 

za vlhkého počasí.
• Hostitelskými rostlinami určenými k pěstování.































Výskyt ŠO Mycosphaerella pini
v České republice 

• V roce 1999 přítomnost ŠO ověřena ÚOLM 
Mendelu v Brně na dovozovém materiálu Pinus
nigra ssp. austriaca z Maďarska.

• V roce 2000 první výskyt ŠO v ČR zjištěn v obvodu 
Blansko (3-letá plantáž Pinus nigra, Jedovnice). 

• V letech 2000-2002 ověřil detekční průzkum SRS 
výskyt ŠO ve veřejné zeleni a v okrasných 
školkách a ÚOLM Mendelu v Brně na soukromých 
pozemcích a lesních porostech.                                 
Jižní Morava - Blansko, Brno-město, Brno-venkov 
Kroměříž, Třebíč a Žďár n. Sázavou.



Výskyt ŠO Mycosphaerella pini
v České republice

• V následujících letech SRS zaznamenala šíření ŠO 
v plantážích vánočních stromků, okrasných i lesních 
školkách, veřejné zeleni a soukromých pozemcích.

• Vzhledem k početnému a rychlému nárůstu 
zjištěných lokalit s výskytem v letech 2000-2004 je 
zřejmé, že ŠO byl v minulosti přehlížen a 
zaměňován s jinými sypavkami (Lophodermium
pinastri a L. seditiosum).

• Významným zdrojem šíření ŠO byly s největší 
pravděpodobností dovážené zásilky rostlin určených 
k pěstování, následně lesní a okrasné školky. 



Regulace ŠO Mycosphaerella pini
EPPO:
• Mycosphaerella pini není uvedena v seznamech škodlivých 

organismů doporučených k regulaci - EPPO A1 AND A2 LISTS OF 
PESTS RECOMMENDED FOR REGULATION AS QUARANTINE 
PESTS.

Zákon č. 326/2004 Sb., a vyhláška č. 215/2008 Sb., příloha 
II a IV. (Směrnice Rady č. 2000/29/ES, příloha II. a IV.):

• Na ŠO se vztahuje ohlašovací povinnost.
• Výskyt ve Společenství - Scirrhia pini Funk et Parker

/syn.=Mycosphaerella pini E. Rostrup/ - rostliny Pinus L. určené k 
pěstování, jiné než osivo.

• Dovoz - rostliny Pinus L. určené k pěstování, jiné než osivo -
úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním 
okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného 
vegetačního období žádné příznaky napadení Scirrhia acicola
(Dearness) Siggers /syn.=Mycosphaerella dearnessii Barr/ nebo 
Scirrhia pini Funk et Parker /syn.=Mycosphaerella pini E. Rostrup/.  

• Přemístění - rostliny Pinus L. určené k pěstování, jiné než osivo -
úřední potvrzení, že v místě produkce nebo v jeho bezprostředním
okolí nebyly pozorovány od začátku posledního ukončeného 
vegetačního období žádné příznaky napadení Scirrhia pini Funk et
Parker /syn.=Mycosphaerella pini E. Rostrup/.  



Fytosanitární opatření proti ŠO Mycosphaerella pini
Mimořádná rostlinolékařská opatření popř. úřední 
opatření (školky):

• Likvidace napadených rostlin i opadaného jehličí spálením.
• Zákaz uvádět na trh rostliny borovic určené k pěstování bez 

vizuálních příznaků napadení do konce vegetačního období 
roku, v němž nebude výskyt ŠO zjištěn SRS. 
Zákaz se nevztahuje na rostliny prosté ŠO, které nemusejí 
být opatřeny rostlinolékařskými pasy (kusový prodej). 
Výjimkou jsou také rostliny borovice lesní prosté ŠO určené 
k obnově lesních porostů s rostlinolékařskými pasy pouze 
pro území ČR (od roku 2007). 

• Likvidace všech hostitelských rostlin s vizuálními příznaky 
napadení a průběžné každoroční ošetřování hostitelských 
rostlin i opadaného jehličí fungicidy na produkčních 
plochách (polovina května-polovina srpna, říjen) v intervalu 
10-14 dnů, při teplotách nad 25°C a vysoké vlhkosti vzduchu 
se používá mancozeb, za deštivého počasí oxichlorid mědi. 
V Seznamu povolených přípravků nejsou kromě oxichloridu
mědi registrovány přípravky proti ŠO (azoxystrobin - pouze 
Lophodermium)!



Náhrada majetkové újmy u ŠO Mycosphaerella pini

Náhrada majetkové újmy (NMÚ):
• V letech 1999-2009 bylo v ČR v souvislosti 

s likvidací napadených rostlin proplaceno 69 
žádostí o NMÚ ve výši 23.314.588 Kč.
Jižní Morava - převážně v okrasných školkách 
vyplaceno 9.184.099 Kč.

• Výskyt ŠO v lesních a okrasných školkách (první 
výskyt) je spojen s mimořádnými rostlinolékařskými 
opatřeními, a tím i NMÚ.



PRA ŠO Mycosphaerella pini
Podnět k PRA v EU:
• ŠO je v zemích EU značně rozšířen a eradikace je nemožná.
• Současná regulační opatření jsou dle některých států EU 

neodůvodněná (Belgie a Estonsko).
• K přehodnocení karanténního statutu ŠO a posouzení 

oprávněnosti fytosanitární regulace již přistoupilo Spojené 
království Velké Británie a Severního Irska (ŠO nesplňuje 
kritéria karanténního ŠO!).  

• V případě přetrvání karanténního statutu je nutné stanovit 
reálná opatření zamezující šíření ŠO. 

Důvody k provedení PRA v ČR:
• ŠO je široce rozšířen i v ČR a je zde usídleným organismem. 
• V rámci PRA budou vyhodnoceny hospodářské a 

enviromentální dopady ŠO ve veřejné, rozptýlené zeleni a 
lesních porostech.

• Nejčastěji je ŠO napadána Pinus nigra, dále P. mugo a P. 
sylvestris, posledně uvedený druh bez většího poškození rostlin 
(VÚLHM).Ojediněle také další druhy Pinus. 

• Nejvíce ohroženy jsou hostitelské rostliny do stáří 10 let a starší 
(20-30 let) přehoustlé porosty P. nigra rostoucí na nevhodných 
stanovištích s vysokou vzdušnou vlhkostí. 



PRA ŠO Mycosphaerella pini
Důvody k provedení PRA v ČR:
• Hospodářské škody na P. nigra a P. mugo nejsou tak velké, jako 

při napadení sypavkami rodu Lophodermium. 
• Výměra porostů Pinus nigra (2007, cca 3.700 ha) a P. mugo

(2007, cca 1.600 ha) v ČR je malá.                              
V jiných státech EU s vyšším zastoupením P. nigra a dalších 
náchylných rostlin Pinus je situace odlišná, proto bude záměr 
přehodnotit regulaci ŠO v celé EU obtížný.

• Významným zdrojem šíření ŠO byly zásilky rostlin určených 
k pěstování z jiných států, dále lesní a okrasné školky ČR, 
v závislosti na úrovni prováděné ochrany.V současnosti je výskyt 
ŠO ve školkách ojedinělý.

• Při prvním výskytu ŠO spojeném s nařízením MRO v lesních a 
okrasných školkách je vyplácena vysoká NMÚ.V okrasných 
školkách se cena několikaletých rostlin Pinus pohybuje v tisících 
Kč.

• Důsledkem zrušení regulace ŠO může být lokální úhyn 
vysázených rostlin ve veřejné, rozptýlené zeleni a soukromých 
pozemcích, v závislosti na režimu ošetřování fungicidy v 
okrasných školkách.V lesních školkách lze předpokládat, že bude 
intenzivní ošetřování proti všem druhům sypavek prováděno i 
nadále.


