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Cerkosporiová skvrnitost øepy je chorobou dospìlé øepy,
která je známá u od 19. století. V souèasné dobì je povaována za nejkodlivìjí chorobu cukrovky, která pøi silném napadení dokáe témìø zlikvidovat listový aparát cukrovky. Projevuje se na starích listech tvorbou drobných okrouhlých
edohnìdých skvrn, které jsou pøesnì ohranièeny charakteristickým èervenofialovým, hnìdým a èerným lemem. Pøi velmi
silném napadení èepelí se vytváøí velké mnoství skvrn, které
postupnì splývají, zasychají a list od okrajù odumírá (obr. 1.).
Choroba sniuje nejvýraznìji výnos koøenù a cukernatost, zvyuje
se i obsah melasotvorných látek a tím i výtìnost (1). Podle
rùzných autorù sniuje primární infekce (v èervnu) výnos koøene o 30 %, sekundární infekce (v èervenci) o 20 % a terciární
infekce (poèátkem srpna) o 10 %. V naich podmínkách pøi epidemickém výskytu se ztráty na výnosu pohybují od 16 do 25 %
a sníení cukernatosti je od 0,5 do 1 %, výjimeènì i 2 %. Pøi
retrovegetaci cukrovky se mùe cukernatost sníit i o 4 % (2).
Cerkosporiová skvrnitost øepy se stala trvalou hrozbou pro pìstitele cukrovky v ÈR. Nezvládnutí ochrany proti houbì Cercospora beticola znamená pro pìstitele znaèné ztráty. Pro dokonalou
ochranu je nutné zaujmout integrovaný pøístup s poznáním biologie houby, vhodné metody prognózy výskytu a vývoje patogena a s volbou vhodného fungicidu a správného naèasování
aplikace dle prùbìhu poèasí a citlivosti cukrovky vùèi patogenu.
Cerkosporiová skvrnitost øepy není problémem pouze
v Èeské republice. Tato choroba je velmi intenzivnì øeena
v USA, kde se cerkosporiová skvrnitost øepy od poèátku 80. let
minulého století stala velmi závaným problémem pro americké pìstitele a zaèaly se hledat rùzné zpùsoby, jak tuto chorobu
optimálnì zvládnout. Jednalo se pøedevím o vytvoøení prognostických modelù, které by umoòovaly správné naèasování
termínu aplikace fungicidù tak, aby se zabránilo íøení infekce
v porostu a vzniku hospodáøských ztrát zároveò pøi vynaloení
co nejniích nákladù na oetøení. I kdy fungicidy umoòují
pomìrnì efektivnì omezit íøení choroby, dochází postupnì ke
vzniku rezistence vùèi pouívaným pøípravkùm. To byl také
jeden z dùvodù, proè vznikla snaha hledat jiné zpùsoby, jak
omezit íøení cerkosporiové skvrnitosti øepy.

Souèasné cíle výzkumu v USA
Souèasné výzkumy v oblasti øeení cerkosporiové skvrnitosti øepy v USA se soustøeïují zejména na vývoj efektivního
systému biologické kontroly proti pùvodci cerkosporiové skvrnitosti øepy a na sníení závislosti na pesticidech, tedy sníení
kontaminace povrchové a podzemní vody vlivem pesticidù.
Výzkum je speciálnì soustøedìn na potenciální roli cercospori-
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nu a beticolinu v obranných mechanizmech houby a na hledání antagonistù, které by mohly odbourávat cercosporin a tím
úspìnì zabránit patogenu v jeho destruktivní funkci. Jednu
z cest, jak úspìnì øeit tento úkol, patrnì nali pracovníci
Výzkumné laboratoøe v Sidney ve státì Montana (7).

Role cercosporinu jako infekèního agens
Vìtina druhù rodu Cercospora, vèetnì druhu Cercospora
beticola, je povaována za nekrotrofní, produkující fytotoxiny
a hydrolytické enzymy, které naruují rostlinné buòky jetì pøedtím, ne dojde k rùstu houby. Tento zpùsob pùsobení nespecifického fotoaktivního toxinu cercosporinu je znám ji více ne
20 let. V souèasné dobì existuje pøedpoklad, e fytotoxin cercosporin produkovaný rodem Cercospora je faktorem virulence
v infekèním cyklu patogena (3). Kdy jsou rostliny cukrovky
napadené houbou Cercospora beticola, útoèící houba produkuje toxin zvaný cercosporin. Cercosporin patøí do skupiny fotoaktivních toxinù, které jsou toxické vùèi rostlinám cestou tvorby aktivovaných forem kyslíku (obr. 2.). Podrobné studie toxinu
cercosporinu produkovaného jednotlivými druhy rodu Cercospora potvrzují významnou roli tohoto toxinu v patogenezi hostitelských rostlin. Pokud je toxin vystaven úèinkùm svìtla, reaguje s kyslíkem a vytváøí peroxidové anionty a jednoduchý kyslík
známý také jako volné radikály. Tyto molekuly útoèí na mastné
kyseliny, které tvoøí membrány rostlinných bunìk (obr. 3.).
U bunìk vystavených úèinkùm cercosporinu dochází k naruení
bunìèné membrány a dojde k odumøení rostlinné buòky. Pøedpokládá se, e pøi pokození membrány dochází k pronikání
ivin do mezibunìèných prostor listù, èím je umonìn rùst
houby a sporulace. Pokud odumøe dostateèné mnoství bunìk,
objevují se typické skvrny, které jsou ve skuteènosti koloniemi
houby, parazitující na degradovaném rostlinném materiálu (7).
Pøitom existuje rezistence druhù Cercospora vùèi toxickému
efektu jejich vlastního toxinu, co umoòuje vyuití tìchto organizmù jako modelu pro pochopení bunìèné báze rezistence
vùèi volnému kyslíku a obecnému oxidativnímu stresu (5).

Odbourávání cercosporinu s vyuitím enzymu laccase
Lartey a Ton That z Výzkumné laboratoøe v Sidney nali
pouitelnou metodu oetøení cukrovky bez klasického vyuití
fungicidù. Jedná se o odbourání cercosporinu s pouitím enzymu laccase. Enzym laccase brání cercosporinu v produkci destruktivního peroxidu, a tím znemoní vznik skvrn na listech.
Enzym laccase bránící odumøení buòky zpùsobuje oslabení
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Obr. 1. List cukrové øepy napadené houbou Cercospora beticola

zdroje ivin pro houbu a tím inhibuje její rùst. Rovnì redukuje
pøípadné sekundární infekce patogenními bakteriemi, které
mohou napadat listy cukrovky (4).
Toxin cercosporin je polyaromatická slouèenina, která je
pøíbuzná s jiným produktem hub  hypericinem, který je rovnì znám jako cyclosan. Cercosporin není rozpustný ve vodì
a mnoha organických rozpoutìdlech. Obvykle se extrahuje
v pyridinu a zásaditých organických rozpoutìdlech. Na povrchu
rostliny probíhající reakce zpùsobují nekrózy, vyvolané rozpadem bunìèné membrány. Houby produkující cercosporin se
iví epitelem odumøelých listových bunìk a zpùsobují dalí
pokození rostliny trávícími enzymy, které pùsobí rozpad sloek bunìèných stìn a bílkovin.
Laccase patøí do rozmanité skupiny enzymù oznaèovaných
jako oxidoreduktázy. Mají nízkou specifiènost ve vztahu
k substrátu a vyadují mìï jako spoluúèinkující látku. V labo-

Obr. 2. Buòky hostitelské rostliny jsou pokozovány produkcí aktivních kyslíkových radikálù (5)
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ratorních podmínkách byl enzym laccase
izolován z rùzných druhù hub (Laetisaria
arvalis, Coprinus cinereus, Cryptococcus
neoformans, Lentinula edodes, Melanocarpa allomyces, Phanerochaete flavido-alba
a Trametes versicolor). Jefrey F. D. Dean
z Univerzity v Georgii izoloval ètyøi genovì pøíbuzné skupiny laccase z rodu Arabidopsis a pøedpokládá se výskyt i u dalích
rostlin.
V laboratorních podmínkách Lartey
a jeho tým inhibovali cercosporin jednodue postøikem listù roztokem laccase. Laccase pouitý v této studii byl extrahován
z pùdní houby Laetisaria arvalis. Larteyho
tým v souèasné dobì provádí skleníkové
pokusy a bude se vìnovat polním pokusùm, aby vyhodnotil efektivnost pouití laccase v porovnání s fungicidním oetøením.
Lartey podporuje aplikaci laccase pro oetøení proti cerkosporiové skvrnitosti øepy jako
zpùsob odbourání úèinku cercosporinu na
rostliny vzhledem k tomu, e se jedná o strategii etrnou vùèi ivotnímu prostøedí (4).

Studium mechanizmu úèinku fytotoxinu cercosporinu
Margaret Daub z Univerzity v Severní Karolínì zaèala øeit
metabolické strategie, jak zabudovat do rostliny rezistenci vùèi
patogenu zpùsobujícímu cerkosporiovou skvrnitost øepy. Ve své
výzkumné èinnosti se laboratoø soustøedila na izolaci genù houby, zodpovìdných za rezistenci vùèi toxinu a dále na izolaci
a charakteristicu genù z bakterií, které mají zakódovanou schopnost rozkladu toxinu cercosporinu. Výzkumy na téma cerkosporinu stále pokraèují a studiemi na toto téma se stále zabývají
výzkumní pracovníci z univerzit v Severní Karolínì a na Floridì (6). Jejich cílem je vytvoøit strategii pro vylechtìní geneticky modifikovaných rostlin, které by mìly zabudovaný gen
rezistence vùèi patogenu Cercospora beticola. Základem pro
tyto strategie je právì pochopení mechanizmu úèinku fytotoxinu cercosporinu. Èetné patogenní houby vyuívají k úspìné
patogenezi rùzné toxiny. Mimo jiné k nim patøí druhy patogenních hub rodù Alternaria, Cercospora, Cladosporium, Elsinoe
a Hypocrella. Biosyntézou a toxicitou cercosporinu se zabývají
èetné dlouholeté studie s cílem vyuití tìchto poznatkù k vyvinutí
rostlin rezistentních vùèi patogenu Cercospora beticola.
Cerkosporin a jiné podobné perylenechinonové toxiny jsou
fotoaktivní a svou toxicitu ztrácejí ve tmì. Na svìtle tyto látky
pohlcují svìtelnou energii a pøecházejí do energeticky aktivního stavu, jeho výsledkem je vznik aktivních forem kyslíku.
Tyto vlastnosti øadí cercosporin do skupiny fotosenzitizérù. Tento
pojem se zaèal pouívat zaèátkem 20. století a popisoval látky
vyvolávající citlivost bunìk vùèi svìtlu ve viditelných vlnových
délkách. Fotosenzitizéry jsou strukturou odliné a patøí k nim
bìná barviva, jako napø. metylénová modø, stejnì jako pøírodní produkty, jako napø. chlorofyl, laviny a èetné chinony. Toxicita tìchto fotosenzitizérù vzniká v dùsledku oxidativního pokození lipidù, bílkovin a nukleových kyselin. Cercosporin
je membránový senzitizér a potenciální producent aktivních
forem kyslíku. V souvislosti s pùsobením tìchto aktivních forem
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kyslíku dochází k naruení bunìèné membrány a k odumøení
buòky. Pøedpokládá se, e pokození bunìèné membrány umoní pronikání ivin do mezibunìèných prostorù, co umoòuje
následnì rùst houby a sporulaci (6).

Obr. 3. Struktura cercosporinu, fotoaktivního toxinu produkovaného patogeny rodu Cercospora (5)

Nové pøístupy k øeení rezistence vùèi cercosporinu
Pøi podrobném studiu významu cercosporinu ve vývoji choroby pro druhy rodu Cercospora, které produkují tento toxin,
byly zvoleny rùzné pøístupy. Cercosporin mùe být izolován
z lezí na infikovaných rostlinách, které jsou dùkazem tvorby
cerkosporinu bìhem infekce. Ultrastrukturální studie rostlin
cukrovky infikované patogenem Cercospora beticola dokazují pokození membrány jako primární symptom související s prùbìhem
pùsobení cerkosporinu. V prùbìhu výzkumu èetných hostitelských
druhù patogena byla rovnì prokázána dùleitost pøítomnosti
svìtla pro vývoj typických symptomù choroby (6).
Na základì prokázaného významu cercosporinu v pùsobení
choroby byla vyvozena hypotéza, e obranný mechanizmus
houby, který je zamìøený proti cercosporinu moná nabídne
dalí strategii pro vytvoøení rezistence vùèi tomuto významnému patogenu. V dùsledku produkce aktivních forem kyslíku
cercosporin vykazuje témìø universální toxicitu vùèi buòkám,
a to nejen u rostlin, nýbr i u bakterií, èetných hub i u myí.
Jediné organizmy, které vykazují tak vysokou úroveò rezistence vùèi cercosporinu jsou druhy rodu Cercospora a nìkteré dalí
houby, které produkují perylenchinonové toxiny, jako napø.
rody Alternaria a Cladosporium. Ji velmi nízké mnoství cerkosporinu jako 1 mM dokáe zabíjet buòky rostlin, kultury rodu
Cercospora produkují cerkosporin øádovì v mM a kulturu to
nepokozuje. Více výzkumných pracovi se zabývalo studiem
mechanizmu, který houby rodu Cercospora vyuívají pro autorezistenci vùèi cercosporinu s cílem vyuití genù rezistence
houby jako nový zdroj rezistence u transgenních rostlin.
K urèení genù zodpovìdných za rezistenci byly pouity
rùzné postupy. Jednalo se napø. o vyuití tzv. genu CFP, izolovanéhu z druhu Cercospora kikuchii, který chrání houbu pøed
jejím vlastním toxinem. Greg Upchurch z Ministerstva zemìdìlství USA a Jon Duvick z firmy Pioneer identifikovali gen nazvaný CFP (cercosporin facilitator protein) prostøednictvím selekce
genù, které jsou vysoce indukovány svìtlem. Tento gen je
pravdìpodobnì poadovaný pro nárùst cercosporinu. CFP protein se velmi podobá významnému genu MFS (major facilitator
superfamily), který patøí k transportérùm bunìèné membrány.
Jakmile je cerkosporin syntetizovaný, musí být vyexportovaný
ven z mycelia houby, pravdìpodobnì prostøednictvím transportéru MFS. V prùbìhu této akce zde nebyl potvrzen gen CFP, ale
pøedpokládá se, e hraje roli pøi tomto transportu. Greg Upchurch
se svými spolupracovníky vytvoøili strategii s vyuitím genetické
modifikace vùèi patogenu Cercospora u kukuøice, a to vloením
genu CFP (cercosporin facilitator protein) z patogenu Cercospora
do kukuøice a tabáku in vitro a oba systémy byly úspìné.
Zvýená rezistence byla zjitìna kmenù Xanthomonas campestris patovar zinniae, u kterých byla zjitìna schopnost rozkládat cercosporin na netoxické sloky (6). Thomas Mitchel
z Univerzity v Severní Karolínì zkoumal bakteriální izoláty, které
jsou schopny rozkládat toxin cercosporin. Jeho výzkumný tým
kultivoval rùzné druhy pùdních bakterií po dobu 48 hodin
na mediu obsahujícím cercosporin. Bakterie Xanthomonas campestris pv. zinniae a X. campestris pv. pruni se osvìdèily jako
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efektivní pøi sníení obsahu cercosporinu v mediu o 90 % za
48 hodin inkubace, rozklad byl indikován zmìnou barvy media
z hnìdé na zelenou. Koneèným produktem rozkladu byla netoxická substance. Mitchel ve své studii necharakterizoval enzymové izoláty. Nicménì pøiøadil degradaci cercosporinu k oxidoreduktáze v bakteriálním cytochromovém systému P 450 (4).
Jiná rezistence vùèi cercosporinu byla zjitìna pøi podrobném zkoumání mutantù druhu Cercospora nicotianae, které jsou
citlivé vùèi cerkosporinu. Tímto zpùsobem byly identifikovány
tøi geny, které hrají významnou roli v rezistenci vùèi cercosporinu. U dvou z tìchto genù se ukázalo, e kódují enzymy potøebné pro metabolizmus vitamínu B6. Stanovení tìchto genù
jako významného prvku v souvislosti s rezistenci vùèi cercosporinu u biosyntézou vytvoøeného vitamínu B6 bylo zajímavým
zjitìním, protoe u tohoto vitamínu, na rozdíl od takových
vitamínù, jako jsou vitamíny E a C, nebyla dosud známa jeho
role jako antioxidantu v obranných mechanizmech. Významná
je spoluúèast vitamínu B6 pøi enzymatických reakcích, zejména
pøi syntéze aminokyselin. Následnì se prokázalo, e vitamín B6
potlaèuje vznik singletního kyslíku a superoxidu a vykazuje antioxidaèní úèinky, co vysvìtluje jeho roli v ochranné aktivitì
vùèi cercosporinu (6).

Závìr
Èetné studie v posledních letech se zabývaly úèinností výe
popsaných mikrobiálních genù z hlediska vyuitelnosti pro vývoj transgenních rostlin. Dosud vak vechny tyto studie prokázaly jen velmi malou úspìnost.
Cercosporin hraje významnou roli v patogenitì rodu Cercospora u celé øady rostlinných druhù. Jakékoliv sníení toxicity cerkosporinu mùe být vyuito pro zvládnutí choroby
v zemìdìlské praxi na polích. Cercosporin je také vysoce toxický v dùsledku tvorby aktivních forem kyslíku. lechtìní na
rezistenci vùèi houbám rodu Cercospora je obtíné, protoe
cercosporin vykazuje obecnou toxicitu vùèi buòkám. V prùbìhu
zkoumání bylo zjitìno, e biosyntéza a regulace cerkosporinu je velmi komplikovaný proces. Dalím problémem je, e
mechanizmus, který vyuívají houby rodu Cercospora k tomu,
aby se bránily úèinkùm toxicity cercoporinu vùèi sobì, zahrnuje mnohoèetné faktory. Pokraèující výzkum tìchto obranných bunìèných mechanizmù a vývoj strategií k zabránìní tvorby cercosporinu mùe vést k lepímu zvládnutí chorob rodu
Cercospora (6) v budoucnosti.
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Souhrn
V èlánku jsou øeeny monosti vývoje efektivního systému biologické ochrany proti pùvodci cerkosporiové skvrnitosti øepy. Výzkum je soustøedìn na potencionální roli fotoaktivního toxinu
cercosporinu, který je produkovaný rodem Cercospora a který je
faktorem virulence v infekèním cyklu patogena. V èlánku jsou popsány zpùsoby, jak lze odbourat kodlivé úèinky fytotoxinu cercosporinu. Jednou z moností oetøení cukrovky bez klasického
vyuití fungicidù je odbourání cercosporinu s pouitím enzymu laccase, který brání cercosporinu v produkci destruktivního peroxidu
a tím znemoní vznik skvrn na listech. Dalí z moností je vytvoøení strategie pro vylechtìní geneticky modifikovaných rostlin, které
by mìly zabudovaný gen rezistence vùèi patogenu Cercospora beticola. Za tímto úèelem se zkoumalo napø. vyuití tzv. genu CFP
z patogenu Cercospora, který chrání houbu pøed jejím vlastním toxinem cercosporinem. Zvýená rezistence vùèi cercosporinu byla
zjitìna u kmenù bakterií Xanthomonas campestris pv. zinniae
a X. campestris pv. pruni. Významné pro hledání rezistence vùèi
cercosporinu bylo rovnì zjitìní antioxidativních úèinkù u biosyntézou vytvoøených genù vitamínu B6.
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Májková L.: New strategies in dealing with Cercospora
Leaf Spot
This article summarizes new alternative ways for managing Cercospora
Leaf Spot with the use of biological control. This research focuses on
the role of cercosporin. Cercosporin is produced by the species Cercospora and plays a crucial role in the ability of Cercospora species to
infect host plants. This article describes various means how to reduce
the damaging effect of the toxin cercosporin. One of the possible
ways is degradation of cercosporin by the enzyme laccase. This enzyme inhibites production of destructive superoxides and disables
the fungis ability to produce leaf spotting. Another possible strategy
is generation of transgenic plants with gene-encoded resistance against Cercospora Leaf Spot. In order to achieve this, CFP (cercosporin facilitator protein), a gene that protects cercospora against its
own toxin, was utilized. In addition, an increased cercosporin resistance has been observed in some strains of bacteria such as Xanthomonas campestris pv. zinniae and X. campestris pv. pruni. The
discovery of the vitamin B6 biosynthesis genes was also significant
considering their important antioxydant activity.
Key words: biological control, cercosporin, Cercospora Leaf Spot, gene
CFP, resistance.
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Anselstetter M.

Srdéèková a suchá hniloba? Zajistit zásobování bórem
(Herz- und Trockenfäule? Bor-Versorgung sicherstellen)
Pro cukrovku je dùleitá pøítomnost stopové iviny  bóru, kterého potøebuje 380 g z 1 ha. V organických hnojivech je: 24 g
bóru v 1 m3 hovìzí a praseèí kejdy, 36 g.t1 stájového hnojiva a
10100 g.t1 èistírenských kalù. Nejvìtí spotøebu má cukrovka
v dobì uzavírání øádkù koncem èervence a v srpnu. Doporuèuje se proto aplikace na list tekutého hnojiva s obsahem bóru,
napø. Solubor, v mnoství 5 kg (= 850 g B) ve 400 l vody na 1 ha.
Die Zuckerrübenzeitung, 2009, è.3, s. 13.

Èí
Anselstetter M.

Druhé setí nebo ponechat mezerovitý stav (Umbruch/
Zweitsaat oder lückiger Bestand)

Pìstitelé musí èasto øeit problém, zda porost cukrovky, pokozený mrazem èi poerem kùdcù, zlikvidovat a osít znovu nebo
ponechat s rizikem niího výnosu. Poklesne-li poèet jedincù ca
v polovinì dubna na polovinu optima, tj. na 40 tis.ha1, sníí se
výnos cukru na 8590 %, pøi ca 30 tis. jedincù ji na 80 %. Nový
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osev pøijde na ~285 EUR.ha , co pøedstavuje asi 12 % zisku
z výnosu cukru. Problémem ale je stanovit poèet jedincù, protoe
napø. pokození mrazem není rovnomìrné, ale závisí na smìru
vìtru, profilu terénu atd., kody zpùsobené kùdci se také vyskytují hlavnì v ohniscích. Je moné i osít jen pokozená místa.
Die Zuckerrübenzeitung, 2009, è.3, s. 10.

Postup Verenium (Verenium´s Process)

Èí
Cothran S.

Pro konverzi lignocelulosových materiálù na palivový etanol existuje ji celá øada více ménì oveøených postupù. Americká spoleènost Verenium zveøejnila po patnácti letech výzkumu tento
proces: na rozmìlnìnou biomasu se pùsobí v mírnì kyselém
prostøedí párou, aby se hemicelulosa rozloila na roztok obsahující pentosy a na pevnou vlákninu. Vláknina se oddìlí, promyje vodou a podrobí se enzymatické hydrolýze na glukosu,
která se zkvasí na etanol. Roztok pentos se fermentuje na etanol
zvlá. Oba produkty fermentace se pak spojí, destilují a odvodní na 100% etanol. Separovaná vláknina se spaluje (zdroj tepla).
Sugar Journal, 71, 2008, è.10, s. 68.

Èí
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