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DIAGNOSTIKA BIELEJ HNILOBY A JEJ VÝSKYT V PORASTOCH 
REPKY OZIMNEJ NA JUHOVÝCHODNOM SLOVENSKU  

V ROKOCH 2012 - 2013 
Diagnostic of white mold and their occurrence in winter oilseed rape fields  

in southwestern Slovakia in 2012 - 2013 

Peter BOKOR, Kamil HUDEC 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Summary: During 2012 and 2013 petals of rape flowers were collected and placed onto agar (PDA). Agar plates were assessed for 
Sclerotinia occurrence. Further assessments of health status of plants were made during maturation at the same oilseed crop and 
number of plants attacked by Sclerotinia sclerotiorum was recorded. There was found relationship between the % of flower parts testing 
positive for Sclerotinia by agar plating and final levels of Sclerotinia rot. The method can be used to obtain information on the level of 
infection pressure and the risk of white rot occurrence in the field. Base on the forecast the level of white rot infection during flowering 
can be determine the time of fungicide application. If the level of Sclerotinia infection pressure is low there is no need for oilseed crop 
control.  

Keywords: rapeseed disease, white rot, Sclerotinia sclerotiorum, verticillium wilt, petal test, diagnostics  

Súhrn: V podmienkach juhozápadného Slovenska boli z produkčných porastov repky ozimnej v rokoch 2012 a 2013 odoberané korun-
né lupienky, aby sa zistila ich možná infekcia askospórami patogéna Sclerotinia sclerotiorum. V porastoch, z ktorých boli vzorky 
odobrané bol v období dozrievania zhodnotený zdravotný stav rastlín a zaznamenaný počet so symptómami bielej hniloby. Bola zistená 
závislosť medzi počtom infikovaných korunných lupienkov a výskytom sklerotíniovej hniloby v porastoch repky. Použitá metóda môže 
byť využívaná pre získanie informácií o úrovni infekčného tlaku a riziku výskytu bielej hniloby. Na základe predpovedania úrovne rizika 
výskytu bielej hniloby v čase kvitnutia je možné načasovať termín aplikácie fungicídu, prípadne pri nízkom infekčnom tlaku od ošetrenia 
ustúpiť.  
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Úvod  

Biela hniloba patrí k najškodlivejším chorobám 
repky ozimnej. S nárastom plôch olejnín sa každým 
rokom výrazne zvyšuje riziko výskytu tohto ochorenia. 
Biela hniloba sa vyskytuje prakticky vo všetkých ob-
lastiach pestovania repky ozimnej (Bečka et al. 2012). 
Biela hniloba sa na rastlinách repky prejavuje tvorbou 
hnedých škvŕn na stonkách a neskôr vädnutím čo spô-
sobuje núdzové dozrievaním rastlín (Nyvall, 1979). 
Bielu hnilobu spôsobuje patogén Sclerotinia sclerotio-
rum, ktorý prežíva skleróciami v pôde, na ktorých sa 
môžu na jar, za vhodných podmienok, vytvoriť apoté-
ciá (Huang and Kozub 1991, 1994). Skleróciá môžu 
karpogenicky klíčiť pri teplotách 7 - 24 °C (Hao et al. 
2003; Wu and Subbarao 2008). Toto klíčenie 
ovplyvňuje pôdna teplota, ale najmä vysoká vlhkosť 
pôdy pretrvávajúca aspoň 10 dní bez vysušenia (Abawi 
and Grogan1979, Hao et al. 2003). Infekcie rastlín 
askospórami vznikajú pri teplotách 12 - 25 °C (Abawi 
and Grogan 1979; Willetts et al. 1980; Heran et al. 
1999; Young et al. 2004) a pri 16 - 23 hodinovom 
ovlhčení listov (Willetts et al. 1980; Koch & Tiede-
mann 2005). Dôležitá je aj vysoká relatívna vlhkosť 
vzduchu (viac ako 90 %) počas 48 - 72 hodín (Abawi 
and Grogan 1979; Boland andHall 1988). Askospóry sa 
môžu zachytiť na opadnutých korunných lupienkoch 
a následné vyklíčia, prenikajú do hostiteľských pletív 
krátkymi klíčnymi vláknami čo spôsobuje zlyhanie 
epidermálnych buniek lupienkov (Jamaux et al. 1994). 
Korunné lupienky hrajú dôležitú úlohu v ďalšom pro-
cese infekcie rastliny repky. V prvom rade slúžia napá-
dajúcim hubám ako zdroj uhlíka (Krüger 1975) a tiež 
pod korunnými lupienkami pokrytými mycéliom sú 

miesta infekcie, cez ktoré mycélium patogéna preniká 
do listových pletív, lebo askospóry ležiace priamo na 
povrchu listov nevyklíčia (Mc Lean 1958, Larmaque 
1983, Jamaux 1994, 1999).  

Výskyt bielej hniloby v porastoch repky výraz-
ne ovplyvňuje priebeh počasia počas vegetačnej doby a 
jedná sa o ročníkovú záležitosť, pričom najmä roky s 
vyššími zrážkami sa vyznačujú mimoriadnym výsky-
tom bielej hniloby (Bečka et al., 2012). V súčasnosti je 
fungicídna ochrana repky ozimnej zameraná najmä na 
ochranu proti výskytu bielej hniloby. Veľmi dôležité je 
správne načasovanie termínu aplikácie, aby boli rastli-
ny ošetrené tesne pred vznikom askospórových infek-
cií. Neskoršie ošetrenie nemusí byť dostatočne účinné. 
K určeniu termínu ošetrenia porastov proti bielej hnilo-
be bolo vypracovaných niekoľko prognostických pro-
gramov sledovaním vlhkosti, teploty a výskytom ocho-
renia v predchádzajúcich rokoch. Koch et al. (2007) 
vypracovali systém Sclero-Pro, ktorým sa robí prognó-
za výskytu na základe sumy efektívnych teplôt a zrá-
žok v období butonizácie a začiatku kvitnutia. Ďalšou 
metódou je zisťovanie prítomnosti patogéna izoláciou z 
korunných lupienkov (Turkington et al. 1991).  

Cieľom pozorovaní bolo zistiť množstvo infiko-
vaných korunných lupienkov askospórami huby Scle-
rotinia sclerotiorum na začiatku kvitnutia repky ozim-
nej a určiť prognózu potenciálneho infekčného tlaku 
patogéna v danom vegetačnom období. Pri hodnotení 
výskytu chorôb v období dozrievania zistiť počet rast-
lín so symptómami bielej hniloby a zistiť vzťah medzi 
počtom infikovaných korunných lupienkov a počtom 
napadnutých rastlín repky.  
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Materiál a metódy 

Na jar v roku 2012 sme odoberali korunné lupi-
enky na začiatku kvitnutia repky ozimnej na lokalitách 
juhozápadného Slovenska. Korunné lupienky boli 
odobraté z kvitnúcich rastlín produkčných porastov 
repky ozimnej na lokalitách Bešeňov, Dedina Mládeže, 
Dolný Ohaj, Dvory nad Žitavou, Hul, Komoča, Neded, 
Trnovec nad Váhom a Žihárec. V roku 2013 boli ko-
runné lupienky odoberané v rovnakej oblasti na lokali-
tách Hul, Vinodol, Nové Zámky, Ondrochov, Janíkov-
ce, Jarok a Prašice. Lupienky boli odoberané v týžden-
ných intervaloch. 

Korunné lupienky boli odoberané sterilnou pin-
zetou zo súkvetí alebo z listov a uložené na agarovú 
živnú pôdu v Petriho miskách. Z jednej lokality bolo 
počas jedného odberu naložených 100 lupienkov na 20 
misiek. Na jednu misku bolo naložených 5 lupienkov, 
ktoré tvorilo jedno opakovanie. V Petriho miskách boli 

korunné lupienky kultivované na zemiakovo-
glukózovom agare (PDA) týždeň v laboratórnych 
podmienkach pri teplote 20°C. Naložené korunné lupi-
enky boli priebežne kontrolované a po kultivácii bol 
zhodnotený počet infikovaných korunných lupienkov. 
V Petriho miskách, v ktorých sa nachádzali infikované 
lupienky boli vytvorené biele povlaky mycélia patogé-
na a tvorili sa čierne skleróciá.  

Zdravotný stav porastov repky bol zhodnotený 
ku koncu vegetačnej doby a zaznamenaný počet rastlín 
so symptómami bielej hniloby, prípadne ďalších 
chorôb. Na každom sledovanom variante bolo zhodno-
tených 3 x 100 rastlín vo fáze dozrievania. Presná dia-
gnostikácia bola urobená na základe makroskopických 
symptómov a potvrdená v laboratórnych podmienkach. 
Štatistické zhodnotenie výsledkov bolo urobené pomo-
cou programu STATGRAPHICS.   

Výsledky a diskusia 

V rokoch 2012 a 2013 boli na viacerých lokali-
tách juhovýchodného Slovenska odoberané korunné 
lupienky kvôli diagnostikácii rizika výskytu bielej 
hniloby v porastoch repky ozimnej. V tabuľkách 1 a 2 
sú uvedené počty infikovaných korunných lupienkov 
askospórami patogéna Sclerotinia sclerotiorum, ktoré 
boli zistené po ich kultivovaní na umelej živnej pôde 
(PDA) v Petriho miskách. Na lokalitách Dolný Ohaj 
a Hul boli urobené štyri odbery korunných lupienkov 
od 17. apríla, kedy sa objavili prvé kvety v poraste do 
11. mája, keď bol vykonaný posledný odber. Patógen 
Sclerotinia Sclerotiorum bol vyizolovaný len z veľmi 
malého počtu korunných lupienkov. Z korunných lupi-
enkov odobratých na lokalite Dolný Ohaj 25.4. 2012 
boli len 2 % infikované. Z prvých odberov na lokalite 
Hul urobených 17. 4. a 25. 4. z rastlín jarnej repky bolo 
zistených v každom termíne po 1 % infikovaných ko-
runných lupienkov.  

Tabuľka 1 Počet infikovaných korunných lupien-
kov (v %) odobratých z poloprevádzkových poku-

sov na lokalitách Hul a Dolný Ohaj v roku 2012 

Termíny odberov  
korunných lupienkov (r.2012) 

Lokalita 
(odroda) 

17.4. 25.4. 3.5. 11.5. 
Hul 

(jarná  
repka) 

1 1 - - 

Hul 
(Rohan) 

- - 0 0 

Dolný Ohaj 
(Bonanza) 

0 2 0 0 

Len jedno percento infikovaných korunných lu-
pienkov bolo zistených pri odberoch z ďalších lokalít 
v oblasti juhozápadného Slovenska. Na týchto lokali-
tách boli odbery uskutočnené 17. 4. 2012 a 3. 5. 2012 
a len zo vzorky odobratej na lokalite Bešeňov 17. 4. 

2012 bola zistená infekcia korunných lupienkov 
askospórami patogéna (tabuľka 2).  

Tabuľka 2 Počet infikovaných korunných lupien-
kov (v %) odobratých z rastlín repky ozimnej pest-

ovanej v produkčných porastoch na uvedených 
lokalitách v roku 2012 

Lokalita 
Termíny odberov  

korunných lupienkov 
 17.4.2012 3. 5.2012 

Žihárec 0 0 
Komoča 0 0 
Neded 0 0 

Dvory nad Žitavou 0 0 
Bešeňov 1 0 

Dedina Mládeže - 0 
Trnovec nad Váhom - 0 

Nízky počet infikovaných korunných lupienkov 
bol pravdepodobne spôsobený suchým obdobím a 
veľmi nízkymi zrážkami v apríli. Aj v máji boli zrážky 
na území, kde boli odoberané vzorky veľmi nízke 
a dosiahli len 30 – 40 % dlhodobého normálu (obrázok 
3). Takéto suché počasie zabránilo rozšíreniu niekto-
rých významných chorôb repky, najmä bielej 
hnilobe, ale aj fómovej hnilobe koreňov a stonky. 
Biela hniloba sa nerozšírila ani počas kvitnutia, ktoré 
trvalo v roku 2012 o 3 – 4 týždne, čo je oproti minulým 
rokom o 1 – 2 týždne kratšie. Počas hodnotenia zdra-
votného stavu rastlín v období dozrievania na lokali-
tách, kde boli počas kvitnutia odoberané korunné lupi-
enky sme nezaznamenali výskyt bielej hniloby repky 
(obrázok 1).  

Len na lokalite Dvory nad Žitavou bol zazna-
menaný výskyt fómovej hniloby koreňov a stonky 
repky. Fómová hniloba koreňov a stonky repky sa 
vyskytovala najmä na rastlinách, ktoré boli na jeseň 
poškodené siaticou oziminovou alebo kvetárkou kapus-
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tovou. Vývoj patogéna bol počas zimného obdobia 
zastavený a porasty bez snehovej pokrývky i suché 
obdobie na jar neumožnili výraznejšie rozšírenie tohto 
ochorenia. 

K najrozšírenejším chorobám repky v roku 2012 
patrilo verticíliové vädnutie rastlín, ktoré bolo zazna-
menané na 5 hodnotených lokalitách (obrázok 1). Počet 
napadnutých rastlín v prehliadaných porastoch pri 
dozrievaní však nepresiahol 30 %.   

Vo všetkých hodnotených porastoch na juhozá-
padnom Slovensku sme počas dozrievania pozorovali 
na rastlinách symptómy múčnatky. Intenzita napadnu-
tia bola vysoká, symptómy bolo možné pozorovať na 
všetkých rastlinách v poraste. K rozšíreniu múčnatky 
prispeli mierne teploty, nízka relatívna vlhkosť vzdu-
chu a minimálne zrážky, ktoré sú vhodnými podmien-
kami pre rozvoj a rozšírenie patogéna Erysiphe crucife-
rarum. 

Obrázok 1 Výskyt bielej hniloby a ďalších chorôb repky ozimnej (v %)  v porastoch repky ozimnej,  
na lokalitách kde boli na jar odobraté korunné lupienky v roku 2012 

 
 

V roku 2013 sme zaznamenali oveľa vyšší počet 
infikovaných korunných lupienkov v porovnaní 
s rokom 2012. Na lokalite Jarok sme začali nakladať 
korunné lupienky 24. apríla, kedy sa objavili prvé kve-
ty v porastoch repky ozimnej. Z lupienkov odobratých 
v tomto termíne, a tiež v termínoch 29. apríla a 6. mája, 
sme nezistili prítomnosť patogéna Sclerotinia scleroti-
orum. Až v odberoch vykonaných 10. 5. a 21. 5. bolo 
zistených 4 % resp. 5 % infikovaných korunných lupi-
enkov (tabuľka 3).  

Podobne aj zo vzoriek odobraných na lokalitách 
juhozápadného Slovenska bola infekcia patogénom S. 
sclerotiorum zistená až na korunných lupienkoch 
odobraných 15. 5. a 24. 5. (tabuľka 4). Najviac infiko-
vaných lupienkov bolo zistených na lokalitách Vinodol 
a Hul. Vyšší výskyt infikovaných lupienkov sa odrazil 
aj pri hodnotení výskytu bielej hniloby v porastoch 
repky. Najvyšší výskyt bielej hniloby (15 %) sme za-
znamenali na lokalite Hul (tabuľka 4, obrázok 2). Vý-
skyt bielej hniloby bol zistený aj na ďalších troch loka-
litách (Prašice, Ondrochov a Vinodol). 

Tabuľka 3 Počet infikovaných korunných lupienkov (v %) odobratých z poloprevádzkového pokusu  
na lokalite Jarok v roku 2013 

Lokalita  Termíny odberov korunných lupienkov 
 24.4.2013 29.4.2013 6.5.2013 10.5.2013 21.5.2013 

Jarok 0 0 0 4 5 

Tabuľka 4 Počet infikovaných korunných lupienkov (v %) odobratých z rastlín repky ozimnej pestovanej 
v produkčných porastoch a výskyt bielej hniloby počas dozrievania (%) na uvedených lokalitách v roku 2013 

Lokalita  Termíny odberov korunných lupienkov Výskyt bielej hniloby pri dozrievaní 
 1.5.2013 16.5.2013 24.5.2013 2.7.2013 

Prašice 2 - - 1 
Nové Zámky - 2 5 0 

Janíkovce - 6 5 0 
Vinodol - 10 10 1 

Hul - 12 8 15 
Ondrochov - 4 8 4 
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Obrázok 2 Výskyt bielej hniloby a ďalších chorôb repky ozimnej (v %)  v porastoch repky ozimnej,  
na lokalitách, kde boli na jar odobraté korunné lupienky v roku 2013 

 
 

Rozšírenie a rozvoj hubových chorôb, ako aj 
bielej hniloby, v roku 2013 podporilo daždivé počasie a 
vyššia vlhkosť vzduchu počas kvitnutia repky ozimnej. 
Zrážky v máji boli nadnormálne a dosiahli 120 – 200 
% dlhodobého normálu (obrázok 5). V roku 2013 sme 
v porastoch repky ozimnej nezaznamenali múčnatku 
a fómová hniloba (2 %) bola zistená len na lokalite 
Prašice (obrázok 2). Najrozšírenejším ochorením aj 
v tomto roku bolo verticíliové vädnutie, zaznamenané 
na všetkých hodnotených lokalitách. Počet napadnu-
tých rastlín sa pohyboval v rozmedzí od 4 % (lokalita 
Janíkovce) do 60 % (Ondrochov).    

Regresná a korelačná analýza počtu infikova-
ných korunných lupienkov a počtu rastlín so symptó-
mami bielej hniloby v porastoch repky počas dozrieva-
nia ukázala stredne silnú závislosť (korelačný koefici-
ent=0,72). Výskyt sklerotíniového vädnutia rastlín 
podľa koeficienta determinácie (r2) je možné predpo-
vedať s 52,6 % pravdepodobnosťou na základe počtu 
infikovaných korunných lupienkov (obrázok 3). 

Infekcia korunných lupienkov patogénom S. 
sclerotiorum je indikátorom úrovne spór inokula v 
poraste a preto je dôležitý faktor pri hodnotení rizika 
výskytu bielej hniloby. Autori Turkington a Morrall 
(1993) a Turkington et al. (1991) vo svojich výsku-
moch potvrdili priamu závislosť infekcie kvetov a 
výskyt bielej hniloby stoniek rastlín v porastoch repky. 
Avšak Yong et al. (2007) takúto závislosť nezistil a 
uvádzajú, že infekcia korunných lupienkov nemusí 
priamo súvisieť s výskytom sklerotíniovej hniloby 
stoniek, ale je indikátorom rizika objavenia sa bielej 
hniloby v porastoch repky. Výskyt sklerotíniovej hni-
loby stoniek. Bez infekcie korunných lupienkov sa 
biela hniloba stoniek neobjaví, čo sme potvrdili aj 
našimi pozorovaniami v roku 2012. Môžeme teda kon-
štatovať, že vysoká úroveň infekcie korunných lupien-
kov indikuje vyššie riziko výskytu bielej hniloby, ale 
nie v každom roku je to spojené s vyšším výskytom 

sklerotíniovej hniloby v porastoch.  Rozšírenie bielej 
hniloby vyžaduje správna kombinácia mnohých fakto-
rov, ktoré umožnia vývoj hniloby stoniek. Preto je 
veľmi ťažké predvídať výskyt bielej hniloby a kvanti-
fikovať riziko v každom stupni vývojového cyklu huby 
S. sclerotiorum. Poveternostné podmienky v období 
kvitnutia musia byť vhodné pre karpogenické klíčenie 
sklerócií a uvoľnenie askospór, cirkuláciu spór v 
ovzduší, dostatočný počet opadnutých korunných lupi-
enkov na listy a infekciu listov (Yong et al., 2007). 
Vhodnejšie podmienky pre rozvoj infekcie sme pozo-
rovali v roku 2013, kedy zrážky v čase kvitnutia boli 
príčinou výraznejších infekcií stoniek repky. 

Obrázok 3 Regresná a korelačná analýza medzi 
infikovanými korunnými lupienkami (%) a výsky-
tom bielej hniloby v produkčných porastoch repky 

v oblasti juhozápadného Slovenska  
v rokoch 2012 a 2013.  

Analysis of Variance 
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value
Model 114,116 1 114,116 11,72 0,0057 

Residual 107,115 11 9,73773   
Total (Corr.) 221,231 12    

Correlation Coefficient = 0,718208 
R-squared = 51,5822 percent 
 

Plot of Fitted Model

inf ikované korunné lupienky = 2,00783 + 0,726852*výskyt bielej hniloby v poraste
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Obrázok 4 Úhrn zrážok v mm a % z normálu zrážok (v rokoch 1961 - 1980) v mesiaci máj v roku 2012   
v oblasti hodnotenia zdravotného stavu porastov repky ozimnej 

 
 

Obrázok 5 Úhrn zrážok v mm a % z normálu zrážok (v rokoch 1961 - 1980) v mesiaci máj v roku 2013   
v oblasti hodnotenia zdravotného stavu porastov repky ozimnej 

 
 

Záver 

Uvedené výsledky poukazujú na možnosť 
prognózovať výskyt sklerotíniovej hniloby repky 
ozimnej v období dozrievania na základe infekcie 
korunných lupienkov askospórami patogéna 
Sclerotinia sclerotiorum. Tiež bolo zistené, že táto 
infekcia závisí najmä od úhrnov zrážok v období 

kvitnutia repky. Na základe predpovedania úrovne 
rizika výskytu bielej hniloby v čase kvitnutia je 
možné načasovať termín aplikácie fungicídu, 
prípadne pri nízkom infekčnom tlaku od ošetrenia 
ustúpiť.  
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