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V čom vidíte uplatnenie 

výsledkov tohto projektu: 
Podklad na terénne testy účinnosti prípravkov na boroviciach pre návrh rozšírenia rozsahu ich 
registrácie podľa § 10 odseku 5 zákona č. 193/2005 o rastlinolekárskej starostlivosti. 
  

 

Podpisom záverečnej karty riešiteľ vyjadruje svoj súhlas ku zverejneniu údajov v nej uvedených.  
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Charakteristika výsledkov 
Evidenčné číslo:  APVT-27-023204          

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky: 

 
V súlade s cieľom projektu  sa spracovala mapa aktuálneho výskytu huby Mycosphaerella pini E. ROSTRUP , ktorá sa na 
Slovensku zatiaľ zistila len v jej anamorfnom štádiu Dothistroma septospora (DOROGUINE) MORELET .  Desať rokov po jej 
prvom náleze sa  bežne vyskytuje na  lokalitách s jej vhodnými hostiteľmi - najčastejšie na borovici čiernej (Pinus nigra 
ARNOLD) a borovici horskej (P. mugo TURRA)j, ale i na introdukovaných druhoch borovici balkánskej (P. peuce GRISEB), 
b. Jeffreyovej (P. jeffrey GREV. ET BALF.), b. osinatej (P. aristata ENGELM.) a b. ťažkej (P. ponderosa DOUGL. EX P. ET 

C LAWS.) Výskyt druhého príbuzného fytokaranténneho druhu Mycosphaerella dearnessii M.E. BARR s anamorfným 
štádiom Lecanosticta acicola ((THÜMEN) H. SYDOW sa na území Slovenska nezistil. Potvrdilo sa, že podobne ako 
v susedných štátoch plodničky Dothistroma septospora (DOROGUINE) MORELET dozrievajú v podmienkach Slovenska 
v apríli až máji a výtrusy sa uvoľňujú v priebehu celého leta.  
 
Súčasťou riešenia projektu bolo hodnotenie citlivosti izolátov Mycoshearella pini a M. dearnessii voči 12 fungicídnym 
prípravkom na ochranu rastlín in vitro. Zistil sa výrazný fungicídny účinok carbendazimu a prochlorazu na oba testované 
druhy húb. Obidva druhy reagovali citlivo aj na účinné látky mancozeb, kresoxim methyl  a iprovalicarb, M. dearnessii  
i na bitertanol a zmesi účinných látok v prípravkoch Falcon 460 EC a Switch 62,5 WG. 
 
Získané výsledky poskytujú podklady pre ďalší prakticky zameraný výskum – terénne testy prípravkov so zisteným 
fungicídnym/fungistatickým účinkom in vitro v lesných škôlkach alebo v borovicových kultúrach, s cieľom pripraviť návrhy 
na rozšírenie rozsahu použitia registrovaných prípravkov v súlade s § 10 odsekom 5 zákona č. 193/2005 
o rastlinolekárskej starostlivosti.  

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - anglicky: 

 
In compliance with the aim of the project was prepared a map of the current occurence of fungus Mycosphaerella pini E. 
ROSTRUP, which until now was found in Slovakia only as its anamorph Dothistroma septospora (DOROGUINE) MORELET .  
Ten years after its first finding, the fungus is common in the habitats of suitable hosts – mostly on Pinus nigra ARNOLD 
and P. mugo TURRA, but also on introduced species P. peuce GRISEB., P. jeffrey GREV. ET BALF., P. aristata ENGELM. and 
P. ponderosa DOUGL. EX P. ET C. LAWS.. Another closely relative quarantine fungus Mycosphaerella dearnessii M.E. BARR 
with the anamorph Lecanosticta acicola ((THÜMEN) H. SYDOW was not found on the territory of Slovakia. It was confirmed 
that analogically to the neighbouring countries in the Slovak conditions the fruiting bodies of the Dothistroma septospora 
(DOROGUINE) MORELET ripen from April to May and the spores are released during the whole summer.  
 
In the project was evaluated also susceptibility of Mycoshearella pini and M. dearnessii cultures to 12 fungicidal plant 
protection products in vitro. On both tested fungal species was detected a strong fungicidal effect of active substances 
carbendazim and prochloraz. The both fungi were susceptible also to fungicides mancozeb, kresoxim methyl 
and iprovalicarb, the M. dearnessii also to bitertanol and mixture of active substances covered in the plant protection 
products Falcon 460 EC and Switch 62,5 WG. 
 
Obtained results present a basis for the further applied research – field tests of the plant protection products with 
detected fungicidal/fungistatic effect in vitro in the forest nurseries and pine cultures. The aim is to prepare proposals for 
extending the usage of the registered plant protection product in compliance with the 10 article 5 of the Law no. 193/2005 
on plant protection. 
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