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Souhrn
Cílem této práce bylo ozdravení primárních zdrojů jabloně, hrušně a třešně
pro systém certifikace. Ozdravování probíhalo pomocí in vitro chemoterapie
s využitím ribavirinu a in vitro termoterapie v 39 °C. Před zahájením ozdravování
byla přítomnost virů a fytoplazem ve vybraných stromech příslušných odrůd
zjišťována metodou ELISA a PCR. Na základě opakovaného testování byl
u odrůd třešně 'Marta' a 'Amiď zjištěn virus PDV. U rostlin odrúdy jabloně
'Fragrance' byla zj ištěna infekce viry ACLSV, ASGV a ASPV. U odrúd hru šně
'Omega', 'Dita' a jabloně 'Clijo ' byl zjištěn v irus ASPV. Všechny odrůdy byly
úspěšně namnoženy v in vitro ku ltuře a následně ozdraveny. Nejvyšší koeficient
množení (8,1) byl v našich pokusech zaznamenán u odrúdy j abloně 'Fragrance'
na MS médiu s koncentrací BAP (6-benzylaminopurin) 4 mg · 1- 1 • Ze dvou
v této metodice popsaných základních variant procesu ozdravování (in vitro
termoterapie v 39 °C, chemoterapie s použitím ribavirinu) doporučujeme jako
standardní, spolehlivější a méně nákladnou chemoterapii s využitím ribavirinu
v koncentraci 20-40 mg · 1-1• V případě směsných infekcí více viry je možno
použít koncentraci vyšší, až do I 00 mg · 1-1 ribavirinu, nebo opakovaní
chemoterapie. Z ískané viruprosté základní rostliny budou po opakovaném
testování a dlouhodobém sledování v budoucnu zahrnuty do etablovaného
systému certifikace zdravotního stavu výsadbového materiálu.
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