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Souhrn

Cílem této práce bylo zj ištění zdravotního stavu primárních zdrojú odrúd
červeného rybízu 'Detvan', 'Rubigo', 'Vitan', 'Holandský červený', bílého
rybízu 'Orion' a černého rybízu 'Titania', 'Eva', 'Otelo' a výzkum techniky
ozdravování od virových chorob metodou termoterapie v 39 °C. Testy PCR byl
zjištěn výskyt BRV (Black currant reversion virus) ve vybraných keřích odrlid
'Detvan' , 'Vitan' a 'Orion' a GVBaV (Gooseberry vein banding associated
virus) v keřích odrůd 'Rubigo', 'Vitan' a 'Orion'. Zjištění GVBaV je prvním
experimentálním důkazem výskytu tohoto viru v České republice. Fytoplazmy
nebyly zji štěny v rostlinách testovaných PCR. Testy ELISA byl zjištěn výskyt
SLRSV (Strawberry latent ringspot virus) u keře odrůdy červeného rybízu
'Detvan'. Na základě předběžných výsledků testování se podařilo ozdravit
jeden klon odrůdy červeného rybíz u 'Rubigo ' od GVBaV, jeden klon odrůdy
červeného rybízu 'Detvan' od směsné infekce dvou virli SLRSV a BRV
a dva klony odrůdy bílého rybízu 'Orion' od směsné infekce dvou virů BRV
a GVBaV. Oba klony odrůdy červeného rybízu ' Vitan ' zůstal y i po ozdravování
infikovány jedním z virů BRV nebo GVBaV, které byly nalezeny i ve výchozím
keři před zahájením termoterapie. V dalších letech bude pokračovat ozdravování
a testování v projektu použitých odrlid rybízu .
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