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Optimalizovaná biologická metoda pro zjištění vnímavosti odrůd 
jetele lučního k infekci virem mozaiky jetele bílého (White clover mosaic 
virus, WClMV) a virem strakatosti jetele lučního (Red clover mottle 
virus, RCMV) v klimatických podmínkách České republiky. 
 
Anotace 
 

Jetel luční je nezastupitelnou pícninou v osevním postupu na orné půdě, 
v dočasných i trvalých jetelotravních porostech. Vytrvalost jetelů je negativně 
ovlivněna škůdci a chorobami, které napadají kořenové i nadzemní části 
rostlin. V průběhu studia výskytu virových onemocnění (2007-2011) byly 
v porostech jetelovin na území České republiky nejčastěji detekovány virus 
mozaiky jetele bílého (White clover mosaic virus, WClMV, rod Potexvirus, 
čeleď Alphaflexiviridae) a virus strakatosti jetele lučního (Red clover mottle 
virus, RCMV, rod Comovirus, čeleď Secoviridae). RCMV výrazně snižoval 
výnosy i vytrvalost porostu jetele lučního. 

Vzhledem k tomu, že doposud neexistuje žádná přímá ochrana proti těmto 
virům, jako perspektivní se jeví zejména šlechtění rostlin se zvýšenou 
odolností k WClMV i RCMV. Oba viry jsou mechanicky přenosné.  
Mechanická inokulace semenáčků jetelů homogenátem z infikovaných rostlin 
je proto vhodnou metodou pro určení jednotlivých rostlin či odrůd, které jsou 
k těmto virům méně vnímavé. Znalost příznaků, které viry na rostlinách jetelů 
po mechanické inokulaci způsobují je nejrychlejším a nejlevnějším způsobem 
detekce vhodným pro šlechtitelské účely. 

Cílem metodiky je podrobný popis metody mechanické inokulace 
semenáčků různých odrůd jetele lučního viry RCMV a WClMV včetně 
vizuálního hodnocení a fotodokumentace příznaků, které tyto viry v rostlinách 
jetele lučního po inokulaci způsobují. Účelem je získání výchozího 
šlechtitelského materiálu se sníženou vnímavostí ke sledovaným virům. 
Vybrané rostliny jsou základem pro vyšlechtění nových, méně vnímavých 
odrůd. Dalším cílem je získání přehledu o vnímavosti již registrovaných 
odrůd jetele lučního k infekci těmito viry. Součástí metodiky je podrobná 
fotodokumentace příznaků, které viry po mechanické inokulaci způsobují na 
sortimentu odrůd jetele lučního pěstovaných v klimatických podmínkách ČR.  

Pro WClMV byl jako zdroj inokula použit fazol obecný (odr. Luna), který po 
inokulaci vykazoval na listech výrazné symptomy systémové mozaiky. U 
RCMV se pro přípravu inokula osvědčily inokulované listy fazolu obecného 
odr. Saxa s příznaky lokálních chlorotických lézí i systémově infikované listy 
hrachu setého s příznaky silné mozaiky, zakrslosti a deformací listů.  

Pro mechanickou inokulaci bylo v letech 2010 - 2013 pro každý virus 
opakovaně vyseto po šedesáti rostlinách z diploidních (Start, Spurt a Van) a 
tetraploidních (Amos, Beskyd, Bivoj, Dolina, Fresko, Nodula, Rezista, 
Blizard, Ostro, Sprint, Tempus) odrůd jetele lučního. První vizuální 
hodnocení příznaků bylo provedeno měsíc po inokulaci. Typickým příznakem 
po inokulaci virem WClMV na semenáčcích jetele lučního je mírná žilková 
mozaika, zatímco RCMV způsobuje výraznou strakatost listů doprovázenou 
odumíráním pletiv, kroucením a znetvořením listů. Rostliny bez příznaků byly 
později vysázeny do šlechtitelských školek jako výchozí materiál pro 
vyšlechtění odrůd se zvýšenou odolností viru WClMV a RCMV.  



5 
 

 

U diploidních odrůd vykázala nejnižší vnímavost k WClMV odrůda Van, s 
příznaky u 48,5% inokulovaných rostlin. Zatímco u standardní odrůdy Start 
bylo zaznamenáno  63,3% symptomatických rostlin. U tetraploidních odrůd 
vynikly odrůdy Sprint a Beskyd se 43,3%, respektive s 50% příznakových 
rostlin. Standardní odrůda Tempus vykázala příznaky u 72,1% inokulovaných 
rostlin. 

U RCMV prokázala nejnižší vnímavost mezi diploidními odrůdami 
standardní odrůda Start s 29,4% příznakových rostlin, následovaná odrůdou 
Spurt (32,7%). Z tetraploidních odrůd měl nejnižší vnímavost Sprint (25% 
rostlin s příznaky) a odrůda Dolina (35%). Standardní odrůda Tempus 
dosáhla 54% rostlin s příznaky.  

Pro zakládání porostů a další šlechtitelskou práci lze doporučit 
z diploidních odrůd Start a Spurt, popř. Van, z tetraploidních odrůd Dolina, 
Beskyd a Sprint, které vykázaly nejnižší vnímavost k mechanické inokulaci 
těmito viry. 

Nutno podotknout, že bezpříznakové rostliny mohou být viry infikovány 
latentně, zejména v počátečních stádiích infekce. Proto doporučujeme 
přetestování bezpříznakových rostlin citlivým DAS-ELISA testem. Vzhledem 
k tomu, že rostliny mohou být infikovány i v polních podmínkách, je nutné 
sledovat zdravotní stav v průběhu celého životního cyklu rostlin. 

  
 
Annotation 
 

Red clover is a very important leguminous plant used in crop rotations on 
arable land, in temporary as well as permanent clover and grass stands. The 
persistence of clovers is negatively influenced by pests and diseases that 
attack the root and shoot parts of the plant. In the course of studies into the 
presence of viral diseases (2007–2011), the most frequently detected viruses 
were White clover mosaic virus, (WClMV, genus Potexvirus, family 
Alphaflexiviridae) and Red clover mottle virus (RCMV, genus Comovirus, 
family Secoviridae). The two viruses were observed in populations of clover 
throughout the Czech Republic. RCMV significantly reduced the yield and 
stand persistence of red clover.  

Given that no direct protection has yet been developed against the 
viruses, plant breeding directed to enhancing resistance to both WClMV and 
RCMV offers good prospects. Both viruses are mechanically transmissible. 
Mechanical inoculation of seedlings using homogenate obtained from 
infected plants is therefore a suitable method for selecting individual plants 
and varieties with decreased susceptibility to these viruses. Understanding 
the symptoms caused by viruses following mechanical inoculation of clover 
offers the fastest as well as lowest-cost way of detecting virus infection or 
resistance for the needs of a plant breeder. 

The goal of the methodology is to provide a detailed description of the 
method for mechanically inoculating seedlings of various red clover varieties 
and then determining the presence of RCMV and WClMV in the plants after 
their inoculation with the aim of obtaining initial breeding material with 
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reduced susceptibility to the viruses studied. The selected plants provide the 
foundation for developing new varieties with reduced susceptibility to both 
viruses. The other goal is to obtain a general overview of the susceptibility to 
infection by these viruses of red clover varieties already registered in the 
Czech Republic. The methodology includes very detailed photographic 
documentation of the symptoms caused by viruses following mechanical 
inoculation of the range of red clover varieties grown in the climatic 
conditions of the Czech Republic.  

For WClMV, Phaseolus vulgaris (var. Luna) plants with severe systemic 
mosaic were used as the inoculum source. For RCMV, inoculated leaves of 
Phaseolus vulgaris (var. Saxa) plants with local chlorotic lesions were used 
as well as systemically infected leaves of Pisum sativum plants with 
symptoms of strong mosaic, dwarfism and leaf deformation.   

For mechanical inoculation, in the period from 2010 to 2013, 60 plants of 
diploid (Start, Spurt and Van) as well as of tetraploid (Amos, Beskyd, Bivoj, 
Dolina, Fresko, Nodula, Rezista, Blizard, Ostro, Sprint and Tempus) varieties 
of red clover were seeded repeatedly. The first visual assessment of 
symptoms was carried out one month following the inoculation. The typical 
symptom following WClMV inoculation of red clover seedlings was a 
moderate vein mosaic, whilst RCMV caused a sharp mottle accompanied by 
tissue necrosis, leaf rolling and leaf deformity. Plants without symptoms were 
later planted in nurseries as initial material for obtaining varieties with 
enhanced resistance to WClMV and RCMV. 

Among diploid varieties, the lowest susceptibility to WClMV was 
determined for the Van variety, for which symptoms were observed in 48.5% 
of inoculated plants. The standard variety Start showed 63.3% of plants 
displaying symptoms. As to tetraploid varieties, the Sprint and Beskyd 
varieties showed 43.3% and 50%, respectively, of plants displaying 
symptoms. The standard variety Tempus showed symptoms in 72.1% of 
inoculated plants.  

In the case of RCMV, the lowest susceptibility among diploid varieties was 
observed in the standard variety Start, with 29.4% of plants displaying 
symptoms. That was followed by the Spurt variety (32.7%). Among tetraploid 
varieties, the lowest sensitivity was observed in the case of the Sprint (25% 
of plants with symptoms) and Dolina (35%) varieties. The standard variety 
Tempus showed 54% of plants with symptoms.  

For establishing new forage stands in the climatic conditions of the Czech 
Republic as well as for further plant breeding, the following diploid and 
tetraploid varieties can be recommended: Start, Spurt and Van (diploid), as 
well as Dolina, Beskyd and Sprint (tetraploid). These varieties displayed the 
lowest susceptibility to mechanical inoculation by WClMV and RCMV. 

In addition to visual assessment, it is useful for breeding purposes to test 
those plants without symptoms using the sensitive DAS-ELISA test that is 
reliable in detecting latent infection.   
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Úvod 
 

Jetel luční je pícninou, která je na orné půdě nezastupitelná a to nejen 
v horských a podhorských oblastech ale i v úrodných nížinách. Je pěstován 
ve všech zemích mírného pásma – v Evropě, v Severní a Jižní Americe, Asii, 
Austrálii i na Novém Zélandu. Osivo jetele lučního je žádaným exportním 
artiklem. Jetel je velmi dobrou předplodinou pro tvorbu drobtovité struktury 
půdy a fixaci vzdušného dusíku. Hluboký a rozvětvený kořenový systém 
jetele vytahuje z hlubších vrstev půdy živiny, které jsou po odumření kořenů 
a dekompozici biomasy přístupné mělčeji kořenícím následným plodinám.  

Kromě vysoké předplodinové hodnoty je jetel luční pěstován především 
pro vysoký výnos kvalitní píce vhodné k přímému zkrmování a ke konzervaci 
silážováním, zvláště ve směsích s travami, kterým dodává ze vzduchu 
fixovaný dusík a tím umožňuje zemědělské praxi snižovat nebo zcela 
vynechat hnojení dusíkem ve formě průmyslových hnojiv. To vede ke snížení 
přímých nákladů i k ochraně životního prostředí, protože nedochází k úniku 
dusíkatých látek z průmyslových hnojiv do spodních vod a do ovzduší. 
Nevýhodou pěstování jetele lučního je jeho nižší vytrvalost. Diploidní odrůdy 
jsou v České republice pěstovány na jeden užitkový rok, tetraploidní odrůdy 
na dva užitkové roky. Vytrvalost jetele je kromě přítomnosti různých škůdců a 
patogenů snižována i výskytem virových onemocnění.  Přestože je detekce a 
identifikace virů z fytosanitárního hlediska velmi významná, vzhledem 
k biologii virů nelze virová onemocnění rostlin (kromě preventivních opatření) 
prakticky eliminovat např. použitím postřiků. Napadení jetelovin virovými 
chorobami způsobuje podstatné snížení vytrvalosti těchto pícnin, snížení 
výnosů zelené i suché píce, včetně negativního ovlivnění kvality píce. 
V neposlední řadě vede napadení porostů jetelovin viry taktéž ke snížení 
semenářské produkce. 

Pro praxi má proto nezastupitelnou úlohu šlechtění jetele lučního na 
zvýšenou odolnost nebo toleranci virům. Za finanční podpory Ministerstva 
zemědělství ČR NAZV se v uplynulých sedmi letech podařilo identifikovat, 
izolovat a charakterizovat některé hospodářsky významné viry infikující jetel 
luční ve šlechtitelských školkách, v planě rostoucích jetelovinách v ČR a 
v některých diploidních a tetraploidních odrůdách registrovaných v České 
republice stanovit míru vnímavosti k nejčastěji se vyskytujícím virovým 
patogenům jetele lučního na našem území.  

 
I. Cíl metodiky 

 
Cílem metodiky je optimalizovaná biologická metoda pro zjištění 

vnímavosti jednotlivých rostlin jetele lučního i testovaných diploidních a 
tetraploidních odrůd jetele lučního k infekci virem mozaiky jetele bílého 
(White clover mosaic virus, WClMV, čeleď Alphaflexiviridae, rod Potexvirus) 
a virem strakatosti jetele lučního (Red clover mottle virus, RCMV, 
Secoviridae, rod Comovirus) v klimatických podmínkách České republiky. 
Rostliny vykazující nižší vnímavost ke sledovaným virům jsou výchozím 
materiálem pro vyšlechtění méně vnímavé, odolné nebo tolerantní odrůdy. 
Takto byl získán i přehled o v České republice již registrovaných odrůdách 
jetele lučního a jejich vnímavosti k infekci virem RCMV a WClMV. Součástí 
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metodiky je podrobná fotodokumentace příznaků, které oba viry způsobují na 
inokulovaných rostlinách u jednotlivých odrůd. Znalost příznaků je 
nejrychlejším a nejlevnějším způsobem detekce sledovaných virů pro 
šlechtitelskou praxi.  

 
 
II. Vlastní popis metodiky 

 
                II.1. Virus mozaiky jetele bílého (White clover mosaic virus, WClMV) 
                 
                II.1.1.1. Popis viru mozaiky jetele bílého 
 

Virus mozaiky jetele bílého (White clover mosaic virus, WClMV) je 
zástupcem rodu Potexvirus, čeleď Alphaflexiviridae. Poprvé byl popsán W. 
H. Piercem v roce 1935 v rostlinách jetele plazivého (Trifolium repens) v USA 
(Pierce, 1935). Je celosvětově rozšířen, jeho izoláty pocházejí ze Severní 
Ameriky, Evropy, Nového Zélandu (Bercks, 1971) i Japonska (Nakabayashi 
a kol., 2002). K jeho přírodním hostitelům patří zástupci rodu jetel (Trifolium), 
u kterých způsobuje chlorotické žilkování, pruhování a systémovou mozaiku 
(ICTVdB Management, 2006). 

WClMV má flexibilní vláknité viriony s délkou 480 nm a průměrem 13 nm. 
Jeho nukleovou kyselinu tvoří stejně jako u všech virů rodu Potexvirus 
ssRNA (+) o molekulové váze 2,4.106 Da (Koenig, 1971). Kompletní 
genomová RNA byla osekvencována u 3 kmenů viru WClMV. Sekvence 
kmene M a O ze Severního a Jižního ostrova Nového Zélandu jsou tvořeny 
5845 nukleotidy (Forster a kol., 1988) a 5486 nukleotidy a liší se o 12% na 
úrovni nukleotidů a 3% na úrovni aminokyselin (Beck a kol., 1990). Jako 
poslední byl osekvencován kmen RC z Japonska o délce 5843 nt, který se 
z 96% shoduje s kmenem O a pouze z 88% s kmenem M na úrovni 
nukleotidů (Nakabayashi a kol., 2002). 

Tento virus je přenosný mechanickou inokulací, kontaktem mezi hostiteli a 
s 6 % úspěšností semeny u jetele lučního (Bercks, 1971). K hostitelům, u 
kterých byla experimentálně dokázána citlivost k tomuto viru, patří rostliny 
čeledi tykvovité (Cucurbitaceae), bobovité (Fabaceae), krtičníkovité 
(Scrophulariaceae), lilkovité (Solanaceae) a lichořeřišnicovité 
(Tropaeolaceae). Naopak necitlivost k tomuto viru byla experimentálně 
dokázána u některých zástupců čeledí laskavcovité (Amaranthaceae), 
merlíkovité (Chenopodiaceae), hvězdnicovité (Asteraceae), brukvovité 
(Brasicaceae), pryšcovité (Euphorbiaceae), lilkovité (Solanaceae), 
čtyřbočovité (Tetragoniaceae) a miříkovité (Apiaceae) (ICTVdB 
Management, 2006). Jako diagnostické druhy se používají okurka setá 
(Cucumis sativus), fazol obecný (Phaseolus vulgaris), hrách setý (Pisum 
sativum), rod jetel (Trifolium ssp.), bob setý (Vicia faba) a vigna čínská 
(Vigna unguiculata). Pro udržování a propagaci viru je vhodný fazol obecný a 
hrách setý. 

V roce 2009 se ve výzkumném středisku Victorian AgriBiosciences 
Centre v Austrálii podařilo vypěstovat transgenní rostliny jetele plazivého (T. 
repens) rezistentní k viru WClMV. Transgenní rostliny byly vytvořeny 
transformací pomocí Agrobacteria tumefaciens, kdy byly do rostlin vneseny 3 
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rozdílné binární vektory kódující sense, antisense a hairpin RNA (hpRNA) 
traskripty odpovídající genu pro replikázu WClMV. Exprese transgenu 
hpRNA a antisense RNA způsobila kompletní rezistenci k WClMV, zatímco 
transgen sense RNA pouze částečnou rezistenci. Dále bylo v této práci 
zjištěno, že detekce tzv. malých interferujících RNA (small inferfering RNA,  
siRNA) v transgenních rostlinách ještě před vystavením rostlin viru 
naznačuje přítomnost preaktivovaného mechanismu „RNA silencingu“ a 
dobře predikuje stupeň rezistence transgenních rostlin jetele k viru WClMV 
(Ludlow a kol., 2009). 

 
II.1.1.2. Charakteristika českého izolátu viru mozaiky jetele bílého 
(WClMV) 
 

Český izolát WClMV byl izolován z jetele lučního (Trifolium pratense L.) 
s příznaky silné zakrslosti a mozaiky (obr. 1; původ rostliny: Šlechtitelská 
stanice Hladké Životice, s.r.o.; označení rostliny: 12/13; rok odběru: 2002). 

Mechanickou inokulací tabáku Nicotiana occidentalis Wheeler, accession 
37B vznikly na infikovaných rostlinách tabáku dva typy příznaků: mírná 
systémová mozaika (obr. 2) a naprosto odlišné, silné nekrózy, deformace 
listů a zakrslost s následným odumíráním celých rostlin (obr. 3). Původní 
rostlina jetele lučního i infikované rostliny tabáku byly testovány pomocí 
DAS-ELISA pro ověření přítomnosti  virů, proti nimž byla dostupná antiséra, 
tj.  Alfalfa mosaic virus (AMV, rod Alfamovirus), Bean yellow mosaic virus 
(BYMV, Potyvirus), Clover yellow mosaic virus (ClYMV, Potexvirus), Clover 
yellow vein virus (ClYVV, Potyvirus), Cucumber mosaic virus (CMV, 
Cucumovirus), Red clover mottle virus (RCMV, Comovirus) a White clover 
mosaic virus (WClMV, Potexvirus). Použité kity byly zakoupeny od firem 
Loewe Biochemica (Sauerlach, Německo) a DSMZ (Leibniz-Institut DSMZ-
Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH, 
Braunschweig, Německo). DAS-ELISA test prokázal pouze přítomnost 
WClMV a to v původní rostlině jetele lučního i v infikovaných rostlinách 
tabáků. Pomocí transmisní elektronové mikroskopie (TEM) byly v  rostlině 
jetele a tabáku s příznaky silných nekróz pozorovány nejen flexibilní virové 
částice odpovídající velikosti pro WClMV ale i částice typické pro viry rodu 
Cytorhabdovirus (obr. 7) a Badnavirus (obr. 8) (Fránová a kol., 2004; 
Fránová a Jakešová, 2012). V tabáku s mírnou systémovou mozaikou byly 
nalezeny pouze flexibilní vláknité viriony typické pro viry rodu Potexvirus o 
rozměru 13 x 480-500 nm.  

Pro biologickou charakterizaci získaného českého izolátu WClMV byl virus 
přenesen mechanickou inokulací na diferenční hostitelské rostliny, které 
reagovaly vytvořením následujících příznaků: Nicotiana acaulis a N. 
benthamiana – systémová mozaika; N. clevelandii a N. occidentalis Wheeler, 
accession 37B (obr. 2) – mírná systémová mozaika; Phaseolus vulgaris 
(fazol obecný) – systémová mozaika (obr. 4); Pisum sativum (hrách setý) – 
silné nekrózy, odumírání starších listů i celé rostliny (obr. 5); Vicia faba (bob 
obecný) – difúzní kroužky a mírná systémová mozaika. 

Po purifikaci viru z rostlin fazolu obecného (obr. 6) byla získána kompletní 
sekvence obalového proteinu viru, která byla umístěna v databázi GenBank 
pod číslem: DQ784572 (Fránová a kol., 2006; Bečková, 2007). 
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Obr. 1 Jetel luční (Trifolium pratense L.) (označení rostliny: 12/13) s příznaky 
systémové mozaiky, silné zakrslosti, nekrózami až odumíráním části rostliny. 
V rostlině byla identifikována směsná infekce viru mozaiky jetele bílého 
(White clover mosaic virus, WClMV, rod Potexvirus), viry rodu Badnavirus a 
Cytorhabdovirus  
 
 

 
 
Obr. 2 Nicotiana occidentalis Wheeler, accession 37B s příznaky mírné 
systémové mozaiky (světle zelené sektory a prosvětlování žilek) 21 dní po 
mechanické inokulaci virem mozaiky jetele bílého (White clover mosaic virus, 
WClMV) 
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Obr. 3 Nicotiana occidentalis Wheeler, accession 37B s příznaky silných 
nekróz (zejména hlavních žilek až odumíráním celých listů) 10 dní po 
mechanické inokulaci homogenátem z listů jetele lučního (12/13). V rostlině 
byla identifikována směsná infekce viru mozaiky jetele bílého (White clover 
mosaic virus, WClMV, rod Potexvirus), nového viru Red clover bacilliform 
virus (RCBV, rod Badnavirus) a dosud blíže neidentifikovaného viru rodu 
Cytorhabdovirus 
 
                                                                                

 
 
 
Obr. 4 Příznaky výrazné systémové mozaiky na listech fazolu obecného odr. 
Luna 21 dní po mechanické inokulaci virem mozaiky jetele bílého (White 
clover mosaic virus, WClMV) 
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Obr. 5 Silné nekrózy a odumírání listů hrachu setého 21 dní po mechanické 
inokulaci virem mozaiky jetele bílého (White clover mosaic virus, WClMV) 
 
 
 

 
 
Obr. 6 Negativně kontrastovaný preparát (2% uranyl acetátem) 
purifikovaných vláknitých částic českého izolátu (č. 12/13) viru mozaiky jetele 
bílého (White clover mosaic virus, WClMV) (měřítko = 200 nm) 
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Obr. 7 Částice viru rodu Cytorhabdovirus na ultratenkém řezu z listu jetele 
lučního. Podélný řez částicemi je viditelný vlevo, příčný řez částicemi 
(kulovité útvary) je zejména v cytoplazmatické inkluzi vpravo nahoře (rostlina 
č. 12/13; měřítko = 200 nm) 
 

 
 
Obr. 8 Detail částice viru rodu Badnavirus (Red clover bacilliform virus, 
RCBV) na ultratenkém řezu z listu jetele lučního (rostlina č. 12/13; měřítko = 
100nm) 
 
 
II.2. Virus strakatosti jetele lučního (Red clover mottle virus, RCMV) 
 
II.2.1.1. Popis viru strakatosti jetele lučního 
 

Virus strakatosti jetele lučního (Red clover mottle virus, RCMV) je 
zástupcem rodu Comovirus, čeleď Secoviridae.  Poprvé byl popsán a 
izolován z jetele lučního v Anglii (Sinha, 1960). RCMV je nejhojněji rozšířen 
v evropských zemích – v Anglii, Nizozemí, Švédsku, České republice, 
Slovenské republice, Německu, Ukrajině a v bývalé Jugoslávii; v jižních 
oblastech Evropy jeho výskyt zaznamenán nebyl. 

Přirozeným hostitelem je hlavně jetel luční a hrách setý, experimentálními 
hostiteli je přibližně dalších 50 leguminóz, z jiných čeledí pouze merlík 
(Chenopodium amaranticolor, C. quinoa, čeleď Chenopodiaceae) a 
pestrovka (Gomphrena globosa, čeleď Amaranthaceae) (Brunt a kol., 1996; 
Valenta a Marcinka, 1971).  

Prvními příznaky RCMV na rostlinách jetele lučního jsou diskolorace mezi 
žilkami listů, rozsáhlé chlorózy doprovázené odumíráním pletiv, kroucením a 
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znetvořením listů. Virus způsobuje výrazné zpoždění růstu rostlin, v závislosti 
na odrůdě a době seče může snížit výnos až o 40%. Nejčastější přenos 
tohoto viru je mechanický pomocí infikované šťávy (Šutić a kol., 1999).  

Přirozenými dosud známými hmyzími vektory jsou nosatčíci Apion 
apricans a A. varipes (Brunt a kol., 1996). 

RCMV má izometrické viriony (pravidelný dvacetistěn) o průměru 28 nm, 
které se vyskytují ve všech tkáních rostlin, včetně kořenů. Genom RCMV 
obsahuje 2 molekuly ssRNA (+): RNA-1 (6,03kb) a RNA-2 (3,54kb). Ve 
Švédsku byly u RCMV rozlišeny 3 kmeny: RCMV-S, -N a –O (Oxelfelt, 1976). 
U kmenu S byla získána kompletní nukleotidová sekvence RNA-1 i RNA-2, u 
kmene O je dostupná pouze částečná sekvence obou RNA.  

 
II.2.1.2. Charakteristika českého izolátu viru strakatosti jetele lučního    
(RCMV) 
 

Český izolát RCMV byl izolován z jetele lučního s příznaky strakatosti listů 
a zakrslosti (původ rostliny: šlechtitelská stanice Ing. Hana Jakešová, CSc., 
šlechtění jetelů a trav; školka: JL HJ RH, Švancerovo 2009; označení 
rostliny: 43/16 rostlina 14, vzorek 24/2010 (=1/2011); rok odběru: 2010; obr. 
9, 10). Mechanickou inokulací byl virus přenesen původně na jedinou rostlinu 
fazolu obecného (Phaseolus vulgaris)  odr. Saxa, kde se projevoval 
chlorotickými lézemi na inokulovaných listech (obr. 11). Původní rostlina 
jetele lučního a symptomatické listy infikovaného fazolu byly testovány 
pomocí DAS-ELISA pro ověření přítomnosti  virů, proti nimž byla dostupná 
antiséra, tj. AMV, BYMV, ClYMV, ClYVV, CMV, RCMV a WClMV. Použité 
kity byly zakoupeny od firem Loewe Biochemica (Sauerlach, Německo) a 
DSMZ (Leibniz-Institut DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen 
und Zellkulturen GmbH, Braunschweig, Německo). DAS-ELISA test prokázal 
pouze přítomnost RCMV a to v původní rostlině jetele lučního i v infikované 
rostlině fazolu.  Pomocí TEM nebyly v rostlinách jetele ani fazolu nalezeny 
žádné virové částice. Později byly detekovány izometrické virové částice o 
průměru cca 28 nm na negativně kontrastovaném částečně purifikovaném 
preparátu z hrachu setého infikovaného studovaným virem – českým 
izolátem RCMV (obr. 14).  

Pro biologickou charakterizaci izolátu RCMV byl virus přenesen 
mechanickou inokulací na diferenční hostitelské rostliny, které reagovaly 
vytvořením následujících příznaků: Phaseolus vulgaris (fazol obecný) cv. 
Dita, Maxi, Luna, Allen, Prinze, Bergold, Bona, Bolero, Strike- lokální 
nekrotické léze (obr. 12); Pisum sativum (hrách setý) – systémová mozaika, 
deformace listů, květů a plodů, zakrslost (obr. 13). 
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Obr. 9 Jetel luční č. 43/16 rostlina 14 s příznaky strakatosti listů a zakrslosti, 
ze které byl izolován virus strakatosti jetele lučního (Red clover mottle virus, 
RCMV, rod Comovirus) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 
 
Obr. 10 Detail listu jetele lučního s příznaky tmavě zelené mozaiky z rostliny, 
ze které byl izolován virus strakatosti jetele lučního (Red clover mottle virus, 
RCMV)  
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Obr. 11 Lokální chlorotické léze na listech fazolu obecného odr. Saxa po 
mechanické inokulaci virem strakatosti jetele lučního (Red clover mottle 
virus, RCMV) 
 
 

 
 

Obr. 12 Lokální nekrotické léze na listech fazolu obecného odr. Bolero po 
mechanické inokulaci virem strakatosti jetele lučního (Red clover mottle 
virus, RCMV) 
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Obr. 13 Výrazná systémová mozaika a deformace listů hrachu setého po 
mechanické inokulaci virem strakatosti jetele lučního (Red clover mottle 
virus, RCMV) 
 
 
 

 
 
Obr. 14 Virové částice viru strakatosti jetele lučního (Red clover mottle virus, 
RCMV) na preparátu negativně kontrastovaném 2% uranyl acetátem 
(měřítko = 100 nm) 
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II.3 Metodika pokusů  
 
II.3.1. Mechanická inokulace 
 
II.3.1.1. Příprava inokula pro mechanickou inokulaci semenáčků jetele 

lučního virem mozaiky jetele bílého (WClMV) a virem strakatosti jetele 
lučního (RCMV) 

 
  WClMV byl namnožen pomocí mechanické inokulace rostlin fazolu 

obecného odr. Luna. Jako zdroj inokula byly použity čerstvé listy fazolu 
infikované virem WClMV, které vykazovaly výrazné symptomy systémové 
mozaiky (obr. 4).  

  RCMV byl namnožen pomocí mechanické inokulace rostlin fazolu 
obecného odr. Saxa a hrachu setého. Jako zdroj inokula byly použity čerstvé 
listy fazolu s příznaky chlorotických lézí na inokulovaných listech (obr. 11) a 
listy hrachu s příznaky mozaiky a deformací (obr. 13). 

  Všechny rostliny byly pěstovány v hmyzutěsném skleníku ve sterilním 
zahradnickém substrátu. Inokulum bylo připraveno homogenizací rostlinného 
materiálu pomocí třecí misky a tloučku v inokulačním 0,1 mol/l fosfátovém 
pufru pH 7,00 (v poměru 0,2g listů/1 ml pufru). 

Příprava 0,1M fosfátového inokulačního pufru, pH 7,00 (cca 400ml): 

Připravíme roztok A rozpuštěním 8,95g Na2HPO4 . 12 H2O v 250 ml 
destilované vody. Připravíme roztok B rozpuštěním 2,34g NaH2PO4 . 2 H2O 
ve 150 ml destilované vody. Přiléváním roztoku A do roztoku B na míchadle 
dosáhneme pH=7. Před použitím uchováváme pufr v ledničce. 

Pro pěstování a mechanickou inokulaci rostlin fazolu i hrachu je 
nejvhodnějším obdobím jaro popř. časné léto (březen až červen). V letních a 
podzimních měsících je velmi obtížné viry (zejména RCMV) na indikátorové 
rostliny přenést.  

   
 
II.3.1.2. Inokulace semenáčků jetele lučního 
 

Pro mechanickou inokulaci viry RCMV i WClMV bylo v letech 2010 - 2013 
vyseto a nabalíčkováno do sadbovačů po šedesáti rostlinách z diploidních a 
tetraploidních odrůd jetele lučního, registrovaných v České republice. Z 
diploidních odrůd byly použity Start, Spurt a Van z Osevy UNI Choceň, 
Šlechtitelské stanice Domoradice se sídlem v Brtči; z tetraploidních odrůd 
byly vysety Amos, Beskyd, Bivoj, Dolina, Fresko, Nodula a Rezista, které 
vlastní DLF Trifolium, Šlechtitelská stanice v Hladkých Životicích, s.r.o. a 
Blizard, Ostro, Sprint a Tempus opět z Osevy UNI Choceň. Semenáčky 
jetelů byly vypěstovány ze semene a přepikýrovány do sadbovačů 
standardním způsobem.  

Při inokulaci byly rostliny nejprve poprášeny abrazivem – karborundovým 
práškem (karbid křemíku, SiC). Poté byly první tři pravé listy jednotlivých 
rostlinek jemně potírány houbičkou namočenou v čerstvě připraveném 
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inokulu (obr. 15). Dvě hodiny po inokulaci byly zbytky inokula smyty z rostlin 
vodou. Od každé odrůdy bylo inokulováno přibližně 60 rostlinek (tj. cca 60 
rostlinek pro RCMV a 60 rostlinek pro WClMV), 20 rostlinek bylo ponecháno 
jako zdravá kontrola (očkovány pomocí inokula připraveného z listů ze 
zdravých rostlin fazolu obecného). 

Rostliny nevyžadují speciální podmínky pěstování. Standardně byly 
pěstovány venku pod střechou, chráněny proti dešti. První vizuální 
hodnocení příznaků bylo provedeno měsíc po inokulaci a poté v průběhu 
dalších 3 měsíců. Rostliny bez příznaků byly později vysázeny do 
šlechtitelské školky jako výchozí materiál pro vyšlechtění odrůdy se 
zvýšenou odolností viru WClMV a RCMV.  

 

 
 

Obr. 15 Mechanická inokulace semenáčků jetele lučního virem mozaiky 
jetele bílého (White clover mosaic virus, WClMV) 
 
 
II.3.2. Výsledky  
 
II.3.2.1. Příznaky na rostlinách jetele lučního po mechanické inokulaci 
virem WClMV a RCMV 
 

Rostliny inokulované virem WClMV vykazovaly pouze slabou mozaiku a 
prosvětlování žilek (obr. 16, 17). Ve 3. až 4. měsíci po inokulaci byla patrná i 
mírná zakrslost rostlin ve srovnání se zdravou kontrolou. 

Infekce virem RCMV vyvolala silnou strakatost i deformace listů (obr. 18, 
19), později se projevila drobnolistost, silná zakrslost, nekrózy a usychání 
listů infikovaných rostlin. U obou virů nebyla zaznamenána výrazná odlišnost 
v typu příznaků u sledovaných odrůd. 
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Obr. 16 Příznaky prosvětlování žilek a mírné mozaiky na listech různých 
odrůd jetele lučního infikovaných virem mozaiky jetele bílého (White clover 
mosaic virus, WClMV) 33 dní po mechanické inokulaci 
 
 

 
               

Obr. 17 Detail listu jetele lučního odr. Ostro s příznaky žilkové mozaiky po 
mechanické inokulaci virem mozaiky jetele bílého (White clover mosaic 
virus, WClMV) 
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Obr. 18 Příznaky silné mozaiky, strakatosti a deformace listů různých odrůd 
jetele lučního infikovaných virem strakatosti jetele lučního (Red clover mottle 
virus, RCMV) 33 dní po mechanické inokulaci 

 
 

 
 

Obr. 19 Detail listu jetele lučního odr. Fresko s příznaky tmavě a světle 
zelených sektorů po mechanické inokulaci virem strakatosti jetele lučního 
(Red clover mottle virus, RCMV) 
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II.3.2.2. Porovnání vnímavosti vybraných odrůd jetele lučního k infekci 
virem mozaiky jetele bílého (WClMV)  
 

V rámci diploidních odrůd vykázala nejnižší vnímavost k mechanické 
inokulaci virem WClMV odrůda Van, u níž byly patrné příznaky u 48,5% 
inokulovaných rostlin. Ve srovnání  se standardní odrůdou Start, kde se 
infekce projevila u 63,3% rostlin jde o výrazně nižší vnímavost k WClMV. U 
tetraploidních odrůd vynikly odrůdy Sprint a Beskyd se 43,7%, respektive s 
50% příznakových rostlin. Ve srovnání se standardní odrůdou Tempus 
(72,1%) můžeme konstatovat výrazný pozitivní rozdíl ve snížené vnímavosti 
výše zmíněných odrůd (Tab. 1). 

 
Tab.1. Mechanická inokulace  odrůd jetele lučního virem mozaiky jetele 
bílého (White clover mosaic virus, WClMV)  
 

odrůda ploidie 

počet 
inokulovaných 

rostlin 
počet rostlin s 

příznaky 
procento rostlin 

s příznaky 

Start 2n 120 76 63,3 

Spurt 2n 87 48 55,2 

Van 2n 103 50 48,5 

Amos 4n 172 128 74,4 

Beskyd 4n 118 59 50,0 

Bivoj 4n 120 75 62,5 

Fresko 4n 173 126 72,8 

Nodula 4n 109 77 70,6 

Rezista 4n 169 114 67,5 

Blizard 4n 98 65 66,3 

Ostro 4n 113 85 75,2 

Sprint 4n 87 38 43,7 

Tempus 4n 154 111 72,1 

suma/průměr 2675 1052 63,2 

 
 
II.3.2.3. Porovnání vnímavosti vybraných odrůd jetele lučního k infekci 
virem strakatosti jetele lučního (RCMV) 
 

Po inokulaci virem strakatosti jetele lučního (Tab. 2) vyniká u diploidních 
odrůd v nízké vnímavosti standardní odrůda Start s 29,4% příznakových 
rostlin, následovaná odrůdou Spurt (32,7%).  Mezi tetraploidními odrůdami 
vyniká stejně jako u WClMV odrůda Sprint s 25% rostlin s příznaky, 
následovaná odrůdou Dolina (35,8%). Ve srovnání se standardní odrůdou 
Tempus s 54,6% symptomatických rostlin lze konstatovat, že odrůdy Sprint a 
Dolina vykazují značně nižší vnímavost k mechanické inokulaci virem RCMV.  
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               Tab.2. Mechanická inokulace odrůd jetele lučního virem strakatosti    
                jetele lučního (Red clover mottle virus, RCMV) 
 

              
odrůda ploidie 

počet 
inokulovaných 

rostlin 
počet  rostlin s 

příznaky 
procento  rostlin 

s příznaky 

Start 2n 119 35 29,4 

Spurt 2n 101 33 32,7 

Van 2n 100 47 47,0 

Amos 4n 164 87 53,0 

Beskyd 4n 120 48 40,0 

Bivoj 4n 116 56 48,3 

Dolina 4n 120 43 35,8 

Fresko 4n 173 75 43,4 

Nodula 4n 174 90 51,7 

Rezista 4n 153 100 65,4 

Blizard 4n 103 52 50,5 

Sprint 4n 120 30 25,0 

Tempus 4n 163 89 54,6 

suma/průměr 1726 785 44,4 

 
  
II.3.3. Doporučení pro uživatele   
 

Jednou z možností zlepšení zdravotního stavu porostů jetele lučního je 
pěstovat odrůdy méně vnímavé či odolnější k infekci virovými patogeny, 
popř. v porostech likvidovat pravděpodobné přenašeče virů. V případě 
WClMV nebyl však doposud žádný přenos hmyzím vektorem popsán, pro 
RCMV jsou hmyzími přenašeči nosatčíci rodu Apion.   

Pro zakládání porostů lze doporučit z diploidních odrůd Start a Spurt, 
popř. Van, z tetraploidních odrůd Dolina, Beskyd a Sprint, které vykázaly 
nejnižší vnímavost k mechanické inokulaci těmito viry.  

Ve šlechtitelské praxi je zapotřebí provádět velmi striktní negativní výběry 
individuálních rostlin s příznaky WClMV a RCMV ve šlechtitelských školkách 
a tak získávat výchozí materiál a posléze odrůdy se sníženou vnímavostí 
k oběma virům. Doporučujeme věnovat pozornost šlechtění na odolnost 
virovým chorobám. Tyto choroby způsobují u jetelů snížení vytrvalosti a 
výnosů zelené a suché píce. Oslabené rostliny virovými chorobami dávají 
přirozeně i nižší výnos semene. Doporučujeme využít umělé inokulace viry 
sledovanými v tomto projektu, pro rychlejší získání výchozího šlechtitelského 
materiálu se zvýšenou odolností k infekci viry RCMV a WClMV a 
následnému vyšlechtění odolnějších odrůd. Dobrá znalost příznaků na 
inokulovaných semenáčcích jetele (obr. 16, 17, 18, 19) je nezbytným 
předpokladem pro správné vyhodnocení vnímavosti jednotlivých rostlin ke 
sledovaným virům.  

Přesto, že pozorováním symptomů a současným testováním rostlin 
pomocí DAS-ELISA (Fránová a Jakešová, 2014) bylo zjištěno, že striktní 
odstranění rostlin na základě příznaků silně eliminuje přítomnost nemocných 
rostlin, pro odhalení latentní infekce je vhodné doporučit otestování 
bezpříznakových rostlin pomocí citlivého DAS-ELISA testu. 
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III. Srovnání „novosti postupů“ 

 
Předkládaná metodika navrhuje postup rutinního testování vnímavosti 

semenáčků různých odrůd jetele lučního k virům WClMV a RCMV, které byly  

v předchozích letech nejčastěji nalezeny ve šlechtitelských školkách, 
kulturních i planě rostoucích jetelovinách na území ČR. Zejména RCMV 
způsobuje i odumírání celých rostlin a tím značné hospodářské ztráty (obr. 
20). Mechanická inokulace semenáčků jetele s následným správným 
vyhodnocením příznaků (popř. otestování bezpříznakových rostlin citlivým 
DAS-ELISA testem) je předpokladem pro výběr méně vnímavých rostlin ke 
sledovaným virům a tím pro vytvoření výchozího šlechtitelského materiálu k 
vyšlechtění odolných nebo tolerantních odrůd. 

Na základě testování vnímavosti různých odrůd jetele lučního 
(registrovaných na území ČR) k mechanické inokulaci viry RCMV a WClMV 
lze pěstitelům doporučit odrůdy Van (2n), Sprint a Beskyd (4n), které byly 
nejméně vnímavé k infekci virem WClMV a odrůdy Start, Spurt (2n), Sprint a 
Dolina (4n), které vykázaly nejnižší vnímavost k infekci virem RCMV.   

V současné době není známá odrůda jetele lučního odolná WClMV ani 
RCMV. Pouze v Austrálii se doposud podařilo vypěstovat transgenní rostliny 
jetele plazivého rezistentní k viru WClMV (Ludlow a kol., 2009). 

Novým zjištěním je též prvotní detekce a charakterizace viru z čeledi 
Badnaviridae na jeteli lučním. Virus byl nazván Red clover bacilliform virus, 
byly charakterizovány jeho částice pomocí transmisního elektronového 
mikroskopu a získána částečná sekvence jeho genomu (Fránová a 
Jakešová, 2012). Nález viru z rodu Cytorhabdovirus vyžaduje podrobnější 
studie pro jeho charakterizaci a identifikaci. 

 
 

IV. Popis uplatnění certifikované metodiky 
 

Metodika je určená především pro praktické šlechtitele jetelovin a vědecko 
výzkumnou obec, která se zabývá problematikou virových onemocnění 
jetelovin. V metodice je uvedena fotografická dokumentace příznaků na 
listech různých odrůd jetele lučního infikovaných viry WClMV a RCMV. Dále 
snímky příznaků způsobené těmito viry na diferenčních hostitelských 
rostlinách, které jsou vhodné jako zdroj inokula pro mechanickou inokulaci 
semenáčků jetelů. V neposlední řadě je metodika určená rovněž praktickým 
zemědělcům, kteří si mohou vybrat ze sortimentu testovaných odrůd jetele 
lučního registrovaných v České republice ty, které vykazují sníženou 
vnímavost ke zkoumaným a nejvíce rozšířeným virům na jeteli lučním 
v České republice. Důkladně charakterizované české izoláty virů RCMV a 
WClMV jsou pro šlechtitelské i výzkumné účely k dispozici na oddělení 
Rostlinné virologie, BC AVČR, v. v. i. ÚMBR v Českých Budějovicích. 
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V. Ekonomické aspekty  
 

Jak již bylo uvedeno, virové choroby se podílejí velkou měrou na 
vyzimování jetele lučního, zejména přes zimu do druhého užitkového roku. 
Způsobují řídnutí porostů až k jejich úplné devastaci, jak je patrno z obr. 20.  
Dochází ke snížení výnosů ve druhém užitkovém roce, především ve druhé a 
třetí seči. Podle našich zkušeností dává dobrý porost tetraploidního jetele 
lučního výnos zelené píce ve druhé seči druhého užitkového roku v průměru 
39t/ha, při obsahu sušiny přibližně 17%. To odpovídá produkci siláže 31t/ha 
o sušině 37%. Při ceně 1t siláže cca 1000,- Kč je produkce z jednoho 
hektaru přibližně 31 tis. Kč. Pokud je výnos píce ve druhé seči druhého 
užitkového roku vlivem výskytu virových chorob snížen o polovinu, můžeme 
ztrátu vyjádřit částkou 15 500,- Kč na hektar. To v případě České republiky, 
kde ke dni 31. 5. 2013 byl jetel luční na píci podle Českého statistického 
úřadu pěstován na výměře 43 376 ha, činí ztrátu snížením výnosů o 
650 640 000,- Kč. Protože výpočet byl vztažen k tetraploidním jetelům a 
v celkové výměře nejsou zahrnuty jen tetraploidní jetele, ale i diploidní jetele, 
je nutno celkovou ztrátu redukovat o cca 10%, jelikož diploidní jetele mají 
nižší výnos píce. Po redukci se dostaneme ke ztrátě 585 576 000,- Kč. 

Podobně ve třetí seči můžeme dosáhnout výnosu 23t zelené píce na 
hektar o sušině cca 21%, což odpovídá výnosu siláže 19t/ha o sušině 37%. 
Pokud virové choroby sníží výnos siláže z jednoho hektaru o polovinu, jde o 
ztrátu 9,5t siláže na hektar. To odpovídá finančnímu vyjádření 9 500,- Kč na 
jeden hektar. Vynásobíme-li tuto částku plochou jetele na píci v ČR, 
dostáváme se k sumě 412 072 000,- Kč. Po redukci o 10% činí ztráta 
370 864 000,- Kč.  

Po sečtení ztrát z obou sečí (2. a 3. seče ve druhém užitkovém roce) se 
dostaneme k celkové ztrátě 1 062 712 000,- Kč ročně. Po redukci o 10% je 
celková ztráta 956 440 800,- Kč. Z toho je patrné, kolik finančních prostředků 
může být získáno pěstováním odolnějších odrůd jetele lučního. 

 

 
 
Obr. 20 Devastace šlechtitelské školky jetele lučního ve 2. užitkovém roce po 
napadení rostlin virem strakatosti jetele lučního (Red clover mottle virus, 
RCMV) 
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Jetel luční není v naší republice ani v jiných zemích pěstován pouze 

v čistých kulturách, ale i ve směsích s travami na orné půdě a na loukách. 
Plocha těchto porostů činila v ČR ke dni 31. 5. 2013 podle Českého 
statistického úřadu 40 210 ha. Také v těchto porostech jsou ztráty na 
výnosech vlivem napadení jetelů virovými chorobami, i když ve srovnání 
s čistými porosty jetelů logicky nedosahují takové výše.  

Sníží-li se podíl jetele lučního v jetelotravních porostech, sníží se tím i 
krmivářská hodnota píce vlivem nižšího obsahu bílkovin v jetelotravní směsi i 
snížením stravitelnosti. Významné jsou i ztráty na výnosu semene u porostů 
jetele lučního, který je virovými chorobami oslaben. V roce 2013 bylo 
přihlášeno ve všech stupních 4668 ha množitelských ploch (Zdroj: ÚKZÚZ).  

V neposlední řadě vznikají ztráty ve fixaci dusíku jetelem lučním, ztráty v 
množství organické hmoty ponechané v půdě po zaorání jetelových a 
jetelotravních porostů. 
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