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Úvod  

Ústřední kontrolní a zkušební ústave zemědělským (ÚKZÚZ) provádí pravidelný průzkum 

výskytu původců mazlavé snětivosti pšenice (Tilletia caries, T. laevis) a původce zakrslé 

snětivosti pšenice (Tilletia controversa) v zrnu pšenice ozimé již od roku 2005.  

Cílem průzkumu výskytu původců snětivostí je zjistit rozsah rozšíření snětivostí v porostech 

pšenice ozimé na pozorovacích bodech (předem stanovené porosty, v nichž ÚKZÚZ průběžně 

sleduje výskyt škodlivých organismů a poruch). Vzorky zrna pšenice ozimé jsou odebírány při 

sklizni a rozborovány v diagnostické laboratoři Olomouc.  

Předpokládá se, že druhy rodu Tilletia pocházejí z Blízkého východu, z místa původu pšenice. 

Rozšíření původců snětivostí je v současnosti celosvětové. Hostitelské spektrum obou snětí 

se mimo kulturní druhy obilnin nevyhýbá i plevelným druhům trav (pýr, sveřepy, psárka, 

kostřava nebo ovsík). Zajímavostí je, že doposud nebyl popsán výskyt mazlavé sněti na 

pšenici jarní, podle dostupných zdrojů napadá pouze pšenici ozimou. Také u nás zatím 

nebyla detekována přítomnost sněti zakrslé na ječmeni. Příznaky napadení jdou po větší část 

vývoje a růstu rostliny skryté. Viditelné jsou symptomy až ve fázi plně vytvořeného klasu, kdy 

je v klásku místo obilky hálka vyplněná výtrusy. Doprovodným znakem je obvykle širší úhel 

postavení klásků vzhledem ke klasovému vřeteni, jednotlivé klásky jsou od sebe vzdálenější. 

U T. controversa dochází navíc ke zkrácení stébla, případně celé rostliny. Na jedné rostlině 

nemusí být napadeny všechny klasy a v jednom klasu též nemusí být napadeny všechny 

obilky.   

Výsledky průzkumu  

Z celkem 254 kontrolovaných porostů bylo 34 vzorků (13,4 %) pozitivních na výskyt původců 

snětivostí. Na původce mazlavé snětivosti pšenice Tilletia caries připadal podíl 50 % 

z pozitivních vzorků, na původce zakrslé snětivosti pšenice T. controversa připadal podíl 44,1 

%. Původce hladké sněti pšeničné T. laevis se nevyskytoval vůbec. Na směsné infekci T. 

caries + T. controversa připadl podíl 5,9 %. Intenzita výskytu teliospor se neuvádí (stávající 

metoda určování výskytu snětivostí není pro toto zjišťování vhodná). Úplný přehled výskytu 

původců snětivostí v odebraných vzorcích uvádí samostatná tabulka 1 v závěru publikace.  

Diskuze k výsledkům  

Napadení snětivostmi bylo pozorováno u 100 % vzorků zrn z porostů, které byly založeny 

z mořeného osiva. Použitá registrovaná mořidla Rancona, 15 ME, Kinto Duo, Lamardor FS 

400 a Vitavax 2000 mají účinek proti mazlavé snětivosti, ale ne proti zakrslé snětivosti. Proti 

této snětivosti byla použita registrovaná mořidla Celest Extra 050 FS, Celest Extra Formula M, 

Difend, Dividend 030 FS a Vibrance Gold. Přesto byl ve všech případech namořeného osiva 

zjištěn původce jak sněti mazlavé, tak sněti zakrslé.  
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Otázkou je, zda bylo osivo namořeno odpovídající dávkou mořidla a zda bylo namořeno 

kvalitně. Dalším vysvětlením je možný efekt přítomnosti infikovaného výdrolu obilnin, 

který vlivem nevhodné agrotechniky vegetuje v porostech založených z ošetřeného osiva a 

je pak nejenže sklízen spolu se zdravými klasy, ale vytváří i zdroj inokula v půdě.   

Graf 1 Výskyt snětivostí v letech 2005-2016 

 

Za posledních 10 let se podíl nemořeného osiva snížil z původních cca 20 % na 0 % (v roce 

2016) viz graf 1. Podíl snětivých porostů se, mimo výjimek v roce 2006 a 2010, které lze 

považovat z pohledu snětivostí za kalamitní, pohybuje dlouhodobě na úrovni okolo 15 %.  

Z dlouhodobých výsledků také vyplývá, že se sněť hladká (T. foetida) podílí na infekci 

minimálně a je přítomna často ve směsných infekcích (graf 2). Za poslední 4 roky mírně 

převažovaly infekce snětí zakrslou (T. controversa), většinou v těsném závěsu před snětí 

pšeničnou (T. caries). Obecně se však v časové řadě objevují častěji infekce T. caries. Směsné 

infekce se v celkovém podílu pohybují zpravidla na úrovni do 15-17 %. Výjimkou je rok 2016, 

kdy se vyskytovaly směsné infekce pouze výjimečně (6 %).  
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Graf 2 Podíl jednotlivých původců snětí ve vzorcích z let 2005-2016 

 

Doporučení pěstitelům  

K omezení šíření a k zabránění škodlivosti snětivostí se doporučuje dodržování preventivních 

opatření (používání uznaného certifikovaného osiva, výběr méně náchylných odrůd, časnější 

výsev, setí do doporučené hloubky, zajištění čistoty sklizňové techniky, u množitelských 

porostů dodržování izolační vzdálenosti od ostatních porostů pšenice, nezařazování pšenice 

po pšenici) a v neposlední řadě též již zmíněná efektivní redukce obilných výdrolů 

infikovaných snětivostí. Dalším důležitým opatřením je kvalitní moření osiva vhodnými 

(účinnými) mořidly, což je velmi důležité zvláště při výskytu teliospor původce zakrslé 

snětivosti pšenice Tilletia controversa na daném pozemku. Registrovaný seznam přípravků 

pro ošetření je možno nalézt v Registru přípravků nebo také na Rostlinolékařském portále.  

Pro pěstitele by měla být kvalita a zdravotní stav osiva stěžejním kritériem. S tím souvisí i 

znalost a technické zázemí firem, které osivo a ošetřování poskytují. Aktuální strukturu firem 

v České republice zabývajícími se semenářstvím lze rozdělit na dvě kategorie. První kategorii 

tvoří firmy, které mají minimální nebo žádné zázemí - jak technologické tak laboratorní. Zde 

je hlavní přidanou hodnotou pro zákazníka nízká cena. Farmáři u těchto dodavatelů a 

zpracovatelů neřeší skutečnost, že u technologií, které byly budovány na úpravu merkantilu 

nelze dosáhnout požadovaných parametrů čistoty, u technologií postavených na dopravním 

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/
http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#ior|met:8fdad2df38799d608113b175ea02b893|kap1:choroby|kap:1d717fd390a3896993e5fa66fb1d881f
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prostředku a s výkonem přesahujícím linky stabilní nelze mimo nízké ceny za úpravu 

očekávat nic jiného. Následky zemědělci musí následně řešit v porostech dalšími zásahy 

(druhové příměsi, příměsi plevelných rostlin). Do druhé kategorie lze zahrnout společnosti s 

výhradně pevným zařízením a s vlastním laboratorním zázemím, které umožňuje kontrolu 

během výroby osiva a eventuálně i následnou certifikaci.  

Otázka ošetření osiva je pro garanci kvality dalším krokem k zajištění snížení následných 

vstupů do porostu. Stejně jako u otázky výběru zdroje semenného materiálu je třeba řešit 

otázku kvality moření. V současnosti se používají mořičky typu rotostat (diskontinuální), 

anebo šnekové (kontinuální). Šnekové mořičky představují starší a levnější typ technologie, 

který neumožňuje zajistit pravidelné rozmístění mořící jíchy po povrchu obilky a zároveň 

rovnoměrnou distribuci na všechna zrna. Následně je vyséváno osivo s přemořenými či 

naopak nedomořenými obilkami. Porost je nerovnoměrný při vzcházení a nerovnoměrně 

odolává chorobám. Rostliny vzešlé z nenamořených zrn a případně proto napadené, jsou 

zdrojem infekce i pro další zdravé rostliny v porostu v době, kdy už nelze s účinností mořidla 

počítat. Nutno podotknout, že i registrovaná dávka některých mořidel vyžaduje zvýšení při 

použití kontinuálních mořiček. Plusem této technologie zůstává cena a nenáročnost. 

Rotostat představuje moderní technologii moření, na odváženou vsázku osiva je použito 

odměřené množství mořící jíchy, která je následně aplikována rovnoměrně po povrchu všech 

semen. Rovnoměrnost aplikace je řádově vyšší.  

Řešení zdravotních parametrů osiva a jeho následného moření je jedním ze stěžejních pilířů 

integrované ochrany rostlin (IOR).  

 

 

 

 

 

 



Tabulka 1 Přehled laboratorně ověřených výskytů původců zakrslé a mazlavé snětivosti pšenice v roce 2016 

 

Kraj Okres Lokalita (katastr) 
Odrůda 
pšenice 

Fungicidní mořidlo Původce snětivosti 

Jihočeský 
Jindřichův Hradec Dolní Skrýchov Grizzly Lamardor FS 400  Tilletia controversa 

Jindřichův Hradec Nová Včelnice Sofru Lamardor FS 401 Tilletia controversa 

Jihomoravský Blansko Knínice u Boskovic Julie nezjištěno Tilletia controversa+Tilletia caries 

Karlovarský 
Cheb Salajna Turandot nezjištěno Tilletia caries 

Karlovy Vary Útvina Papageno Vitavax 2000 Tilletia caries 

Královehradecký Náchod Spy JB Asanto Vibrance Gold  Tilletia controversa 

Liberecký Česká Lípa Blíževedly Tobak Vibrance Gold Tilletia controversa 

Olomoucký 
Olomouc Medlov u Uničova Matchball Celest Extra 050 FS Tilletia controversa 

Přerov Zámrsky Vanessa Vitavax 2000  Tilletia controversa 

Pardubický 
Pardubice Sopřeč Elly Vitavax 2000  Tilletia caries 

Pardubice Voleč Julie Vitavax 2000 Tilletia controversa 

Plzeňský 

Domažlice Chrastavice Hewitt Lamardor FS 400 Tilletia controversa 

Domažlice Postřekov Arktis Vitavax 2000  Tilletia caries 

Rokycany Němčovice Arktis Vitavax 2002 Tilletia controversa 

Rokycany Němčovice Arktis Vitavax 2000  Tilletia controversa+Tilletia caries 

Tachov Brod u Stříbra Annie Kinto Duo Tilletia controversa 

Tachov Brod u Stříbra Tosca Kinto Duo Tilletia caries 

Tachov Dolní Jadruž Bohemia Rancona  Tilletia controversa 

Středočeský 

Benešov Dunice Angelus Kinto Duo Tilletia caries 

Kladno Kačice Patras Lamardor FS 400 Tilletia caries 

Mělník Radouň Potenzial Vibrance Gold Tilletia caries 

Příbram Pročevily Tobak Vibrance Gold Tilletia caries 

Příbram Podlesí nad Litavkou Tobak Celest Extra 050 FS Tilletia controversa 

Příbram Kotenčice Alana Lamardor 400 FS Tilletia caries 

Příbram Příbram Elly Celest Extra 050 FS Tilletia caries 
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Příbram Vysoká u Příbramě Dagmar Celest Extra 050 FS Tilletia controversa 

Příbram Příbram Balitus Celest Extra 050 FS Tilletia controversa 

Příbram Bohostice Tobak Lamardor 400 FS Tilletia caries 

Příbram Přestavlky u Sedlce Faraway Kinto Duo Tilletia caries 

Příbram Chotilsko Julie Lamardor FS 400 + Difend Tilletia caries 

Rakovník Mšecké Žehrovice Balitus Celest Extra 050 FS Tilletia caries 

Rakovník Mšecké Žehrovice Golem Kinto Duo Tilletia caries 

Vysočina Žďár nad Sázavou 
Nová Ves u Nového Města na 
Moravě 

Matchball Vibrance Gold Tilletia controversa 

Zlínský Kroměříž Kotojedy Nordika mořeno  Vitavax 2000 Tilletia caries 

Tilletia controversa - původce zakrslé snětivosti pšenice, Tilletia caries, Tilletia laevis - původci mazlavé snětivosti pšenice 
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