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SOUHRN 

Šarka způsobená virem šarky švestky - Plum pox virus (PPV) je považována 
za nejdůležitější a nejškodlivější virovou chorobu slivoně, broskvoně, 

nektarinky a meruňky ve střední Evropě. První věrohodné informace 
o výskytu šarky na území ČR pochází ze třicátých let dvacátého století. 
PPV je v současnosti rozšířen téměř na celém území. Většina hlavních 
pěstitelských oblastí pro slivoně je zasažena tímto virovým onemocněním. 
Pěstování odrůd rezistentních k PPV je základní možností ochrany. 
Z tohoto důvodu byl založen pokus s hodnocením rezistence netransgenních 
odrůd slivoně po umělé infekci virem PPV. Druhý rok po výsadbě bylo 
1 O kontejnerovaných rostlin od každé odrůdy uměle infikováno dvěma 

kmeny PPV (5 rostlin PPV-M a 5 rostlin PPV-D). Kmen PPV-M se šířil 
v uměle infikovaných odrůdách rychleji než kmen PPV- D. V prvním roce 
infikoval kmen PPV- M 43 % odrůd ve srovnání s 34% infekcí v případě 
kmene PPV-D. Po dvouletém testování nebyl kmen PPV- D zj ištěn 

v odrůdách 'Durancie ' , 'Ortenaur', 'Reeves', 'Souffriau ' , 'Topfive', 
'Top taste' a 'Topstar plus' a kmen PPV- M v odrůdách 'Durancie ', 'Topfirsť, 

'Topfive ', 'Topking', 'Toptaste' a 'Valcean '. V období celého trvání pokusu 
nebyl virus prokázán již jen v odrůdě 'Toptaste '. Nejsilnější symptomy PPV 
byly zaznamenány u odrůd 'Toprend plus', 'Victoria' (deformované listy) 
a 'Ersingerská ', 'Valjevka' (výrazné světlé chlorotické skvrny a kroužky 
přes celý povrch listů). 
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