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ABSTRAKT: Metodika hodnocení odolnosti kmenů hub rodu Pleurotus vůči houbám z 

rodu Trichoderma 

Houby rodu Trichoderma způsobují ekonomické ztráty při pěstování hub rodu Pleurotus. 

Jednou z možností ochrany při pěstování hlív je pěstovat kmeny, které jsou více odolné vůči 

houbám z rodu Trichoderma. Metodika popisuje jak hodnotit odolnost jednotlivých kmenů hlív 

vůči houbám z rodu Trichoderma. 

 

ABSTRACT: Methodology of evaluation of resistance of strains of fungal genus Pleurotus 

against fungal genus Trichoderma 

Some fungal species of Trichoderma cause economical losses at cultivation of fungi Pleurotus. 

The cultivation of Pleurotus strains which are resistant against Trichoderma can reduce the 

losses. The protocol provides a manual to evaluation of resistance of Pleurotus strains against 

Trichoderma. 

 

I) CÍL METODIKY 

Cílem metodiky je poskytnout přesný pracovní postup pro hodnocení odolnosti kmenů hub 

z rodu Pleurotus vůči škodlivým houbám z rodu Trichoderma. 

 

II) VLASTNÍ POPIS METODIKY 

Úvod 

Pěstovaná hlíva ústřičná začala být poškozována nejen v Evropě, ale jinde ve světě, před cca 

10-15 lety houbami z rodu Trichoderma, především druhem Trichoderma pleuroti. V České 

republice začal druh T. pleuroti způsobovat ekonomické ztráty před cca 8-10 lety. Úspěšné 

pěstování hlívy ústřičné při výskytu této houby není jednoduchým výrobním procesem a musí 

se řešit z více stran. Jedním z nich je hledání kmenů hlívy ústřičné, které budou zcela nebo více 

odolné vůči T. pleuroti. 

 

Pěstované houby v ČR 

V současné době se v České republice komerčně pěstují v porovnání např. s Polskem, 

Maďarskem, Německem nebo Holandskem jedlé a léčivé houby daleko méně. Nejvíce se 

pěstuje Agaricus bisporus (žampion dvouvýtrusý) a Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná). Méně 

se pěstuje Pleurotus pulmonarius (hlíva plicní, v letních měsících někteří pěstitelé), Pleurotus 

eryngii (hlíva královská) a Lentinula edodes (shiitake). 
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Obr. č. 2 – Kultura Pleurotus ostreatus rostoucí na pěstebním substrátu na bázi pšeničné slámy 

 

Choroby a škůdci jedlých a léčivých hub 

Nejen rostliny, ale i houby jsou při pěstování napadány různými škodlivými organismy a to 

nejen hmyzem a jinými bezobratlými, ale i bakteriemi a jinými druhy hub. Kultury druhu 

Agaricus bisporus, který je nejpěstovanější a nejprodávanější jedlou houbou v Evropě a České 

republice, poškozují nejen parazitické houby, z nichž nejdůležitějšími jsou Verticillium 

fungicola a Mycogone perniciosa, ale také tak kompetitivní druhy, z nichž nejvýznamnějšími je 

Trichoderma aggressivum. Při pěstování Pleurotus ostreatus a P. pulmonarius způsobují 

největší ztráty, nejen v Evropě ale i v jiných částech světa, druhy z rodu Trichoderma, pěstiteli 

označované jako zelené plísně, a to zejména druhy T. pleuroti a T. pleuroticola. U  hlívy v 

České republice, jak ukázal výzkum autorů této metodiky, je tímto škodlivým taxonem dosud 

pouze druh T. pleuroti, který způsobuje v průměru pokles výnosu o 50-100 %. Ukázalo se, že 

stávající teplotní ošetření prováděné v obvyklém teplotním režimu 60 - 70 °C je nedostatečné a 
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že je potřeba ochranu zajistit jednak zlepšením technologie výroby pěstebního substrátu a 

pěstování, ale i hledat kmeny, které jsou více odolné vůči působení této houby. Dalším druhem, 

který způsobuje problémy při pěstování hlívy je Plicaria muralis, který vytváří na konci 

kultury hlívy plodnice béžové barvy a boltcovitého tvaru. Parazity plodnic jsou některé druhy z 

rodu Verticillium, kdy jsou starší infikované plodnice (klobouk i třeň) pokryty bělavým 

myceliem. Na sadbě a pěstebním substrátu se někdy vyskytují druhy z rodu Penicillium. Při 

zvýšené vlhkosti vzduchu, až kondenzaci, způsobují bakterie rodu Pseudomonas na plodnicích 

oranžovohnědé skvrny. Co se týče bezobratlých, tak v době sklizně se napadají plodnice mušky 

druhů Lycoriella solani, Lycoriella mali, Lycoriella auripila a dvoukřídlých druhů Megaselia 

nigrana, Megaselia halterata, Heteropeza pigmaea, Mycophila speyeri, Leptocera 

heteroneura. Na plodncích je možné nalézt i roztoče Tyrophagus putrescentiae, Caloglyphus 

mycophagus, Linopodes antennaepes, Tarsonemus myceliophagus, Pygmephorus sp. 

(Jablonský a Šašek, 2006). 

 

Obr. č. 2 - Pěstební substrát hlívy infikovaný Trichoderma pleuroti. 
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Obr. č. 3 - Pytel pěstebního substrátu osázený sadbou hlívy ústřičné infikovaný houbou 

Trichoderma pleuroti 

 

Pěstování hlívy v komerčních pěstírnách 

V současné době se hlíva ústřičná pěstuje především na pšeničné slámě případně na jiných 

lignocelulózových odpadech.  

Nejvýznamnějším a nejnáročnějším krokem je příprava pěstebního substrátu. Pšeničná sláma 

se nejprve nařeže na délku 3-5 cm, pak navlhčí na 70% a pak následně tepelně zpracuje. 

Navlhčená sláma se buď již přímo tepelně zpracovává v propařovacím tunelu nebo bubnu při 

teplotě do 70 °C. (Ošetření na teplotou okolo 110 °C, které se donedávna používalo je málo 

použitelné při riziku napadení houbami z rodu Trichoderma, protože takto připravený substrát 

je více náchylný na napadení těmito houbami.) Sláma se může před propařením v tunelu 

fermentovat na venkovní hromadě. 

Po tepelném zpracování je pěstební substrát osázen sadbou hlívy, rozdělen do bloků nebo pytlů 

a v pěstebních kójích hlíva prorůstá při teplotě 18-20 °C (teplota substrátu je 24-28 °C) 

substrátem. Následuje fáze iniciace tvorby plodnic, kdy je teplota v pěstírně nižší (14-16 °C) a 
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kultura je po část dne osvětlena. Konečnou fází je tvorba plodnic. Hlíva plodí v několika 

vlnách a v komerčních pěstírnách jsou sklízeny 1. a 2. vlna, protože dávají nejvíce plodnic 

hlívy. V dalších vlnách se plodnic tvoří podstatně méně.  

 

Rod Trichoderma  

Druhy z rodu Trichoderma (Ascomycota, Hypocreales, Hypocreaceae) jsou známy nejčastěji 

jako půdní houby, ale vyskytují se také hojně na rostlinných zbytcích. Jsou známy svou 

produkcí celulolytických enzymů. Přestože rod Trichoderma byl popsán již v 18. století, více 

informací týkající se jednotlivých druhů patřících do tohoto rodu bylo získáno v posledních 

třiceti letech a to zejména v souvislosti s využitím v biotechnologiích a s problémy při 

pěstování jedlých hub. Díky využití molekulárně-genetických metod jsou v posledních letech 

stále popisovány jednak nové druhy a také se mění názory na vnitrorodové uspořádání a 

příbuznost mezi jednotlivými taxony.  

Jméno Trichoderma je spojené anamorfní stadium houby, ale od roku 2013, kdy Mezinárodní 

botanický kód změnil používání jmen pro houby, přesněji skončilo užívání samostatného jména 

pro anamorfní stadium a samostatného jména pro teleomorfní stadium, a mělo by se používat 

z obou jmen to starší, což naráží na různá úskalí (např. u některých druhů popsaných jako 

Hypocrea není známo anamorfní stadium). Teleomorfní stadium hub z rodu Trichoderma před 

rokem 2013 má jméno Hypocrea. Podle nyní platné nomenklatury má prioritu jméno 

Trichoderma a jméno Hypocrea je synonymum, ale nomenklatura se stále řeší. V současné 

době do rodu patří okolo 500 druhů a rod se člení na cca 24 větví (clades).  

V této práci je Trichoderma chápána v pojetí před rokem 2013, tedy jako anamorfa. 

 

Anamorfní rod Trichoderma se vyznačuje rychle rostoucími, hyalinními koloniemi, opakovaně 

větvenými konidiofory v chomáčích, s divergentními, často nepravidelně zakřivenými 

lahvicovitými fialidami. Konidiofory některých druhů mohou končit sterilními výběžky a 

mají fialidy na laterálních větvích. Konidie jsou hyalinní nebo zelené, hladké nebo drsné. Ve 

starších kulturách se mohou vytvářet hyalinní chlamydospory. 

 

Pohlavní teleomorfní stadium (před rokem 2013 rod Hypocrea) se vyznačuje poduškovitými až 

rozptýlenými nebo nepravidelně ohraničenými, světle barevnými nebo černými, masitými 

stromaty, uvnitř hyalinními, vytvářejícími se na povrchu substrátu. Uvnitř stromat se tvoří 

ostiolátní skoro kulovitá až vejčitá perithecia, se slabě vystupujícími ostiolárními papilami. 

Stěny perithecií jsou složené z plochých protáhlých buněk. Uvnitř perithecií jsou unitunikátní 
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cylindrická vřecka, která jsou bez nebo s apikálním aparátem neamyloidní, 8-sporová, někdy 

16-sporová a jsou obklopeny parafýzami, Askospory jsou dvoubuněčné, buňky jsou zaoblené a 

hluboce stažené v místě septa, často se dělí na skorokulovité buňky, hyalinní nebo zelenavé. 

 

V pěstebním substrátu hlívy ústřičné byly v různých státech světa dosud zjištěny druhy 

Trichoderma pleuroti, T. pleuroticola, T. harzianum, T. atroviride, T. asperullum a T. 

longibrachiatum (Blaszczyk et al., 20192; Hatvani L. et al 2007; Kredics L. et al., 2009). 

 

Trichoderma pleuroti S.H. Yu & M.S. Park 

Synonymum Trichoderma pleurotum S.H. Yu & M.S. Park  

Kolonie na bramborovo-dextrózovém agaru jsou bílé, později zelenkavé, při teplotě 25°C po 3 

dnech 35-60 mm velké, tvořené vzdušným myceliem. Tvorba konidií je řídká a práškovitá. 

Konidie jsou zelenavě bílé nebo šedozelené, později tmavnou. Konidiofory jsou jednoduše 

větvené, primární větve jsou často v pravém úhlu ke konidioforu, vrcholky konidioforů a 

primární větve se obvykle podobají rodu Gliocladium a jsou složené ze 2 - 4 větví 

uspořádaných terminálně v přeslenech. Fialidy jsou většinou úzce až široce lahvicovité 

většinou v nahloučených přeslenech po 4 - 7 o velikosti je 4,2 - 7 x 2,0 - 4,0 µm. Konidie jsou 

elipsoidní až obvejčité, 2,8 - 4,2 x 1,6 - 2,2 µm (průměr 3,4 x 2,0 µm), hladké, světle zelené 

(Park et al. 2006, Samuels et Hebbar 2015). Chlamydospory nejsou většinou v kultuře 

pozorovány (Samuels et Hebbar 2015), byť autoři (Park et al 2006), kteří druh popsali, 

pozorovali skoro kulovité až elipsoidní, hladké, 5 - 10 µm velké chlamydospory (Park et al. 

2006). 

Druh Trichoderma pleuroti je řazen do větve Harzianum a je podobný druhu Trichoderma 

virens (J.H. Mill., Giddens & A.A. Foster) Arx, který ale patří do větve Virens. Rozdíly mezi 

těmito druhy jsou jednak v sekvenci úseku rpb2, ve velikosti konidií (T. pleuroti má menší a 

užší konidie než T. virens) a částečně v místech výskytu. T. pleuroti je známa především 

z pěstebního substrátu hlívy a půdy, zatímco T. virens je známa pouze z půdy a dřeva (Samuels 

et Hebbar 2015). 
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Obr. č. 4 - Kolonie Trichoderma pleuroti na 

2% sladinovém agaru  

Obr. č. 5 - Trichoderma pleuroti - konidiofor, 

s fialidami a konidiemi   

  
Obr. č. 6 - Trichoderma pleuroti - konidiofor, 

s fialidami   

Obr. č. 7 - Trichoderma pleuroti - konidie  



 

Trichoderma pleuroticola (S. H. Yu & M. S. Park) 

Druh Trichoderma pleuroticola je řazen do větve Harzianum. Kolonie na bramborovo-

dextrózovém agaru jsou zpočátku zelenošedé, později šedozelené až tmavě zelené, při teplotě 

25 °C po 3 dnech 34-65 mm velké, tvořené vzdušným myceliem. Konidie se tvoří rozptýleně, 

ve svazečcích nebo malých kupičkách a mycelium s konidiemi tvoří široce koncentrické kruhy. 

Konidiofory jsou většinou pravidelně verticilátní, větveny ve více nebo méně pyramidální 

struktuře, fialidy jsou široce až úzce lahvicovité, v přeslenech po 3 nebo 4 nebo i v párech, 

případně samostatně, 5,5 - 11,0 x 2,6 - 4,0 µm velké. Konidie jsou jednobuněčné skoro kulovité 

až široce elipsoidní, často zašpičatělé na bázi, hladkostěnné, světle zelené, 2,9 - 4,5 x 2,4 - 3,5 

µm (v průměru 3,3 x 2,7 µm) velké. Chlamydospory se vyskytují zřídka a jsou skoro kulovité, 

elipsoidní, 5,0 - 10,0 µm velké. Vyskytuje se kosmopolitně v půdě, rostlinných zbytcích a 

pěstebním substrátu hlívy (Samuels et Hebbar 2015) 

 

Trichoderma asperullum Samuels, Lieckf. &Nirenberg 

Druh Trichoderma asperullum je řazen do větve Viride. Kolonie jsou na bramborovo-

dextrózovém agaru zelené, při teplotě 25 °C po 3 dnech 37-57 mm velké. Konidiofory jsou 

pyramidální s verticilátně nebo párově uspořádanými větvemi, fialidy jsou úzce lahvicovité, 6,2 

– 9,7 x 3,0 – 3,5 µm velké. Konidie jsou jednobuněčné skorokulovité až vejčité, jemně drsné, 

často zdající se jako hladkostěnné, zelené, 3,0 - 3,5 x 3,5 - 4,0 µm velké. Chlamydospory se 

vyskytují zřídka, jsou skorokulovité, terminální. Vyskytuje se kosmopolitně v půdě a 

pěstebním substrátu hub (Samuels et Hebbar 2015). 

 

Trichoderma atroviride P.Karst  

Druh Trichoderma atroviride  je řazen do větve Viride.  Kolonie jsou na bramborovo-

dextrózovém agaru zelené, při teplotě 25 °C po 3 dnech 50-70 mm velké. Konidiofory jsou 

pyramidálně uspořádané, fialidy jsou široce nebo úzce lahvicovité, v přeslenech po 3 nebo 4 

nebo i v párech, případně samostatně, 6,0 – 9,7 x 2,5 – 3,5 µm velké. Konidie jsou 

jednobuněčné skoro kulovité až vejčité, často zašpičatělé na bázi, hladkostěnné, světle zelené, 

2,7 - 3,5 x 3,2 - 3,7 µm velké. Chlamydospory jsou kulovité až skoro kulovité, elipsoidní, 

terminální nebo interkalární. Vyskytuje se kosmopolitně v půdě, na tlejícím dřevě a pěstebním 

substrátu pěstovaných hub (Samuels et Hebbar 2015). 
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Trichoderma harzianum Rifai 

Druh Trichoderma harzianum je řazen do větve Harzianum. Kolonie na bramborovo-

dextrózovém agaru jsou šedozelené až tmavě zelené, při teplotě 25 °C po 3 dnech 50-60 mm 

velké, tvořené vzdušným myceliem. Konidiofory jsou pyramidálně větvené, fialidy jsou široce 

lahvicovité, 6,2 – 7,5 x 3,2 – 3,5 µm velké. Konidie jsou jednobuněčné skoro kulovité, zelené, 

2,5 – 3,0 x 2,7 - 3,5 µm velké. Chlamydospory jsou terminální nebo interkalární. Vyskytuje se 

kosmopolitně v půdě, dřevě a pěstebním substrátu hub (Samuels et Hebbar 2015). 

 

Trichoderma longibrachiatum Rifai  

Druh Trichoderma longibrachiatum je řazen do větve Longibrachiatum Kolonie na 

bramborovo-dextrózovém agaru jsou tmavě zelené, při teplotě 25 °C po 3 dnech 62-70 mm 

velké, tvořené vzdušným myceliem. Konidiofory typu longibrachiatum mají mnoho větvení, 

fialidy jsou cylindrické až úzce lahvicovité, často naduřele uprostřed, samostatně, 5,5 - 10,0 x 

2,2 – 3,2 µm velké. Konidie jsou jednobuněčné elipsoidní, hladkostěnné, zelené, 2,5 – 3,0 x 3,5 

- 4,5 µm velké. Chlamydospory jsou četné, skoro kulovité až kulovité, interkalární. Vyskytuje 

se kosmopolitně v půdě a pěstebním substrátu hub (Samuels et Hebbar 2015). 

 

Princip hodnocení 

Odolnost je jednak hodnocena při kultivaci na agarovém živném medium v in vitro 

podmínkách a jednak při kultivaci na substrátu založeném na peletách z pšeničné slámy. Je 

hodnocena velikost kolonií hlívy rostoucí na substrátu kam byla zaočkována kultura 

Trichoderma v porovnání s velikostí kolonií hlívy rostoucí na substrátu bez zaočkované kultury 

Trichoderma.  

 

Kmeny hub Trichoderma a Pleurotus pro testování 

Kmeny hub Trichoderma a Pleurotus je možné získat buď vlastní izolací z prostředí nebo ze 

sbírek kultur hub. 

Pro srovnání odolnosti jednotlivých kmenů hlívy je třeba použít vždy stejný/é kmen/y daného 

druhu Trichoderma. V případě druhu Trichoderma pleuroti doporučujeme použít kmen CPPF 

416 (Sbírka fytopatogenních a jiných zemědělsky významných druhů hub, Výzkumný ústav 

rostlinné výroby v.v.i., Praha 6 – Ruzyně. Jiné druhy je možné získat z veřejných sbírek nebo 

lépe izolací ze substrátu. V každém případě je nutno použít kmeny, které pocházejí 
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z pěstebního substrátu hlívy nebo ze slámy využívané pro pěstování hlívy a nejlepší je, pokud 

tyto kmeny vytvářejí okem jasně viditelné kolonie. Pokud chceme použít kmeny, které 

nevytvářejí viditelné kolonie na uvedených substrátech, je vhodné pro izolaci „Trichoderma 

medium E“ a „Trichoderma selective medium (TSM)“. V případě izolace z okem viditelných 

kolonií stačí použít 2% sladinový agar, bramborovo-dextrózový agar nebo půdní agar 

s bengálskou červení. V obou případech necháme inkubovat 3-7 dní při teplotě 25 °C a poté 

prohlédneme, co vyrostlo a z jednotlivých kolonií odočkováváme do čistých kultur. 

 

Pokud chceme získat kmen z plodnice hlívy, tak pomocí vysterilizovaného skalpelu, který jsme 

předtím namočili v etanolu a potom ožehli v plamenu, otevřeme část plodnice, tak, že můžeme 

odebírat kousky mycelia, které nebylo na přímém styku s okolním vzduchem. Následně 

odebrané malé kousky mycelia z plodnice sterilně přeneseme na Petriho misku s 2% 

sladinovým agarem s přídavkem antibiotik. Necháme cca 7-10 dní inkubovat a poté 

prohlédneme pomocí mikroskopu, co vyrostlo a z jednotlivých kolonií odočkováváme do 

čistých kultur. Kolonie z plodnic hlív mají mycelium většinou s přezkami, takže pokud na 

myceliu zaznamenáme tyto útvary, považujeme za mycelium hlívy (stopkovýtrusé houby se 

zcela výjimečně vyskytují jako kontaminanty kultur.)  

 

Kultivační media 

2% sladinový agar: 

Sladinový extrakt (= malt extract) - 20 g 

Agar – 20 g 

Chloramfenicol - 0,1 g  

Destilovaná voda – 1000 ml 

Autoklávovat 25 minut při 110 °C. 

 

Bramborovo-dextrózový agar:  

Dextróza – 20 g 

Chloramfenicol - 0,1 g  

Agar – 20 g 

Bramborový výluh – 1000 ml (V 1 litru vody uvařit 330 g brambor, následně přefiltrovat a 

vzniklý roztok doplnit na 1000 ml.) 

Autoklávovat 25 minut při 110 °C. 

 

Půdní agar s bengálskou červení 

Půdní extrakt - 1000 ml (V 1200 ml vody nechat vařit 1 kg zahradní zeminy pod dobu 1 

hodiny, po té nechat sedimentovat a nakonec zfiltrovat) 

Agar - 20 g 

Bengálská červeň - 0,07 g 

Sterilizovat 30 min při 121°C, pH =7. 
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Trichoderma selective medium (TSM a TSMC)  (Samuels et Hebbar 2015): 

Základní medium (TSM) 

MgSO4·7xH2O - 0,2 g 

K2HPO4 - 0,9 g 

KCl - 0,15 g 

NH4NO3 - 1,0 g 

Glukóza - 3 g 

Chloramfenicol - 0,25 g  

Fenaminosulf - 0,3 g 

Quintozene - 0,2 g  

Bengálská červeň - 0,15 g 

Agar - 20 g 

Voda - 1 l 

Autoklávovat 25 minut při 110 °C. 

TSMC: Po zautoklávování základního media přidat 0,2 g kaptanu.  

 

Trichoderma medium E (TME) - Samuels et Hebbar (2015): 

I. základní medium 

V8 džus - 200 ml 

Glukóza - 1 g 

Agar - 15 g 

Destilovaná voda – 800 ml 

Autoklávovat 25 minut při 110 °C. 

 

II. Antimikrobiální látky přidat do chladnoucího základního media 

Neomycin sulfát (1%) - 0,1 g 

Bacitracin (1%) - 0,1 g 

Penicillin G (1%) - 0,1 g 

Chloroneb - 0,1 g 

Chlortetracyklin hydrochlorid - 0,025 g 

Nystatin (0,25%) - 0,020 g 

Propionát sodný  - 0,5 g 

Alkylaryl polyether alkohol - 2,0 ml 

 

Příprava zrnité sadby 

Ve vodě vaříme zrna obilovin dokud nezačnou praskat. Pak uvařené a odkapané zrno obilovin 

smíchané s 5 % sádry naplníme do mléčných sklenic nebo plastových kelímků a uzavřeme 

zátkou z buničité vaty. Po té je sterilizujeme v autoklávu po dobu 2 hodin při teplotě 121 °C. 

Vysterilizované zrno pak za aseptických podmínek (nejlépe ve flow-boxu) zaočkujeme 

bločkem agaru s narostlou kulturou hlívy nebo Trichoderma. 

Zaočkované sklenice nebo kelímky s prorůstajícím myceliem umístíme v čisté místnosti na 

policích při teplotě blízké 24 °C, která je optimální pro růst mycelia. Zaočkované zrno v 

nádobách pravidelně sledujeme a misky či sklenice, ve kterých vidíme růst kultury 

konkurenčních černě, hnědě a jinak zbarvených hub vyřazujeme jako zkontaminované.  
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Příprava substrátu z pelet z pšeničné slámy 

Hodnocení na přirozeném substrátu se provádí na pšeničných peletách o vlhkosti okolo 70-

72%. Suché pšeničné pelety (1000 g) se zaliji vroucí vodou (2500 ml) v nádobě s víkem o 

objemu minimálně 12 litrů a nechají se minimálně 15 minut bobtnat. 

 

Hodnocení na agarových miskách 

Hodnocení se provádí na 2% sladinovém agaru bez přídavku antibiotik na 90 mm Petriho 

miskách. Nejprve jsou připraveny na sladinovém agaru 7 dní staré čisté kultury Pleurotus a 

Trichoderma (kultivace při 25°C, ve tmě). Poté jsou kultury naočkovány na Petriho misky proti 

sobě vždy 2 cm od okraje. K tomu jsou Pleurotus a Trichoderma naočkovány samostatně na 

Petriho misky. Pro každou variantu je vždy minimálně pět opakování. Naočkované misky jsou 

uloženy do termostatů k inkubaci ve tmě při teplotě 25 °C. Po třech a pěti dnech jsou změřeny 

velikosti kolonií Pleurotus a Trichoderma na miskách, kde rostou oba druhy současně a to ve 

směru k druhému taxonu a také  ve směru, kde k ovlivnění druhým organismem nedocházelo. 

Je také hodnoceno tvar linie styku obou hub (zda dochází k tvorbě baráže či nikoliv). Také je 

změřena velikost kolonií na miskách kde rostou druhy Pleurotus a Trichoderma samostatně. Je 

porovnána průměrná velikost kolonií Pleurotus vyrostlých na miskách, kde rostla tato houba 

samostatně a velikost kolonie vyrostlých na miskách kde byla společně s druhem z rodu 

Trichoderma. Výsledkem je hodnota inhibice růstu Pleurotus. 

  

Obr. č. 8 a 9 – Kolonie Pleurotus ostreatus na 2% sladinovém agaru 
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Obr. č. 8 a 9 – Kolonie Trichoderma pleuroti (vlevo) a Pleurotus ostreatus (vpravo) na 2% 

sladinovém agaru 

 

Jako příklad je zde výsledek hodnocení zpomalení růstu v případě vybraných kmenů Pleurotus 

ostreatus (Graf č. 1) a Pleurotus pulmonarius (Graf č. 2) druhem Trichoderma pleuroti. 

V případě druhu P. ostreatus se zpomalení růstu pohybovalo v rozmezí 6,84 – 17,82 % a 

v případě druhu P. pulmonarius se zpomalení růstu pohybovalo v rozmezí 14-25 % 

 

 
Graf č. 1 - Zpomalení růstu Pleurotus ostreatus při interakci s druhem Trichoderma pleuroti  
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Graf č. 2 - Zpomalení růstu Pleurotus pulmonarius při interakci s druhem Trichoderma pleuroti  

 

Hodnocení na pšeničných peletách 

Při tomto hodnocení se pšeničné pelety připravené výše uvedeným způsobem vloží do PE-HD 

rukávu kalibru 12 cm o délce 45 cm, který se na obou koncích uzavře molitanovými zátkami, 

aby ke kultuře houby byl přístup kyslíku, a sterilizuje se při teplotě 110°C po dobu 25 minut. 

Sterilizace se opakuje 2-krát po 24 hodinách z důvodu zničení všech mikroorganismů, které se 

na peletách vyskytují a které výrazně ovlivňují vztah hlíva a Trichoderma. Poté je na jednom 

konci rukávu (cca 5 cm od okraje) provedena inokulace myceliem hlívy a na druhém konci 

myceliem druhu z rodu Trichoderma. Jako inokulum se použije 7 dní stará kultura narostlá ve 

formě zrnité sadby. V místě inokulace je rukáv sterilně rozříznut, je provedena inokulace a 

rukáv je uzavřen 5 cm širokým pásem Parafilmu. Takováto kultura se lépe rozvíjí na 

pšeničných peletách, než pokud je jako inokulum použita kultura narostlá na agarovém živném 

medium. Jako kontrola slouží Pleurotus a Trichoderma naočkované samostatně do jiných 

rukávů s pšeničnými peletami. Pro každou variantu je vždy minimálně pět opakování. 

Naočkované rukávy jsou uloženy do termostatů k inkubaci ve tmě při teplotě 25°C. Po 7, 14 a 

21 dnech jsou změřeny velikosti kolonií Pleurotus a Trichoderma v rukávech, kde rostou oba 

druhy současně a to ve směru k druhému taxonu. Je také zhodnoceno, zda dochází k tvorbě 

baráže či nikoliv. Také je změřena velikost kolonií v rukávech kde roste Pleurotus a 

Trichoderma samostatně. Je porovnána průměrná velikost kolonií Pleurotus vyrostlých v 

rukávech, kde byla tato houba samostatně a velikost kolonií vyrostlých v rukávech, kde byla 

společně s druhem z rodu Trichoderma. Výsledkem je hodnota inhibice růstu Pleurotus. 
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Obr. č. 10 a 11 – Kolonie Trichoderma pleuroti (vlevo) a Pleurotus ostreatus (vpravo) 

v rukávu na pšeničných peletách. 

 

III) SROVNÁNÍ „NOVOSTI POSTUPŮ“ OPROTI PŮVODNÍ METODICE, PŘÍPADNĚ JEJICH 

ZDŮVODNĚNÍ, POKUD SE BUDE JEDNAT O NOVOU NEZNÁMOU METODIKU (§ 2, ODST. 1, 

PÍSM. A, BOD 2 ZÁKONA Č. 130/2002 SB.) 

Dosud nebyla vypracována metodika pro hodnocení odolnosti kmenů rodu Pleurotus vůči 

houbám z rodu Trichoderma. 
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IV) POPIS UPLATNĚNÍ METODIKY, PRO KOHO JE URČENA, JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE 

UPLATNĚNA. 

Metodika slouží pro: 

 stanovení odolnosti / citlivosti druhů Pleurotus ostreatus a P. pulmonarius vůči škodlivým 

druhům hub z rodu Trichoderma, především proti druhu T. pleuroti. 

Metodiku mohou využívat všechny pracoviště mající potřebné technické a personální 

vybavení, jsou schopny pěstovat houby a mají podmínky pro práci kulturami mikroorganismů 

a. Jsou to jak nestátní subjekty, tak orgány státní správy (např. ÚKZÚZ). 

 

V) EKONOMICKÉ ASPEKTY 

Předpokládané ekonomické přínosy jsou dvojího typu. První je přínos pro uživatele metodiky 

jako subjektu, který bude testovat jednotlivé kmeny hlívy, za služby ve formě  komerční 

zakázky týkající se zhodnocení odolnosti kmenů hlív vůči škodlivým houbám z rodu 

Trichoderma. Druhý přínos, který je tím hlavním přínosem spočívá ve zvýšení výnosu 

pěstované hlívy ústřičné a to díky tomu, že budou více pěstovány kmeny hlívy ústřičné 

odolnější vůči škodlivým houbám z rodu Trichoderma.  Při pěstování hlívy ústřičné ve firmě 

Ing. Rudolf Ryzner bylo v roce 2013 v době největšího poškozování kultur hlívy ústřičné 

druhem Trichoderma pleuroti sklizeno v průměru 2,59 kg plodnic hlívy ústřičné z jednoho 

pěstebního bloku. Potenciál výnosu z jednoho pěstebního bloku je minimálně okolo 3,5 kg 

plodnic hlívy ústřičné, tedy o 0,91 kg více. Velkoobchodní cena, za kterou tato pěstírna 

prodávala plodnice hlívy, byla 48 Kč /kg. Pokud by se podařilo pěstováním odolnějších kmenů 

hlív zvýšit výnos jen o 0,5 kg na 1 pěstební blok, došlo by ke zvýšení finančního výnosu o 24 

Kč z jednoho bloku. Pokud pěstitel bude hlívu pěstovat v menší pěstírně na 500 blocích / jedna 

pěstební komora / 1 jedna pěstební šarže tak by se jeho finanční příjmy zvedly v průměru o 12 

000 Kč při uvedené velkoobchodní ceně. Při předpokládaném provozu pěstírny, kdy pěstírna 

bude navážet a následně sklízet hlívu z nových šarží pěstebního substrátu po 14 dnech, tedy 

bude 25 šarží během 1 roku, tak by se jeho roční finanční příjmy zvedly o 300 000 Kč. 
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