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"Praktické otázky správy sbírek„

Choroby a škůdci růží
Eliška Nováková

Čím jsou růže ohroženy?

Choroby
• virózy
• bakteriózy
• mykózy

Škůdci
• saví
• způsobující požerky
• způsobující svinování listů
• minující

Poruchy a poškození
• deficience
• poškození POR

Choroby
• růže ztrácí svoji estetickou hodnotu
• velké rozdíly ve vnímavosti u jednotlivých odrůd růží
problémem je, že přesné informace chybí
• preventivní opatření
volba sponu, výživa, zálivka
rostlina, která netrpí stresem, je mnohem více odolná
• důležitá včasná identifikace patogena a následná ochrana
proti němu
v opačném případě hrozí v některých
případech i úhyn rostliny

Virózy
• růže mohou být napadány
několika druhy virů
• obdobné projevy
diskolorace

listové

• nepoužívat pro množení!
• nelze provádět kurativní OR
• likvidace napadených rostlin

Jennifer Olson

Bakteriózy
Bakteriální nádorovitost růže
(Rhizobium radiobacter/
Agrobacterium tumefaciens)
• vniká přirozenými otvory/
poraněními
• na kořenech či kořenovém krčku
tvorba nádorů
na napadených
částech několik let
rozpad
(za 2–3 roky) a zamoření půdy
• OR: likvidace napadených rostlin
společně s půdou v okolí kořenů
zabránění kontaminace okolní půdy
pro další rostliny

I. Šafránková

Mykózy
Plíseň růže (Peronospora sparsa)
• závažná u skleníkových kultur, ve venkovních
podmínkách se téměř nevyskytuje
• povlak bělavé barvy (sporangiofory) na spodní
straně listů
• na lícní straně nepravidelné žlutavé až
nafialovělé skvrny
• chladnější počasí, kolísání teplot a RVV

• OR: prevence
dostatek světla,
nepřehuštěné porosty a větrání, zálivka
podmokem; kurativní ochrana
opakovaná aplikace fungicidů (Delan 700
WDG, 0,07 % ; do počátku skanutí z povrchu listů
0,7 kg/ha ; 200-1000 l vody/ha plošné použití; Aliette 80 WG 0,25 %)

Alan Windham

Mykózy
Padlí růže (Podosphaera pannosa)
• první příznaky se objevují již během ½
IV na nových listech
• patogen přezimuje myceliem v
pupenech
• suché počasí ( RVV pro klíčení spor a
střídání teplot
rychlý rozvoj)

• OR: preventivně aplikace síry v
předjaří; kurativní
postřik od
prvních příznaků (Discus 0,2–0,3 kg/ha, Collis
0,6 l/ha, Domark 10 EC 0,25 kg/ha, apod.)
opakovaná aplikace během vegetace
!Pro včasnou detekci nutné pravidelné kontroly v porostu, první
příznaky nenápadné v úžlabí lisů
při opt. podm. rychlý rozvoj, ve
sklenících je účinná ochrana zajistitelná i aplikací síry!

Mykózy
Rzivost růže (rod Phragmidium)
• první příznaky se objevují již koncem
IV
drobné aecia se sporami
šíření vzduchem
• patogen přezimuje na opadaných listech
• klíčení spor (ovlhčení a teplota 18–20 °C)

• OR: prevence
likvidace
opadlého listí, postřik od prvních
příznaků (Horizon 250 EW 0,1 % 1 × za rok,
Score 250 EC
, Dithane
DG Neotec 2 kg/ha, apod.) opakovaně 3–
5×
0,02 % do počátku skanutí , max 2×

jaro - aecia

léto - uredia

podzim - telia

I. Šafránková

I. Šafránková

J. Rod

Mykózy
Černá skvrnitost růže (Marssonina rosae)
• první příznaky počátek V
černé
skvrny s paprsčitým okrajem
předčasný opad listů, menší násada
květů, mrazuodolnost
• patogen přezimuje zejména na opadlých
listech
• klíčení spor (opt. podm. vlhko a teplo
svrchní zálivka)

• OR: prevence
likvidace opadlého
listí, aplikace Cu přípravků v předjaří;
kurativní
Collis 0,6 l/ha, Discus 0,2–0,3 kg/ ha
max. 3 × rok, Dithane M 45 2 kg/ ha 200–600 l/ha, apod.)
opakovaně 2–4 ×

Mykózy
Antraknóza růže (Sphaceloma rosarum)
• první příznaky již během pozdního
jara
kruhové načervenalé skvrny
s vyběleným středem
středy
vypadávají
• patogen přezimuje na opadlých listech

• OR: prevence
likvidace opadlých
listů, postřik preventivně, nejpozději
při projevení prvních příznaků
(Airone SC 2,8 l/ha max 5 × za rok, Discus 0,02–0,025 %,
Dithane DG Neotec 2 kg/ha, Horizon 250
EW 0,1 % 1 × za rok apod.) opakovaně 2–4 ×
!Stejná ochrana i v případě ostatních skvrnitostí
Cercospora rosicola!

Mykózy
Skvrnitost zelené kůry
(Coniothyrium wernsdorffiae)
• často napadány podnože
• na jaře velké tmavé skvrny na
zelených i starších výhonech
kůra
se odlupuje
část výhonu nad
napadením odumírá

J. Malyutina

• pozor na přehnojení dusíkem

• OR: postižené výhony je nutné spálit,
ošetření ran po provedeném řezu

J. Malyutina

Mykózy
Šedá hniloba růže (Botrytis cinerea)
• hniloba poupat, tečkovitost poupat,
nekróza tvaru V na listech,
červenohnědé skvrny na výhonech
• podmínky pro vznik a šíření RVV
• patogen přezimuje myceliem na
napadených částech

• OR: prevence
vzdušné a slunné
stanoviště, přihnojení draselnými
hnojivy za vegetace, aplikace
fungicidů od stadia poupat (Mythos
30 SC 0,15–0,25 %, Moon Privilege 0,5 l/ha,
apod.)

Škůdci
• saví
mšice, sviluška, pidikřísek
• způsobující požerky
pilatky, čalounice, zlatohlávci
• způsobující svinování listů
pilatky
• minující
tvorba listových min
drobniček
• hálkotvorní
tvorba hálek
žlabatky
• nutná vizuální kontrola rostlin, monitoring, sledování
symptomů
včasné ochranné opatření

Saví
Kyjatka růžová (Macrosiphum rosae)
• poškozují rostliny sáním
listy či poupata
mohou vadnout a zasychat
zakrnělé
květy, povrch pokryt medovicí
• vajíčka přezimují na růžích

• OR: aplikace insekticidů při objevení škůdce
(Calypso 480 SC 0,025 %, Karate se Zeon
technologií 5 CS 0,03 %, Mospilan 20 SP 0,04 % ,
Gazelle apod.)

!Může být napadána i dalšími druhy mšic m.
broskvoňovou, m. makovou, apod.!

J. Beránek

Saví
Sviluška chmelová (Tetranychus urticae)
• Posátí lze zaměnit s poškozením pidikříska
menší skvrny
stříbřitost listů (případně
pavučinka)
• Několik generací ročně (ve skleníku
nepřetržitě)
• Přezimují oplodněné samičky v úkrytech
(t 10–12 °C opouštějí úkryty
sání)

• OR: při výskytu aplikace akaricidů na savé
škůdce
Nissorun 10 WP 0,8 kg/ha, Vermitec
EC 0,06 %, Warrant 700 WG 0,015 %

J. Rod

Saví
Pidikřísek šípkový (Edwardsiana rosae)
• Při kladení samička nařezává kůru
zduření a hnědé zbarvení
• Na jaře
larvy sají na rubu listů
sáním vznikají na lícní straně listů bělavé
skvrnky
žloutnutí, opadávání
• dospělce poznáme dle odskakování!
• ohroženy porosty na suchých a slunných
stanovištích
• vajíčka přezimují na mladém dřevě

• OR: nebývá nutná, odstranění napadených
částí, pravidelný řez, chem. or. při
objevení škůdce (Calypso 480 SC 0,2–0,25 l/ha,
Decis Mega 0,01–0,015 %, Mospilan 20 SP 0,15 kg/ha,
Steward 100 g/ha, apod.)

http://www.flickr.com/photos/77849983@N0

Způsobující požerky
Pilatka růžová (Allantus cinctus)
• v průběhu V samičky kladou vajíčka na rubu
listů
starší larvální stadia způsobují
okénkový žír, až holožír
střední žilky
zůstávají
• při vyrušení se larvy spirálovitě stáčejí
• preferují suchá a teplá stanoviště
• kuklí se v pahýlech po odstřižených výhonech
(larva se zavrtává až 20 cm hluboko, později
jsou výhony ucpány pilinami

• OR: sběr housenic; na počátku jara aplikace
insekticidů (Calypso 480 SC 0,2–0,25 %, Decis
Mega 0,01–0,015 %, Reldan 22 1,3–2,7 l/ha)
!Podobné poškození
skeletování listů mohou
způsobovat i jiné druhy pilatek (pilatka ovocná, pilatka
listová)
stejné insekticidy jako u pilatky růžové!

Způsobující požerky
Čalounice růžová (Megachile centuncularis)
• na okrajích listů obloučkovité výkusy
• OR: není nutná

Zlatohlávek huňatý (Tropinota hirta)
Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)
• dospělí brouci ožírají květy
• OR: neprovádí se

Způsobující požerky

https://www.galerieinsecte.org/galerie/view.ph
p?ref=173408

Pilatka dřeňová (Cladardis elongatula)
Pilatka prýtová (Ardis pallipes)
• oba druhy
vyžírání vnitřní části
výhonů
vadnou a zasychají;
1 generace za rok
• na průřezu chodbičky
• p. dřeňová chodbičky ; p. prýtová
• dorostlé larvy opouštějí výhony
přezimování v kokonech
kuklení na
jaře
V–IV kladení v blízkosti řapíků (p.
dřeňová) nebo vrcholků mladých výhonů
(p. prýtová)

• OR: napadené výhony odřezat,
insekticidy v době letu samiček ½ IV

A. LeBerre

http://www.jikl.cz/blanokridli/184
0-pilatka-drobna-housenice.html

Způsobující svinování listů
Pilatka drobná (Blennocampa pusilla)
• samice kladou vajíčka v V–VI
housenice, jsou
zpočátku bílé, později rohlíčkovitě prohnuté,
jasně zelené
• nakusují pletivo listů podél hlavní žilky
listy
se svinují do trubiček
ochrana + potrava
žloutnutí a opadávání
• odrůdy s lesklými a tuhými listy, které pocházejí z
R. rugosa jsou odolnější
• VII opouštějí rostlinu
larvy přezimují v půdě

• OR: odstranění napadených částí před opuštěním
housenic, kurativní
před svinutím listů
(Besamid 500 kg/ha, při přípravě půdy pro pěstování, max 1 × za 3 roky, Calypso
480 SC 0,2–0,25 %, Spin Tor 0,6 l/ha)

J. Beránek

Minující
Drobníček zahradní (Stigmella centifoliella)
• kladení vajíček na rub listů
vlnitá mina s
trusem uprostřed (housenka žije v mině VI–VII
a IX–X)
• OR: nebývá nutná, odstranění napadených
částí

J. Rod

Hálkotvorní
Žlabatka růžová (Diplolepis rosae)
• kladení vajíček do pupenů
zvýšení
meristematické aktivity
uvnitř hálky
probíhá vývoj larev
• časté u planých kultur
• OR: není nutná, pouze estetické poškození

M. Zuziova

Abionózy

• deficience živin
nestandartní
zbarvení listové plochy
• Fe
chloróza nejmladších listů,
hlavní žilnatina zůstává zelená
• Mg
mezižilková („stromečková“)
chloróza
•K
okrajová listová chloróza a
nekróza

Abionózy
• růže mohou být poškozeny i v důsledku
špatně zvolené chemické ochrany!
• vysoká citlivost vůči herbicidům
poškození nejen úletem, ale i výparem!
• kdy aplikovat
nehrozí-li úlet, nadměrný
výpar, následný smyv přípravku
• jak aplikovat
doporučená koncentrace,
dobře vytvořená suspenze

!Důležité je střídání účinných látek, aby nedošlo ke
snížení účinnosti na aplikovaný škodlivý organismus!

Děkuji za Vaši pozornost.

