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1 Úvod 
 
Okrasné rostliny představují nedílnou a nezbytnou součást našeho života a pro většinu lidí jsou 
samozřejmostí. Vypěstování a udržování rostlin, které plní svou estretickou hodnotu, však často 
naráží na nejrůznější problémy. Informací o chorobách a škůdcích okrasných rostlin je české 
literatuře stále velmi málo. U běžně pěstovaných druhů okrasných rostlin lze nalézt informace  
o příznacích, někdy i možnostech léčení, ve starší literature či na internetu. Kromě běžně se 
vyskytujích chorob a škůdců se objevují i nové, o nichž nejsou informace běžně dostupné či zcela 
chybí.  
Předložená publikace by měla umožnit na základě symptomů rychle se rozhodnout o jaké 
onemocnění se jedná, zda je způsobeno patogeny, škůdci či abiotickými faktory a zda je či není 
nutné co nejrychleji zasáhnout. Uvedeny jsou nejčastěji se vyskytující poruchy, poškození, 
choroby a škůdci pěti vybraných druhů okrasných rostlin.   
  
 

 

2 Cíl metodiky 
 
Cílem metodiky je vypracování pomůcky usnadňující identifikaci původců onemocnění či poruch 
a poškození na základě symptomů u vybraných druhů okrasných rostlin r. Hemerocallis, Iris, 
Paeonia, Rosa a Rhododendron a navrhnout vhodná ochranná preventivní, případně kurativní 
opatření. 
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3  Hemerocallis L. 
 

Způsob pěstování denivek výrazně ovlivňuje jejich zdravotní stav a následně i vzhled  
a životnost. Na nevhodných stanovištích, tj. vlhkých či přehnojených, nebo po delším období 
teplého vlhkého počasí se objevují na listech nápadné skvrny, jejichž původci jsou nejčastěji 
mikroskopické houby.  
 

 

3.1  Choroby denivky 
 
3.1.1  Virózy denivky 

K méně častým onemocněním 
denivek patří virózy. Napadení virem 
Tobacco ringspot virus (TRSV) se projevuje 
na listech drobnými světle zelenými, 
nažloutlými až bělavými skvrnkami či 
čárkami. U některých kultivarů je skvrnitost 
málo nápadná a může uniknout pozornosti. 
Podobným způsobem ale mohou rostliny 
reagovat např. na nedostatek živin, poško-
zení hmyzem, nepříznivé počasí, úlet pestici-
dů aj. Virus se přenáší mechanicky (např. při 
dělení rostlin) a živočišnými vektory (např. 
háďátka, mšice, svilušky aj.). U některých 
druhů rostlin byl zaznamenán přenos tohoto 
viru také pylem a semeny. Protože postižené 
rostliny nelze vyléčit, ani je použít k dalšímu 
rozmnožování a představují zdroj infekce, je 
nezbytné jejich odstranění a likvidace.  

Virózní listy denivky 
 

 
 
3.1.2  Bakteriózy denivky 
 
3.1.2.1 Bakteriální hniloba kořenového krčku a kořenů denivky  
          Pectobacterium carotovorum (Jones 1901) Waldee 1945 
 

Prvními příznaky hnilob kořenů a kořenového krčku je rychlé žloutnutí listů a opad 
květních poupat. U většiny listů žloutnutí obvykle postupuje od špiček k bázi, aniž by se na nich 
tvořily skvrny či pruhy. Často jsou postiženy všechny listy v trsu. Původcem jsou bakterie 
Pectobacterium carotovorum způsobující změknutí až zkašovatění dužnatých částí doprovázené 
nepříjemným zápachem (připomíná shnilé brambory).  
Z půdy pronikají bakterie drobnými rankami do pletiv v blízkosti kořenového krčku. Pokud je 
půda hodně vlhká, šíří se bakterie velmi rychle a způsobí uhynutí celého trsu.  
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Preventivní opatření zahrnují výsadbu do propustných půd, případně provzdušnění těžších půd 
organickým materiálem, nepřehnojování a umírněná zálivka. Zajištění dostateční cirkulace 
vzduchu, nevysazovat vnímavé kultivary na místo po odstraněných rostlinách. Pokud je 
infikována pouze malá část trsu, lze poškozená pletiva odstranit, řezné rány nechat zaschnout  
a následně vysadit na sušší stanoviště. Vysazovat pouze nepoškozené části. Většinou je nezbytné 
celý trs i s půdou vyjmout a zlikvidovat. Jednou z možností jak předcházet problémům je před 
výsadbou namočit všechny nové rostliny 20 minut do roztoku Sava a vody (1:3). Chemická 
ochrana denivek proti bakteriím není v současné době k dispozici. 
 
 
3.1.3    Mykózy denivky 
 
3.1.3.1   Hnědá listová pruhovitost denivky  

  Aureobasidium microstictum (Bubák) W.B. Cooke (1962) 
 

Původcem nejčastější choroby denivek je houba A. microstictum, dříve byla uváděná i pod 
dalšími jmény, např. Collecephalus hemerocallidis, Kabatiella microsticta nebo Gloeocephalus 
hemerocalli. Hostiteli patogenu jsou i další druhy č. Liliaceae a Amaryllidaceae. 

 Název onemocnění je odvozen od charakteristického hnědého pruhu pletiva podél střední 
žilky listu s přechodnou chlorotickou zónou do zdravého pletiva. Žloutnutí často vychází 
ze špičky listu a následkem rychle postupující nekrotizace se tvoří hnědý pruh. Silně infikované 
listy se svrašťují a odumírají.  

 
Hnědá listová pruhovitost denivky Poškození slunečním zářením 

 
Na sekundárně infikovaných listech se tvoří drobné rezavé skvrny, které se postupně 

protahují do větší oválných, prodlužujících se ke špičce a bázi lisu. Pokud skvrna zasáhne střední 
žebro listu, dochází k zasychání pletiva od léze ke špičce listu a od středu čepele k okrajům listu. 
Následkem odumírání listů může být snížena produkce květů. Za podmínek příznivých pro rozvoj 
houby, tj. chladného a vlhkého počasí, lze po obou stranách nekrotických skvrn pozorovat  
(pod lupou) bělavé rozmnožovací orgány. Uvolňované konidie se šíří na další listy stékající 
vodou při dešti či závlaze postřikovači nebo odstřikujícími kapičkami na sousední rostliny. 
Přenos je možný i mechanicky dotykem listů, na rukou či nářadí, zejména pokud jsou listy 
ovlhčeny. Často jsou silně infikovány listy uvnitř trsu a v deštivém létě mohou infekce na sebe 
plynule navazovat. Patogen přezimuje ve zbytcích napadených listů. V odumřelém pletivu 
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starých listů se tvoří sklerocia, jimiž patogen přezimuje a která jsou zdrojem nových infekcí.  
Jednotlivé kultivary se liší vnímavosti k patogenu, rezistentní kultivary dosud nejsou známy.  

Podobné symptomy mohou být vyvolány i houbami r. Colletotrichum. V odumřelém 
pletivu se později vytvářejí charakteristické ostnité acervuli, které jsou dobře viditelné pod lupou 
jako malí bělaví až narůžovělí „ježci“ s velkými černými bodlinami. Konidie jsou přenášeny 
větrem, deštěm, při zpracování půdy nebo lidmi (na oděvu) a vyvolávají nové infekce. Houba 
přezimuje na odumřelých rostlinných zbytcích. Výskyt onemocnění je pravděpodobnější  
v přehuštěných výsadbách, u bujně rostoucích denivek, na začátku vegetačního období  
a za teplého vlhkého počasí. Za suchého teplého počasí nepředstavuje vážné ohrožení, protože 
teploty nad 32 °C jsou pro vývoj patogena limitující. 
 
Ochrana  
Ochranná opatření proti houbovým původcům listových skvrnitostí denivky jsou založena 
především na preventivních opatřeních: výsadba na slunná či mírně zastíněná stanoviště, 
zabránění dlouhodobému ovlhčení listů, závlaha ke kořenům (postřikovače nejsou vhodné), 
průběžné odstraňování napadených listů, na konci vegetace odstranění a likvidace odumřelých 
listů. Rostliny je nutné vysazovat v širším sponu, aby se minimalizoval přenos odstřikujícími 
kapkami a bylo zajištěno rychlé osychání pletiv vlivem dostatečného proudění vzduchu. Mezi 
základní opatření patří i zákaz ošetřování a manipulace s ovlhčenými rostlinami!  
V porostech denivek s pravidelným výskytem pruhovitosti, u vysoce vnímavých kultivarů  
a především za příznivých podmínek pro rozvoj patogenu, se provádí preventivní fungicidní 
ošetření na jaře od počátku růstu 3–4 aplikacemi v 14denních intervalech, případně od prvních 
příznaků kdykoliv během vegetace. Rostliny, které byly v předchozím roce silně napadeny, se 
preventivně ošetřují na jaře, jakmile se objeví nové listy, ještě před vytvořením prvních příznaků. 
K tomuto účelu lze využít fungicidy obsahující účinnou látku thiophanate-methyl a myclobutanil, 
dále chlorothalonil, propiconazole, triadimefon, azoxystrobin, flutolanil a mancozeb., např. 
Baycor 25 WP, Captan 50 WP, Delan 700 WDG, Dithane M 45, Horizon 250 EW, Talent aj.  
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3.2  Škůdci denivky 
 
3.2.1  Bejlomorka 

Contarinia quinquenotata F. LÖW 1888 
 
  Květy denivek poškozuje na počátku 
kvetení bejlomorka Contarinia quinque-
notata. Její larvy způsobují abnormální 
naduření a deformace poupat. Krátce před 
kvetením bejlomorky kladou vajíčka  
do poupat a vylíhlé larvy je postupně 
vyžírají. V jenom poupěti může být až 300 
larev. Larvy opouštějí poupata a kuklí se 
v půdě, kde přezimují. Na jaře se líhnou 
dospělci a začíná nový vývojový cyklus. 
Bejlomorky upřednostňují časně kvetoucí 
denivky se žlutými květy.  
 
Ochrana 
 
Při ojedinělém výskytu postačí nápadně naduřelá poupata odlomit (2. pol. května, červen)  
a zlikvidovat (uložit do uzavíratelného mikrotenového sáčku a vyhodit do popelnice, v žádném 
případě na kompost). Chemická ochrana většinou není nutná, pouze při masovém či opakovaném 
výskytu lze preventivně ošetřit právě se objevující poupata, např. přípravky na bázi deltamethrinu 
(např. Decis Flo). Ošetření se provádí dvakrát v intervalu 10 dnů.  
 

 
3.2.2  Třásněnky 

Frankliniella sp. 
 

Třásněnkami bývají poškozeny především červené květy denivek. Dospělci i nymfy třásněnek 
poškozují pletiva sáním. Na květech a listech se objevují stříbřitě bílé tečkovité či čárkovité 
skvrny. Silně napadené květy a listy zaostávají v růstu, deformují se, hnědnou a zasychají. Pokud 
jsou posáta již poupata, mohou ještě před otevřením uhynout. Zjistit přítomnost třásněnek ještě 
před objevením se prvních symptomů je sice obtížné, ale poklepem podezřelých částí denivky 
nad listem tuhého bílého papíru se mohou na něm objevit rychle se pohybující třásněnky, které 
jsou na slunečním světle dobře viditelné. K ochraně proti třásněnkám na okrasných rostlinách 
jsou povoleny např. Nurelle D, Talstar 10 EC aj.  
 
Denivky bývají také poškozovány mšicemi a plži.  
 
 
  
 
 

 
Poupata denivky poškozená bejlomorkou 
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4  Iris L. 
 

4.1  Choroby kosatce 
 
4.1.1  Virózy kosatce 
 

Na kosatcích bylo zaznamenáno 
několik druhů virů (Bean yellow mosaic 
virus – BYMV, Iris mild mosaic virus – 
IMMV, Iris severe mosaic virus – ISMV, 
Iris yellow spot virus – IYMV a Narcissus 
latent virus), z nichž některé mohou výrazně 
snížit vitalitu rostlin. Napadení se projevuje 
chlorotickou mozaikou listů, skvrnitostí 
květů a odumíráním rostlin. 

Kosatce napadené IMMV na jaře 
později raší, rostliny jsou zakrnělé,  
na mladých listech a poupatech se objevují 
světle a tmavě zelené skvrny protahující se 
podél žilek. Dospělé listy jsou skvrnité, 
květy na zkrácených stopkách jsou menší,  
na žlutých květech se tvoří bílé kresby,  
na bílých červené. Virus se přenáší 
mechanicky šťávou a mšicemi.  

Mezi jednotlivými kultivary jsou 
značné rozdíly v citlivosti.  

 

 

 
Virózní listy kosatce 
 

Při napadení IYMV se na mladých listech tvoří mozaika podél žilnatiny. Krátce před 
rozkvětem se mění mozaika na poupatech na žlutozelené, příp. modrozelené páskování a květy 
jsou nerovnoměrně vybarveny. Infikované rostliny předčasně hynou. Virus se přenáší mšicemi.  
 

Symptomy viru ISMV jsou zpočátku velmi nenápadné, projevující se žlutozelenými 
proužky na vnější straně či ve středu listů. U silně infikovaných rostlin se symptomy zvýrazňují, 
listy se deformují a rostliny zaostávají v růstu. U modře, bíle a žlutě kvetoucích kultivarů je 
patrná změna zbarvení. Silně napadené rostliny předčasně odumírají. Virus je přenosný mšicemi.  
 
 
Ochrana 
 
Chemická ochrana proti virům není k dispozici, aplikace insekticidů proti přenašečům je jen málo 
účinná. Napadené rostliny je nutné odstranit a zlikvidovat.  
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4.1.2     Bakteriózy kosatce 
  
4.1.2.1  Bakteriální měkká rizomová hniloba kosatce 
           Pectobacterium carotovorum (Jones 1901) Waldee 1945 
 

Výsadby kosatců mohou být znehod-
noceny bakteriemi P. carotovorum, které 
způsobují hnilobu rhizomů. Hostiteli 
bakterie jsou i četné druhy okrasných rostlin, 
zeleniny a polních plodin. Bakterie pronikají 
do pletiv přirozenými otvory či drobnými 
ranami, které vznikají při ošetřování, přesa-
zování a dělení rostlin, po poškození škůdci 
apod.  

Rašící listy na jaře žloutnou  
a zasychají, a lze je snadno oddělit  
od rhizomu. Od báze listů a květních stvolů 
se mohou šířit vodnaté tmavě zelené skvrny, 
které hnědnou a zahnívají. Nápadný je  
nepříjemný zápach připomínající shnilé 
brambory. Napadeny jsou i rhizomy, u nichž 
postupně vyhnívá vnitřní část, takže 
v konečné fázi zůstává pouze vnější pokožka 
a otvory po odumřelých kořenech. Bakterie 
přezimují na infikovaných rostlinných zbyt-
cích a v půdě. Šíří se především závlahovou 
vodou, na nářadí a s infikovanými rostli-
nami. Výskyt patogena podporují vyšší  
teploty, vysoká půdní vlhkost a povrchové 
ovlhčení rostlin, nedostatek draslíku a vápní- 
ku.  
 
Ochrana  
 
Základem jsou preventivní opatření, tj. mělká 
výsadba, vyrovnaná výživa, dostatečná zásoba 
fosforu, nepřehnojování dusíkem, drenáž půdy, 
vhodný způsob závlahy a včasné odstranění 
napadených částí či celých rostlin včetně přilehlé 
půdy. Fungicidní ochrana měďnatými přípravky není dostatečně účinná.  
 
 
 
 
 
 

 

 
Měkká bakteriální rhizomová hniloba kosatce 
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4.1.3    Mykózy kosatce 
 
4.1.3.1 Listová skvrnitost kosatce 
          teleomorfa: Davidiella macrospora (Kleb.) Crous & U. Braun (2003) 
                               syn. Mycosphaerella macrospora  
            anamorfa:  Helminthosporium gracile Wallr., (1833) 
                              syn. Heterosporium gracile, H. iridis, Cladosporium iridis 
 
            Nejznámější chorobou kosatců je listová skvrnitost způsobená houbou Helminthosporium 
gracile. Mezi jednotlivými druhy i kultivary kosatců se vyskytují značné rozdíly ve vnímavosti 
k uvedenému patogenu. Za vysoce vnímavé jsou považovány I. barbata a I. germanica,  
za odolné I. sibirica a jeho hybridy. Hostiteli patogenu jsou i další druhy okrasných rostlin, např. 
Hemerocalis, Fresia, Narcissus a Gladiolus.  

Patogen sice může napadat všechny nadzemní části kosatce, ale většinou bývají 
poškozeny pouze listy. Na nich se tvoří nejprve malé vodnaté tmavě zelené skvrny, které se 
pozvolna zvětšují (2–6 mm) a od středu hnědnou, přičemž kolem skvrny může zůstat vodnatý 
tmavě zelený lem. S postupujícím stárnutím střed skvrny šedne a objevují se na něm 
rozmnožovací orgány houby. Za příznivých podmínek pro vývoj a šíření patogenu, tj. vlhké 
deštivé počasí, dochází velmi rychle k šíření a odumírání listů. Četné skvrny se objevuje 
především v horní polovině listů a následkem je žloutnutí, zasychání a předčasné odumírání listů 
postupující od špičky nebo v pruzích. K silnějšímu napadení většinou dochází krátce před květem 
a zejména po odkvětu. Každoroční výskyt skvrnitosti rostliny silně oslabuje a pokud se 
nepřistoupí k fungicidní ochraně, kosatce většinou do pěti let uhynou.  

Patogen přezimuje myceliem v napadených rostlinách a rostlinných zbytcích. Během 
vegetace se šíří konidiemi přenášenými větrem a vodou. Ke klíčení konidií dochází při teplotách 
15–20 °C a vysoké RVV (téměř 100 %), při nižších hodnotách se klíčivost konidií výrazně 
snižuje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Listová skvrnitost kosatce 
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Ochrana 
 
Mezi jednotlivými kultivary existují výrazné rozdíly v citlivosti k patogenu. Pro výsadby jsou 
vhodná slunná stanoviště, výskyt onemocnění podporuje deštivé počasí a závlaha rosiči. 
Napadení snižuje likvidace všech starých napadených listů, pravidelné přesazování rostlin 
(nejpozději po 3–4 letech), výsadba v dostatečné vzdálenosti umožňující rychlé osychání povrchu 
rostlin, pH vyšší než 6 a dostatečná zásoba živin, zejména fosforu a vápníku.  

Při objevení se skvrnitosti až během vegetace se provádí fungicidní ošetření  
od prvních symptomů, v závislosti na průběhu počasí. Při každoročním výskytu se rostliny 
ošetřují od počátku vegetace od výšky cca 15–20 cm opakovaně v 10–14denních intervalech. 
K ošetření lze použít fungicidy na určené proti původcům listových skvrnitostí okrasných rostlin,  
např. Dithane DG NeoTec. K přípravkům je vhodné přidat smáčedlo. 
 
 
4.1.3.2  Hniloba oddenků kosatce  
              teleomorfa: Botryotinia convoluta (Drayton) Whetzel, 1945 
              anamorfa:  Botrytis convoluta Whetzel et Drayton, 1932 

 
Hniloba oddenků vyvolaná houbou Botrytis convoluta patří k nejvážnějším onemocněním 

kosatců. Napadány jsou především I. germanica, I. pallida a I. atrofusca. Patogen popsaný na Iris 
barbata v r. 1932 v Severní Americe se postupně rozšířil do všech oblastí, kde se pěstují kosatce. 
Napadené rostliny opožděně či nedostatečně raší, silně infikované vůbec nevyraší. Brzy na jaře se 
na bazálních částech listů, případně nadzemních částech rhizomů, vytváří hustý tmavě šedý 
povlak konidioforů s konidiemi.  

  
Porost konifioforů na bázi listů  Sklerocia B. convoluta na infikovaných rhizomech 

 

Na infikovaných rhizomech se vyvíjejí četná černá sklerocia, která mohou pokrývat 
velkou část napadeného oddenku. Infikované rhizomy se rozpadají („trouchnivějí“) a sklerocia se 
uvolňují do půdy. Ze sklerocií nebo na myceliu vyrůstají v keříčcích konidiofory s konidiemi, 
které zajišťují další šíření patogenu. Sklerocia mohou přežívat v půdě několik měsíců. Během 
vegetace napadené listy předčasně odumírají, jejich pletivo od báze a okrajů v pásech žloutne  
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a zasychá. Infikované rhizomy během zimy postupně odumírají a na jaře jsou víceméně 
rozloženy. Prorůstání rhizomů myceliem houby se však nemusí projevit bezprostředně po infekci 
(latentní infekce), takže při dělení trsů i zdánlivě zdravé rhizomy mohou již být infikovány. 
Patogen proniká do rostlin z půdy drobnými ranami, případně při dělení a odběru řízků. Zdrojem 
infekce jsou často latentně infikované rostliny. 
 
Ochrana 
 
Ochranná opatření jsou značně problematická a jsou založena především na prevenci. V případě 
výskytu je vhodné napadené rostliny (nebo poškozené části) i s půdou vyjmout a zlikvidovat  
a dosud zdravě vyhlížející části kosatce ošetřit fungicidní zálivkou. Vzhledem k prorůstání 
rhizomů myceliem houby, aniž by se na nich projevilo napadení, doporučuje se nově zakoupené 
rostliny, alespoň na dobu jednoho roku, nezařazovat do výsadeb a umístit do „karantény“. 
Oddenky kosatců je možné při přesazování či před novou výsadbou mořit, ale účinnost je 
diskutabilní. V zahraničí byly používány k zálivce i moření přípravky na bázi captanu, avšak 
účinnost nebyla dostatečná. K ochraně lze použít fungicidy s účinnou látkou vinclozolin (Ronilan 
WG), iprodion (Rovral AquaFlo) nebo metconazole (Bavistin WG). Mezi jednotlivými kultivary 
kostaců jsou velké rozdíly ve vnímavosti k patogenu a silně náchylné kultivary je vhodnější 
odstranit.  
 
 
 
4.2 Škůdci kosatce 
 
4.2.1  Květilka kosatcová  
       Acklandia servadeii Ségui 1933 
 

Poupata kosatců, zejména velkokvětých, poškozují larvy květilky kosatcové. Poškozená 
poupata hnědnou a zahnívají, příp. zasychají. Květilka přezimuje v půdě ve stadiu kukly a na jaře, 
přibližně od druhé poloviny dubna do poloviny května, se líhnou drobné mušky. Dospělci sají 
šťávu z květů a znečišťují je výkaly. Koncem dubna až v polovině května oplozené samičky 
kladou do poupat vajíčka, z nichž se líhnou larvy, které vyžírají poupata. Pro dokončení vývoje 
padají do půdy a kuklí se. Květilka mívá za rok jednu generaci.  
 
Ochrana 
 
První ošetření se provádí v době butonizace, kdy lze nahmatat květní stvol ještě uschovaný 
v listech, druhé ošetření přibližně za týden až 10 dnů při objevení se prvních poupat. Pokud byly 
kosatce v předchozím roce silně poškozeny, je vhodné za 7–10 dnů provést ještě třetí ošetření. 
Případně se provádí ošetření při objevení se prvních poupat a následné těsně před kvetením, např. 
přípravky Decis Mega, Decis 15 EW, Fast M. Do postřikové kapaliny je vhodné přidat smáčedlo.  
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5   Paeonia L. 
 

5.1   Choroby pivoňky 
 
5.1.1    Virózy pivoňky 
 
 Na pivoňkách bylo identifikováno několik virů a určení druhu pouze na základě 
symptomů není možné. Napadení viry se projevuje na listech prstenci, kroužky, mozaikou, 
skvrnitostí či kadeřením, případně krněním či snížením životnosti rostlin. Tobacco rattle virus 
(TRV) je původcem mozaiky a kroužkovitosti listů, Tomato spotted wilt virus (TSWV) způsobuje 
žluté liniové vzory, Alfalfa mosaic virus (AMV) vyvolává chlorózu listů. Některé virózní 
pivoňky na jejichž listech jsou symptomy jen málo patrné, mohou normálně růst a kvést.  
 
5.1.1.1  Virová kroužkovitost pivoňky  

  Paeony ring spot virus – PRSV 
   
Na listech pivoněk se tvoří nevýrazně ohraničené skvrny a kresby nebo na bělavé až sytě 

žluté ostře ohraničené kroužky. Následkem napadení se silně snižuje tvorba květů, jejich počet  
i velikost. Po přesazení skvrnitost listů většinou dočasně zmizí a rostliny zůstávají bez 
jakýchkoliv příznaků, které se objeví až v následujícím druhém roce.  
Napadené rostliny je nutné při objevení se prvních příznaků na jaře odstranit a zničit. Chemická 
ochrana není k dispozici. 
 

  
Symptomy virózy na listech pivoňky 
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5.1.2    Mykózy pivoňky 
 
5.1.2.1  Šedá stonková hniloba a zasychání pupenů pivoňky  
            Botrytis paeoniae Oudem. 1897 
 

Druhy r. Paeonia jsou téměř každoročně napadeny houbou B. paeoniae, která poškozuje 
všechny nadzemní části. U bylinných pivoněk (P. officinalis) se první symptomy objevují brzy  
na jaře, krátce po vyrašení, zejména za chladnějšího deštivého počasí. Přibližně 15–20 cm vysoké 
stonky následkem napadení vadnou a v důsledku měkké hniloby báze padají. Pokud je vlhké 
počasí, pokrývá se zahnívající báze stonku hustým šedivým povlakem konidioforů s konidiemi. 
Za teplého suchého počasí patogen přechází do klidového stadia a zahnívající pletiva zasychají. 
Jednotlivé stonky mohou vadnout, ale již nepadají. Houba napadá stonky těsně pod povrchem 
půdy a prorůstá směrem k vrcholu, na hlíznatě ztloustlé kořeny bylinných pivoněk nebo kořeny 
dřevitých pivoněk nepřechází. V hustých keřích je často napadeno pět i více stonků, a pokud se 
dotýkají, patogen se snadno šíří.  

Na napadených stoncích, ale často i na zdravých, zasychají poupata. Kališní a korunní 
lístky již v raném stadiu zastavují růst, květní, případně 5–15 cm stonku pod květem hnědne a 
zasychá, za vlhka se pokrývá šedivým povlakem houby. Z napadených částí se konidie snadno 
přenášejí na listy, na nichž se od řapíku, okrajů či středu listu tvoří hnědé nekrotické skvrny, které 
se za vlhkého počasí velmi rychle zvětšují. 
U dřevitých pivoněk během května a června, za teplého počasí i při dostatku vláhy, mohou nově 
dorůstající nezdřevnatělé výhony následkem napadení B. paeoniae náhle vadnou a zasychat.  
Patogen se šíří během vegetace konidiemi přenášenými větrem a vodou, přezimuje  
na napadených rostlinných zbytcích myceliem či sklerocii, která jsou primárním zdrojem infekce 
v následujícím roce. U dřevitých pivoněk houba přezimuje myceliem či sklerocii na zdřevna-
tělých výhonech. 
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Symptomy napadení pivoňky houbou Botrytis paeoniae 

 

Ochrana 
 
K preventivním opatřením patří odstranění a likvidace napadených částí, zejména za deštivého 
chladného počasí. Pokud se hniloba báze stonků vyskytuje každoročně,  ještě před rašením se 
keře ošetřují zálivkou fungicidu. Podle velikosti trsu či keře aplikuje 1–2 l (např. Rovral AquaFlo 
nebo Euparen 50 WP). Pokud je počasí deštivé, nebo rostliny byly silně napadeny, je nutné 
zálivku po 4 týdnech opakovat. Stejné ošetření provádí i na podzim. Proti napadení květních 
poupat a listů se rostliny opakovaně ošetřují od objevení se prvních příznaků. Pupeny a stonky 
musejí být postřikem zcela pokryty. Napadené vadnoucí či odumřelé části je nutné odstranit.  
Při odběru sazenic nutné z kořenů odstranit půdu (sklerocia) a před výsadbou ponořit  
na hodinu do roztoku fungicidu.  
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5.1.2.2    Černá listová skvrnitost pivoňky   
            Graphiopsis chlorocephala Trail (1889), syn. Cladosporium paeoniae 
 

Většinou až ke konci vegetace se na okrajích a špičkách listů objevují velké hnědé až 
modrofialové skvrny, které se velmi rychle zvětšují, slévají se a zasychají. Na rubu je viditelný 
sametově hnědočerný až olivový povlak konidioforů s konidiemi. Silně napadené listy zasychají.  
 
Ochrana 
 
K preventivním opatřením patří likvidace již opadlých listů. Pokud se onemocnění vyskytne 
během léta, je vhodné provést opakovaně fungicidní ošetření (v 10–14 denním intervalu) 
měďnatými přípravky nebo s účinnou látkou macozeb (Dithan M 45, Novozir MN 80 New). 
 

  
Černá listová skvrnitost pivoňky  
 
 
5.1.2.3 Rzivost pivoňky  
          Cronartium flaccidum (Alb. & Schwein.) G. Winter (1880) 
 
Původcem onemocnění je dvoubytná rez, 
jejíž vývoj probíhá na dvou druzích rostlin, 
tj. hostitel Paeonia, mezihostitel Pinus 
silvestris. Na líci listů bylinných pivoněk se 
tvoří hnědé (karmínové) skvrny s antokya-
novým lemem, na rubu žlutohnědé sloupeč-
kovité výrůstky zimních spor.  
 
Ochrana 
K základním opatřením patří podzimní 
likvidace infikovaných odumřelých listů. 
Pokud se rez vyskytuje pravidelně či  
u vysoce vnímavých kultivarů lze 
preventivně provést ošetření v době, kdy se 
na borovicích objevují na kůře oranžové 
praskající puchýřky. Případně se provádí 
ošetření listů pivoněk, zejména rubové 

strany, od prvních příznaků napadení (1×14 
dnů), opakovaně, přípravky s účinnou látkou 
macozeb nebo triforin. 
  
 

 

 

Rzivost listů pivoňky (líc, rub) 
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6  Rosa L. 
 
6.1  Abiotikózy růže 
 
6.1.1 Poruchy a poškození růže 
 
6.1.1.1 Fe-deficientní mezižilková chloróza růže 
 
 Porucha v důsledku nedostatku přijatelného železa se projevuje na nejmladších listech  
a vrcholcích výhonů. Pletivo listů žloutne, přičemž žilky zůstávají delší dobu zelené. Pokud je 
nedostatek dlouhodobý, listy zbělí a nekrotizují, případně se nerozvíjejí nové listy. Příčinou 
nedostatku mohou být nevhodné půdní podmínky, zamokření či zasolení půdy, vysoká nebo 
nízká teplota, nadbytek manganu, zinku či fosforu. 
 
Ochrana 
Aplikace listového hnojiva s Fe v chelátové formě (např. Tenso Fe), úprava základního hnojení. 
 

  
Fe-deficientní mezižilková chloróza  Poškození slunečním zářením 

 
Mg-deficientní mezižilkové žloutnutí  K-deficientní okrajová listová nekróza  
 
6.1.1.2 K-deficientní okrajová listová chloróza a nekróza růže  
 
 Nedostatek draslíku se projevuje žloutnutím a následným hnědnutím okrajů nejstarších 
listů na bázi výhonů, zkrácením květních stonků s menšími, případně deformovanými květy, 
zvýšenou tvorbou planých výhonů.   
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6.2  Choroby růže  
 
6.2.1   Virózy 
 
6.2.1.1 Virová mozaika růže 
            Apple mosaic virus – ApMV 
         Prunus necrotic ringspot virus – PNRSV 
           Rose mosaic virus – RMV aj. 
 

Z více než deseti druhů virů identifikovaných na růžích patří celosvětově k nejčastěji se 
vyskytujícím výše uvedené druhy. Hostiteli těchto virů jsou kromě růží i ovocné dřeviny, např. 
jabloně, meruňky, třešně, broskvoně aj. Růže mohou být napadeny jak jednotlivými druhy virů, 
tak několika viry současně, v tzv. směsných infekcích. 
Nejčastějšími symptomy na listech jsou mozaiky, liniové vzorky, kroužky, prstence a prosvětlení 
žilek, ale podle nich nelze spolehlivě rozlišit jednotlivé druhy virů. Se zvyšující se teplotou 
během léta mohou někdy symptomy dočasně „zmizet“.  
Přenašeči AMV a PNRSV nejsou známi, AMV se přenáší pouze vegetativně, PNRSV pylem či 
kořenovými řízky.  
 
Ochrana 
 
Při odběru rostlinného materiálu je nezbytná desinfekce nářadí při přechodu mezi jednotlivými 
rostlinami. Při objevení se prvních symptomů na listech lze odstranit napadený list či výhon, 
pokud se symptomy objevují na větší části rostliny, je nezbytné rostlinu z porostu odstranit. 
Infikované růže nelze použít pro rozmnožování. V závislosti na druhu viru dochází k poškození 
rostlin, které může být jen nepatrné, u některých vnímavých druhů a kultivarů dochází velmi 
rychle k poškození i ostatních nadzemních částí, potlačení růstu i kvetení, deformacím listů  
a květů, častým jevem je odumírání během zimních měsíců. Chemická ochrana není k dispozici. 
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6.2.2  Bakteriózy 
 
6.2.2.1 Bakteriální nádorovitost růže 

Rhizobium radibacter (Beijerinck et van Delden 1902) Young et al. 2001 
syn. Agrobacterium tumefaciens 

 
Půdní bakterie R. radiobacter napadá nejen 
růže, ale i další druhy dřevin a bylin. 
Následkem napadení dochází k oslabení 
růstu, případně méně či zcela přestávají 
kvést, jednotlivé výhony či celé keře mohou 
odumírat. Většinou se na kořenech či 
kořenovém krčku, případně na nadzemních 
částech v místě poranění, vytvářejí 
květákovité nádory. Nádory jsou zpočátku 
bělavé, měkké, postupně dřevnatí a tvrdnou. 
Na napadených částech mohou zůstávat  
i několik let, během zimy se rozpadají  
a zamořují půdu. Bakterie pronikají  
do rostlin drobnými ranami či přirozenými 
otvory.  

 

Ochrana  

Výsadba růží do zdravé půdy, zabránění 
poranění rostlin, při prvních příznacích 
napadení odstranění celých rostlin i s půdou.  

  
Nádor Rh. radiobacter na kořenech a kořenovém krčku 

 

Účinná chemická ochrana není k dispozici, 
měďnaté přípravky pouze omezují 
rozmnožování bakterií. 
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6.2.3  Mykózy růže 

Mezi nejčastější a nejzávažnější houbová onemocnění růží patří padlí (Podosphaera pannosa), 
černá listová skvrnitost (Marssonina rosae) a rzivost (Phragmidium mucronatum).  

 
6.2.3.1  Padlí růže  

            Podosphaera pannosa (Wallr.) de Bary (1870) 
 

Padlí se na růžích obvykle objevuje 
od poloviny května, ale za vhodných pod-
mínek se může vyskytovat po celou dobu 
vegetace. Napadeny mohou být všechny ne- 
zdřevnatělé nadzemní části, tj. listy, výhony, 
pupeny, květy i plody, nejvnímavější jsou 
mladá pletiva a keře v období intenzivního 
růstu. Růže silně napadené padlím méně 
kvetou, případně zcela přestanou kvést.  

První příznaky, v podobě málo zřetel-
ného bělavého náletu, lze nalézt na rubové 
straně listů nebo na nejmladších částech 
výhonů. Přítomnost padlí je často dopro-
vázena změnou zabarvení napadených pletiv 
do červena. Za příznivých podmínek se běla-
vý povlak velmi rychle rozšíří po celé ploše 
listů, které se deformují, okraje jsou mírně 
stočené nahoru či dolů. Někdy se padlí  
vyskytne nejprve na líci 3. a 4. listu  
(od vrcholu výhonu) v podobě cca 0,5 cm 
velkých bělavých skvrn, které během 
několika dnů zešednou. Silně napadené listy 
opadávají. Někdy se po ošetření fungicidy  
a za podmínek nepříznivých pro rozvoj padlí 
bělavý nálet sice ztratí, ale pletivo pod ním 
zůstává červené. Ke konci léta se  
na v blízkosti trnů či na nich vytvoří hustý 
bílý povlak, který rychle obrůstá výhon či 
trn. Intenzita napadení padlím závisí  
na stupni vývoje růže během vegetace.  

Padlí se během vegetace přenáší 
konidiemi, které se uvolňují z bělavého po-
vlaku na napadených částech. Již za 2 hod 
po dopadu na povrch listu a za příznivé 
teploty (kolem 20 °C) a vysoké vlhkosti 
vzduchu (96 a více %) konidie klíčí a za 2–3 
dny od počátku infekce se tvoří nové 
konidie, které jsou schopny vyvolat infekci. 

 

 

Padlí růže 
Pokud nejsou ideální podmínky pro infekci, 
prodlužuje se celý cyklus na 5–7 dnů. Kapky 
vody či souvislý vodní film na povrchu 
pletiv způsobují praskání konidií a k novým 
infekcím nedochází. Padlí přezimuje myce-
liem v pupenech, případně na výhonech. 
Pokud nové infekce pocházejí z pupenů, mo-
hou být infikovány nově vyrůstající výhony 
a konidie se tvoří velmi brzy. 
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Ochrana 
 
K preventivním opatřením proti padlí patří výběr rezistentních odrůd, slunné vzdušné stanoviště, 
vyrovnaná výživa a dostatečná péče o rostliny, proudění vzduchu umožňující rychlé osychání 
povrchu pletiv, shrabání a likvidace opadlých infikovaných listů. Silně napadené výhony je 
vhodnější odstranit. V některých letech se však ani při sebelepší péči nelze obejít bez chemické 
ochrany. V závislosti na průběhu počasí se na jaře fungicidy aplikují od objevení se prvních 
příznaků, od začátku tvorby poupat až do ukončení růstu pak v pravidelných 10denních 
intervalech. Při objevení se padlí až během vegetace je vhodné použít systemické fungicidy. 
K ochraně lze použít Baycor 25 WP, Discus, Falcon 450 EC, Horizon 250 EW, Kumulus WG, 
Ortiva, Talent, Zato 50 WG. Přípravky na bázi síry (Kumulus WG), které působí jen při vyšších 
teplotách, mohou způsobit popálení pletiv. 
 
 
6.2.3.2 Rzivost růže 

Phragmidium spp. 
 

U růží pěstovaných ve volné půdě se 
nejčastěji vyskytuje rez Phragmidium 
mucronatum, případně Ph. tuberculatum. 
Miniaturní, parkové a popínavé růže jsou 
považovány za odolné vůči rzi. U vní-
mavých kultivarů bývají napadeny přede-
vším čepele listů, ale mohou být i řapíky, 
kališní lístky či plody (šípky). Obvykle  
od května (začátku června) se na rubové 
straně listů, případně na nezdřevnatělých 
stoncích, vyskytují drobná žlutooranžová 
ložiska, z nichž uvolňované aeciospory 
zajišťují rozšíření rzi. Za 14 dnů se tvoří  
na rubu listů oranžová ložiska s letními 
sporami (uredospory), kterými se rez šíří 
během vegetace a za další 3 týdny se 
vytvářejí černá ložiska se zimními sporami 
(teliospory), kterými rez přezimuje. Na líci 
listů se v místě ložisek objevují žlutozelené, 
žluté, karmínové či hnědé skvrny. Silně 
napadené listy zasychají a předčasně 
opadávají. V následujícím roce ze zimních 
spor na opadlých listech vyrůstají basidie  
s basidiosporami, které infikují mladé listy.  

 

 

 
Rzivosr růže (líc a rub listu)

 
Ochrana K základním opatřením patří výběr vzdušného slunného stanoviště, nikoliv těžké 
hlinité nebo podmáčené půdy či místa, kde povrch rostlin zůstává dlouho ovlhčený. Nezbytná je 
likvidace opadlých listů, při prvním výskytu rzi (3–5× v intervalech 7–14 dnů) ošetření 
fungicidy, např. Delan 700 WDG, Dithane M 45, Horizon 250 EW, Saprol – proti houbovým 
chorobám růží, Talent aj.  



 22 

6.2.3.3 Černá listová skvrnitost růže 
teleomorfa: Diplocarpon rosae Wolf, 1912 
anamorfa:   Marssonina rosae (Lib.) Died., 1915 

 
K nejčastějším a nejzávažnějším chorobám, především volně rostoucích růží, patří černá 

listová skvrnitost způsobená houbou Marssonina rosae. Obecně jsou za náchylnější považovány 
hybridy čajových a mnohokvětých růží. U mnoha kultivarů, které byly dříve uváděných jako 
rezistentní, došlo k prolomení rezistence. Skutečně rezistentních růží vůči této houbě existuje 
málo, např. popínavá Rosa kordesii či hybridy R. wichuriana, R. nitida, R. pimpinellifolia  
a R. gallica.  

 

  
 

  
Černá listová skvrnitost růže                                                       

 
Onemocnění se vyskytuje především na chladnějších stanovištích a půdách s vyšším 

podílem jílu, nedostatečně zásobených humusem a s nepropustným podložím. Může se ale 
objevit i na extrémně suchých stanovištích, především na růži svraskalé (R. rugosa) a jejich 
hybridech. V období, kdy listy růží zůstávají delší dobu ovlhčeny, např. při závlaze v nevhodnou 
dobu, může dojít k explozivnímu výskytu, stejně jako po několika chladných nocích 
následujících za sebou. Symptomy se nejčastěji objevují počátkem léta, ale hlavním obdobím 
výskytu je konec léta a podzim.  
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Houba napadá celé výhony, pupeny, listy, řapíky, mladé nezdřevnatělé části a květní 
stopky. Nejnápadnější jsou příznaky na líci listů, kde objevují cca 1 mm velké černé skvrnky, 
které se rychle zvětšují (15 mm, ojediněle i více). Černé skvrny, často paprsčitým okrajem, se 
mohou slévat do větších celků. Zpočátku žloutne pletivo pouze kolem skvrn, později zežloutnou 
celé listy a následně opadnou. V druhé polovině léta mohou být citlivé kultivary zcela odlistěny, 
což má za následek vadnutí rostlin, snížení životnosti a u vnímavých kultivarů i uhynutí.  

Růže nahrazují předčasně opadlé listy novými, které jsou opět napadeny a opadávají. 
Opakovaná ztráta listů růže vysiluje a negativně ovlivňuje tvorbu nových květů i vyzrávání 
výhonů, které často během zimy namrzají. U některých méně citlivých kultivarů se mohou 
vytvořit na listech pouze drobné skvrnky bez žlutého lemu a listy neopadávají. Také na starších 
výhonech se mohou objevit nepravidelné purpurově červené mírně vyvýšené skvrny, které 
postupně zčernají. Na skvrnách na listech, případně výhonech, se tvoří jen nezřetelné 
rozmnožovací orgány v podobě drobných černých puchýřků.  
První infekce na jaře jsou vyvolány konidiemi, které se vytvořily na opadlých listech. Konidie 
klíčí již při teplotách těsně nad 0 °C, ale viditelné černé skvrny na listech se objeví až  
při teplotách nad 10 °C za 3–14 dnů (v závislosti na teplotě) po infekci. Rozmnožovací orgány se 
tvoří přibližně za dva týdny na líci, a za měsíc i na rubu listů. Při t 22–26 °C a ovlhčení listů 
vznikají nové konidie již za 9–18 hod. Během vegetace se houba šíří konidiemi přenášenými 
odstřikujícími kapkami vody, na nářadí, člověkem či hmyzem, případně s opadlými listy 
unášenými větrem, na větší vzdálenosti s infikovanými rostlinami. Během mírné zimy či 
v prostředí s příznivými teplotami (skleníky, zimní zahrady) se může houba rozmnožovat po celý 
rok.  
 
 
Ochrana  
 
Pro výsadby růží nejsou vhodné vlhká zastíněná místa ani závlaha postřikovači. Keře musí  
po ovlhčení rychle oschnout. Opadlé infikované listy je nutné shrabat, napadené výhony 
odstřihnout a zlikvidovat s domovním odpadem (spálením). Použití mulče na povrch půdy 
redukuje nebezpečí infekce při odstřikování vody z povrchu půdy. Každoročně silně napadené 
kultivary se ošetřují již krátce před rašením, u ostatních se s ochranou obvykle začíná až 
počátkem června, krátce před zakládáním pupenů. Nezbytné je ošetření rubu listů, případně 
povrchu půdy v těsném okolí keře. Za podmínek příznivých pro šíření patogenu a použití 
kontaktních fungicidů je nutné opakované ošetření v krátkých intervalech (3–5 dnů), např. 
Dithane DG Neotec, Discus, Syllit 65 WP, u systemických přípravků lze interval prodloužit  
na 10–14 dnů. Infikovány mohou být nové ještě nezdřevnatělé výhony, které se ošetřují 
preventivně, případně se během jarního řezu odstraní.  
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6.2.3.4 Koniotyriová korová nekróza a spála výhonů růže  
            Coniothyrium wernsdorffiae Lauber, 1905, syn. C. cystotricha 
 

Podobné symptomy mohou být následkem napadení i jinými houbami, např. 
Leptosphaeria coniothyrium (anam.: Coniothyrium fuckelii), Lasiodiplodia theobromae, 
Discostroma corticola (anam. Seimatosporium lichenicola), které lze rozlišit pouze 
mikroskopicky. 
 
U popínavých a stromkových růží na silně 
osluněných stanovištích, u dobře živených 
keřových růží, případně u růží přezimujících 
v prostorách s vyšší teplotou a při nedostatku 
vláhy, se často vyskytuje houba Conio- 
thyrium wernsdorffiae. Silně napadány jsou 
zejména floribundky, polyantky a minirůže. 
Ohroženy jsou především podnože R. multi-
flora, infikována mohou být také očka, která 
následkem napadení odumírají. C. werns-
dorffiae způsobuje skvrnitost kůry, někdy 
označovanou jako spála („Rosa brand 
canker“). Příznaky se mohou objevit  
na starších i na ještě zelených výhonech, 
nebo na kmínku v různé výši. Na kůře, často 
okolo oček, se tvoří nejprve drobné červené 
(někdy z počátku žluté) skvrny, které jsou 
ostře ohraničeny od zeleného pletiva. Skvrny 
se rychle zvětšují a od středu mění zbarvení 
na světle hnědé. Odumřelé hnědé pletivo se 
svrašťuje, podélně praská a propadává, 
zatímco okraj léze je obvykle mírně 
vyvýšený. Jako velmi nápadný symptom 
zůstává i v dalším průběhu onemocnění 
načervenalý až karmínový lem kolem 
skvrny. Pokud zvětšující se skvrny obepnout 
celý obvod výhonu, část nad nimi není 
dostatečně zásobována vodou a živinami  
a hyne, případně se vylamuje. Takto 
napadené výhony či kmínky většinou již 
nejde zachránit. Houba se šíří i na části pod 
skvrnami (až na kořenový krček) a poško-
zuje celou rostlinu. V odumřelém pletivu ve 
středu skvrn i na povrchu ran se tvoří černé 
kulaté pyknidy (0,2–0,5 mm), z nichž se po 
ovlhčení uvolňují pyknospory a zajišťují 
další šíření houby. Na sousední rostliny jsou 
spory přenášeny odstřikujícími kapkami 
vody nebo hmyzem, na větší vzdálenosti 

větrem. Do rostlin patogen proniká v místě 
mechanicky poškozených pletiv. Nebezpečí 
napadení se zvyšuje u růží na vlhkých 
stanovištích, s nedostatečně vyzrálými 
výhony (např. vysoké dávky N),  mecha-
nicky poraněných (odlomení trnu, řez, 
kroupy), poškození hmyzem nebo mrazem. 
Mírné zimy poskytují patogenu příznivé 
podmínky pro infekci. Houba přezimuje 
myceliem v napadených výhonech. Koncem 
zimy až začátkem jara obnovuje růst a na 
povrchu pletiv se za 4–15 dnů po infekci 
vytvářejí viditelné skvrny.  

 
 
Označení spála je odvozeno od černých 
skvrn, které se na výhonech většinou objeví 
až po zimě, zejména za podmínek příznivých 
pro rozvoj chladnomilné houby (časný a 
vysoký ochranný zimní kryt a jeho pozdní 
odstranění). Za 1–2 týdny na světle  
a vzduchu získají skvrny opět 
charakteristický vzhled. 
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 6.2.3.5 Obecná korová nekróza kmínku růže  
            teleomorfa: Leptosphaeria coniothyrium (Fuckel) Sacc., 1875 
            anamorfa: Coniothyrium fuckelii Sacc., 1878 
 
U skleníkových růží se často vyskytuje po odstřihnutí na konci výhonu černá nekróza.  

Na kůře se tvoří tmavé skvrny se světlejším okrajem. Původcem je houba C. fuckelii napadající 
odumřelé buňky, z nichž za příznivých podmínek přechází na zdravé pletivo. Je považována  
za nejčastějšího patogena výhonů růží. Za cca 7–10 dnů po infekci při teplotě kolem 22 °C  
a vyšší relativní vzdušné vlhkosti (90 % a více) se tvoří pod kůrou plodničky nepohlavního 
stadia, pyknidy. Pyknospory uvolňované z pyknid jsou roznášeny kapkami vody na sousední 
rostliny a po vyklíčení hyfa proniká drobnými rankami do pletiva. V pletivu se houba rozrůstá při 
teplotách 4–32 °C, (opt. 28 °C). Vzhledem k toleranci k nízkým teplotám se předpokládá, že se 
může rozvíjet i během zimních měsíců v infikovaných rostlinách uskladněných v bezmrazých 
prostorech. Houba přezimuje pyknidami v napadených výhonech růží, ale i např. angreštu, 
broskvoně, třešně, jabloně, ostružiníku, rybízu, přísavníku aj. 

 

  
Obecná korová nekróza kmínku růže 
 
Ochrana  

Ochrana proti oběma uvedeným patogenům r. Coniothyrium je stejná. Mezi základní preventivní 
opatření patří vyvážená výživa, zejména dostatečné zásobení K, Ca a Mg, zabránění mechanickému 
poškození výhonů a poškození mrazem (korový mulč nebo vlies). Napadení podporuje nedostatečné 
vyzrání dřeva (vysoké dávky dusíku), mechanické poranění (odstraněné trny, řez), poškození škůdci. Silně 
poškozené či napadené výhony je nutné okamžitě odstranit a zničit. Po objevení se prvních skvrn lze 
výhony odstřihnout minimálně 0,5–1 cm pod nekrózou, u zdřevnatělých výhonů rány zatřít balzámem 
s přídavkem fungicidu (např. 2,5 % Rovral Aquaflo). Jako podnože jsou ohroženy zejména R. multiflora. 

U stromkových růží je nezbytné důkladné ošetření ran. Po odstranění květů lze rostliny ošetřit 
fungicidy, např. Captan 50 WP (0,1 %). Doporučován je zimní postřik, příp. po řezu ještě před rašením, 
ošetření měďnatými přípravky. V zahraničí je doporučováno jako preventivní opatření ošetření růží 3% 
síranem železnatým nebo 1% síranem měďnatým či 5% Bordeauxskou jíchou, případně na jaře odstranění 
napadených výhonů a následné ošetření CuSO4. Fungicidy proti listovým skvrnitostem růží vykazují 
částečný účinek i proti tomuto patogenu. Přípravky na bázi mancozebu (Dithane M 45, Dithane Neo Tec, 
Novozir MN 80) jsou účinné proti skvrnitostem kůry (Coniothyrium). Napadené větvičky je nutné včas 
odstranit. 
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6.2.3.6 Šedá hniloba růže a tečkovitost květů růže 
teleomorfa: Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel (1945) 
anamorfa:   Botrytis cinerea Pers. 1794 

 
Onemocnění se vyskytuje především za deštivého počasí či vysoké vlhkosti, kolísajících 

teplot. Na výhonech se tvoří hnědé skvrny, které pokud obepnou celý obvod, způsobují vadnutí 
nad nimi ležících částí. Napadeny mohou být i květy, na nichž se tvoří tečkovité skvrnky, u bíle 
kvetoucích karmínové se zahnívajícím středem, u tmavě zbarvených bělavé s tmavším lemem. 
Pokud je během nakvétání růží deštivé počasí, poupata se nerozvíjejí a odumírají (zahnívají) ještě 
před rozvinutím. Při odtrhnutí poupěte od kalichu jsou viditelné mezi jednotlivými lístky šedé 
konidiofory s konidiemi, příp. černá sklerocia. Houba prorůstá z infikovaných poupat i do stopky 
a za vlhka se pokrývá hustým šedohnědým povlakem houby. Infikovány mohou být i listy,  
na nichž vznikají od špičky nekrózy ve tvaru písmene V. Za chladného počasí dochází  
u některých kultivarů drobnokvětých polyantek vysazených na nevhodných stanovištích či 
v blízkosti velkých keřů a stromů k opadu poupat (až 2/3).  
B. cinerea mimo vegetaci poškozuje výhony. Při jarním řezu se mohou objevit na silných 
výhonech růží červenohnědé skvrny (kultivarová záležitost, např. R. lambertiana ´Sparrishoop´).  
Během vegetace se houba přenáší konidiemi, přezimuje sklerocii, která se vyznačují dlouhou 
životaschopností. Přezimovat může i myceliem na odumřelých napadených částech.  
 
 

   
Skvrnitost květů  
po napadení B. cinerea 

Skvrnitost listů vyvolaná  
B. cinerea 

Poškození výhonů  
po přezimování houbou B. cinerea 

 
 
Ochrana 
 
Odstranění napadených částí, zejména květů, nevysazovat na zastíněná vlhká stanoviště, 
nepřehnojovat dusíkem. Výsadba na vhodná vzdušná stanoviště, vyrovnaná výživa, opakovaná 
aplikace fungicidů od stadia poupat. U silně napadených keřů v období květen/červen přihnojení 
draselnými hnojivy. K ochraně lze použít přípravky Mythos 30 SC, Ortiva nebo Teldor 500 SC.  
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6.2.3.7 Sfacelomová listová skvrnitost růže 
teleomorfa: Elsinoe rosarum Jenkins et Bitanc. (1957) 
anamorfa:   Phyllosticta rosarum Pass. (1881) 

                              syn. Sphaceloma rosarum (Pass.) Jenkins 1932 
 

Onemocnění se vyskytuje u všech druhů a kultivarů růží, zejména za vlhkého počasí. 
V počátečním stadiu mohou být skvrny mylně považovány za černou listovou skvrnitost. Na líci 
listů se tvoří kulaté až 0,5 cm velké skvrny s vyběleným středem, úzkým hnědým a difuzním 
červeným až karmínovým lemem, na rubu jsou skvrny červenohnědé. Při velmi silných infekcích 
se mohou skvrny slévat. Pletivo v okolí skvrn žloutne a listy předčasně opadávají. Na líci skvrn 
se tvoří černé plodničky (acervuli). Odumřelé pletivo ve středu skvrn někdy vypadává a listy jsou 
děrované. Skvrny se mohou tvořit i na ještě zelené kůře mladších výhonů, plodech a květních 
stopkách a řapících listů, na nichž jsou světlé tečkovité skvrny s červeným až karmínovým 
lemem. Během vegetace se houba šíří konidiemi přenášenými větrem, hmyzem a odstřikujícími 
kapkami vody. Houba přezimuje v opadlých listech, nové infekce jsou vyvolány konidiemi.  
 
 
Ochrana 
Nevysazovat růže na vlhká stanoviště,  
na podzim shrabání a likvidace opadlých 
listů, případně likvidace napadených částí. 
Při objevení se prvních příznaků 3–4 
aplikace fungicidu (Rovral Aquaflo, Topsin, 
Domark, Sportak, carbendazim, prochloraz + 
carben-dazim, prochloraz, tetraconazol). 

 
Sfacelomová skvrnitost růže 

 
 
6.2.3.8 Plíseň růže  

Peronospra sparsa Berk. (1862) 
 
Plíseň růže se vyskytuje především ve sklenících a u volně pěstovaných růží nepatří mezi 
významné patogeny. K ochraně lze použít Acrobat MZ, Aliette 80 WG nebo Previcur Energy  
a Proplant, méně účinné jsou přípravky obsahující mancozeb.  
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6.3 Škůdci růže 
 
6.3.1 Mšice  
         Aphids  
         kyjatka růžová Macrosiphum rosae, k. travní Metopolophium dirhodum,  
         medovnice růžová Maculolachnus submacula, mšice broskvoňová Myzus persicae,  
         mšice šípková Myzaphis rosarum aj. 
 

 
Za suchého teplého počasí, zejména 

na jaře a počátkem léta, se na mladých 
pletivech listů, vrcholcích výhonů a poupa-
tech, objevují mšice. Následkem sání rostlin-
ných šťáv dochází k potlačení růstu, 
deformacím listů, výhonů i pupenů.  
K významným škůdcům růží patří mšice 
Macrosiphum rosae, příležitostně se 
vyskytující i na jabloních a hrušních. I když 
se na růžích vyskytují celoročně, jedná se  
o druh střídající hostitele, tj. růže a byliny  
č. Dipsacaceae a Valerianaceae. Zeleně až 
růžově zbarvené okřídlené či bezkřídlé 
mšice jsou cca 2–4 mm velké.  
Na jaře se líhnou samičky a společně 
s potomky sají na nových výhonech a poupa-
tech. Napadené části se deformují, krní  
a někdy mění zbarvení na černé následkem 
osídlení medovice černěmi. Mšice se roz-
množují po celý rok bez přítomnosti sameč-
ků a jsou živorodé. Vzhledem ke krátkému 
vývoji (7–14 dnů) vzniká během roku více 
generací. Na podzim se objevují okřídlení 
samečci i samičky, které kladou lesklá černá 
vajíčka, někdy ve větším množství, na 
výhony růží. 

 
 

 

 
 
Ochrana 
Výběr vhodného stanoviště (volná vzdušná), 
odstranění přezimujících vajíček. Od první-
ho výskytu mšic opakovaná aplikace aficidů 
(Decis Flow 2,5, Decis Mega, Karate se 
Zeon technologií, Karate 2,5 WG, Mospilan 
20 SP, Pirimor 50 WG. 
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6.3.2 Pilatky 
 

Pilatka drobná 
Blennocampa phyllocolpa Viitasaari et Vikberg, 1985 
 

 
Především u kultivarů s měkkými 

listy se objevují listy svinuté do trubičky. 
Původcem těchto deformací jsou černé cca. 
3–4 mm velké pilatky, které se líhnou během 
května až června. Na okraj na rubu listu 
kladou 2–3 vajíčka a kladélkem poškozují 
pletivo kolem střední žilky listu. Následkem 
je svinování čepele listu do úzké trubičky. 
Ne ve všech svinujících se listech jsou 
vajíčka a vyvíjejí se larvy. Vylíhlé larvy 
(housenice) jsou bělavé, později světle 
zelené, dorůstají do velikosti cca 10 mm. 
Odrostlejší larvy jsou dobře pohyblivé a lze 
je nalézt i na nejmladších nesvinutých 
listech. Žírem larev jsou listy nejen poško-
zeny, ale i deformovány. Při silnějším vý-
skytu může docházet až k holožíru. Během 
července až srpna se larvy přemísťují do pů-
dy, kde v zámotku přezimují. Na jaře 
příštího roku se kuklí a líhnou se noví 
jedinci.  

 
 
Ochrana 
Odstranění a likvidace svinutých listů s lar-
vami. Zpracování půdy zima/jaro. Při silném 
výskytu v předchozím roce se od poloviny 
května preventivně aplikují insekticidy. 
Vzhledem k delšímu období líhnutí pilatek  
a kladení vajíček je nutné ošetření opakovat. 
 

 
 

 

Pilatka dřeňová  
Euura atra (Jurine, 1807) 
 
Pilatka prýtová  
Ardis brunniventris (Harting, 1837) 

 
Oba druhy pilatek vyžírají vnitřní část výhonů, které následně vadnou a zasychají.  

Na terminální části výhonu je viditelný otvor, případně vytlačený trus, na průřezu hnědě zbarvené 
chodbičky vedoucí k vrcholu či bázi výhonu a, na jejich konci bílá 12–15 mm velká larva. 
Dorostlé larvy obou druhů opouštějí výhony a v blízkosti povrchu půdy přezimují v kokonech. 
Na jaře se kuklí a od dubna se líhnou 5–7 mm velké černé nenápadné vosičky. Samičky kladou 
vajíčka v blízkosti řapíků (p. dřeňová) nebo vrcholků mladých výhonů (p. prýtová). Vylíhlé larvy 
podle druhu vyžírají výhony k vrcholu cca 10 cm dlouhou chodbu (p. dřeňová) nebo jen 3–5 cm 
k bázi výhonu (p. prýtová). Koncem června až začátkem července opouštějí larvy stonky  
a v kokonu přezimují. Za rok se vyskytuje pouze jedna generace. 
Zejména u p. dřeňové je nápadný trus se zbytky pletiva vytlačený ze vstupního otvoru na výhonu. 
U p. prýtové je nápadné obloukovité ohýbání vrcholků výhonů a pozdější odumírání. Následkem 



 30 

ztráty terminálního pupenu je podpořeno prorůstání postranních pupenů. Při silném výskytu p. 
dřeňové mohou celé výhony či rostliny uhynout.  
 
 
Ochrana 
Od konce května pravidelně prohlížejte výhony růží. Při ojedinělém poškozených výhonů je 
možná mechanická likvidace larev (drátem do vstupního otvoru). Vhodnější je napadené výhony 
odstřihnout až do zdravého dřeva a zničit ještě dříve, než je larvy opustí. Při silnějším výskytu lze 
provést opakovanou aplikaci insekticidů v době letu pilatek, při zohlednění delšího období líhnutí 
samic z kukel.  
 
 
 
         Pilatka listová 
         Endelomyia aethiops (Fabricium,1781) 

 
Samičky drobných černých pilatek kladou 
vajíčka do listů růží. Vylíhlé larvy vykusují 
pokožku  
i listové pletivo tak, že protilehlá pokožka  
a silnější listové žilky zůstávají bez 
poškození. Larvy (6 až 10 mm) podobné 
malým slimáčkům se objevují od konce 
června po celé léto. Dospělé larvy se kuklí 
v řídkých kokonech v půdě. P. listová má 
pouze jednu generaci za rok. Larvy pilatek 
zpravidla nepoškozují růže s hladkými 
lesklými listy a Rosa rugosa.  
 
 
 

 
 
 

 
Rub listu poškozený pilatkou listovou 
 

Ochrana  
Insekticidní ochrana obvykle není nutná, pouze při opakovaném silném napadení se při zjištění 
prvních larev aplikují insekticidy.  

 
 
Okénkový žír a později okusování od okrajů listů způsobují housenice pilatěnky růžové (Arge 
ochropus), pilatky listové (Endelomyia aethiops) a pilatky růžové (Allantus cinctus). Díry 
v listech a okus poupat způsobují housenice pilatky hřebenorohé (Cladius pectinicornis).  
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Pilatka růžová  
Allantus cinctus (Linnaeus, 1758) 
 
Zejména na suchých teplých sta-

novištích se od května se objevují tmavě 
zbarvené pilatky (7–10 mm), které kladou  
1–2 vajíčka do hlavní žilky na rubu listu. 
Během 1–2 týdnů se vajíčka zvětší a na líci 
listu se utvoří drobné boulovité vyvýšeniny. 
Během dvou týdnů se líhnou larvy (3 mm), 
ale během cca třítýdenního vývoje (samičky 
7, samečci 6 larválních stadií) dorůstají  
do 12–15 mm. Zatímco první larvální stadia 
způsobují jen nenápadné poškození na rubu 
listů, starší stadia způsobují okénkový žír, 
okusují okraje listů až holožír, při němž 
zůstávají pouze střední žilky listů. Při vyru-
šení se larvy spirálovitě stáčejí. Larvy 
posledního stadia nepřijímají potravu a vy- 
hledávají místo ke kuklení. Využívají přede-
vším pahýly po odstřižených výhonech 
(larva se zavrtává až 20 cm hluboko, později 
jsou výhony ucpány pilinami), méně často 
praskliny v kůře a opadlé listy (kuklí se 
v tenkém slabě průsvitném kokonu). 
Z neoplodněných vajíček se vyvíjejí sameč-
ci. Od července se objevují dospělci 2. ge-
nerace, jejichž larvy přezimují a kuklí se až 
na jaře příštího roku.  
 
Ochrana 
 
Při ojedinělém výskytu lze larvy likvidovat sbíráním, 
při pravidelném a silnějším výskytu lze aplikovat 
proti larvám insekticidy. K preventivním opatřením 
patří neponechávat dlouhé pahýly při řezu růží, příp. 
napadené výhony odstřihnout ještě před kuklením 
larev. Nejvhodnější dobou pro insekticidní ošetření 
je počátek jara při objevení se larev první generace.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
okénkový žír 
 

  
holožír 

 
housenice pilatky 
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6.3.4  Pidikřísek růžový 
Edwardsiana rosae (Linnaeus, 1758) 

 
Především na suchých a slunných místech se na jaře objevují na listech podél hlavní žilky 

drobné bíložluté skvrnky (větší než při posátí sviluškami), později se rozšíří na celou čepel  
a list je stříbřitě bělavý. Poškozeny mohou být i pupeny, které se nerozvíjejí. V květnu se objevují 
na rubu listů první dospělci (3 mm) střechovitě složenými křídly, kteří při vyrušení rychle 
odskakují či odlétají. Na rubu listů lze nalézt i bíložluté larvy. Od poloviny srpna se objevují 
samičky 2. generace. Přezimují vajíčka nakladená na podzim do kůry výhonů. Během roku se 
vyvinou 2 generace, takže dospělci i larvy se vyskytují po celou dobu vegetace (květen až září).  
 
Ochrana 
Mezi základní preventivní opatření patří výběr vhodného stanoviště a vyvážená výživa. Napadení 
je redukováno i řezem, při němž jsou odstraněna přezimující vajíčka. Aplikace insekticidů 
většinou není nutná, v případě potřeby je třeba cíleně ošetřit insekticidy rub listů. 

  
Poškození pidikřískem růžovým Posátí sviluškami 
 
 
6.3.5  Žlabatka růžová  

Diplolepis rosae (Linnaeus, 1758) 
 

Poškození žlabatkou je spíše estetické, ale 
velké hálky mohou vést k zaschnutí vrcholu 
výhonu.  
Od května se objevují drobné tmavé vosičky 
(3,5–4,5 mm), které kladou vajíčka do 
uzavřených pupenů. Napadené pletivo se 
zvětšuje a vzniká hálka s komůrkami (až 60), 
v nichž se vyvíjejí larvy. Hálka je vně 
porostlá dlouhými zelenými, žlutými až 
červenými chloupky. Koncem léta se larvy 
kuklí a přezimují ve stadiu kukly. Hálky na 
podzim zhnědnou a ztvrdnou a na jaře se 
líhnou nové vosičky.  
 

Ochrana 
Mechanické odstranění hálek nejpozději 
během zimy, chemická ochrana se ne-
provádí.  
 

 
Hálka žlabatky
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6.3.6 Méně významní škůdci růže 
 
Poupata růží poškozuje i bejlomorka poupatová (Clinodiplosis cilicrus). Očka růží ve školkách 
brzy po naočkování poškozují růžové larvy bejlomorky očkohloda (Resseliella oculiperda).  
Spíše estetické škody způsobuje včela samotářka čalounice růžová (Megachile centuncularis), 
která na listech vykusuje velké půlkulaté výkrojky, které používá na stavbu příbytku pro své 
potomky Typické doformace listů způsobují klopušky (Miridae). Poškození růží je zanedbatelné 
a ochrana se neprovádí. V případě nutnosti lze použít přípravky Decis Flow 2,5, Decis Mega. 
Při poškození zlatohlávky, zejména zlatohlávkem tmavým (Oxythyrea funesta), vzhledem 
k chráněnému druhu nelze chemickou ochranu uplatnit.  
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7  Rhododendron L. 
 
7.1 Abiotikózy rododendronu 
 
7.1.1  Poruchy a poškození rododendronu 
 
7.1.1   Fe-deficientní zelenožilková  
           chloróza rododendronu 

 
Jedno z nečastějších poškození vyskytující 
se při pěstování rododendronů v půdách 
s pH kolem 6,0–6,5. Výsledkem je nedo-
statečný přísun železa a dalších živin do no-
vě dorůstajících částí. Onemocnění se pro-
jevuje od vrcholku výhonů žlutozeleným až 
žlutým (bílým) zbarvením nejmladších listů, 
u nichž zůstávají delší dobu žilky s těsně 
přiléhajícím pletivem zelené. Velmi podobné 
jsou symptomy počáteční stadia nedostatku 
vápníku, draslíku nebo hořčíku či nadbytek 

vláhy, nedostatek kyslíku v půdě aj.  
Ionty Fe se mohou vyskytovat v půdě v do- 
statečném množství, avšak ve formě pro ro-
stliny nepřijatelné. K odstranění tohoto 
nedostatku je nezbytný rozbor půdy a ná- 
sledně použitím kyselých hnojiv (síran 
železnatý, síran amonný, speciální hnojiva 
pro rododendrony) úprava pH půdy na 5,5  
a méně Hnojiva se aplikují na jaře  
a počátkem léta. Žloutnutí listů lze dočasně 
zastavit ošetřením listovými hnojivy 
obsahujícími železo v chelátové formě, kdy 
listy ve velmi krátké době (cca 1 týden) 
zezelenají.  

 
Chloróza jako následek nedostatku přístupného železa 
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7.1.2 Mg-deficientní meziožilková         
           chloróza a nekróza listů  
           rododendronu 
 
Na rozdíl od nedostatku železa se symptomy 
nedostatku hořčíku objevují nejprve na 
nejstarších listech a postupně se objevují i na 
mladších listech. Od okrajů listů pletivo 
mezi žilkami přechází přes světlejší zelenou 
do hnědé a odumírá. U některých druhů se 
vytvářejí od okrajů mezi žilkami přímo 
hnědé nekrotické tečky, které se postupně 
slévají a listy opadávají. Silný opad je 
zaznamenáván u bujně rostoucích keřů.  
 
 
 
 

 
 

7.1.3 Poškození listů slunečním zářením 
 
Na nevhodných stanovištích či po odstranění 
stínícího prvku (např. větve stromu) může 
docházet k popálení pletiv slunečním 
zářením. Na listech ve vrcholové či JZ části 
keře se objevují různě velké a různě 
tvarované nekrózy či vybělení pletiv. 
Poškození se ještě zesiluje při použití 
postřikovačů k závlaze.  
 
Ochrana 
 
Výsadba na vhodná stanoviště, případně 
zastínění.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Popálení pletiv listů rododendronu slunečním zářením 
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7.2  Choroby rododendronu 
 
7.2.1 Mykózy 
 
7.2.1.1 Fytoftorová hniloba kořenů a odumírání výhonů rododendronu 
            Phytophthora spp.  
 

Onemocnění se vyskytuje ve všech oblastech pěstování pěnišníků jak ve volné půdě, tak 
v kontejnerech, zejména s nedostatečnou drenáží. Nejčastěji izolovaným druhem je  
P. cinnamomi. U napadených rostlin jsou kořeny rezavě hnědé, na nadzemních částech se mění 
zbarvení listů na matně žluto až šedozelené, výhony vadnou. Onemocnění se vyskytuje zejména  
u rostlin často zavlažovaných rosiči a v přehuštěných výsadbách. 
 

  
Ztráta lesku, žluto až šedozelené zbarvení a podvinování listů po napadení fytoftorami 
 
 

Další druhy fytoftor (Ph. cactorum, Ph. citrophora, Ph. parasitica) se vyskytují zejména  
u R. simsii a R. catawbiense, ale i Erica a Caluna. Od počátku sezóny za teplého deštivého počasí 
se na nezdřevnatělých částech rostliny vyrůstající v dané sezóně listech nebo nových výhonech 
tvoří hnědé skvrny s nepravidelným okrajem. Typické léze ve tvaru písmene „V“ vzikají od 
střední žilky či okrajů listů, a přes řapík postupují na výhon. Patogen postupně přechází na starší 
části rostliny. Primární infekce jsou vyvolány brzy na jaře zoosporami uvolněnými ze sporangií 
na rostlinných zbytcích na povrchu půdy. Za 1–2 dny se objevují první symptomy. Pokud 
zůstávají listy ovlhčeny i přes noc, vytvářejí se nové spory, které infikují další části. Optimální 
teplota pro sporulaci a infekci je 25–30 °C, k infekci může docházet od 10 °C. Trvalé spory 
(oospory) přežívají v půdě v rostlinných zbytcích minimálně 3 roky i bez přítomnosti hostitele  
a teplotě půdy nad 0 °C. Při infekci listů a stonků Ph. syringae se patogen může vyvíjet i během 
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mírné zimy při teplotách kolem 10 °C a deštivém počasí. Na infikovaných listech a stoncích se 
tvoří hnědé léze. U silně infikovaných rostlin s odumírajícími výhony rostliny často vytvářejí na 
výhonu adventivní pupeny prorůstajícími na jaře.  
 
Ochrana  

Mezi jednotlivými druhy a kultivary rododendronů existují značné rozdíly v odolnosti 
k uvedeným patogenům. Mezi základní preventivní opatření patří použití čisté závlahové vody, 
nikoliv z nádrží či recyklované. Počátkem léta, pokud nové výhony ještě nejsou zdřevnatělé, není 
vhodné zalévat rostliny pozdě odpoledne, listy by měly být na noc suché. Vyšší vlhkost 
podporuje tvorbu spor a šíření patogena. Napadené výhony je nutné pravidelně odstraňovat  
a použité nástroje desinfikovat. Nadměrné hnojení, zejména dusíkem, stejně jako silné zastínění, 
zvyšuje vnímavost rostlin k patogenu. Fungicidy se aplikují preventivně zálivkou nebo na list.  
 
 
 
7.2.1.2 Exobasidiová ouškovitost  

Exobasidium japonicum Shirai,1896, syn. E. azaleae 
Exobasidium rhododendri (Fuckel) C.E. Cramer (1874), syn. E. vaccini var. rhododendri 

 
Většina azalek a pěnišníků je citlivá 
k napadení houbami r. Exobasidium, ale 
mezi jednotlivými druhy a kultivary existují 
značné rozdíly. Za vysoce vnímavé k tomuto 
patogenu jsou považovány Rhododendron 
maximum a R. catawbiense a jejich hybridy, 
stejně jako R. kaempferi (syn. Azalea 
indica). Jako citlivé jsou uváděny např. R. 
japonicum (syn. Azalea japonica) ´Brilliant´, 
´Diamant´ a ´Muttertag´. Pokud jsou citlivé 
druhy a kultivary vysazeny v nedostatečně 
provzdušněných půdách, jsou napadány 
mnohem častěji.   
Exobasidiová ouškovitost, jejímiž původci 
jsou Exobasidium japonicum (syn. E. 
azaleae) a E. rhododendri (syn. E. vaccini 
var. rhododendri), sice nepatří v České 
republice k nejzávažnějším onemocněním 
druhů r. Rhododendron, ale symptomy 
onemocnění jsou velmi nápadné a často 
vyvolávají značné obavy. Obvykle se na keři 
vyskytuje několik napadených listů a jen 
výjimečně dochází k silnějšímu výskytu. Pů-
vodcem nádorků na azalkách je E. 
japonicum (syn. E. azaleae) vyskytující se 
všude, kde jsou vysazeny stálezelené azalky. 
E. rhododendri se vyskytuje v zahradách jen 

výjimečně a na napadených rostlinách 
vyvolává tvorbu nápadně červených 
kulovitých hálek, negativně ovlivňuje také 
kvetení rostlin.  
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Nejčastěji jsou napadeny listy, případně vrcholky výhonů, výjimečně mohou být postiženy  
i květy a plody. Na napadených částech rostlin se tvoří dužnaté světle zelené, narůžovělé až 
červené hálky, které následně zbělí a v konečné fázi zhnědnou a ztvrdnou. Většinou jsou hálky 
kulovité, případně nepravidelné s mírně deformovaným povrchem, velikost se většinou pohybuje 
v rozmezí 1–4 cm. Infikované květy zdužnatí a celý květ připomíná velkou hálku nepravidelného 
tvaru. Starší listy azalek (delší než 8,5 cm) bývají napadeny jen výjimečně. Od konce jara, 
případně počátkem léta, se na naduřelém pletivu objevuje bělavý povlak rozmnožovacích orgánů, 
tzv. basidií s basidiosporami, které mohou infikovat další listy. Intenzita a četnost projevení se 
symptomů závisí především na průběhu počasí. Větší výskyt lze předpokládat po chladném 
vlhkém jaru a na vlhkých stinných místech. Rostliny vysazené na sušším stanovišti s dostatečným 
prouděním vzduchu nebývají napadeny. Houba může přezimovat v různých částech, 
v infikovaných výhonech, v pupenech, v pletivu hálek na infikovaných rostlinách nebo  
v opadlých infikovaných zbytcích v okolí rostliny. Současně s rašením listových pupenů se 
vyvíjejí i hálky. Basidiospory jsou přenášeny vzduchem na další rostliny nebo splavovány deštěm 
na listy ve spodních patrech. Aby mohla být nová mladá pletiva infikována, musí být ovlhčena, 
případně být vysoká relativní vzdušná vlhkost. Nové nádorky se objevují až příští rok na jaře.  
 
Ochrana  
Nejjednodušším způsobem potlačení či alespoň výrazného omezení symptomů je včasná kontrola 
rostlin (duben/květen), mechanické odstranění a likvidace nádorků ještě dříve než zbělí. Pokud 
jsou rododendrony vysazeny ve větším množství je mechanická likvidace napadených částí 
obtížná, proto je možné využít fungicidy. V současné době nejsou v ČR povoleny žádné 
přípravky proti houbám r. Exobasidium, ale lze využít přípravky proti původcům listových 
skvrnitostí okrasných dřevin. V zahraničí je doporučována preventivní aplikace fungicidů 
s účinnou látkou triadimefon, trifloxystrobin, tebuconazole, azoxystrobin, methiram nebo 
myclobutanil, které se aplikují od počátku rašení 3× v 10–14 denních intervalech. Nejpozdější 
termín ošetření je na začátku vývoje bělavé vrstvy na povrchu nádorů. K ochraně pupenů se 
ošetřuje průběžně v 10–14 denních intervalech dokud nádorky nezaschnou a netvoří se již nové 
basidiospory. Úspěšnost ochranného zásahu a potlačení výskytu patogena se projeví až na jaře 
příštího roku. 
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7.2.1.3 Padlí rododendronu 
Erysiphe azaleae (U. Braun) U. Braun & S. Takam., (2000), syn. Microsphaera azaleae U. Braun  

 
V současné době je tento druh padlí 

běžně rozšířený v parkových výsadbách, ve 
školkách či na sazenicích v kontejnerech.  
Na povrchu napadených pletiv se nejčastěji 
tvoří bělavý až světle šedý povlak, ale 
jednotlivé na kultivary mohou reagovat 
velmi rozdílně. V některých případech je 
povlak mycelia velmi řídký a málo znatelný, 
ale výrazněji jsou zbarvena infikovaná 
pletiva. Napadení padlím je tak možné 
zaměnit za abiotické poškození. Většinou se 
povlak padlí vyskytuje na lícové straně listů,  
u některých kultivarů po obou stranách listů, 
nebo se na líci tvoří difuzní matně žluté 
skvrny bez povlaku a na rubu karmínové až 
hnědé s nevýrazným okrajem. Nebo na 
žloutnoucích listech se mohou tvořit velké 
purpurově hnědé až černé skvrny, purpurové 
prstence a zelené skvrny nebo žilky jsou 
tmavě červenohnědé. U některých kultivarů 
zůstává líc listů bez symptomů, zatímco 
povlak padlí je pouze na rubu. Následkem 
silných infekcí může docházet k před-
časnému opadu listů.  
Onemocnění se vyskytuje za teplého 
slunného počasí přes den a rosy během noci, 
případně při kolísající relativní vzdušné 
vlhkosti. Deštivé počasí výskyt a šíření 
patogena omezuje. Padlí se během vegetace 
šíří konidiemi, přezimuje myceliem v pu-
penech, případně kleistothecii.  
Mezi jednotlivými druhy a kultivary rodo-
dendronů existují velké rozdíly ve vníma-
vosti či odolnosti k patogenu. 
 
 
Ochrana 
 
Výběr odolných či alespoň tolerantních kultivarů, 
výsadba ve vzdálenosti umožňující dostatečné proudění 
vzduchu a rychlé osychání pletiv, zálivka v ranních 
hodinách. Při objevení se prvních symptomů opakované 3–4 aplikace fungicidů v 7–10denních 
intervalech. 
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7.2.1.4 Skvrnitosti listů rododendronu 
Cercospora, Colletotrichum, Septoria, Pestalotiopsis 
 
Skvrnitost listů rododendronu může způsobit více než 20 druhů hub, jejichž determinace 

je možná pouze mikroskopicky. K nejčastěji se vyskytujícím patři druhy r. Cercospora, 
Colletotrichum, Septoria, příp. Pestalotiopsis. Popis symptomů slouží pouze jako pomoc při 
rozhodování. Colletotrichum gloeosporioides (Glomerella cingulata) způsobuje většinou velké 
hnědé skvrny, které v počátečním stadiu jsou lemovány výrazným žlutým lemem, později často 
červeným. Na odumřelém pletivu skvrn se tvoří drobné černé acervuli. Pokud se na skvrnách 
objeví kulovité plodničky (cca 0,1 mm), je pravděpodobným původcem skvrnitosti některá z hub 
r. Septoria, Ascochyta nebo Phyllosticta. Cercospora vytváří na skvrnách plochý povlak 
konidioforů a konidií. Mnoho původců způsobuje hnědnutí od okrajů či špiček listů, případně se 
zřetelným zónováním. V těchto případech lze tyto symptomy zaměnit za poškození abiotickými 
faktory, zejména slunečním zářením, kdy dochází ke změně zbarvení pletiva na hnědé, případně 
až bělavé, a následnému osídlení saprofytickými houbami. Spory patogenních hub jsou od jara 
přenášeny větrem či vodou, zejména spodní patra bývají silněji napadena. Přezimují v opadlých 
infikovaných listech. 
 
Ochrana 
Vhodné stanovištní podmínky, nepříliš hustá výsadba, zálivka postřikovači podporuje výskyt a 
šíření hub. Odstranění opadlých napadených listů, preventivní aplikace fungicidů, případně při 
prvních příznacích napadení opakovaná aplikace fungicidu, thiophanate-methyl, cholorthalonil 
v 10–14denních intervalech. Proti houbám r. Cercospora lze použít fungicidy obsahující účinnou 
látku triadimefon, propiconazole, thiophanate-methyl, chlorothalonil či mancozeb. 
 
 

 
Cercospora  

 
Pestalothiopsis 

 
Pestalothiopsis 

 
Septoria  

Botryosphaeria  
Phyllosticta 
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7.2.1.5 Botryosphaeriové odumírání výhonů rododendronu 

  Botryosphaeria dothidea (Moug.) Ces. & De Not., (1863) 
 

Botryosphaeriové odumírání výhonů je občas zaměňováno za napadení fytoftorami.  
I když jsou symptomy podobné, onemocnění se vyskytuje v odlišných podmínkách. Fytoftorové 
odumírání se častěji vyskytuje ve školkách u kontejnerových a volně sazených kultur, které jsou 
zavlažovány rosiči, botryosfaerivé odumírání je častější ve starších výsadbách. Na rozdíl od 
fytoftor, které napadají nově dorůstající části, k napadení houbou B. dothidea dochází kdykoliv. 
Houba způsobuje vadnutí a odumírání listů a jednotlivých výhonů. Listy na napadených 
výhonech zasychají a okraje se podvinují souběžně se středním žebrem. Na stoncích se tvoří 
rezavě hnědé mírně vkleslé léze, které se vyvíjejí od místa infekce, tj. po odstranění květenství 
nebo v místě poranění, listových jizev po opadu listů, řezu až 2 měsíce po poranění. Zpočátku je 
zbarvena jen kůra lézí, později se hnědnutí rozšíří až do dřeva a šíří se směrem k bázi výhonu. 
Patogen vytváří tmavé pyknidy v odumřelém pletivu lézí. Léze způsobené B. dothidea se vyvíjejí 
mnohem pomaleji než u fytoftor. Po napadení fytoftorami listy mění zbarvení na šedozelené, 
hnědnou a zůstávají připojeny na stonku. Xylem na infikované straně výhonu je světle rezavě 
hnědý. Diskolorace se objevuje často jen na jedné straně stonku a může se šířit po stonku nahoru 
i dolů. Na příčném průřezu změna zbarvení dřeva postupuje klínovitě ke středu.  

Onemocnění se častěji objevuje u právě vysazených rododendronů s nedostatečně 
vyvinutým kořenovým systémem a u rostlin trpících suchem. U starších rostlin se vytvářejí 
vkleslé léze, které se pozvolna podélně, případně po obvodu stonku, zvětšují. Výskyt onemocnění 
podporují vysoké teploty a nedostatek vláhy. 

  
Ochrana 
 
Okamžité odstranění napadených a poškozených výhonů pod lézemi až ve zdravé části, 
desinfekce nástrojů mezi jednotlivými řezy. Desinfekce používaných nástrojů. Odstranění 
stresových podmínek, zajištění částečného stínu, kyselé dostatečně drenážované půdy. 
Dostatečná závlaha během suchého počasí, zejména nově vysazených rostlin. Zabránění poranění 
rostlin. Aplikace fungicidů není považována za účinnou, případně mají bát aplikovány 
bezprostředně po odstranění napadených částí. K chemické ochraně lze použít fungicidy 
obsahující thiophanate-methyl, mancozeb, chlorothalonil či hydroxid měďnatý. 
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7.3  Škůdci rododendronu 
 
7.3.1  Nosatcovití 

Curculionidae 
Lalokonosci 

 
Pěnišníky poškozují dospělci i larvy 
lalokonosců, nejčastěji Otiorhynchus 
sulcatus. Zatímco dospělci okusují listy, 
květy a stonky, larvy poškozují jemné 
kořínky, ale i silnější kořeny okusují až na 
dřevo. Přes den se cca 10–12 mm velcí černí 
nelétající brouci ukrývají pod listy, ve 
škvírách mezi kameny apod. a po setmění a 
během noci vykusují na okrajích listů 
typické obloučky nebo kůru na bázi letorostu 
po dobu 3–4 týdnů. První brouci se objevují 
cca koncem května až začátkem června. 
Samičky kladou vajíčka (až 1000 ks) 
v blízkosti hostitelských rostlin a od srpna 
cca 2 mm velké líhnoucí se bělavé larvy se 
vyvíjejí další 3–4 roky do konečné velikosti 
10–12 mm.  
Kromě uvedeného druhu byly zavlečeny 
další druhy, např. Otiorhynchus crataegi,  
O. salicicola, O. smerczynskii, jejichž 
dospělci jsou podobní, ale liší se okruh ho-
stitelských rostlin.  Drobnější požerky na 
mladých listech způsobují i listopasi.  
Proti nosatcům se aplikují insekticidy  
při objevení se prvních požerků na listech 
opakovaně v intervalu 7 dnů (např. Karate se 
Zeon technologií, Decis Mega aj.).  
Proti larvám lze aplikovat zálivkou 
insektopatogenní háďátka Heterorhabditis 
bacteriophora od konce dubna do začátku 
června a od konce srpna/začátku září  
do poloviny října. Teplota půdy min. 12 °C  
a po 14 dnech opakovat.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Poškození lalokonosci 

 
Poškození listů včelou čalounicí 

 
Poškození listopasem Barypeithes pellucidus 
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7.3.2  Síťnatka  
Stephanitis takeyai Drake &Maa, 1955 

 
Na líci listů jsou viditelné jednotlivé světlé skvrnky, které postupně splývají do větších 

ploch. Rub listů bývá pokrytý trusem a svlečkami nymf. Silně napadené listy žloutnou  
a opadávají, případně celé rostliny mohou hynout.  

Asi 4 mm velcí dospělci mají charakteristické polokrovky s průhlednou síťovitou 
strukturou a hnědou kresbou do tvaru písmene X. Samičky kladou na podzim vajíčka do střední 
žilky na rubu listu a pokrývají je hnědým ochranným povlakem. Po přezimování se koncem 
dubna až začátkem května líhnou nymfy, které procházejí 5 stadii. Obvykle se vyskytují 2 
generace za rok.  
 
Ochrana 
Při zjištění škůdce se provádí zpětný řez napadených výhonů nebo likvidace rostlin. Proti 
dospělcům a nymfám se aplikují insekticidy proti savému hmyzu, např. Karate se ZEON 
technologií aj.  
 
 
 
7.3.3  Sítinovka pěnišníková 

Graphocephala fennahi Young, 1977 
 
Larvy i dospělci tohoto kříse 

poškozují sáním listy, případně vrcholky 
výhonů. Na líci listů se objevují bíložluté 
skvrny, rub listu je hnědý.  

Sítinovky jsou 8–9,5 mm velké se 
zelenými křídly a dvěma červenými 
šikmými pruhy. V září až říjnu samičky 
sítinovky kladou vajíčka do zářezů na krčku 
pod šupinami pupenu a přenáší spory houby 
Pycnostysanus azaleae. Před květem 
(květen) se líhnou larvy. Dospělci se 
vyskytují od druhé poloviny července  
do listopadu. V případě potřeby se provádí 
ošetření insekticidy proti savým škůdcům, a 

to během vegetace v 10–14 denních 
intervalech až do konce léta či počátku 
podzimu.  

 
 
 
7.3.4  Mšice 
 
Kyjatky (k. azalková – Illinoia azaleae, k. pěnišníková – I. lambersi) poškozují listy, květy  
a výhony sáním. Silně osídlené pupeny se nevyvíjejí, listy opadávají.  
 
Ochrana 
Ošetření proti savým škůdcům se provádí během vegetace v 10–14 denních intervalech  
od počátku výskytu až do konce léta či počátku podzimu. Proti mšicím lze použít např. Chess 50 
WG, Perfekthion, Bi 58 EC nové aj.  



 44 

8 Seznam registrovaných přípravků na ochranu okrasných rostlin 
 
      8.1 Fungicidy 
 
 
Plísně (oomycety) 
Přípravek účinná látka 
způsob účinku 

dávka způsob ošetření ochranná lhůta  poznámka 

Aliette 80 WG 
fosetyl-Al 
systemický 
 

0,25 % 
 

postřik  
do počátku skanutí 

2 dny pro další manipulaci a 
uvádění na trh 

max. 3× 

2,5 kg.ha-1 postřik  
do počátku skanutí 

2 dny pro další manipulaci a 
uvádění na trh 

max. 3× 

2,5 kg.ha-1 zálivka 2–5 l na m2 2 dny pro další manipulaci a 
uvádění na trh 

max. 3× 

Delan 700 WDG 
dithianon 
kontaktní 

0,07–0,1 % postřik do počátku 
skanutí 

3 dny pro další manipulaci 
5 dnů pro uvádění na trh 

max. 3× 

0,7–1,0 kg.ha-1 postřik  max. 3× 
Previcur Energy 
propamocarb 
fosetyl-Al 
systemický 
 

2,5 l.ha-1 skleníky  max. 3× 
skleníky 

Proplant  
propamocarb 
hydrochloride 
systemický 
 
 

0,25 % 
2–4 l vody na m2  

zálivka   před nebo po výsevu, po výsadbě 
rostlin a na plochy pro výsadbu 

1,5–2 % na 20 l vody 
na m3  

zapravení  
do substrátu 

  

0,15 % 5–10 l vody 
na m2  

zálivka ploch  
pro řízky 

  

0,15 % máčení kořenů   
0,15 % 100–400 ml 
na nádobu 
 
0,15 % 
8–10 l vody na m2 

zálivka do nádob 
 
 
 
plošně 
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Plíseň šedá – Botrytis cinerea 
Přípravek 
účinná látka 
způsob účinku 

dávka způsob ošetření ochranná lhůta  poznámka 
 

AV Iprod 
iprodion 
kontaktní 

0,15 % postřik 3  max. 2× 

Dithane DG Neo-Tec 
mancozeb 
koontaktní 

2 kg.ha-1 na 300–
350 l vody.ha-1 

postřik  lesní školky  
max. 4× 

Dithane M 45 
mancozeb 
kontaktní 

2 kg.ha-1 na 300–
350 l vody.ha-1 

postřik   lesní školky  
max. 4× 

Mankozeb 75 Neo 
mancozeb 
kontaktní 

2 kg.ha-1 na 200–
300 l vody.ha-1 

postřik  lesní školky 
max. 4× 

Minos  
pyrimethanil 
kontaktní 
translaminární 
fumigační 
 

0,15–0,25 % postřik nebo 
rosení do počátku 
skanutí pozemně 

3 dny pro další 
manipulaci 
5 dnů pro uvádění na 
trh 

max. 3× 

1,5–2,5 l.ha-1 plošně 3 dny pro další 
manipulaci 
5 dnů pro uvádění na 
trh 

max. 3× 
 
 

Mythos 30 SC  
pyrimethanil 
kontaktní 
translaminární 
fumigační 
 

0,15–0,25 % postřik nebo 
rosení do počátku 
skanutí pozemně 

3 dny pro další 
manipulaci 
5 dnů pro uvádění na 
trh 

max. 1×  
venkovní a chráněné porosty preventivně nebo 
při prvním výskytu 

1,5–2,5 l.ha-1 plošně 3 dny pro další 
manipulaci 
5 dnů pro uvádění na 
trh 

max. 1× venkovní a chráněné porosty 

Rovral Aquaflo 
iprodione 
kontaktní  

0,15 % 
15 ml na 10 l vody 

postřik  max. 2× 
 

Teldor 500 SC 
fenhexamid 
lokosystémový  

0,1 % 1000 l vody 
na ha 

postřik nebo 
rosení do počátku 
skanutí pozemně 

 max. 2× za vegetaci/porost; 
při ohrožení, nejpozději při prvním výskytu 
interval 7–14 dnů  
venkovní a chráněné porosty 
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Padlí 
Přípravek 
účinná látka 
způsob účinku 

dávka způsob ošetření ochranná lhůta  poznámka 
 

Baycor 25 WP  
bitertanol 
kontaktní  
translaminární 

0,15–0,2 % postřik nebo 
rosení do 
počátku skanutí 
pozemně 

3 dny pro další 
manipulaci 
5 dnů pro uvádění  
na trh 

max. 2× preventivně nebo při prvním výskytu; 
interval 7–14 dnů 
venkovní a chráněné porosty 

1,5–2,0 kg.ha-1   max. 2x 
Discus  
kresoxim-methyl 
kontaktní 
 

0,02–0,025 % postřik do 
počátku skanutí 

2 dny pro další 
manipulaci a 
uvádění na trh 

max. 3× 

0,2–0,25 kg.ha-1 postřik 2 dny pro další 
manipulaci a 
uvádění na trh 

max. 3× 

Falcon 460 EC 
tebuconazol 
triadimenol 
spiroxamine 
systemický  

0,1 % postřik 2 dny pro vstup do 
porostu 

při ohrožení, nejpozději při prvním výskytu 

Horizon 250 EW  
tebuconazol 
systemický 

0,1 % postřik nebo 
rosení do 
počátku skanutí  

2 dny pro další 
manipulaci a 
uvádění na trh 

max. 2×  
interval 7–14 dnů  
preventivně nebo při prvním výskytu 

1 l.ha-1 postřik nebo 
rosení  

2 dny pro další 
manipulaci a 
uvádění na trh 

max. 2× interval 7–14 dnů preventivně nebo při 
prvním výskytu 

Kumulus WG 
síra 
kontaktní 

0,3–0,5 % postřik   

Nimbus WG  
síra 
kontaktní 

0,3–0,5 %    

Ortiva 
azoxystrobin 
systemický 
translaminární 

0,5–1  l.ha-1 postřik  max. 2×  
5–10 ml 6–12 l vody 
na 100 m2 

 max. 2×  
 

Proortiva 
azoxystrobin 
systemický 
translaminární 

0,5–1  l.ha-1 postřik 2 max. 2×  

Score 250 EC 
difenoconazole 
systemický  
 

0,02 % postřik nebo 
rosení do 
počátku skanutí 

2 dny pro další 
manipulaci a 
uvádění na trh 

max. 2× interval 7–14 dnů venkovní a chráněné 
porosty 

0,2 l.ha-1 pozemně 
postřik nebo 
rosení 

2 dny pro další 
manipulaci a 
uvádění na trh 

max. 2× interval 7–14 dnů venkovní  
a chráněné porosty 

Síra 80 WG 
síra 
kontaktní 

0,3–0,5 % postřik   

Stratus WG 
síra  
kontaktní 

0,3–0,5 % postřik   

Systhane 12 EC 
myclobutanil 
systemický 

0,06 % postřik 3  

Talent   
myclobutanil 
systemický 
 

0,04–0,06 %  
(4–6 ml na 10 l vody) 
 
4–6 ml na 4ע l vody 
na 100 m2 

postřik 
 

3 max. 3×  
v polních podmínkách (růže, letničky, trvalky) 
při ohrožení, nejpozději na počátku napadení. 
nižší dávka pro ošetření rostlin do výšky 50 cm 
vyšší dávka pro ošetření rostlin do výšky 125 cm  

Zato 50 WG 
trifloxistrobin 
mesostemický 
translaminární 

0,015 % 
 
0,15 kg.ha-1 

postřik 2 dny pro další 
manipulaci a 
uvádění na trh 

max. 3×  
do počátku skanutí 



 47 

Listové skvrnitosti okrasných rostlin 
Přípravek 
účinná látka 
způsob účinku 

dávka způsob ošetření ochranná lhůta  poznámka 
 

Baycor 25 WP  
bitertanol 
kontaktní  
translaminární 

0,15–0,2 % 
 
1,5–2,0 kg.ha-1 

postřik nebo 
rosení do 
počátku skanutí 
pozemně 

3 dny pro další 
manipulaci 
5 dnů pro uvádění  
na trh 

max. 2×  
preventivně nebo při prvním výskytu 
interval 7–14 dnů 
venkovní a chráněné porosty 

Dithane DG Neo-Tec 
mancozeb 
kontaktní 

2 kg.ha-1 200–600 l 
vody na ha 
 
20 g na 6 l vody na 
100 m2   

postřik  max. 4× 
 

Dithane M 45 
mancozeb 
kontaktní 

2 kg.ha-1 200–600 l 
vody na ha 
 
20 g na 6 l vody na 
100 m2   

postřik  max. 4× 
 

Discus  
kresoxim-methyl 
kontaktní 

0,02–0,025 % 
 
0,2–0,25 kg.ha-1 

postřik do 
počátku skanutí 

2 dny pro další 
manipulaci a uvádění na 
trh 

max. 3× 

Delan 700 WDG 
dithianon 
kontaktní 

0,07–0,1 % 
 
0,7–1,0 kg.ha-1 

postřik do 
počátku skanutí 

3 dny pro další 
manipulaci 
5 dnů pro uvádění  
na trh 

max. 3× 
 

Horizon 250 EW  
tebuconazol 
systemický 

0,1 % 
 
1 l.ha-1 

postřik nebo 
rosení do 
počátku skanutí  

2 dny pro další 
manipulaci a uvádění na 
trh 

max. 2×  
interval 7–14 dnů  
preventivně nebo při prvním výskytu 

Mankozeb 75 Neo 
mancozeb 
kontaktní 

2 kg.ha-1 200–600 l 
vody na ha  

  max. 4× 
 

Make Up 
captan 
kontaktní 

0,2 % 
200–600 l vody na ha 

 AT max. 3× 
 

Mankozeb 75 Neo 
mancozeb 
kontaktní 

2 kg l.ha-1 na 600 l 
vody 

 AT max. 4× 
 

Merpan 80 WG 
captan 
kontaktní 

0,2 % 
 
20 g na 10 l vody 

postřik  max. 3× 
preventivně při prvním výskytu 

Minos 
pyrimethanil 
kontaktní 
translaminární 
fumigační 

0,15–0,25 % 
1,5–2,5 kg.ha-1 

postřik 3 dny pro další 
manipulaci 
5 dnů pro uvádění  
na trh 

max. 3× 
% do počátku skanutí 

Mythos 30 SC  
pyrimethanil 
kontaktní fumigační 
translaminární  

0,15–0,25 % 
 
1,5–2,0 kg.ha-1 

postřik 3 dny pro další 
manipulaci 
5 dnů pro uvádění na trh 

max. 3× 
% do počátku skanutí 

Novozir MN 80 New 
mancozeb 
kontaktní 

2 kg.ha-1 200–600 l 
vody na ha 

  max. 4×  
 

Ortiva 
azoxystrobin 
systemický 
translaminární 

0,5–1  l.ha-1 

 
5–10 ml 6–12 l vody 
na 100 m2 

postřik  max. 2×  

Proortiva 
azoxystrobin 
systemický 
translaminární 

0,5–1  l.ha-1 

 
5–10 ml na 6–12 l 
vody na 100 m2 

postřik 2 max. 2× 
kromě trávníků 
 

Score 250 EC 
difenoconazole 
systemický  
 

0,02 % 
0,2 l.ha-1 

postřik nebo 
rosení do 
počátku skanutí 
(%) 

2 dny pro další 
manipulaci a uvádění na 
trh 

max. 2× interval 7–14 dnů venkovní a 
chráněné porosty 

Talent  
myclobutanil 
systemický 

0,04–0,06 %  
(4–6 ml na 10 l vody) 
4–6 ml na 4–6 l vody 
na 100 m2 

postřik 
 

  

Zato 50 WG 
trifloxistrobin 
mesostemický 
translaminární 

0,015 % 
 
0,15 kg.ha-1 

postřik do 
počátku skanutí 

2 dny pro další 
manipulaci a uvádění na 
trh 

max. 3× 
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Rzi 
Přípravek 
účinná látka 
způsob účinku 

dávka způsob ošetření ochranná lhůta  poznámka 
 

Baycor 25 WP  
bitertanol 
kontaktní  
translaminární 

0,15–0,2 % 
 
1,5–2,0 kg.ha-1 

postřik nebo 
rosení do 
počátku skanutí 
pozemně 

3 dny pro další 
manipulaci 
5 dnů pro uvádění  
na trh 

max. 2× preventivně nebo při prvním výskytu; 
interval 7–14 dnů 
venkovní a chráněné posrosty 

Delan 700 WDG 
dithianon 
kontaktní 

0,07–0,1 % 
 
0,7–1,0 kg.ha-1 

postřik do 
počátku skanutí 

3 dny pro další 
manipulaci 
5 dnů pro uvádění  
na trh 

max. 3× 
 

Dithane DG Neotec 
mancozeb 
kontaktní 

2 kg.ha-1 200–600 l 
vody na ha 
 
20 g na 6 l vody na 
100 m2   

postřik  max. 4× 
 
 

Dithane M 45 
mancozeb 
kontaktní 

2 kg.ha-1 200–600 l 
vody na ha 
 
20 g na 6 l vody na 
100 m2   

postřik  max. 4× 
 
 

Horizon 250 EW  
tebuconazol 
systemický 

0,1 % 
1 l.ha-1 

postřik nebo 
rosení do 
počátku skanutí  

2 dny pro další 
manipulaci a uvádění 
na trh 

max. 2×  
interval 7–14 dnů  
preventivně nebo při prvním výskytu 

Novozir MN 80 New 
mancozeb 
kontaktní 

2 kg.ha-1 200–600 l 
vody na ha 

postřik  max. 4×  
 

Ortiva  
azoxystrobin 
systemický 
translaminární 

0,5–1  l.ha-1 

 

5–10 ml 6–12 l vody 
na 100 m2 

postřik  max. 2×  
 

Proortiva  
azoxystrobin 
systemický 
translaminární 

0,5–1  l.ha-1 

 

5–10 ml 6–12 l vody 
na 100 m2 

postřik  max. 2×  
kromě trávníků 
 

Score 250 EC  
difenoconazole 
systemický  
 

0,02 % 
 
0,2 l.ha-1 

postřik nebo 
rosení do 
počátku skanutí 
(%) 

2 dny pro další 
manipulaci a uvádění 
na trh 

max. 2× interval 7–14 dnů venkovní a 
chráněné porosty 

Talent  
myclobutanil 
systemický 

0,04–0,06 %  
(4–6 ml na 10 l vody) 
 
4–6 ml na 4–6 l vody 
na 100 m2 

postřik 
 

3 max. 3×  
v polních podmínkách 
v polních podmínkách (růže, letničky, trvalky) 
při ohrožení, nejpozději na počátku napadení 
nižší dávka pro ošetření rostlin do výšky 50 
cm; vyšší dávka pro ošetření rostlin do výšky 
125 cm  

Zato 50 WG 
trifloxistrobin 
mesostemický 
translaminární 

0,015 % 
 
0,15 kg.ha-1 

postřik do 
počátku skanutí 

2 dny pro další 
manipulaci a uvádění 
na trh 

max. 3× 

Saprol – proti 
houbovým chorobám 
růží 
triticonazole 
systemický 

1 % 
10 ml na 1 l vody 
 
6–12 l aplikační 
kapaliny na 100 m2 

postřik  max. 6× 
růže venkovní okrasné  
 
do počátku skanutí 



 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Černá skvrnitost růže – Marssonina rosae 
Přípravek 
účinná látka 
způsob účinku 

dávka způsob ošetření ochranná lhůta  poznámka 
 

Anthara 
mancozeb 
kontaktní 

 postřik   

Baycor 25 WP 
bitertanol 
kontaktní  
translaminární 

0,15 % 
15 g na 10 l vody 

postřik 2  

Dithane DG Neotec 
mancozeb 
kontaktní 

20 g na 6 l vody na 
100 m2 

 
2 kg.ha-1 200–600 l 
vody 

postřik  max. 4× 
 
 
max. 4× 
 

Dithane M 45  
mancozeb 
kontaktní 

2 kg.ha-1 200–600 l 
vody 

postřik  max. 4× 
 

Discus 
kresoxim-methyl 
kontaktní 

0,02–0,03 % 
 
2–3 g na 10 l vody 

postřik 2 max. 2× 
venkovní a skleníkové výsadby růže 
 

Discus 500 WDG 
kresoxim-methyl 
kontaktní 

0,2–0,3 kg.ha-1 

 
0,02–0,03 % 

postřik  max. 2× 
při ohrožení porostů, nejpozději při prvním 
výskytu 
v intervalu 8–12 dnů 

Kresox (50 WG) 
kresoxim-methyl 
kontaktní 

0,2–0,3 kg.ha-1 

 
0,02–0,03 % 

postřik 2 max. 2× 
venkovní a skleníkové růže 
při ohrožení porostu, nejpozději při prvním 
výskytu 
v intervalu 8–12 dnů  

Mankozeb 75 Neo 
mancozeb 
kontaktní 

2 kg.ha-1 na 200–600 
l vody.ha-1 

  max. 4× 

Novozir MN 80 New 
mancozeb 
kontaktní 

2 kg.ha-1 200–600 l       
vody na ha 

postřik  max. 4× 

Saprol – proti 
houbovým chorobám 
růží  
triticonazole 
systemický 

1 % 
10 ml na 1 l vody 
 
6–12 l aplikační 
kapaliny na 100 m2 

postřik  max. 6× 
růže venkovní okrasné  
 
do počátku skanutí 

Syllit 65 WP 
dodine 
lokálně systemický 

0,1 %  postřik  500 l vody 
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Padlí růže 
Přípravek 
účinná látka 
způsob účinku 

dávka způsob ošetření ochranná lhůta  poznámka 
 

Baycor 25 WP 
bitertanol 
kontaktní  
translaminární 

0,15 % 
15 g na 10 l vody 

postřik 2  

Discus   
kresoxim-methyl 
kontaktní 
 

0,02–0,03 % 
2–3 g na 10 l vody 

 

postřik 2 max. 2× 
venkovní a skleníkové výsadby růže 
 

Discus 500 WDG  
kresoxim-methyl 
kontaktní 

0,2–0,3 kg.ha-1 

0,02–0,03 % 
postřik  max. 2× 

při ohrožení porostů, nejpozději při prvním 
výskytu 
v intervalu 8–12 dnů 

Kresox (50 WG) 
kresoxim-methyl 
kontaktní 
 

0,2–0,3 kg.ha-1 

0,02–0,03 % 
postřik 2 max. 2× 

venkovní a skleníkové růže 
při ohrožení porostu, nejpozději při prvním 
výskytu 
v intervalu 8–12 dnů  

Kumulus 
síra 
kontaktní 

0,3–0,5 %  AT  

Saprol – proti 
houbovým chorobám 
růží  
triticonazole 
systemický 

1 % 
10 ml na 1 l vody 
 
6–12 l aplikační 
kapaliny na 100 m2 

postřik  max. 6× 
růže venkovní okrasné  
 
do počátku skanutí 
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8.2 Zoocidy 
 

Svilušky 

Přípravek  
účinná látka  
způsob účinku 

dávka způsob 
ošetření 

ochranná lhůta poznámka 

CAREO Postřik proti 
škůdcům     
acetamiprid  
systémový 

  postřik AT od začátku výskytu, max.  4×, aplikaci 
opakovat po 14 dnech, do počátku skanutí 

CAREO koncentrát proti 
škůdcům     
acetamiprid  
systémový 

 postřik AT  

Floramite 240 SC 
bifenazate    
dotykový 

0,04 % postřik 3 (pro uvádění 
řezaných rostlin 
na trh) 

venkovní i skleníkové                                   
max. 2× od začátku výskytu 

Neudosan        
draselná sůl přír. mast. 
kyselin dotykový 

2 % nebo 18–36 l.ha 900–
1800 l vody/ha podle výšky 
rostlin 

postřik   max. 3×, v intervalu 7 dnů 

Neudosan AF draselná sůl 
přír. mast. kyselin dotykový 

  postřik   do skanutí, max. 3×,  
v intervalu 7 dnů 

Nissorun 10 WP 
hexythiazox     
dotykový 

0,07 % postřik 1   

Substral CAREO Ultra – 
postřik proti škůdcům 
acetamiprid  
systémový 

 postřik  max. 4× 

Trebon 10 F  
etofenprox     
dotykový a požerový 

0,5 l.ha-1   postřik AT   

Trevis 18 EC  
abamectin  
požerový 

0,06 % postřik AT  

Vaztak 10 EC 
alfacypermethrin  
dotykový a požerový 

0,3 %  postřik  AT preventivně, max. 1× 

Vertimec 1.8 EC 
abamectin  
požerový 

0,06 % postřik 3   
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Vlnovníci 
Přípravek  
účinná látka  
způsob účinku 

dávka způsob 
ošetření 

ochranná lhůta poznámka 

Decis 15 EW  
deltamethrin   
dotykový a požerový 

0,03–0,05 % postřik 3   

Decis Mega  
deltamethrin   
dotykový a požerový 

0,01–0,015 % postřik 3 nehubí svilušky 

Fast M  
deltamethrin    
dotykový a požerový 

dle návodu postřik 3   

Perfekt plant insecticide      
přírodní  pyrethrum  
dotykový 

   do skanutí 

Spruzit Flussig    
pyrethriny     
dotykový 

0,1 % nebo 5 ml  na 5 l vody postřik 2 do skanutí, max 4×,  
v intervalu 7 dnů 

Vaztak 10 EC     
alfacypermethrin  
dotykový a požerový 

0,3 % postřik   preventivně, max. 1× 
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Mšice 

Přípravek  
účinná látka  
způsob účinku 

dávka způsob 
ošetření 

ochranná lhůta poznámka 

Alfametrin  
alfacypermethrin  
dotykový a požerový 

0,005–0,01 % postřik    

BEC Lamcy 
lambdacyhalothrin 
dotykový a požerový 

0,03 % 300–1000 l vody  
na ha 

postřik  okrasné rostliny do výšky 50 cm 

Bi  58 EC nové  
dimethoat  
systémový 

0,1 % postřik 7   

Calypso 480 SC  
teflubenzuron   
požerový 

0,15–0,2 l.ha–1 postřik 14  

CAREO Postřik proti 
škůdcům     
acetamiprid  
systémový 

    AT od začátku výskytu, max.  4×, aplikaci 
opakovat po 14 dnech, do počátku skanutí 

Confidor 200 OD 
teflubenzuron    
požerový 

0,015–0,035 % postřik   max. 1×  

Decis 15 EW  
deltamethrin   
dotykový a požerový 

0,03–0,05 % postřik 3   

Decis Mega  
deltamethrin   
dotykový a požerový 

0,01–0,015 % postřik 3  

Diaspid 20 SP  
acetamiprid  
systémový 

0,25 kg na ha nebo 0,04 %  3 max. 2×  

Fast K        
deltamethrin    
dotykový a požerový 

dle návodu postřik     

Fast M  
deltamethrin    
dotykový a požerový 

dle návodu postřik 3   

Chess 50 WG      
pymetrozin      
dotykový 

0,05 % postřik 3 max. 3×, od počátku výskytu,  
do počátku skanutí 

Karate se Zeon technologií 
5 CS  
lambdacyhalothrin    
dotykový a požerový 

0,03 % 300–1000 l vody.ha–1 postřik 3   

Karin 
pirimicarb 
kontaktní 

0,05–0,075 % postřik 1 max. 2×  

Mospilan 20 SP  
acetamiprid  
systémový 

0,25 kg.ha–1 nebo 0,04 % postřik 3 max. 2×  

Neudosan    
draselná sůl př. mast. kyselin 
dotykový 

2 % nebo 18–36 l.ha–1 900–
1800 l vody.ha–1 podle výšky 
rostlin 

postřik   max. 3×, v intervalu 7 dnů, kromě vlnatek 

Neudosan AF draselná sůl 
přír. mastných kyselin 
dotykový 

  postřik   do skanutí, max. 3×, v intervalu 7 dnů,  

Perfekt plant insecticide      
přírodní pyrethrum  
dotykový 

   do skanutí 



 54 

Perfekthion  
dimethoate  
systémový 

0,1 % postřik 7   

Plenum 
pymetrozin 
systémový 
translaminární 

0,24–0,48 kg. ha–1   
na 400–800 l vody 

postřik do 
počátku 
skanutí 

 max. 3× v intervalu 10–14 dnů 

Pirimor 50 WG      
pirimicarb   
systémový 

0,05–0,075 % nebo  
0,5 kg.ha–1 400–1000 l vody 
na ha 

postřik 1  max. 2× 

Raptol                      
olej řepkový + pyrethriny 
dotykový 

  postřik 2 (pro další 
manipulaci a 
uvádění na trh) 

do skanutí, max. 2× 

 
 
 

Štítenky, puklice 

Přípravek  
účinná látka  
způsob účinku 

dávka způsob 
ošetření 

ochranná lhůta poznámka 

Alfametrin  
alfa-cypermethrin  
dotykový a požerový 

0,005–0,01 % postřik    

CAREO Postřik proti 
škůdcům    
acetamiprid  
systémový 

    AT 3) od začátku výskytu, max.  4×, aplikaci 
opakovat po 14 dnech, do počátku skanutí 

Confidor OD  
imidacloprid 
systémový – kontaktní, 
translaminární a požerový 

0,6 l.ha-1  postřik AT ošetřovat pouze po květu 

Decis 15 EW  
deltamethrin   
dotykový a požerový 

0,03–0,05 % postřik 3   

Decis Mega  
deltamethrin   
dotykový a požerový 

0,01–0,15 % postřik 3 nehubí svilušky 

Fast M  
deltamethrin    
dotykový a požerový 

dle návodu postřik 3   

Karate Zeon technologii 5 CS  
lambda-cyhalothrin    
dotykový a požerový 

0,05–0,1 % 200–400 l 
vody/ha 

postřik 28  
(pro sběr lesních 
plodů) 

  

Neudosan    
draselná sůl přír. mast. kyselin 
dotykový 

2 % nebo 10–30 l.ha-1 500–
1500 l vody/ha podle výšky 
rostlin 

postřik   max. 3×, v intervalu 7 dnů, (pouze 
jádroviny a peckoviny) 

Spruzit Flussig    
pyrethriny     
dotykový 

0,1 % nebo 5 ml na 5 l vody postřik 2 do skanutí, max 4×, v intervalu 7 dnů 

Spruzit Gartenspray   
pyrethriny    
dotykový 

  postřik 2 max. 15×, v intervalu 7 dnů 

Vaztak 10 EC 
alfacypermethrin  
dotykový a požerový 

0,005–0,01 %     před květem (pouze jádroviny  
a peckoviny) 
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Třásněnky 

Přípravek  
účinná látka  
způsob účinku 

dávka způsob 
ošetření 

ochranná lhůta poznámka 

Alfametrin  
alfacypermethrin  
dotykový a požerový 

0,005–0,01 % postřik   před květem,  
jádroviny a peckoviny 

BEC Lamcy 
lambdacyhalothrin 
dotykový a požerový 

0,03 % 300–1000 l vody  
na ha 

postřik  okrasné rostliny do výšky 50 cm 

Biool  
olej řepkový  
dotykový  

1–2 % + 5–6 kapek 
povoleného smáčedla na 1 l 
aplikační kapaliny 

postřik   

CAREO Postřik proti 
škůdcům     
acetamiprid  
systémový 

  postřik AT od začátku výskytu, max.  4×, aplikaci 
opakovat po 14 dnech, do počátku skanutí 

Decis 15 EW  
deltamethrin  
dotykový a požerový 

0,03–0,05 % postřik 3   

Decis Mega  
deltamethrin   
dotykový a požerový 

0,01–0,015 % postřik 3   

Fast M  
deltamethrin    
dotykový a požerový 

dle návodu postřik 3   

Karate Zeon technologií  
lambdacyhalothrin   
dotykový a požerový 

0,03 % 300–1000 l vody na 
ha 

postřik 3   

Neudosan    
draselná sůl přír. mastných 
kyselin 
dotykový 

2 % nebo 10–30 l.ha-1 500–
1500 l vody na ha podle 
výšky rostlin 

postřik   max. 3×, v intervalu 7 dnů, pouze 
jádroviny a peckoviny 

Perfekt plant insecticide  
přírodní pyrethrum 
dotykový 

   do skanutí 

Vertimec 1.8 EC 
abamectin  
požerový 

0,1% postřik 3   
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Lalokonosci 

Přípravek  
účinná látka  
způsob účinku 

dávka způsob 
ošetření 

ochranná lhůta poznámka 

Alfametrin  
alfacypermethrin  
dotykový a požerový 

0,3 l.ha-1 postřik 28  OL – pro sběr lesních plodů 

BEC Lamcy 
lambdacyhalothrin 
dotykový a požerový 

0,03 % 300–1000 l vody  
na ha 

postřik  okrasné rostliny do výšky 50 cm 

CAREO Postřik proti 
škůdcům     
acetamiprid  
systémový 

    AT od začátku výskytu, max.  4×, aplikaci 
opakovat po 14 dnech, do počátku skanutí 

Decis 15 EW  
deltamethrin   
dotykový a požerový 

0,03–0,05 % postřik 3   

Fast K        
deltamethrin     
dotykový a požerový 

dle návodu postřik     

Fast M  
deltamethrin    
dotykový a požerový 

dle návodu postřik 3   

Karate Zeon 5 CS  
lambda–cyhalothrin   
dotykový a požerový 

0,03 % 300–1000 l 
vody/ha 

postřik 3   

Perfekt plant insecticide      
přírodní pyrethrum  
dotykový 

   do skanutí 

Trebon 10 F  
etofenprox     
dotykový a požerový 

0,5 l.ha-1 postřik AT   

Vaztak 10 EC      
alfa-cypermethrin  
dotykový a požerový 

0,3 l.ha postřik 28  OL – pro sběr lesních plodů, larvy  
i dospělci 
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Mousenky motýlů a můr 
Přípravek  
účinná látka  
způsob účinku 

dávka způsob 
ošetření 

ochranná lhůta poznámka 

BEC Lamcy 
lambdacyhalothrin 
dotykový a požerový 

0,03 % 300–1000 l vody  
na ha postřik  okrasné rostliny do výšky 50 cm 

Calypso 480 SC  
teflubenzuron   
požerový 

0,1 % postřik   max. 2× za vegetaci/porost, při výskytu 

CAREO Postřik proti 
škůdcům     
acetamiprid systémový 

   postřik AT od začátku výskytu, max.  4×, aplikaci 
opakovat po 14 dnech, do počátku skanutí 

Decis 15 EW  
deltamethrin   
dotykový a požerový 

0,03–0,05 % postřik 3   

Decis Mega  
deltamethrin  
dotykový a požerový 

0,01–0,015 % postřik 3  

Fast K        
deltamethrin    
dotykový a požerový 

dle návodu postřik     

Fast M d 
eltamethrin    
dotykový a požerový 

dle návodu postřik 3   

Insegar 25 WG 
fenoxycarb 0,3 kg na ha postřik   

Karate Zeon Technologií 
5 CS  
lambda-cyhalothrin   
dotykový a požerový 

0,03 % 300–1000 l vody/ha postřik 3   
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