
Skrytá ohrožení 

Choroby a škůdci:
s dlouhým vývojem bez příznaků, 
s nemožností  nebo neznalostí ochrany
obtížně diagnostikované v prvním stadiu napadení 
např. půdní patogeni



Choroby bez příznaků v době nákupu rostlin

Velmi mnoho listových chorob
• např. i černá skvrnitost růží 

• sypavky u jehličin

Choroby  způsobující vadnutí zejména:

– fuzariózy

- verticiliózy

- ophiostomales  (O.novo-ulmi a další)

- Phytophthora sp. (nově popisované druhy jako   P.ramorum, P. inflata    
nebo obvyklé druhy na nových hostitelských rostlinách – v Polsku 
P.cryptogea na thuji)

Choroby obvykle druhotné, které mají reservoár rozmnožovacích 
částic v půdě – Phomopsis sp. Cylindrocladium, Botrytis aj.



Příklad : Buxux sempervirens

• Odumírání buxusu – podobné příznaky napadení  na buxusu 
má Cyllindrocladium buxicola, Volutella buxi a Phomopsis sp., 
mohou to být i další původci Phytophtora sp., Verticillium sp. 
Fusarium sp. aj.

• Cyllindrocladium buxicolla – první nálezy v sousedních zemích 
asi r. 2005 – brzy nato první informace Rudi Dürr na SŠ, další 
informace z mnoha stran- např. časopis Zahradnictví).

• Choroba se závratnou rychlostí šíří po celém světě – žádná 
opatření nebyla učiněna, metodika ochrany není pěstitelům k 
disposici

• V ČR se pěstitelé nemají na koho obrátit 



Volutella buxi



Volutella buxi



Cylindrocladium buxicola



Cylindrocladium buxicola 



Cylindrocladium



Buxus – počátek příznaků – napadení Phomopsis sp.



Buxus – Phomopsis 



Phomopsis sp. – určeno doc. E. Prokinovou CSc



Cryptonectria parasitica – Castanea sativa 
dovoz z Italie



Rakovina kůry kaštanovníku



Vadnutí jasanů





Prevence!

• Prevence proti zavlečení – organizační opatření 
- nenakupovat v oblastech s výskytem (týká se i výskytu např. 

cylindrokladia a zavíječe u buxusu), omezit výsadby až do vyřešení 
problému.

• - izolační prostor v podniku pro nakoupené problematické druhy

• Průzkum půdy na obsah propagulí ?např. Fusarium sp. 

nebo Verticilium sp. – problematický výsledek – náhoda nalezení cfu

• Brambory přenášejí verticíliové vadnutí , pro školkařské účely volnou půdu 
využít až po mnoha letech, také u kontejnerovny neopakovat stejné druhy 
na stejném místě.

• Obecná preventívní opatření – odstraňování listí a odumřelé rostliny, 
povrchová desinfekce

• Problematická je preventivní aplikace pesticidů 



Preventivní postřiky

• Např. sypavky u borovic – fungicidy je možné ošetřit jen 
preventivně – při objevení příznaků je aplikace už zbytečná

• Cylindrocladium u buxusu – aplikace fungicidů jen preventivní

• Molovka u Thují a juniperusu – aplikace insekticidu dříve než 
jsou viditelné příznaky poškození 

• Nejhorší je zamoření půdy např. Velticilium sp. – pozemek je 
dlouhodobě znehodnocený na mnoho let.

• Rozhodnutí je na školkaři – jenže při nákupu ošetřených rostlin  
nebo tolerantních odrůd se choroba nebo škůdce dále šíří. 

• Nezbytné jsou metodiky pro prevenci, desinfekci i eradikaci!



Informační zdroje:
• Deutsche Baumschule – roč. 2011, č. 3, str. 46-49: Ch. Neubauer: Chancen und 

Grenzen von Bodeuntersuchen (Verticilium an Acer)

• Detsche Baumschule , 2011, č.5 str. 42 : J.A. Hiemstra, K.Pham, R. Duyvesteijn: 
Verticilium:Entwicklung eines neuen Nachweisverfahrens

• Deutsche Baumschule, 2011, č.8,str. 48-49:B.Ehsen: In der Anfäligkeit es deutliche 
Sortenunterschiede

• Deutsche Baumschule, 2011, č.8, str. 50-51: T.Brand: Cylindrockladium und Zünsler 
nachen Buxus das lLeben schwer.

• Szkolkarstwo 1/2011, L.Orlikowski: Najgroźniejsze choroby w szkólkach w 2010 
roku

• Szkolkarstwo 3/2011, L.Orlikowski: Nowa choroba roźanecznikow.

• Szkolkarstwo 5/2011, L.Orlikowski: Nowa choroba na źywotnikach w uprawie 
gruntowej.

• Metodiky ochrany rostlin 2010, osobní sdělení doc. E. prokinová

• Pflanzenschutztag Zierpflanzen, Pflanzenschutzdienst: P.Steinbach, R. Smith : 
Neues Treisterben an Buxus… prezentace, staženo z internetu

• Další zdroje informací z internetu 





Pro celou oblast zahradnictví chybí :

• Informace dosažitelné zahradníkům – viz.  uvedená 
presentace o chorobách buxusu

• Metodiky prevence a ochrany 

• (zpravidla nejsou přesně uvedeny v dostupných informacích)

• Možnost zaslat vzorky nebo fotografie na poradenskou službu 
k určení 

• Nejsou k disposici informace o účinnosti pesticidů proti 
chorobám a škůdcům, které se nevyskytují u „velkých“ -
polních plodin

• Nově vytvářená poradenská služba pro MZe– prosadit také 
specialisty pro zahradnické specialisace


