


 VIRÓZY - mozaiky, žilkovitost, nekrózy, 

zakrslost, kadeřavost. Přenos mšicemi, 

semenem a brouky (dřepčíci). Kvalitní 

ochrana a izolace semenných porostů. 

 Hnědá bakterióza – vodnaté skvrny mezi 

listovou nervaturou, žluté, rychle zasychající 

skvrny od krajů listů, zčernání cévních 

svazků – nejnáchylnější květák, kapusta. 

Přenos semeny i půdou – vysoká vlhkost a 

teplota. Ne často brukvovité po sobě.



 Padání klíčních rostlin – komplex půdních 
hub – kořenové krčky a báze stonků 
měknou, hnědnou, rostlinky padají, 
odumírají. Přenos půdou a substráty – NE 
převlhčené,  kyselé a mnoho nebo málo 
živinami zás. substráty  a husté porosty. 
Ochrana – dezinfekce substrátů, moření 
osiva, agrotechnika, sadbovače.

 Alternariová skvrnitost košťálovin-
(Alternaria brassicae) drobné okrouhlé 
skvrny – zasychají, černají (konidie – šíření 
osivem a zbytky r.) vypadávají. O.- osevní 
postup, moření osiva postřik u čínského zelí



 Plíseň zelná – (Perenospora brassicae) 
žloutnoucí skvrny na listech –vespod 

bělošedý povlak, listy zasychají u ředkviček i 

tmavé skvrny na bulvičkách, černé cévní 

svazky, O.- moření osiva, větrání, řízená 

závlaha, u sadby postřik.

 Plíseň šedá- skládková choroba, rostliny 

infikované již v porostu – šedý povlak. O.-

dezinfekce skladů a dodržení režimu sklad. 

Uskladnění  nepoškozené a správně vyzrálé 

zeleniny.



 Fómová suchá hniloba – šedohnědé skvrny 
s tmavším okrajem, u starších rostlin 
vypadávají. Napadené  kořeny prasklá 
kůra, černé, redukované- snadné vytržení. 
Ve skládkách vyvolává hnilobu. Zdrojem 
infekce je osivo a zbytky. O. – zdravé a 
mořené osivo, OP – nejdříve po 4 letech. 
Postřiky jen u semenných porostů.  
Významná choroba.

 Nádorovitost košťálovin – ( Plasmodiophora
brassicae) zpomalený růst rostlin, 
šedomodré zbarvení , zduřená kořenů. 
Významná choroba – patogen v půdě až 5 
let. O.- snížení podílu brukvovitých, kvalitní 
sadba, chem.dezinfekce – nákladné



 VIRÓZY- mozaiky inhibice růstu a sterilita – u 
semenných porostů – jinak nevýznamné

 Alternariová skvrnitost listů mrkve –(Alternaria
dauci) houbová ch. – žluté tečky hnědnou až 
černají celé listy. Též odumírání klíčních rostl.

 Za deštivého počasí nejškodlivější ch. O.-
moření osiva, osevní postup, postřik 
semenných porostů.

 Padlí – (Erysiphe)  bílý moučnatý povlak na 
obou stranách listů – zaschnutí a odumírání 
listů. Přenos osivem a z planých hostitelských  
rostl. Napadá petržel, celer, fenykl. O. – ne 
mnoho N, likvidace zbytků a chem. ochr.-
semenné p.



 Černá hniloba mrkve- padání klíčních rostlin 
–černání hypokotylu i kořínku u starších 
černé skvrny a v průběhu skladování –
zasychání a mumifikace nebo mokrá 
hniloba–dle vlhkosti. Přenos vítr a déšť.

 Napadá i celer, petržel a fenykl. O.- moření 
osiva, osevní postup, chem.u semenných p.

 Sklerotiniová hniloba (Sclerotinia
sclerotiorum) – infekce  houbou v průběhu 
vegetace – měknutí pletiva kořene, 
skládková ch. Sklerocia přežívají v půdě, O. 
uskladňovat pouze zdravé a vyzrálé 
zeleniny – hlavně celer, méně petržel a 
fenykl



 Septoriová skvrnitost celeru- od  července na 
starších listech skvrny se žlutým okrajem –
černé tečky – žloutnutí a odumírání natě.

 Nejvýznamnější ch. celeru – přežívá na 
semenech a v půdě – šíří se za vysoké vlhkosti 
a teplotě. O.- osevní postup, likvidace rostl. 
zbytků, moření a použití staršího osiva, postřik 
porostů.

 Strupovitost celerových bulev- šedohnědé 
okrouhlé skvrny na povrchu bulev – měknou 
hnědnou, trouchniví, praská  - žloutnutí a 
zasychání listů. Skládková ch. Houba přežívá v 
půdě napadá i petržel. O. – ne mnoho N, 
dostatek boru, osevní postup, likvidace zbytků 
a moření osiva.



 Plíseň salátová- napadá rychlený salát ve 
všech fázích růstu. Od spodních listů do středu 
až po zaschnutí celé rostl. Často I.-II. kdy je 
malá intenzita osvětlení. Houba přežívá v 
půdě, osivu i zbytcích. O. – dezinfekce 
substrátů, likvidace zbytků, větrání, moření 
osiva postřik u semenných p.

 Plíseň šedá – hnědnutí kořenového krčku a 
vadnutí a nekróza listů od středu hlávky – šedé 
mycelium. Významná ch. O.- likvidace 
napadených, nepřehnojovat N, větrat, 
dezinfekce substrátu, vhodné odrůdy a mělká 
výsadba, postřik.



 Antraknóza salátu- nenápadné světle 

zelené tečky, vodnaté, okrouhlé tmavnou 

a zasychají vypadávají (možná záměna s 

žírem housenek)- od nejstarších ke středu.

 Významná choroba rychlených a 

semenářských porostů. O.-jako plíseň šedá.

 Slerotiniová hniloba- (Sclerotinia
sclerotiorum nejprve vnější listy – na 

kořenovém krčku vatovité mycelium-

černá, tvrdne – sklerocia – odumření 

rostliny. Napadá i čekanku  - původce 

hniloby kořenů i puků. O. – jako plíseň šedá.



 Žlutá proužkovitost cibule – virová ch., 

žlutozelené proužky povadlé 

deformované- výrazné ve druhém roce –

nebezpečí u semenných porostů

 Plíseň cibule- (perenospora destructor) 
šedozelené skvrny na listech i květních 

stvolech- zasychají, odumírají, lámou se. U 

cibulí zahnívají vnitřní suknice.

 Významná choroba. Houba se síří semeny i 

cibulemi. O.- málo N, bezplevelné a 

vzdušné porosty, chem. ochrana



 Botritidy (hniloby a skvrnitosti cibule)-
pergamenové skvrny na listech a květních 

stvolech- lámání, na cibulích krčkové choroby 

– později suchá nebo mokrá hniloba dle 

podmínek skládkování. O.- viz. plíseň + moření 

osiva a sazeček, správné skladování

 Antraknóza cibule- ve všech fázích růstu, rostl. 

Šednou, odumírají a na cibulích černé skvrny. 

Houba přežívá v půdě až 5 let! O. P

 Bílá sklerociová hniloba- vadnutí a žloutnutí 

listů, kořeny zahnívají– bílé vatovité mycelium, 

cibule měkne a zahnívá. Houba přežívá v 

půdě až 10 let, i v cibulích. O. – likvidace zbytků 

a OP.



 Fuzariózy- žloutnutí listů od špiček, cibule od 
báze zahnívají, někdy až při skladování. 
Cibuli –častěji česnek- O. –moření, zdravá 
sadba, OP, skladování.

 Rzi- pórková, česneková– (Puccinia) letní 
spory rezavé, zimní tmavé, přezimují na 
pórku a divokých druzích česneku. Pórek 
ztrácí tržní hodnotu, O.- nepřehnojovat N a 
chem. ochr. 

 Suché hniloby- především u česneku 
projevují se při skladování – cibule 
trouchnivějí – zelený prášek – konidie hub. 
O.- viz. fuzariózy



 Virózy-mozaiky – méně významné přenos 
mšice, třásněnky a mechanické poranění

 Vadnutí rajčete – houba i bakterie napadají 
cévní svazky – na průřezu černé

 Bakteriální tečkovitost rajčete – na listech sytě 
hnědé tečky, opad květů u plodů. Přenos 
osivem půdou a při vysoké vlhkosti.

 Plíseň bramborová – (Phytophthora infestans) 
hnědé skvrny od okrajů listů, na stoncích i 
plodech nepravidelné skvrny – černání hnití. 
Nejškodlivější choroba! Postřik fungicidy, 
závlaha podmokem. Přenos vítr a déšt.



 Septoriová skvrnitost- napadá listy, 
alternáriová terčovitá skvrnitost-napadá 
listy a hlavně plody u polního pěstování

 Čerň – napadá nejstarší listy zespoda ve 
sklenících při vysoké vlhkosti zelenošedý 
povlak

 Plíseň šedá- vodnaté šedozelené skvrny na 
listech stoncích a hlavně plodech paprik,  
rajčat i okurek. – nedostatek světla, 
vzduchu a vysoká vlhkost

 Sklerotiniová hniloba– měknutí báze stonku 
houba prorůstá stonkem vzhůru – vadnutí 
vrcholu, přežívá v půdě , likvidace zbytků

 Též u okurek



 Virózy – mozaiky a deformace, O.-likvidace 
napadených r. a rezistentní odrůdy

 Bakteriální hranatá skvrnitost okurek –
hranaté skvrny sytě zelené, vodnaté 
zasychají a vypadávají. Za vlhka kapičky 
bakteriálního slizu – nekrózy všech částí r.

 Významná choroba . O.- zdravé osivo a 
postřik

 Plíseň okurky- na listech světle zelené, žluté 
skvrny, zespodu šedé – postupné zaschnutí 
celé rostliny. Nejvýznamnější choroba.

 O.- rezistentní odrůdy , postřik



 Padlí –bělavošedý povrch listu, ke konci 

vegetace, význam ve skleníku za sucha, na 

poli nevýznamné. O.- postřik

 Vadnutí okurek – vadnutí , poškození báze a 

odumírání kořenů – dle houby se liší

 O. –nezamořený substrát a roubování na 

tykev


