
  
 

Houbové choroby 

Strupovitost jabloně-Venturia inaequalis  

Příznaky: na listech a květech vznikají šedohnědé skvrny,silně napadené plody 

praskají,do plodu vstupuje moniliová hniloba 

Ochrana:preventivní – vzdušné stanoviště,likvidace spadaného listí a plodů 

Vysazovat rezistentní odrůdy –přímá ochrana – ošetření fungicidy od fáze myšího 

ouška, střídat účinné látky 

Padlí jabloně – Podosphaera leucotricha 

Vytváří bílé povlaky na listech,letorostech,květech i plůdcích,na plodech náchyl- 

ných odrůd se objevuje síťovitá rzivost 

ochrana: preventivní-vybírat odolné odrůdy,vyrovnaná výživa ,přímá – ošetření 

fungicidy od stadia zeleného poupěte,ošetření opakovat v intervalu 7 až 14 dní 

do července 

STRUPOVITOST HRUŠNĚ –Venturia pyrina 

Příznaky – tmavé skvrny na listech a na plodech,dochází k deformacím plodů,silně 

Napadené listy a plůdky opadávají 

Ochrana: vzdušná lokalita,výběr méně náchylných odrůd, přímá ochrana – ošetření 

Fungicidy od rašení,opakovatnpodle potřeby 

RZIVOST HRUŠNĚ, RZIVOST JALOVCE – Gymnosporangium sabinae 

Hlavní hostitel hrušeň,jalovec prostřední,čínský a klášterský- 



  
 

Příznaky napadení-na listech oranžové skvrny,později červeně lemované,na spodní  

straně listu se vytvářejínpohárkovitá aecia,dochází k předčasnému zasychání listů 

a špatnému vyzrávání dřeva ,u jalovce jsou větve zduřelé 

ochrana: dodržování izolační vzdálenosti minimálně 200 m, likvidovat silně 

napadené větve jalovců ,ošetření proti strupovitosti hrušně fungicidy,které 

mají vedlejší účinnost i na rzivost 

NEKTRIOVÁ KOROVÁ NEKROZA – jádroviny,buk,habr,javor dub,olše 

Na větvích a kmenech různě rozsáhlé nekrozy, výskyt onemocnění se omezuje 

Ošetřením měďnatými přípravky na podzim a na jaře 

NEKTRIOVÉ ODUMÍRÁNÍ VĚTVÍ- Nectria cinnabarina – široký polyfág 

Postupné chřadnutí a usychání větví , na odumřelých pletivech se tvoří plodničky  

patogenu , ochrana-vhodné stanoviště ,odstraňování napadených větví 

MONILIOVÁ HNILOBA JÁDROVIN –Monilinia fructigena-jádroviny 

 Okolo místa poranění slupky se objevují hnědé skvrny,později v kruzích béžové 

porosty konidioforů – odstaňujeme napadené plody,ošetření fungicidy 

FYTOFTOROVÁ KRČKOVÁ HNILOBA – Phytophtora cactorum-jabloň,hrušeň, 

Dochází k nekrotizaci  pletiv v oblasti kořenového krčku nebo kořenů 

Chorobu podporuje těžká a vlhká půda 

SAZOVITOST JABLEK A HRUŠEK – Phyllachora pomigena 

Na slupce plodů jsou sazovité skvrny, které se dají setřít –houba plody přímo  

Nepoškozuje ,ale ovlivňuje jejich vzhled – ochrana – vzdušné lokality a pozdní 

ošetření  proti strupovitosti omezuje i výskyt sazovitosti jablek 

 


