
ROSA  -  RŮŽE 

 

CHOROBY 

VIROVÁ MOZAIKA RŮŽÍ  -  NA LISTECH RŮŽÍ se tvoří chlorotické prstence 

nebo proužky v okolí žilek – výsadba zdravého materiálu 

 

FYTOPLAZMOVÁ PROLIFERACE JABLONĚ –CANDIDATUS PHYTOPLASMA 

NAPADENÉ rostliny mají zvětšené palisty, přírústky rostou metlovitě a 

jsou slabé – dochází k zmnožení kořenových výmladků –pozdní kvetení 

Ochrana – uznaná sadba,likvidace přenašečů a napadených stromů 

 

BAKTERIÁLNÍ NÁDOROVITOST AGROBACTERIUM TUMEFACIENS – v 

místě 

poranění narůstají nádory –napadené mladé rostlin odumírají – zdravá 

sadba,ošetření pořezu 

PLÍSEŇ RŮŽE –PERONOSPORA SPARSA – NA LÍCNÍ SRRANĚ LISTŮ se tvoří 

fialově červené skvrny –na spodní straně listů se tvoří sporangiofory  se  

sporangiemi – pěstovat odolné odrůdy – ošetření fungicidy 

PADLÍ RŮŽE (PODSPHAERA PANNOSA)- NA LISTEHC I POUPATECH 

moučnatý,bělavý povlak,napadené části hnědnou a zasychají-je nutné 

pěstvat odolné odůdy,při prvním výskytu fungicidní ošetření 

ČERNÁ SKVRNITOST LISTŮ RŮŽE –( DIPLOCARPON ROSAE )- NA HORNÍ 

straně listů se tvoří černofialové skvrny, napadené listy opadávají- na 



skvrnách se tvoří acervuli a v nich konidie – likvidujeme napadené listy, 

chemické ošetření od května 

ŠEDÁ HNILOBA (BOTRIOTINIA FUCKELIANA) – polyfág napadá 

rododendron,šácholan, hortenzie, meruzalka,růže způsobuje hnilobu 

pupenů a vadnutí květů – dochází kodumírání výhonů –fungicidy 

ČERNÁ SKVRNITOST A KOROVÁ NEKROZA RŮŽE –ČERNÁ NEKROZA a 

SFACELOMOVÁ LISTOVÁ SKVRNITOST –PODOBNÉ PROJEVY A ošetření 

RZIVOST RŮŽE  - na lícové straně žlutavé skvrny, na rubu listů se tvoří  

kupky rzí –urediospory později teliospory 

VERTICILIOVÉ VADNUTÍ RŮŽE (VERTICILIUM ALBO-ATRUM)-dochází k 

ucpávání svazků cévních –rostlina vadne apozději odumírá –výběr 

vhodného stanoviště a zdrvý rostlinný materál 

 

ŠKŮDCI 

SVILUŠKA CHMELOVÁ(TETRNICHUS URTICAE) – POLYFÁG okrasných 

rostlin –po posátí světlé skvrny, listy zasychají –akaricidy a nebo dravý 

roztoč 

PIDIKŘÍSEK ŠÍPKOVÝ –RŮŽE, JABLONĚ  -ŽLUTÁ SKVRNITOST AŽmramo- 

rovitost kolem nervatury 

KYJATKA RŮŽOVÁ  A  KYJATKA ZAHRADNÍ saje na listech stvolech I 

poupatech –poškozené část se kroutí,přenášejí virozy – oleopřípravky a 

aficidy 

PILATKA DROBNÁ- HOUSENICE SVINUJÍ LISTY rubem dovnitř 



PILATKA LISTOVÁ-skeletuje listy ,PILATKA RŮŽOVÁ – ožírá listy od okrajů 

nebo vykusují do listů dírky 

PILATKA DŘEŇOVÁ  A  PILATKA PRÝTOVÁ- larvy se zavrtávají do 

letorostů – napadený výhon usychá –odstraňujeme vadné výhony 

ŽLABATKA RŮŽOVÁ -  larvy vyvolávají tvorbu hálek s dlouhými vlákny 

(mechvá růže) podobné hálky tvoří I žlabatka šípková –hálky 

odstraňujeme 

LISTOKAZ ZAHRADNÍ – BROUCI NA JAŘE vyžírají pupeny, larvy okusují 

Kořínky 

KVĚTOPAS JAHODNÍKOVÝ – SAMIČKA PO VYKLADENÍ vajíčka nakousne 

květní stopku – poupata vadnou – larva se živý vnitřkem poupěte 

PÍĎALKA ZHOUBNÁ – POLYFÁG –požerky listů až holožír 

TŘÁSNĚNKY ZAHRADNÍ A ZÁPADNÍ –ŠKODÍ HLAVNĚ VE SKLENÍCÍCH 

poškozují poupata – přsilném napadení se nerovíjejí 

¨MOLICE – škodí sáním ve skleníku ,během sání vylučují medovici 

OBALEČ ŠÍPKOVÝ  HOUSENKY uskutečňují žír ve vrcholcích výhonů, 

vyžírají dírky do svinutých a spředených listů I květů –chemické 

ošetření při objevení škůdců po přezimování 

 

 

 

 

 


