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Houbové onemocnění

Škůdce

Červci na
orchidejích
Latinský název:
Coccoidea

V

yskytují se na listech
nebo na spojení
stonků a listů, které vyžírají. Jejich výkaly lákají
mravence a navíc na nich
vzniká antraknóza, která špiní
listy a může postihnout i kořeny. Rostliny
se znetvořují nebo vadnou, žloutnou a odumírají. Červci rodu Rhizoecus se živí kořeny
a tím rostliny oslabují, ty pak krní a hynou.
OPATŘENÍ: Při nákupu prohlédneme
báze listů a odmítneme všechny rostliny, na
kterých jsou požerky nebo výkaly, květiny
pak doma necháme dva až
tři týdny v karanténě.
OCHRANA: Při
napadení použijeme přípravek
Mospilan v kombinaci s přípravkem
Agrion.

Bílá
skvrnitost
listů
jahodníku
Latinský název:
Mycosphaerella fragariae

N

a čepelích starších listů se tvoří
skvrny s nekrotickými středy a fialovými okraji, počet skvrn se zvyšuje,
skvrny se spojují a deformují listy, které
zasychají. Na řapících a květních stoncích se choroba projevuje protáhlými,
tmavě hnědými skvrnami se světlým
středem. Při silném napadení listy předčasně usychají.
OPATŘENÍ: Po sklizni posečeme a zlikvidujeme napadený porost
a zbytky jahodníků ošetříme fungicidy,
dodržujeme optimální hustotu porostu
a jeho včasnou obměnu.
OCHRANA: Po sklizni silně napadené jahodníky stříkáme přípravky Dithane M 45 nebo Champion 50 WP.

VÝLUH PRO POSÍLENÍ
Do 10 l vody dáme 1000 g
čerstvé nebo 200 g sušené
přesličky rolní a necháme
ji nejméně 24 hodin
máčet. Výluh pak nejméně
30 minut vaříme, vychladlý
přefiltrujeme, zředíme
vodou 1:5 a jednou týdně
jej stříkáme na listy. Vysoký
obsah křemíku v přesličce
zvyšuje obranyschopnost
buněčných stěn jahodníků.

Pokojovky též
na str. 6, 15, 20, 25, 69 a 73
BEZ POSTŘIKU
Pokojovým rostlinám škodí mšice,
molice, svilušky, červci a třásněnky.
Pokud se škůdci rozmnoží natolik,
že rostlina žloutne, shazuje listy
a celkově neprospívá, nasadíme
tyčinky proti škůdcům Combi Careo.
Zajistíme tak rostlinám ochranu po
dobu nejméně deseti týdnů a navíc
jim ve vyrovnaném poměru dodáme
dusík, fosfor a draslík.
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Škůdce

Fyziologická vada

Korkovitost muškátů

Klíněnka
jírovcová
Latinský název:
Cameraria ohridella

H

ousenky drobného motýlka
vyžírají v listech jírovce maďalu oválné až podlouhlé miny, které
se rychle rozšiřují, listy hnědnou
a předčasně opadávají. Odlistěné
stromy se zmlazují a často ještě
koncem léta nebo na podzim kvetou. Napadány mohou být i některé
druhy javorů. Škůdce má u nás
většinou tři generace, přezimuje
ve stadiu kukly uvnitř spadaných
listů.
OCHRANA: Nejvhodnější je
ošetřovat kmeny jírovců, na kterých se soustřeďují vylíhlí motýlci.
Proti první generaci zasahujeme většinou od poloviny dubna
do května, proti druhé generaci
od poloviny června do července,
a to přípravkem Karate Zeon.
Ošetřujeme–li koruny stromů, měli
bychom zasáhnout už proti první
generaci, která napadá spodní
větve, vrcholy stromů osidluje až
druhá generace.

T

ato fyziologická porucha se objevuje u vyšších převislých rostlin
a je způsobená nadměrným zaléváním nebo nerovnoměrným přísunem
vody. Listům se zvětší povrchové
buňky a vytvoří drobné zelené zduřeniny, které později zhnědnou a odumřou.
OPATŘENÍ: Používáme kvalitní,
propustné substráty a květiny nepřeléváme. Do nádob pro rostliny, které
budou vystavené dešťovým srážkám,
nasypeme dostatečně vysokou vrstvu drenáže, třeba keramzitu nebo
štěrku, a nezapomeneme na funkční
odtokové otvory.
MĚLI BYCHOM VĚDĚT
Stejné příčiny mohou
způsobit i takzvanou
chlorózu listů, a to
i na jiných pokojových
rostlinách. Čepele mezi
nervaturou nejmladších
listů žloutnou, ale
bezprostřední okolí zůstává
zelené, později listy
zežloutnou celé, zaschnou
a opadají. Rostlinám také
mohou scházet některé
živiny, protože mají příliš
alkalickou půdu.
Pokojovky též
na str. 6, 13, 20, 69 a 73

