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Choroby infekcyjne 



Zgnilizna sadzonek i zgorzel siewek – Pythium 
spp., Fusarium spp., Rhizoctonia solani 

• Choroba występuje praktycznie na wszystkich 
gatunkach roślin ozdobnych  rozmnażanych z 
nasion lub sadzonek 



Phytophthora cryptogea 

Sprawcy zgorzeli siewek i zgnilizny sadzonek.  
fot. M. Ptaszek 

Phytophthora citrophthora 

Phytophthora plurivora 

Phytophthora cinnamomi 

Pythium sp. 

Rhizoctonia solani 
Fusarium oxysporum Sclerotinia sclerotiorum 

Botrytis cinerea 





Objawy 

• Zgorzel przed i po- wschodowa 

• Zgnilizna podstawy pędu (sadzonki) 

• Gnicie korzeni 

• Więdniecie roślin 

• Żółknięcie liści 

• Zahamowanie wzrostu 

 

 



Nasileniu objawów sprzyja 

• Wydzieliny korzeni stymulują wzrost grzybni 

• Wysoka wilgotność podłoża powyżej 70% 

• Temperatura podłoża 10-30°C  

• Brak tlenu w podłożu 

• Zasolenie podłoża 

 

• Już po 1,5 godz. od skiełkowania nasion zarodniki mogą być 
stymulowane do kiełkowania 

• Pythium spp. zdecydowanie bardziej groźne w podłożach 
sterylnych (brak mikroflory) 

 



Rozprzestrzenianie się  

• Chory materiał rozmnożeniowy 

• Podłoże do uprawy 

• Narzędzia 

• Powietrze (kurz – resztki podłoża) 

• Woda do podlewania (stawy, rzeki) 

• Spływająca woda w czasie podlewania 

• Zamknięte obiegi pożywki 

• Niekiedy torf lub substrat torfowy 



Zimowanie 

• W podłożu  

• W resztkach podłoża na konstrukcji szklarni 

• Rośliny mateczne 



Zgorzel siewek cynii 



Zgorzel siewek nasturcji 



Zgnilizna sadzonek petunii 



Gnicie korzeni bratka 



Fytoftoroza gerbery 



Fuzarioza goździka 



Zgnilizna sadzonek cyprysika 



Zgorzel siewek jałowca 



Zgorzel siewek sosny 



Zgorzel siewek buka 



Zgorzel siewek lipy 



Profilaktyka 

• Nasiona wysiewać a sadzonki ukorzeniać w świeżo 
przygotowanym lub parowanym podłożu. 

• Sadzonki pobierać tylko ze zdrowych roślin matecznych. 

• Wodę do podlewania pobierać z pewnego źródła. 

• Okresowo sprawdzać system korzeniowy. 

• Zapewnić dobry drenaż. 

• Nawożenie prowadzić zgodnie z wymaganiami danego 
gatunku rośliny. 

• W czasie ukorzeniania zapewnić optymalną dla danego 
gatunku temperaturę i wilgotność powietrza oraz podłoża. 



Zapobieganie i ochrona 
Zalecenia Ochrony Roślin Ozdobnych 2016 PLANTPRESS KRAKÓW 

Zalecenia Nazwa handlowa 

Odkażać nasiona (moczyć przez 30 min) Topsin M 500 SC (0,2%) 
+ Kapelan 80 WG (0,4%) 

Pomieszczenia do produkcji rozsady 
odkażać jednym ze środków 

Menno Florades 90 SL (2%) 
Agrosteril (5%) 
Huwa-San TR-50 (2%) 

Po wysiewie opryskać zasiewy 
mieszaniną 
Po stwierdzeniu objawów zgorzeli podlać 
mieszaniną stosując 2-4 l/m² 

Previcur Energy 840 SL (0,15%) 
+ Topsin M 500 SC (0,1%) 
lub 
Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG (0,25%) 
+ Rovral Aquaflo 500 SC (0,2%) 



 

 

Fytoftoroza 



Warunki sprzyjające 

• Temperatura powyżej 20°C 

• Wilgotność podłoża powyżej 70% 

• W podłożu przeżywają oospory i chlamydospory – które w 
sprzyjających warunkach kiełkują w plechę na której 
formowane są zoosporangia (zarodnie pływkowe) 

• Spadek temperatury poniżej 18°sprawia, że z zarodni 
pływkowych masowo uwalniane są zarodniki pływkowe. 

• Duża zawartość torfu w podłożu. 







Rośliny żywicielskie 

Roślina żywicielska Patogen 

Bratek Phytophthora cactorum 

Niecierpek Phytophthora spp. 

Pelargonia Phytophthora cryptogea 

Petunia P. cryptogea, P. nicotianae var. 
nicotianae 

Wyżlin P. citricola, P. nicotianae var. nicotianae 



Fytoftoroza – Phytophtora  
nicotianae  



Fytoftoroza bratka - Phytophthora cactorum  





Profilaktyka 

• Nasiona wysiewać a sadzonki ukorzeniać w świeżo 
przygotowanym lub parowanym podłożu. 

• Sadzonki pobierać tylko ze zdrowych roślin matecznych. 
• Wodę do podlewania pobierać z pewnego źródła. 
• Okresowo sprawdzać system korzeniowy. 
• Zapewnić dobry drenaż. 
• Nawożenie prowadzić zgodnie z wymaganiami danego 

gatunku rośliny. 
• W czasie ukorzeniania zapewnić optymalną dla danego 

gatunku temperaturę i wilgotność powietrza oraz podłoża. 
 



Zapobieganie i ochrona 

Zalecenia Nazwa handlowa 

Po zakończeniu uprawy pomieszczenia 
dezynfekować 
Sadzić rośliny do świeżo przygotowanego 
podłoża i odkażonych doniczek 

Menno Florades 90 SL (2%) 
Agrosteril (5%) 
Huwa-San TR-50 (2%) 

Usuwać chore rośliny, a pozostałe podlać 
jednym z podanych środków stosując 2-3l 
cieczy na m² 

Aliette S (0,2% 
Mildex 711,9 WG (0,2%) 
Proplant 722 SL (0,2%) 
Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG (0,25%) 
Rubikon 67,8 WG (0,25%) 
Polyversum WP (0,05%) 

…nawozem lub stymulatorami wzrostu 
roślin 

Actifos (0,6%) 
Beta-Chikol (1%) 
Biosept Active (0,1%) 
Huwa-San TR-50 (0,05%) 



Fuzariozy 

F. xysporum  f. sp. dianthi 



Fuzarioza 

Roślina żywicielska Patogen 

Fuzaryjna zgorzel goździka brodatego, 
goździka chińskiego, goździka 
ogrodowego 
Fuzarioza pelargonii  
 
Fuzarioza naczyniowa goździka 
Fuzarioza naczyniowa osteospermum 

Fusarium avenaceum, F. culmorum 
 
 
 
 
F. oxysporum f. sp. dianthi 
F. oxysporum 



Warunki sprzyjające 

• Temperatura powyżej 25°C 

• Zakażenie następuje poprzez korzenie włośnikowe. 

• Grzyb rozprzestrzenia się poprzez podłoże oraz z wodą do 
podlewania lub przygotowania pożywki. 



Fuzarioza pelargonii – Fusarium avenaceum, F. culmorum 



Fuzarioza pelargonii – Fusarium avenaceum, F. culmorum 



Fuzarioza naczyniowa goździka  
– F. o. f. sp. dianthi 



Profilaktyka 

• Nasiona wysiewać do świeżo przygotowanego lub 
parowanego podłoża. 

• Sadzonki pobierać tylko ze zdrowych roślin (rozmnażanie in 
vitro) 

• Systematycznie przeglądać nasadzenia zwracając uwagę na 
ich zdrowotność. 



Zapobieganie i ochrona 
Zalecenia Ochrony Roślin Ozdobnych 2016 

Zalecenia Nazwa handlowa 

Moczyć nasiona przez 30 minut Kapelan 80 WG (0,3%) 
+ Topsin M 500 SC (0,2%) 

Opryskiwać rośliny po zauważeniu 
organów z plamami 

Topsin M 500 SC (0,1%) 

….stymulatorami rozwoju roślin Beta-Chikol (1%) 
Biosept Active (0,1%) 
Huwa-San TR-50 (0,05%) 

Odkażać podłoże przed sadzeniem roślin Nemasol 510 SL (70 ml/m²) 
Basamid 97 GR (40-60 g/m²) 



Rizoktonioza - Rhizoctonia solani 



Rizoktonioza – Rhizoctonia solani  

Roślina żywicielska Roślina żywicielska Roślina żywicielska 

Aster chiński 
Begonia bulwiasta 
Begonia stale kwitnąca 
Cynia wytworna 
Gazania ogrodowa 

Lobelia przylądkowa 
Lobularia nadmorska 
Niecierpek 
Petunia ogrodowa 
Rezeda wonna 

Rudbekia owłosiona 
Szałwia 
Werbena 
Wyżlin większy 
Żeniszek meksykański 



Rizoktonioza begonii 

 



Warunki sprzyjające 

• Temperatura optymalna do infekcji 15-18°C, ale niektóre 
patotypy już przy 10°C oraz powyżej 18°C. 

• Sclerocja mogą przetrwać w glebie kilka lat. 

• Grzyb najlepiej rozwija się w wierzchniej warstwie podłoża 
(do 5 cm) przy dużym dostępie powietrza. 

• Ruchy powietrza w szklarni lub na polu ułatwiają 
rozprzestrzenianie się grzyba. 



Rizoktonioza szałwii 



Profilaktyka 

• Do sadzenia stosować świeżo przygotowane lub parowane 
podłoże. 

• Usuwać resztki roślinne po zakończeniu uprawy, a w okresie 
wegetacji silnie porażone liście lub pędy. 

• Zapewnić dobry drenaż. 



Zapobieganie i ochrona 
Zalecenia Ochrony Roślin Ozdobnych 2016 

Zalecenia Nazwa handlowa 

Przed sadzeniem odkażać narzędzia, 
konstrukcje, parapety, zagony 

Menno Florades 90 SL (2%) 
Agrosteril (5%) 
Huwa-San TR-50 (2%) 

Po stwierdzeniu objawów rośliny 
opryskiwać stosując 

Agria Bos-Pirak 33 WG (0,15%) 
Signum 33 WG (0,15%) 
Vima –Boskastrobima  (0,15%) 



Zgnilizna twardzikowa  
Sclerotinia sclerotiorum 



Zgnilizna twardzikowa – Sclerotinia sclerotiorum 

Roślina żywicielska Roślina żywicielska Roślina żywicielska 

Aksamitka 
Cynia wytworna 
Dalia 
Gazania ogrodowa 

Lewkonia letnia 
Naparstnica purpurowa 
Niezapominajka leśna 
Petunia ogrodowa 

Rudbekia owłosiona 
Szałwia 
Wyżlin większy 
Żeniszek meksykański 



Warunki sprzyjające 

• Temperatura 15-25°C 

• Wilgotność powietrza powyżej 90% 

• Częste zwilżanie roślin 

• Bezpośredni kontakt chorych liści ze zdrowymi 

• Sklerocja w podłożu do 5 cm 

• Sklerocja znajdujące się w glebie na głębokości poniżej 8 cm 
nie kiełkują 



Zgnilizna twardzikowa gazanii 



Sklerocja – Sclerotinia sclerotiorum 



Sklerocja – Sclerotinia sclerotiorum 



Zgnilizna twardzikowa malwy  



Profilaktyka 

• Do wysiewu nasion lub sadzenia roślin stosować świeżo 
przygotowane lub parowane podłoże. 

• Usuwać resztki roślinne po zakończeniu uprawy, a w okresie 
wegetacji silnie porażone liście lub pędy. 

• Stosować 5-letni płodozmian. 

• Głęboka orka 

 

 



Zapobieganie i ochrona 
Zalecenia Ochrony Roślin Ozdobnych 2016 

Zalecenia  Nazwa handlowa 

Odkażać nasiona (moczyć) przez 30 minut Kaptan zaw. 50 WP (0,3%) 
+ Topsin M 500 SC (0,2%) 

Opryskiwać parapety, maty okrywające 
glebę, podłoże przy temp. powietrza 
powyżej 18°C. Przed sadzeniem roślin do 
gleby gdzie poprzednio występowała 
choroba stosować Contans 

Menno Florades 90 SL (2%) 
Agrosteril (5%) 
Huwa-San TR-50 (2%) 
 
Contans 0,4 g/m² 

Pozostałe rośliny opryskiwać 2-3-krotnie 
co 10 dni stosując przemiennie 

Agria Bos-Pirak 33 WG (0,15%) 
Dymas (0,2%) 
Kapelan 80 WG (1,9 kg/ha) 
Rovral Aquaflo 500 SC (0,2%) 
Signum 33 WG (0,15%) 
Topsin M 500 SC (0,1%) 
Vima-Boskastrobina (0,15%) 
Huwa-San TR-50 (0,05%) 



Szara pleśń – Botrytis cinerea 

• Choroba występuje na wielu gatunkach roślin 
wzrastających w niekorzystnych warunkach 
otoczenia 





Szara pleśń – Botrytis cinerea 

Roślina żywicielska Roślina żywicielska Roślina żywicielska 

Aksamitka 
Aster chiński 
Begonia bulwiasta 
Begonia stale kwitnąca 
Bratek ogrodowy 
Cynia wytworna 
Dalia 

Fuksja ogrodowa 
Goździk 
Lobelia przylądkowa 
Nagietek lekarski 
Niecierpek 
Niezapominajka 
Osteospermum 

Pelargonia 
Petunia ogrodowa 
Prawoślaz (Malwa) 
Stokrotka pospolita 
Sutera 
Werbena 
Żeniszek meksykański 



Warunki sprzyjające 

• Temperatura 0-30°C. 

• Wilgotność powietrza powyżej 92%. 

• Pozostawienie zwilżonych roślin na okres nocy. 

• Uprawa roślin w niekorzystnych warunkach otoczenia. 



Szara pleśń cynii 
Botrytis cinerea 



Szara pleśń niecierpka – 
Botrytis cinera 



Szara pleśń pelargonii – 
Botrytis cinerea 



Szara pleśń pelargonii 



Szara pleśń pelargonii 



Profilaktyka 

• Uprawiać odmiany odporne. 

• Przy wysokiej wilgotności powietrza wietrzyć pomieszczenia. 

• Nie dopuszczać do wzrostu wilgotności powietrza powyżej 
96%. 

• Usuwać resztki roślinne po zakończeniu uprawy, a w okresie 
wegetacji silnie porażone pędy lub liście. 

• W czasie podlewania nie dopuszczać do zwilżania roślin. 



Zapobieganie i ochrona 
Zalecenia Ochrony Roślin Ozdobnych 2016 PLANTPRESS KRAKÓW 

Zalecenia Nazwa handlowa 

Odkażać parapety stosując 2 l cieczy na 
10 m² 

Menno Florades 90 SL (2%) 
Agrosteril (5%) 
Huwa San TR-50 (2%) 

Po stwierdzeniu objawów rośliny 
opryskiwać kilkakrotnie co 10 dni 

Agria Bos-Pirak 33 WG (0,15%) 
Dymas (0,2%) 
Kapelan 80 WG (1,9 kg/ha) 
Polyversum (0,05%) 
Prestop WP (0,5%) 
Rovral Aquaflo 500 SC (0,2%) 
Switch 62,5 WG (0,1%) 
Signum 33 WG (0,15%) 
Teldor 500 SC (0,1%) 
Vima-Boskastrobina (0,15%) 

…stymulatorami rozwoju roślin Beta-Chikol (1%) 
Biosept Active (0,1%) 
Huwa-San TR-50 (0,05%) 

…nawozami Actifos (0,6%) 
Solfan PK (0,5%) 


