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Dzień dobry. 

Moi drodzy w załączniku lektura do poczytania ...można podzielić treść, kilka stron dziennie... 

 
 

Moduł VIII 
Choroby i szkodniki roślin ozdobnych 
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2. Szkodniki roślin ozdobnych 
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4. Ekologiczne metody zwalczania chorób i szkodników 
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Wprowadzenie 

Piękne rośliny to rośliny zdrowe, pozbawione chorób i szkodników. Im wcześniej za-
uważymy objawy porażenia i zaczniemy z nimi walczyć, tym łatwiej się ich pozbędzie-
my. Ale żeby je zwalczać, musimy je poznać. Identyfikacja szkodników i chorób nie 
jest taka prosta. Ten moduł przybliży 
choroby i szkodniki roślin ozdobnych. 
Konieczne jest jednak zapoznanie się z 
literaturą i netografią, bo tylko wtedy, gdy 
będziemy widzieli jak wyglądają, mamy 
szansę je rozpoznać. 

Poza użyciem chemicznych preparatów do 
walki z chorobami i szkodnikami, można 
wykorzystać metody biologiczne. Cieszą 
się one rosnącą popularnością, gdyż nie 
szkodzą środowisku naturalnemu. 

Spośród roślin uprawianych w ogrodach i dziko rosnących wiele jest przydatnych do 
sporządzania preparatów roślinnych, przede wszystkim: pokrzywa zwyczajna, mniszek, 
krwawnik, rumianek, skrzyp polny. Rośliny te zawierają w swoich tkankach wiele natu-
ralnych związków, które wykazują silne działanie bakterio- i grzybobójcze, a także 
odstraszające szkodniki. 

Dzięki temu modułowi zapoznacie sięz najpowszechniej występującymi chorobami i 
szkodnikami roślin ozdobnych oraz propozycjami ich zwalczania, zarówno metodami 
chemicznymi, jak i ekologicznymi. 
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1. Choroby roślin ozdobnych 

Pojęcie „chora roślina” kojarzy się ze zmianami zabarwienia, zniekształceniami, 
więdnięciem lub obumieraniem poszczególnych części albo całej rośliny. Zmiany te, 
nazywane objawami chorobotwórczymi, są wynikiem zakłóceń w procesach fizjologicz-
nych rośliny, a te są spowodowane poprzez określone przyczyny, nazywane czynnikami 
chorobotwórczymi. Nauka o chorobach roślin to fitopatologia.Czynniki wywołujące 
choroby roślin dzielimy na dwie grupy: 

• czynniki biotyczne: 

− wirusy, 

− bakterie, 

− grzyby. 

• czynniki abiotyczne:  

− zbyt wysoka temperatura,  

− zbyt niska temperatura, 

− nadmierne opady, 

− susza, 

− zanieczyszczenia powietrza (gazy, pyły), 

− niedobór składników pokarmowych w glebie, 

− nieodpowiedni odczyn gleby. 

Spośród czynników biotycznych największe szkody wyrządzają grzyby, mniejsze bakte-
rie i wirusy. Na skutek zdolności zakażania czynniki biotyczne mogą rozpowszechniać 
się wśród roślin uprawnych i powodować epidemie. Roślinę, która została porażona 
przez organizm chorobotwórczy, nazywamy rośliną żywicielską, a biotyczny, czyli infek-
cyjny czynnik chorobotwórczy – patogenem. Niektóre z tych chorób są szczególnie nie-
bezpieczne,ponieważ grożą masowym pojawieniem się i dużymi stratami w uprawach. 
Są to choroby kwarantannowe, które podlegają ustawowemu obowiązkowi zwalczania. 
Stwierdzenie ognisk tych chorób należy bezzwłocznie zgłosić do najbliższej placówki 
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (IORiN). Konsekwencją tego jest wszczęcie po-
stępowania kwarantannowego w celu ograniczenia i eliminacji czynnika chorobo-
twórczego. 

Choroby powodowane przez czynniki abiotyczne nie przenoszą się z rośliny na roślinę i 
dlatego często określane są jako choroby nieinfekcyjne. Jednakzmniejszają odporność 
roślin, zwiększają ich podatność na zakażenia patogenami i przyczyniają się do szybkie-
go rozwoju chorób infekcyjnych. 



Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biologiczne podstawy użytkowania roślin ozdobnych

 

Wszystkie choroby rozwijają się w następstwie zakłócenia równowagi oddziałujących 
na siebie czynników: wrażliwej 

Rysunek 8.1. Czynniki wpływające na rozwój chorób roślin

Źródło: opracowanie własne autora
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horoby rozwijają się w następstwie zakłócenia równowagi oddziałujących 
wrażliwej rośliny żywicielskiej, patogena i warunków środowiska.

Rysunek 8.1. Czynniki wpływające na rozwój chorób roślin 
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mocą testowania na obecność wirusów i selekcji zdrowych roślin. Dzięki tym zabiegom 
rośliny oferowane przez handel są na ogół wolne od wirusów. 

Do objawów chorób wirusowych należą: 

• Mozaiki – występują u tulipanów, orlików, złocieni, dalii, mieczyków, nastur-
cji, lewkonii, lilii, ostróżek, malw, goździków, jak również u bzu, złotokapu, 
wiciokrzewu. Na liściach pojawiają się mozaikowate jasno- i ciemnozielone 
plamy, na kwiatach białe lub żółte pasy lub smugi.  

• Choroby wirusowe powodujące zniekształcenia. Objawem tych chorób może 
być skrócenie łodygi, zwężenie liści, zahamowanie wzrostu, karłowatość. Na-
leżą tu takie choroby jak: zniekształcenia liści zawilców, nitkowatość liści 
floksów, rozetowatość lilii, karłowatość złocieni.  

• Kędzierzawienie – poraża głównie liście, ale i kwiaty. Liście są nienaturalnie 
skędzierzawione, pomarszczone lub pokarbowane, skarłowaciale lub zwinię-
te. Choroba występuje u chryzantem, dalii, fuksji, lewkonii. 

Choroby bakteryjne roślin (bakteriozy) 

Bakterie nie mają zbyt wielkiego znaczenia jako czynnik chorobotwórczy roślin. Rośliny 
wyższe atakują prawie wyłącznie bakterie pałeczkowate, o średniej długości ok. 1 µm. 
Przenoszenie bakterii z rośliny na roślinę następuje zazwyczaj w warunkach natural-
nych za pośrednictwem deszczu i wiatru oraz owadów. Infekowanie rośliny następuje 
przez rany i aparaty szparkowe. Wysoka wilgotność sprzyja infekcji bakteryjnej. 

Typowe objawy uszkodzeń spowodowanych przez bakterie: 

• guzowatość korzeni, 

• rak bakteryjny, 

• guzowatość podstaw łodyg i liści, 

• mokra zgnilizna, 

• więdnięcie liści, 

• chlorozy, 

• tłusta plamistość liści lub plamistość liści. 

Objawy guzowatości występują przeważnie na korzeniach lub u podstawy łodygi, rza-
dziej na pędach. Mogą to być gładkie lub szorstkie, rakowate albo guzowate wyrośla. 
Często chorują pelargonie, oleandry, róże. 
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Guzowatość podstawy łodygi i liści objawia się pojawianiem się u podstawy łodygi, a 
czasem także u nasady liści, krótkich, mięsistych pędów, np. u begonii, forsycji, pelargo-
nii. 

Plamistość liści lub tłusta plamistość liści objawia się ciemnymi lub jasnymi, w stanie 
wilgotnym często śluzowatymi plamami na liściach, które z czasem zlewają się. Niekiedy 
występują także na łodygach i kwiatach. Atakowane są m.in. begonie, pelargonie i 
bluszcz. 

Nie ma skutecznych preparatów do zwalczania chorób bakteryjnych, dlatego nasze moż-
liwości najczęściej ograniczają się do usuwania i niszczenia chorych egzemplarzy oraz 
wymiany ziemi. Zapobiegawczo należy używać nasion roślin zdrowychi odporny-
chodmian. Wprzypadku bezpośredniego ataku można użyć preparatówna bazie mie-
dzi.Profilaktycznie i po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych można wykonać 
opryski naturalnym ekstraktemz nasioni miąższu grejpfruta –Biosept 33 SL. 

Przykłady chorób bakteryjnych 

Zaraza ogniowa 

Zaraza ogniowa uważana jest za tak niebezpieczną chorobę, że jej wystąpienie, a nawet 
tylko podejrzenie wystąpienia, musi być zgłoszone do najbliższego oddziału Inspekcji 
Ochrony Roślin. Jest to choroba bakteryjna niszcząca jabłonie i grusze, a także wiele ro-
ślin ozdobnych, głównie z rodziny różowatych, m.in.irgę, głóg, ognik. Bakterie atakują 
kwiaty, które czernieją. Liście więdną, ale nie opadają, chore końce pędów zaginają się w 
kształcie laski,podczas gdy zakażone gałęzie więdną i zamierają. Rośliny wyglądają jak 
spalone.Kiedy choroba dotrze do pnia, całe drzewo zamiera. 

Zwalczanie: należy odcinać zainfekowane gałęzie co najmniej 60 cm poniżej miejsca in-
fekcji i spalić. 

Bakterioza lilaka (rak bakteryjny) 

Bakteria Pseudomonassyringae atakuje wiele pestkowych drzew owocowych oraz roślin 
ozdobnych, m.in. magnolie, lilaki forsycje. Choroba przez nią wywoływana należy do 
najgroźniejszych oraz najpowszechniej występujących chorób bakteryjnych.Na liściach 
występują okrągłe lub nieregularne, wodniste, ciemnobrązowe plamy o równych brze-
gach.Po spodniej stronie liścia plamy są tłuste i wodniste.Z czasem plamy zlewają się ze 
sobą, obejmując znaczną powierzchnię liści. Plamy pojawiają się również na najmłod-
szych, niezdrewniałych pędach. Jeśli nekroza obejmuje swoim zasięgiemcały ob-
wód,część znajdująca się powyżej czernieje i zamiera, a wierzchołki zaginają się do dołu. 
Zdeformowane, czarne liście pozostają na pędach i zwisają do dołu. Zakażone pąki kwia-
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towe nie rozwijają się albo wkrótce po rozwinięciu zamierają. Z kolei zakażone kwiaty 
czernieją i zamierają, pozostając w dalszym ciągu na roślinie. Na zdrewniałych pędach 
widoczne są czarne smugi, ciągnące się wzdłuż pędu. Na chorych pędach i pniu pojawia-
ją się liczne zgrubienia, spękania oraz nekrozy i wycieki gumy. Stopniowo drzewa za-
mierają.Bakterie przenoszone są na sąsiednie rośliny przez owady albow czasie opadów 
deszczu lub podlewania przez kroplerozpryskującej się wody. Do rośliny bakterie wni-
kają w miejscach po opadłych liściach lub w rany powstałe w czasie prowadzenia prac 
pielęgnacyjnych lub uszkodzeń spowodowanych przez owady. Częste opady deszczu 
sprzyjają rozprzestrzenianiu się bakterii i nasilaniu objawów choroby. 

Zwalczanie: po stwierdzeniu objawów choroby wycinać i palić chore pędy. Rośliny opry-
skiwać 2–3 krotnie, co 7–10 dni, stosując Biochikol 020 PC 2,5%, Biosept 33SL o,1%, 
Miedzian 50WP 0,2%. 

Choroby grzybowe (mikozy) 

Grzyby stanowią największą i najważniejszą grupę patogenów roślin. Rozpoznano 
ponad 8000 gatunków grzybów pasożytujących na roślinach. Zakażenie roślin następuje 
przez nieuszkodzoną skórkę, naturalne otwory lub rany. Choroby grzybowe często wy-
stępują jako groźne epidemie i mogą zniszczyć znaczną część zbiorów, a także przecho-
wywanych produktów. W zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby, w znacznie 
większym stopniu niż w przypadku wiroz i bakterioz, stosuje się środkichemiczne –tzw. 
fungicydy, czyli środki grzybobójcze. Zapobiegają one infekcji i hamują kiełkowanie za-
rodników na powierzchni organów roślin. W zwalczaniu grzybów chorobotwórczych 
ogromną rolę odgrywa hodowla odmian odpornych. 

Szara pleśń 

Jest to głównie chorobaszklarniowa,ale często występuje również u roślin ogrodowychi 
uprawianych w domu. 

Sprzyjające warunki: nadmierna wilgotność powietrza, temperatura pomiędzy 5 a 30°C, 
źle przewietrzone pomieszczenia. 

Typowe objawy: 

• grzyb atakuje najłatwiej tkanki martwe lub uszkodzone z innych przyczyn, 

• w przypadku zbyt dużej wilgotności powietrza poraża również zdrowe partie 
roślin, 

• liście przybierają kolor brunatny na krawędziach, a następnie usychają, 

• pąki zaatakowane przez szarą pleśń nigdy się nie otworzą, 
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• porażone organy pokrywa gęsty szary nalot. 

Zwalczanie szarej pleśni musi się opierać przede wszystkim na zabiegach zapobiegaw-
czych. Przerzedzając rośliny, zapobiegamy niedoborowi światła i powietrza, a podlewa-
jąc blisko powierzchni ziemi, unikamy utrzymywaniu się wody na liściach. Bardzo waż-
na jest dobra wentylacja w miejscu uprawy roślin. Niewskazane jest także intensywne 
nawożenie azotem, prowadzi bowiem do tworzenia się miękkich, gąbczastych tkanek 
roślinnych, które są szczególnie chętnie atakowane przez szarą pleśń. 

Zwalczanie: należy obciąć i spalić zainfekowane części roślin aż do granicy zdrowej 
tkanki, poprawić wietrzenie, zmniejszyć podlewanie, zastosować preparaty na ba-
zie miedzi. 

Werticilioza 

Jest to choroba powodowana przez grzyb powszechnie występujący w glebie, który mo-
że przeżyć przez długie lata na szczątkach roślin. Na skutek działania czynników ze-
wnętrznych, takich jak zbita gleba, czy nadmiar wody w glebie, grzyb może przejść w 
formę pasożytniczą. Infekcja następuje przez włośniki i nieuszkodzoną skórkę korzenia i 
przyziemnych organów rośliny. Patogen wnika do wnętrza rośliny i rozrasta się w jej 
naczyniach, uniemożliwiając przewodzenie wody.Przede wszystkim atakowane są: su-
mak octowiec, lilaki, perukowiec podolski, odmiany klonów o liściach czerwonych i po-
strzępionych oraz kataply, a z roślin doniczkowych:fikus, niecierpek, pelargonia, pepe-
romia. 

Typowe objawy: 

• grzyb przenika do rośliny głównie przez uszkodzone łodygi i liście,infekcja 
przenosi sięrównież z podłoża na rośliny przez uszkodzone szyjki, 

• porażone rośliny występują placami, 

• cała roślina nagle więdnie i obumiera. 

Zwalczanie:. zapobiegawczo można zniszczyć zainfekowane fragmenty roślin i zde-
zynfekować podłoże gorącą parą, stosować środki grzybobójcze, które jednak nie są 
zbyt skuteczne w zwalczaniu tej choroby. 

Fuzariozy 

Nazwa fuzariozy obejmuje grupę chorób wywoływanych przez grzyby z rodzaju Fusa-

rium. Są to jedne z najpowszechniej występujących i najbardziej szkodliwych chorób 
roślin. Grzyby z rodzaju Fusarium powodują różne choroby roślin, z których najważniej-
sze są: fuzaryjne więdnięcie, zgorzel siewek, zgorzel łodyg oraz zgnilizna różnych orga-
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nów roślin. Zakażenie następuje przez włośniki, uszkodzone korzenie i inne organy, 
przenosi się także z nasionami. Rozwojowi grzyba sprzyja wysoka temperatura. 

Sprzyjające warunki: nadmierne podlewanie, wysoka temperatura i wilgotność, małe 
przewietrzanie, złe zabiegi pielęgnacyjne powodujące zranienia. 

Typowe objawy: 

• fuzaryjne więdnięcia – objaw więdnięcia spowodowany jest częściowym za-
tykaniem naczyń, 

• fuzaryjna zgorzel siewek–zgorzel przedwschodowaw której zakażenie kieł-
ków następuje przed wydostaniem się ich na powierzchnię, wskutek czego na 
polu powstają miejsca pozbawione wschodzących roślin,oraz zgorzel po-
wschodowa, która powoduje żółknięcie, zamieranie i przewracanie się mło-
dych siewek, 

• zgorzel łodyg występuje u podstawy pędu lub jego przyziemnej części, 

• fuzaryjne gnicie organów roślin – sucha zgnilizna, która często występuje u 
cebul roślin ozdobnych, 

• cała roślina nagle więdnie i obumiera. 

Najczęściej atakowane rośliny: asparagus, cyklamen, iglaki, aster chiński, goździki. 

Zwalczanie: zapobiegawczo można zniszczyć zainfekowane partie i zdezynfekować 
podłoże gorącą parą, stosować środki grzybobójcze:Beanzol 50 WP 0,1%, RovolarFlo 
255 S.C. 0,2%, Sarfun 500 S.C. 0,1%, Topsin M 500 SC 0,1%. 

Grzyby z rodzjuFusarium wywołują równieżzgniliznę podstawy łodygi, którejszcze-
gólnie często ulegają gatunki o soczystych łodygach (np. begonie) lub sadzonki. Liście i 
łodygi chorych roślin więdną i zwisają, chociaż podłoże jest wilgotne. Podstawa łodygi 
jest zbrunatniała. Porażone rośliny trzeba wyrzucić. 

Typowe objawy: 

• u nasady rośliny pojawiają się zaokrąglone wilgotneplamy koloru brązowego, 

• roślina żółknie i więdnie. 

Zwalczanie: usunąć zainfekowane części i użyć preparatu na bazie tlenochlorku-
miedzi– Miedzianu 50 WP 0,2-0,3%. 

Fuzariozy są chorobami trudnymi do zwalczenia. Powszechne występowanie w glebie 
oraz porażenie nasion utrudniają odizolowanie roślin uprawnych od źródeł infekcji. W 
ochronie szczególnie ważne jest niszczenie źródeł infekcji, właściwe zmianowanie, 
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uprawa odmian odpornych, a w uprawach szklarniowych przestrzeganie higieny, odka-
żanie podłoża i ścisłe zachowanie zasad wegetatywnego rozmnażania tylko zdrowych 
roślin.W uprawach można stosować fungicydy doglebowe oraz odpowiednie preparaty 
grzybobójczedo zaprawy nasion i cebul. 

Mączniak prawdziwy 

Sprzyjające warunki: pojawia się w warunkach wilgotnych, deszczowych, ciepłych, 
od początku wiosny aż do jesieni, chorobie sprzyja przesuszenie korzeni i słaba cyr-
kulacja powietrza.Rozwija się przeważnie u roślin o gęstym ulistnieniu, gdzie powie-
trze z trudem dociera do niektórych partii. 

Typowe objawy: 

• na zielonych częściach roślin pojawia się biały nalot przypominający talk ko-
smetyczny, początkowo zazwyczaj na młodych liściach i pąkach kwiatów, 

• zaatakowane partie rośliny ulegają deformacji, potem usychają, 

• występuje bardzo często u róż, begonii, astrów, bratków i chryzantem. 

Zwalczanie: zbieranie i palenie zainfekowanych liści, ustawienie rośliny w miejscu 
jasnym, suchym i przewiewnym,stosowaniefungicydów na bazie siarki lub lecytyny, 
unikanie okresów zimnych. Tradycyjną metodą jest stosowanie wywaru ze skrzypu 
polnego lub pokrzywy. 

Mączniak rzekomy 

Sprzyjające warunki: duża wilgotność i nadmierne zagęszczenie roślin. 

Typowe objawy: 

• białe meszkowate lub mączyste naloty rosnącego grzyba pojawiają się na dol-
nej stronie liści, 

• na górnej stronie blaszek pojawiają się plamy matowo-zielone lub żółte, 

• wzrost rośliny ulega zakłóceniu, a porażone liście z czasem zasychają i zamie-
rają. 

Zwalczanie: oprysk fungicydem na bazie miedzi. 
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Rdze 

Sprzyjające warunki: rdze pojawiają się wczesną wiosną, nasilając się szczególnie w 
czerwcu przy temperaturach pomiędzy 18 a 24°C. Korzystnie na rozwój tej choroby 
wpływa duża wilgotność podłoża. Przebieg zaostrza się, gdy w glebie brak potasu. 

Typowe objawy: 

• na górnej stronie liści pojawiają się liczne okrągłe plamy barwy żółtej, nato-
miast na spodzie niewielkie, żółte lub rdzawe brodaweczki, 

• plamy powoli czernieją, liście przebarwiają się i obumierają, 

• roślina słabnie. 

Rdze najczęściej atakują pelargonie, chryzantemy, goździki, fuksje, róże i azalie. 

Zwalczanie: pojedyncze liście z objawami choroby należy usuwać i niszczyć,stosowanie 
fungicydów lub wywaru ze skrzypu polnego. 

Twardnica 

Sprzyjające warunki: grzyb, wywołujący chorobę bardzo łatwo atakuje szyjkę rośliny, 
gdyż w tym miejscu dzięki wysokiej wilgotności,spowodowanej bliskością wo-
dy,znajduje idealne warunki do rozwoju. 

Typowe objawy: 

• na korzeniach i bulwach, cebulkach oraz łodygach pojawiają się czerniawe na-
rośla, w wyższych partiach tworzy się szary nalot pleśni, 

• końcowa faza choroby prowadzi do więdnięcia i obumierania rośliny. 

• twardnica na goździku: grzyb atakuje szyjkę oraz podstawę łodygi, na której 
pojawia się białawy nalot, roślina słabnie i dość szybko obumiera,  

• twardnica na gwieździe betlejemskiej: dolne partie rośliny zaczynają gnić, na-
stępnie również kolejno wszystkie pędy. Łodyga staje się brunatna, ma wy-
schniętą powierzchnię. W stadium końcowym choroby wnętrze pędów ulega 
całkowitemu rozkładowi. 

Zwalczanie: unikać zastoin wody, zapewnić większe odstępy między roślinami oraz 
nie podlewać zbyt obficie. Należy natychmiast pozbyć się roślin zaatakowanych przez 
grzyba. Użyć fungicydów na bazie miedzi(siarczan miedzi z wapnem, ciecz bordowska, 
Miedzian). 

  



 

 

Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Biologiczne podstawy użytkowania roślin ozdobnych 

12 

 

Plamistość liści 

Sprzyjające warunki: okres wiosenny lub koniec lata, kiedy deszczowe i wilgotne wa-
runki powodują zastoiny wody i wilgoci na liściach, optymalna temperatura to 20–
25°C.Typowe objawy: 

• liście pokrywają się stopniowo brunatnymi, oliwkowymi lub brązowymi pla-
mami, o kształcie okrągłym, 

• plamy mają tendencję do zlewania się i łączenia, 

• szczególnie często atakowana jest róża. 

Zwalczanie: usuwanie i palenie zainfekowanych liści, opryskiwanie fungicydem na 
bazie miedzi. 

Zaraza kwiatów 

Sprzyjające warunki: dużawilgotność,słaba cyrkulacja powietrza. 

Typowe objawy: brązowienie płatków, a później ich więdnięcie, rozkład i gnicie. Choro-
ba atakuje przede wszystkim zawilce, chryzantemy i dalie. 

Zwalczanie: należy spalić najbardziej zainfekowane rośliny, pozostałe opryskać fun-
gicydem. 

Choroby nieinfekcyjne 

Wywoływane są przez czynniki abiotyczne, występują powszechnie i mogą powodować 
duże szkody. Wywołują w roślinach niekorzystne zmiany, a także zwiększają podatność 
na zakażeniapatogenami i przyczyniają się do szybkiego rozwoju choroby infekcyjnej. 

Czynniki abiotyczne wywołujące choroby: 

• Temperatura – większość roślin ozdobnych potrzebuje łagodnych tempera-
tur w granicach15–28°C, oczywiście zakres ten zależy od gatunku rośliny. W 
zimniejszych lub cieplejszych warunkach spowalnia się ich wzrost i rozwój, aż 
do zahamowania funkcji życiowych.Ważne jest również, aby dobowe wahania 
temperatur nie były zbyt duże. Uszkodzenia mrozowe kory drzew mogą być 
łatwo zakażane przez grzyby. 

• Nadmierne opady, jak również nadmiernepodlewanie sprzyjają szczególne 
rozwojowi chorób grzybowych, zwłaszcza szarej pleśni.Rośliny rosnące w 
miejscach chłodniejszych i ciemniejszych należy podlewać umiarkowanie. Ro-
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śliny iglaste nie lubią stojącej wody. Zbyt wilgotne stanowisko powoduje ob-
umieranie korzeni. 

• Susza– nie można nigdy dopuścić, by ziemia całkowicie wyschła. Obfitszego 
podlewania wymagają rośliny stojące w ciepłym pomieszczeniu lub rosnące 
na słońcu.Większe zapotrzebowanie na wodę wykazują rośliny w okresie 
kwitnienia. 

• Zanieczyszczenia powietrza (gazy, pyły) – różne rodzaje zanieczyszczeń 
powietrza, np. związki siarki (H2S, SO2 , SO3), związki fluoru, tlenki azotu, pył 
mają szkodliwy wpływ na rośliny. Substancje te mogą bezpośrednio niszczyć 
komórki, zatykać aparaty szparkowe, pokrywać liście nieprzenikalną war-
stwą, co ogranicza dostęp światła, a co za tym idzie – fotosyntezę. Wnikając do 
wnętrza rośliny, mogą powodować zanikanie chlorofilu. 

• Niedobór składników pokarmowych w glebie – bardzo istotne dla kondycji 
roślin jest odpowiednie odżywianie. Jeśli rośliny są przenawożone azotem, 
staja się delikatniejsze, wiotkie i podatne na choroby i szkodniki. Azot, potas i 
fosfor, pozostałe makro- i mikroelementy muszą być dostarczane roślinom w 
odpowiednich ilościach. 

• Nieodpowiedni odczyn gleby – kwasowość gleby odgrywa ogromny wpływ 
na intensywność wietrzenia, zmiany właściwości gleby, rozwój mikroorgani-
zmów, uruchomienie składników pokarmowych i w ostatecznym efekcie na 
urodzajność. Mikroflora gleby, a więc bakterie i grzyby, reagują na zmiany za-
chodzące w odczynie środowiska, przy czym w miarę wzrostu kwasowości 
wzrasta w glebie ilość grzybów, a zmniejsza się ilość bakterii. Każda roślina 
ma swój optymalny zakres pH i w takim najlepiej się rozwija, a przez to jest 
najmniej podatna na choroby. 
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2. Szkodniki roślin ozdobnych 

Szkodnikami roślin ozdobnych mogą być gryzonie, owady oraz ślimaki. Wśród owadów 
są to głównie mszyce i chrabąszcze. Objawy występowania tych szkodników mogą być 
bardzo różne:pomarszczone liście, wyjedzone w liściach dziury, przebarwienia liści, 
wełnisty nalot, zasychanie całych roślin. 

Szkodniki możemypodzielić według kryterium żerowania na: 

• szkodniki, które nakłuwają lub żerują na liściach: chrząszcze, gąsienice, skor-
ki, krocionogi, stawonogioraz ślimaki, w tym ślimaki nagie, 

• owady wysysające soki roślinne: mszyce, meszki, wciornastki, 

• insekty minujące liście: miniarki, węgorki, 

• gryzonie uszkadzające najczęściej korzenie. 

Przędziorki 

Wygląd: są to różne gatunki roztoczy, widoczne jako małe kolorowe punkciki(żółte lub 
czerwone). Pojawiają się jedynie na spodniej stronie liści. 

Sprzyjające warunki rozwoju: ciepłe i suche powietrze. 

Typowe objawy: 

• na liściach pojawiają się żółto-białe plamy, które z czasem przechodzą w kolor 
szary, 

• dolna część liścia jest przyprószona, a niekiedy osnuta cienką, jedwabistą pa-
jęczynką, liście żółkną, 

• roślina często obumiera. 

Żerują zarówno w szklarniach, jak i w 
uprawach polowych, atakując większość 
roślin doniczkowych i ogrodowych. Naj-
częściej ofiarą przędziorków padają cy-
klameny, niecierpki, sępolie, wierzby i 
hortensje. 

Zwalczanie: zaatakowane rośliny należy 
usunąć albo oczyścić wodą z mydłem-
bądź wyciągiem z pokrzywy. W przy-
padku większej inwazji należy zastoso-
wać akarycydy (środki roztoczobójcze – 

Rysunek 8.2. Przędziorki 
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substancje chemiczne do zwalczania roztoczy, pajęczaków, molików), np. Karate lub Ta-
lar. W uprawach szklarniowych można do zwalczania stosować drapieżnego roztocza –
dobroczynka szklarniowego (Phytoseiuluspersimilis). 

Mszyce 

Wygląd: są to owady ssące, małych rozmiarów, niektóre są uskrzydlone. 

Często winę za ich obecność ponoszą 
mrówki, które przenoszą mszyce, 
gdyż żywią się ich odchodami, tzw. 
rosą miodową. Mszycewystępują zwy-
kle w koloniach, przez co mogą wyrzą-
dzić poważne szkody. 

Sprzyjające warunki: pełnia rozwoju 
wegetacyjnego oraz obecność mró-
wek. 

Typowe objawy: 

• mszyce atakują liście i pąki, wysysając sok komórkowy, przez co liście zwijają 
się i marnieją, 

• rozrywają tkankę bryły korzeniowej, 

• zaatakowane części rośliny karłowacieją i wyraźnie lepią się od rosy miodo-
wej (spadzi), będącej mieszaniną odchodów i soków komórkowych z uszko-
dzonych roślin. 

Rośliny najbardziej narażone na atak mszyc to róża, bluszcz i gardenia. 

Zwalczanie: zapobiegawczo należy stosować nawozy z mączki azotowej, tj.w postaci 
mączki rybnej, mięsnej, kostnej, dolomitowej, zawierają ok. 10% azotu.Miejsca już za-
atakowane należy usunąć lub dokładnie oczyścić ciepłą wodą. Można też opryskać rośli-
ny wyciągiem z pokrzywy, a jeśli szkodników jest dużo, zalecane są takie środki jak 
Polysect lub Pirimor. Konieczne jest powtarzanie kuracji co 15–20 dni. 

Nicienie 

Wygląd: są to maleńkie, przezroczyste robaki obłe (m.in. niszczyki, guzaki, mątwiki, wę-
gorki), niemal niedostrzegalne gołym okiem(długości maks. 1 mm), o charakterystycz-
nym węgorzowatym kształcie. 

Rysunek 8.3. Mszyce 
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Sprzyjające warunki: nicienie żyją na terenach wilgotnych i bardziej chłodnych. 

Typowe objawy: 

• na korzeniach pojawiają się małe narośla, bulwy zwiększają swoją objętość, 
ulegają zdeformowaniu, 

• roślina rośnie i kwitnie bardzo powoli, 

• liście czernieją, a ich nerwy wyraźnie grubieją, 

• łodygi są popękane i owrzodzone. 

Nicienie bulw i łodyg atakują najczęściej narcyzy i hiacynty, nicienie liściowe natomiast 
chryzantemy, róże, poinsecje, pierwiosnki. 

Zwalczanie: są trudne do wyeliminowania. Często jedynym rozwiązaniem jest całkowite 
zniszczenie rośliny oraz wymiana podłoża. Nicienie giną w wysokiej temperaturze, 
którą można stosować do odkażania podłoży.Można także zanurzać w ciepłej wodzie 
całe rośliny, kłącza lub cebule, np. cebule lilii należy zanurzyć w wodzie o temperaturze 
45°C na około 60 minut. 

Gąsienice 

Wygląd: gąsienice to larwy błonkówek imotyli, które mają gryzący aparat gębowy. owło-
sione lub nagie miękkie ciała. 

Sprzyjające warunki: żerują głównie nocą, żywiąc się naziemnymi częściami roślin. 

Typowe objawy: 

• oznaką opanowania rośliny przez gąsienice są dziurawe, ponadgryzane liście, 
w niektórych przypadkach pozostają nawet tylko ich szkielety, 

• nieraz larwy są bardzo małe, zdolne do drążenia korytarzy wewnątrz li-
ści,które wyglądają jak niere-
gularnie wyhaftowane, 

• niszczą równieżzamknięte w 
pąkach płatki, dlatego pąk nie 
może potem rozkwitnąć, 

• czasem rośliny zaatakowane u 
nasady łamią się i przewraca-
ją, jakby były przycięte. 

Najczęściej atakiem gąsienic padają mar-
gerytki żółte, petunie, bratki, mieczyki i 

Rysunek 8.4. Gąsienica 
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goździki. 

Zwalczanie: w przypadku niewielkiej ilości gąsienic i niewielkiego obszaru uprawy, naj-
lepiej zebrać je ręcznie, przecierając delikatnie wierzchnią warstwę podłoża w ce-
lu usunięcia larw. Jeżeli mamy do czynienia ze zmasowanym atakiem, należy użyć pre-
paratów biologicznych z Bacillusthuringiensis. Bakterie te wywołują chorobę u gąsienic i 
po kilku dniach szkodniki giną. Gąsienice są też wrażliwe na wiele preparatów chemicz-
nych zwalczających owady – insektycydów. 

Czerwce 

Czerwce mają około 1 mm średnicy, są najczęściej nieruchome, o ssącym aparacie gę-
bowym. Wśród czerwców wyróżnia się: 

• tarczniki, które pokryte są małymi tarczkami barwy białej lub brunatnej, 

• wełnowce, przypominające kłaczki waty na liściach, 

• miseczniki, które mają zgrubiałą stronę grzbietową. 

Sprzyjające warunki: nieodpowiednia wentylacja, szczególnie narażone są uprawy 
szklarniowe oraz rośliny w zamkniętych pomieszczeniach. 

Typowe objawy: 

• występują przede wszystkim na łodygach i dolnej stronie liści, sprawiając 
wrażenie brązowej skorupy, 

• wydzielają odchody w postaci 
rosy miodowej i na tych od-
chodach rozwijają się często 
grzyby, 

• opanowane liście żółkną, co 
prowadzi do osłabienia rośli-
ny. 

Najczęściej atakowane są figowce, szefle-
ry, krotony.Często występuje na rośli-
nach cytrusowych, różanecznikach. 

Zwalczanie: można usunąć je przy po-
mocy wykałaczki lub ostrego pędzelka, 
obmyć zaatakowane partie rośliny roz-
tworem z litra wody, 10ml denaturatu i 3 

Rysunek 8.5. Czerwce 
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g szarego mydła w płatkach. Kuracja powinna być powtarzana w odstępach 20-
dniowych, aż do wyeliminowania szkodników.Przy masowym pojawieniu należy stoso-
wać insektycydy kontaktowe i systemiczne, a przeciw formom dorosłym – środki zawie-
rające olej. 

Zwalczanie czerwców można przeprowadzić w dwóch terminach. Pierwszy to okres wy-
lęgania się larw (dla większości gatunków to czerwiec i lipiec), które w pierwszym sta-
dium rozwojowym są wrażliwe na działanie preparatów chemicznych. Młode larwy są 
bardzo małe, więc w celu stwierdzenia ich obecności na roślinie najlepiej posłużyć się 
lupą. Zaatakowane rośliny opryskujemy mieszaniną preparatów Mospilan 20 SP 
(0,02%) lub Confidor 200 SL (0,08%) z dodatkiem preparatu Talstar 100 EC (0,05%). 
Drugi termin to późna zima lub wczesna wiosna, kiedy można wykonać zabieg jednym z 
preparatów olejowych (np. Promanal 60 EC) w celu zniszczenia larw zimujących. Moż-
liwe jest także zwalczanie czerwców przez podlewanie zaatakowanych roślin 0,1% roz-
tworem preparatu Confidor 200 S. 

Skorek pospolity 

Wygląd: owad o długości około 1–2 cm, może być uskrzydlony, aktywny tylko nocą. 

Sprzyjające warunki: można je znaleźć w miejscach zacienionych i bardzo wilgot-
nych, pod pojemnikami, donicami. 

Typowe objawy: 

• nadgryzione liście i kwiaty, 
głownie pręciki i słupki. 

Najczęściej atakują dalie, chryzantemy, 
rododendrony. 

Zwalczanie: skorki dają się łatwo zdjąć 
z doniczek, kwiaty natomiast można 
spryskać preparatem owadobójczym. 

Mrówki 

Sprzyjające warunki:mrówki żywią się rosą miodową wytwarzaną przez czerwce i 
mszyce, zatem najczęściej można je spotkać w obecności tychszkodników. Mrówki 
przenoszą mszyce, rozluźniają ziemię wokół roślin i przez to utrudniają korzeniom kon-
takt z ziemią, szczególnie tam, gdzie jest ona lekka. Rośliny więdną, a w efekcie zamiera-
ją. 

Rysunek 8.6. Skorek pospolity 
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Zwalczanie: ponieważ są równieżpożyteczne iniszczą larwy wielu innych szkodni-
ków,lepiej je odstraszać niż niszczyć. Można umieścić goździki na plasterkach cytryny, 
a następnie zawiesić w pobliżu rośliny lub rozsypać zmieloną kawę, popiół lub sól ku-
chenną. Preparatem do zwalczania mrówek są m.in. AntiStopAL, Mrówkosep 10GR. 

Ślimaki nagie 

Ślimaki nagie, do których należą miedzy innymi: pomrowik polny, pomrowik plamisty, 
ślinik wielki, ślinik luzytański, są groźnymi szkodnikami, które mogą całkiem pozbawić 
rośliny liści i pędów. 

Wygląd: nie mają muszli. 

Sprzyjające warunki: żerują głównie w 
nocy, lubią wilgotne środowisko i te 
pory roku, które obfitują w duże opady 
deszczu. Atakują zarówno nadziemne, 
jak i podziemne organy roślin. Wygryza-
ją otwory w korzeniach, liściach, pędach 
i owocach oraz zanieczyszczają rośliny 
śluzem i odchodami. Najchętniej żerują 
na kiełkujących nasionach, siewkach i 
młodych liściach, które mogą zniszczyć nawet w 100%. Ślimaki żerują przez cały okres 
wegetacji roślin, co prowadzi do strat w plonach oraz obniżenia wartości handlowej i 
dekoracyjnej roślin. 

Typowe objawy: 

• na wierzchniej partii podłoża są srebrzyste ślady śluzu, często wyschniętego, 

• młode rośliny są ponadgryzane, liście dziurawe. 

Pomrowiki atakują szczególnie rośliny szerokolistne, jak hortensje, dalie czy malwy, ak-
samitki, astry chińskie.Jednak są rośliny, których ślimaki nie lubią. Żeby jeodstraszyć, w 
pobliżu miejsc, gdzie się gromadzą, można posadzić mydlnicę lekarską, macierzankę lub 
majeranek, bylicępiołun, rumianek, ciemierniki, cząber ogrodowy, gorczycę, cebulę, czo-
snek, hyzop, tymianek, nachyłek, krwawnik lub przywrotnik. Jeśli posadzimy je na raba-
cie wśród innych gatunków i odmian, ślimaki stracą zainteresowanie całą kompozycją. 

Zwalczanie: nie podlewać roślin wieczorem, bo można zwabić ślimaki wilgocią. Można 
rozsypać wokół roślin grubą warstwę piasku lub popiołu, aby uniemożliwić im pełza-
nie po powierzchni. Dobrym sposobem jest rozstawianie plastikowych pojemniczków 

Rysunek 8.7. Ślimak nagi 
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napełnionych piwem. Ślimaki wabione zapachem napoju wpadają do pułapki.W przy-
padku inwazji należy użyć preparatów chemicznych zwalczających ślimaki (moluskocy-
dów), najczęściej w formiegranulek. 

Wstężyk ogrodowy 

Jest ślimakiem muszlowym, o średniej wielkości(średnica muszli 2–3cm), jego muszla 
ozdobiona jest brunatnymi, spiralnymi pasami.Może być na niej jeden taki pas bądź na-
wet pięć biegnących do siebie równolegle. Jego tryb życia jest podobny do ślimaków na-
gich,a szkodliwość nieco mniejsza. 

Chrząszcze 

Cechą charakterystyczną chrząszczy są silnie schitynizowane i przekształcone w pokry-
wy przednie skrzydła. Narządy gębowe, zarówno u postaci dorosłych, jak i u larw, są 
typu gryzącego. Większość gatunków chrząszczy pełni pożyteczną rolę, żywiąc się śli-
makami i larwami owadów. Jednak niektóre, a przede wszystkim ich larwy, są w upra-
wach roślin ozdobnych bardzo szkodliwe. 

Drutowce, czyli larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych – są jednymi z bardziej 
uciążliwych szkodników glebowych. Gdy żerują, niszczą korzenie lub szyjki korzeniowe 
roślin, co może powodować ich żółknięcie, zasychanie i zamieranie. Niestety, skutki 
działalności drutowców pojawiają się na tyle późno w sezonie wegetacyjnym, by na roz-
poznać i skutecznie zwalczyć je jeszcze w tym samym roku. Największe szkody wyrzą-
dzają starsze larwy, w 3 lub 4 roku rozwoju. Zwalczanie chemiczne polega na stosowa-
niu doglebowych preparatów owadobójczych: Basudin 10G lub Diazinon 10G w dawce 
8–12g/m2(więcej preparatu stosuje się przeciwko starszym larwom). Preparat trzeba 
wiosną lub jesienią wymieszać z glebą do głębokości 10–20 cm. 

Pędraki– są to larwy chrząszczy z rodziny żukowatych. Mogą one całkowicie zniszczyć 
system korzeniowy młodszych roślin, powodując ich zasychanie. Rany na korzeniach 
starszych powodują ich osłabienie oraz ułatwiają infekcję tkanek przez grzyby i bakterie 
chorobotwórcze. Pędraki mogą niszczyć system korzeniowy i ogryzać korę na szyjce 
korzeniowej krzewów ozdobnych i młodych drzewek.Największym naturalnym wro-
giem pędraków są: jeże, ryjówki, ptaki, nawet krety,chrząszcze biegaczowate, drapieżne 
pająki i inne. Rośliny należy podlewać lub opryskiwać obficie jesienią takimi preparata-
mi jak: Basudin 25 EC, Diazinon 250 EC oraz Pyrinex 1,5%, Dursban 480 EC. 

Opuchlaki – są to chrząszcze z rodziny ryjkowcowatych. Rozpoczynają żerować wcze-
sną wiosną, wygryzając pąki i ogryzając korę na cienkich gałązkach.Później uszkadzają 
liście.Opuchlaki zwalczamy preparatem Insektum. 



 

 

Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Biologiczne podstawy użytkowania roślin ozdobnych 

21 

 

Muchy 

Muchynależą do rzędu muchówek, czyli owadów dwuskrzydłych. 

Wygląd: dorosłe owady maja tylko jedną parę skrzydeł i aparat gębowy typu ssącego. 
Nie stanowią zagrożenia dla roślin. Szkodnikami są larwy. Są one białe, mają odnóża, 
żywią się cebulkami, korzeniami, liśćmi i owocami. 

Sprzyjające warunki: larwy żerują na różnego typu rozkładających się substancjach 
organicznych. 

Typowe objawy: 

• zniszczone cebulki, np. narcyzów, 

• obgryzione płatki bratków, 

• uszkodzone liście i łodygi. 

Zwalczanie: stosowanie środków owadobójczych, środków biologicznych, np. eks-
traktu z piołunu z mydłem, obsypywanie ziemią szyjki rośliny, obsypywanie podłoża 
sadzą zaraz po deszczu. Z preparatów chemicznych polecany jest Karate 025 EC, Karate 
Zenon 050 CS. 

Miniarki– są to bardzo małemuchówki, długości 2–3 mm, o ciele z metalicznympoły-
skiem i żółtym rysunkiem. Ich larwy są beznogie, najczęściej białawe. Wwiercają się w 
liście, tworząc w nich wąskie wijące się korytarze, tzw.miny, które czasamiłączą się i 
stają się wypukłe. Nawet przy nielicznym wystąpieniu mogą znacznie obniżyć wartość 
dekoracyjną roślin ozdobnych.Często atakują chryzantemy, ostrokrzew, grzybienie. 

Mączliki 

Wygląd: małe, białe owady o długości około 2mm, pokryte białym, mączystym nalotem, 
z aparatem gębowym ssącym. Są szczególnie widocznie, gdy poruszymy rośliną, wtedy 
wzlatują w górę, tworząc charakterystyczne białe chmurki. Ich larwy są nieuskrzydlone, 
żółtozielone lub białe, siedzą nieruchomo na spodniej stronie liści. 

Sprzyjające warunki: miejsca ciepłe i wilgotne, głównie szklarnie. 
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Typowe objawy: 

• żółknięcie liści, 

• szkodniki wydzielają kleiste odchody, na których osiedlają się grzyby, 

• roślina słabnie, gubi liście i obumiera. 

Bezpośrednia szkodliwość mączlika szklarniowego jest przede wszystkim związana ze 
sposobem pobierania pokarmu oraz wydzielaniem dużej ilości spadzi miodowej. Wy-
twarzana spadź w silnym stopniu ogranicza fotosyntezę i oddychanie roślin. Jest rów-
nież doskonałą pożywką dla pewnych gatunków grzybów, tzw. czerniowych, obecność 
których potęguje tylko utrudnienia w asymilacji.Przy masowym występowaniu mączlika 
wysysanie soków roślinnych prowadzi do zasychania lub więdnięcia roślin. Ponadto 
owad ten jest w stanie przenosić wirusyi bakterie chorobotwórcze. Najczęściej cierpią z 
powodu mączlików begonie, dalie, cyklameny, fuksje, petunie, poinsecje i pelargonie. 

Zwalczanie: stosowanie żółtychpułapek lepowych pokrytych klejem, które służą do 
odławiania osobników dorosłych,spryskiwanie roślin ciepłą wodą,stosowanie prepara-
tów pochodzenia naturalnego: ABC przeciwko szkodnikom na roślinach ozdobnych, 
AgrEvo przeciwko owadom na roślinom ozdobnym, AphisolBio, Bio insekt, Plant Spray 
oraz preparatów syntetycznych: Insektum, Confidor. 
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3. Program ochrony roślin ozdobnych 

Ochrona roślin opiera się przede wszystkim na stosowaniu środków ochrony oraz za-
pewnieniu roślinom jak najlepszych warunków do wzrostu i rozwoju. Środki ochrony 
roślin to substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, służące do zapobiega-
nia lub zwalczania chorób i szkodników roślin. 

Metody chemiczneochrony polegają na stosowaniu w odpowiednich fazach rozwojo-
wych roślin uprawnych, chemicznych środków zwalczających szkodniki lub choroby.Są 
to metody bardziej efektywne od biologicznych, ale bardziej szkodliwe dla środowi-
ska.Chemiczne środki ochrony roślin, poprzez właściwy dobór i technikę wykonywania 
zabiegu,wistotny sposób ograniczają straty powodowane przez agrofagi (czyli niepożą-
dane organizmy). Syntetyczne środki ochrony roślin to pestycydy. Dzielimy je na: 

• środki grzybobójcze – fungicydy, 

• środki owadobójcze – insektycydy, 

• środki do zwalczania roztoczy – akarycydy, 

• środki nicieniobójcze – nematocydy, 

• środki do zwalczania gryzoni – rodentycydy. 

Metodyagrotechniczne polegają na stosowaniu zabiegów uprawowychi pielęgnacyj-
nych oraz przestrzeganiu zasad zmianowania, w celu zapewnienia roślinom optymal-
nych warunków do wzrostu i rozwoju. Do podstawowych zabiegów agrotechnicznych 
wpływających na zdrowie roślin zaliczamy: 

• zdrowy materiał siewny i namnożeniowy (sadzeniakowy), 

• termin siewu, ilość i gęstość siewu, 

• zmianowanie, 

• zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne, 

nawożenie.Metody integrowane polegają na wykorzystaniu wszystkich dostępnych 
metod i sposobów zwalczania chorób i szkodników, włączając w to agrotechnikę, od-
miany odporne, dobór stanowiska, metody biologiczne i chemiczne. Jednak zwalczanie 
powinno być przeprowadzane wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne, gdy na skutek 
występowania szkodnika lub choroby mogą powstać straty gospodarcze, która przewyż-
szą koszt wykonania zabiegu. Z metodą integrowaną wiąże się pojęcie progu ekono-
micznej szkodliwości.Jest to takie nasilenie choroby lub liczebność szkodników, przy 
których wartość obniżonego plonu równa się kosztom użytej metody ochrony. W meto-
dzie integrowanej polecane jest głównie biologiczne zwalczanie szkodników, a w przy-
padku stosowania chemicznych środków ochrony roślin zalecane są pestycydy selek-
tywne, tzn. takie, które powodują niską śmiertelność wrogów naturalnych. 



 

 

Projekt „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Biologiczne podstawy użytkowania roślin ozdobnych 

24 

 

Na każdy rok kalendarzowy opracowywany jest program ochrony roślin ozdobnych, 
który zawiera aktualne informacje dotyczące ochrony przed chorobami, szkodnikami i 
chwastami roślin ozdobnych(rabatowych i balkonowych, doniczkowych, wrzosowatych, 
traw oraz uprawianych na kwiat cięty). Program ochrony roślin ozdobnych opracowują 
naukowcy z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Podobne programy przygotowuje 
Instytut Badania Roślin w Poznaniu oraz firmy produkujące środki ochrony roślin. Pro-
gram wydawany jest w formie książkowej lub w postaci biuletynu. Spośród chorób 
i szkodników opisane są te znane już polskim ogrodnikom oraz takie, które mogą być 
potencjalnym zagrożeniem. Zalecane zabiegi ochronne obejmują zarówno okres pro-
dukcji i przygotowania młodego materiału roślinnego do sprzedaży (przydatne dla pro-
fesjonalnych ogrodników), jak również dalsze postępowanie z dorosłymi roślinami – 
z których to porad chętnie korzystają także amatorzy.Program Ochrony Roślin Ozdob-

nych(fragment dotyczący chorób grzybowych). 

I termin: 

Opryskiwanie od połowy kwietnia do początku maja: 

• Aronia, berberysy, bluszcz, brzozy, bukszpan, irgi, jaśminowce, forsycje, głogi, 
kaliny, kasztanowiec, klony, ligustr, lilak, migdałowiec, olsza, orzech włoski, 
pigwowiec, porzeczki, robinia, tamaryszek, trzmielina, wiciokrzewy, wierzby, 
złotokap, żylistki: 

− Dithane M-45 WP (0,2%) lub Penncozeb 80 WP (0,2%), 

− Dithane75WG (0,2%) lub Penncozeb 75 WG (0,2%), 

− Dithane 455 SC (0,35%) lub Penncozeb 455 SC (0,35%). 

• Barwinek: 

− podlewanie Sandofan Manco 64 WP (0,2%). 

II termin: 

Oprysk od połowy maja do początku czerwca: 

• Cisy, cyprysiki, jałowce, jodły, sosny, świerki, żywotniki Brzozy, irgi, kaszta-
nowiec, katalpa, lipy, różanecznik, śnieguliczka, tamaryszek, złotokap: 

− RovralFlo 255 SC (0,2%) lub Rovral 50 WP (0,1%) z dodatkiem Topsin 
M 70 WP (0,1%) lub Sarfun 500 SC (0,1%). 

• Berberysy, dęby, karagana, klony, pieciornik, róże, trzmielina: 

− Nimrod 25 EC (0,2%) lub Afugan 30 EC (0,05%). 

• Wierzby: 

− Baycor 300 EC (0,2%) lub Saprol (0,15%) lub Amistar 250 SC (0,1%). 

• Barwinek: 
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− podlewanie Sandofan Manco 64 WP (0,2%). 

III termin: 

Oprysk od połowy czerwca do początku lipca: 

• Cisy, cyprysiki, jałowce, jodły, sosny, świerki, żywotniki,brzozy, bukszpan, irgi, 
kasztanowiec, katalpa, lipy, wiciokrzewy, złotokap: 

− Bravo 500 SC (0,2%) lub Gwarant 550 SC (0,2%) + Topsin M 70 WP 
(0,1%) lub Sarfun 500 SC (0,1%) Berberysy, dęby, karagana, klony, 
pieciornik, róże, tawuły, trzmielina Nimrod 25 EC (0,2%) lub Afugan 
30 EC (0,05%). 

• Wierzby: 

− Baycor 300 EC (0,2%) lub Saprol (0,15%) lub Amistar 250 SC (0,1%). 

• Barwinek: 

− podlewanie Sandofan Manco 64 WP (0,2%). 

IV termin: 

Oprysk od połowy sierpnia do początku września: 

• Wszystkie krzewy i drzewa, a koniecznie cisy, cyprysiki, jałowce, jodły, sosny, 
świerki, żywotniki brzozy, irgi, głóg, kasztanowiec, mahonia, róże, tamary-
szek, wierzby: 

− Score 250 EC (0,05%). 
(Źródło: http://www.szkolkikornickie.pl/go.live.php/PL-H17/program-ochrony-roslin-
ozdobnych.html)  
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4. Ekologiczne metody zwalczania chorób i szkodników 

Metody biologiczne polegają na wykorzystaniu żywych organizmów będących natural-
nymi wrogami zwalczanych szkodników. W biologicznej walce ze szkodnikami organi-
zmy pożyteczne są wykorzystywane poprzez: 

• introdukcję – wprowadzenie na dany teren gatunków pożytecznych w celu 
zwalczania określonego szkodnika, 

• okresową kolonizację organizmów pożytecznych, 

• ochronę organizmów pożytecznych i stworzenie lepszych warunków ich roz-
woju. 

Organizmy wykorzystywane w biologicznych metodach ochrony roślin 

Bakterie glebowe 

BakterieAgrobacteriumradiobacter wykorzystywanesą do kontroli guzowatości korzeni 
roślin ozdobnych. Bakteria wytwarza specyficzny antybiotyk przeciwko szczepom pato-
genów z rodzaju Agrobacterium. Antybiotyk zostaje wytwarzany tylko w obecności 
szczepów bakterii chorobotwórczych, tak więc interwencja biologiczna nie narusza eko-
systemu oraz nie stanowiżadnego zagrożenia dla osoby stosującej ją. 

Antagonistyczne grzyby 

Mają one zdolność hamowania rozwoju infekcji na poziomie podłoża. Mechanizm biolo-
gicznej ochrony roślin przed chorobami oparty na antagonizmie grzybów obejmuje m.in. 
pasożytnictwo i konkurencję w stosunku do patogena. Preparaty przygotowane są z np. 
grzybów Trichoderma iAspergillus. 

Nicienie – pasożyty owadów 

Atakują one przeważnie chrząszcze(opuchlaki) oraz larwy. Nicienie poruszają się samo-
dzielnie. Gdy znajdą larwę do zaatakowania, wnikają do niej przez aparat gębowy, od-
bytniczy lub nabłonek, a następnie atakują wnętrze ofiary bakterią z grupy Xenorhab-

dus,która rozmnaża się w szybkim tempie, powodując śmierć owada w ciągu 24–40 go-
dzin. Nicienie hodowane są w laboratoriach. Są całkowicie nieszkodliwe dla człowieka, 
zwierząt i innych pożytecznych owadów. Nie są fitotoksyczne (tzn. szkodliwe dla roślin), 
ich użycie nie powoduje żadnych skutkówubocznych. W sprzedaży dostępne są produk-
ty na bazie rodzaju Steinernema.Wprowadza się je w uprawie kwiatów ozdobnych, who-
dowlach doniczkowych. 
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Owady pożyteczne, czyli takie, które pomagają człowiekowi w walce ze szkodni-
kami 

Biedronka 

Należy do popularnych i atrakcyjnych drapieżników, bo zjada ogromne ilości mszyc, roz-
toczy, wełnowców i innych owadów. Drapieżnikiem jest zarówno osobnik dorosły, jak i 
larwa. Każda larwa biedronki zjada dziennie 15–20 mszyc, czyli około 500 w trakcie 3-
tygodniowego życia w stadium larwalnym.Niestety szybko ginie na skutek stosowania 
oprysków preparatami chemicznymi. 

Pluskwiaki 

Z pluskwiaków drapieżnych występujących w Polsce należy wymienić takie gatunki jak: 

• Błyszczyk punktowy, który jest niewielkim owadem około 4,5 mm długości, 
brązowo-bursztynowo ubarwionym. Występuje na krzewach liściastych, 
głównie ozdobnych oraz na roślinach zielnych. Żywi się mszycami i innymi 
owadami. 

• Gołoszyj pluskwiak o charakterystycznym czerwono-czarnym ubarwieniu i 
wielkości około 7,5 mm. Podobnie jak błyszczyk punktowany występuje 
głównie na drzewach i krzewach liściastych. Żywi się mszycami i drobnymi 
owadami. 

• Tasznik jabłonowiec – drapieżnik występujący w sadach jabłoniowych oraz 
na olszy. Odżywia się takimi owadami jak mszyce, przędziorki, gąsienice zwó-
jek (pierwszych stadiów rozwojowych) oraz roztoczami. Głównym pokarmem 
tego drapieżcy są jednak larwy miodówki jabłoniowej. 

Sieciarki zielone, zwane złotookami 

Owady te żyją na roślinności nadwodnej. Składają zielonkawe jaja na łodygach roślin 
wodnych. Po wylęgu larwy żywią sięmałymi mszycami, wysysając z nich soki. Każda 
larwa zjada dziennie setki mszyc i roztoczy. 

Wije 

Są to stawonogi charakteryzujące się obecnością wyraźnie wyróżnionej głowy i wydłu-
żonego tułowia o wielu segmentach, na których znajduje się po jednej parze nóg.Te ak-
tywne stworzenia zjadają ślimaki, roztocza, pędraki i inne owady. 
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Żaby i ropuchy 

Te płazy szczególnie upodobały sobie ślimaki nagie i zwalczają je bardzo skutecz-
nie.Szczególnie pożyteczne są w ogrodach. 

Jeże 

Bardzo pożyteczne zwierzęta mające duży apetyt na ślimaki, chrząszcze, gąsienice. Nie 
należy im przeszkadzać zimą, kiedy hibernują w stertach liści. Przed rozpaleniem ogni-
ska zawsze należy sprawdzić, czy w stercie nie śpi jeż. 

Ryjówki i padalce 

Także niszczą szkodniki glebowe. 

W uprawach szklarniowych też możnaprowadzić walkę naturalną: 

• Do zwalczania mszyc możnaużyć larwpryszczarkamszycojadaAphidoletesa-

phidimyza.Jest to drapieżna muchówka polująca na mszyce. Jej poczwarki 
zmieszane z glebą i wermikulitem stanowią preparat APHIDEND, polecany 
szczególnie wtedy, gdy mszyce występują w koloniach. 
Gąsienice można zwalczać przy użyciu bakterii Bacillusthuringiensis.Na bazie 
tej bakterii jest wyprodukowany preparat, który zawiera przetrwalniki bakte-
rii i ich toksyny, powodujący paraliż przewodu pokarmowego gąsienic, a 
wskutek tego ich śmierć.Preparat jest całkowicie nieszkodliwy dla innych 
zwierząt i ludzi. Nie jest też fitotoksyczny i można go stosować na kilka dni 
przed zbiorem. Jest stosowany w formie oprysku. 

• Należy przynęcać biedronki. 

• Aby zniszczyć przędziorki,można wykorzystywać ich naturalnego wroga, pa-
sożytniczego roztocza,dobroczynka szklarniowegoPhytoseiuluspersimilis, 

• Do zwalczania mączlika szklarniowego stosowana jest pasożytniczą osaEn-

carsiaformosa. 

Ekologiczną metodą, która pozwoli na ograniczenie występowania chorób i szkodników, 
jest uprawa współrzędna. Sadząc pewne rośliny w pobliżu,można ograniczać choroby i 
szkodniki. Nasturcja przyciąga mszyce, dlatego niedalekomożnaposadzić aksamitkę roz-
pierzchłą, ponieważ przyciąga ona bzygi, chętnie odżywiające się mszycami. Rośliny 
ozdobnejakimi są mięta i czosnek odstraszają mszyce. 
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Preparaty roślinne 

Wykonuje się je ze świeżego lub suszonego materiału roślinnego. Stosuje się je do opry-
skiwania lub podlewania roślin ozdobnych. Zabieg ten można powtarzać kilkakrotnie w 
okresie zaatakowania uprawianych roślin przez szkodniki lub porażenia przez patogeny, 
a także profilaktycznie. Preparaty roślinne pod wpływem promieniowania słonecznego 
szybciej tracą właściwości toksyczne, dlatego zabiegi najlepiej wykonywać po południu 
(z wyjątkiem stosowania preparatu ze skrzypu polnego). Dodanie 100g szarego mydła 
na 10 lroztworu zwiększa jego przyczepność. 

Preparaty roślinne są bezpieczne dla człowieka i zwierząt, ale tylko w określonym stę-
żeniu. Niektóre rośliny zawierają szkodliwe dla zdrowia substancje chemiczne, np. wro-
tycz pospolity zawiera toksycznie działający olejek eteryczny – tujon. Przy stosowaniu 
preparatów roślinnych należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeń-
stwa, jak przy stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin. 

Gnojówka roślinna 

Jest to roztwór przefermentowany – macerat, gdyż tkanki są zmacerowane w wodzie. 1 
kg świeżego ziela zalewa się 10 lzimnej wody. Fermentacja powinna odbywać się w wa-
runkach tlenowych, dlatego gnojówkę należy przynajmniej raz dziennie wymieszać. Na-
czynie trzeba przykryć siatką, aby nie wpadały do niego owady i inne zwierzęta, i prze-
chowywać w ustronnym miejscu. Gotowa jest po 2–4 tygodniach, w zależności od tem-
peratury. Im wyższa temperatura, tym czas tworzenia krótszy. Po zakończonej fermen-
tacji gnojówka jest klarowna i przestaje się pienić, wówczas nadaje się do użycia. Najczę-
ściej przygotowuje się ją z pokrzywy zwyczajnej i skrzypu polnego, chrzanu, czosnku i 
mniszka polnego. Oprócz nawożenia stosujemy ją zapobiegawczo przeciwko chorobom 
grzybowym i szkodnikom: mszycom, miodówkom i roztoczom, w rozcieńczeniu 1:10. 
Gnojówkę z wrotyczu stosujemy do polewania ścieżek mrówek oraz opryskiwania prze-
ciwko mszycom. Przygotowaną z bzu czarnego wlewa się do krecich korytarzy i nor 
norników. 

Wyciąg 

Świeże lub suszone rośliny zalewamy zimną wodą i pozostawiamy na okres od 12 do 
24godzin. Bierzemy 1 kg świeżych roślin lub 200g suchych i zalewamy 10 l wody. Gdy 
wytworzy się lekka piana, przecedzamy. Wyciąg najlepiej użyć w tym samym dniu, prze-
trzymywać najwyżej jeden dzień, gdyż po tym czasie rozpoczyna się fermentacja mate-
riału roślinnego i zmieniają się całkowicie jego właściwości. Wyciągi można wykonywać 
prawie ze wszystkich roślin, z których przygotowuje się gnojówki: 
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• Wyciąg z pokrzywy i skrzypu stosuje się przeciwko mszycom. Można używać 
bez rozcieńczenia. 

• Wyciąg z czosnku pospolitego i cebuli jadalnej w rozcieńczeniu 1:1 z wodą 
stosuje się przeciwko szkodnikom o aparacie kłująco-ssącym,jak miodówki, 
mszyce, przędziorki, skoczki, mączliki, wciornastki. 

• Przeciwko mszycom i rdzom skuteczny jest wyciąg z wrotyczu w rozcieńcze-
niu z wodą w stosunku 1:2. 

• Wyciągiem z krwawnika pospolitego w rozcieńczeniu 1:10 zwalczamy choro-
by: mączniaka prawdziwego, brunatną zgniliznę drzew pestkowych. 

• Wyciąg z bzu czarnego i aksamitki w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:10 
stosuje się w zwalczaniu mszyc. 

• Liściożerne gąsienice motyli, mszyce i przędziorki zwalczamy wyciągiem z 
rumianku. 

Wywar(odwar) 

1 kg świeżych lub 200 g suchych roślin zalewamy 10 lzimnej wody na 12–24 godzin, 
następnie gotujemy przez 30 minut na słabym ogniu i pozostawiamy pod przykryciem, 
po wystudzeniu cedzimy. Gorący wywar zamknięty szczelnie w słoiku zachowuje swoje 
właściwości przez okres 3–4 miesięcy, bez zamknięcia można go przechowywać do 1 
tygodnia. Wywar przygotowuje się głównie z cebuli jadalnej, krwawnika, skrzypu polne-
go. Służy do opryskiwania roślin bez rozcieńczania lub w rozcieńczeniu z wodą w sto-
sunku 1:4. Rodzaje wywarów: 

• ze skrzypu – jest skuteczny przeciwko szarej pleśni, 

• z cebuli jadalnej – stosuje się zapobiegawczo w zwalczaniu chorób grzybo-
wych oraz przeciw przędziorkom i mszycom, 

• z krwawnika – zwalcza mszyce, miodówki, roślinożerne gąsienice, 

• napar. 

1 kg świeżych lub 200 g suszonych roślin, 500g łusek cebuli i 75 g rozdrobnionych ząb-
ków czosnku zalewamy 10 lwrzącej wody i pozostawiamy pod przykryciem na 20–30 
minut do ostygnięcia. Odcedzony napar należy wykorzystać w ciągu tego samego dnia. 
Napar wykorzystuje się najczęściej z łusek cebuli, ząbków czosnku, roślin krwawnika. 
Napary są skuteczne przeciwko chorobom grzybowym. 

Inne ekologiczne sposoby ochrony roślin: 

• Natłuszczone taśmy przymocowane do łodyg róż uniemożliwiają mrówkom 
dotarcie do spadzi wydzielanej przez mszyce i inne owady wysysające soki 
roślinne. 
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• Pułapki z przynętą w postaci skórki pomarańczowej, sałaty, liści kapusty, pla-
sterków ogórka, piwa i stosików wilgotnych otrębów służące do chwytania 
ślimaków. 

• Odwrócone do góry dnem doniczki wypełnione trawą i osadzone na patykach 
do chwytania skorków. Należy codziennie wyciągać trawę i palić ją. 

• Pułapki z częściowo zagrzebanych w ziemi ziemniaków wabią stonogi prze-
bywające w szklarniach. Należy umieszczać je poniżej rusztów. To wspaniałe 
rozwiązanie dla starych cieplarni na orchidee, gdzie zazwyczaj bywa mnóstwo 
stonóg. 

• Potrząsanie gałęziami ozdobnych gruszy, wiśni, czereśni i różaneczników po-
woduje spadanie ryjkowców. Pod drzewem należy rozłożyć kawałki białej 
tkaniny lub papieru, złapane owady należy spalić. 

• Ręczne zbieranie ślimaków oraz gąsienic pozwala na ich redukcję. 

• Rozsypywanie pokruszonych skorupek jaj wokół roślin odstrasza ślimaki. W 
tym celu można zastosować też żwirek. 
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5. Bezpieczeństwo i higiena pracy ze środkami ochrony roślin 

Stosując środki ochrony roślin,należy pamiętać o stosowaniu poniższych zasad: 

1. Należy przestrzegać okresów karencji 

Okres karencji – czas, jaki musi upłynąć od zastosowania pestycydu do zbioru plonów, 
aby uniknąć zatrucia przy spożywaniu płodów rolnych. 

2. Należy przestrzegać okresów prewencji 

Okres prewencji – czas, jaki musi upłynąć od czasu zastosowania pestycydu do czasu, 
kiedy będzie możliwe wyjście w pole ludzi lub zwierząt bez żadnego zagrożenia. W 
przypadku pszczół okres prewencji określa, na ile dni przed kwitnieniem roślin lub ob-
lotem pszczół można stosować pestycydy. 

3. Należy sprawdzić, czy substancja którą chcemy użyć, jest właściwa do rozwiąza-
nia naszego problemu,czytaćulotkę, etykietę i stosowaćsię ściśle do instrukcji. 

4. Zawsze używaćczystego pojemnika i opryskiwacza. 

5. Nie mieszaćróżnych środków chemicznych, chyba że zaleca to producent. 

6. Po użyciu natychmiast umyćpojemnik i opryskiwacz. Należy zawsze upewnić się, 
czy woda z mycia nie zanieczyści gleby i cieków wodnych. 

7. Nie należy stosować oprysków w pełnym słońcu, gdyż to może uszkodzić rośliny. 
Najodpowiedniejszą porą jest ranek lub wieczór po oblocie pszczół. 

8. Należy pracowaćw kombinezonie ochronnym, maseczce zasłaniającej usta i nos 
oraz rękawicach ochronnych. 

9. Jeśli pojawią się objawy chorobowe związane ze stosowaniem środków chemicz-
nych, natychmiast należy skonsultować się z lekarzem, zabrać ze sobą pojemnik 
ze środkiem chemicznym i opakowaniem. 

10. Przy użyciu trutek w postaci granulatu upewnić się, że dzikie zwierzęta nie mają 
do nich dostępu. 

Przechowywanie środków ochrony roślin: 

1. Przechowuj środki chemiczne w oryginalnych opakowaniach, nie przelewaj ich 
do innych naczyń. 
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2. Miejsce przechowywania musi być chłodne, suche i zabezpieczone. 

3. Środki chemiczne zawsze trzymaj poza zasięgiem dzieci i zwierząt.Na te środki 
szczególnie wrażliwe są ptaki i rybki akwariowe. 

4. Zwracaj uwagę na termin przydatności. 

Bezpieczne pozbywanie się środków chemicznych 

Niewykorzystanych środków nie wolno zakopywać ani wsypywać do cieków wodnych. 
Oddajemy je wraz z opakowaniami po nich do utylizacji. Sposób postępowania z opróż-
nionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin określają etykiety stosowania oraz 
przepisy Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 
Zgodnie z instrukcjami – etykietami stosowania – opróżnione opakowania po środkach 
ochrony roślin należy trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika 
opryskiwacza z cieczą użytkową. Opróżnione, trzykrotnie przepłukane wodą opakowa-
nia należy zwrócić do sprzedawcy, u którego środki zostały zakupione. Z opakowań nie 
usuwamy etykietek i naklejek. Będą one pomocne w prawidłowym przeprowadzeniu 
utylizacji.  
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6. Wpływ warunków uprawy na zdrowotność roślin 

Istnieje wiele sposobów utrzymywania zdrowych roślin: 

1. Odpowiednie odżywianie roślin. Wszystkie makro- i mikroelementy muszą być w 
równowadze. Jeśli rośliny przenawozimy azotem, staną się wiotkie i delikatne, 
przez co bardziej podatne na szkodniki i choroby. 

2. Czyszczenie szklarni. Wczesną wiosną należy usunąć wszystkie rośliny ze szklar-
ni i wyczyścić ją. Następnie pozostawić ja otwartą, by dobrze się przewietrzyła 
przez kilka tygodni. 

3. Do uprawy roślin w domu należy używać czystej ziemi i wymytych doniczek. 

4. W trakcie okresu wegetacyjnego spulchniać ziemię. Likwiduje to chwasty i 
zmniejsza ilość żyjących w niej szkodników. 

5. Systematycznie należy usuwać chwasty. Wiele chwastów jest miejscem rozwoju 
szkodników i chorób, więc powinno się je usuwać i palić. Jeśli zostawimy je 
wśród uprawianych roślin, będą hamować przepływ powietrzai zwiększać wil-
gotność. 

6. W każdym roku należy stosować zmianowanie. Zapobiega to namnożeniu się 
szkodników i chorób. 

7. Uprawiając rośliny ozdobne w szklarni, nie siać roślin zbyt gęsto, należy unikać 
zbyt niskiej temperatury i zbyt wysokiej wilgotności. 

8. Uprawiając rośliny ozdobne w gruncie, należy siać równo i nie za gęsto. Zagęsz-
czenie roślin stwarza dogodne warunki do rozwoju chorób. 
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