
Choroby a škodcovia afrických fialiek 

Podobne ako ostatné rastliny aj africké fialky trpia chorobami a škodcami . Nie je ich 

síce veľa, ale pri ich väčšom výskyte môžu spôsobiť ťažkosti. Vhodné je vykonávanie 

pravidelných preventívnych postrekov proti chorobám a škodcom. Nové rastliny, 

ktoré pochádzajú z cudzieho prostredia, je vhodné izolovať od ostatných po dobu 

štyroch týždňov. 

Choroby  

Vírusová bronzovitost - Prenášači tejto choroby sú strapky , ktoré tiež radíme medzi 

škodcov afrických fialiek. Príznaky sú rôzne. Väčšinou rastlina prestáva rásť, 

deformuje sa jej čepeľ a odumierajú listy. Napadnuté rastliny treba zlikvidovať. 

  

 

Múčnatka  - Táto choroba sa nevyskytuje výhradne len u afrických fialiek, ale 

napadá širokú škálu ostatných rastlín. Jej príčinou je huba, ktorá vytvára na listoch a 



kvetoch biely povlak. Chorobe sa  darí vo vlhkom prostredí bez cirkulácie vzduchu. 

Najčastejšie sa objavuje v sparnom vlhkom lete, alebo naopak v zime, pri 

nedostatočnom vetraní. Pri slabšom napadnutí a včasnom zásahu nezanecháva na 

rastline takmer žiadne následky. Pri silnom napadnutí poškodzuje listy a slabší 

jedinec môže uhynúť.Opatrenie proti chorobe spočívajú v premiestnení jedinca na 

svetlejšie a vzdušnejšie miesto. Napadnuté kvety sa opatrne odstránia, dáva sa ale 

pozor na to, aby sa poprašok nerozniesol na ďalšie časti rastliny. Celá rastlina sa 

postrieka výluhom z prasličky alebo cesnaku, ktorý je pri menšom napadnutí úplne 

postačujúci na liečbu. Chemická ochrana spočíva v postreku prípravkom Discus 

alebo Zato 50 WG. 

 



 

 

Hniloba koreňového krčku - Je spôsobovaná hubami rodov Phytophthora a 

Pythium. Jej prítomnosť sa prejavuje žltnutím, chradnutím a rýchlym odumieraním 

rastliny. Korene, koreňové krčky a báza listovej stopky hnednú a hnijú. Šíri sa 

prostredníctvom výtrusov. Huba, ktorá spôsobuje odumieranie mladých rastliniek a 

odrezkov, sa nazýva Rhizoctonia solani ( koreňomorka zemiaková ). Šíri sa len 

podhubím a spôsobuje černanie koreňového krčku. Choroba sa objavuje najmä pri 

nedodržaní pestovateľských zásad - prílišná zálievka, zlý odtok vody z kvetináča 

alebo sú rastliny zasadené príliš hlboko. Prevencia a liečba spočíva v použití 

sterilného substrátu a čistých kvetináčov. Rastliny netreba vysádzať príliš hlboko. Pri 

včasnom napadnutí je možné ošetrenie zálievkou prípravkom Previcur 607 SL, 0,15 -

0,25% roztokom. Ďalší riešením je vyklepnúť fialku z kvetináča, odstrániť napadnuté 

listy a ponechať na rastline len zdravý stred ( 4-5 listov). Odlámáním listov sa nám 

zväčší plocha krčku, ktorý je nutné zrezať až na zdravú tkanivo. Plocha rezu musí 

byť zelená - ak sú viditeľné hnedé letokruhy, hniloba bude pokračovať ďalej až k 

srdiečku fialky. Takto upravenú fialku necháme znovu zakoreniť v pohári s vodou a 

potom ju zasadíme do veľmi vzdušného substrátu. Pokiaľ sa jedná o mladú rastlinu 

bez krčku, je nutné ju zlikvidovať. 



 

 

 



 

 

Botrytída - Botrytis cinerea . Napadá kvety, listy aj puky. Na zelených častiach 

rastliny sa nachádzajú šedohnedé škvrny. Na ich povrchu sa tvoria konídie , ktorými 

sa pleseň šíri. Šírenie plesne je podporované vlhkosťou prostredia, nedostatočnou 

výmenou vzduchu, veľkým množstvom dusíka v substráte a zlými svetelnými 

podmienkami. Je tiež potrebné dbať o absolútnu čistotu nádob a odstraňovanie 

všetkých odumretých častí rastliny. Ochrana a prevencia spočíva v odstránení 

všetkých napadnutých rastlín.  Ďalej je nutné zabezpečiť lepšiu cirkuláciu vzduchu a 

vyhnúť sa vlhkým listov a kvetov pri zálievke. Botrytis cinerea tiež často nasleduje  po 

napadnutí roztočmi, preto je dôležité dobre kontrolovať rastliny na prítomnosť týchto 

škodcov. Chemická ochrana prípravky Rovral FLO v koncentrácii 0,3%, postrek je 

nutné opakovať o 7-10 dní. 



 

 

 



Listová škvrnitosť  Corynespora cassicola, spôsobuje vznik vodnatých čiernych 

škvŕn na spodnej strane listov, ktoré neskôr odumierajú. Prevencia a liečba: 

chemická ochrana prípravky Rovral FLO v koncentrácii 0,3%. 

 

Škodcovia  

Háďatká Rhabditida – mikroskopické červy spôsobujú žlté vodnaté škvrny ostro 

ohraničené žilkami. Žije v listoch a tu tiež kladie vajíčka. Vhodnou ochranou je 

sterilizácia pôdy. 

 

                           Zdravá rastlina                                     Napadnutá 



Strapka západná Frankliniella occidentalis - Strapka spôsobuje svetlé škvrny na 

listoch a ich deformáciu. Vajíčka kladie na povrch rastliny, larvy žijú hlavne v kvetoch. 

Strapka tiež môže prenášať vírusovú bronzovitosť. 

  

 Prevencia a liečba: ochrana je možná pri slabšom napadnutí vyvesením modrých 

lepových dosiek a pri silnejšom napadnutí postrekom Talstar 10 EC 0,05%, Vertimec 

1,8 EC 0,1%. Z biologickej prípravkov je dravý roztočec Amblyseius cucumeris 

jednoznačne mnohých autormi odporúčaný ako efektívna bio kontrola pre reguláciu 

strapky západnej. Roztočec A. cucumeris sa dodáva buď v plastových fľašiach alebo 

papierových vrecúškach so substrátom. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roztočec chmeľový Tetranychus urticae spôsobuje zakrpatenie rastlín, hnednutie 

listov a ich deformácie. Žije na spodku listov a vysáva z nich bunkový obsah . 

Rastlinu pred týmto parazitom ochránime znížením vlhkosti vzduchu a použitím 

prípravkov proti roztočcom.  

 

 



  

Prevencia a liečba: Dostatočná vlhkosť vzduchu a teploty okolo 20 ° C. Ochrana : 

Omite 30 W 0,1-0,2%. Programy biologickej ochrany proti roztočcovi chmeľové sú už 

dlhé roky založené na aplikácii predátorských roztočcov Phytoseiulus persimilis. Ten 

kladie svoje vajíčka medzi kolónie roztočcov chmeľových a je vysoko dravý a účinný, 

pretože jeho populácia môže pri určitých teplotách rásť rýchlejšie než populácia jeho 

koristi. 

 

 Novým spôsobom ochrany skleníkových rastlín je dravý roztoč Amblyseius 

californicus. Aj keď nemôže požierať toľko roztočcov alebo sa rozmnožovať tak 

rýchlo ako roztoč Phytoseiulus persimilis, má tú výhodu, že je aktívny aj pri nižšej 

vlhkosti a vysokých teplotách, pri ktorých Phytoseiulus persimilis môže trpieť a je tiež 

známe, že je tolerantnejší voči niektorým pesticídom. 



  

 V zahraničí sa používajú biologické insekticídy založené na hube Beauveria 

bassiana. Spory huby klíčia na tele hmyzu, prenikajú kutikulou a živia sa obsahom 

tela roztočcov. Tento biologický insekticíd je používaný komerčne v USA proti 

moliciam. 

 

Roztočík jahodový Tarsonemus fragariae 

Malý roztočec, viditeľný lupou alebo mikroskopom. Darí sa mu v teplom a vlhkom 

prostredí. Zdržiava sa predovšetkým v srdiečku fialky, na rubovej strane najmladších 

listov, niekedy tiež v pukoch, v substráte a pod kvetináčom. Vysáva z listov šťavu,  

najmladšie listy sú spočiatku chlpatejší, svetlejšie, postupne šednú a zakrpatievajú. 

Rastlina zle prospieva, nekvitne, kvety usychajú v štádiu pukov, po 2-3 rokoch fialka 

úplne hynie. Roztočík sa množí vajíčkami. Tie sú priehľadné, veľké do 0,1 mm, 

pevne prilepené k listom. Larva sa liahne podľa druhu po 2-10 dňoch, má 6 nôh a je 

o niečo menšia ako dospelý roztočník. Ďalším vývojovým štádiom je nymfa, ktorá 

vyzerá rovnako ako larva, ale bez nôh. Dospelý jedinec má 4 páry nôh, jeho farba 

môže byť biela, žltá alebo zelená. Samička začína klásť vajíčka už deň po párení a 



dožíva sa 10 až 30 dní. Samček žije o pár dní dlhšie. Podľa ročného obdobia môže 

samička naklásť denne až 7 vajíčok. Roztočníka kontrolujeme špeciálnymi 

akaricídnymi prípravkami. Nie všetky postreky sú dostatočne účinné a miesto aby 

nám v kontrole pomohli, môžu spôsobiť rezistenciu populácie. Je nutné ošetriť všetky 

rastliny prípravkom Vertimec 1,8 EC alebo Sanmite 20 WP. Použiť možno tiež 

aplikovať Karate Zeon. Bežné postrek listov je však nestačí, ideálne je obaliť kvetináč 

igelitom a celú rastlinu ponoriť do roztoku - jedine tak sa postrek dostane aj do 

zhusteného srdiečka. Kúpeľ je nutné opakovať v predpísaných intervaloch, zároveň 

je nutná dezinfekcia všetkých kvetináčov, políc a parapetov. Samozrejmosťou je 

dlhodobá karanténa. Jednou z metód je tiež prevarenie celých rastlín v hrnci s vodou 

s teplotou 45-48 ° C počas 15 minút, ale na niektoré druhy roztočíkov toto opatrenie 

nefunguje. Ďalším riešením je vyrezať stred srdiečka ostrým nožom a potom rastlinu 

ošetriť chemickým postrekom. Pri manipulácii sa dôkladne umývajú ruky aj všetky 

náčinie, inak sa roztočník roznesie aj na ostatné rastliny. Pokiaľ ale nemáme 

extrémne vzácne rastliny, je lacnejšie a pohodlnejšie všetky jedince zlikvidovať. 

Vošky - voška broskyňová Myzus persicae a voška zemiaková  Aulacorthum solani 

na fialkách príliš neškodia, pretože im chĺpky sťažujú pohyb po rastline. Ak sa 

vyskytnú, sajú na spodnej strane listov, stopkách a kvetoch. Listy a kvety stráca farbu 

, povrch je lepkavý od povlaku medovice. Prevencia a liečba spočíva v použití 

chemická ochrany Mospilanom 20 SP 0,2% a Pirimorom 25 WG 0,15%. Ekologickým 

prostriedkom kontroly vošiek je aplikácia lienky sedembodovanej. 

 

 



 

 

Smútivky Sciara drobné mušky, ktorých larvy sa vyvíja v substráte. Rastliny 

väčšinou nepoškodzujú, skôr mušky obťažujú svojou prítomnosťou. Prevencia 

a liečba spočíva v používaní sterilného substrátu, resp. neprelievať substrát a 

polievať rastliny zospodu do misky. Keď je suchší, hmyz sa v ňom nebude zdržiavať. 

Účinné sú tiež žlté lepkavé pasce.  

  

Z biologická ochrany je účinný prípravok s ich prirodzeným parazitom – hlístami rodu 

Steinernema feltiae.  



 

Hlísty najlepšie pracujú pri teplote substrátu okolo 15 až 25 ° C. Miniatúrne hlísty 

parazitujú na larvách smútiviek tak dlho, kým ich všetky nevyhubia. Preparát s 

parazitickými nematódami sa rozpustí vo vode, ktorou rastliny zalievame. Nasadenie 

hlíst je úplne bezpečné a účinné aj v byte.  

Plášťovce  plášťovec citrusový  Planococcus citri a plášťovec zhubný Pseudococcus 

comstocki ) je drobný hmyz, ktorého mäkké telo je prikryté voskovými výpotkami 

pripomínajúcimi chumáčik vaty. Môžu sať na listoch, stonkách a záhyboch listov. 

Škodí tiež saním na rastlinách. Napadnuté rastliny sa deformujú, zaostávajú v raste a 

pri premnožení plášťovca hynú. Voskový výpotok na tele chráni plášťovca pred 

pôsobením insekticídov. Mladé nymfy sú k insekticídom citlivejšie. Prevencia a 

liečba: Postrek sa prevádza prípravkom Mospilan 20 SP 0,2% s prídavkom 

zmáčadla. 



 

 

 


