
Jahody Fragaria 

Jahody patria medzi drobné ovocie, sú veľmi bohatým zdrojom vitamínu C. Jeho obsah 

je porovnateľný s citrusovými plodmi. V závislosti na odrode môže dosahovať od 40 

do 90 mg / 100 g plodu. Okrem vysokého podielu vitamínu C sú tiež bohatým zdrojom 

vitamínu A , B , E a organických kyselín (ako napríklad kyseliny jablčnej, citrónovej , 

chinínovej, šťaveľovej, salicylovej alebo ellagovej, ktorá pôsobí v prevencii nádorových 

chorôb. Jahoda obsahuje tiež ľahko stráviteľnú vlákninu. Z minerálnych látok je v 

jahode zastúpený prevažne draslík, zinok, horčík, síra, vápnik, bór, fluór, kobalt či 

molybdén. Plody sú zdrojom tekutín, pretože sú tvorené z 87% z vody. Oproti ostatným 

druhom ovocia obsahujú malý podiel prírodných cukrov. Konzumácia jahôd má údajne 

pozitívny účinok na tvorbu testosterónu, podporujú metabolizmus, vylučovanie, 

pôsobia proti vzniku močových a žlčových kameňov, zmierňujú prechladnutie, 

pomáhajú pri liečbe chorôb srdca. 

 

 Jahoda nie je bobula, hoci je často za bobuľu alebo plod považovaná. U bobúľ sú 

semená obklopené viac alebo menej šťavnatú dužinou. Klasickým príkladom sú 

egreše, ríbezle alebo čučoriedka, ale patrí medzi ne tiež uhorka, repa alebo tekvica. 

Jahody nie. U týchto druhov je konzumovaný plod, avšak u jahôd nejde botanicky o 



plod, ale zväčšené kvetné lôžko. Vlastné plody sú malé zelená zrniečka na červené 

šupke. 

 

 

Požiadavky na prostredie  

Jahody sú prispôsobivé, preferujú mierne podnebie. Optimálne podmienky bývajú v 

zemiakarských oblastiach. Vyhovujúce pH pôdy je 5,7- 6,5, znesú aj neutrálne pH. 

Fyzikálne sú vhodnejšie pôdy hlinité a humózne. Pre úspešné pestovanie je nutné 

slnečné stanovište. Jahody sa na jednom mieste zvyčajne pestujú 2 - 3 roky, pretože 

z pôdy jednostranne vyčerpajú živiny a pôda sa ľahko zamorí chorobami a škodcami. 

V prípade, že nemáte veľa pôdy, tak dobrou alternatívou je pestovanie jahôd priamo 

v substrátoch. 



 

 Jahoda je rastlina s vysokými požiadavkami na živiny a zvlášť je náročná na dusík. 

Optimálne je aplikovať na jeden meter štvorcový päť až desať kilogramov hnoja alebo 

kompostu. Pred výsadbou sa zapraví do pôdy hnojivo, napríklad Cererit, ktorý potom 

poslúži ako zásobné hnojenie na dobu niekoľkých mesiacov. Okrem výdatnej výživy 



má jahoda vysoké nároky na zavlažovanie. Najintenzívnejšie zásobovanie vodou a 

živinami pripadá na obdobie medzi kvetom a dozrievaním plodov.   

Jahody možno sadiť buď klasickým spôsobom na voľný záhon, ktorý je však 

náročný na na okopávanie, plody sa ľahko znečistia od pôdy a rýchlo podliehajú 

hnilobe. Pohodlnejšie (a výnosnejšie) je výsadba jahôd na vyvýšené záhony 

pokryté čiernou fóliou. 

 



 

 Tá vydrží na záhone podľa hrúbky a odolnosti voči UV žiareniu dva až tri roky (pri 

dobrom zaobchádzaní aj dlhšie). Pre svetlo je fólia nepriepustná, preto sa pod ňou 

pôda pekne zahrieva a drží sa pod ňou vlhko, takže sa znižuje potreba 

zálievky. Navyše voda obliehania do ryhy medzi hrobčeky, čím sa podstatne zníži 

riziko hubových infekcií (napríklad rhizoctonia či phytophtora).  



 

Koreňový rast jahôd na záhonoch je podstatne lepší v porovnaní s pestovaním na 

rovnom záhone. Pestovanie na čiernej fólii má iba jednu nevýhodu - odpadá síce 

odstraňovanie buriny a okopávanie, ale po rokoch treba fóliu odstrániť 

a zlikvidovať, ďalším faktorom fólie je ekologická záťaž. Čo sa výsadby týka, tak 

naše sadenice z kontajnera môžete sadiť po celý rok. Podmienkou dobrého ujatia 

je dobrá zálievka, hlavne v období sucha. Jahody najlepšie rastú napr. po 

zemiakoch, uhorkách, cukete a všade tam, kde je kvalitná pôda. Jahody vyžadujú 

kvalitnú predovšetkým vrchnú desaťcentimetrovú vrstvu pôdy, pretože korenia 

veľmi plytko.  Čo sa týka stavu sadeníc, tak tie majú mať srdiečko, koreňový kŕčok, 

koreňový systém a pár listov. Sadenice nesmú byť suché, škvrnité alebo mať 

zaschnuté konce listov. 



 

 Zelené sadenice by sa mali pred výsadbou ošetriť proti fytoftorovej hnilobe 

koreňov, najlepšie roztokom Aliette WP 80. Sadenice sa vkladajú do vyhĺbených 

jamiek, rovnako hlbokých a širokých, okolo 10 až 15cm. Srdiečko sadenice nesmie 

byť ani pod zemou, ani príliš nad zemou, aby nevykukoval krčok.  

 

Výsadba môže byť rôzna, do riadkov, kobercová, pyramídová, ktorá ušetrí miesto 

atď. Spôn je tiež rôzny, podľa odrôd. Slabo rastúcim odrodám stačí 20 cm, stredne 



rastúcim 30 cm a bujne rastúcim stačí až 40 cm. Riadky by mali byť 50-70 cm od 

seba, kvôli ľahkému ošetrovaniu  a zberu. 

 

 Po zasadení musí byť sadenice v pôde napevno, pri ťahu musia odolať a zostať v 

pôde. Následne sa sadenica zaleje, pri hnojení treba byť opatrní, jahody sú 

náchylné k popáleniu. Do pôdy teda môže po týždni, dvoch opatrne zapraviť 

Cererit. Ďalšou dôležitou stránkou pestovania jahôd je ochrana jahôd  a hlavne ich 

kvetov proti jarným mrazom. Biela netkaná textília sa bežne používa pri ochrane 

chúlostivých rastlín. Oproti igelitu má menšiu mieru odrazivosti (albedo). Pri 

ochranu je vhodnejšia ako igelit, pretože pod ňou nehrozí zaparenie a pripálenie 

slnkom. 



 

 Ak chcete mať 100 % istotu, prikryte jahody najprv netkanou textíliou a na ňu 

pridajte špeciálne perforovaný igelit. Ak ho nemáte, tak v chladných lokalitách 

dajte dve vrstvy netkanej textílie. Dôležité je ale pri striedaní nočných nízkych 

a vysokých denných teplôt tieto materiáli opakovane prikývať a odkrývať. 

V prípade, že sa vám táto činnosť zdá zbytočná, tak vás čaká skutočne pekná 

úroda...:-( 



 

Znetvorené plody mrazom 

 

 



Poškodené kvetné kalichy mrazom (hnedo – čierna farba) 

A na záver, ak si chcete na jahodách pochutnať ako prvý (pred vtáctvom) tak ich 

prikryte sieťkou, prípadne pletivom. 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

Škodcovia 

Roztočce Tetranychidae 

Sú významnými  ekonomickými škodcami v jahodách, rozšírené v mnohých krajinách. 

Poškodujú listy rastliny cicaním obsahu buniek pletív a znižujú kvalitu plodov, ktoré sú 

malé a ťažko predajné na trhu. Roztočce obyčajne napádajú najmladšie listy na 

rastline. Vysoká hustota roztočcov spôsobuje rastline stres, dochádza k redukcii 

kvitnutia a nárastu vegetatívneho rastu Zvyčajne sa nachádzajú na spodných stranách 

listov hostiteľskej rastliny, kde tkajú jemné siete, ktoré im slúžia ako ochrana pred 

predátormi. Straty na úrode môžu byť od 30 % až  do 70 % , závislosti od hustoty 

populácie. Vďaka rýchlemu rastu a početnosti dosahujú rýchlu rezistentnosť proti 

miticídom. Roztočce dosahujú veľkosť približne 0.5 mm a sú oválneho tvaru. Ich 

vajíčka sú veľké 0.2 mm a po okolí sa rozširujú pomocou vetra. Vývoj jedincov od 

vajíčka po dospelého jedinca trvá obyčajne 19 dní, niekedy pri optimálnych 

podmienkach o 5 dní menej. Chemická ochrana rastlín pred roztočcami je 

problematická, vplyvom získanej rezistencie .Alternatívnou možnosťou je biologická 

ochrana s použitím predátorov  roztočcov ako Phytoseiulus persimilis Athias–Henriot, 

alebo Neoseiulus californicus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tetranychus urticae  Roztočec chmeľový 

 

 

 

Je významný celosvetový škodca jahodových kultúr, ktorý môže byť prítomný na 

burinách, z ktorých môže prejsť na pestované plodiny. Je charakteristický vysokou, 

rýchlou reprodukciou a krátkym životným cyklom. Vďaka týmto vlastnostiam má 

vysokú rezistenciu proti akaricídom po niekoľkých aplikáciách. Doteraz bola 

zaznamenaná rezistencia na niektoré chemické zložky v pesticídoch ako napr. 

organofosfáty, dicofol ; hexythiazoxýn, clofentezín;  fenpyroximat a abamectín. 

Dospelé samičky merajú 0,4 až 0,5 mm, kladú priesvitné, belavé a guľaté vajíčka o 

priemere 0,1 mm. Samčekovia sú štíhlejší a kratší ako samičky. Jedince majú 

charakteristické dve tmavé škvrny na bokoch tela.  Napadnutie rastliny sa prejavuje 

drobnými, svetlými škvrnami na listoch. Na ich spodných stranách je jemná pavučinka. 

Listy sú bronzové sfarbené, zasychajú a predčasne odumierajú. 



 

 Neskoršie zasychajú aj kvety. Rastliny majú pomalý rast, plodnosť je znížená. Môže 

tiež nastať k ich predčasnému odumieraniu. Roztočec chmelový je teplomilný a 

spôsobuje škody predovšetkým v letných mesiacoch.  

Teplota prostredia má veľmi významný vplyv na dĺžku vývinu roztočca chmeľového.  

Čim vyššia teplota, tým je rýchlejší vývin roztočca. Najrýchlejší vývin je pri teplote 35 

°C (6,50 dní) a pri teplote 30 °C (6,93 dní). Pri 15 °C je  dĺžka vývinu roztočca 16,23 

dní. Roztočec má prirodzeného nepriateľa dravých roztočov, čo sa využíva pri 

biologickej kontrole roztočca. Kontrola  roztočca chmeľového  sa vykonáva pomocou 

pesticídov – akaricídov ,ktorá je sťažená získanou rezistenciou proti pesticídom a 

pomocou dravých roztočov P. persimilis. 



 

 Prvý krát bol tento systém odskúšaný v roku 1981 v Holandsku. Pri aplikácií dravých 

roztočov sa preferuje väčší počet jedincov na populácie škodcov, aby sa zabezpečil 

vyšší účinok. Niekedy je účinnosť dravých roztočov nízka, spôsobená nesprávnym 

načasovaním aplikáciou ,použitím toxického akaricídu alebo nesprávnou voľbou druhu 

roztoča. Ďalšou formou kontroly populácie roztočcov je aplikácia síri, ktorá je pre 

roztočce toxická, zároveň však likviduje ich predátorov. Roztočce sa väčšinou 

nachádzajú na spodnej strane listu, kde spriadajú pavučiny a kladú vajíčka. V priebehu 

roka má niekoľko generácii. Významným preventívnym opatrením je odstraňovanie 

burín z porastu jahôd. Správny manažment vlhkosti pôdy sa podieľa pri kontrole  a 

znižovaní populácie roztočca. Ošetrenie sa vykonáva pri prvých príznakoch 

napadnutia väčšinou na začiatku kvitnutia. 

Prípravky na ochranu:  

• MAVRIK 2 F 

• ORTUS 5 EC 

• VERTIMEC 018 EC 

• APOLLO 50 SC 

 

 

 

 

 

 



 

Roztočík jahodoví Phytonemus pallidus ;cyklamenový roztočec  

  

 

Roztočík jahodový patrí medzi závažných škodcov výsadieb jahôd. Veľkosťou 0,1 až 

0,2 mm veľký roztočík, z lesklo žltým zafarbením s niekoľkými priečnymi  ryhami žije 

medzi srdiečkovými listami, ktoré poškodzuje cicaním. Medzi ďalšie prejavy 

poškodenia rastlín patrí : nepravidelný rast listov, ružice a niekedy roztočík likviduje aj 

rastúce poplazy. Puky kvetov a mladé pletivo rastliny môže mať prejavy chlorózy. Pri 

svojom vývoji napádajú mladé pletivá rastliny, zatiaľ čo nenapadnuté listy normálne 

rastú. Vytvárajú sa tak charakteristické pokrútené listy a mladé listy ostanú 

skučeravené a srdiečkové listy zakrpatejú a hnednú. 



 

 



 Pri vysokom výskyte škodca sú napadnuté aj kvety, z ktorých vyrastú znetvorené malé 

plody.  Poškodené rastliny zaostávajú v raste a v zimnom období vymrznú, alebo je 

zaznamenaný väčší výpad v jarnom období. .Infikované mladé plody a kvety majú 

hnedé až čierne zafarbenie, niekedy aj vyschnú. 

Monitoring aktivity roztočíka začína už v máji, v rámci prevencie sa vykonávajú 

týždenné testy na prítomnosť roztočíka. Chemický postrek sa vykonáva až keď je 

jeden list z desiatich napadnutý roztočíkmi. Ochrana spočíva v postreku pri pučaní a 

treba ho zopakovať po týždni a ukončiť ho najneskôr pred začiatkom tvorby kvetných 

pukov. Dospelé samičky prezimujú ukryté v srdiečku rastliny. Samičky začínajú aktívny 

žer v marci pri teplote 8-10°C. Začiatkom kvitnutia pri teplote 13°C, začínajú klásť 

vajíčka na listy. Samička  kladie 1 až 3 vajíčka denne, počas svojho života nakladie 

približne 12 až 16 vajíčok .V rozpätí 5-21 dní sa z vajíčok liahnu larvy. Tieto sa 

pohybujú po listoch a cicajú z nich šťavy. Vývin roztočíka pokračuje pomerne rýchlo a 

preto máva do roka 7 generácií. Jeho vývoj a šírenie podporuje teplé a suché 

prostredie. Optimálne podmienky pre život má pri vysokej vlhkosti. Vyhýba sa svetlu. 

Optimálna teplota pre vývin roztočíka je 20°C,pri  80-90 % vlhkosti vzduchu. Po 

povrchu rastliny sa pohybuje rýchlosťou približne 2-3 cm/minútu. Spôsob pasívneho 

rozšírenia je vetrom alebo vysadením napadnutej sadby medzi zdravé.  

V teplých mesiacov júl-august je napadnutie najrozsiahlejšie, celkový porast je 

nevyrovnaný, resp. v riadku možno pozorovať hranicu medzi poškodenými a zdravými 

jedincami, na tomto mieste možno padať výškový rozdiel medzi rastlinami. Ochrana 

proti roztočíkovi jahodovému spočíva v používaní nenapadnutej sadby a v prípade 

podozrenia na výskyt škodcu vo vykonávaní postrekov buď na jar ešte pred vytvorením 

kvetných pukov, alebo v lete po zbere plodov.  

Najúčinnejšie je aplikovať postrek pod vysokým tlakom s hmlovou tryskou smerovaný 

priamo do srdiečka. Porast by mal mať odstránené listy (5cm nad zemou) inak roztočík 

prežije. Srdiečka sa musia dostatočne zmočiť, veľmi dôležité je, aby sa postreková 

kvapalina dostala na spodnú stranu listov, čo sa docieli pomocou tenkej hmlovej trysky. 

Silný tlak z postrekovača spôsobuje zvírenie škodca do okolia, preto je nutné 

zasiahnuť povrch pôdy aj medzi rastlinami. 

Prípravok na ochranu: ORTUS 5 SC 

 

 

 



 

Slimáky a sliziaky  

 

 Sú nočné zviera, ktoré sa kŕmia počas noci.  Slimáky druhu Limax maximus spôsobujú 

významné poškodenie porastu. Škody na úrode môžu dosiahnuť až 20%.  Vyžierajú 

semená, požierajú korienky a klíčne listy, ohrýzajú listy a poškodzujú kvety. 

V plodoch vytvárajú stredne  hlboké diery a v ich  okolí sa nachádza vlhký sliz, ktorý 

má po vyschnutí má striebornú farbu. Slizký výlučok najviac vedie k stratám na kvalite 

a vzhľade a ovocie je nepredajné. Poškodenie na rastlinách otvára bránu pre vstup 

mnohým infekčným chorobám. Ku svojmu životu potrebujú vlhké prostredie, lákadom 

pre nich je organický materiál(zhnité listy, slama) a kontakt plodov zo zemou. Vysoké 

záhony jahôd potiahnuté  polytienovou látkou sú dobrou prevenciou proti výskytu tohto 

škodcu. Množia sa v priebehu celého vegetačného obdobia, najviac však škodia na jar 

a na jeseň. Kladú vajíčka po 15 až 50 kusoch do pôdy alebo pod rastlinné zbytky 

.Likvidácia slimákov v poraste: 6% w/w metaldehydové paletky,15kg/ha. 

Prípravky na ochranu:  Mesurol alimax a iné 

 

 



 

 

Kvetovka jahodová Anthonomus rubi 

 

 

Kvetovka jahodová je škodca, rozšírený v jahodách v západnej a centrálnej Európe 

Dospelé jedince Kvetovky sú dlhé 2 až 4 mm. Majú tmavé čierne zafarbenie. Beznohé 

larvy sú biele, zavalité a mierne prehnuté. Napadnutie sa prejavuje nakusnutími 

stopkami kvetných pukov, ktoré vädnú a následne opadávajú.  V extrémnych prípadov 

dochádza až k 50 % stratám na úrode.  



 

Nie všetky odrody vykazujú rovnaký stupeň poškodenia. V niektorých štúdiách bolo 

dokázané, že skôr rodiace odrody sú viac poškodované kvetovkou, než odrody, ktoré 

rodia neskôr. V zime Kvetovka prezimuje ako chrobák na rôznych miestach rastliny. 

Vajíčka sú kladené po jednom do kvetných pukov. Následne dochádza k nakusnutiu 

stopiek týchto pukov. Hlavná doba kladenia vajíčok sa zhoduje s dobou plného kvetu 

jabloní a trvá dovtedy, kým sú k dispozícii nevykvitnuté puky rastliny jahody. Vývoj 

lariev a kuklenie prebieha vo spadnutých zaschnutých pukoch. Chrobáky sa liahnu 

začiatkom júla. V tejto dobe už nespôsobujú žiadne škody. Do roka sa vyvinie jedna 

generácia. Ošetrenie sa začína po zistení ich výskytu a postreky sa vykonávajú len 

pred kvitnutím. Príznaky napadnutia kvetovkou sú podobné ako u zamrznutého kvetu. 

Poznávací znak je jednoduchý: u zmrznutého kvetu sú biele okvetné lístky otvorené, 

následne opadávajú ale plod sa vplyvom zmrznutých peľových nevytvára a kvetné 

lôžko je čierne u kvetu napadnutého kvetovkou biele okvetné lístky zhnednú až 

sčernejú a kvet sa neotvorí, je to spôsobené nakusnutím stopky kvetu. Efekt postrekov 

je  vo svete relatívne nízky. Aktivita kvetovky je po postrekoch  zredukovaná o 21 % a 

výnos s úrody sa zvýšil o 16 %. 

 



Prípravky na ochranu:  

• DECIS AL  

• DECIS PROTECH OVOCIE A ZELENI 

• KARATE ZEON 5 CS 

 

Vošky Aphidinea 

 

Ďalším významným škodcom v porastoch jahôd sú vošky .Vošky škodia saním 

rastlinných štiav-floému, tvorbou medovice a prenášaním vírusových chorôb Je to  

drobný hmyz so šiestimi nohami a zreteľnými nitkovitými tykadlami, väčšinou s 

mäkkým zavalitým telom, po stranách zadočka dve trubičky. Krídla pokiaľ sú prítomné, 

sú priehľadné, blanité, v kľude zložené strechovito nad zadočkom. Farba žltozelená, 

zelená, hnedozelená či červenkastá, alebo hnedá až čierna. Na rastlinách často 

vyskytujú početných kolóniách.  



 

Skleníkové populácie vošiek sú tvorené väčšinou bezkrídlymi živorodými samicami. 

Samice rodia až 100 lariev, ktoré behom niekoľkých dní dospievajú a množia sa. Pravá 

voška jahodová Chaetosiphon fragaefolli je významným prenášačom 

cytorhabdovírusu, ktorý je najnebezpečnejší z vírusov jahôd.  

 



Sekrét z vošiek-medovina znečisťuje plody, tvoria sa na nej plesne  ktoré poškodujú 

rastlinu a znižujú fotosyntézu, čím sa zvyšujú ekonomické škody. Značným problémom 

pri ochrane pred voškami je skutočnosť, že jednotlivé druhy vošiek majú výrazne rôznu 

citlivosť na chemické prípravky. Celá ochrana je najviac skomplikovaná získanou 

odolnosťou vošiek voči chemickým prípravkom. Napriek výraznému pokroku vo vývoji 

insekticídov na vošky nie zaručená kompletná ochrana pred vírusmi jahôd. Vošky majú 

niekoľko prirodzených nepriateľov ako Hippodamia convergens alebo dravé mušky 

Aphidoletes aphidimyza L.,doteraz ich ku komerčnému využitiu nedošlo. 

Prípravky na ochranu: 

• AGRIPHYT CONTACT Zn-Mn 

• BIOOL 

• CAREO ULTRA 

• CHEMSTOP 

 

Strapka západná Frankliniella occidentalis 

 



 Strapky sú rozšírené celosvetovo, v Európe sú zaznamenané od roku 1983 

v Holandsku. V Československu boli prvý krát spozorované v roku 1987. K ich 

rýchlemu rozptýleniu pomohol rozvoj komerčných fóliovníkov a skleníkov, ktoré im 

poskytujú vhodné podmienky na rozvoj aj cez zimné obdobie. 

 

Mapa ukazujúca roky v ktorej  boli strapka západná zaznamenaná v konkrétnych 

krajinách. 

 

Sú výrazným a nebezpečným škodcom vo fóliovníkových kultúrach jahôd. Rastlinám 

škodia nielen saním, ale i prenosom nebezpečných vírusových chorôb. Strapky sajúce 

plody jahôd spôsobujú strieborné, zlato hnedé zafarbenie plodov. 



 

Straty na úrode môžu dosiahnuť až 90%. Dospelé jedince sú 2,0 mm dlhé s bodavo 

sacím ústrojenstvom. Imága sú svetložltej až tmavohnedej farby a majú úplne vyvinuté 

krídla, nie sú však dobrými letcami. Majú jednu pozdĺžnu žilku, z ktorej vyrastajú vlásky 

kolmým smerom. Krídla sú akoby lemované vláskami. V kľude sú krídla zložené na 

chrbte. Imága sú, kvôli schopnosti lietať, oveľa pohyblivejšie ako nedospelé jedince 

a kukly .Kukly strapiek sú veľmi malé, svetložlté až hnedé. Je to prechodné štádium 

medzi imágom a nižšími vývojovými štádiami. Tieto vývojové štádiá strapiek sa 

nachádzajú najmä báze rastlín alebo v blízkosti pôdy. 

Vajíčka strapiek sú mikroskopické a takmer neviditeľné, bielej alebo žltkastej farby. 

Vývoj strapiek trvá 14 - 30 dní. Pri teplotách vyšších ako 30°C sa môže vývojový cyklus 

skrátiť na 10 alebo 11 dní, pričom nakladú od 150 do 300 vajíčok., ktoré ukladajú do 

epidermalnej vrstvy pletiva listu, čo ich chráni pred účinkami insekticídov  Ich hlavnou 

potravou je peľ z kvetov ,ktorý im slúži ako zdroj karbohydrátov, vitamínov a proteínov. 

Vysoká teplota a deficit vlhkosti výrazne znižujú počet strapiek a ich predátorov-

dravích roztočcov druhu Amblyseius cucumeris vo fóliovníkoch. 

Tabuľka: Biologický potenciál strapky západnej Frankliniella occidentalis v rôznych 

teplotách 



Teplota ( °C) Dĺžka cyklu (dni) Dĺžka života(dni) 

Plodnosť  

(vajíčka/samice) 

 

15 39 46 50 

20 26 75 126 

25 13 31 135 

27 10 34 229 

30 9 12 40 

 
Zdroj: http://www.plantprotection.hu/modulok/szlovak/paprika/thrips_pap.htm 
 

Reprodukcia strapiek nevyžaduje párenie. Samičky sa nepária a produkujú len 

samičie potomstvo. V niektorých oblastiach sveta sú celé populácie strapiek tvorené 

výlučne samičkami. Táto stránka reprodukcie je veľmi dôležitá, pretože jedna strapka 

môže v krátkom čase vyprodukovať celú populáciu. 

Imága uprednostňujú na kladenie vajíčok klíčiace listy, alebo pletivá kvetov. Kvôli 

ochrane pred strapkami je potrebné udržiavať porasty jahôd v nezaburinenom stave. 

Buriny tvoriace pokriv bývajú často napadnuté strapkami. Strapka západná je vysoko 

odolná voči väčšine chemických postrekom. Ochrana  proti strapkám spočíva 

v použití kontaktných insekticídov, ktorých účinnosť  je vzhľadom k spôsobu príjmu 

potravy obmedzená a v aplikácii dravých roztočcov. Poznanie stravovacích návykov 

strapiek má veľký význam pri ich kontrole, lebo kŕmenie spôsobuje ekonomické 

škody na poraste a prenášajú sa ním vírusy. Rozdiel medzi kŕmením dospelých 

samíc a samcov strapiek má vplyv na distribúciu vírusov. Zdá sa že cukor  

a kvasnice stimulujú kŕmenie strapiek .Pri výskyte vajíčok roztočcov sa zistilo  50% 

pokles kŕmenia z listov. Účinnosť chemickej ochrany závisí od striedania účinných 

látok (zabraňujúcich vznik rezistencie), správnym spôsobom aplikácie a dobe 

ošetrenia. Pestovateľské opatrenia spočívajú v použití schválenej sadby bez 

prítomnosti strapiek, účinného  vetracieho systému vo fóliovníku a úplnej likvidácii 

rastlinných zbytkov predchádzajúceho porastu. Biologická ochrana: Strapky majú 

niekoľko prirodzených nepriateľov ktorý významne redukujú populácie strapiek. 

Niektorý z týchto nepriateľov (predátory- Amblyseius cucumeris,) sa komerčne 

rozmnožujú a používajú vo fóliovníkoch. 

http://www.plantprotection.hu/modulok/szlovak/paprika/thrips_pap.htm


 

 

Prípravky na ochranu: 

• AGRIPHYT CONTACT Zn-Mn 

• BIOOL 

• KARANIMBA MIKRO 

 

Nosánik ryhovaný Otiorrhynchu sulcatus.  

 



Čiernohnedý, približne 8.5 - 11.5 mm dlhý chrobák, ktorý spôsobuje poškodzovanie 

porastu ohryzovaním listov. 

 

 Oveľa väčšie poškodenie spôsobujú jeho larvy ktoré ohryzávajú korienky rastlín. 

j 



 

 Napadnuté rastliny v letných mesiacoch vädnú a odumierajú. Populácie tohto 

škodcu predstavujú celosvetový problém, ktorý výrazne znižuje výnosy z úrod. 

Rozšírenie tohto škodcu kopíruje distribúciu infikovaných rastlín po svete. Jedince 

druhu Otiorrhynchus sa rozmnožujú partogenézou, to znamená že samice sa 

rozmnožujú bez samcov a dospelé jedince sú všetky samice. Samičky kladú vajíčka 

k rastlinám na pôdu od mája do októbra v zime prežívajú v štádiu larvy. Vývoj lariev 

výrazne ovplyvňuje teplota pôdy, ideálna je okolo 21 CO. Larvy sú krémovo biele, 

beznohé a ohnuté. Kukly sú krémovo biele a sú na nich viditeľné základy končatín, 

tykadiel i krídel budúceho chrobáka. V roku 1979, STENSETH pri sledovaní 

populácie nosánika spozoroval, že čas na premenu vajíčka na larvu je okolo 198, 

130 and 110 dní pri teplote 12 C0, 15 C0 a 24 C0 .Bolo dokázané ,že väčšie škody 

spôsobuje jedna larva v strede koreňového systému než viacero na vonkajších 

častiach. Nosániky sú nočné zvieratá neznášajúce svetlo, ktoré sa kŕmia krátko po 

zotmení, čo sa využíva pri  chemickej likvidácii  dospelých jedincov: Najefektívnejší 

systém je krátko po zotmení tj od 22:00 do 1:00 keď sa jedince kŕmia potravou a 

vyliezajú z úkrytov pod fóliou a v zemi. Dôležité je správne nastavenie dýz 

postrekovača na 100% zásah populácie. Teplotné rozhranie v ktorom sa nosániky 

kŕmia leží medzi 11C0 a 23 C0. Dospelé jedince sa vyhýbajú vlhkým miestam a 

hľadajú si suché úkryty Migrácia dospelých jedincov je minimálna vzhľadom k 

absencii krídel ale MAIER (1978) spozoroval že niektoré jedince boli po 57 dňoch 

spozorované 10 m vedľa od napadnutých rastlín. 

Chemická likvidácia lariev: Po ukončení zberu-koniec septembra až do novembra. 

Insekticíd sa aplikuje priamo do koreňovej sústavy na každú rastlinu. Podmienkou 

aplikácie je preriedenie koruny rastliny. 

Biologická likvidácia lariev:  Niekoľko štúdii (KLINGER, 1988; DOLMANS, 1983; 

BEDDING & MILLER, 1981;SIMONS, 1981; GEORGIS & POINAR, 1984; MRACEK 

et al., 1993), dokázalo že aplikácia entomopatologických háďatok ktoré likvidujú larvy 

nosánikov prostredníctvom závlahy má vysoký efekt v podmienkach pestovania vo 

fóliovníkoch. .Dôležité je správne načasovanie aplikácie aby háďatka mali dostatok 

času na prienik do všetkých častí koreňového systému, max.do októbra. 

Prípravky na ochranu:  

• CALYPSO 480 SC 

• DURSBAN 480 EC 



• NEEMAZAL TS 

 

 

Biologická ochrana jahôd pred škodcami  

 

Biologická ochrana proti škodcom jahôd (roztočce, strapky, roztočník jahodový) sa 

vykonáva pomocou dravých roztočov a entomopadologických háďatok. Predátori 

rozstočcov patria do čeľade Phytoseiidae a slúžia na reguláciu populácii roztočcov 

ako Tetranychus urticae KOCH alebo Tarsonemus pallidus BANKS ako alternatíva 

chemickej kontrole. Sú výrazným prvkom biologickej ochrany rastlín proti škodcom a 

ich použitie je v súlade s princípmi ekologického poľnohospodárstva. Výrazne sa 

podieľajú na znižovaní používania chemických pesticídov, ktoré nie vždy 

zabezpečujú dostatočnú ochranu proti škodcom a chorobám, Pri aplikáciách 

biopreparátov nevznikajú reziduá a rezistencia na patogény.  

 

Dravý roztoč Phytoseiulus persimilis  

 



Je veľký približne 0,5-0,6mm a používa sa k biologickej ochrane proti roztočcom, 

roztočnikovi jahodovému a strapkám. Roztoč potrebuje pre svoj život optimálne 

podmienky, akými sú teplota okolo 25 °C , vlhkosť  70%  a vyššia.   

Pri nasadení tohto roztoča sa zistilo, že pri teplote nad 30°C  a pri poklese vlhkosti 

pod 60% sa prestáva rozmnožovať resp. sa množí len veľmi málo a sťahuje sa na 

spodné partie rastlín (zatiaľ čo roztočce sa ďalej množia a lezú na vrcholky. 

Minimálna teplota nesmie klesnúť pod 15° C0 

Dospelá samička Phytoseiulus persimilis požiera všetky štádia roztočcov. Behom 

vývoja spotrebuje jeden roztoč cca 500 - 600 roztočníkov v rôznych vývojových 

štádiách (na rozdiel od chemických prípravkov ničí všetko nielen dospelých, ale napr. 

aj vajíčka) Samička denne spotrebuje cca. 5 kusov dospelých, alebo 20 lariev a  

vajíčok  roztočníkov . Vývoj  dravého  roztoča je rýchlejší,  ako roztočníkov 

jahodových a pri  teplotách  medzi 20 - 25 °C   pri  relatívnej  vlhkosti  70%  je aj 

citeľne plodnejší (celý vývoj jednej generácie trvá iba 8-9 dní).  

Pri neprítomnosti roztočníkov jahodových Phytoseiulus persimilis mizne z porastu  v 

dôsledku kanibalizmu a úhynu, alebo znížení plodnosti z nedostatku potravy.  Roztoč 

sa  na porast aplikuje priamo na riadok medzi rastliny, 50 až 100 roztočov/m2. Pri 

aplikácii roztoča  do porastu sa musí prihliadať na dobu aplikácie, hustotu populácie 

roztočcov a použitia pesticídu ak bol použitý pred vysadením Phytoseiulus persimilis 

do porastu.Toxickú účinnosť na Phytoseiulus persimilis majú pesticídy obsahujúce od  

najmenšieho po najtoxickejší účinok: organofosfáty, pyrethroidy, organochloriny and 

carbamaty. Uvedené prípravky a postupy sa napr. aplikujú na farme Pennoxtone 

court, kde sa používa prípravok obsahujúci Phytoseiulus persimilis od Koppert 

Biological Systems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dravý roztoč Amblyseius cucumeris  

 

Amblyseius cucumeris- registrovaný na Slovensku 

http://test.uvtip.sk/mpsrarchiv/slovak/menu/vestniky_2006/6_7.pdf  

 Roztoč 0,5 mm veľký, mliečne bielej až naružovelej farby. Napáda a vysáva  larvy 

strapiek, a roztočníkov. Za jeden deň roztoč vysaje asi 3 larvy strapiek.  

 Je dodávaný v substráte, ktorý obsahuje obilné klíčky a múčne roztoče, ktorými sa 

počas prepravy živí. 



 

 Tieto múčne roztoče nenapádajú rastliny. Dravý roztoč vysáva larvy strapky aj 

roztoče. Vývoj z vajíčka na dospelé v závislosti na teplote a potrave trvá 6 – 10 dní 

.Vysoká teplota a deficit vlhkosti v skleníku výrazne redukuje populáciu. Nasadiť 

tohoto roztoča je vhodné na začiatku sezóny v období krátkeho zimného dňa, kde sa 

ešte strapky neobjavujú masovo a dravý roztoč kolonizuje rastliny aj bez prítomnosti 

strapiek. Na 1 m2  je potreba 100 jedincov Amblyseius cucumeris, alebo 10-20 

jedincov na rastlinu. V prepočte na ha je to 0,5 až 1 milion jedincov. Doporučuje sa 

opakovať násadu o 5 týždňov.  Pri nedostatku škodcov sa Amblyseius cucumeris 

vytráca z porastu a následne poskytuje krátkodobú ochranu proti škodcom  

 

 



 Dravý roztoč Neoseiulus californicus 

 

 

Používa sa v systéme kontrole populácii škodcov  roztočcov (Tetranychus urticae 

Koch), (Tarsonemus pallidus L.), (Polyphagotarsonemus (Stenotarsonemus) latus 

Banks) a strapiek  pri pestovaní jahôd,malín,ruží, citrusov,okrasných kvetov 

a zeleniny. V prípade nedostatku roztočcov sa živí strapkami a kanibalizmom 

Zároveň slúži ako potrava pre ostatné druhy roztočcov-predátorov  

Na rozdiel od iných dravých roztočcov je schopný prežiť aj bez prítomnosti roztočcov 

a vie sa uživiť iným malým hmyzom alebo peľom. Neoseiulus californicus má dlhší 

čas vývoja ako Phytoseiulus persimilis,čo znižuje jeho efektívnosť pri kontrole 

populácii roztočcov .Vývoj prebieha cez tri štádia-vajíčko .nymfa a dospelí jedinec. 

Vývoj trvá  10-12 dní a dospelí jedinec sa dožíva 20 dní. Samičky sú väčšie ako 

samčekovia a kladú tri vajíčka za deň.Tepelný limit Neoseiulus californicus sa 

pohybuje od 10-33°C. Pri kontrole populácii roztočcov v jahodách je doporučené 

množstvo jeden jedinec na rastlinu pri nízkom výskyte roztočcov 1-5%,pri strednej 

úrovní 6-10% dva jedince Neoseiulus californicus na rastlinu. Aj je hustota roztočcov 

vyššia ako 10%, doporučuje sa pred vypustením Neoseiulus californicus vykonať 

postrek kompatibilným miticídom na preriedenie hustoty populácie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entomopatogénne háďatká 

 

Sú významným nástrojom pri biologickej ochrane jahôd a kontrole všetkých štádii 

nosánika ryhovaného Otiorrhynchu sulcatus. Háďatká patria do kmeňa Nematoda. 

Významní sú zástupcovia čeľadí Steinernematidae a Heterorhabditidae. Podstatou 

patogenity háďatiek je ich symbiotické spojenie s baktériami s rodu Xenorhabdus (X. 

nematophilus, X. luminiscens ), ktoré nosia v tráviacej sústave. Invázne larvy 

háďatiek (štádium J3) prenikajú do tela hostiteľa cez prirodzené otvory (ústa, 

dýchacie otvory) Hostiteľ je mŕtvy asi za 20 – 48 hodín. Po asi 2-3 týždňoch je 

mŕtvola hmyzu kompletne využitá a vyvinú sa asi 2-3 generácie háďatka. Háďatká 

bez hostiteľa nie sú schopné prežiť. SIMONS (1981) zaznamenal pri kontrole 

Nosánika ryhovaného Otiorrhynchu sulcatus čeľaďami Steinernematidae a 

Heterorhabditidae  v skleníkoch s jahodami  90-97 % mortalitu lariev Nosánika, pri 

aplikácii 100 jedincov na 1 cm2 .Pri aplikácii v uzavretých kvetináčoch s malinami 

bola mortalita Otiorrhynchu sulcatus 100% . Prípravky na báze entomopatogénnych 

háďatiek obsahujú invázne larvy (J3). Prípravky sa miešajú s vodou a aplikujú sa  

kvapkajúcim zavlažovaním. 



Steinernema feltiae - charakteristika - je to parazitické háďatko, ktoré napáda rôzne 

druhy hmyzu v pôde. Do hostiteľa prenikajú cez prirodzené otvory. Biozložka sa 

dodáva vo forme inváznych lariev v plastových obaloch. Používané prípravky v UK– 

Nemasys L,G,H,M,C.Nematac C,S a iné. 

 

Heterorhabditis spp sú to parazitické háďatká, v prírode napádajú hmyz žijúci v pôde. 

Aktívnym štádiom sú invázne larvy. Hostiteľ - nosánik ligurčekový, nosánik ryhovaný; 

Prípravok – Nemasys (UK) V podmienkach pestovania sa odporúča použiť háďatká 

zamračenom počasí. Pôdu pred aplikáciou zavlažiť. Háďatká sú relatívne citlivé na 

vlhkosť, každý druh rozdielne. Významným faktorom ovplyvňujúcim mobilitu, 

účinnosť a prežitia háďatok je teplota. Optimálna teplota je 25 až 30 0C. Ďalším 

faktorom aplikácie je vhodná textúra pôdy, optimum sú piesočnaté pôdy .Posledným 

faktorom je ultrafialové žiarenie ktoré negatíve reguluje účinnosť háďatok a pH pôdy. 

optimum je pH8 ažpH4. Na meter štvorcový sa aplikuje asi 500 000 háďatiek. 

 

 

 

 

 



Choroby jahôd a ochrana proti ich vplyvom 

 

Pleseň sivá  (Botrytis cinerea) 

 

                 

Pleseň sivú spôsobuje huba Botrytis cinerea , ktorá predstavuje závažný problém pri 

pestovaní jahôd po celom svete. Nekrotická huba Botrytis cinerea napáda listy, 

stonky, kvety a plody. Spôsobuje ochorenie spôsobujúce šedé škvrny. Vyskytuje sa 

po dlhotrvajúcom nepriaznivom vlhkom, chladnom a daždivom počasí pri teplote 

okolo 15 C0 Na častiach rastlín vznikajú bledo mokvavé škvrny, ktoré neskôr hnednú 

a vo vlhkom prostredí sa pokryjú hnedosivým prašivým hubovým povlakom. 

Dôležitým symptómom skorého ochorenia sú malé, plesňou mumifikované plody. 

 Z týchto povlakov sa uvoľňujú spóry, ktoré sa pomocou vetra, ale aj pri manipulácii s 

rastlinami dostávajú na ďalšie rastliny a za vlhka spôsobujú opätovné nákazy. Huba 

sa vyskytuje všade, je saprofytická, prispôsobivá podmienkam a predstavuje hlavný 

problém aj na nazbieranom ovocí. Postihnuté rastliny postupne slabnú a v krátkom 

čase odumierajú. Pleseň sivá spôsobuje smrť buniek rastlín tak, že pôsobí na 

bunkovú stenu degradujúcimi enzýmami a toxínmi. Pleseň je kontrolovaná a 

potláčaná pomocou fungicídneho programu, pri ktorom je  nevýhoda vzniku 

rezistencie a vplyv rezidui. Pri kontrole B.cinerea sa treba vyhnúť zbytočným 



preventívnym postrekom. Alternatívny a efektívny spôsob potláčania plesne je 

použitie antagonistických mikroorganizmov-plesní, kvasiniek a baktérii. 

Jeden takýto alternatívny program predstavuje aplikácia Bacillus subtilis S1-0210 

postrekom pri ktorom sa dosiahla až 70% úspešnosť po aplikácii pri prvých 

príznakoch ochorenia. 

Z ďalších prípravkov sú to napr: baktérie Bacillus pumilus strain 2808 (Sonata) AS a 

kvasinky Candida saitoana (Biocure). 

Prípravky na ochranu: 

• Zato 50 WG 

• Vitisan 

• Teldor 500 SC 

• Switch 62,5 WG 

• Polyversum 

• A iné 

 

Červená hniloba koreňov ,Fytoftora (Phytophthora fragariae) 

 

 



 

 

Pôdna huba Phytophthora fragariae. výrazným spôsobom znižuje množstvo, ale aj 

kvalitu  úrody. Ochorenie postihuje kompletne celý koreňový systém. 

Prvý krát bolo vážne poškodenie jahôd zaznamenané  v roku 1926 v Škótsku a 

pomenované ako tzv. Lanarkshirova choroba. Podľa EPPO sa tento organizmus 

vyskytuje vo väčšine krajín, kde sa pestujú jahody. Aktuálne záznamy hovoria o 

sporadickom výskyte tohto patogénna aj v Českej republike. V Slovenskej republike 

nebola podľa dostupných informácií v posledných rokoch Phytophthora fragariae 

zaznamenaná i keď staršie záznamy hovoria o jej výskyte aj na území Slovenska.  

 Zdroj: RNDr. Nadežda Ondejková, Odbor diagnostiky, ÚKSÚP Bratislava  

Oospóry patogéna môžu prežiť v zemi bez hostiteľskej rastliny až najmenej 12 rokov. 

Ochorenie môže vzplanúť z malého množstva infikovaných rastlín, hlavne na 

pozemkoch zo sklonom, kde voda napomáha k šíreniu nákazy. Nákaza sa šíri 

pomocou infikovaných jedincov, poľnohospodárskym náradím a mechanizáciou a 

vodou. Bola zistená prítomnosť ochorenia v zavlažovaní. Symptómy infekcie je 

možno pozorovať na koreňoch od neskorej jesene, na vrchných častiach rastliny nie 

je viditeľné až do neskorej jari až skorého leta. Ochorenie sa najskôr objavuje v 

najnižšie položených častiach a jej priebeh je najničivejší je v ťažkých pôdach zo 

zlým odvodnením, po chladnej a vlhkej zime. Postihnuté rastliny zaostávajú v raste, 



niektoré vädnú pred vytvorením plodov alebo produkujú malé plody. Straty na úrode 

môžu dosiahnuť až 1tonu/ha. Mladé listy majú modro-zelený nádych, staršie listy sú 

žlté a červené. Povytiahnuté rastliny ukazujú slabo vyvinutý koreňový systém. 

Vedľajšie vyživovacie korene sú silno zhnité, pri vykopávaní sa lámu. Adventívne 

korene sú zhnité od špičiek až po stonku, zo šedo-hnedým zafarbením a hladkými 

koncami dávajúc koreňom vzhľad potkanieho chvosta. 

 

 Po rozrezaní vrchnej nepostihnutej bielej časti koreňa má vnútro vínovo-červenú 

farbu. Zafarbenie koreňa sa šíri z koreňa do stonky a koruny rastliny. Optimálna 

teplota pre rozvoj ochorenia je od 10 do 20 oC. Výskumom bolo dokázané že 

prípravky na báze fosetyl-aluminium výrazne redukujú prejavy ochorenia u jahôd. 

Registrovaný prípravok na ochorenie  v SR a v Anglicku je Aliette (fosetyl-

aluminium).Prevencia proti ochoreniu spočíva v dôkladnom odvodnení pozemku a 

použitím vysokých záhonov. 

Prípravky na ochranu: ALIETTE 80 WG 

 

 

 

 



Múčnatka jahôd (Podosphaera aphanis predtým Sphaerotheca macularis f. sp. 

Fragariae)  

 

Je ochorenie jahôd ktoré spôsobuje patogén Podosphaera aphanis  s celosvetovým 

rozšírením. Choroba pokrýva listy, stonku, kvety a plody bielym povlakom. 

Hostiteľská rastlina nie je spravidla usmrtená ochorením, v priebehu choroby huba 

tvorí spóry, ktoré pokrývajú rastliny od spodku až po vrch. Ochorenie spôsobuje 

pokles fotosyntézy čo vedie k vzniku nekrotických škvŕn na pletivách. Straty na úrode 

v dôsledku múčnatky jahôd môžu byť až 60 %,pričom je dôležitý výber odrody menej 

náchylnej na ochorenie. Ideálne podmienky pre rozvoj ochorenia sú mierne zimy s 

horúcimi letnými teplotami a rozšírenie ochorenia podporuje veľká vlhkosť, pri 

striedaní vysokých teplôt cez deň a nízkych počas noci. Optimálne podmienky pre 

ochorenie sú teploty od 15–25 °C pri vlhkosti od 75 % do 98 %. Epidémia zvyčajne 

nastáva po zbere júnových odrôd napr. Elsanta a pretrváva cez zimu v listoch. 

Príznaky: stočené hrany listov, škvrny na spodnej strane listov, červené až fialové 

sfarbenie listov. 



  

Chemická kontrola pozostáva zo systému použitia prípravkov a  ich rotácie. 

Ochorenie napadá aj buriny v medzi riadkoch  a v okolí z ktorých sa môže šíriť do 

hospodárskeho porastu. Alternatívnou formou kontroly Podosphaera aphanis je 

požitie  biologických prípravkou obsahujúce mikroorganizmy ako napr. coelomycéta 

Ampelomyces quisqualis ,alebo mykoparazit Ampelomyces quisqualis a huba 

Sporothrix flocculosa .Z ďalších prípravkov sú to: Talaromyces flavus (Biotrust), 

Bacillus pumilus 2808 obchodný názov (Sonata A) a Bacillus subtilis QST 713 

obchodný názov(Serenade, Rhapsody)  Dalšou formou kontroly Múčnatky jahôd je 

aplikácia síri vo forme prášku a lebo v tekutom stave .Aplikuje sa zvyčajne 12-25 kg / 

ha  najlepšie vo večerných hodinách, aby sa predišlo toxickým účinkom síri pri 

vyšších teplotách. Ako organický fungicíd má aj negatívne účinky-je toxický pre 

široké spektrom organizmom, zaťažuje pôdu a ekosystém. Zvyčajne sa aplikuje vo 

vyšších množstvách než syntetické preparáty. Ďalším účinným a lacným  

prostriedkom kontroly múčnatky je opakovaný postrek roztokom sódy (5 litrov vody /2 

polievkové lyžice sódy) 

 

 



Prípravky na ochranu:  

• Talent 

• Thiovit jet 

 

 

 

 

Antraknóza (Colletotrichum acutatum)  

 

 Bežné pomenovanie: čierne škvrny (na jahodách) 

Ochorenie spôsobené hubou Colletotrichum acutatum., ktorá sa najčastejšie 

nachádza na plodoch, jej šírenie podporujú dlhotrvajúce dažde v máji až júli v 

kombinácii s horúcimi medziobdobiami. Optimálne podmienky pre rozvoj choroby sú 

teploty od 25°C. Prežije aj dlhšie zimné, chladné a suché obdobie. Je rozšírená 

celosvetovo. Príznaky: hnedé, čierne okrúhle škvrny na plodoch. Spôsobuje až 80% 

straty na úrode na neošetrenom poraste stále rodiacich odrôd. Porast ošetrený na B. 

cinerea je odolnejší voči ochoreniu. Do porastu sa dostáva prostredníctvom, 

infikovaného sadiva, hmyzom, pri zbere(prenosom z infikovaného 

porastu),závlahami. V prípade prítomnosti ochorenia sa v Anglicku postihnutý porast 

spáli a pôda sa dezinfikuje. Opatrenia: Limit dusíka  40 kg/ha/rok pre odrody plodiace 

v júni a v júly 80 kg/ha/rok pre stále plodiace odrody, aplikácia slameného mulču do 

medziriadkov. 

Neaplikovať herbicíde prípravky na báze paraqatu, ktoré podporujú rozvoj choroby. 



Odstraňovanie infikovaných plodov z porastu(vyzbieraním) ,po zbere likvidácia 

porastu a dezinfekcia pôdy. Očkovanie registrovaných odrôd napomáha k prevencii 

proti tomuto ochoreniu. Reálne však ochorenie po prepuknutí zlikviduje 99% úrody. 

Postihnuté rastliny treba zlikvidovať, nie ale kompostovaním. 

 

Verticiliové vädnutie listov Verticillium albo-atrum 

 

 

Bežné pomenovanie: „Suchá hnedá fľakatosť“. Choroba koreňov jahôd a iných 

plodín spôsobená hubou Verticillium albo-atrum. Výrazne redukuje úrodu, vďaka 

svojej štruktúre môže prežiť až 25 rokov v pôde bez hostiteľskej rastliny. Vznik 

ochorenia podporuje striedanie chladných a teplých dní. Optimálne podmienky pre 

rozvoj choroby sú teploty od 21° do 24°C. Infikované rastliny zaostávajú v raste a 

rýchlo vädnú. Vhodné stanovisko a výber odrody sú kľúčové v boji proti tejto 

chorobe. Pri organickom pestovaní jahôd sa pri kontrole tohto ochorenia používa 

viacero metód ako napr. rotácia plodín hlávkového šalátu a brokolice, alebo 

biofungiminácia pomocou rezíduí brokolice. Veĺmi dobré výsledky sa dosahujú pri 

aplikácii prípravkov obsahujúcich morské riasy. Príznaky ochorenia sú žltnutie listov, 



chloróza a odumieranie a predčasné uschýnanie listov ktoré strácajú turgor.( miera 

napnutia tak samotnej bunky). Ochorenie postihuje najprv staršie, vonkajšie listy. 

.Straty na úrode môžu dosiahnuť až 95%. Do porastu sa dostáva prostredníctvom 

infikovaného sadiva, poľnohospodárskou technikou  alebo cestou kompostovacích 

materiálov. Opatrenia sú dezinfekcia pôdy, neinfikované sadivo, správny osevný 

postup a použitie rezistentných kultivarov. 

Prípravky na ochranu: 

• Signum 

  

 

Biela  škvrnitosti listov (Mycosphaerella fragariae) 

Fialová škvrnitosti listov (Diplocarpon earliana) 

 

Fialovú  škvrnitosti listov spôsobuje huba Diplocarpon earliana, Prejavuje sa vo forme 

2-5 mm veľkých fialových škvŕn s neostrým okrajom. Škvrny často splývajú a v takom 

prípade napadnuté listy usychajú.  

 

Vážne infikované listy vyschýnajú a stáčajú sa do klbka, čo im dáva vzhľad  

popáleného listu. Postihnuté môžu byť stopka, kalíšky a ovocie, ktoré stráca na 

hodnote. Škody na úrode dosahujú u citlivých odrôd  5-10 % v závislosti od citlivosti 



odrody. Optimálna teplota pre vývoj choroby je 20-25°C. Huba prezimuje na rastline 

vo forme  mycélia alebo konídiá na infikovaných tkanivách. Ochorenie začína skoro 

na jar, keď je patogén vystavený dažďu a jeho šíreniu napomáha vietor. Najväčší 

rozvoj ochorenia zvyčajne nastáva okolo letného slnovratu.  Aj pre bielu škvrnitosť 

(Mycosphaerella fragariae) je charakteristická tvorba 3-4 mm veľkých 

červenofialových, ostro ohraničených škvŕn. Ich stred však neskôr odumrie 

a vybledne. 

 

 

 V prípade väčšieho počtu škvŕn napadnuté listy odumierajú. Huba napáda len mladé 

listy rastliny. Ochorenie vedie k znižovaní fotosyntézy. Nedávna štúdia uverejnená v  

Agriculture and Agri-Food Canada’s Horticultural Research and Development Centre 

(HRDC) v Saint- Jean-sur-Richelieu v spoluprácii s Laval University, v Sainte-Foy, 

ukázala že ochorenie začína prepukať keď teploty dosiahnu teplotu 10°C.Optimálne 

teploty pre rast patogénu sú 20 a 25°C max. do 30°C. Veľmi dobré výsledky pri 

prevencii ochorenia sa dosiahli pri ponorení rastlín  do vody zohriatej na 52°C  na 3 

minúty. Dôsledná ochrana proti burinám znižuje možnosť výskytu ochorenia. Obidve 

huby prezimujú na napadnutých listoch, ktoré sú zdrojom infekcie pre nasledujúce 

vegetačné obdobie. Ochorenie sa šíri pomocou vody a použitie kvapkového 

zavlažovania výrazne znižuje výskyt ochorenia. Infekcia napáda prevažne spodnú 



stranu listov, čo je dôležité pri chemickej ochrane, pri ktorej sa fungicídi prevažne 

aplikujú na vrchné strany listov. Najlepšie výsledky sa dosahujú pri použití vzduchom 

preplňovaných bodových postrekovačoch, s dýzami orientovaných z rôznych uhlov a 

strán. Obidve huby sa šíria hlavne vo vlhkých rokoch a v hustých a zavlažovaných 

porastoch. Pri chemickej ochrane stačí dodržať bežné agrotechnické zásady, ktoré 

sa používajú pri botrytíde jahôd. Možnosti ochrany: Z preventívnych opatrení je to 

odstraňovanie napadnutých listov z rastlín, redší spon, slnečné stanovište a 

zavlažovanie rastlín podmokom.   

Prípravky na ochranu: 

• Kuprikol 50 

Významné druhy burín v porastoch jahôd 

 

Tabuľka: Rozdelenie burín podľa biologických vlastností vo vzťahu k určitým 
spôsobom ich regulácie (HRON,VODÁK 1959) 
 

Slovenský názov  

Systémová jednotka            

Vedecký  názov Hospodársky význam 

Starček obyčajný              Senecio vulgaris                           ++ 

Rumanček diskovitý         Matricaria discoidea                     +++ 

Lipnica ročná                    Poa annua                                     +++ 

Hviezdica prostredná        Stellaria media                              ++ 

Mlieč roľný                      Sonchus arvensis                           +++ 

 

Pichliač roľný                   Cirsium arvense                            +++ 

Praslička roľná                 Equisetum arvense                         +++ 

Skorocel väčší                  Plantago Major                               ++ 

Štiavec tupo listý               Rumex obtusifolius                        +++ 

Štiavec kučeravý              Rumex Crispus                               +++ 

Púpava lekárska               Taraxacum officionale                   +++ 

Pýr plazivý                        Elytrigia repens                              ++ 

                                                                                                                              

Hospodárska významnosť:   +++ veľmi nebezpečné buriny, ++ menej nebezpečné 

buriny,  + málo významné buriny 

Zdroj: ( LÍŠKA, E.- ČERNUŠKO, K.- HUNKOVÁ, E. – OTEPKA,2002) 

http://www.google.sk/url?sa=t&source=web&cd=9&ved=0CEMQFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.foto-net.sk%2F%3Fidi%3D15718&ei=zaq0TOvPNcGcOsGa2dsJ&usg=AFQjCNGkuKeKA1IyeNPoJDcpuUP0RlGaLQ&sig2=Y-anC2EfRobYjO-y1SK5lA


 

 

 


