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R
ośliny doniczkowe towarzyszą człowiekowi 
od wieków, stanowiąc ozdobę mieszkań, 
pomieszczeń biurowych, hoteli, budynków 
użyteczności publicznej itp. Latem często są 
także elementem zdobiącym balkony, tarasy, 

patia i przydomowe ogrody.

Rośliny doniczkowe można podzielić na dwie grupy: 
o ozdobnych liściach oraz kwitnące. Obie mają 
dostarczyć wrażeń estetycznych i koić wzrok. Nie 
bez znaczenia jest również wchłanianie przez rośliny 
szkodliwych związków zawartych w tapetach, meblach 
i dywanach. Aby to było możliwe, rośliny nie mogą 
mieć żadnych objawów chorobowych ani uszkodzeń 
wywołanych żerowaniem szkodników.

Książka ta ma za zadanie dostarczenie podstawowych 
informacji o najczęściej występujących chorobach 
i szkodnikach oraz sposobach ich eliminowania, a także 
wymienia najgroźniejsze szkodniki, które u nas nie 
występują, ale są znane w Europie i w przypadku 
niekontrolowanego importu roślin mogą zostać 
zawleczone. W wielu przypadkach to już się stało,  
stąd w tej edycji książki dokonano wielu uzupełnień.

Autorzy podjęli próbę stworzenia opracowania 
uniwersalnego, które służyłoby producentom roślin 
doniczkowych uprawiającym je na dużą skalę 
w warunkach szklarniowych, miłośnikom zieleni, którzy 
obcują ze swoimi roślinami w mieszkaniach, uczniom 
zawodowych szkół ogrodniczych oraz studentom 
wyższych uczelni. Wszystkie te osoby powinny umieć 
w koniecznych przypadkach postawić trafną diagnozę, 
czyli poprawnie rozpoznać sprawcę uszkodzeń,  
gdyż tylko to może stanowić klucz do sukcesu 
w zwalczaniu chorób i szkodników. 

W książce skoncentrowano się również na podaniu 
optymalnych warunków uprawy, których 
nieprzestrzeganie prowadzi do zaburzeń wzrostu 
i rozwoju roślin oraz wywołuje tzw. choroby 
nieinfekcyjne.Jednocześnie dość szeroko potraktowano 
opisy chorób i szkodników oraz sposoby ich zwalczania, 
kierując się potrzebami upraw wielkotowarowych, 
chociaż wiele zaleceń będzie można wykorzystać także 

w uprawie amatorskiej. Liczne barwne i czarno-białe 
ilustracje pomogą poprawnie rozpoznawać sprawców 
i przyczyny uszkodzeń, bez czego nie można zastosować 
właściwego preparatu i skutecznie zwalczanie szkodnika 
czy patogenu.  
Aby ułatwić czytelnikom zwalczania chorób i szkodników, 
podano obszerny zestaw dostępnych w sklepach środków 
ochrony roślin. Preparaty ulegają ciągłym zmianom, 
a po wejściu Polski do Unii Europejskiej wiele znanych 
i stosowanych środków zostało wycofanych z obiegu. 
Podany w książce dobór preparatów jest zgodny ze 
stanem z 2009 roku. Do 2013 roku wiele z nich zniknie 
z obrotu zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej. W tym 
czasie pojawi się tylko niewiele nowych produktów, 
co wynika z braku zainteresowania firm zlecaniem 
badań nad oceną skuteczności działania środków na 
agrofagi występujące w uprawach małoobszarowych, 
a do takich zalicza się rośliny ozdobne. Niemniej 
obecnie w sprzedaży znajduje się jeszcze wiele 
preparatów profesjonalnych w małych opakowaniach, 
a także wiele preparatów jest w formie gotowej do 
użytku, w opryskiwaczu lub np. w postaci aerozolowej, 
przeznaczonych do ochrony upraw amatorskich. Również 
producenci roślin doniczkowych mają do dyspozycji 
nową broń do walki ze szkodnikami  
– preparaty biologiczne, zawierające żywe organizmy. 
Mogą one być wykorzystywane do zwalczania wielu 
gatunków szkodników. Z uwagi na bardzo dużą liczbę 
gatunków i odmian roślin doniczkowych oraz ich 
zróżnicowaną reakcję na stosowane preparaty przed 
użyciem określonego środka konieczne jest sprawdzenie 
jego ewentualnej fitotoksyczności na kilku wybranych 
roślinach.

Publikacja ta mogła powstać dzięki wieloletnim 
obserwacjom upraw szklarniowych prowadzonych przez 
autorów, jak również dzięki wynikom badań uzyskanych 
w doświadczeniach nad skutecznością biologiczną 
wielu najnowszych środków ochrony roślin. Duży wkład 
wnieśli także sami miłośnicy roślin doniczkowych, którzy 
przynosili autorom egzemplarze o nieprawidłowym 
wyglądzie.

Autorzy

Wstęp
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Agawa  Agave

Warunki uprawy

• W okresie wegetacji wymaga pełnego nasłonecznienia. 
Latem wskazane jest trzymanie rośliny na zewnątrz. 
Temperatura uprawy 18–20°C, a nawet wyższa.

• Od końca października do wiosny agawa przechodzi 
okres spoczynku w temperaturze 6–8°C i przy bardzo 
ograniczonym podlewaniu. Najlepiej trzymać ją na 
werandzie, w jasnej piwnicy lub na klatce schodowej.

• Podłoże gliniaste wymieszane z gruboziarnistym piaskiem 
w stosunku 1:1. Wartość pH podłoża 5,7–6,8. Wymaga 
dobrego drenażu na dnie doniczki.

Agawowate
Agavaceae

Agave americana – agawa amerykańska

i odmiany ‘Marginata’ i ‘Variegata’

Agave filifera

Agave victoria-reginae – agawa Wiktorii

Agave americana ’Marginata‘

Choroby nieinfekcyjne

Zasychanie wierzchołków liści agawy

Mogą się pojawiać przy nieodpowiednich warunkach uprawy

Choroby infekcyjne

Na agawie choroby występują rzadko. W uprawie szklarniowej 
najczęściej pojawia się zgorzel zgnilakowa i biała zgnilizna agawy, 
a w mieszkaniu – zgnilizna brązowa.

 Zgorzel zgnilakowa agawy Pythium spp.

Objawy: rośliny mają zahamowany wzrost. 
Po ich wyjęciu z podłoża widoczna jest 
zgnilizna korzeni. Choroba szczególnie 
często występuje na młodych roślinach 
w mnożarce.
Zapobieganie i zwalczanie: ograni-
czyć podlewanie, a szczególnie unikać 

zalewania systemu korzeniowego. 
Rośliny sadzić do świeżo przygotowane-
go lub parowanego podłoża. Chore rośli-
ny usuwać, a pozostałe podlać jednym 
z fungicydów: Aliette 80 WP, Bravo 500 
SC, Folpan 80 WG (0,2%), Gwarant 500 
SC (0,2%), Proplant 722 SL (0,2%) lub 

Zgorzel zgnilakowa agawy

Objawy: wierzchołki liści żółkną, a następ-
nie brązowieją i zamierają. Liście tracą  
naturalną barwę i się marszczą. Przyczyną 
jest nadmierne przesuszenie bryły korze-
niowej w okresie spoczynku zimowego. 

Zapobieganie: w okresie spoczynku 
zwiększyć wilgotność podłoża poprzez 
częstsze podlewanie roślin lub trzymać  
rośliny w pomieszczeniach o większej  
wilgotności powietrza.

 Zasychanie wierzchołków liści agawy

biopreparatem Biochikol 020 PC (1%), 
Biochikol-K AL (wg instrukcji), Biosept 
33 SL (0,05%), Pokon Biochitan 020 PC 
(1%), Pokon Biochitan-K AL (wg instruk-
cji) albo Polyversum WP (0,05%), stosu-
jąc 2–4 l cieczy na m² powierzchni lub 
50 ml na doniczkę o średnicy 10 cm.
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Objawy: chore rośliny tracą turgor, liście 
marszczą się, matowieją, a następnie za-
mierają. Na granicy zetknięcia się pędu 
z podłożem widoczna jest miękka brązowa 
nekroza, rozszerzająca się na korzenie oraz 
podstawę liści. Od zakażenia do obumarcia 
rośliny upływa zwykle około 30 dni. Grzyb 

rozwija się w podłożu, z którego infeku-
je rośliny. Na powierzchni chorych tkanek 
oraz podłoża widoczna jest biała lub brą-
zowawa obfita grzybnia z białymi, a na-
stępnie brązowymi sklerocjami (przetrwal-
nikami grzyba) o średnicy 1–2 mm.
Zapobieganie i zwalczanie: rośliny 

sadzić do świeżo przygotowanego lub pa-
rowanego podłoża. Chore rośliny usuwać 
i palić. Po zauważeniu pierwszych objawów 
podlać, stosując Rizolex 50 WP (0,1%) 
lub Rovral Flo 255 SC (0,2%). Na 1 m² po-
wierzchni zużywa się 2–4 l cieczy lub 50 ml 
na doniczkę o średnicy 10 cm.

 Biała zgnilizna agawy Sclerotium rolfsii

Objawy: na liściach występują okrągłe 
lub owalne, strefowane plamy o średni-
cy 10–25 mm. Początkowo są one jasno-
brązowe, a następnie brązowe, z koncen-
trycznie ułożonymi czarnymi skupieniami 
zarodników grzyba na powierzchni. Przy 
dużej liczbie plam liście żółkną i przed-
wcześnie zamierają.
Zapobieganie i zwalczanie: chore liście 
wycinać i palić, po zauważeniu pierw-
szych objawów rośliny opryskać 1–dwu-
krotnie, stosując Domark 100 EC (0,05%), 
Emitent Star 312 SL (0,05%), Score 250 EC 
(0,05%), Topsin M 500 SC (0,1%). Antraknoza agawy Colletotrichum gloeosporioides

 Brązowa plamistość liści agawy Coniothyrium concentricum

Objawy: na dolnych liściach okrągłe, 
zapadnięte, ciemne plamy o średnicy 
do 25 mm, z jasną obwódką. Niekiedy 
plamy zlewają się, obejmując znaczną 
powierzchnię blaszki liściowej. Na 
powierzchni nekrotycznych plam widać 
czarne skupienia zarodnikowania 
grzyba, ułożone we współśrodkowe 

pierścienie. Uwalniane zarodniki 
przenoszone są na sąsiednie rośliny 
wraz z kroplami wody lub przez owady.
Zapobieganie i zwalczanie: silnie 
porażone liście usuwać i palić. 
W przypadku wystąpienia choroby  
unikać zwilżania roślin. Po wystąpieniu 
sporadycznych objawów rośliny opryskać 

3–4-krotnie co 7–10 dni, stosując 
przemiennie fungicydy z poszczególnych 
grup: I – Bravo 500 SC (0,2%), Gwarant 
500 SC (0,2%); II – Domark 100 EC 
(0,05%), Eminent Star 312 SL (0,05%), 
Score 250 EC (0,05%); III – Topsin M 500 
SC (0,1%), IV – Biosept 33 SL (0,05%).

 Antraknoza agawy Colletotrichum gloeosporioides

Szkodniki

Agawy są rzadko atakowane przez 
szkodniki. Najczęściej są to czerwce, 
spośród których na świecie za 
najgroźniejsze dla agaw uważane są 
szczelińczyk agawowiec i misecznik 
oliwkowiec. W Polsce do tej pory 
stwierdzono tylko występowanie 
misecznika cytrusowca na agawie 
amerykańskiej uprawianej 
w mieszkaniu.

Występuje dość często na różnych rośli-
nach doniczkowych. Poza agawami ob-
serwowany między innymi w cieplarniach 
ogrodów botanicznych na ponad 50 rośli-
nach należących do różnych rodzin. 
Agavaceae: Dracaena fragrans, D. sanderia-
na; Amaranthaceae: Iresine herbstii; Ama-
ryllidaceae: Clivia miniata, Hippeastrum 
hybridum; Apocynaceae: Nerium oleander; 
Araceae: Anthurium scherzerianum, A. ma-
gnifica, A. polyrhizum, Dieffenbachia picta, 
Monstera deliciosa, Philodendron ortho-

phyllum, P. selloum, P. tuxla, P. warszewiczii, 
Zantedeschia aethiopica; Araliaceae: Hede-
ra helix, Fatsia japonica, Schefflera actino-
phylla; Arecaceae = Palmae: Chamaedorea 
elegans, C. graminifolia, C. oblongata, Cha-
marops humlis, Livistona chinensia, Phoenix 
canariensis; Begoniaceae: Begonia sp.; 
Bromeliaceae: Ananas sativa; Caricaceae: 
Carica deliciousa; Euphorbiaceae: Acalypha 
hispida; Lauraceae: Laurus nobilis; Liliaceae: 
Aloë variegata, Asparagus sp., Cordyline 
terminalis; Moraceae: Ficus benjamina, 

 Misecznik cytrusowiec Coccus hesperidum 
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F. elastica, F. australis; Myrtaceae: Myrtus 
sp., Eugenia myrtifolia; Nepenthaceae: 
Nepenthes paradise; Oleandraceae: 
Nephrolepis exaltata; Piperacea: Piper 
nigrum, P. plantagineum; Polypodiaceae: 
Asplenium nidus, Polypodium punctatum; 
Rutaceae: Citrus aurantium, C. medica, C. mi-
crocarpa; Saxifragaceae: Sedum sp.; Thea-
ceae: Camellia sp.; Vitaceae: Cissus rhombi-
folia; Zamiaceae: Encephalartos longifolius. 
W szklarniach produkcyjnych stwierdzono 
także na Anthurium andreanum, Persea 
americana, Phalaenopsis violacea, Pepero-
mia magnoliaefolia i Cyclamen persicum.
Jest to gatunek dzieworodny, który w cią-
gu roku daje trzy pokolenia, a jedna sami-
ca składa około 1000 jaj.
Rodzaj uszkodzeń: larwy i samice żerują 
przy podstawie starszych liści i na całej 

powierzchni najmłodszego liścia. W miej-
scach żerowania następuje odbarwienie 
tkanki. Dodatkowo liście są zanieczyszczo-
ne grzybami sadzakowymi rozwijającymi 
się na wydalinach misecznika.
Opis szkodnika: ciało samicy owalne, 
długości 3–4 mm, na stronie grzbietowej 
w postaci lekko wypukłej tarczki, niejed-
nokrotnie o asymetrycznym kształcie, 
zabarwione w zależności od wieku na 
żółtawo, zielonkawo, brązowawo i ciemno 
pigmentowane; czułki 6–8-członowe; nogi 
cienkie, goleń dłuższa od stopy; zagłębie-
nie przetchlinkowe z trzema kolcami, przy 
czym kolec środkowy dwa razy dłuższy 
niż boczne; zakończenie stopy cienkie lub 
rozszerzone przy wierzchołku, pazur bez 
zęba, rozszerzony przy wierzchołku; pier-
ścień analny z ośmioma szczecinami.

Misecznik cytrusowiec żerujący u podstawy 
starszych liści agawy

Występuje dość często w cieplarniach 
ogrodów botanicznych. Poza agawą ame-
rykańską (Agave americana) stwierdzony 
na następujących roślinach: Adiantace-
ae: Adiantum; Apocynaceae: Nerium ole-
ander; Aracaeae: Anthurium magnificum, 
Monstera deliciosa, Philodendron selloum; 
Cycadaceae: Cycas revoluta; Lauraceae: 
Laurus nobilis; Liliaceae: Alöe arborescens, 
A. caesia, Asparagus sprengeri; Morace-
ae: Ficus carica; Zigniberaceae: Costus sp. 
W szklarniach produkcyjnych występuje 
na roślinach: Cycas revoluta, Polyscias fa-
biana, P. filicifolia ‘Ming’, Platycerium bi-
furcatum i Nephrolepis exaltata. 
W ciągu roku rozwija pięć pokoleń, 
a jedna samica składa do 4000 jaj.

Rodzaj uszkodzeń: larwy i samice umiej-
scowiają się po obydwu stronach star-
szych liści oraz na całej powierzch-
ni liścia najmłodszego i wysysają sok. 
W miejscach żerowania tworzą się żółte 
plamy, liście są zabrudzone rosą miodo-
wą, a wzrost roślin jest zahamowany.
Opis szkodnika: ciało samicy ciemne 
lub czarnobrązowe, półkoliste, na stronie 
grzbietowej silnie wypukłe, długości  
2–6 mm, szerokości 2–3 mm i wysokości 
1,5–2,5 mm; na powierzchni ciała wi-
doczne wyraźne zgrubienia w kształcie 
litery H; czułki 8-członowe; zagłębienie 
przetchlinkowe z trzema kolcami, z któ-
rych środkowy wyraźnie dłuższy od po-
zostałych i często zagięty; kolce brzeżne 

długie i grube, zakończone ostro; nogi 
cienkie, stopa i jej podstawa mocno ze-
sklerotyzowane; oskórek ma strukturę 
cienkościennych komórek ułożonych 
w odległości mniejszej niż ich średnica.

W Polsce do tej pory niestwierdzony,  
ale znany z europejskich szklarni 
(Francja, Niemcy) jako groźny szkodnik 
agaw i dracen.
Rodzaj uszkodzeń: w wyniku intensyw-
nego żerowania szkodnika tworzą się, 
najczęściej przy podstawie liści, szcze-
liny i jamki, wewnątrz których szczeliń-
czyk się rozmnaża. Dodatkowo rośliny 
są zanieczyszczone obficie wydzielanym 
białym wojłokiem.

Opis szkodnika: samica o ciele owalnym, 
długości do 4 mm, barwy malinowej; 
wokół ciała brak woskowych wyrostków; 
kolce grzbietowe grube, o ściętym wierz-
chołku, ułożone w poprzeczne rzędy na 
każdym tergicie; na końcu odwłoka pierś- 
cień analny o wąskich ściankach.
Zwalczanie czerwców: po wykryciu szkod-
nika rośliny zamgławiać dwukrotnie  
co 14 dni preparatem Provado Plus AE lub 
zastosować doglebowo preparat Tarcznik 
BR w dawce 1 pałeczka na litr podłoża.

 Misecznik oliwkowiec Saissetia oleae 

Samice misecznika oliwkowca

 Szczelińczyk agawowiec Gymnococcus agavium syn. Ovatococcus agavium

Rys. Samica szczelińczyka agawowca: 
a – gruczoły pierścieniowe, b – gruczoły 
rurkowe, c – kolce grzbietowe, d – pierścień 
analny [wg Borchsenius, 1950, i Ferris, 1955]

a

b

c

d
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Żółknięcie dolnych liści aglonemy spowodo-
wane zalaniem systemu korzeniowego

Samice misecznika oliwkowca

AGLONEMA  Aglaonema 

Warunki uprawy

• Latem aglonema wymaga dużo rozproszonego światła 
i zacienionego miejsca.

• Optymalna temperatura powietrza latem wynosi 20–24°C 
i nie może spaść poniżej 15°C. Zimą odpowiednia jest 
temperatura 18–22°C.

• Latem podlewać obficie letnią i miękką wodą, zimą  
– bardzo rzadko.

• Nawozić od kwietnia do sierpnia roztworem bez wapnia.

• Podłoże lekkie, próchniczne, o pH 4,0–4,5. Najlepiej, jeśli jest 
to ziemia kompostowa, torf i żwir zmieszane w stosunku 2 : 1 : 1.

Obrazkowate
Araceae

Aglaonema commutatum – aglonema 

zmienna, A. costatum, A. crispum

A. pictum, A. modestum

Aglaonema commutatum

Choroby nieinfekcyjne

Mogą się pojawić, jeśli nie będziemy 
przestrzegać zaleceń dotyczących 
jakości gleby i temperatury powietrza.

 Chloroza liści aglonemy

Objawy: dolne, najstarsze liście żółkną 
i stopniowo zamierają. Przyczyną cho-
roby jest nadmiar składników pokarmo-
wych w podłożu lub zbyt obfite podlewa-
nie prowadzące do zalewania systemu 
korzeniowego. Chlorozę może również 
spowodować zbyt wysokie pH podłoża. 
Zapobieganie: do podlewania stosować 

wodę o kwaśnym odczynie. W przypad-
ku przenawożenia rośliny należy 1–2 
razy bardzo obficie podlać, aby wypłu-
kać nadmiar składników pokarmowych. 

  Brązowienie liści aglonemy

Objawy: liście gwałtownie zmieniają za-
barwienie na jasnobrązowe. Przyczyną 
choroby jest spadek temperatury w po-
mieszczeniu. Objawy choroby występu-
ją bardzo często, jeśli rośliny były trans-
portowane w temperaturze 5–10°C.
Zapobieganie: unikać zbyt niskiej tem-
peratury w pomieszczeniach uprawo-
wych. Chore liście wycinać i niszczyć.

Choroby infekcyjne

Zarówno w uprawie szklarniowej, 
jak i w mieszkaniu na aglonemie 
rzadko występują choroby. Najczę-
ściej nieodpowiednie podlewanie 
(zalewanie bryły korzeniowej) jest 
przyczyną zgnilizny korzeni. Inne 
choroby występują sporadycznie.

  Zgnilizna korzeni aglonemy Erwinia carotovora ssp. carotovora, 
Pythium spp., Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii

Objawy: wzrost roślin jest zahamowany, 
a liście żółkną wskutek zgnilizny korzeni 
i podstawy pędu. W przypadku infekcji 
przez bakterie miejsce zgnilizny jest mięk-
kie, maziste, o nieprzyjemnym zapachu, 
a chore tkanki bardzo łatwo się rozpadają. 

Przy porażeniu przez R. solani lub S. rolfsii 
na powierzchni podłoża można stwierdzić 
występowanie jasnobrunatnej lub białej 
grzybni z brązowymi sklerocjami. 
Zapobieganie i zwalczanie: sadzonki 
pobierać tylko ze zdrowych roślin. 
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Objawy: w przypadku antraknozy na 
liściach występują wodniste, szybko się 
powiększające plamy, szczególnie w przy-
padku wysokiej temperatury (24–26°C) 
i dużej wilgotności powietrza (powyżej 
90%). Z czasem plamy zasychają, zmienia-
jąc barwę na brunatną. 
Przy infekcji liści przez M. roridum 
na powierzchni okrągłych, początkowo 
wodnistych, potem brązowawych plam 
pojawiają się koncentrycznie ułożone 
czarne sporodochia zarodnikowania 
grzyba. Uwalniane zarodniki są przeno-
szone przez krople wody lub owady na 
liście sąsiednich roślin. 

Zapobieganie i zwalczanie: chore liście 
usuwać. Podczas podlewania strumień 
wody kierować bezpośrednio na podłoże. 
Unikać spryskiwania liści wodą w po-
chmurne i dżdżyste dni. Po stwierdze-
niu choroby usuwać porażone rośliny. 
Pozostałe rośliny w produkcji wielkotowa-
rowej opryskać 3–4-krotnie co 7–10 dni 
fungicydami: Topsin M 500 SC (0,1%), na 
przemian z preparatami: Rovral Flo 255 SC 
(0,2%) albo Bravo 500 SC, Gwarant 500 
SC (0,2%) lub Dithane NeoTec 75 WG 
(0,2%). Fungicydy można stosować prze-
miennie z biopreparatami: Biochikol 020 
PC (1%), Biochikol-K AL (wg instrukcji), 

Bioczos BR (wg instrukcji), Biosept 33 SL 
(0,05%), Grevit 200 SL (0,15%), Pokon 
Biochitan 020 PC (1%), Pokon Biochitan-K 
AL (wg instrukcji). W mieszkaniu należy 
stosować głównie biopreparaty.

  Antraknoza aglonemy Colletotrichum sp.

  Pierścieniowa plamistość liści aglonemy Myrothecium roridum 

Do ukorzeniania, jak również przesadza-
nia roślin wykorzystywać świeżo przygo-
towane podłoże. Chore rośliny usuwać 
i niszczyć. W wypadku produkcji wielko-
towarowej po wystąpieniu choroby ro-
śliny podlać mieszaniną fungicydów: Ro-
vral Flo 255 SC (0,2%) lub Topsin M 500 

SC (0,1%) w połączeniu z preparatem 
Aliette 80 WP (0,2%) lub Proplant 722 
SL (0,2%). Na 1 m2 powierzchni upraw-
nej zużywa się 2–4 l cieczy, w zależno-
ści od wielkości roślin. W warunkach 
amatorskich rośliny podlać środkiem 
Bravo 500 SC (0,2%) lub Gwarant 500 

SC (0,2%), stosując 50–100 ml cieczy 
na doniczkę o średnicy 10–15 cm lub 
jednym z biopreparatów: Biochikol 020 
PC (1%), Biochikol-K AL (wg instrukcji), 
Bioczos BR (wg instrukcji), Biosept 33 SL 
(0,05%), Pokon Biochitan 020 PC (1%), 
Pokon Biochitan-K AL (wg instrukcji).

Początkowe objawy pierścieniowej 
plamistości liści aglonemy

Pierścieniowa plamistość liści aglonemy po-
wodowana przez grzyb Myrothecium roridum

  Pierścieniowa plamistość 
liści aglonemy – wirusy

Objawy: na liściach pojawiają się chlo-
rotyczne, a następnie brązowe, nieregu-
larne pierścienie.
Zapobieganie: z nasadzeń usuwać chore 
rośliny i je palić. Sadzonki pobierać tylko 
ze zdrowych roślin matecznych. Pierścieniowa plamistość liści aglonemy

Samica przędziorka chmielowca

Szkodniki

Aglonemy uprawiane w mieszkaniach i pomieszczeniach biurowych,  
gdzie jest zbyt niska wilgotność powietrza, atakowane są przez przędziorki, 
a czasami także przez wełnowce i inne szkodniki.

  Przędziorek chmielowiec Tetranychus urticae

Występuje na prawie wszystkich gatun-
kach roślin uprawianych pod osłonami, 
szczególnie groźny w warunkach  
wysokiej temperatury i niskiej wilgot-
ności. W ciągu roku rozwija  

do 10 pokoleń, zimą samice przechodzą 
okres spoczynku.
Rodzaj uszkodzeń: liście żółkną, a na 
ich powierzchni widać brązowe plamki, 
które są wynikiem żerowania od spodu 
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Występuje na wielu roślinach szklarnio-
wych, w tym na aglonemach. W cieplar-
niach ogrodów botanicznych stwierdzo-
ny na roślinach należących do rodzin 
Amarylidaceae: Clivia miniata; Anacar-
diaceae: Pistazia lentiscus; Apocynaceae: 
Nerium oleander; Araceae: Anthurium 
crystallinum, Philodendron warszwiczii; 
Araliaceae; Arecaceae = Palmae: Cha-
maedorea oblongata, Ch. graminifolia, 
Phoenix canarensis, Rhapis flabelliformis; 
Begoniaceae: Begonia sp.; Cactaceae: 
Opuntia leucotricha; Crassulaceae: Cras-
sula lycopodiales; Cycadaceae: Cycas cir-
cinalis; Euphorbiaceae: Acalypha hispida, 
A. wilkesiana; Lauraceae: Persea indica; 
Liliaceae: Chlorophytum variegatum, 
Dracaena fragrans, D. minata; Moraceae: 
Ficus elastica, F. australis; Musaceae: 
Strelizia reginae, S. augusta; Myrsinace-
ae: Myrsine africana; Myrtaceae: Eugenia 
myrtifolia; Nyctaginaceae: Bougainvillea 
glabra; Oleaceae: Olea europea; Panda-
naceae: Pandanus dubius; Passiflorace-
ae: Passiflora quadrangularis; Protaceae, 
Solanaceae, Sterculariaceae, Verbenace-
ae; Saxifragaceae: Saxifraga; Vitaceae: 
Cissus antarctica.

W szklarniach produkcyjnych obserwo-
wany na Dracaena marginata i Phalae-
nopsis violaceae. 
Samice są żyworodne, w okresie roz-
rodu wydzielają cienkie nici woskowe, 
z których formują biały wojłok stano-
wiący ukrycie nowo narodzonych larw. 
W ciągu roku rozwijają się 3–4 pokole-
nia, a jedna samica rodzi 250–300 larw. 
W mieszkaniach najczęściej spotykany 
na oleandrze i figowcach.
Rodzaj uszkodzeń: larwy i samice żerują 
na ogonkach liściowych i na dolnej stronie 
liści wzdłuż nerwów ukryte pod wełnistym 
białym wojłokiem. W miejscach żerowania 
następuje odbarwienie liści i zanieczysz-
czenie rosą miodową, na której rozwijają 
się grzyby sadzakowe. Silnie zaatakowane 
liście żółkną i opadają.
Opis szkodnika: samica o ciele eliptycz-
nym, segmentowanym, długości 2–3,6 
mm i szerokości 1,1–2 mm; o zabarwie-
niu zielonkawym lub różowym z mączy-
stym nalotem woskowym; wokół brzegu 
ciała znajduje się 17 par woskowych 
wyrostków, z których tylne dwie pary są 
tak długie jak ciało lub często dłuższe 
od ciała; czułki 8-członowe, przy czym 

ostatni człon jest najdłuższy i niecałko-
wicie podzielony na dwie części; nogi 
cienkie, goleń wyraźnie dłuższa niż 
stopa. W preparacie mikroskopowym 
pierścień analny z 6 szczecinami, a płat 
analny z dwoma kolcami i szczecinami 
towarzyszącymi. 
Zwalczanie: bezpośrednio po wykryciu 
szkodnika, najlepiej w okresie wylę-
gania się larw, które są tylko opylone 
białym proszkiem woskowym, rośliny 
opryskać 2–3-krotnie preparatem 
Provado Plus AE w formie aerozolu lub 
do podłoża włożyć pałeczki preparatu 
Tarcznik BR w dawce zgodnej z etykie-
tą na opakowaniu.
Na aglonemach uprawianych w wilgot-
nym miejscu często występują ślimaki 
– Gastropoda, które wygryzają duże, 
nieregularne dziury pomiędzy nerwami 
lub na brzegu, a wokół miejsc żerowania 
pozostawiają srebrzysty zaschnięty śluz.
Zwalczanie: po zauważeniu pierwszych 
uszkodzeń rozłożyć na podłożu jeden 
z preparatów ślimakobójczych, np. 
Ślimax 04GB N w dawce 5–8 g/10 m². 
Najlepiej zrobić to wieczorem, a rano 
zebrać zwabione ślimaki i je zniszczyć.

osobników dorosłych i larw. Przy dużym 
zagęszczeniu i suchym powietrzu przę-
dziorki intensywnie przędą i opasują 
brzegi liści delikatną pajęczynką.
Opis szkodnika: osobniki dorosłe mają 
cztery pary odnóży, samiec jest nieco 

mniejszy od samicy i ma ostro zakończo-
ne ciało. Ponadto są jasnozielone z dwie-
ma dużymi, brązowymi plamami po bo-
kach ciała, długości około 0,5 mm. Larwy 
są mniejsze z trzema parami odnóży. Jaja 
okrągłe, żółtawe i przezroczyste, szcze-

gólnie krótko po złożeniu przez samice. 
Zwalczanie: bezpośrednio po wykryciu 
przędziorków rośliny opryskać dwu-
krotnie co 7–10 dni preparatem z grupy 
pyretroidów, np. Polysect 003 EC  
(6,7 ml na litr wody).

  Wełnowiec szklarniowiec syn. mączystek ogoniasty  Pseudococcus longispinus = Pseudococcus aonidum

Liść opanowany przez wełnowca szklarniowcaSamica wełnowca szklarniowcaLiść uszkodzony przez ślimaki
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Brązowienie brzegów liści anturium

Anthurium x cultorum

ANTURIUM  Anthurium

Warunki uprawy

• Anturium wymaga dużo rozproszonego światła (miejsce 
półcieniste), a w okresie wegetacji wysokiej wilgotności 
powietrza i obfitego podlewania. Zimą ograniczamy 
podlewanie.

• Temperatura powietrza w okresie wzrostu powinna 
wynosić 20–22°C w dzień i 16°C nocą. 

• Obniżenie temperatury w nocy w okresie zimowym  
do 12°C wpływa na obfitsze kwitnienie.

• Podłoże próchniczne, np. ziemia liściowa, torf, kora 
i piasek zmieszane w stosunku 1 : 1 : 1 : 1, o pH 4,5–5,5.

Obrazkowate
Araceae 

Anthurium x hortulanum 

(syn. A. scherzerianum) – anturium 

ogrodowe (syn. anturium Szerzera)

Anthurium x cultorum 

(syn. A. andreanum) – anturium 

uprawne (syn. anturium Andreego)

Choroby nieinfekcyjne

Pojawiają się, jeśli nie zapewnimy roślinom odpowiednich warunków uprawy.

Objawy: brzegi i wierzchołki liści żółkną, 
a następnie brązowieją i zasychają. 
Przyczyną choroby jest nadmierne nawo-
żenie azotem przy niedoborze potasu.
Zapobieganie: należy kontrolować za-
wartość makro- i mikroelementów 
w podłożu i nawozić rośliny według  
zaleceń.

   Brązowienie brzegów liści 
anturium

  Czernienie kwiatostanów 
anturium

Objawy: na niektórych odmianach poja-
wiają się, zwykle zimą, ciemne, nieregu-
larne plamy. Przyczyną choroby jest nad-
miar wody przy niedoborze światła i du-
żych wahaniach temperatury. 
Zapobieganie: późną jesienią i zimą na-
leży ograniczyć podlewanie i unikać du-
żych wahań temperatury. 

Choroby infekcyjne

  Bakteryjna zaraza anturium Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae, Burkholderia solanacearum

Objawy: na brzegach, a niekiedy w środ-
kowej części blaszek liściowych pojawia-
ją się brązowe, rozmazane na brzegach, 
następnie brunatniejące plamy o średnicy 

dochodzącej nawet do 20 mm. Wokół 
plam tkanka żółknie, a jej brzegi są roz-
myte. Liście częściowo lub całkowicie za-
mierają. Z liści bakterie przemieszczają się 

wiązkami przewodzącymi do nasady rośli-
ny. Na szypułkach kwiatostanowych two-
rzą się czarne, wydłużone plamy. Po prze-
cięciu szypułki i jej naciśnięciu pojawia się 
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  Antraknoza anturium Colletotrichum gloeosporioides

Objawy: wzrost roślin jest zahamowany. 
Część liści żółknie. Niektóre korzenie 
gniją i się rozpadają. Rośliny zamierają 
całkowicie lub częściowo.
Zapobieganie i zwalczanie: takie jak 
w przypadku fytoftorozy.

  Zgorzel zgnilakowa 
anturium Pythium splendens

Objawy: część liści żółknie, brązowieje 
i zamiera. Rośliny stopniowo zamierają. 
Podstawa pędu jest zbrązowiała, a ko-
rzenie zamierają. Choroba rozwija się 
szybko w warunkach wysokiej wilgot-
ności powietrza i w temperaturze  
powyżej 20°C.
Zapobieganie i zwalczanie: rośliny 
sadzić w uprzednio zdezynfekowanej 
szklarni lub w tunelu w świeżo przygo-
towane podłoże. Chore rośliny usuwać, 
a rosnące obok podlać, stosując Biosept 

33 SL (0,05%), Proplant 722 SL (0,25%) 
albo Polyversum WP (0,05%), lub opry-
skać, stosując Bravo 500 SC (0,3%), 
Discus 500 WG (0,03) lub Gwarant 500 
SC (0,3%). Jeśli choroba rozwija się na-
dal, zabieg powtórzyć po 3 tygodniach.
W mieszkaniach do ochrony przed fyto-
ftorozą bardzo dobre wyniki daje pod-
lanie lub opryskanie anturium środkiem 
Biosept 33 SL (0,1%), Bioczos BR (5%) 
lub Biochron AL (wg instrukcji  
na opakowaniu).

  Fytoftoroza anturium Phytophthora cryptogea, P. nicotianae var. nicotianae

kropla zawiesiny bakterii. Na barwnym li-
ściu przykwiatowym pojawiają się począt-
kowo brązowawe, następnie czerniejące, 
nieregularne plamy. Niekiedy dochodzi do 
zakażenia systemu korzeniowego i wów-
czas choroba rozszerza się ku podstawie 
pędu i na ogonki liściowe. Porażone ro-
śliny rosną wolniej i stopniowo zamiera-
ją. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wil-
gotność powietrza i temperatura powy-
żej 20°C.
Zapobieganie i zwalczanie: kupować 
sadzonki pochodzące tylko z renomowa-
nych zakładów, będących pod kontrolą 
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa (PIORiN). Usuwać chore 
liście i silnie porażone rośliny. Unikać 

spryskiwania roślin w pochmurne dni oraz 
wieczorem. Zagrożone rośliny opryskiwać 
przemiennie środkami: Miedzian 50 WG 
(0,2%), Biosept 33 SL (0,1%), Biochikol 
020 PC albo Pokon Biochitan 020 PC (1%) 

w odstępach 7–10-dniowych. W uprawie 
anturium w mieszkaniach do ochrony 
można dodatkowo stosować: Biochikol-K 
AL, Pokon Biochitan-K AL, Bioczos BR (5%) 
albo Biochron AL (wg instrukcji).

Objawy bakteryjnej zarazy anturium na liściach

Fytoftoroza anturium

Bakteryjna zaraza anturium na kwiatostanie

Objawy: na liściach i kwiatostanach po-
jawiają się szarawe lub brunatne, okrą-
głe bądź owalne plamy. Niekiedy pla-
my tworzą się na ogonkach liścio-
wych i szypułkach kwiatowych u ich 
nasady. Na powierzchni plam widocz-
ne są ciemne skupienia zarodników. 
Następuje obniżenie jakości roślin, 

zahamowanie wzrostu oraz zamieranie 
części liści lub pędów.
Zapobieganie i zwalczanie: unikać 
zwilżania roślin, zwłaszcza w dni po-
chmurne i dżdżyste. Rośliny opryskać 
kilkakrotnie co 10–14 dni, stosując 
Biosept 33 SL (0,1%) przemien-
nie z preparatami: Domark 100 EC, 

Eminent Star 312 SL (0,025%), Bravo 
500 SC, Gwarant 500 SC (0,2%), Score 
250 EC (0,05%) lub Topsin M 500 SC 
(0,1%). W mieszkaniach najlepiej zasto-
sować środki biologiczne: Biosept 33 
SL (0,1%), Bioczos BR (5%), Biochron 
AL (wg instrukcji), Biochikol-K AL albo 
Pokon Biochitan-K AL (wg instrukcji).

Antraknoza anturiumZgorzel zgnilakowa anturium



16 |

  Szara pleśń anturium Botrytis cinerea

Objawy: ogonki liściowe od nasady 
brązowieją. Z czasem brązowieją rów-
nież blaszki liściowe. Na barwnym liściu 
przykwiatowym i kolbie pojawiają się 
początkowo niewielkie, ciemne plamy, 
które stopniowo rozszerzają się i czer-
nieją. Niekiedy na powierzchni porażo-
nych organów tworzy się szary, pylący 
nalot grzybni.
Zapobieganie i zwalczanie: unikać zbyt 
głębokiego sadzenia roślin i nadmiernej 

wilgotności podłoża. Nie zraszać liści 
i kwiatów, zwłaszcza w okresie jesienno- 
-zimowym oraz w wilgotne i dżdżyste 
dni. Po stwierdzeniu pierwszych objawów 
chorobowych rośliny opryskać 2–3-krot-
nie co 7–12 dni, stosując przemiennie 
Biosept 33 SL (0,05%) i Rovral Flo 255 
SC (0,2%) lub Teldor 500 SC (0,1%). 
W mieszkaniach do ochrony przed choro-
bą można stosować opryskiwanie środ-
kiem Biosept 33 SL (0,1%).

Szkodniki

Szara pleśń na pochwie anturium

Zarówno liście, jak i pąki kwiatowe, a także korzenie anturium  
są narażone na żerowanie wielu szkodników.

  Korzeniak bananowy Rhadopholus similis 

Nicień ten występuje w Europie  
od 1967 roku. W Polsce spotykany jest 
od 1996 roku na plantacjach produk-
cyjnych Anthurium andreanum zakła-
danych z sadzonek importowanych 
z zachodniej Europy. Na świecie znany 
jest jako wędrujący pasożyt korzeni 
wielu roślin ozdobnych, a szczególnie 
często notowany, poza anturium, na ro-
ślinach z rodzin: Marantaceae (Calathea, 
Ctenanthe, Maranta, Stromanthe); 
Arecaceae = Palmae (Chamaedorea elegans, 
Phoenix canariensis); Araceae (Epipremnum, 
Monstera, Philodendron, Scindapsus aureus, 
Spathiphyllum, Syngonium podophyllum).
Rodzaj uszkodzeń: żeruje i rozmnaża 
się wewnątrz korzeni. Pod wpływem  
wydzielanych przez niego enzymów po-
wstają puste jamy w korze pierwotnej 
korzenia na skutek hyperplazji i hyper-
trofii całych grup komórek. W tych miej-
scach skórka zapada się i na korzeniach 
powstają zagłębienia i ciemne, nekro-
tyczne plamy, a w konsekwencji nastę-
puje redukcja systemu korzeniowego 
i zahamowanie wzrostu roślin, żółknięcie 
liści oraz osłabienie kwitnienia.
Opis szkodnika: nicień ma kształt roba-
kowaty, na przekroju poprzecznym półko-
listy, ciało samicy ma długość 0,52–0,88 
mm, sztylet – 0,16 mm. Samiec jest nieco 
mniejszy: 0,59–0,67 mm.

Razem z korzeniakiem bananowym 
występuje szpilecznik – Paratylenchus 
minutus, który jest bardzo mały i pasoży-
tuje na korzeniach anturium.
Zwalczanie nicieni: korzeniak bananowy 
jest obiektem kwarantannowym, stąd 
po wykryciu objawów żerowania nicieni 
należy zwrócić się do najbliższej placów-
ki PIORiN po wskazówki, w jaki sposób 
postępować z roślinami.

Korzenie uszkodzone przez nicienie

Nekrozy i zbrązowienia będące następstwem 
żerowania nicieni

Korzeniak bananowy: A – samica, B – samiec, 
a – przednia część ciała, b – tylna część ciała 
[wg Esser i inni, 1984, oraz Ryssa, 1988]

A
B

a

b

a

b
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  Przędzioreczek palmowiec Brevipalpus phoenicis 

W Polsce poza anturium uprawnym zo-
stał stwierdzony na takich roślinach, jak: 
Maranta leuconeura, Cyclamen persicum 
i Phoenix dactylifera. Roślinami żywiciel-
skimi mogą być także gatunki z rodzajów: 
Caladium, Chamaedorea, Cissus, Cordyline, 
Ficus. W temperaturze 24°C rozwój jedne-
go pokolenia trwa ok. 28 dni.
Rodzaj uszkodzeń: larwy i osobniki do-
rosłe żerują na dolnej stronie liści wzdłuż 
nerwów i wokół brzegu, powodując żółk-
nięcie i zamieranie blaszek liściowych.
Opis szkodnika: samica ma ciało spłasz-
czone, długości 0,31 mm, ciemnoczer-
wone z czarnym wzorem pośrodku. 
Na końcu ciała rozmieszczone są pió-
rokształtne szczeciny; na stopie dwie 

pary odnóży, poza organem czuciowym 
w kształcie hantli znajduje się pałeczka 
zmysłowa. Jaja są owalne, długości 0,11 
mm, o ciemnoczerwonym zabarwieniu.
Pokrewnym gatunkiem, który może 

również występować na anturium, jest 
przędzioreczek szklarniowiec (str. 29). 
Obserwowano także silne uszkodzenia 
liści anturium uprawnego przez przę-
dziorka chmielowca (str. 12).

Liść uszkodzony przez przędziorka palmowca Przędzioreczek palmowiec

Liść anturium uszkodzony przez przędziorka 
chmielowca

  Roztocz cyklamenowiec 
Phytonemus pallidus 

Znany jest z występowania na wielu ro-
ślinach doniczkowych, wyjątkowo rzadko 
spotykany na anturium uprawnym.
Rodzaj uszkodzeń: powoduje ordza-
wienie dolnej strony najmłodszych liści 
i barwnego liścia przykwiatowego.
Opis szkodnika: patrz str. 29.

  Przędziorek chmielowiec 
Tetranychus urticae

Znany z występowania na wielu gatunkach 
roślin uprawianych w szklarniach, bardzo 
często uszkadza anturium ogrodowe.
Rodzaj uszkodzeń: na górnej stronie liści 
mozaikowate żółte plamki powstałe w wy-
niku opróżnienia komórek miękiszowych.
Opis szkodnika: patrz str. 12.

 
 
 
Zwalczanie roztoczy: w szklarniach po 
zauważeniu objawów żerowania i wykry-
ciu szkodnika, np. przędziorka chmielow-
ca, rośliny należy opryskać 2–3-krotnie  
co 7–10 dni preparatem o właściwo-
ściach przędziorkobójczych, np. Polysect  
Hobby AL.

Liść anturium uszkodzony przez roztocza cyklamenowca



Niedostępne w wersji demonstracyjnej.  

Zapraszamy do zakupu pełnej wersji książki. 
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