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D
rzewa i krzewy w ogrodzie to duża 
grupa roślin o bardzo zróżnicowanym 
wyglądzie. Przez cały rok rozmaite 
odcienie zieleni oraz srebrna i złota 
barwa zdobią rośliny iglaste.

Z drzew i krzewów formuje się żywopłoty. Pozwala 
im się rosnąć swobodnie lub też nadaje różny 
kształt. Najczęściej jednak sadzi się je pojedynczo 
jako rośliny soliterowe. Spośród liściastych niewiele 
jest roślin wiecznie zielonych, nie zrzucających liści 
na zimę. Należą do nich mahonia czy ostrokrzew, 
których ozdobą są nie tylko liście, ale także kwiaty 
i owoce. Najczęściej jednak sadzimy drzewa i krzewy 
zrzucające liście na zimę. Liście i owoce tych roślin 
zdobią ogród od wiosny do jesieni. Spośród krzewów 
na szczególną uwagę zasługują azalie, różaneczniki, 
róże i magnolie, a z drzew – formy szczepione 
brzóz, wierzb i wiązów o zwisających pędach. 
Bardzo efektowne są także duże drzewa liściaste 
o atrakcyjnych liściach i kwiatach, na przykład 
tulipanowce.

Drzewa i krzewy w naszym ogrodzie należy bacznie 
obserwować, by jak najwcześniej zauważyć 
niebezpieczeństwo w postaci chorób czy szkodników 
i skutecznie im przeciwdziałać. Pomocna w tym ma 
być niniejsza książka z serii Ekspert w ogrodzie, 
w której opisano zarówno najważniejsze objawy, 
wywołane chorobotwórczymi grzybami i bakteriami, 
jak i uszkodzenia roślin powodowane przez 
szkodliwe gatunki roztoczy, owadów i mięczaków. 
Liczne ilustracje pomogą w rozpoznawaniu sprawców 

uszkodzeń. Prawidłowe określenie przyczyny 
objawów chorobowych czy zidentyfikowanie 
szkodnika na podstawie sposobu żerowania pozwoli 
na trafny dobór sposobów zapobiegania szkodnikom 
oraz ich zwalczanie. Szczególną uwagę zwrócono 
na zabiegi profilaktyczne, których stosowanie nie 
dopuści do pojawienia się choroby lub nadmiernego 
rozmnożenia się szkodników.

W wielu jednak przypadkach zabiegi profilaktyczne 
mogą być zawodne lub wręcz niemożliwe do 
przeprowadzenia. Wówczas należy sięgnąć po 
środki ochrony roślin. Zastosowane w odpowiednim 
czasie, rozwiążą problem zagrożenia. Spośród dużej 
liczby środków chemicznych, które oferuje nasz 
rynek, zalecane są tylko te, które pochodzą od 
surowców i związków naturalnych, lub takie związki 
syntetyczne, które są wysoce skuteczne i całkowicie 
bezpieczne dla ludzi i środowiska.  
Na rynku znajduje się dość znaczna grupa 
preparatów gotowych do użycia. Mają one albo 
postać roztworu do bezpośredniego stosowania 
(AL), albo aerozolu (AE). Należy jednak przestrzegać 
zasady, że po chemiczne środki ochrony 
roślin sięgamy dopiero w ostateczności, kiedy 
wyczerpaliśmy już wszelkie inne możliwości 
profilaktycznego działania. Mamy nadzieję, że 
zawarta w tej książce wiedza na temat chorób 
i szkodników będzie wykorzystana z dobrym 
skutkiem i zapewni utrzymanie drzew i krzewów 
w bardzo dobrej kondycji.

Od autorów

prof. dr hab. Gabriel Łabanowski  
prof. dr hab. Leszek Orlikowski  

dr Grażyna Soika 
prof. dr hab. Adam Wojdyła
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Rhododendron spp.

AzAliA  Rhododendron spp.

Z licznych odmian azalii, polecanych do uprawy w ogrodach 
przydomowych, największym zainteresowaniem ze wzglę
du na efektowny wygląd kwiatostanów i wybarwienie 
cieszą się azalie wielkokwiatowe z grupy Mollis i KnapHill.  
Do najbardziej popularnych odmian należą: pomarańczowo 
czerwona ‘Gibraltar’, ‘Persil’ kwitnąca na biało, poma
rańczowa ‘Klondyke’, pomarańczowożółta ‘Goldpracht’, 
ciemnoczerwona ‘Nabucco’. Na uwagę zasługują również 
azalie japońskie, niektóre z ich odmian w odróżnieniu 
od azalii wielkokwiatowych mają liście zimozielone. 
W okresie kwitnienia rośliny te są obsypane kwiatami 
o różnych barwach, poczynając od białej poprzez różne 
odcienie czerwieni, fioletu i różu, aż do ciemnopurpurowej.

Choroby
  Zgnilizna korzeni i podstawy pędu (fytoftoroza)  Phytophthora cinnamomi, P. nicotianae var. nicotianae 

Objawy: obserwuje się zahamowanie 
wzrostu roślin. Wierzchołkowe liście na 
pojedynczych pędach więdną i brązowie-
ją, choroba rozprzestrzenia się stopniowo 
ku dołowi. Z czasem zamiera cała roślina. 
Po wykopaniu widać zredukowany sys-
tem korzeniowy ze zbrunatniałymi korze-
niami włośnikowymi, a u podstawy pędu 
często zgniliznę.
Zapobieganie i zwalczanie: usunąć 
z ogrodu lub terenu zieleni porażone 
rośliny i spalić je. Miejsca po rośli-
nach odkazić, stosując Agrosteril 110 

SL (w stężeniu 5%) w ilości 4 l cieczy 
roboczej na 1 m2. Odkażoną glebę przy-
kryć szczelnie folią na kilka dni. Zabieg 
przeprowadzić przy temperaturze nie 
niższej niż 18°C. Po posadzeniu nowych 
roślin podlać je środkami Proplant 722 
SL (w stężeniu 0,25%) albo Polyversum 
WP (w stężeniu 0,05%) w ilości 4 l 
cieczy na 1 m2. Po dwóch–trzech ty-
godniach opryskać rośliny, stosując 
Biosept Active (w stężeniu 0,1%), 
Biochikol II lub Bioczos BR (wg instruk-
cji na opakowaniu).

  Zgorzel korzeni i pędu azalii  Cylindrocladium scoparium

Objawy: zauważalne jest przejaśnienie 
liści na pojedynczych pędach, ich lekkie 
więdnięcie, brązowienie i zamieranie. 
Na spodniej stronie mogą występo-
wać drobne okrągłe czarne sklerocja. 
Zbrunatnienie tkanki, które zaczyna się 
u podstawy pędu, obejmuje jego część 
lub cały obwód; następnie zgnilizna 
przemieszcza się ku górze. Pociągnąwszy 

roślinę, można ją łatwo wyjąć z podłoża 
z powodu zgnilizny korzeni.
Zapobieganie i zwalczanie: po stwier-
dzeniu objawów chorobowych natych-
miast usunąć porażone rośliny razem 
z glebą. W miejscu po roślinie glebę 
należy odkazić, stosując Topsin M 500 
SC (w stężeniu 0,1%) w dawce 4 l cie-
czy roboczej na 1 m2.

Początkowe obajwy zgnilizny korzeni  
i podstawy pędu azalii

Fytoftoroza na pędach azalii
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Objawy: zwykle w połowie lata na liś-
ciach pojawiają się białe nieregularne 
plamy. Początkowo są one niewielkie, 
ale szybko się rozprzestrzeniają na 
całe blaszki liściowe oraz na wierzchoł-
ki łodyg, które czernieją i zamierają. 
Porażone rośliny rozwijają się bardzo 
wolno, a ich liście zawijają się ku doło-
wi. Grzyb zimuje na zakażonych liściach 
oraz w tkankach łodyg i pąkach.
Zapobieganie i zwalczanie: jesienią lub 
wczesną wiosną wygrabić opadłe liście 
i spalić. Wiosną przed rozwojem pą-
ków opryskać rośliny środkiem Biosept 

Active (w stężeniu 0,1%). Po rozwi-
nięciu pąków opryskiwać azalie dwu-, 
trzykrotnie co dziesięć dni, stosując 
przemiennie Baymat Ultra 015 AE, 

Baymat AE (wg instrukcji) albo Domark 
100 EC (w stężeniu 0,05%), lub 
Systemik 125 SL (w stężeniu 0,05%).

 Powłocznik azaliowy  Exobasidium vaccinii

Objawy: mogą pojawić się na wszyst-
kich częściach nadziemnych rośliny, 
ale zwykle występują na liściach. 
W zależności od odmiany azalii w róż-
nych miejscach blaszki pojawiają się 
najczęściej kuliste zgrubienia (zielon-
kawe, jasnobrązowe, różowawe, ciem-
nobordowe) różnej wielkości, które 
stopniowo się powiększają. Na jednej 
blaszce może pojawić się kilka ta-
kich narośli. Rośliny rosną znacznie 
wolniej; zawiązuje się na nich mniej 
pąków kwiatowych. Na powierzch-
ni narośli tworzy się jasna grzybnia 
z formującymi się zarodnikami (ba-
zidiosporami). Grzyb zimuje w pora-
żonych pąkach, na opadłych liściach 

oraz w tkankach łodyg. Wiosną przy 
wysokiej wilgotności powietrza i tem-
peraturze powyżej 10°C dochodzi do 
rozwoju choroby, pojawiają się kolejne 
narośle.
Zapobieganie i zwalczanie: po opad-
nięciu liści wygrabić je i niezwłocznie 
spalić. Przyciąć pędy porażonych roś-
lin i też spalić. Wiosną przed rozwo-
jem pąków opryskać rośliny środkami 
Rizolex 50 WP (w stężeniu 0,1%) lub 
Biosept Active (w stężeniu 0,1%). Gdy 
temperatura wzrośnie powyżej 18°C, 
opryskać krzewy środkiem Topsin M 
500 SC (w stężeniu 0,1%); zabieg po-
wtarzać dwukrotnie co siedem–dzie-
sięć dni. Powłocznik azaliowy na pędach

Mączniak prawdziwy na liściu

Plamistość pierścieniowa

  Mączniak prawdziwy azalii  Microsphaera penicillata

   Plamistość pierścieniowa azalii  Myrothecium roridum

Objawy: na młodych blaszkach liścio-
wych pojawiają się pojedyncze plamy 
(może być ich kilka); początkowo te 
plamy są szarobrązowe, po pewnym 
czasie brunatnieją. Po obu stronach 
liści pojawiają się białawe skupienia 
zarodnikowania grzyba, które następ-
nie czernieją. Obserwuje się zamiera-
nie części lub całych liści.
Zapobieganie i zwalczanie: usunąć 
i spalić porażone liście na po- 

jedynczych krzewach. Opryskiwać 
rośliny dwu-, trzykrotnie co siedem– 
–dziesięć dni, stosując Baymat Ultra 
0,015 AE, Biochikol-K AL lub Pokon 
Biochitan-K AL, Bioczos BR (wg ins-
trukcji), Biosept Active (w stężeniu 
0,1%) albo Biochikol II (w stężeniu 
1%) przemiennie z preparatami 
Domark 100 EC, Score 250 EC albo 
Systemik 125 SL (w stężeniu 0,05%).
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Objawy: starsze larwy i samice misecznika 
śliwowca przebywają i żerują na korze 
pędów, wysysając sok roślinny, młodsze 
natomiast umiejscawiają się na liściach. 
Rośliny opanowane przez tego czerwca są 
osłabione. Wzrost pędów jest zahamowa-
ny, pędy mogą nawet zamierać. Starsze 
larwy i młode samice wydalają dodatkowo 
podczas żerowania błyszczącą lepką rosę 
miodową, tzw. spadź, która pokrywa liście 
i pędy. Stanowi ona podłoże dla grzybów 
sadzaków widocznych na roślinach w po-
staci czarnego osadu. Larwy drugiego sta-
dium zimują na pędach. Już w marcu roz-
poczynają żerowanie, powiększając swoje 
rozmiary. Pod koniec kwietnia pojawiają 
się pierwsze samice, które miesiąc później 
rozpoczynają składanie jaj do komory lę-
gowej znajdującej się pod miseczką. Jedna 

samica jest w stanie złożyć nawet do pię-
ciu tysięcy jaj.
Larwy wylęgają się od połowy czerwca 
do połowy lipca. Początkowo odbywają 
wędrówkę po liściach i powierzchni łodyg, 
później usadawiają się na spodniej stro-
nie liści, gdzie żerują do chwili osiągnięcia 
drugiego stadium. Pod koniec lata prze-
mieszczają się na pędy, na których zimują. 
Zapobieganie i zwalczanie: optymal-
nym okresem zwalczania tego szkod-
nika jest moment wylęgania się larw 
latem. W tym czasie krzewy należy 
opryskiwać trzykrotnie co dziesięć– 
–czternaście dni jednym ze środków 
o działaniu kontaktowym, jak np. Fastac 
100 EC (w stężeniu 0,015%–0,02%), 
a z preparatów w formie gotowej  
środkiem Provado Plus AE. 

Szkodniki

 Pordzewiacz azaliowy  Aculus atlantazaleae

Objawy: szpeciel pordzewiacz azaliowy 
żyje na liściach azalii wielkokwiatowych, 
głównie z grupy Mollis. Samice zimują 
w pąkach liściowych. W okresie rozwija-
nia się pąków, czyli w maju, przechodzą 
na liście i rozpoczynają żerowanie oraz 
składają jaja. Wysysanie soków powo-
duje pojawienie się na liściach drobnych 
plamek; początkowo są one jasne, póź-
niej zmieniają barwę na rdzawą. Przy 
masowym występowaniu szpecieli cała 
powierzchnia liścia matowieje, staje 
się rdzawa, a w przypadku niektórych 

odmian nawet skórzasta. Najbardziej 
uszkodzone są zazwyczaj liście na pędach 
wierzchołkowych. Szpeciele opuszczają 
liście już pod koniec lipca i przemieszcza-
ją się do pąków liściowych, gdzie zimują.
Zapobieganie i zwalczanie: szpeciele 
najlepiej zwalczać pod koniec maja, gdy 
wędrują z pąków na liście. W tym okre-
sie należy rośliny opryskać jednym  
ze środków przędziorkobójczych,  
np. Karate Zeon 050 EC (w stężeniu 
0,025–0,05%). Po siedmiu dniach zabieg 
należy powtórzyć. Objawy żerowania pordzewiacza azaliowego

Misecznik śliwowiec 

 Misecznik śliwowiec  Parthenolecanium corni

 Mszyca azaliowa Illionoia azaleae

Objawy: mszyce azaliowe pojawiają 
się na roślinach pod koniec maja 
i w czerwcu. Tworzą kolonie na wierz-
chołkach pędów, od spodu liści i na po-
wierzchni owocostanów. Podczas żero-
wania te owady wydalają dodatkowo 
lepką substancję, tzw. rosę miodową, 
która pokrywa liście.

Zapobieganie i zwalczanie: W przy-
padku masowego występowania 
mszyc, rośliny należy opryskać jednym 
z preparatów mszycobójczych, takim 
jak np. Pirimor 500 WG (w stężeniu 
0,05%), lub jednym z pyretroidów,  
np. Sherpa 10 EC (w stężeniu 0,05%).

Mszyce azaliowe
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Objawy: chrząszcz opuchlak truskaw-
kowca jest groźnym szkodnikiem wielu 
roślin w ogrodach przydomowych, 
w tym także azalii i różaneczników. 
Chrząszcze pojawiają się w maju 
i czerwcu. Żerują nocą, wygryzając 
na brzegach liści niewielkie półkoliste 
otwory. W ciągu dnia chowają się pod 
resztkami roślin lub w podłożu, dlatego 
też trudno opuchlaka zauważyć. Po 
krótkim żerowaniu na liściach samice 
składają jaja, umieszczając je w pod-
łożu. Po dziesięciu–dwudziestu dniach 
wylęgają się beznogie larwy o barwie 
kremowej do brudnobiałej, z brązowa-
wą głową; ich ciała wygięte są w pałąk. 
Żerują na korzeniach, zjadając drobne 
korzonki i ogryzając skórkę na szyjce 
korzeniowej. Silnie uszkodzone krzewy 
zamierają.
Zapobieganie i zwalczanie: chrząszcze 
należy zwalczać, zanim złożą jaja, aby 
nie dopuścić do zniszczenia krzewów. 
Gdy się zauważy pierwsze uszkodzenia 
na liściach, rośliny należy opryskać, 

najlepiej późnym popołudniem,  
jednym z preparatów o działaniu  
kontaktowym z grupy pyretroidów, 
takim jak np. Sumi–alpha 050 EC  
(w stężeniu 0,04%). Można też strząsać 

je w późnych godzinach popołudnio-
wych na płachtę z białego płótna. 
Zwalczanie larw tego chrząszcza 
w ogrodzie jest bardzo trudne i mało 
skuteczne.

Objawy: motyl kibitnik azaliaczek wy-
stępuje przede wszystkim na azaliach 
japońskich. Poczwarki zimują w koko-
nach na opadłych liściach w górnych 
warstwach podłoża. Wiosną, gdy azalie 
przekwitają, wylatują motyle, a samice 
składają jaja na spodniej stronie liści 
wzdłuż nerwu głównego. Młode gą-
sienice żerują wewnątrz liści, zjadając 
miękisz; wskutek tego tworzą się tzw. 
miny. Początkowo miny są białawe; 
gdy gąsienice je opuszczą, zmieniają 
barwę na brązowawą. Po wyjściu z min 
starsze gąsienice oplatają przędzą 
wierzchołek liścia, zaginając go do dołu. 

W utworzonych kryjówkach przebywają 
i żerują do fazy przepoczwarczenia.  
Po dwóch–trzech tygodniach pojawiają 
się motyle. W ciągu roku rozwijają się 
najczęściej dwa pokolenia. Uszkodzone 
liście zazwyczaj żółkną i opadają.
Zapobieganie i zwalczanie: gdy się 
zauważy na liściach miny, należy te 
liście natychmiast usunąć, aby unie-
możliwić wylot motyli. W okresie lotu 
owadów rośliny można opryskiwać 
preparatami o działaniu kontakto-
wym, najlepiej z grupy pyretroidów, 
jak np. Fastac 100 EC (w stężeniu 
0,015%–0,02%). Objawy żerowania kibitnika azaliaczka

Ślady żerowania opuchlaka truskawkowcaChrząszcz opuchlak truskawkowiec

 Kibitnik azaliaczek Caloptilia azaleella

 Opuchlak truskawkowiec Otiorhynchus sulcatus
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Berberis spp.

Berberys Berberis spp.

W Polsce produkuje się ponad 50 
gatunków i odmian berberysów. 
W ogrodach spotyka się zwykle 
berberys brodawkowaty (Berberis 
verruculosa), należący do gatunku 
o liściach zimozielonych, spośród 
tych natomiast, które tracą liście 
na zimę, niezwykle atrakcyjne są 
odmiany berberysu Thunberga 
(Berberis thunbergii): ‘Atropurpurea’, 
‘Atropurpurea Nana’, ‘Aurea’, 
‘Kobold’, ‘Red Chief ’, ‘Admiration’, 
‘Maria’.

Objawy: na liściach występują pur-
purowoczerwone lub czarne plamy 
o średnicy kilku milimetrów widoczne 
po obu stronach blaszki. Plamy stop-
niowo zwiększają swoje rozmiary, ich 
środek zasycha, a następnie wykrusza 
się. Niekiedy plamy otoczone są chlo-
rotyczną żółtą obwódką. Silnie pora-
żone liście ulegają deformacji i przed-
wcześnie opadają. Sporadycznie 
plamistość występuje również na 
pędach. Chore rośliny rosną wolniej, 
słabiej kwitną w porównaniu ze zdro-
wymi i mają niską wartość dekoracyj-
ną. W czasie opadów deszczu lub przy 
podlewaniu deszczowaniem bakterie 

przenoszone są z kroplami wody  
na sąsiednie rośliny. Wnikając przez 
szparki lub drobne rany na liściu, bak-
terie infekują rośliny.
Zapobieganie i zwalczanie: opadłe 
liście należy usuwać, jeśli istnieje taka 
możliwość, a pędy z objawami plami-
stości wycinać i spalać. Po stwierdze-
niu choroby rośliny podlewać, kierując 
strumień wody na podłoże. Krzewy 
opryskiwać kilkakrotnie co siedem dni, 
stosując przemiennie środki: Biochikol 
II (w stężeniu 2,5%), Biochikol-K AL  
(wg instrukcji), Biosept Active (w stęże-
niu 0,1%) lub Miedzian 50 WP (w stę-
żeniu 0,3%). Bakteryjna plamistość liści berberysu

Choroby
 Bakteryjna plamistość liści  Pseudomonas syringae pv. berberidis 



| 13

 Mączniak prawdziwy  Microsphaera berberidis, Phyllactinia berberidis

Objawy: wiosną na najmłodszych 
liściach i pędach pojawia się biały, 
szybko rozszerzający się mączysty 
nalot grzybni i zarodnikowania grzy-
ba. Na powierzchni grzybni mogą być 
widoczne czarne punkty – otocznie 
zarodnikowania workowego. Na nie-
których odmianach przy wzroście 
temperatury i spadku wilgotności 
powietrza lub po zastosowaniu fun-
gicydów nalot samoczynnie zanika, 
a na powierzchni liścia zostają brązo-
we plamy obumarłych tkanek liścia. 
Wzrost chorych roślin jest zahamo-
wany, obniża się również ich deko-
racyjność. Uwalniane zarodniki prze-
noszone są przez prądy powietrza na 
sąsiednie rośliny. Zakażenie następu-
je bezpośrednio przez nieuszkodzoną 
tkankę. Duże różnice wilgotności po-
wietrza w dzień i w nocy oraz częste 

zwilżanie roślin sprzyjają rozwojowi 
patogenów i objawów chorobowych. 
Patogeny zimują na chorych pędach 
lub opadłych liściach.
Zapobieganie i zwalczanie: wycinać 
i spalać pojedyncze chore pędy. W cza-
sie podlewania nie dopuścić do zwilża-
nia liści, nie pozostawiać ich w takim 
stanie na noc. Po stwierdzeniu objawów 
mączniaka rośliny opryskiwać trzy-, 
czterokrotnie co siedem–dziesięć dni, 
stosując fungicydy: Baymat AE (gotowy 
preparat), Discus 500 WG (w stężeniu 
0,03%), Baymat Ultra 0,015 AE (wg 
instrukcji), Domark 100 EC (w stężeniu 
0,05%), Nimrod 250 EC (w stężeniu 
0,2%), Score 250 EC (w stężeniu 0,05%). 
Fungicydy można stosować przemiennie 
z takimi biopreparatami jak: Biochikol II 
(w stężeniu 1%), Biosept Active (w stę-
żeniu 0,1%). Biały mączysty nalot na liściach

 Rdza  Puccinia graminis, P. arrhenatheri

Objawy: wiosną na górnej stronie liści 
pojawiają się pomarańczowe okrągłe 
plamy o średnicy kilku milimetrów. 
W tych miejscach oraz w ich najbliż-
szym sąsiedztwie obserwuje się silne 
zgrubienie liści. Po upływie kilku dni na 
powierzchni plam pojawiają się czarne 
punkty zarodnikowania, a na spodniej 
stronie widoczne są pomarańczowe 
wypukłe skupienia zarodników, zwane 
ecjami. Uwalniane zarodniki, ecjospory, 
przenoszą się za pomocą prądów po-
wietrza na drugiego gospodarza (żywi-
ciela), zboża lub na trawniki, i infekują 
nowe rośliny. Po uformowaniu i uwol-
nieniu zarodników tkanki liścia brunat-
nieją. Jesienią na drugim gospodarzu 
formują się teliospory, które wiosną 
kiełkują w podstawkę; tam formują się 
zarodniki zakażające liście berberysu. 
Wysoka wilgotność powietrza, częste 
zwilżanie roślin oraz temperatura  
ok. 20°C sprzyjają rozwojowi rdzy.
Zapobieganie i zwalczanie: z nasa-
dzeń eliminować berberys zwyczajny, 

szczególnie podatny na rdzę. W miarę 
możliwości usuwać i spalać chore liście 
lub silnie porażone pędy. Po stwier-
dzeniu pierwszych objawów krzewy 
opryskiwać dwu-, trzykrotnie co dzie-
sięć dni, stosując przemiennie: Baymat 
0,015 AE (wg instrukcji), Discus 500 WG 

(w stężeniu 0,03%), Domark 100 EC 
(w stężeniu 0,05%), Dithane NeoTec 75 
WG (w stężeniu 0,2%) lub Score 250 EC 
(w stężeniu 0,05%). Fungicydy można 
stosować przemiennie z takimi środ-
kami jak Biochikol II (w stężeniu 1%), 
Biosept Active (w stężeniu 0,05%).

Skupienia zarodnikowania rdzy
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Objawy: w miejscach uszkodzenia 
pędów widoczne są brązowe plamy, 
rozszerzające się wzdłuż pędu i na jego 
obwodzie. Jeśli nekroza obejmie cały 
obwód, liście powyżej miejsca infekcji 
więdną, brązowieją i wraz z pędem 
obumierają. Bardzo często nekroza roz-
poczyna się od miejsca cięcia pędów 
powstałego w czasie formowania ży-
wopłotów. Na powierzchni obumarłych 
tkanek formują się czarne piknidia, 
czyli skupienia zarodnikowania grzyba. 
Pod wpływem wody podczas deszczu 
lub deszczowania zarodniki wydostają 
się na zewnątrz, stanowiąc źródło za-
każenia. Uszkodzenia pędów w czasie 

mroźnej zimy lub te spowodowane 
przez żerowanie szkodników sprzyjają 
występowaniu objawów chorobowych.
Zapobieganie i zwalczanie: podczas 
prac pielęgnacyjnych nie uszkadzać 
pędów. Systematycznie zwalczać 
szkodniki niszczące pędy. Podlewając 
rośliny za pomocą węża ogrodowego, 
kierować strumień bezpośrednio na 
podłoże; to samo dotyczy nawadnia-
nia kropelkowego. Po cięciu krzewów 
oraz wystąpieniu objawów rośliny 
opryskiwać jedno-, dwukrotnie co 
dziesięć dni, stosując Rovral Flo 255 
SC (w stężeniu 0,2%) lub Topsin M 
500 SC (w stężeniu 0,1%).

Zamieranie pędów

Objawy: na liściach początkowo wy-
stępują pojedyncze okrągłe lub owalne 
brązowe plamy, które z czasem zlewają 
się, tworząc duże powierzchnie. Plamy 
mogą być purpurowe (Phyllosticta); 
w miarę upływu czasu stają się czer-
wonobrązowe z popielatym środkiem. 
Wskutek wzrostu blaszki liściowej na 
starszych plamach dochodzi do roze-
rwania się obumarłych tkanek, które 
następnie wykruszają się, co prowadzi 
do powstawania dziur w liściach. Na 
wierzchniej stronie blaszki liściowej 
w miejscu plam widoczne są czarne 
punkty (piknidia) zarodnikowania grzy-
ba Phyllosticta. Z kolei czarne acerwulu-
sy zarodnikowania grzyba Gloeosporium 
berberidis formują się na skórce chorych 
tkanek lub pod nią. Gdy dojrzeją, skóra 
pęka, a zarodniki wydostają się na ze-
wnątrz. Podczas opadów deszczu lub 
zraszania roślin zarodniki wraz z kropla-
mi rozpryskującej się wody przenoszą 
się na sąsiednie liście i zakażają je. 
Patogeny zimują na opadłych liściach.
Zapobieganie i zwalczanie: po stwier-
dzeniu objawów plamistości w czasie 
podlewania strumień wody kierować 
na podłoże, aby nie zwilżać liści. 

Systematycznie usuwać chwasty powo-
dujące zwiększenie wilgotności powie-
trza wokół krzewów. Nie dopuszczać 
do zbyt dużego zagęszczenia roślin. 
Jesienią usuwać i spalać chore liście, 
a rośliny opryskiwać dwu-, trzykrotnie 
co dziesięć dni, stosując przemiennie 
środki: Baymat Ultra 0,015 AE (wg 

instrukcji), Bravo 500 SC (w stężeniu 
0,2%), Discus 500 WG (w stężeniu 
0,03%), Dithane NeoTec 75 WG (w stę-
żeniu 0,2%) lub Topsin M 500 SC 
(w stężeniu 0,1%). Fungicydów można 
używać na zmianę z takimi bioprepara-
tami jak: Biochikol II (w stężeniu 1%), 
Biosept Active (w stężeniu 0,05%).

Plamistość liści berberysu

 Zamieranie pędów  Coniothyrium fuckelii

 Plamistość liści  Phyllosticta berberidis, Gloeosporium berberidis 
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Objawy: mszyca kwaśnicowa występu-
je na berberysach różnych gatunków. 
W maju na wierzchołkach pędów i na 
spodniej stronie liści tworzy duże 
liczebnie kolonie złożone z osobni-
ków bezskrzydłych. Części krzewów 
opanowanych przez te owady dodat-
kowo pokryte są przezroczystą lepką 
substancją, tzw. rosą miodową, stano-
wiącą doskonałą pożywkę dla grzybów 
sadzaków widocznych w postaci czar-
nego nalotu. Pod koniec czerwca li-
czebność mszyc na krzewach wyraźnie 
się obniża, a w lipcu i sierpniu wystę-
pują już tylko pojedyncze osobniki. We 
wrześniu mszyce składają jaja na pędy, 
na których jaja zimują. W kwietniu z jaj 
lęgną się larwy założycielek rodu, któ-
rych pokolenia potomne rozwijają się 
latem na krzewach.
Zapobieganie i zwalczanie: krzew 
należy opryskiwać jednym ze środków 

mszycobójczych, takich jak Agro 
Pirymikarb 500 WG (w stężeniu 

0,05%) lub preparatem gotowym, np. 
Provado Plus AE.

 Obnażacz kwaśnicówka Arge berberidis

Objawy: błonkówka – obnażacz kwaś-
nicówka – jest jednym z najbardziej 
szkodliwych dla berberysów owadów. 
Jej larwy pojawiają się na krzewach 
dwa razy: wiosną, w maju i czerwcu, 
oraz w drugiej połowie lata, w sierpniu 
i we wrześniu. Larwy żerują na liściach, 
wyjadając w nich najpierw nieregularne 
dziury; w końcu zjadają liście w całości, 
na skutek czego powstają tzw. gołożery. 
Po osiągnięciu długości ok. 2 cm spa-
dają na ziemię i otaczają się kokonem; 
wewnątrz kokonu następuje przepo-
czwarczenie. Osobniki dorosłe pierwsze-
go pokolenia pojawiają się na przełomie 
lipca i sierpnia, natomiast drugiego po-
kolenia – wiosną następnego roku.
Zapobieganie i zwalczanie: w okresie 
żerowania larw krzewy najlepiej opry-
skać jednym ze środków owadobój-
czych, np. Karate Zeon 050 EC  
(w stężeniu 0,025%–0,05%). 

Mszyca kwaśnicowa

Obnażacz kwaśnicówka Obnażacz żerujący na liściach berberysu

Szkodniki
 Mszyca kwaśnicowa Liosomaphis berberidis



Niedostępne w wersji demonstracyjnej.  

Zapraszamy do zakupu pełnej wersji książki. 
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