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Obor: Zemědělec - farmář 



Přehled chorob brambor 
Hospodářsky významné choroby:            

 choroby brambor           

 virózy bramboru                                fyziologické choroby brambor 

 svinutka                                      dutost hlíz,  

 čárkovitost                                  zmlazování hlíz, nitkovitost klíčků, 

prorůstání                                    rozprasky hlíz 

 mozaika                                       nitkovitost klíčků,  

 kadeřavost 

 bakteriózy 

 strupovitost 

 bakteriální kroužkovitost 

 černání stonku 

 mokrá hniloba 

 houbové choroby 

 rakovina bramboru                        hnědá skvrnitost listů 

 suché tlení bramborových hlíz    suché tlení bramborových hlíz 

 plíseň bramborová                        kořenomorka bramborová 

 



Virové choroby jsou přenosné 

sadbou,  savým hmyzem, 

především mšicemi, některé jsou 

přenosné mechanicky šťávou, 

dotykem, výjimečně i dalšími 

živočišnými vektory, například 

háďátky 

Pro ekologicko - výrobní podmínky 

mají hosp.význam viry X,Y,S 

Virové choroby 



Svinutka 

bramboru 



    VIRÓZY: 

 
  ČÁRKOVITOST     KROUŽKOVITOST 



Obecná strupovitost      

bramboru 

Příznaky: na hlízách, někdy i kořenech vznikají hnědé, korkovité skvrny, 

které jsou na povrchu hlízy , ale mohou být až do hloubky   



Plíseň bramborová 
Příznaky: 
 listy : za vlhka a tepla (od konce června) se od krajů  špiček tvoří 

žlutozelené, vodnaté skvrny, postupně hnědnou a nekrotizují 
    ( nekrózy i na stoncích)  
 na spodní straně listu na rozhraní zdravého pletiva a skvrny bývá 

šedavý „límeček“ – konidiofory s konidiemi 
 hlízy: slupka je napjatá, propadlá, olověnošedá, dužnina pod 

slupkou rezavá; hlízy rychle podléhají následné mokré hnilobě  



Rakovina brambor 

(Synchytrium 

endobioticum)  
karantenní choroba 

Příznaky: 
 na hlízách v úžlabí oček se tvoří 

zprvu bílé, později tmavé 
květákovité nádorky; tvoří se i 
na nadzemních částech 

Příčina: 
 houba Synchytrium endobioticum 
 výtrusy po rozpadu nádorů vytrvají v 

půdě až 10 let 

Ochrana: 
 odolné odrůdy,zdravá sadba,OP 
 održovat fytokaranténní opatření 



Kořenomorka bramborová – 

vločkovitost hlíz brambor 

Příznaky: 

 na hlízách černé vločky - sklerocia houby, drží pevně na slupce, ale 

většinou nezasahují do hlíz  

 projevy této  choroby jsou patrné i uvnitř  hlízy ( vytvářejí se tzv. černé 

„zátky“)  

 na nadzemní části  - vadnoucí nať 

 na kořenech  - hnědé jizvy, trouchnivění 



Suchá hniloba (tlení) hlíz bramboru 

Příznaky: 

 hlízy bramboru po sklizni hnijí suchou hnilobou – scvrkávají se, 

slupka se propadá, objevují se i dutiny 

 v místě nekróz vatovité mycelium (bělavé, růžové, žlutavé) 

Příčina: 

 houby rodu Fusarium, Phoma, 

Alternaria 

Ochrana: 

 skladování suchých, 

nepoškozených  hlíz 

 vhodný způsob skladování 



Mokrá hniloba bramborových hlíz 
Příznaky: 

 hlízy zapáchají, jsou kašovitě rozpadllé 

Ochrana: 

 šetrná sklizeň 

 předcházet zmlazování hlíz 

 skladovat vyzrálé a vytříděné , hlízy při teplotě 2 – 5 st.C 



Hlízkování, dutost hlíz, rozpraskání hlíz, 

zmlazování hlíz, nitkovitost klíčků, 

prorůstání klíčků, bujení lenticel, rzivost 

dužniny, šedivost dužniny, fyziologická 

svinutka, poškození nízkými teplotami a 

krupobitím. 

Fyziologické choroby: 

 

 





Kontrolní otázky: 

 

1.Vyjmenujte skupiny hospodářsky významných chorob   

    brambor. 

2.Jakým způsobem se přenáší virové choroby? 

3.Jaké symptomy má svinutka brambor? 

4.Která choroba je karantenní? 

5. Popište příznaky plísně bramborové, na kterých dalších 

plodinách škodí? 
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