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Dymnivka plná - prstnatá, nový druh Džbánska

Dymnivky zásadně provázejí 
luhy nebo bažantnice s bohatou 
humózní a vlhkou půdou. Ve 

východním Džbánu je to např. 
Mšecká bažantnice. Překvapilo 
mne, že jsem se s dymnivkou 

setkal i na Podlesí. Nikoliv 
u potoka, ale na hraně opukové 
skály Čertovky v okolí známého 
hradiště Dřevíč.

Povšiml jsem si, že tu rostou 
společně dva druhy dymnivek. 
Mezi velkými dymnivkami dutý-
mi se ojediněle vyskytují nápadně 
menší dymnivky s natěsnaným 
hroznem prohnutých kvítků. Při 

utržení rostlinky a při prohlídce 
listnatého květenství jsem zjistil, 
že tu jsou zásadní morfologické 
změny, zejména pokud jde o tvar 
palistů pod kvítky. Dymniv-
ka dutá má palisty pod květy 
podlouhle vejčité, celokrajné 
a nedělené. 

Odlišný druh má však všechny 
palisty v nahloučeném hroznu 

široce prstnatě dělené. Při studiu 
a konfrontaci přírodního materi-
álu jsem dospěl k názoru, že jde 
o dymnivku plnou - prstnatou, 
která na Džbánu dosud uváděna 
nebyla. Je potěšitelné, že i nyní 
lze nalézt nový rostlinný druh. 
V Přírodním parku Džbán je 
nález o to radostnější.

Josef Houda

Vyjdete-li si v dubnu nebo v květnu do lužního lesa k řece 
Ohři, udiví vás záplava krásných červeně-růžových a bílých 

kvetoucích rostlin, kterým se lidově říká „slepičky“, botanicky 
dymnivky. Drobné kvítky také připomínají květy příbuzného ze-
mědýmu a mají s ním příbuzné i jméno (dymnivka-zemědým). 
V zemi mají dymnivky hlízy, podle kterých se od sebe rozeznávají 
jednotlivé druhy. 

rok na zahradě
n Připravuje Specializovaná  
prodejna Zahrádkář 
v České ulici 167, Louny
n Škůdci česneku
| Háďátko zhoubné

Pokud listy česneku žlout-
nou, krní, deformují se, může 
to působit háďátko zhoubné. 
Je průsvitné, tenoučké a vidi-
telné lupou (1 mm). Přezimuje 
v česneku, hostitelských rost-
linách (cibuloviny, kořenová 
i plodová zelenina, plevele) 
a v půdě záhonu vydrží i roky. 
Do rostlin proniká průduchy, 
ranami a pomocí speciálního 
ústního bodce a enzymů. Rádo 
napadá kořenové podpučí. 
Do roka se v rostlinách líhne 
několik generací, svědčí jim 
vlhko a těžké půdy. 

Háďátko zhoubné je karantén-
ní škůdce. Jeho zjištění je třeba 
ohlásit na obecním úřadě nebo 
pobočce Státní rostlinolékař-
ské správy, kde odborníci určí 
postup hospodaření na zamo-
řeném pozemku. Prevencí je 
pěstování registrované sadby, 
osevní postup (česnek nikdy 
nesázíme po sobě na stejné 
místo), chemicky lze stroužky 
mořit přípravkem Sulka. Postři-
ky za vegetace nejsou účinné.
| Houbomilka česneková

Malé mušky kladou brzy z ja-
ra vajíčka na listy vzcházejícího 

česneku těsně nad zemí. Larvy 
vyžírají základy listů, vegetač-
ní vrchol. V napadené rostlině 
je vždy jen jedna larva. Žír 
způsobuje kroucení a žloutnutí 
listů a jejich zahnívání. Přízna-
ky jsou podobné háďátku, ale 
muší larva je dobře viditelná 
(1 cm). Kuklí se v půdě blízko 
rostlin a v květnu až červnu 
se líhne nová generace, která 
přezimují. Houbomilka špatně 
létá, proto se doporučuje česnek 
pěstovat co nejdále od loňského 
záhonu. U podzimních odrůd se 
osvědčuje nejlépe už na podzim 
překrývání bílou netkanou tex-
tilií. 

Houbomilkou nebývá napa-
den česnek z jarní výsadby, 
který je v době náletu houbo-
milky hluboko pod zemí. Pro 
podzimní odrůdy je na chemic-
kou ochranu nejvyšší čas! Pro-
vádí se po 4 slunečných dnech 
s teplotou okolo 10 °C, postřik 
se po 14 dnech opakuje. Při 
ošetření po prvních příznacích 
musíme počítat, že rostliny již 
byly poškozeny a musí zrege-
nerovat. Sklizeň bude menší, 
skladovatelnost horší.
| Další škůdci

Česneku škodí i květilka ci-
bulová, vrtalka pórová a molík 
česnekový. Napadení těmito 
škůdci lze také s háďátkem 
zaměnit, k náletům prvních 
generací ale dochází později 
(duben, květen), a proto se 
příznaky napadení projevují 
později a ne tak kalamitně.

S přáním mnoha zahrádkář-
ských úspěchů 

Otakar Parma ml.


