
Cerkosporióza 2022, 1. zpráva ke 12.7.2022 

Pokračujeme v projektu Monitorování cerkosporiózy, oproti loňsku jsme rozšířili počet lokalit (zvláště na 

Litoměřicku): 

Pozorování citlivých odrůd v porostech 19 lokalit, každé pondělí 

Pozorování na citlivé krmné řepě 6 lokalit, každé pondělí 

Teplota a vlhkost v porostech 6 lokalit, denní hlášení 

Sledování letu spór cerkospóry 6 lokalit, průběžně, analýza 2 x týdně 

 

Na základě pozorování citlivých odrůd byla k 12.07.2022 sestavena mapka  

 

První příznaky jsme zaznamenali zvláště v okolí Prahy, na Boleslavsku a Kolínsku. V současné chvíli nejsou úplně 

ideální podmínky k rozvoji choroby vzhledem k nižším nočním teplotám, ale téměř všude už došlo k primární infekci. 

Je třeba začít plánovat fungicidní ochranu.  

 

Ze sledování povětrnostních podmínek pro rozvoj infekce je zřejmé, že ideální podmínky pro rozvoj byly již na konci 

června 

 

 



 

 

 

Černuc    
(Velvary) 

Bezno 
(Mladá 

Boleslav) 

Dobrá Voda 
(Hořice) 

Vyšehořovice 
(Čelákovice) 

Sloveč 
(Městec 
Králové) 

Bylany 
(Chrudim) 

25.6.             

26.6.             

27.6.            

28.6.            

29.6.             

30.6.             

1.7.             

2.7.             

3.7.             

4.7.            

5.7.            

6.7.          
7.7.       
8.7.       
9.7.       

10.7.       
11.7.       

 

V týdnu od 4. do 10.7. jsme zahájili sledování pohybu spór v porostech  na pokusných lokalitách pomocí nasávacích 

lapačů. Lapače jsme instalovali v pondělí 4.7.2022 a analýzu pak dělali za první a druhou polovinu týdne. První výsledky 

jsou uvedené v grafu. Velké množství spór ve vzduchu v Městci Králové souhlasí s větším výskytem skvrn cerco 

v porostu.  

 

 

Doporučení: Riziko výskytu cerkosporiózy se výrazně zvýšilo. Je třeba důsledně 

zkontrolovat porosty a v případě prvních příznaků začít s fungicidním ošetřením. Zvláště se 

zaměřit na rizikové lokality – vyšší vlhkost pozemků, infekce v půdě (řepa po řepě, místa 

skládek řepy), citlivé odrůdy. Také máme hlášení, že dochází k další vlně náletu makadlovky 

řepné a lokálně se objevují housenky můry gama. V případě potřeby fungicidní postřik 

doplňte insekticidním přípravkem! 
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Počet zachycených spór cerkosporiózy

5.-7.7. 8.-10.7.

  vysoké nebezpečí šíření cerkosporiózy 
  vhodné podmínky pro rozvoj cerkosporiózy 
  velmi mírné riziko rozvoje cerkosporiózy 
  nevhodné podmínky pro rozvoj cerkosporiózy 


