
Cerkosporióza 2022, 2. zpráva k 19.7.2022 

Pokračujeme v projektu Monitorování cerkosporiózy, oproti loňskému roku sledujeme dřívější nástup infekce zhruba 

o týden: 

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 19.07.2022 sestavena mapka  

 

 

 První příznaky jsme zaznamenali zvláště v okolí Prahy, na Boleslavsku, 

Nymbursku a Kolínsku. V průběhu týdne se cerkosporióza začala rozšiřovat a 

zároveň se objevila i na dalších lokalitách na západě – Roudnicko a na východě 

Hradecko i Pardubicko. Zatím nejslabší je infekce na severozápadním okraji 

rajónu – Litoměřicko a Žatecko. Značná část pozemků již byla v minulém a 

tomto týdnu ošetřena prvním fungicidním postřikem. V současné chvíli nejsou 

úplně ideální podmínky k rozvoji choroby – počasí bude velmi horkého a 

suchého rázu, což by mohlo vést k zasychání spór a infekce by se mohla 

zpomalit. Další ošetření bude zřejmě třeba plánovat na přelom července a 

srpna. 

 

 

 

Foto: Lapač spór v pokusném porostu Řepařského institutu 

 

 



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

června a od té doby stále panují podmínky spíše nevhodné. 
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V týdnu od 10. do 17.7. jsme pokračovali ve sledování pohybu spór v porostech na pokusných lokalitách pomocí 

nasávacích lapačů. Analýzu jsme opět dělali za první a druhou polovinu týdne. Výsledky byly na všech lokalitách 

negativní. Spóry cerkosporiózy na povrchu listů nebyly detekovány. Infekce už je v listech a nyní se šíří uvnitř 

jednotlivých listů. 

 

 

Doporučení: Na lokalitách, kde se cerkosporióza vyskytla je nutné ošetřovat, což už ve 

většině případů bylo provedeno. Další ošetření připadá v úvahu nejdříve za 14 dní tedy na 

přelomu července a srpna. Zdá se, že suché počasí vývoj cerkosporiózy zpomaluje. 
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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 


