Cerkosporióza 2022, 4. zpráva k 2.8.2022
Pokračujeme v projektu Monitorování cerkosporiózy, oproti loňskému roku sledujeme dřívější nástup infekce zhruba
o týden:
Pozorování citlivých odrůd v porostech
Pozorování na citlivé krmné řepě
Teplota a vlhkost v porostech
Sledování letu spór cerkospóry

19 lokalit, každé pondělí
6 lokalit, každé pondělí
6 lokalit, denní hlášení
6 lokalit, průběžně, analýza 2 x týdně

Na základě pozorování citlivých odrůd byla k 2.8.2022 sestavena mapka

O víkendu jsme se na většině lokalit dočkali deště (většinou od 10
do 40 mm). Na mnoha pozemcích uběhly zhruba tři týdny od prvního
fungicidního ošetření a účinnost přípravků pomalu končí. U strobilurinů se
uvádí délka účinnosti zhruba 3 týdny, u azolových přípravků může být
účinnosti i kratší. I přestože nadále trvá trend poměrně suchého počasí, tak
se cerkosporióza rozšiřuje. Kromě cerkosporiózy se objevují i další listové
choroby např. ramulárie. Stav chrástu se díky suchému počasí mírně
zhoršuje. Nárůst výskytu listových chorob oproti minulému týdnu jsme
zaznamenali prakticky na všech sledovaných lokalitách. Vyšší tlak
cerkosporiózy pozorujeme hlavně v okolí Prahy, na Kolínsku ale i Hradecku.

Foto: Cukrovka napadená ramulárií, 2.8.2022

Denní infekční koeficienty neindikují zcela ideální podmínky pro rozvoj a šíření cerkosporiózy, ale přeci jen se
zvyšují. Vzhledem k tomu, že prvotní infekce už je v porostech přítomná je riziko prudkého zhoršení stavu velmi vysoké.
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V týdnu od 25. do 31.7. jsme pokračovali ve sledování pohybu spór v porostech na pokusných lokalitách pomocí
nasávacích lapačů. Analýzu jsme znovu dělali za první a druhou polovinu týdne. Pohyb spór vzduchem se opět
nepotvrdil ani v jednom z termínů. Cerkosporióza je ovšem již uvnitř listů a může se v příznivých podmínkách
rozšiřovat.
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Doporučení: Vzhledem k délce účinnosti fungicidních přípravků, vývoji počasí a stavu
porostů doporučujeme začít s druhou fungicidní aplikací. V případě, že porost cukrovky je
více napadený cerkosporiózou doplnit aplikaci opět o přípravky obsahující měď. Do druhé
aplikace volit přípravek s jinou účinnou látkou, než byla v první aplikaci. Aplikaci
naplánovat vzhledem k vysokým denním teplotám do brzkých ranních nebo pozdních
večerních termínů.

