
Cerkosporióza 2022, 5. zpráva k 9.8.2022 

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 9.8.2022 sestavena mapka  

 

 

 

Opět se nám vrátil horký a suchý ráz počasí. Na 

některých lokalitách došlo k mírnému zhoršení, ale 

většinou stav zůstává na zhruba stejné úrovni. Zásluhu na 

tom má určitě dobré a včasné fungicidní ošetření. Chrást 

vlivem suchého počasí není příliš bujný a možná i díky 

mikroklimatu v porostech se cerkosporióza tolik nešíří. 

Zatím téměř není vidět ani padlí řepné. Starší listy 

usychají a mladší jsou zatím infekci odolné. Fungicidní 

ochrana aplikovaná na začátku srpna by měla postačit 3 

týdny a potom se budeme rozhodovat o případné 

poslední fungicidní ochraně.  

 

 

 

Foto: Padlí řepné, 3.8.2022 

 



 

 

Denní infekční koeficienty neindikují zcela ideální podmínky pro rozvoj a šíření cerkosporiózy. Po krátkodobém 

nárůstu se opět snížili na minimum a roli v tom hrají i poměrně nízké noční teploty.  

 

V týdnu od 1. do 7.8. jsme pokračovali ve sledování pohybu spór v porostech na pokusných lokalitách pomocí 

nasávacích lapačů. Analýzu jsme znovu dělali za první a druhou polovinu týdne. Spóry jsme zachytili na třech lokalitách. 

Z toho lokality Bezno a Chrudim nevykazují  příliš silnou infekci. Na lokalitě Čelákovice u Prahy se cerkosporióza rozšířila 

prakticky na všechny sledované rostliny, ale míra napadení je zatím velmi slabá. Ve všech třech záchytech bylo 

množství spór v porovnání s pozorováním na začátku července spíše nižší. 

 

 

Doporučení: Situace je poměrně stabilní. Při trvající absenci dešťových srážek 

zřejmě nebude docházet k zhoršení výskytu cerkosporiózy. Porosty ošetřené 

v prvním srpnovém týdnu by měly být dobře ochráněné zhruba do 20. srpna. 

Potom se budeme muset rozhodnout, zda provést ještě aplikaci fungicidu – 

podle výhledu počasí, stavu porostu a termínu sklizně. Déšť může ovšem tuto 

prognózu změnit, zejména tam, kde nepřišla 2. aplikace. Pravidelná kontrola 

porostů pořád zůstává důležitá, naše zprávy nemohou odrážet lokální situace. 
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