Cerkosporióza 2022, 6. zpráva k 16.8.2022
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 16.8.2022 sestavena mapka

Po vlně horkého a suchého počasí dorazila konečně voda. Na některých
místech přišel déšť a předpokládáme, že ještě dorazí v příštím týdnu. Opět se
vrátily teplejší noci a ráno je v porostech vydatná rosa. Lokálně se objevují
mlhy. Počasí je opět příznivější pro šíření cerkosporiózy. Na většině
sledovaných lokalit došlo k mírnému zhoršení odpovídající stavu v polovině
srpna. Nejsilnější infekční tlak sledujeme na Kolínsku a v okolí Prahy. Naopak
poměrně slabý tlak je v západní části regionu (Litoměřicko, Roudnicko), kde
zatím příliš nepršelo. Podobně je na tom i východní část – zvláště Parbubicko,
kde se cerkosporióza oproti minulým letům příliš nerozšířila. Řada pěstitelů
provedla již v minulém týdnu druhý fungicidní postřik, část však ještě vyčkává.
Situace není dramatická, ale porosty je třeba dál velmi pečlivě hlídat a počítat
s tím, že jeden fungicidní postřik bude ještě potřeba (na v srpnu neošetřených
porostech pravděpodobně v příštím týdnu).
Foto: Dobrá Voda, 15.8.2022
Denní infekční koeficienty se od neděle opět zvyšují a zřejmě se blíží další vlna infekce cerkosporiózy. Naše
zjištěné údaje se dobře shodují i s hlášením z ÚKZÚZ. Nejvyšší riziko je hlášeno v západní části regionu a na
Mladoboleslavsku. Míra nebezpečí šíření cerkosporiózy narůstá s počtem dní s příznivými podmínkami pro rozvoj
houby Cercospora beticola.

25.6.-1.7. DIK 3-4
prvotní riziko

2.-29.7. DIK 0-2
podmínky nevhodné pro šíření infekce

30.-31.7. DIK 2-3
mírně příznivé podmínky pro šíření infekce

1.-13.8. DIK 0-2
podmínky nevhodné pro šíření infekce

14.-15.8. DIK 3-4
zvýšené riziko pro šíření infekce
V týdnu od 8. do 14.8. 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 tentokrát jen na
jedné lokalitě – Vyšehořovice. V tomto okamžiku je ovšem už infekce přítomná prakticky ve všech porostech a riziko
jejího šíření z listu na list při dobrých povětrnostních podmínkách je veliké.
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Doporučení: Nárůst výskytu cerkosporiózy není nijak dramatický, ale je třeba
zohlednit, že sledujeme většinou ošetřené porosty! Aktuálně se podmínky pro
rozvoj cerkosporiózy výrazně zlepšily a podle předpovědi počasí lze
předpokládat, že budou nadále trvat. Kdo ošetřoval porosty v minulém týdnu
má ideálně ochráněno. Kdo ještě s postřikem vyčkával, měl by být
v pohotovosti a raději počítat s aplikací nejpozději v příštím týdnu.

