Cerkosporióza 2022, 7. zpráva k 23.8.2022
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 23.8.2022 sestavena mapka

Po období horkého a suchého počasí dorazila konečně voda. Následovalo
krátké oteplení a znovu o víkendu déšť. Od poloviny týdne se má ale ještě
znovu výrazně oteplit. Tento trend počasí je a bude pro šíření
cerkosporiózy ideální. Odpovídá tomu i vývoj v porostech cukrovky. Tam,
kde infekce už byla, došlo k znatelnému rozvoji a i na dosud zdravých
listech a porostech se začaly objevovat první skvrnky. Jsme v druhé
polovině srpna, chrást je po suchu poměrně malý a musíme ho udržet
funkční do sklizně Do sklizně je ale ještě daleko, třetina celkového výnosu
je ještě ve hře. Proto je právě teď třeba fungicidní ochraně věnovat
zvýšenou pozornost. První ošetření většinou proběhlo do 15.července,
druhé postřiky potom v prvním srpnovém týdnu. Nyní přichází zřejmě
nejsilnější rozvoj infekce a na porosty, které byly ošetřené před více než
14 dny bude třeba aplikovat třetí postřik. Dvojnásob to platí pro řepu
určenou k pozdnější sklizni.
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Vyšehořovice,
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Denní infekční koeficienty (DIK – teplota a vlhkost vzduchu v porostech) v sobotu a neděli byly kritické. Nadále panují
ideální podmínky pro šíření infekce. Nejvyšší indexy jsou hlášeny z okolí Prahy a Velvar nicméně ideální podmínky
panují zřejmě v celém regionu.

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.-21.8. DIK 3-5
zvýšené riziko pro šíření infekce
V týdnu od 15. do 21.8. jsme pokračovali ve sledování pohybu spór v porostech na pokusných lokalitách pomocí
nasávacích lapačů. Spóry jsme zachytili tentokrát téměř na všech lokalitách. Od poloviny července byl pohyb
minimální, ale v polovině měsíce došlo k nástupu vhodných podmínek pro infekci a spóry se také začaly šířit vzduchem.
V tomto okamžiku je zcela jistě infekce přítomná již ve všech porostech a riziko šíření infekce je při dobrých
povětrnostních podmínkách opravdu veliké.

Všechny tři parametry, které pro signalizaci cerkosporiózy využíváme – totiž pozorování v porostech, teplota a vlhkost
a let spór – ukazují na aktuálně na zvyšující se infekční tlak a tudíž na potřebu další aplikace fungicidů.

Doporučení: S příchodem deště se zlepšily i podmínky pro šíření cerkosporiózy.
Vrátí se relativně vysoké teploty a infekční tlak zesílí. Na porosty ošetřené před
více než 14 dny doporučujeme velmi důrazně aplikovat fungicidní ochranu.
Zároveň upozorňujeme na lokální možnost výskytu makadlovky. Poměrně
dlouhé suché a teplé období ji vyhovovalo a nyní může škodit na porostech
s chrástem zdecimovaným předchozím suchem. Podrobnosti najdete
v aktualitách.

