
Cerkosporióza 2022, 8. zpráva k 30.8.2022 

Pokračujeme v projektu Monitorování cerkosporiózy. Aktuálně, po deštích, se cerkosporióza prudce šíří a narůstá 

nebezpečí zničení letošní malé listové plochy.  Infekci cerkosporiózou sledujeme pomocí těchto parametrů: 

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 výskytu choroby na citlivých odrůdách byla k 30.8.2022 sestavena mapka  
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Denní infekční koeficienty (DIK – teplota a vlhkost vzduchu v porostech) v druhé polovině srpna byly velmi vysoké. 

Riziko šíření infekce trvalo velmi dlouho. Podmínky vyhovující cerkosporióze panovaly v celém regionu.  

 

 

 

Celá druhá polovina srpna byla pro rozvoj cerkosporiózy velmi příznivá. 

Ranní rosy a deště zajistily dostatečnou vlhkost v porostech a denní 

teploty pak byly velmi vysoké. Chrást byl předchozím dlouhotrvajícím  

suchem oslabený, vadnoucí listy infekci hůře odolávají. Tento týden už se 

v některých porostech začala objevovat lokální ložiska ze kterých se pak 

infekce velmi rychle šíří na další rostliny a do okolních porostů. Už jsme 

na konci srpna, porosty jsou zatím v uspokojivé kondici, chrást je však 

malý, potřebujeme ho udržet funkční až do sklizně. Do sklizně je ale ještě 

daleko, třetina celkového výnosu je stále ještě ve hře.  Rozjetou infekci 

cerkosporiózy už nelze prakticky zastavit a proto je nezbytné zasáhnout 

včas. První ošetření většinou proběhlo do 15.července, druhé postřiky 

potom v prvním srpnovém týdnu. Nyní probíhá zřejmě nejsilnější rozvoj 

infekce a na porosty, které byly ošetřené před více než 14 dny je opravdu 

třeba aplikovat třetí postřik. Dvojnásob to platí pro řepu určenou 

k pozdější sklizni. V tomto a příštím týdnu bude pravděpodobně poslední 

možnost smysluplného ošetření a pojištění výnosu. 
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V týdnu od 22. do 28.8. jsme pokračovali ve sledování pohybu spór v porostech na pokusných lokalitách pomocí 

nasávacích lapačů. Spóry jsme zachytili 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 posledním týdnu je let 

spór opravdu extrémní. 

 

Všechny tři parametry, které pro signalizaci cerkosporiózy využíváme – totiž pozorování v porostech, teplota a vlhkost 

a let spór – ukazují na aktuálně na extrémní infekční tlak a tudíž na potřebu další aplikace fungicidů.  

Doporučení: Infekční tlak je v tuto chvíli velmi vysoký. U porostů které nebyly 

v posledních 14 dnech ošetřeny a jsou určené ke sklizni až v říjnu či později 

důrazně doporučujeme provést ošetření fungicidem! 


