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Fytopatologické výjezdy

 Doba trvání projektu: březen – září

 Diagnostika chorob u pěstitelů zeleniny v 

Čechách i na Moravě

 Spolupráce s cca 40 agronomy z 25 

podniků



Použité metody

 Polní hodnocení

 Laboratorní hodnocení

 Mikroskopování, kultivace 

organismů na Petriho miskách, 

vlhké komůrky, UV lampy a další 

metody využité pro zjištění 

škodlivého organismu

 Determinace virů Elisa testy

 Determinace bakterií…

 Analýzy – rezidua v půdě



Hlavní řešené problémy

Špatné přezimování česneků 

Neprokázaly se patogenní houby.

Konečná verze od dodavatele sadby - fytox použitých herbicidů



Hlavní řešené problémy
Listové choroby 

celer

Septoria apii graveolentis

Špatné určení škodlivého 

organismu často znamená 

použití nevhodného či 

nefungujícího přípravku na 

ochranu rostlin a vysoká ztráta 

na výnosu

hrách

Peronospora viciae



Hlavní řešené problémy
Listové choroby 

cibule 

Alternaria sp.                                      Peronospora destructor

Stemplhylium botryosum



Hlavní řešené problémy
Listové choroby 

chřest

Rez -Puccinia asparagi



Kořenové 

choroby 

chřest

Fusariozy



Hlavní řešené problémy
Listové choroby

Jahody, cukety, dýně

Padlí
U jahod bylo možno navrhnout 

změnu klimatických podmínek  



Hlavní řešené problémy
Patogenní houby v půdě

Thielaviopsis basicola



Hlavní řešené problémy
Patogenní houby v půdě

Sclerotium cepivorum



Hlavní řešené problémy
Patogenní houby v půdě

Hlízenka Sclerotinia sclerotiorum



Hlavní řešené problémy
Patogenní houby v půdě

Hlízenka Sclerotinia sclerotiorum



Hlavní řešené problémy
Patogenní houby v půdě

Fusarium sp



Hlavní řešené problémy
Bakteriózy v květnu chladné vlhké počasí:

meloun, celer, libeček, cibule, rajče

Ve Sbírce v Brně byly potvrzeny patogenní 

bakterie



Hlavní řešené problémy

Problém růstu – petržel

Nutnost rozborů zeminy na rezidua pesticidů

Prokázal se vliv atrazinu a terbuthilazinu z dávných 

aplikací v kukuřici.



Hlavní řešené problémy

Virózy na tykvovitých plodinách

Pro určení je nutnost ELISA testů

150 vzorků – všechny měly 3-5 viróz



CABYV  CMV SqMV WMV ZYMV



Hlavní řešené problémy
Živočišní škůdci

Dřepčíci, květilky a molice

Situace, kdy už nezabírají 

žádné insekticidy.



Vysávání škůdců ??



Hlavní řešené problémy
Háďátka



Hlavní řešené problémy
Poslední stanovisko k 

celeru

Byly diagnostikovány 

- háďátka

- patogenní bakterie



Nevyřešené problémy
Nepodložená hypotéza 

– příliš vysoká dávka desikantu Kabuki (Pyraflufen-ethyl )



Nevyřešené problémy
Nevyřešený patogen



Nové rozšíření aktivit pro

rok 2020

-Do týmu bude zahrnut specialista na plevele

Ing. Miroslav JURSÍK, Ph.D.

Důvodem

Prověřovat zástupná řešení po zrušení některých herbicidních 

úč. l. v zelenině (pokusy)



Nové rozšíření aktivit 

pro rok 2020

-Prověřování a testování praktických 

problémů pěstitelů 

Řešit problémy s háďátky (pokusy)

Prověřovat zástupná řešení po zrušení některých fungicidních 

úč. l. (pokusy)

Výsledky použití biologických přípravků (pokusy)

Metody sterilizace půdy ve sklenících (pokus)



Budeme se těšit na další 

spolupráci!

Zelenině zdar☺


