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Bramborářská sezóna v době psaní tohoto příspěvku (první de-
káda září) ještě nekončí a většina brambor je zatím na poli. Hod-
nocení letošní sezóny nejen z hlediska ochrany proti škodlivým 
činitelům není tedy úplné a můžeme se ještě dočkat mnohých 
dramatických chvil. Zejména podmínky při sklizni rozhodnou 
o  skládkových chorobách a  také např. o  povrchových vadách 
hlíz způsobených vločkovitostí nebo stříbřitostí slupky. Dosud 
však lze konstatovat, že rok 2017 v ochraně brambor nebyl ni-

jak dramatický a byl příznivý více pro škůdce než pro choroby. 
Jako v posledních několika letech je však nutné zopakovat, že 
je všeobecné zhodnocení velmi obtížné, protože rozdíly v pod-
mínkách způsobených primárně meteorologickými faktory 
byly velmi výrazné, a to nejen mezi pěstitelskými oblastmi, ale 
často na  polích jednoho pěstitelského subjektu. Výkyvy po-
větrnostních podmínek některé odrůdy snášely hůře, jiné lépe 
a velmi také záleželo na termínu výsadby. 

Graf 1:  Přehled průměrných denních teplot vzduchu a úhrnu denních srážek od 1. 3. 2017 do 10. 9. 2017  
na lokalitě  Valečov –  automatická meteorologická stanice

Tab. 1:  Porovnání podrobnějších meteorologických charakteristik na lokalitě Valečov ve vegetaci v roce 2015, 2016 a 2017 
(měřeno ve 2 m nad zemí)

MĚSÍC duben květen červen červenec srpen
ROK 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Měsíční teplotní normál 7,26 11,58 15,22 16,47 16,36

Nejvyšší denní maximum 
22,8 

(25.4.)
25,5 
(5.4.)

22,4 
(2.4.)

22,8     
(4.5.)

26,1 
(29.5.)

32,9 
(30.5.)

32,7  
(6. a 13.6.)

31,5 
(25.6.)

33,0 
(22.6.)

38,3 
(22.7.)

34,5 
(11.7.)

33,5 
(31.7.)

36,8 
(11.8.)

31,5 
(28.8.)

34,0 
(1.8.)

Měsíční průměr denních maxim 14,25 13,93 11,5 17,95 19,64 20,64 22,42 24,32 25,83 28,53 25,88 25,85 29,65 24,38 26,55
Průměrná měsíční teplota 8 7,83 6,9 12,34 13,6 14,02 16,18 17,43 18,4 20,71 18,94 18,68 21,8 17,43 19,26
Měsíční průměr denních minim 2,11 2,1 3,02 6,29 7,72 7,58 9,69 11,12 10,74 12,78 12,35 12,27 14,05 10,58 12,2

Nejnižší denní minimum
 – 3,3 
(4.4.)

 – 3,1 
(29.4.)

 – 2,6 
(21.4.)

0,9    
(11.5.)

2,0  
(16.5.)

 – 2,9 
(10.5.)

5,7  
(25.6.)

6,5  
(8.6.)

6,7  
(8.6.)

4,4 
(11.7.)

7,6  
(8.7.)

5,5 
(14.7.)

6,9 
(26.8.)

5,0 
(31.8.)

4,4 
(23.8.)

Nejnižší přízemní denní minimum (v 5 cm)
 – 5,9 
 (7.4.)

 – 4,5 
(2.4.)

 – 2,5 
(21.4.)

– 1,8 
(16.5.)

0,5  
(1.5.)

 – 2,0 
(10.5.)

4,4  
(25.6.)

7,3  
(8.6.)

5,9 
(15.6.)

3,7 
(11.7.)

7,1  
(8.7.)

4,8 
(14.7.)

5,3 
(26.8.)

6,8 
(31.8.)

4,2 
(23.8.)

Počet dnů tropických (tmax = 30 °C) 0 0 0 0 0 2 2 3 4 14 3 6 18 2 6
Počet dnů letních (tmax = 25 °C) 0 1 0 0 4 5 8 9 13 5 17 11 4 12 12
Měsíční srážkový normál 42,45 76,33 91,35 80,89 86,6
Měsíční úhrn srážek 21,9 24,2 116,1 53,8 45,8 81,4 74,4 68,8 102,2 25,6 112,2 103,5 85,3 27,8 17,4
Počet dnů se srážkami ≥ 0,1 mm 8 11 18 20 12 11 15 13 11 8 10 16 7 10 5
Z toho počet dnů se srážkami ≥ 1,0 mm 4 7 16 12 8 11 9 9 9 5 8 10 5 5 3
Z toho počet dnů se srážkami ≥ 10,0 mm 1 0 6 2 2 1 3 2 2 0 5 4 2 1 1

9



O D B O R N É  P Ř Í S P Ě V K Y

Graf 2: Nálet mšic na žlutou misku typu Lamberse v lokalitě Havlíčkův Brod – Občiny v letech 2007–2017

Vývoj porostů a výskyt chorob
Sázení brambor proběhlo relativně včas v ranobramborářských 
oblastech, následující chladné počasí však vzcházení a  vývoj 
porostů značně zpomalilo. Lokálně byly i některé porosty po-
škozeny mrazem. V bramborářských oblastech vlivem deštivé-
ho a  chladného počasí se však výsadba opozdila o  dva až tři 
týdny a toto zpoždění bylo na některých porostech znát i v dru-
hé polovině vegetace. I vzcházení v chladné a vlhké půdě bylo 
pomalé. Malou část porostů i přes nepříznivé podmínky se po-
dařilo založit včas. Ale vzhledem k nevyhřáté půdě jejich další 
vývoj závisel na vlastnostech pěstované odrůdy a kvalitě sadby, 
takže mnoho těchto porostů bylo mezerovitých. Mezerovitost 
byla v  letošní sezóně obecně častým jevem a  příčin bylo více. 
Častější než v  jiných letech byl výskyt abiotikóz, tedy fyziolo-
gických poškození sadby, v tomto případě způsobených silnými 
výkyvy teplot, a to nejen při přípravě sadby a po výsadbě, ale 
svůj podíl měly již extrémně vysoké teploty v loňském září. To 
se projevilo především abiotickým hlízkováním nebo tvorbou 
množství tenkých klíčků. Takové hlízy nevzešly vůbec nebo 
měly velmi sníženou energií vzcházení. Dalším méně obvyk-
lým jevem bylo v  některých případech vytvoření velmi tvrdé 
krusty na povrchu hrůbků, což bylo způsobeno nepříznivými 
vlhkostními poměry při přípravě půdy. Některé odrůdy nedo-
kázaly toto utužení půdy prorazit a byly mezerovité, zvláště po-
kud byla použita drobnější sadba. Pokud byla sadba odklíčena 
(někdy i  vícekrát vlivem nepříznivých podmínek pro sázení), 
došlo k šednutí dužniny s následným snížením klíčivosti, napa-
dením bakteriemi a vločkovitostí. Výskyt bakteriálního černá-
ní stonků byl sice poměrně častý, ale nižší, než jsme vzhledem 
k nepříznivému jarnímu počasí předpokládali. Rozvoj bakteri-
óz zřejmě částečně zbrzdily nízké teploty.

Další vývoj porostů byl dán srážkovými poměry v  jednotli-
vých regionech a ty byly, jak už bylo uvedeno, velmi rozdílné. 
Přesto lze určité zevšeobecnění uplatnit např. pro Vysočinu, kde 
s výjimkou Třebíčska byly srážky od května do července v rám-

ci dlouhodobého normálu. To by bez znalosti dalších souvis-
lostí dávalo předpoklad průměrného výskytu plísně bramboru. 
Srážky se však střídaly s  rychlým oschnutím porostů, takže 
podmínky pro plíseň bramboru nebyly příznivé. První výsky-
ty této choroby byly zjišťovány na  neošetřených plochách až 
na přelomu července a srpna po srážkách v poslední červencové 
dekádě. Měsíc srpen se srážkami silně pod normálem k další-
mu rozvoji plísně nepřispěl. Ošetřované porosty měly až do září 
ojedinělé slabé výskyty choroby. Chybějící zdroje infekce v nati 
a suchý srpen způsobily úplnou absenci plísně na hlízách a lze 
tedy předpokládat i nižší výskyt bakterióz, pokud nedojde k za-
mokření pozemků v období sklizně. Výskyt terčovité a hnědé 
skvrnitosti byl až na výjimky poměrně nízký. Jistě k tomu při-
spěla i větší pozornost pěstitelů, kterou této chorobě v posled-
ních letech věnují a ošetřují porosty příslušnými přípravky. 

Kvalitu konzumních hlíz však mohou po srpnovém přísušku 
ještě velmi zhoršit abiotikózy jako následek obnovení intenziv-
ního růstu po srážkách (kolem 20–30 mm), které spolu s ochla-
zením přišly na začátku září. Jedná se především o zmlazování, 
rozprasky, tvarové deformace a sklovitost hlíz. Pro zabránění 
kvalitativním škodám jsme proto doporučili ukončení vegetace 
konzumních brambor a brambor na výrobky. Sklizeň by měla 
následovat ihned po vyzrání slupky z důvodu omezení infekce 
vločkovitostí, stříbřitostí slupky a napadením drátovci.

Výskyt škůdců 
Nálet mšic do porostů sledovaný na žlutých miskách v lokalitě 
Havlíčkův Brod-Občiny ve  srovnání s  předchozími lety uvá-
dí graf 2 a  3. Situace byla letos naprosto opačná oproti roku 
2016, tedy velmi silný nálet, dokonce nejsilnější za posledních 
deset let, ale se slabým výskytem nejdůležitějších přenašečů 
viróz, tj. mšicí broskvoňovou a  mšicí řešetlákovou. Bude pro-
to velmi zajímavé, jak se to odrazí ve zdravotním stavu sadby. 
Prognózy v této problematice jsou poněkud obtížné ve srovnání 
s minulými lety, a to vzhledem k rozšířenému a tolerovanému 
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Graf 3: Nálet mšice broskvoňové (Myzus persicae) na žlutou misku typu Lamberse  
v lokalitě Havlíčkův Brod – Občiny v letech 2010–2017

Sadba napadená měkkou hnilobou způsobenou bakteriemiMezerovitost porostu

používání dosud neregistrovaných minerálních olejů. Tyto bez-
pochyby velmi přispěly k účinnosti ochrany proti přenašečům 
virů bramboru.

Mandelinka bramborová díky relativně stabilním podmín-
kám velmi dobře přezimovala a její výskyt byl neobvykle vyso-
ký, a to zvláště v bramborářské oblasti, kde stihla vytvořit i dvě 
generace. Často zde bylo nutné provést více ošetření. V praxi se 
opět ukázalo, že je nutné dbát na antirezistentní strategii a dů-

sledně střídat účinné insekticidní látky, a to nejen v rámci jedné 
sezóny, ale i mezi jednotlivými roky. 

Poškození hlíz drátovci kromě zamoření pozemků těmito 
škůdci bude dáno také podmínkami v závěru vegetace. Sucho 
v tomto období napadení hlíz podporuje, neboť hlízy jsou pro 
drátovce také významným zdrojem vody. Přísušek v srpnu dává 
předpoklad vyššího výskytu požerků, a  to zvláště na menších 
pozemcích, kde byla použita klasická technologie pěstování. 
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Deformace stolonů následkem utužení půdy

Tvorba dceřiných hlíz v důsledku zmlazováníAbiotické hlízkování bramboru

Šednutí dužniny po nešetrném třídění za nízkých teplot

Kolonie vajíček druhé generace mandelinkyHoložír způsobený mandelinkou bramborovou

Nitkovitost klíčů bramboru

Abiotická sklovitost hlíz bramboruKlíčky napadené původcem vločkovitostiZmlazení hlíz, deformace a rozprasky
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