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Povětrnostni' podmi'nky pro pěstováni'
brambor a prognóza plísně bramboru
v roce 2019
RNDr. Tomáš Litschmann, Ph`D.; AMET Velké Bílovice

lng. Petr Doležal, Ph.D„ lng. Ervín Hausvater, CSc.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.

Po výjimečně teplém a suchém roce 2018 došlo v loňském
roce k mi'rnému zlepšení povětrnostních podmínek z hlediska pěstování brambor. 1 když nenastal jejich návrat do mezí,

jaké se vyskytovaly v minulosti, tak alespoň do stavu, jaký tu
byl v posledních několika letech. Bylo o něco méně horkých
dnů a naopak více dnů se srážkami, přesto k ideálním povětrnostním podmínkám bylo ještě daleko a zřejmě sejich jen tak
brzy nedočkáme.
Teplota

lastí a Moravský Žižkov u Břeclavi

Povětrnostní statistiky uvádějí, že

v oblasti rano-bramborářské. Po-

loňský rok se zařaďl jako druhý

kud v roce 2018 prakticky všechny

nejteplejší v historii měření hned

měsíce od dubna až do konce roku

za předcházející rok 2018 s rozdí-

byly teplotně nadnormální, loni

lem pouhých několika desetin °C.

tomu

Z hlediska vegetačního období

teploty byly naměřeny v měsících

bylo poněkud jinak. Vyšší

však byly rozdíly podstatně vět-

únoru a březnu, dubnová teplo-

Ší, jelikož v roce 2018 se většina

ta byla již jen o trochu vyšši' než

nadnormálně teplých měsíců sou-

průměr posledni'ch let a výraznější

středíla do něj, v roce 2019 byly

ochlazeni' nastalo v květnu, jehož

výrazně teplejší mj. i měsíce v mi-

teplota byla dokonce nižší než prů-

Automatické meteorologické stanice jsou zdrojem dat pro prognózu

movegetačním období, takže sa-

měrné teploty typické pro období

a signalizaci plísně bramboru

motné vegetační období svým

druhé poloviny minulého století.

teplotním charakterem patřilo spí-

Tyto nízké teploty byly následně

o něco vyšší, než udává dlouhodo-

již méně. Odchylky teplot pro obě

Še k těm, na jaké jsme bylí zvyklí

vykompenzovány vysokými tep-

bý průměr a obdobně tomu bylo

lokality mají velmi podobný prů-

z let před rokem 2018.

lotamí v červnu, jehož průměrná

i v srpnu, jehož odchylka od prů-

běh, z čehož lze usoudít, že teplot-

teplota byla o několik stupňů vyšší

měru se pohybovala pod ,,přija-

ní charakter ročniku byl na většině

Nerovnoměrné rozložení odchylek

než v předchozím roce a Í v celo-

telnými" 2 °C. V září se odchylky

území naší republiky bez podstat-

teplot od počátku roku dokládají

planetárním měřítku se tento mě-

nějších rozdílů.

i grafy 1 a 2 se znázorněním prů-

si'c zařadíl k nejteplejším doposud

ještě více snížily, načež následovaly výrazněji nadnormální měsíce

měrných měsíčních teplot a jejich

naměřeným červnům. V červenci,

až do konce roku. Toto rozložení

Průměrné

srovnáním s dlouhodobými prů-

v důsledku několika vpádů chlad-

teplot zapříčínilo, že rokjako celek

do srpna, tedy po většinu vegetač-

měry za různá období pro Hav-

nějšího vzduchu, došlo k tomu, že

byl opravdu teplotně výrazně nad-

ni'ho období pěstování brambor

líčkův Brod v bramborářské ob-

jeho průměrná teplota byla jenom

normální, avšak vegetační období

(graf 3), se v průměru pohybovaly

mi průměr l935-2014

-odchylka od průměru l935-2014

ii..i 2019

teploty

od

dubna

-odchylka od průměru l951-1980

-průměr 1998-2018

H průměr 2005-2014
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Srážky

a vjižni' Části Vysočiny, avšak v srp-

Poněkud lepši` oprotí předchozí-

nu se vláhová bilance na severni'

mu

Moravě výrazně zlepšila. Z hledís-

roku byla síi:uace Í u srážek,

ačkoliv Í v roce 2019 měla ještě

ka absolutních hodnot srážkových

daleko k ideálnímu stavu. Kumu-

úhrnů nejvíce napršelo v oblasti

lativní úhrny, tj. postupné sčítání

Žd.áru nad Sázavou a Nového Měs-

jednotlivých denních úhrnů srá-

ta na Moravě, na opačném konci

žek, znázorněné na grafu 6, uka-

řady se pak nachází Jihlava a tra-

zuji', že se na zpracovaném územi'

dičně Znojemsko reprezentované

naší republiky projevovaly rozdíly

stanicí v Kuchařovících. Dosažené

jak v celkovém množství srážek,
tak i v jejich časovém rozložení.

úhrny srážek by se na mnoha lo-

Zimní měsíce byly srážkově vydat-

však zapotřebi. mít na paměti i již

ně/ší, což umožnilo vytvořít v půdě

uvedené zvyšování teplot vedoucí

kalitách mohly zdát dostačující, je

alespoň nějakou zásobu do začát-

k zvýšené evapotranspiraci. Vyšší

ku jarni`ho období. Během něj však

teploty v mimovegetačním obdo-

již prakticky nepršelo, což doklá-

bí vedou k výparu vláhy i v těchto

dají vodorovné úseky čar na gra-

měsících a k poklesu půdní vlh-

fu, táhnoucí se na většíně lokalit

kosti, tedy jevu, jež se v minulosti

od poloviny března až do konce

většinou nevyskytoval, půdní vlh-

dubna. Květen byl opět vodnějši'

kost zači'nala klesat až s rozvojem

a ve spojení s nižšími teplotami

vegetace koncem dubna.

vzduchu došlo i k pozvolnému do-

na úrovni let 2016 a 2017 v závis-

plňováni' vláhy ve svrchních vrstvách půdy. V průběhu června jich

Kombinace teplotních a vlhkost-

ale zase v důsledku nižši'ch srážek

ty jsou na grafech 7 a-d. V podstatě

a vyšších teplot začalo ubývat. Mžl

komplexní formou potvrzují výše

ši' úhrny srážek v červnu a červenci

uvedené údaje hovoři'cí o chlad-

byly zejména na severni' Moravě

ném a vlhkém jaru, suchém a tep-

ních podmi'nek pro vybrané lokali-

teploty posledni`ch let (s výjimkou

losti na lokalítě. Mezi těmito ročni'-

roku 20i8) v celém našem prostoru

ky byl poměrně malý rozdíl a tvo-

asi o i,8 °C vyšší, čemuž odpovídá

ří pravděpodobně jíž něco, co by

posun v nadmořské výšce přibliž-

se dalo označit jako nový teplot-

ně o 180 m. S tím je zřejmě již mož-

ní standard. Rok 2015 byl teplejší

no počítat při volbě pěstovaných

a samozřejmě výrazně teplejší byl

plodin a jejich odrůd a volít ty
s vyššímí nároky na teplotní sumy.

taky rok 2018.

Se zvyšováním teplot samozřejmě
Zvyšování

teplot

v

souvislosti

souvÍsÍ i posun výskytu hmyzích

s globální změnou klimatu se od-

škůdců do vyšších poloh, popří-

ráží i ve změně vegetačních pá-

padě nárůst počtu jejich genera-

sem. Neposouvaji' se jenom lesni`

cí v nižších polohách. U brambor

vegetační stupně, kde je v sou-

mezi ně patřízejména mandelinka

časnosti tento posun zřejmě nej-

bramborová. Začínají se objevovat

viditelnější, avšak i na ostatních

v důsledku tohoto posunu i nové

-Jihlava

plochách

invazivní druhy z teplejších oblastí,

- Kuchařovice

ve vyšších nadmořských výškách

nalézající u nás vhodné podmínky

-Lichnov

přibližují k těm, jež se v minulosti nacházely o několik set metrů

ke svému životu.

ni'že. Pokles teploty s nadmořskou

Poměrně chladný květen byl do-

výškou je u nás víceméně rovno-

provázen na některých místech

měrný a neměni' se aní se změnou

Í pozdnějším výskytem přízemních

se

teplotní

poměry

Srážky (m m)

-FM
-----

-Nové Město n. M.

- Žd'ár n s .---H_ Brod

klimatu, co se však výrazněji mění

mrazíků. Zatímco na jižní Mora-

je celkový posun těchto při`mek

vě (Hrádek, Moravský Žižkov) byly

směrem k vyšším hodnotám. Ná-

naposledy zaznamenány ve druhé

zornou ukázkou tohoto jevu je

dekádě dubna, v oblasti Vysočíny

graf 4 dokládající, že oproti poměrům před 100 lety jsou průměrné

se vyskytly až v polovině května
(graf 5).
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lém červnu a červencí a proměnli-

tualizaci. v průběhu vegetační se-

vém srpnu. Za povšimnutí stojí graf

zony. Pro vybrané lokality jsou

pro Hrádek na Znojemsku (graf 7c),

výstupy této metody znázorně-

kde byly brambory pěstovány pod

ny na grafech s až 11. K prvním

závlahou a po většinu vegetačni'-

infekčním

ho období se pro ně podařílo za-

na rozhraní druhé a třetí červno-

jistit dostatečnou vlhkost půdy.

vé dekády. K projevům choroby

periodám

loni

došlo

S klesající nadmořskou výškou po-

docházelo v tomto období však

chopítelně vzrůstá i počet teplých

jenom výjímečně na příhodných

dnů, v nichž se již brambory neci'-

lokalítách s dostatečnými zdroji

tí komfortně, nejvíce jich je tedy

infekce, avšak i na těchto místech

v Hrádku.

nastala poměrně rychlá eradika-

ce patogena v důsledku suchého

Počasí a výskyt
plísně bramboru

počasí s poměrně vysokými tep-

S průběhem povětrnostni`ch pod-

a déletrvající infekční períody se

mínek velmi úzce souvisi` i výskyt

vyskytly na začátku srpna, po je-

chorob a škůdců. Poměrně dob-

jichž ukončení byly zjištěny výsky-

ře jsou zpracovány podmi'nky pro

ty plísně opět na lokalitách bud.

výskyt plísně bramboru, neboť

neošetřovaných, anebo s vhodný-

ještě v nedávné minulosti, kdy
byly srážky Četnější a vydatnější,

mi mikroklimatickými podmínka-

představovala významnou choro-

tovala i v minulých letech.

lotami. Další poměrně výraznější

mi, na nichž se plíseň častěji vysky-

bu brambor. V našich oblastech

byla v posledních letech za úče-

Do roku 2014 se většinou první vý-

lem jeji' signalizace vypracována

skyty pli'sně objevovaly na kont-

metoda indexu, která je k ďspo-

rolni'ch neošetřovaných plochách

zici členům Poradenského svazu

po proběhnutí prvních infekčni`ch

Bramborářský kroužek na jeho

period. V následujících suchých
a teplých letech se však plíseň ob-

webových stránkách s denní ak-

40

Plíseň bramboru v nati

ci globálni. změny klimatu, včetně

jevila většínou až po výraznějších
letních infekcích, ovšem za před-

jejích variability, vyvolává celou

pokladu, že na počátku vegeta-

řadu otázek a obav ohledně bu-

ce byl výskyt infekční periody,

doucího vývoje. Stále častěji se vy-

přičemž loňský rok byl jenom potvrzeni`m tohoto pravidla.

skytu/Í roky se silně anomálními

hodnotami v některé charakteris-

tíce, at' již jsou to vysoké teploty,

Co bude dál?

při'valové deště, nedostatek srá-

Rychlost, s jakou se mění pově-

Žek a jejich nerovnoměrné časo-

trnostní podmínky u nás v rám-

vé rozloženi`, pozdní jarni' mrazi`ky
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apod. To vše vyvolává celou řadu

nutných

adaptačních

opatření

potravin, a to i v celoplanetárním
měřítku.

vedouci'ch k udržení zemědělské

Jestliže byla v minulosti vědou spí-

Příspěvek vznikl na zókladě výsled-

Še pro několík vážných zájemců

ků v rámci institucionální podpo-

a málokdo o ní věděl, v současnos-

ry na dlouhodobý koncepční rozvoj

produkce. Neboť tak jak během

Jednou z mála

pozitivních věcí

tí se dostává do popředi' zájmu ve-

několika málo let praktícky zkola-

na celé této situaci je skutečnost,

řejnosti a nastoluje závažné otázky

výzkumné organizace reg. Č. MZE-R01620

bovaly smrkové porosty na větši-

že klimatologie /ako věda se z ob-

ohledně budoucího vývoje nejen

i'

ně našeho územi', cožještě nedáv-

lasti spi`še popisné klimatografie

klimatu a poskytuje podklady pro

jejích případné zodpovědění.

no málokdo předpokládal, může

vypracovala do stavu, kdy umož-

zcela nečekaně dojít k výraznému

ňuje predikovat a modelovat před-

narušení některého z dalších eko-

pokládaný vývoj klimatu v závíslosti na chováni' lidské společnosti.

systémů nezbytného pro produkci

@
ADAMA
ADAMA CZ s.r.o. hledá vhodného

kandidóta, kandidátku na pozici

Obchodní ředitel
v oblasti prodeje při'pravků na ochranu rostlin

Předpoklady
• výborné manažerské a komunikační schopnosti
• zkušenosti s plněním náročných obchodních cílů

• samostatnost, zodpovědnost, spolehlívost
• schopnost týmové práce a řízení obchodního týmu
• orientace v problematice přípravků na ochranu rostlin
• dobrá znalost dístribuční sítě
• časová flexíbilita

• velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, SAP)
• velmi dobrá znalost anglického jazyka

Nabízíme
• zajímavou a zodpovědnou práci u nadnárodni'
společnosti
• nadstandardní finanční ohodnoceni'
• služební vůz, mobilní telefon, notebook o dalši'

benef,ty
• možnost podílet se na globálním růstu značky ADAMA

• po zapracování možnost home office
Nabi'dky se strukturovaným žívotopisem a průvodním
dopisem v českém a anglickém jazyce zasílejte prosi'm
na adresu:

Adama CZ s r.o„ k rukám lng. Pavla Kratochvíla,
Pražskó ó3ó, 252 41 Dolní Břežony,

nebo na e-mail: pavel.kratochvil@adama.com

Termín nóstupu: říi.en 2020
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