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Přehled chorob řepy 
Hospodářsky významné choroby: 

 choroby řepy 

 fyziologické choroby 

 poškození kroupami 

 nedostatek bóru – srdéčková choroba 

 virózy řepy 

 rizománie 

 žloutenka řepy 

 houbové choroby 

 padlí řepy 

 plíseň řepná 

 cerkosporová skvrnitost listů 

 Spála řepná            



Srdéčková 

hniloba řepy 

 
neinfekční původ  
příznaky  

 odumírající 

srdéčkové listy 

 praskliny na listech 

 příčina: nedostatek B 

 

 



Rizománie 
 

   

 

 

 příznaky: 

 vadnutí řepy 

 vousatost kořene 

 

Opatření:  v OP 1x za 3 roky 

vhodná volba pozemku  

( ne težké půdy ), techniky 

výsevu 

likvidace zbytků 

 

 virus přenosný houbou Polymyxa 

betae 



Žloutenka řepy Příznaky: 

 listy žloutnou, kolem žilnatiny je pletivo 

zelené, listy jsou tuhé a křehké, při zmáčknutí 

praskají 
Příčina: 

 virus žloutenky řepy (beet 

yellows virus, BYV) přenosný 

zejména mšicí makovou a m. 

broskvoňovou nebo častější 

virus mírného žloutnutí řepy 

(beet mild yellowing virus, 

BMYV) přenosný zejména m. 

broskvoňovou 

Ochrana: 

 časné výsevy 

 likvidace plevelů a 

posklizňových zbytků 

 insekticidy proti 

přenašečům 
 



Padlí řepy 
  
Příznaky: 
• odumírající 

srdéčkové listy 

• praskliny na listech  

 

 

 

• houba Erysiphe betae 

• dochází ke  snížení 

cukernatosti (omezená 

asimilace) 

Opatření: 

Chemická ochrana dle 

MPOR 



Spála řepná  
hospodářsky nejvýznamější 

choroba 

komplexní choroba, kde se 

podílejí půdní a meteorologické 

podmínky 

Půdní parazité: 

houby rodu: 

Pythium, Fusarium, 

Rhizoctonia 

 příznaky: 

-odumírání klíčků ,  

-rostliny nevzcházejí, 

-Zaškrcení, padání rostlin 

Ochrana: moření, biologická 

ochrana 



Plíseň řepná (Peronospora farinosa) 

 
houbové onemocnění řepy, vyskytující se na semačkách, 

kdy klesá výnos semene až o 30% 

původce: houba  

příznaky- houba postihuje srdéčkové listy, na listech 

šedofialové povlaky houby 

při napadení  lodyha neroste , předčasně odumírá 

-opatření- vyšlechtění odolných odrůd 

                - chemická ochrana dle MPOR 
                 



Cerkosporiová 

skvrnitost řepy 
-poškození houbou 

Cercospora beticola 

příznaky – na starších 

listech vznikají kulaté, 

šedo-hnědé skvrny s  

červeno-hnědým okrajem, 

listy odumírají 

Opatření – šlechtění 

odolných odrůd 

správný OP, střídání 

plodin, chem.ošetření 

MPOR 



Kontrolní otázky: 

 

1.Vyjmenujte skupiny hospodářsky významných chorob řepy. 
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