Aktuality
v chemickej ochrane záhradných plodín
Spracoval: Ing. Juraj Matlák
(Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis)
Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. Ďakujeme.
Obdobie: 15.03.2019 - 21.03.2019
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Poznámky
- prvý preventívny postrek meďnatými alebo sírnatými prípravkami (Sulka)
v štádiu nalievania sa púčikov bez ohľadu na priebeh počasia; teplota v čase
postreku sa má pohybovať nad 7 °C
- na ďalšie postreky po vypučaní sa môžu použiť len organické fungicídy (Syllit)
- prvý preventívny postrek citlivých odrôd tesne pred kvitnutím, druhý ihneď
po odkvitnutí
- pre veľkovýrobu sú registrované prípravky Discus a Sulfurus; rovnakú účinnú
látku ako Sulfurus (síru) obsahujú aj v malom balení dostupné prípravky
Kumulus a Thiovit
- sírnaté prípravky neaplikovať pri teplote nad 25 °C
- prvý postrek pri pučaní, druhý pred začiatkom tvorby kvetných pukov;
- ošetrenie je potrebné len tam, kde sa zistili príznaky napadnutia rastlín
(zakrpatené a odumierajúce srdiečkové listy)
prvý preventívny postrek až na začiatku kvitnutia (keď sa otvoria prvé kvety),
druhý pri dokvitaní
všetky druhy ovocných drevín sa môžu ošetriť uvedenými meďnatými
prípravkami ešte pred vypučaním pri teplote nad 7 °C proti pôvodcom rôznych
hubových a baktériových chorôb

KARATE ZEON 5 CS - výdatný zmývací postrek všetkých ovocných drevín krátko po vypučaní, ale
MOSPILAN 20 SP
najneskôr pred kvitnutím
PREDJARNÝ
- v čase postreku sa má teplota pohybovať nad 10 °C
POSTREK
FLORASIN LIGNOVIT v oblastiach, kde bol v minulom roku zistený výskyt chlorózy, aplikujeme
Fe
uvedené hnojivo vo forme zálievky do rýh vykopaných po obvode koruny
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CHAMPION 50 WG
CUPROXAT SC
KUPRIKOL 50

stromov a ku koreňom viniča
prvý preventívny postrek v štádiu nalievania sa púčikov najmä v prípade
daždivého počasia; teplota v čase postreku sa má pohybovať nad 7 °C

KARATE ZEON 5 CS prvý postrek porastov po prvom oteplení nad 10 °C, ďalšie v 10-dňových
intervaloch najmä v miestach pravidelného výskytu škodcu aj so zmáčadlom
(DropFor, Silwet)
pleseň maková
CHAMPION 50 WG
- ak sa v poraste jesenného maku objavia plesňou makovou napadnuté rastliny,
CUPROXAT SC
celý porast sa môže dvakrát s 10-dňovým odstupom ošetriť niektorým z
KUPRIKOL 50
meďnatých prípravkov
- do postrekovej kvapaliny treba pridať aj zmáčadlo
- pri jednotení maku treba podozrivé rastliny vytrhať
Padanie
PREVICUR ENERGY preventívne ošetrenie výsevov alebo vzchádzajúcich rastlín vo forme zálievky
vzchádzajúcich
OKRASNÉ RASTLINY
rastlín
PREVICUR ENERGY
ZELENINA
Vijačka krušpánová DECIS AL OKRASNÉ postrek rastlín, na ktorých nájdeme húsenice alebo ich požerky na
RASTLINY
novonarastených výhonkoch
DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS
Červce a Štítničky DECIS AL OKRASNÉ - okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich
na okrasných
RASTLINY
čo najskôr ošetriť
rastlinách
DURSBAN 480 EC
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to
Puklice
KARATE ZEON 5 CS počasie dovolí) na balkóne či na dvore
Molica skleníková DECIS AL OKRASNÉ - okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich
na okrasných
RASTLINY
čo najskôr ošetriť
rastlinách
KARATE ZEON 5 CS - izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to
Molica
počasie dovolí) na balkóne či na dvore
lastovičníková na
okrasných rastlinách
Roztočce na
APOLLO 50 SC
- okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich
okrasných rastlinách NISSORUN 10 WP
čo najskôr ošetriť
rozprašovač
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to
NISSORUN 10WP
počasie dovolí) na balkóne či na dvore
VERTIMEC 018 EC
- prípravky Apollo a Nissorun ničia len vajíčka a mladé larvy škodcu, preto ich

okrasné rastliny

okrasné rastliny

Smrek
Smrek

treba striedať s Vertimecom, ktorý ničí všetky pohyblivé štádiá roztočcov
Strapky na
DECIS AL OKRASNÉ - okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich
okrasných rastlinách RASTLINY
čo najskôr ošetriť
DURSBAN 480 EC
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to
KARATE ZEON 5 CS počasie dovolí) na balkóne či na dvore
VERTIMEC 018 EC
Vošky na okrasných DECIS AL OKRASNÉ - okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich
rastlinách
RASTLINY
čo najskôr ošetriť
DURSBAN 480 EC
- izbové rastliny sa môžu ošetriť len v neobývaných miestnostiach alebo (ak to
KARATE ZEON 5 CS počasie dovolí) na balkóne či na dvore
roztočec smrekový APOLLO 50 SC
- smreky, ktoré boli minulý rok napadnuté roztočcom smrekovým, sa môžu
NISSORUN 10WP
ošetriť na začiatku pučania, kedy sa liahnu larvy z prezimovaných vajíčok škodcu
- uvedené prípravky sú účinné proti vajíčkam a mladým larvám
hálkotvorné
DECIS AL OKRASNÉ postrek proti prezimujúcim jedincom krátko po vypučaní, ale ešte pred začiatkom
kôrovnice (vošky) RASTLINY
tvorby šiškovitých hálok
DECIS PROTECH
OKRASNÉ RASTLINY
DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS

