Aktuality
v chemickej ochrane záhradných plodín
Spracoval: Ing. Juraj Matlák
(Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis)
Obdobie: 31.03.2014 - 03.04.2014
Plodina
broskyne

Škodlivý činiteľ
Kučeravosť listov broskýň

Prípravok
DELAN 700 WDG
EFUZINE 500 SC
SYLLIT 65 WP

egreše

Múčnatka na ríbezliach a egrešoch

HF MYCOL

jablone
hrušky

Chrastavitosť jadrovín

jahody

Roztočík jahodový

DELAN 700 WDG
EFUZINE 500 SC
FOLPAN 80 WDG
SYLLIT 65 WP
TALENT
TERCEL
ZATO 50 WG
APOLLO 50 SC
VERTIMEC 018 EC

jahody

Kvetovka jahodová

DECIS EW 50
KARATE ZEON 5 CS

Poznámky
druhý preventívny postrek uvedenými
organickými fungicídmi najmä v prípade
daždivého počasia najneskôr tesne pred
začiatkom kvitnutia broskýň
prvý preventívny postrek citlivých odrôd
tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po
odkvitnutí
prvý preventívny postrek náchylných
odrôd v najteplejších oblastiach
Slovenska tesne pred kvitnutím stromov

prvý postrek pri pučaní, druhý pred
začiatkom tvorby kvetných pukov len v
prípade zistenia zakrpatených rastlín
- škodca nahryzáva stopky kvetných
pukov jahôd vysadených najmä v
blízkosti lesov
- prípravky sa aplikujú krátko pred

marhule
ovocné dreviny
vinič

Moníliové usychanie kvetov a výhonkov SIGNUM
kôstkovín
Chloróza ovocných drevín a viniča
FLORASIN LIGNOVIT Fe

ovocné dreviny

Prezimujúci škodcovia

slivky

Grmaník slivkový

slivky

Piliarka slivková

CALYPSO 480 SC
MOSPILAN 20 SP

vinič

Akarinóza na viniči
Erinóza na viniči

SULKA K

višne
cibuľa z jesennej
výsadby
cibuľa

PREDJARNÝ POSTREK
BULLDOCK 25 EC
KARATE ZEON 5 CS
MOSPILAN 20 SP
DELAN 700 WDG
EFUZINE 500 SC
SYLLIT 65 WP

SIGNUM
Mínerka pórová

kvitnutím jahôd
prvý preventívny postrek na začiatku
kvitnutia, druhý pri dokvitaní
v oblastiach, kde bol v minulom roku
zistený výskyt chlorózy, aplikujeme
uvedené hnojivo vo forme zálievky do
rýh vykopaných po obvode koruny
stromov a ku koreňom viniča
zmývací postrek všetkých ovocných
drevín (s výnimkou marhúľ) krátko po
vypučaní, najneskôr pred kvitnutím
druhý preventívny postrek uvedenými
organickými fungicídmi najmä v prípade
daždivého počasia najneskôr tesne pred
začiatkom kvitnutia sliviek
postrek skôr kvitnúcich odrôd ihneď po
odkvitnutí; uvedenými prípravkami
zasiahneme aj proti ďalším škodcom,
nachádzajúcim sa v čase postreku na
stromoch (napr. vošky, nosániky,
šupináčiky)
postrek viniča tesne pred vypučaním
najmä v tých výsadbách, kde bol v
minulom roku zistený výskyt akarinózy
alebo erinózy
prvý preventívny postrek na začiatku
kvitnutia, druhý pri dokvitaní
zakrytie porastov bielou netkanou
textíliou ešte pred začiatkom rojenia
škodcu (v prvých dňoch apríla)

zelenina

Padanie vzchádzajúcich rastlín

Krušpán (Buxus)

PREVICUR ENERGY
DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS

izbové rastliny

Červce a Štítničky na okrasných
rastlinách

DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS

izbové rastliny

Molica skleníková

KARATE ZEON 5 CS

izbové rastliny

Roztočce na okrasných rastlinách

APOLLO 50 SC
VERTIMEC 018 EC

izbové rastliny

Strapky na okrasných rastlinách

DURSBAN 480 EC
KARATE ZEON 5 CS
VERTIMEC 018 EC

preventívne ošetrenie výsevov alebo
vzchádzajúcich rastlín vo forme zálievky
postrek rastlín po zistení húseníc alebo
ich požerkov na novonarastených
výhonkoch
- izbové kvetiny sa odporúča pravidelne
kontrolovať a v prípade zistenia škodcov
ich čo najskôr v neobývaných
miestnostiach ošetriť
- po prezimovaní treba skontrolovať aj
balkónové kvetiny a podľa potreby ich
tiež ošetriť proti zisteným škodcom
- izbové kvetiny sa odporúča pravidelne
kontrolovať a v prípade zistenia škodcov
ich čo najskôr v neobývaných
miestnostiach ošetriť
- po prezimovaní treba skontrolovať aj
balkónové kvetiny a podľa potreby ich
tiež ošetriť proti zisteným škodcom
- izbové kvetiny sa odporúča pravidelne
kontrolovať a v prípade zistenia škodcov
ich čo najskôr v neobývaných
miestnostiach ošetriť
- po prezimovaní treba skontrolovať aj
balkónové kvetiny a podľa potreby ich
tiež ošetriť proti zisteným škodcom
- izbové kvetiny sa odporúča pravidelne
kontrolovať a v prípade zistenia škodcov
ich čo najskôr v neobývaných
miestnostiach ošetriť
- po prezimovaní treba skontrolovať aj
balkónové kvetiny a podľa potreby ich

tiež ošetriť proti zisteným škodcom
izbové rastliny
Vošky na okrasných rastlinách
BI 58 EC - NOVÉ
- izbové kvetiny sa odporúča pravidelne
KARATE ZEON 5 CS
kontrolovať a v prípade zistenia škodcov
ich čo najskôr v neobývaných
miestnostiach ošetriť
- po prezimovaní treba skontrolovať aj
balkónové kvetiny a podľa potreby ich
tiež ošetriť proti zisteným škodcom
BI 58 EC - NOVÉ
Smrek
postrek proti prezimujúcim jedincom
KARATE ZEON 5 CS
ešte pred začiatkom tvorby šiškovitých
hálok
Spoločnosť Floraservis, s. r. o. sa riadi ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a týmto Vám oznamujeme, že
s Vašimi osobnými údajmi nakladáme v zmysle vyššie uvedeného zákona. Ak nesúhlasíte so spracovavaním Vašich údajov, ktoré ste
zadávali pri Prihlasovaní sa k odberu aktualít (Vaša emailová adresa), využite na zrušenie zasielania aktualít a vymazanie Vášho emailu z
nášho systému formulár "Odhlasenie z odberu týždenných aktualít" na našej internetovej stránke www.floraservis.sk

