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Úvod
V posledných rokoch sa záhradkári prispôsobili pracovným metódam
komerčných
záhradníkov
a poľnohospodárov.
Pomocou
rozsiahlych
výskumov sa vyvinuli nové metódy pestovania vedúce k zvyšovaniu úrod a
k zníženiu strát spôsobených chorobami a škodami. Väčšina takýchto metód
bezpochyby vyhovuje aj záhradkárom, ale bolo by chybou bezpodmienečne
napodobovať zárobkových záhradníkov. Veľmi často sa to stáva najmä na
úseku ochrany rastlín. Len čo sa vyvinie nový chemický prostriedok pre
komerčné potreby, objaví sa z neho slabo zriedený variant aj
v záhradkárskych predajniach s odporúčaním, že
svojimi
účinkami
predstihne všetky konkurenčné prípravky.
Treba však uvážiť rozdielne nároky záhradkárov a veľkovýrobcov. Zatiaľ čo
veľkovýrobcovia ovocia a zeleniny sa ženú za úrodnejšími formami rastlín
prinášajúcimi vyšší zisk, záhradkári sa snažia dopestovať ovocie a zeleninu
bez chémie, s dobrou chuťou. Ak má napr. veľkopestovateľ vysadených
niekoľko hektárov kapusty napadnutej húsenicami, neostáva mu iné, ako
striekať. Záhradkár, ktorý má dva alebo tri riadky kapusty, chemikálie
nepotrebuje. Stačí mu prejsť sa dva alebo tri razy za týždeň pomedzi riadky
kapusty, húsenice vyzbierať a vhodným spôsobom zlikvidovať. Tak isto
možno dobre miereným prúdom mydlovej vody bleskurýchlo spláchnuť
listové vošky z ruží.
V prírodnej, biologickými metódami obhospodarovanej záhrade sa
bezpochyby nevyskytnú také problémy s chorobami a škodcami ako
u pestovateľa monokultúr. Tam , kde sa veľké plochy rok čo rok vysádzajú
rovnakou plodinou, môžu sa ľahko explozívne rozšíriť choroby a škodcovia,
ktorí tu nachádzajú výborne podmienky a nemajú prakticky nijakú
konkurenciu. Záhradka s množstvom rozličných rastlín naproti tomu priláka
mnohé voľne žijúce živočíchy ako hmyz, vtáky a drobné cicavce, a tak sa
vytvorí prirodzená rovnováha. Pritom pestrice a lienky konzumujú vošky,
vtáky ničia húsenice atď. Neexistuje hmyz, huby alebo baktérie, ktoré by
nemali prirodzených nepriateľov a preto sa nemôže niektorý druh
neprirodzene premnožiť. Z toho vyplýva, že hmyz ani huby nespôsobujú viac
v záhradke nijaké škody. Choroby a škodcovia sa budú stále pokúšať
o uchytenie sa v našej záhrade. Najlepším prostriedkom proti tomu je
prevencia a na tú existuje veľa mechanických možností. No i za priaznivých
podmienok môžu nastať prípady, v ktorých sa úplne nezaobídeme bez
pesticídov. K prostriedkom predovšetkým biologickým by sme však mali
siahnuť len vtedy, keď všetky ostatné pokusy zlyhajú.
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Čo je to „Integrovaná ochrana rastlín“ ?
Integrovaná ochrana rastlín je spôsob, ktorý využíva všetkých
ekonomicky, ekologicky a toxikologicky prijateľných metód k udržaniu
škodlivých činiteľov pod hladinou škodlivosti, pri ktorom sa zámerne
uprednostňuje využitie prirodzených regulačných faktorov.
Racionálne
využitie
kombinácie
pestovateľských,
biologických,
biotechnologických a chemických opatrení, pri ktorých je použitie prípravkov
na ochranu rastlín obmedzené na minimum. Cieľom je udržať populáciu
škodlivého organizmu pod úrovňou ekonomicky neprijateľného poškodenia
alebo straty. Pestovateľské opatrenia majú predovšetkým obmedziť vhodnosť
podmienok pre šírenie škodlivého organizmu a zvýšiť prirodzenú odolnosť
rastliny voči napadnutiu. Súčasťou integrovanej ochrany je uplatnenie
odolných odrôd. Významné je zámerné využitie prirodzených nepriateľov
škodlivých organizmov, najmä živočíšnych škodcov. Chemické opatrenia
musia byť minimalizované a dôsledne uplatnené v systéme usmernenej
chemickej ochrany.
Pestujeme ovocie v systéme integrovanej ochrany. Jedná sa o súbor
ochranných a bezstresových pestovateľských opatrení, ktorý je zameraný na
ochranu samotnej rastliny a nie len na ničenie škodlivého organizmu.
Ochrana ovocných drevín sa nerealizuje len chemickými postrekmi, ale do
sadov sa prinášajú dravé roztoče, ktoré ničia škodlivé roztoče, používajú sa
feromónové lapače, rôzne feromónové prostriedky na pomýlenie škodlivých
organizmov, a pod.
Veľmi dôležité sú preto pravidelne zaznamenávané signalizácie a z tohto
vyplývajúce prognózy. Napríklad, na presné stanovenie infekčného tlaku
pred chrastavitosťou sa využívajú údaje namerané v meteostaniciach
umiestnených v sadoch. Tieto informácie ďalej softwér vyhodnotí a
upozorňuje pestovateľov kedy je potrebné pristúpiť k chemickej ochrane.
Integrovaná ochrana neznamená bioprodukciu, ale ide o rozumné používanie
chemických látok, ktoré neusmrtia všetky užitočné organizmy žijúce v sade.
Takto sa vypestuje kvalitné, zdraviu neškodné ovocie.
V rámci správnej farmárskej praxe musia pestovatelia:
♣ používať len dovolené prípravky na ochranu rastlín,
♣ aplikovať len povolené hnojivá
♣ skladovať a manipulovať s hnojivami a chémiou vhodným spôsobom, tak
aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, alebo zdravia
pracovníkov,
♣ realizovať opatrenia znižujúce pôdnu a vodnú eróziu,
♣ viesť písomné záznamy o všetkých vykonávaných činnostiach.
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Kto môže uplatňovať integrovanú ochranu rastlín
Každý záhradkár, ktorý sa rozhoduje pre niektorý zo smerov integrovanej
ochrany si musí uvedomiť, že pri bezchemickom pestovaní je riziko nižších
úrod ovocia, zeleniny a zemiakov, čo pri väčšej pracnosti tohto výrobného
postupu znamená zvýšenie nákladov na jednotku produkcie. Preto
v hospodársky vyspelých krajinách len malá časť pestovateľov pestuje
plodiny bez použitia chemických prípravkov. Sú to zanietenci, ktorí i napriek
uvedeným nevýhodám si chcú dopestovať biologicky zdravú zeleninu
a ovocie.
V radoch stúpencov biozáhradkárenia sú však takí, ktorí urobili kompromis
a rozhodli sa pre striedmejšie, uvážlivejšie, šetrnejšie a citlivejšie narábanie
s chemickými prostriedkami a priemyselnými hnojivami. To preto, lebo
viacerí odborníci sa domnievajú, že absolútne odmietanie všetkých
chemických prípravkov nie je tým najvhodnejším riešením návratu
k prirodzenejšiemu hospodáreniu na pôde v záhrade.
Záhradkár, ktorý začína budovať záhradku na novom pozemku, sa musí
predovšetkým rozhodnúť pre určitý typ záhradky a jej celkové usporiadanie.
Niektorí sa rozhodnú buď pre budovanie ovocnej záhradky, alebo pre
budovanie zeleninovej s jahodami a iní pre čisto okrasný typ záhradky.
Väčšina záhradkárov, najmä tých, ktorí majú pozemky pri rodinných
domoch a v záhradkových osadách volia obyčajne kombinovaný typ –
záhradku rozdelenú na úžitkovú a na okrasnú časť, prípadne i rekreačnú.
Poučení od prírody, ktorá nepozná monokultúry ale len zmiešané rastlinné
spoločenstvá, môžeme v biozáhradke kombinovať zeleninu, ovocné porasty,
zemiaky, vinič hroznorodý, aromatické a liečivé rastliny s kvetinami,
okrasnými drevinami a trávnikmi. Jednotlivé druhy rastlín sa v takomto
spoločenstve vzájomne podporujú a zároveň chránia pred nadmerným
napadnutím chorobami a škodcami. Ochranné pôsobenie zmiešaných
porastov proti hmyzu spočíva v tom, že sa v nich oslabuje orientácia škodcu
pri vyhľadávaní hostiteľskej rastliny podľa čuchových vnemov, ktoré sú pri
hmyze rozhodujúce. Viacerá rastliny vylučujú tzv. fytoncídy, ktoré ničia
baktérie a zárodky plesní.
Pri plánovaní výberu a rozmiestnenia jednotlivých druhov rastlín v záhradke
musíme počítať s tým, že úroda v záhrade s integrovanou ochranou je
v dôsledku vylúčenia prevažnej časti priemyselných hnojív a chemických
ochranných prostriedkov obyčajne nižšia zhruba o 10 až 30%. Je na každom
záhradkárovi, do akej miery chce využívať poznatky integrovanej ochrany
rastlín a následne ju aplikovať vo svojej záhradke. Miera využitia je daná
celkovou vyspelosťou záhradkára a jeho životnými prioritami, kde veľkú
úlohu zohráva jeho pohľad na budúce generácie z hľadiska zdravia a výživy.
Čím vyššia je táto otázka v hodnotovom rebríčku záhradkára, tým je aj
aplikácia integrovanej ochrany v prípade záhradkárskej činnosti vyššia a je
jej venovaná aj patričná pozornosť.
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Aké sú možnosti aplikácie z hľadiska rajonizácie
V posledných rokoch je ekologické pestovanie ovocných drevín čoraz
frekventovanejším pojmom, nielen medzi záhradkármi, ale aj veľkovýrobou.
Zahraničné skúsenosti a opakované návštevy viacerých veľkopodnikov na
báze ekologickej produkcie však poukazujú na fakt, že pestovanie ovocia
výlučne ekologickým spôsobom je pre producenta neekonomické. Ostáva však
veľmi vhodným doplnkom pri konvenčnom, alebo integrovanom pestovaní
ovocia.
Svoje
najlepšie
uplatnenie
nachádza
v
záhradkách.
Pri tomto systéme pestovania ovocných drevín nie je povolené používanie
chemických postrekov na ochranu proti chorobám, škodcom a burinám,
taktiež je vymedzený sortiment hnojív, ktoré je možné pri tomto systéme
použiť.
Medzi biologické spôsoby ochrany patrí súčasný trend zavádzania nových,
rezistentných a tolerantných odrôd do pestovania, na ktorých sa neprejavujú
príznaky najvýznamnejších chorôb. Najčastejšie sú to odrody jabloní, z
ktorých odporúčame najmä odrody Topaz, Rubinola, Selena, Prina,
Florina, Angold a mnohé iné. Zo sliviek odporúčame celý rad nemeckých
šľachtení, ako napr. Tegera, Katinka, Hanita, Tipala, Jojo, Tophit, Elena
a iné. Najčastejšou ochranou okrem rezistentných a tolerantných odrôd je
využívanie prirodzených nepriateľov chorôb a škodcov.

Rezistentná odroda Rubinola našla svoje uplatnenie aj vo veľkovýrobe.
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Už všeobecne známe sú dravé roztoče (Typhlodromus pyri), ktoré sa
umiestňujú na stromy vo filcových pásoch, kde sa rozmnožujú a expandujú
za potravou. Larvy zlatoočky obyčajnej (Chrysoperla carnea) sa používajú na
likvidáciu mnohých druhov vošiek, ale aj iného hmyzu. Dravá lienka
Cryptolaemus montrouzieri sa používa v biologickej ochrane najmä na
okrasných drevinách proti červcom z rodov Pseudococcus a Planococcus, ale
pri výskyte na ovocných drevinách ju možno s úspechom použiť.
Najvýznamnejším parazitoidom v poľných podmienkach je vajíčkový parazit
Trichograma (najmä druhy Trichogramma evanescens, T. cacoeciae, T.
dendrolini), ktorý kladie vajíčka do vajíčok škodcu a z vajíčok škodcu sa
neliahnu larvy škodcu, ale imága vajíčkového parazitoida. Používa sa proti
obaľovačovi jablčnému (Cydia pomonella). V ovocných sadoch bol proti
vlnačke krvavej (Eriosoma lanigerum) do Európy introdukovaný parazitoid
vlnačky krvavej Aphelinus mali a proti štítničke nebezpečnej parazitoid
Prospaltella perniciosi.

Účinným biologickým opatrením je voľba nízkokmenných, vzdušných tvarov
(štíhle vreteno), ktoré sú menej napádané chorobami, ale aj škodcami.

Najčastejšie používaným patogénom hmyzu je baktéria Bacillus thuringiensis.
B. thuringiensis ssp. Kurstaki (prípravky Dipel, Biobit FC, Biobit WP) je
účinný proti larvám motýľov (obaľovač púčikový - Spilotana ocellana,
obaľovač záhradný - Argyroploce variegana, obaľovač jablčný - C. pomonella,
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mníška zlatorítka - Euproctis chryssorhoea, mníška veľkohlavá - L. dispar,
priadkovec obrúčkavý - Malacosoma neustrium, spriadač americký Hyphantria cunea, piadivka jesenná - Operophtera brumata) a to nielen na
ovocných drevinách.

Rezistentná odroda Katinka pochádza zo šľachtenia prof. Hartmanna
a dozrieva v druhej polovici júla.

Z vírusov sa najčastejšie využíva granulóza obaľovača jablčného (C.
pomonella), ale ich príprava je v porovnaní s bakteriálnymi a hubovými
prípravkami pomerne drahá. Vírusy sa množia len v živých organizmoch a
preto
na
ich
množenie
je
nutné
chovať
hostiteľa.
Proti škodlivému hmyzu sa tiež využívajú prípravky obsahujúce
entomopatogénne háďatká. Sú známe prípravky účinné proti obaľovačovi
jablčnému (C. pomonella, mlynárikovi kapustnému - P. brassicae a ďalším
škodcom. Háďatká z rodu Heterorhabditis sa používajú proti nosánikovi
ligurčekovému (O. ligustici) a nosánikovi ryhovanému (Otiorrhynchus
sulcatus) na okrasných rastlinách, jahodách, viniči a ďalších plodinách.
Medzi fyzikálne spôsoby ochrany patrí v produkčných a už rodiacich
výsadbách napr. ochrana proti neskorým jarným mrazom vo forme
protimrazovej závlahy, alebo zadymovania, či ohrievania vzduchu rôznymi
metódami, ktoré nahrádzajú chemické postreky na zvýšenie mrazuodolnosti,
alebo na oddialenie kvitnutia.
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Mechanické spôsoby ochrany rastlín v sebe zahrňujú opatrenia na priamu
likvidáciu napadnutých častí, prípadne celých rastlín. Ochrana sa robí v
čase vegetačného pokoja, ale aj cez vegetáciu. Patrí sem už spomínaný rez
múčnatkou, spálou, monilózou, nekriou, apoplexiou a inými chorobami
napadnutých častí, je možné likvidovať aj celé konáriky ak sú kalamitne
napadnuté nejakým škodcom. Veľmi dôležitým preventívnym opatrením je
pozberanie opadaného lístia a mumifikovaných plodov v jesennom období.
Tieto zvyšky sú rezervoárom spór pre nasledujúcu vegetáciu.
Aj keď sa nám podarí dopestovať ekologické ovocie, alebo ovocie, ktoré
kupujeme ako ekologické, pozorujeme, že je oveľa menej vzhľadné, ako
ovocie dopestované konvenčným spôsobom, plody sú menšie, menej
vyfarbené, veľkostne aj tvarovo nevyrovnané a v čom je najväčší rozdiel, je
cenovo oveľa nevýhodnejšie ako konvenčne, alebo integrovanou cestou
dopestované ovocie. Žiaľ, v súčasnosti sa konzument nepozerá na kvalitu,
resp. pôvod a spôsob dopestovania, ale väčšina v prvom rade na cenu.
Samozrejme toto platí pre konzumentov, ktorí nemajú ovocie z vlastnej
produkcie.
Trend, že ekologicky dopestované ovocie je drahšie ako konvenčne
dopestované pretrváva aj v ovocinársky vyspelejších krajinách. Je to dané
tým, že takto dopestované ovocie vyžaduje oveľa viac ručnej a mechanickej
práce, ktorá je ešte vždy najdrahším prostriedkom nielen v ovocinárskej
výrobe.

Siete proti krupobitiu môžu byť v záhradkách použité aj napr,. proti obaľovačovi jablčnému.

Najmä v sadoch s ekologickou produkciou, kde nepoužívame chemické
postreky sa uplatňujú postupy biologickej ochrany, kde sa využívajú
prirodzení
nepriatelia
chorôb
a
škodcov
na
ich
likvidáciu.
Takto sa veľmi úspešne integrovali do spôsobov biologickej ochrany už
spomínané rôzne roztoče, baktérie, huby, ale aj hmyz, vírusy, sterilizácia
samčekov, hormonálne prípravky a iné spôsoby, ktoré nachádzajú väčšie či
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menšie uplatnenie v ovocinárskej praxi a sú porovnateľné s inými druhmi.
Okrem toho sa využívajú preventívne opatrenia na ochranu, ktoré sa týkajú
agrotechniky a ošetrovania pôdy. Rastu burín sa napr. zabraňuje ich
mechanickým ničením, alebo mulčovaním namiesto chemických postrekov.
Opatrenia pri reze a tvarovaní, napr. tzv. protimúčnatkový rez znižuje
škodlivé pôsobenie tejto choroby. Spočíva v mechanickom odstraňovaní
napadnutých letorastov. K preventívnym opatrením patrí veľmi účinný letný
rez, ktorým odstraňujeme zahusťujúce letorasty, ktoré jednak bránia svetlu
v prístup do koruny a na druhej strany svojou prítomnosťou zvyšujú
vzdušnú vlhkosť, ktorá je vhodná pre rozvoj a šírenie chorôb.

Zelenými prácami (letné rezy, vylamovanie) bojujeme veľmi účinne
proti významným hubovitým chorobám a naviac, prístupom svetla
zabezpečujeme optimálnu diferenciáciu kvetných pukov pre nasledujúcu vegetáciu.

Na likvidáciu škodcov možno použiť lepenkové pásy, podobné ako pri
signalizácií náletu škodcov, ale v tomto prípade umiestňujeme na strom viac
lapačov.
Veľmi účinným opatrením je podpora operencov v sade. Do radov môžeme
umiestňovať
miesta
na
hniezdenie
vo
forme
vtáčích
búdok.
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Agrotechnické spôsoby ochrany
Osevné postupy
Pestované druhy a odrody záhradných rastlín musia čo najviac zodpovedať
miestnym pôdnym a klimatickým podmienkam a byť na ne adaptované. Pri
výbere jednotlivých druhov a odrôd dáva záhradkár prednosť odrodám čo
najviac odolným proti chorobám a škodcom. V záhradke možno úspešne
spoločne pestovať zeleninu, koreniny, liečivé rastliny, zemiaky, ovocné
stromy a kry, vinič a okrasné rastliny. Prax záhradkárov potvrdila, že
kombinované pestovanie rastlín prináša v porovnaní s monokultúrnym
pestovaním väčší efekt, najmä ak sa uplatňujú poznatky alelopatie a nové
biologické pestovateľské metódy. Osevné postupy v záhradke majú byť čo
najpestrejšie a z uvedených úžitkových rastlín majú obsahovať i rastliny na
zelené hnojenie a dočasne zatrávnené plochy. Záhradkár, ktorý chce
vyprodukovať zdravé produkty, musí dbať na to, aby jeho záhrada nebola
v blízkosti zdrojov znečistenia, aby jeho prostredie nebolo zaťažené
škodlivinami a aby mal k dispozícii nezávadnú závlahovú vodu.
V záhradke dôsledne dodržiavame osevné postupy a sledy, v ktorých volíme
správne predplodiny a následné plodiny. Pod osevným postupom rozumieme
cieľavedomé rozmiestnenie plodín na určitom pozemku v ohraničenom
časovom období. Pod osevným sledom rozumieme výber predplodiny, hlavnej
plodiny a následnej plodiny v jednom vegetačnom období. Pri intenzívnych
záhradkárskych osevných postupoch treba pozemok maximálne využiť počas
celého vegetačného obdobia a nenechávať pôdu ani dočasne úhorom. Ak na
tej istej ploche pestujeme súčasne dve alebo viac plodín, hovoríme
o pestovaní hlavnej plodiny s medziplodinami. Pri takomto spôsobe
pestovania musíme dbať na to, aby po zbere predplodiny zostal čas na
prípravu pôdy pre hlavnú plodinu. Trváce alebo viacročné druhy zeleniny
(špargľa, rebarbora) a jahody sa zaraďujú mimo osevného postupu.
Pri zostavovaní osevného postupu zohľadňujeme požiadavku príslušnej
plodiny alebo druhu zeleniny na výživu, predovšetkým na použitie
hospodárskych hnojív, najmä maštaľného hnoja a kompostov. Hovoríme
pritom o zaraďovaní plodín do jednotlivých tratí.
Do
p r ve j
t r at e
zaraďujeme plodiny, ktoré sú na výživu
najnáročnejšie (hlúboviny, plodová zelenina, zemiaky, zeler a pór).
Do d r u h e j
t r a t e zaraďujeme väčšinu ostatných druhov zeleniny
(predovšetkým koreňovú zeleninu a cibuľoviny), ktoré neznášajú čerstvý
maštaľný hnoj, dobre však využívajú mineralizované živiny, ktoré zostali
v pôde po plodinách prvej trate.
Do t r e t e j
t r a t e zaraďujeme plodiny najmenej náročné na výživu
(najmä záhradné strukoviny), ktoré dobre zúžitkovávajú zvyšok živín z pôdy.
Ak sa hnojí maštaľným hnojom len každé štyri roky, možno plodiny druhej
trate (najmä cibuľoviny) pestovať v tretej trati a záhradné strukoviny až
v štvrtej trati.
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Plán výsadby pri trojročnom striedaní plodín

Všetky trváce druhy zeleniny zaradíme na osobitný záhon a nezahrnieme ho
do striedania plodín (záhon D). Sem patria reberbora, topinambur, artičoka,
špargľa, koreniny a pod.
Medzi predplodiny zaraďujeme :skorý hrášok, skorú karotku, skorý kaleráb,
reďkovku, šaláty, špenát a ďalšie.
Medzi hlavné plodiny zaraďujeme :
♣ zo skorých : zelenú fazuľku, hrášok, cesnak, šalátové uhorky, skoré
zemiaky, skoré hlúboviny, koreňovú zeleninu a pod.
♣ z letných : zeler, rajčiaky, uhorky nakladačky, cukety, cukrovú kukuricu,
cibuľu, letné hlúboviny a pod.
♣ z jesenných a zimných : kapustu, pór, ružičkový kel a ďalšie.
Medzi následné plodiny zaraďujeme najmä : šaláty, čiernu reďkev, zimnú
endíviu, pekinskú kapustu, fenikel a ďalšie.
Pri tradičnom pestovaní zeleniny sa obvykle uplatňuje trojhonový osevný
postup s využitím maštaľného hnoja.
V prvej trati po hnojení maštaľným hnojom dávkou do 10 kg.m2 alebo
kvalitným kompostom obohateným hnojom domácich zvierat do 12 kg.m2
pestujeme najmä : hlúboviny, plodovú zeleninu, zeler, skoré zemiaky a
lahôdkovú kukuricu.
V druhej trati pestujeme koreňovú zeleninu, cibuľoviny, cviklu, listovú
zeleninu a reďkovku.
V tretej trati pestujeme strukoviny, šalát, špenát a prípadne cibuľoviny
(rastliny, ktoré neznášajú priame hnojenie maštaľným hnojom a vysoký
obsah dusíka v pôde).
Znášanlivosť rastlín (alelopatia)
Okrem vhodného striedania rastlín v záhrade je dôležité, aby záhradkári
kombinovali pestované plodiny tak, aby sa obmedzil vzájomný brzdiaci vplyv
rastlín a naopak využil sa ich podporný – stimulačný vplyv. Z pestovateľskej
praxe poznáme, že niektoré rastliny priaznivo ovplyvňujú iné susedné
rastliny tým, že svojou arómou odpudzujú niektorých škodcov, alebo
pomáhajú získať susednej plodine lahodnejšiu chuť, prípadne lákajú do
záhrady včely a ostatný solitérny hmyz. viaceré rastliny vylučujú do pôdy
a okolitého ovzdušia určité látky, ktoré ovplyvňujú rast susedných
a i následných rastlín a to jednak pozitívne, ale v niektorých prípadoch
i negatívne. Vzájomné pôsobenie rastlín vedecky preskúmal nemecký botanik
Hans M O L I C H
a svoj systém nazval alelopatia. Každý záhradkár by
ho mal poznať a využiť pri kombinovaní druhov a odrôd, a to súčasne
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pestovaných rastlín ale i predplodín a následných plodín. Využitím vhodných
kombinácii jednotlivých druhov zeleniny môže záhradkár dosiahnuť väčšiu
a kvalitnejšiu úrodu pri súčasnej regenerácii pôdy na tom istom
pestovateľskom záhone.
Ako príklad kladného ovplyvňovania rastlín v záhradke uvádzame niektoré
druhy zeleniny, kvetín, aromatických a liečivých rastlín, ktoré odpudzujú
škodcov a chránia susedné rastliny proti chorobám :
- cesnak odpudzuje najmä vošky, slimáky, myši a ďalší škodlivý hmyz
a chráni susedné rastliny proti plesni,
- cibuľa odpudzuje vrtivku mrkvovú a odpudzuje myši a slimáky,
- chren pôsobí proti monolióze jabĺk,
- mrkva odpudzuje kvetárku cibuľovú a háďko cesnakové,
- pažítka odpudzuje vošky a ďalší škodlivý hmyz a chráni jahody pred
plesňou,
- pór chráni rastliny pred vrtivkou mrkvovou, kvetárkou cibuľovou
a mlynárikom kapustným a zeler pred hrdzou,
- šalát odpudzuje od reďkovky skočky a kvetárku,
- zeler odpudzuje vošky, mlynárika kapustového a skočky,
- aksamietnica (Tagetes) odpudzuje háďatká a vošky,
- bazalka chráni uhorky pred múčnatkou, odpudzuje viacero škodcov
a láka včely,
- borák lekársky láka včely,
- horčica odpudzuje háďatká, slimákov a ďalších škodcov,
- mak vysiaty koncom apríla a začiatkom mája odlákava vošky z ovocných
stromov,
- saturejka odpudzuje mlynárika kapustového,
- trebuľka chráni šalát pred voškami, slimákmi a mravcami,
- šalvia chráni hlúboviny pred mlynárikom kapustovým a pred slimákmi,
- mäta pieporná chráni zeleninu pred skočkami,
- hluchavka biela odpudzuje pásavku zemiakovú,
- vratič odpudzuje muchy, mravce a vošky,
- levanduľa odpudzuje vošky a mravce,
- palina pravá chráni ríbezle pred hrdzou.
Z ostatných rastlín sa v záhradke dobre dopĺňajú : vinič s cibuľou a hrachom
záhradným; jahody a kry bobuľovín s cesnakom; horčica a chren s mladými
ovocnými stromami; ruže s petržlenom, s horčicou, s levanduľou, cesnakom
a aksamietnicou (Tagetes); kôstkoviny s nechtíkom lekárskym a s chrenom;
ríbezľové kry s palinou pravou.
Niektoré rastliny v záhradke priaznivo ovplyvňujú chuť susedných rastlín.
Napr. petržlen zlepšuje chuť rajčiakov, kôpor hrachu a cibule, mäta pieporná
zemiakov, žerucha záhradná reďkovky, fenikel uhoriek a hlávkového šalátu,
saturejka listovej zelenine a pod.
S prihliadnutím na poznatky o kladnom pôsobení niektorých druhov
záhradných plodín odporúčajú biopestovatelia záhradkárom využiť
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nasledovné kombinácie jednotlivých druhov zeleniny na jednom
pestovateľskom záhone:
Dvojkombinácie :
- karfiol – zeler (vysádzanie sadencov karfiolu začiatkom apríla a zeleru po
15. máji),
- skoré zemiaky – kapusta (vysádzanie zemiakov začiatkom apríla a sadencov
kapusty v júni),
- cibuľa – karotka (v marci súčasne sejeme do jedného riadku karotku a do
druhého vysádzame cibuľu sadzačku),
- skorý kaleráb – kôpor (medzi riadky kalerábu sejeme riadok kôpru),
- hlávkový šalát – ružičkový kel ( súčasne vysádzame riadok šalátu a riadok
kelu),
- mangold – reďkovka ( jarná sejba riadku mangoldu a medzi ním dvoch
riadkov reďkovky),
- mrkva – kôpor (jarná sejba riadku mrkvy a riadku kôpru),
- petržlen – rajčiaky (skorá sejba petržlenu, pri ktorom vynecháme miesto na
vysádzanie sadencov rajčiakov po 15. máji),
- paprika – zeler (pri vysádzaní sadencov striedame riadok zeleru s riadkom
papriky),
- petržlen alebo paštrnák – cibuľa (na hriadku vysadiť 3 riadky cibule a vedľa
riadok petržlenu alebo paštrnáku),
- mrkva – pór (pri jarnej sejbe riadok mrkvy vysejeme striedavo s riadkom
póru),
- rajčiaky – fazuľa kríčková (na záhone kombinujeme v máji riadok rajčiakov
s riadkom vysiatej fazule).
Z ďalších kombinácii sú vhodné tiež rajčiaky – cibuľa; rajčiaky – zeler;
hrášok – zeler; hrášok – hlúboviny; uhorky - šalát; uhorky - hlúboviny a pod.
Trojkombinácie :
- pór – zeler – karfiol,
- šalát – karfiol –čínska kapusta,
- cibuľa – karotka – kaleráb,
- mrkva – pór – cesnak,
- mrkva – kôpor – kapusta,
- reďkovka – hrach záhradný – mrhva
- skorý kaleráb – zeler neskorá kapusta.
- šalát – rajčiak – zeler
- šalát – karfiol – mrkva,
- šalát – cibuľa – reďkovka,
- špenát – cukety – ružičkový kel,
- kôpor – uhorky – mrkva,
- zeler – šalát – uhorky.
Je celý rad ďalších kombinácii, ktoré môže záhradkár využiť.
V nasledujúcom prehľade uvádzame možnosti vzájomných kombinácii.
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Alelopatické vzťahy medzi jednotlivými druhmi zeleniny
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BIOLOGICKÉ

SPÔSOBY OCHRANY

1. Biologické prostriedky
1.1. Predátory parazitov alebo choroby hmyzu
Hlístice rodu Heterorhabditis (na larvy lalokonoscov)

Hlístice rodu Heterorhabditis

Lalokonosec – nosánik ligurčekový

Proti larvám lalokonoscov žijúcim skryto v pôde môžeme použiť ich
prirodzených nepriateľov. Invázne larvy hlístic rodu Heterorhabditis sú len
06, mm dlhé. Aktívne sa pohybujú v pôde a čuchom vyhľadávajú hostiteľa.
Za deň sú schopné prekonať v pôde vzdialenosť až 20 cm. V prírode
napadajú rôzne skupiny hmyzu žijúcom v pôde. Napadnuté larvy
lalokonoscov do 48 hodín od napadnutia hynú. Vo vnútri mŕtveho hmyzu
dokončia hlístice svoj vývoj a ďalej sa tu množia. Jedna samica produkuje
asi 1500 vajíčok, z ktorých sa ešte vo vnútri hostiteľa liahnu larvy, ktorí po
čase putujú do okolia a napadajú ďalších hostiteľov. Takto môže byť
ošetrená plocha chránená pred napadnutím lalokonoscami dlhšiu dobu.
Pre človeka sú tieto hlístice úplne neškodné.
Použitie:
- kde? :v záhradníckom školkárstve, v kontajneroch, kvetináčoch i vo voľnej
pôde, na záhradkách, záhradných skleníkoch a pod.
- kedy? : vonku pri minimálnej teplote pôdy 12º C, v skleníkoch po celý rok,
dostatočnej vlhkosti pôdy, v dobe výskytu lariev lalokonoscov buď na jar od
konca apríla do začiatku júna alebo na jeseň od poloviny septembra do
polovici októbra, aplikuje sa večer alebo pri zamračenej oblohe (POZOR ! –
neaplikovať za intenzívneho slnečného žiarenia a do suchej pôdy).
- ako? : obsah balenia vysypať do vody a miešaním vytvoríme homogénnu
suspenziu, suspenziu nariediť vodou na potrebné množstvo kvapaliny asi 1
l/m2, Pozor – háďatká majú tendenciu klesať na dno, preto suspenziu
neustále behom riedenia a aplikácie miešame, ošetrenú plochu zalejeme
kropiacou kanvicou alebo pri nízkom tlaku hrubo rosiacim postrekovačom,
po ošetrení hojne zalievať tak, aby pôda zostala po celý týždeň vlhká.
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Parazitické hlístice Steinernema feltiae ( na larvy smutiviek)

parzitická hlística Steinernema feltiae

Smutivka záhradná

Parazitické hlístice druhu Steinernema feltiae žijú v prírode vo vlhkých
pôdach a napádajú larvy rôznych druhov hmyzu žijúcom v pôde. Hlístice sa
v pôde alebo záhradnom substráte aktívne pohybujú a čuchom vyhľadávajú
hostiteľa. Napadnuté larvy smutiviek behom niekoľko dní hynú.
V uhynulých larvách smutiviek sa hlístice ďalej množia. Tretie larválne
štádium hlístic opustí mŕtvu larvu smutivky a vyhľadáva nového hostiteľa.
tak je zaistená dlhodobejšia ochrana pred týmto hmyzom. Pokiaľ nie sú
v substráte prítomné ďalšie larvy smutiviek či iného vhodného hmyzu,
populácia hlístic odumiera.
Použitie:
- kde? : v skleníkoch s hydropóniou na minerálnej plsti, v množiarňach
u citlivejších hrnkovaných kvetín,
- kedy? : pri teplote substrátu nad 12º C, optimálne sú teploty substrátu
medzi 15 – 25º C, pri reakcii substrátu os 3 do 8 pH, za slnečných dní ráno
alebo večer, pri zatiahnutej oblohe kedykoľvek počas dňa,
- ako? : zálievkou alebo postrekom na dobre prevlhčenú pôdu, otvor trysky
musí byť väčší ako 0,8 mm a pracovný tlak nesmie presiahnuť 3 bary, po
ošetrení nesmie na otvorenej ploche stáť voda.
Dravý roztoč Phytoseiulus persimilis (na roztočca chmeľového)

Roztočec chmeľový Tetrachynus urticae

Dravý roztoč Phytoseiulus persimilis
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Dravý roztoč Phytoseiulus persimilis je podobne ako roztočec veľkosti asi 0,5
mm. Na rozdiel od roztočca má výrazne oranžovú farbu a rýchlo sa pohybuje.
Dravý roztoč vyhľadáva a vysáva dospelé jedince, nymfy, larvy i vajíčka
roztočcov. Dospelý dravý roztoč denne vysaje až 5 dospelých roztočcov alebo
až 20 lariev alebo vajíčok. V priaznivých podmienkach vykladie jedna
samička za svoj život až 60 vajíčok, z ktorých sa už po 4 dňoch vyvíjajú
nymfy, ktoré sú rovnako dravé. Celý vývoj jednej generácie trvá len 9 dní.
Dravý roztoč je citlivý na teploty, nízku vzdušnú vlhkosť a niektoré chemické
prípravky na ochranu rastlín.
Použitie :
- kde? : v skleníkoch a dobre vetraných a rosených fóliovníkoch, pokiaľ sa dá
v byte zvýšiť vlhkosť vzduchu na 70 – 90% napr. v uzavretých zimných
záhradách, potom spoľahlivo funguje i tam,
- kedy? : čo najskôr po zistení prvého roztočca – stačí výskyt na jednej
jedinej rastline!
- ako? : nasypaním vermikulitových granulí s roztočom na rastliny, pred
použitím je potrebné obsah ampule opatrne pretrepať, spoľahlivá ochrana
vyžaduje teploty okolo 20º C a vysokú vzdušnú vlhkosť, dôležité je časté
vetranie a časté rosenie.
Dravý roztoč Amblyseius cucumeris ( na strapky – záhradnú i západnú)

Strapka záhradná

Dravý roztoč Amblyseius cucumeris

Dravý roztoč Amblyseius cucumeris je 0,5 mm veľký, mliečne bielej až
naružovkastej farby. Je dodávaný v substráte obsahujúcom obilné klíčky
a múčne roztočce, ktorými sa počas transportu živí. Tieto múčne roztočce
nenapadajú rastliny. Roztoč napadá a vysáva ako larvy strapiek , tak i larvy
roztočcov. Je ale schopný vyvíjať sa i na peli, čo je významné napríklad pri
biologickej ochrane papriky. Vývoj z vajíčka na dospelého jedinca trvá
v závislosti na teplote a potrave 6-10 dní.
Z ajeden deň roztoč vysaje asi 3 larvy strapiek. Nasadenie druhu Amblyseius
cucumeris je vhodné na začiatku sezóny v období krátkeho zimného dňa,
kedy sa strapky ešte neobjavujú masovo. Taktiež tento roztoč je citlivý voči
niektorým chemickým prípravkom na ochranu rastlín.
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Parazitická osička Encarsia formosa (na molice skleníkové a tabakové)

Molica skleníková

Parazitická osička Encarsia formosa

Drobná parazitická osička je veľkosti asi 0,6 mm. Samice kladú vajíčka do
lariev molíc. Asi po 10 dňoch od parazitácie larva molice respektíve jej
kľudové štádium – puparium ztmavne.
Parazitované puparium molice je čierne, molice tabakovej hnedé. Po ďalších
asi 10 dňoch sa liahnu dospelé osičky. Jedna samica osičky kladie 10-15
vajíčok za deň, celkom až 300 vajíčok. Pozor ! Pretože parazitované puparia
molíc tmavnú až po 10 dňoch od parazitácie, nechávajte pri vylamovaní
dolných listov vylámané listy s tmavými parazitovanými pupariami až do
vyliahnutia osičiek v skleníku.
Použitie :
- kde? : na rajčiakoch, paprike, gerberách a ďalších kultúrach vo
vykurovaných skleníkoch, foliovníkoch, zimných záhradách ibytoch, pokiaľ
to dovolí vzdušná vlhkosť a teploty.
- kedy? : ihneď po vysadení kultúry je potrebné rozvešať žlté lepové
signalizačné dosky pokiaľ je teplota vyššia než 18º C, optimálna je vysoká
vzdušná vlhkosť – viac než 70%, najpozdejšie pri prvom výskyte molíc na
žltých lepových doskách začíname s vypúšťaním väčších množstiev osičiek,
- ako? : rozvešaním kartičiek s parazitovanými pupariami po rastlinách.
Parazitické osičky Dacnusa sibirica a Diglyphus isae (proti vŕtalkám)

Vŕtalka skleníková

Parazitická osička Dacnusa sibirica
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Dacnusa sibirica je asi 3 mm dlhá tmavohnedá parazitická osička
charakteristická dlhými tykadlami. Samice kladú vajíčka do lariev vŕtaliek vo
vnútri napadnutých listov. Tu prebieha celý larválny vývoj parazita. Pri
nižších teplotách okolo 15 – 20 ºC prebieha vývoj parazita podstatne
rýchlejšie ako vývoj vŕtaliek. Dacnusa sa kuklí v pôde.
Použitie :
- kde? : vo všetkých typoch skleníkov, fóliovníkov a zimných záhradách, do
paradajok, uhoriek, papriky, chryzantém, gerber a ďalších kultúr,
- kedy? : pokiaľ sme mali rastliny napadnuté v minulej sezóne, začneme
s malými dávkami, ku kontrole výskytu dospelcov vŕtaliek vyvesíme žlté
lepové pásy, ihneď po výskyte prvých kľukatých chodbičiek vŕtaliek aplikovať
doporučené množstvo parazitov, pri teplotách 15 – 20 ºC, tzn. skoro na
jar a na jeseň použiť druh Dacnusa sibirica, pri teplotách nad 20 ºC je
potrebné použiť druh Diglyphus isae ,
- ako? : otvorením ampulky v skleníku, osičky sami vylietajú.
Parazitické osičky Aphidius colemani (na vošky v skleníku)

Voška skleníková

Parazitická osička Aphidius colemani

Parazitické osičky rodu Aphidius colemani sú v dospelosti asi 2 mm dlhé.
Samice kladú vajíčka jednotlivo do vošiek. Vo vnútri vošky, ktorá je
v dôsledku parazitácie znehybnená a neskôr zahubená, prebehne celý vývoj
larvy a kukly parazita. Parazitované vošky sú typicky „mumufikované“,
t.j. slamovo žlté a akoby nafúknuté. Jedna samica tohto parazita parazituje
okolo 300 vošiek. Napadnuté vošky vylučujú poplašný feromón, na ktorý
reagujú ostatné vošky padaním na zem, kde ich taktiež mnoho zahynie.
Použitie :
- kde? : v skleníkoch, fóliovníkoch, zimných záhradách, na paprikách
uhorkách, paradajkách, kvetinách a pod,
- kedy? : často kontrolujeme rastliny (vizuálne) a s biologickou ochranou
začneme buď preventívne alebo hneď pri prvom výskyte vošiek; k signalizácii
výskytu vošiek sú vhodné žlté lepové dosky, aplikácia je možná pri
teplotách aspoň 15 ºC,
- ako? : vysypaním mumufikovaných vošiek do vypúšťacích misiek, vhodná
je kombinácia parazitov rodu Aphidius a mšicomorky Aphidoletes
aphidimyza.
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Dravá mšicomorka Aphidoletes aphidimyza (proti voškám v

Vošky v kolóniách

Dravá mšicomorka Aphidoletes aphidimyza

Dospelé jedince sú podobné drobným komárom. Dĺžka tela je asi 2,5 mm.
Cez deň sa ukrývajú v porastoch. Samičky vyhľadávajú kolónie vošiek
a kladú do nich vajíčka. Jedna samica nakladie asi 100 – 150 vajíčok.
Vyliahnuté larvy nabodávajú vošky a vysávajú ich. Celý vývoj jednej
generácie trvá asi 3 – 4 týždne. Na dĺžku života a plodnosť má veľky vplyv
vzdušná vlhkosť. Larva behom svojho vývoja spotrebuje 10 – 100 vošiek
a v prípade nadbytku vošiek ich zabijú viac, než spotrebuje. Živí sa viac ako
60 druhmi vošiek.
Použitie :
- kde? : skleníky, v skleníkoch, fóliovníkoch, zimných záhradách, na
všetkých druhoch zeleniny a kvetín,
- kedy? : vysadzovať začíname pri prvom výskyte kolónií vošiek,
- ako? : sypaním hromádok substrátu s kuklami do vlhkých miest na
povrchu pôdy alebo k päte rastlín; vhodná je kombinovaná aplikácia
mšicomorky a parazitov vošiek; pri priemerných teplotách aspoň 18 ºC,
dôležitá je vysoká vzdušná vlhkosť – optimum je 70-90%.
Dravý roztoč Typhlodromus pyri (bioagens pre sady a vinice proti škodcom
všetkého druhu)
Typhlodromus pyri je dravý roztoč, ktorý v rámci Integrovanej a Ekologickej
(biologickej) ochrany viniča zaisťuje ochranu proti
roztočom a roztočcom.
Draví roztoči z čeľadí Phytoseiidae (kde patrí aj
Typhlodromus pyri), Anystidae a Tydeidae sa bežne
vyskytujú v prírode. Do času, keď ešte bola
ekologická rovnováha všade v prírode, boli dravé
roztoče i vo vinohradoch. Dravé roztoče udržiavali
populácie fytofágnych (t.j. na rastlinnú potravu
špecializovaných), teda pre vinič škodlivých roztočov a
roztočcov na hranici, kedy ešte nespôsobili citeľné
škody (prah hospodárskej škodlivosti). Nárastom
chemizácie dravé roztoče boli vyhubené natoľko, že dnes vo vinohrade s tzv.
konvenčnou ochranou (brutálna chemická ochrana) tieto dravé - pre
vinohradníka užitočné roztoče, už takmer nenachádzame. Teda v takom
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vinohrade nemôžu plniť ich prírodou naprogramovanú funkciu - znižovanie
počtu (redukovanie) fytofágnych roztočov.
Vďaka vynikajúcemu entomológovi Dr. Hluchému sa môžeme vrátiť k
rovnovážnemu stavu roztočovitých vo vinohradoch a introdukciou t.j.
nasadzovaním do vinohradu človekom vyselektovaného kmeňa dravého
roztoča Typhlodromus pyri kmeň Mikulov (Typhlodromus pyri), znovu máme
príležitosť nechať samotnej prírode redukovať populácie roztočov a roztočcov
na neškodnú mieru. Je to však možné iba v podmienkach Ekologickej a
Integrovanej ochrany, kde sa nepoužívajú vysoko toxické prípravky ktoré
likvidujú užitočné organizmy(!)
Využívaním dravého roztoča Typhlodromus pyri vo vinohrade môžeme
postupne pripraviť podmienky na to, aby chemické akaricídy neboli potrebné
v ochrane vinohradu. Tým sa približujeme k zásade aktivít za trvale
udržateľný rozvoj, k dosiahnutiu ekologickej rovnováhy. Nasadenie a
udržiavanie dravého roztoča Typhlodromus pyri vo vinohrade je zodpovedné
konanie (Responsible care) zo strany vinohradníka, ku ktorému sa zaväzujú
všetci tí vinohradníci, ktorí sú za ekologickú a integrovanú produkciu.
Charakteristika
Vzhľad: Drobný roztoč pleťovobielej farby o veľkosti
0,5-0,7 mm. Väčšinou sa zdržiava na rube listu v okolí
hlavných žíl.

Bionómia: Oplodnené samičky prezimujú v
prasklinách kôry, na kmieniku a na dvojročnom dreve
viničového kra. Na jar pri teplotách nad 10 - 12oC sa
začínajú samičky aktivizovať. Živia sa rôznymi
skupinami roztočov - korisť vyciciavajú. V období
nedostatku základnej potravy sú schopné populáciu
udržať tým, že ich doplnkovou potravou môže byť napr.
peľ kvitnúcich burín, podhubie a spóry rôznych húb,
napr. aj múčnatky viniča. V prípade nedostatku koristi
či náhradnej potravy sú schopné i dlhodobo hladovať,
čo je dôležité z hľadiska ich prežitia.
Význam: Typhlodromus pyri je schopný udržať
roztočca ovocného, roztočca chmeľového a hálkovca
viničového, spôsobujúceho kučeravosť - akarinózu a
čiastočne aj vlnovníka viničového spôsobujúceho
plstnatosť viniča pod prahom hospodárskej škodlivosti.
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Metodika ochrany










Nasadenie a vypustenie bionomicky a
toxikologicky definovanej populácie roztoča
Typhlodromus pyri (asi 10000 - 20000
kusov na 1 ha)
Rozmnoženie Typhlodromus pyri na počet,
pri ktorom pripadá asi 1 kus na 1 list, t.j.
množstvo, ktoré je schopné zaručiť pri
normálnej situácii spoľahlivú biologickú
ochranu proti roztočcom a hálkovcom už v
druhej sezóne po ich nasadení a vypustení
- introdukcii. Potom už biologická ochrana
proti roztočom a roztočcom škodiacim na
viniči, naplno a trvale funguje.
Bezpodmienečne treba prísne dodržiavať
všetky odporúčania dodavateľa dravého
roztoča, najmä výber používaných
netoxických pesticídov.
Kontrola populačnej hustoty dravého
roztoča vo vinohrade- aspoň dvakrát cez
vegetačné obdobie
Kvalitné uskutočnenie agrotechnických
prác - odburinenie, prípadne mulčovanie
tak, aby sa roztočec chmeľový nepremnožil
na burinách pod krami viniča tak, aby
tento škodca potom neprešiel na vinič.

Ochrana a podpora: pre prežitie dravých roztočov Typhlodromus pyri vo
vinohrade, je najdôležitejšie používanie vhodných prípravkov na ochranu
rastlín. Aj jediná aplikácia veľmi toxického pesticídu môže spôsobiť
kompletné vyhynutie introdukovanej populácie Typhlodromus pyri. Preto
treba dodržať zásady výberu pesticídov aj z hľadiska toxikológie. Zásadne
nepoužívame pyretroidné prípravky a tzv. ťažké organofosfáty. Treba dodržať
aj zásady obmedzení v počte postrekov za vegetačné obdobie (V Zozname
prípravkov na tejto web-stránke nájdete v poslednom stĺpci obmedzenia
jednak z hľadiska toxikologického voči Typhlodromus pyri, jednak z hľadiska
možného vytvorenia rezistencie). Dôležité obmedzenia sú najmä vtedy, keď
prípravok obsahuje účinnú látku zo skupín, napr. dithiokarbamáty - možno
použiť v Integrovanej ochrane maximálne 2x za vegetačné obdobie (Dithane..,
Polyram WG, Acrobat MZ, Ridomil GOLD MZ, Mikal M, Curzate M, Cabrio
Top a i.).
1.2. Prostriedky biotechnickej ochrany
Farebné lepové signalizačné dosky a lapače
Mnoho škodcov je opticky lákaných výraznými farbami kvetov. Tohto
princípu je využité ako k signalizácii výskytov škodcov, tak i k čiastočnej
ochrane rastlín. Podľa atraktivity pre jednotlivé skupiny škodlivého hmyzu
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sa používajú rôzne farby lepových dosiek a lapačov. Farebné lepové dosky
a lapače sú vyrobené z plastu, na ktorý je z obidvoch strán nanesený
špeciálny lep na hmyz.
Žlté lepové doštičky - skleníky
Bio ochrana do skleníkov a fóliovníkov proti
moliciam, listovým voškám, smútivkám a
mínerkám a do záhradiek proti skočkám,
blyskáčikom,
krytonosom,
voškám
a
moliciam.
Výrazné farby kvetov opticky lákajú veľa
škodcov. Žiarivo žltá farba týchto lepových
doštičiek je mimoriadne atraktívna pre
dospelcov
mnohých
druhov
škodlivého
hmyzu. Lepové doštičky možno použiť na:
signalizáciu výskytu škodcov a na kontrolu
účinnosti ochrany proti nim, ale čiastočne aj
na priamu ochranu rastlín v rodinných
skleníkoch a záhradkách.
Žlté lepové doštičky – izbové rastliny
Slúžia
predovšetkým
ako
identifikátor
škodcov. Nevyhubia ich, ale účinne pomôžu
informovať o ich výskyte a množstve.
Žiarivožltá farba je atraktívna pre molice,
vošky, smútivky, minerky, skočky, blyskáčiky
a aj pre krytonošov. Sú vhodné pre každý
systé. Od pôdy až po hydropóniu. Každé 2 až
4 metre štvorcové vyveste jednu doštičku. V
growroome je najideálnejšie ju zapichnúť
priamo do substrátu.
Modré lepové doštičky
Bio-ochrana skleníkov a fóliovníkov proti
strapkám. Modrá farba týchto lepových
doštičiek intenzívne láka strapky v skleníkoch:
strapka západná a strapka tabaková. Návod na
použitie:
na signalizáciu a na kontrolu
účinnosti chemického postreku v skleníkoch a
fóliovníkoch vyveste jednu doštičku na 10-200
m2 plochy v čase do jedného týždňa po
výsadbe. Na priamu ochranu pestovaných
rastlín vyveste na každé 2-4 m2 plochy po
jednej doštičke vo výške 10 cm nad rastlinami
v čase do jedného týždňa po výsadbe
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Biele lepové doštičky
Výrobca:
bioTomal,
Kategória:
OSTATNÉ
PRÍPRAVKY. Balenie:6 ksBio ochrana do sliviek
proti piliarke slivkovej a piliarke žltej, do jabloní
proti piliarke jablčnej a do kapustovín (kapusta,
karfiol, kaleráb) proti kvetárke kapustovej.
Pretože samice piliarok vyhľadávajú bielu farbu
kvetov sliviek a slív, je možné ich prilákať na
biele lepové doštičky. Týmto spôsobom môžeme
výrazne znížiť množstvo plodov napadnutých
piliarkami.

Žlté sférické lapače na vrtivku čerešňovú
Vrtivka čerešňová (Rhagoletis cerasi) je mucha, ktorej belavé a beznohé larvy
spôsobujú známu červivosť plodov neskorších odrôd čerešní a višní. Škodca
prezimuje v štádiu kukiel pod čerešňami a višňami plytko v pôde. K
hlavnému rojeniu dospelých vrtiviek dochádza približne v polovici mája.
Približne 7 až 10 dní po párení začínajú samičky zapúšťať vajíčka do plodov.
Vrtivka
čerešňová
má
jednu
generáciu
za
rok.
MOŽNOSTI OCHRANY: Ochrana ohrozených odrôd čerešní a višní spočíva v
dvoch alebo troch postrekoch stromov v 10-dňových intervaloch v čase
rojenia imág a na začiatku kladenia vajíčok. Na presnejšie určenie termínu
postreku môžeme využiť poznatok, že k hlavnému rojeniu vrtivky čerešňovej
dochádza na začiatku kvitnutia bazy čiernej. Termín rojenia škodcu môžeme
sledovať aj pomocou žltých lepových doštičiek natretých nevysychajúcim
lepom. Do korún stromov ich treba zavesiť začiatkom mája. Ak použijeme
väčší počet týchto vizuálnych lapačov, poslúžia nám na priamy odchyt múch
vrtivky čerešňovej.

Larva vrtivky čerešňovej v plode

Dospelý jedinec vrtivky čerešňovej
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Sférický lapač na vrtivku čerešňovú

2. Prostriedky na ochranu rastlín
2.1. Morenie osiva
POLYVERSUM
Pre morenie osiva je zaradený do predaja špeciálny fungicídny prípravok
bezpečný pre používateľa, pre ľudské zdravie a pre životné prostredie, od
českého výrobcu Biopreparáty, s.r.o.
Charakteristika prípravku
Účinná látka, huba Pythium oligandrum pôsobí mykoparaziticky, t.j. vyhľadá
fytopatogénnu hubu, obrastie ju mycéliom, alebo generatívnymi orgánmi, a
enzymaticky rozloží na jednoduché zložky, ktoré potom využíva pre svoju
výživu.
Okrem fungicídnej účinnosti má aplikácia prípravku POLYVERSUM® aj
stimulačný efekt – vplyvom pôsobenia huby Pythium oligandrum rastlina
zvyšuje produkciu kyseliny indolyloctovej a zvyšuje obsah fosforu a cukrov v
rastline. Porasty sú zdravšie a odolnejšie proti napadnutiu hubovými
chorobami.
Účinná látka Pythium oligandrum sa bežne vyskytuje v pôde, odkiaľ bola
izolovaná.
Ďalšie vlastnosti prípravku POLYVERSUM®
Prípravok
POLYVERSUM®
je
zaregistrovaný
aj
v
ekologickom
poľnohospodárstve. Výhodou použitia prípravku POLYVERSUM® je nulová
ochranná doba. Prípravok nezanecháva rezíduá. Preto je možné ho použiť aj
tesne pred zberom, alebo počas postupného dozrievania a zberu. Túto
výhodu využívajú najmä pestovatelia zeleniny a jahôd v ČR a v Poľsku a to
najmä v plodinách spracovávaných pre tzv. "baby food" – detskú výživu.
Prípravok POLYVERSUM® je potrebné aplikovať preventívne, t.j. ešte pred
výskytom chorby. Po aplikácii musia spóry nejprv vyklíčiť a až po rozrastení
huby (vhodné podmienky sú teplo a vlhko) je táto schopná parazitovať na
fytopatogénnych hubách. Pri správnej aplikácii je možné udržať porast vo
výbornom zdravotnom stave.
Prípravok POLYVERSUM® je možné aplikovať s hnojivami, herbicídmi a
insekticídmi. Nesmie byť aplikovaný s inými fungicídmi (ani s meďnatými
prípravkami) lebo by došlo k zničeniu Pythium oligandrum. Ak je prípravok
aplikovaný v čase, keď ešte doznieva účinnosť chemického fungicídu, zníži
sa aktivita prípravku POLYVERSUM®.
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Možnosti použitia (registrácia)
Plodina

Účel použitia

Dávka

Ochr.
doba

Spôsob
použitia

ozimná pšenica
jarná pšenica
jarný jačmeň

indukcia rezistencie voči 1 kg/t osiva
chorobám
1 g/kg osiva

0 dní

suché morenie

zemiaky

indukcia rezistencie voči 1 kg/ t sadby
chorobám

0 dní

suché morenie

zemiaky

indukcia rezistencie voči 0,05 % (5 g/ 10 0 dní
chorobám
l vody)

postrek

uhorky

indukcia rezistencie voči 1 kg/ t sadby
chorobám

suché morenie

uhorky

indukcia rezistencie voči 0,05 % (5 g/ 10 0 dní
chorobám
l vody)

zálievka alebo
postrek

vinič

indukcia rezistencie voči 1,3 kg/ha
chorobám
5 g/10 l vody

0 dní

postrek

ihličnaté dreviny

morenie osiva

5 g/kg osiva

0 dní

suché morenie

ihličnaté dreviny
(semenáče)

hubové choroby

0,05 %
(5 g/10 l vody)

0 dní

zálievka

*repka

hubové choroby

100 g/ha

0 dní

postrek

0 dní

*slnečnica
hubové choroby
100 g/ha
0 dní
postrek
*pri hviezdičkou označených plodinách je očakávaná registrácia koncom roka 2010

Metodické pokyny
Repka
1. ošetrenie – postrek 100 g/ha v štádiu predlžovania stonky (400 l vody)
2. ošetrenie – postrek 100 g/ha v v štádiu žltého puku až do začiatku
kvitnutia (400 l vody)
Slnečnica
1. ošetrenie – postrek 100 g/ha v štádiu 6 listov (400 l vody)
2. ošetrenie – postrek 100 g/ha pred kvitnutím (400 l vody)
Obilniny
Prípravok aplikujte v dávke 1 kg na 1 t osiva. Možné použitie všetkých typov
bežných moričiek.
Zemiaky
1. ošetrenie - tesne pred výsadbou formou suchého morenia
2. ošetrenie - aplikujte pri výške rastlín 5 cm formou 0,05 % postreku v
množstve 400 l na ha (t.j. 200 g prípravku a 400 l vody na ha)
3. ošetrenie - výška rastlín 15 cm, formou 0,05 % postreku v množstve 400 l
na ha (t.j. 200 g prípravku a 400 l vody)
Uhorky
1. ošetrenie - suché morenie osiva v dávke 5 g prípravku na 1 kg osiva.
2. ošetrenie - v rastovej fáze 2 páry pravých listov formou 0,05 % zálievky v
množstve 400 l na ha (t.j. 200 g prípravku a 400 l vody)
3.-5. ošetrenie - 2 týždne po predchádzajúcom ošetrení formou 0,05 %
zálievky v množstve 400 l na ha (t.j. 200 g prípravku a 400 l vody)
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Vinič
Prípravok je možné použiť v čase, keď už nie je možné použiť fungicídne
prípravky. Aplikujte v čase mäknutia bobúľ v dávke 1,3 kg a 1000 l vody na
ha.
Semeno ihličnanov
Prípravok používajte na morenie semien suchou cestou v dávke 5 g na 1 kg
semena.
Semenáčiky ihličnanov
Zálievka po vzídení rastlín v koncentrácii 0,05 %. Na 1 semenáčik aplikujte 5
ml roztoku, resp. 5 l roztoku na 1 m2.
Príprava postreku
Na prípravu roztoku použite čistú nádobu, aby prípadné zvyšky pesticídu po
predchádzajúcom použití negatívne neovplyvňovali účinnosť biopreparátu.
Na vyčistenie nádoby použite opakovane teplú alebo studenú vodu. Nesmie
byť pridávaný saponát.
Odvážené množstvo prípravku POLYVERSUM zmiešajte v nádobe s malým
množstvom vody. Po rozriedení vzniknutú homogénnu suspenziu prípravku
vlejte za stáleho miešania do pripravenej nádoby s vodou cez husté sitko
alebo tkaninu (v niektorých baleniach býva priložený aj špeciálny filter, ale
nie je nevyhnutný). Aby nedochádzalo k upchávaniu trysiek, doporučujeme
vzniknutú suspenziu postáť 20-30 minút až potom vliať cez sito do nádrže.
Doplňte vodou do požadovaného množstva. Po dokonalom premiešaní
roztoku začnite ihneď s jeho aplikáciou. Pripravený roztok je možné použiť
do 10 hodín od prípravy.
Pomocná tabuľka na prípravu 0,05 % roztoku
Voda (l)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prípravok (g) 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
SULKA
Prípravok proti chorobám rastlín hubového pôvodu a na ničenie roztočov a
roztočcov.
Zloženie:
14% polysulfidickej síry vo forme Ca polysulfidu.
Úprava:
Kvapalný koncentrát na riedenie vodou.
Pôsobenie:
Sulka ničí škodcov ako dotykový a požerový jed. Fungicídny účinok je
kontaktný, spóry ničí počas ich klíčenia. Najlepší účinok má pri teplotách
okolo
20 °C. Postrekovat’ možno len do teploty 25 °C, pri vyšších teplotách hrozí
poškodenie listov.
Použitie
1. Vo vinohradoch na predjarné ošetrenie (po jarnom reze tesne pred
pučaním viniča) v 4 - 5% koncentrácii proti roztočom spôsobujúcim
akarinózu
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(kučeravost’) a erinózu (plstnatosť) viniča.
2. U broskýň v 4 - 5% koncentrácii (40 – 50 l prípravku Sulka® na 1000 l
vody) proti kučeravosti, múčnatke a dierkovitosti listov. Kučeravosť listov
– huba prezimuje pod šupinami púčikov blastospórami. V období jarného
pučania broskýň (počas vlhkého počasia) blastospóry vyklíčia a prerastú
do tvoriacich sa lístočkov. Časté dažde a hmly v marci a v prvej polovici
apríla vytvárajú ideálne podmienky pre kalamitnú infekciu. Prvé ošetrenie
sa osvedčilo už na jeseň po opade lístia. Postrek treba urobiť za bezvetria,
keď je suché počasie s min. teplotami 7 až 10°C. Ďalšie ošetrenie treba
vykonať na jar, v období nalievania púčikov, tesne pred ich vypučaním (ešte
pri uzatvorených púčikoch).
3. Sadba cesnaku podozrivá z výskytu hád’atka zhubného sa morí
namočením cesnaku v 5% roztoku prípravku Sulka po dobu 6-12 hodín.
Výhody použitia prípravku Sulka
- Prípravok je použiteľný na ochranu viniča spolu s využitím introdukovanej
populácie predátora dravého roztoča Typhlodromus pyri ( Mikulov ),
- Nenáročná a lacná ochrana broskýň proti kučeravosti broskyňových listov,
- Jednoduchá metóda morenia cesnaku,
- Neškodný pre včely.
2.2. Prípravky rastlinného pôvodu
Záhradkári vo vyspelých európskych krajinách a už aj časť našich
záhradkárov využíva v boji proti chorobám a škodcom rastlín výluhy či
extrakty z niektorých rastlín, tzv. fytoterapiu v ochrane rastlín. Tieto metódy
ochrany dostupné všetkým záhradkárom nie sú nové a viaceré z nich
používali i naši predkovia, vytlačili ich však výkonné pesticídy.
Pre potreby fytoterapie si môžu záhradkári sami zbierať rastliny na prípravu
výluhov a extraktov treba ich zbierať len čerstvé a zdravé. Z čerstvých alebo
usušených rastlín určených na fytoterapiu pripravujú záhradkári nasledovné
preparáty:
- prekvasený vodný výluh (PVV) – rastliny necháme v sude kvasiť
s dažďovou vodou 2-3 týždne pri dennom premiešaní;
- kvasný vodný výluh (KVV) – časti sa nechávajú v dažďovej vode na slnku
máčať približne 3-4 dni;
- nálev (N) – rastliny sa máčajú v horúcej vode najmenej 24 hodín;
- odvar (O) – rastliny po máčaní 24 hodín v teplej vode sa ešte povaria na
miernom ohni asi 20 minút;
- macerát (M) – kvety rastlín sa máčajú v studenej vode do 3 dní tak, aby
neskvasili a potom sa výluh scedí;
- extrakt (E) – zvlhčené kvety alebo súkvetia sa pokrájajú alebo rozmixujú
a prelisujú cez jemné sitko alebo plátno a extrakt sa uloží do fliaš.
Takto pripravené preparáty z rastlín sa používajú buď neriedené alebo
riedené na postrekovanie rastlín, prípadne na zálievku do pôdy. V prehľade
sú uvedené spôsoby využitia preparátov z jednotlivých rastlín vhodných na
fytoterapiu, ako aj receptúru s uvedením účinku proti škodlivým činiteľom
alebo na zlepšenie kondičného stavu rastlín a tým aj ich odolnosti proti
chorobám a škodcom.
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Rastliny vhodné na fytoterapiu a spôsoby ich využitia
Rastlina alebo
jej časť
Aksamietnica (Tagetes)
celá rastlina v čase
kvitnutia

Spôsob využitia rastliny a receptúra
3 kg suchých rastlín zaliať 10 l teplej vody a máčať 48 hodín, precediť
a) postrek roztokom s pridaním 40 g pracieho mydla
b) dezinfekcia hľúz gladiol.

Účinok proti škodlivým
činiteľom
vošky na bobuľovinách, hubové
choroby

Cesnak (Allium sativum) 150 g rozdrveného cesnaku zaliať 10 l vody, pridať 2 čajové lyžičky parafínu,
baktériové choroby, vošky,
strúčiky
24 h vylúhovať, prípadne pridať 100 g mazľavého mydla, premiešať a prefiltro- roztočce, hrdze
vať. Neriadeným nálevom postriekať rastliny pri napadnutí (preventívne na
začiatku kvitnutia rastlín stačí 75 g cesnaku bez prísad – 3x postrekovať v
3-dňovách intervaloch).
Cibuľa (Allium cepa)
celá rastlina

a) 500 g zaliať 10 l vody, 24 h vylúhovať, 10x zriediť vodou a ošetriť pôdu pri
prvom napadnutí;
b) 200 g zaliať 10 l vody a neriedeným nálevom postriekať rastliny v období
náletu hmyzu.

hubové choroby (jahody, zemiaky
a pod)
vrtivka mrkvová

Horčica roľná (Sinapis
arvensis) semeno

200 g semena rozdrveného na prášok zaliať 10 l vody a roztokom postriekať
jablone po odkvitnutí.

roztočec jabloňový

Chren dedinský
(Armoracia rusticana)

Neriedeným nálevom (N) z 300 g listov a koreňov a 10 l vody postrekovať kvety
v období kvitnutia.

monolióza jadrovín a kôstkovín

Lopúch väčší (Arctium
lappa) zelené listy

3 kg listov zaliať 10 l vody, nechať 3 dni vylúhovať, precediť a postrekovať
zeleninu.

húsenice na kapuste, reďkovke
a iných druhoch zeleniny

Ostrôžka poľná
(Consolida regalis)
celá rastlina

1 kg usušenej byliny nazbieranej na začiatku kvitnutia zaliať 10 l vody,
vylúhovať 48 h, prefiltrovať a hneď postrekovať rastliny.

húsenice, molička kapustová,
mlynárik kapustový, chrobáky
priadkovec obrúčkový, mníška
zlatoritka a veľkohlavá, méra
jabloňová, mlynárik ovocný

listy a korene
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Rastlina alebo
jej časť

Spôsob využitia rastliny a receptúra

Účinok proti škodlivým
činiteľom

Palina pravá
(Artemisia absinthium)
rastliny a kvety

a) 300 g čerstvej (30 g suchej) rastliny zaliať 10 l vody a máčať asi 4 dni,
neriedeným výluhom postrekovať na jar rastliny;
b) do vyššie uvedeného výluhu pridať 1% vodného skla a neriedeným výluhom
postrekovať na jar a jeseň;
c) neriedeným výluhom uvedeným v bode b postrekovať v období náletu hmyzu.

húsenice, mravce a hrdza
vejmutovková na ríbezli, roztočce
na jahodách a černiciach, vrtivka
mrkvová, mlynárik kapustový,
obaľovač jabloňový

Papraď samčia
(Dryopteris filix-max)
listy

1 kg čerstvých alebo 100 g sušených listov zaliať 10 l vody, máčať 3-4 dni a
výluhom 10x riedeným urobiť zimný postrek ovocných stromov.

puklice, štítničky, voška krvavá

Kapsička pastierska
Macerát (M) z 500 g čerstvej rastliny (50 g sušenej) 5 l vody, zriediť na zálievku
(Capsella bursa pastoris) 3x a na postrek 5x vodou a aplikovať na jar a v lete.
Orličník obyčajný
(Pteridium aquilinum)
listy

Výluhom zo 100 g sušenej rastliny na 10 l, 10x zriedeným postrekovať rastliny. vošky

Praslička roľná
a) Odvarom (O) z 1 kg čerstvých alebo 150 g sušených rastlín na 10 l vody
(Equisetum arvense)
5x zriedeným pravidelne po celý rok ošetrovať pôdu;
celé rastliny bez koreňov b) k odvaru uvedenom v bode a pridať 0,5% vodného skla, 5x zriediť vodou a
pred pučaním viackrát postriekať ovocné dreviny;
c) odvarom z 50 g sušenej rastliny na 1 l vody 5x zriedeným s prídavkom 0,3%
mazľavého mydla a 5x zriedeným pŕhľavovým výluhom (KVV) postrekovať
rastliny.
Pŕhľava dvojdomá a
pŕhľava malá
(Urtica dioica a Urtica
urens) celé rastliny

únava pôdy

pôdne huby
múčnatky, monilióza, hrdze,
chrastavitosť, kučeravosť broskýň
vošky a roztočce a na posilnenie
rastlín

a) Výluhom (PVV) z 1 kg čerstvých alebo 200 g sušených rastlín na 10 l vody,
podpora rastu rastlín
20x zriedeným zalievať sadence, máčať korene pred vysádzaním a zalievať
riadky pred vysádzaním;
b) výluhom uvedeným v bode a pred pučaním púčikov ošetriť konáre a výhony
chloróza
stromov a krov;
c) nerozriedeným macerátom (M) z 1 kg čerstvých rastlín na 10 l vody macerovošky
vanom 12 h ošetriť konáre, výhony a listy rastlín;
d) výluhom z 1 l KVV získaného podľa receptúry v bode a s pridaním 0,5 l
posilnenie rastlín proti voškám
odvaru(O)z prasličky 20x zriedeným ošetriť výhony a mladé listy pred kvitnutím a roztočcom
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Rastlina alebo
jej časť

Spôsob využitia rastliny a receptúra

Účinok proti škodlivým
činiteľom

Púpava lekárska
(Taraxacum officinale)
zelené listy a korene

200 -300 g rozdrvených koreňov alebo 400 g rozdrvených listov zaliať 10 l vody vošky, roztočce, méry
nechať vylúhovať 2-3 h, precediť a ihneď postrekovať ovocné stromy v čase
pučania a po odkvitnutí v 10 – 15 dňových intervaloch.

Rajčiak jedlý
(Lycopersicon esculent)
výhonky, listy

a) 4 kg čerstvej zelenej hmoty (alebo 0,4 kg sušenej) zaliať 10 l vody a pomaly
vošky, roztočce, bzdochy,
variť 30 min, precediť, pred postrekom odvar zriediť 2x a pridať 40 g mazľa- húsenice mlynárika kapustného
vé mydlo;
skočky
b) neriedeným macerátom z 2 hrstí rozdrvenej vňate vylúhovanej 2 h v 2 l vody repelent proti mlynárikovi
postrekovať hlúboviny v období náletu mlynárika kapustového.
kapustovému

Rebarbora vlnitá
(Rheum rhabarbarum)

Neriedeným nálevom (N) z 1 kg listov na 10 l vody postrekovať v období vegetá- molička cesnaková a vošky na
tácie porasty fazule a cesnaku.
fazuli

Rumanček kamilkový
(Matricaria recutita)

Neriedený nálev (N) alebo odvar (O) z 50 g sušeného kvetu na 10 l vody použiť
v lete na postrek alebo zálievku rastlín.

posilnenie rastlín, odolnosť proti
chorobám a škodcom

Stračonôžka
(Delphinium)
korene

100 g rozdrvených koreňov zaliať 10 l vody a nechať vylúhovať 48 h, nezriedeným výluhom postrekovať rastliny pri výskyte húseníc.

húsenice škodiace na listoch

Štiavec tupolistý
(Rumex obtusifolius)
korene

Nezriedeným extraktom (E) zo 150 g koreňov a 1 l vody postrekovať na jar
jablone a porasty uhoriek.

múčnatka

Vratič obyčajný
(Tanacetum vulgare)
rastliny a kvety

Nezriedeným nálevom (N) alebo odvarom (O) z 300 g čerstvej alebo 30 g sušenej mravce, vošky, pandravy
rastliny na 10 l vody postrekovať rastliny;
a) po celý rok, najmä na jar a jeseň
vrtivka mrkvová, mlynárik
b) v období náletu hmyzu ako repelent.
kapustový, obaľovač jabloňov ý
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3. Mikrobiálne biopreparáty
3.1. Biobit
Je prípravok určený na ničenie škodcov predovšetkým hlúbovej zeleniny.
húsenica mlynárika kapustového

kukla mlynárika kapustového

mlynárik kapustový - motýľ

Biopreparáty Biobit FC a Biobit WP obsahujú baktériu Bacillus thuringiensis
kmeň kurstaki. Táto baktéria sa bežne vyskytuje v prírode. Baktéria napadá
a hubí len húsenice niektorých druhov motýľov. Je účinná i proti húseniciam
tých druhov, ktoré získali odolnosť voči chemickým pesticídom. Pre užitočný
hmyz, zvieratá a človeka je úplne neškodná. Vďaka týmto vlastnostiam
patrí prípravok Biobit k najbezpečnejším prostriedkom ochrany rastlín ako
z hľadiska hygienického, tak i ekologického. Asi po 14 dňoch od aplikácie
dochádza vplyvom ultrafialovej zložky slnečného žiarenia k sterilizácii baktérie.
Ako Biobit účinkuje?
Po žere Biobitu húsenicou dôjde v tráviacom trakte húsenice k aktivácii
bakteriálnej bielkoviny, ktorá naruší črevnú stenu a spôsobí ochrnutie svalstva
húsenice. Behom 30 minút až niekoľko hodín napadnutá húsenica zastavuje
požer a behom 2 až 5 dní hynie.
Použitie:

Princíp fungovania biopreparátu BIOBIT FC (WP)
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3.2. Novodor FC
Je prípravok určený na ničenie pásavky zemiakovej v porastoch zemiakov a na
ničenie škodcov zeleniny rodu Solacenae (ľuľkovité – zemiaky, baklažán rajčiak)

Vývinové štádia pásavky zemiakovej

Novodor obsahuje baktériu Bacillus thuringiensis, kmeň tenebrionis. Je
unikátny svojím špecifickým účinkom, pretože hubí len larvy niektorých
druhov mandelinkových a nosatcovitých chrobákov. Nehubí larvy či
chrobáky iných druhov ani akýkoľvek hmyz. V porastoch zemiakov
ošetrených Novodorom sa vďaka tomu môže plne uplatniť ako užitočný hmyz
napr. lienky, dravé ploštice, zlatoočka a iné, tak i užitočné pavúky. Pre človeka
a zvieratá je Novodor úplne neškodný!!!
Prednosti:
♠ mimoriadna selektivita a bezpečnosť pre užitočný
hmyz,
♠ vysoká účinnosť i na larvy mandelinky zemiakovej
odolnej voči chemickým pesticídom,
♠ minimálne riziko pre užívateľa,
♠ vhodné pre produkciu zemiakov v organickom
poľnohospodárstve.
Ako Novodor účinkuje?
Aby mohol Novodor pôsobiť, musí sa dostať do
tráviaceho traktu pásavky – požerom. Mechanizmus
účinku kmeňa B.t. tenebrionis je podobný, ako
v prípade B. t. kurstaki – viď Biobit. Larvy behom
niekoľkých hodín po ošetrení zastavujú požer
a behom nasledujúcich 4 až 7 dní od ošetrenia hynú.
Behom týchto 4 až 7 dní už larvy neškodia. Mladšie
larvy hynú rýchlejšie. Novodor pôsobí rýchlejšie pri
vyšších teplotách, kedy larvy mandelinkových
požierajú porasty viac.
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3.3. Teknar
Kmeň Bacillus thuringiensis israelensis napadá larvy komárov a muchničiek.
Bol izolovaný z mrvych lariev komárov v Izraeli. Ako obidva predchádzajúce
kmene baktérii je i tento kmeň je účinný veľmi špecificky. Z mnoho druhov
vodných živočíchov napadá a zabíja len larvy komárov a muchničiek.
Nielenže tento kmeň baktérie priamo nezabíja ostatný hmyz, ryby
a obojživelníky, ale vďaka jeho vysokej špecifičnosti ho môžeme použiť dokonca
i v záhradných jazierkach, kde chováme ryby živiace sa okrem iného i larvami
komárov. Baktérie rybám, žabám a ostatným obratlovcom neuškodí ani po
konzumácii nakazených komárích lariev. Vďaka tomuto preparátu odpadá
hlavný problém boja s komármi vo voľnej prírode a to vysoká toxicita predtým
používaných chemických insekticídov voči rybám a ostatným zložkám cenných
vodných a mokraďových ekosystémov.

Rôzne druhy komárov

Rôzne druhy muchničiek
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Slovník pojmov
askospóra
spóra vznikajúca vo vrecku vreckatých húb
AT
agrotechnický termín - ak je v stĺpci "čakacia lehota alebo ochranná lehota"
namiesto počtu dní uvedená skratka AT, v tom prípade sa prípravok aplikuje v
presne stanovenom agrotechnickom termíne alebo v určitom vývojovom štádiu
ošetrovanej plodiny; za stanovených podmienok uplynie dostatočne dlhý čas do
zberu alebo konzumácie ošetrenej plodiny a nemalo by dôjsť k ohrozeniu
zdravia konzumenta
atraktanty
chemické prípravky (látky) lákajúce živé organizmy
baktérie
jednobunkové organizmy bez pravého jadra; rozmnožujú sa delením buniek
bakterióza
ochorenie spôsobené baktériami
bioagens
umelo množený organizmus používaný ako prostriedok proti škodcom alebo
chorobám pestovaných rastlín
biocídy
prípravky proti škodcom nachádzajúcich sa v priestoroch bytov, skladov, a
iných nepoľnohospodárskych priestoroch a exteriéroch (myši, potkany,
nežiadúci hmyz .....)
chloróza
žltnutie listov spôsobené nedostatkom niektorých živín (pozri kalcióza alebo
žltačka)
drôtovec
larva chrobákov - kováčikov
epidémia
masový výskyt pôvodcov poškodenia rastlín
feromónové lapače
zariadenia na prilákanie a odchyt škodcov
feromóny
látky slúžiace na komunikáciu medzi živočíchmi
flóra
súbor rastlinných druhov žijúcich na určitom území
fungicídy
prípravky na ničenie patogénnych húb, proti hubovým chorobám
fytopatológia
náuka o chorobách rastlín
fytoplazmóza
ochorenie vyvolané fytoplazmami
fytoplazmy
mikroorganizmy bez bunkovej steny podobné baktériám (mykoplazmy)
generatívne rozmnožovanie
pohlavné rozmnožovanie
herbicídy
prípravky na likvidáciu neželanej vegetácie, na ničenie burín
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herbicídy kontaktné
poškodia len zasiahnuté časti rastlín
herbicídy neselektívne
ničia všetky rastliny (buriny i zasiahnuté plodiny)
herbicídy selektívne
ničia len určité druhy burín, pričom ošetrované plodiny nepoškodzujú za
predpokladu dodržania návodu na použitie
herbicídy systémové - koreňové
do rastlín prenikajú prevažne cez korene a prúdiace šťavy rozvádzajú ich
účinnú látku do všetkých častí rastlín
herbicídy systémové - listové
do rastlín prenikajú prevažne cez listy a prúdiace šťavy rozvádzajú ich účinnú
látku aj do podzemných častí rastlín
imágo
dospelý jedinec škodcu (chrobák, mucha, motýľ)
infekcia
vniknutie a zotrvanie pôvodcu ochorenia v hostiteľovi
inkubačná doba
čas, ktorý uplynie medzi vniknutím patogéna do rastliny a objavením sa
príznakov ochorenia
insekticídy
prípravky proti škodcom
integrovaná ochrana
využíva všetky známe a dostupné ekologické metódy k udržaniu škodlivých
činiteľov pod prahom škodlivosti
kalcióza
žltačka (chloróza) rastlín spôsobená prebytkom vápnika, ktorý brzdí príjem
iných živín (napr. železa)
konídia
spóry vznikajúce pri nepohlavnom rozmnožovaní húb
kuratívny
liečivý
monofág
žije len na jednom hostiteľovi (napr. ploskáčik pagaštanový)
mycélium
súbor hubových vlákien (hýf) jednej huby
mykoplazma
starší názov fytoplazmy
mykóza
ochorenie spôsobené hubami
nedokonalá premena hmyzu
postupný vývoj - larvy sa podobajú na imága a postupne sa im zväčšujú krídla;
chýba štádium kukly (napr. vošky, strapky, bzdochy, cikádky)
nekróza
lokálne odumretie pletív
nematocíd
prípravok na ničenie háďatiek
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neperzistentný prenos vírusov
krátkodobý prenos bez toho, aby sa vírus v tele prenášačov (najčastejšie vošiek)
udržal
nymfa
staršie štádia lariev roztočov a hmyzu s nedokonalou premenou
panašovanie
pestré sfarbenie listov genetického pôvodu
pandrava
larva chrústov
parazit
cudzopasník, organizmus, ktorý žije na úkor iného organizmu
parazitoid
žije na úkor iného organizmu len časť svojho vyvoleného cyklu; hostiteľa pritom
často zahubí (napr. vaječné parazitoidy Trichogramma)
partenogenéza
rozmnožovanie bez oplodnenia (napr. vošky počas vegetácie)
patogén
pôvodca ochorenia
patovar
rasa pôvodcu choroby so zvýšenou špecializáciou k hostiteľovi (patotyp)
peritécium
guľovitá plodnička obsahujúca vrecká
perzistentný prenos
vírus alebo fytoplazma sa trvale udržuje v tele prenášača a dokonca prechádza
aj na jeho potomstvo (napr. cikádky, prenášače fytoplazmózy)
pesticídy
prípravky na ničenie patogénov, škodcov a buriny, prípravky na ochranu
rastlín
pohlavné rozmnožovanie
nový jedinec vzniká splynutím dvoch pohlavných buniek
polyfág
všežravec
predátor
dravec, loviaci iné živočíchy (napr. dravé roztoče, lienka, zlatoočka)
prevencia
predchádzanie
pupárium
kľudové štádium molíc
pyknídium
guľovitá plodnička s konídiami, vznikajúca pri nepohlavnom rozmnožovaní húb
repelenty
prípravky na odpudenie škodcov
rezistentná odroda
odolná odroda
saprofyt
organizmy živiace sa odumierajúcimi organickými látkami (napr. Alternaria
alternata na plodoch papriky a rajčiakov)
sklerócium
tvrdý zhluk hubových vlákien
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sporulácia
tvorba spór
spóry
výtrusy - rozmnožovacie orgány nižších rastlín vznikajúce pohlavnou i
nepohlavnou cestou
symbióza
obojstranné výhodné spolužitie dvoch organizmov (hľuzkotvorné baktérie na
bôbovitých rastlinách)
symptóm
príznak ochorenia alebo poškodenia
syndróm
skupina príznakov
teleutospóry
zimné spóry hrdzí
tolerantná odroda
čiastočne odolná odroda, ktorú patogény výraznejšie nepoškodzujú (napr.
tolerantné odrody sliviek voči šárke)
toxicita
jedovatosť
toxín
jedovatá látka
uredospóry
letné výtrusy hrdzí
vegetatívne rozmnožovanie
nepohlavné rozmnožovanie
vektor
prenášač
viróza
ochorenie spôsobené vírusmi
vírus
veľmi drobný organizmus bez vlastnej látkovej výmeny, plne odkázaný na
hostiteľa
zmáčadlá
prípravky na zlepšenie priľnavosti aplikovaných prípravkov
zoocídy
prípravky na ničenie živočíšnych škodcov
zoospóry
spóry s bičíkmi, ktoré im umožňujú pohyb vo vode
žltačka rastlín
pozri kalcióza a chloróza
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Záver
Jedným z najväčších problémov širšieho uplatnenia metódy Integrovanej
ochrany je osveta a praktické poradenstvo v tejto oblasti, a to nielen
v praktickom realizovaní záhradkárenia podľa tejto zásady, ale aj v lepšom
zhodnocovaní takto dopestovaných zdravých bioproduktov. Ako príklad
uvedieme poznatky z trhu vo Švajčiarsku, kde cena garantovaných a prísne
akostne kontrolovaných výrobkov je dvojnásobne až trojnásobne vyššia ako
cena napr. krásnych vyleštených, dvadsaťkrát chemikáliami postriekaných
jabĺk. Jablká, ktoré majú aj niektorú „chybu krásy“, ako napr. chrastavitosť, sa
cenovo hodnotia vyššie ako uvedené „vyleštené“ produkty. Staršia generácia má
ešte v živej pamäti časy, keď si mohli odtrhnúť ovocie, ktorí nebolo
postrekované a stromy boli hnojené výlučne organickými hnojivami.
Priemyselné hnojivá a chemikálie začali už v minulom storočí produkovať
kapitálovo silné monopolné spoločnosti, koncerny a firmy, ktorým bola otázka
zisku prednejšia ako zdravie človeka. Ďalším problémom je otázka dôvery vo
výrobky označované ako bioprodukty. Sme presvedčení, že väčšina výrobcov
bioproduktov, ale predovšetkým samozásobitelia – záhradkári, majú záujem na
tom, aby vo výžive predovšetkým detí a starších ľudí prevládali zdravotne
nezávadné produkty.
Treba oceniť záslužnú prácu, ktorú robia organizácie Slovenského zväzu
záhradkárov so svojou členskou základňou za podpory Ministerstva
poľnohospodárstva a výživy SR. K nim treba prirátať aj tisícku drobných
pestovateľov a farmárov, ktorí môžu pomôcť tejto činnosti ušľachtilej pre
zdravie človeka a tak prispieť k zdraviu vlastných rodín, ale aj ostatného
obyvateľstva.
Každý záhradkár si môže z jednotlivých smerov záhradkárenia a jeho
kombinácii vybrať ten, ktorý mu najlepšie vyhovuje a k čomu inklinuje.
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