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Nemapom®
Steinernema feltiae

Obaleč jablečný
Biologický produkt na bázi entomopatogenních hlístic Steinernema feltiae, které parazitují
na přezimujících housenkách obaleče jablečného během podzimu a v předjaří a snižují
tak jeho populační hustotu. Doporučujeme
použití na plochách s vysokým výskytem
škůdce a ohniscích výskytu.

Dávka:
Mladé výsadby
750 mil jedinců / 1 m kmene / ha
Starší výsadby
1 500 mil Jedinců / 1 m kmene / ha

Hlavní přednosti:
zasáhne celou populaci obaleče v jednom
termínu ošetření
prostředek antirezistentní strategie
aplikace v období mimo hlavní sezónu
Aplikujte ideálně v deštivém období na podzim a brzy na jaře, kdy teploty přesáhnou 8 °C
alespoň několik hodin po zásahu. U mladých
výsadeb aplikujte na kmeny cca do výšky
1 m. U starších výsadeb je nutno zasáhnout
celý kmen, korunu i kosterní větve. Pokryjte
postřikem i bambusové opory, v případě, že
je v sadu používáte. Ke správné aplikaci je
nutný vysoký objem vody, minimální velikost
otvorů v tryskách činí 0,8 mm, tlak nesmí přesáhnout 5 barů a nutností je i vyjmutí filtrů.
Oblast použití:
Jabloně

Přezimující housenky obaleče jablečného

Hlístice Steinernema feltiae

Povoleno v ekologickém zemědělství.
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Isomate®
Feromonové látky

Matení samců obalečů
Z odparníků se postupně uvolňuje druhově specifický samičí feromon. Omezena je
schopnost samců najít partnerku a tím nedochází k páření a kladení vajíček. Odparníky
řady Isomate jsou na technické úrovni nejpropracovanějším produktem tohoto typu.
Zastoupením kompletní směsi isomerů feromonových látek, jež odpovídá jejich složení v
přírodě, zaručují maximální stabilitu účinnosti.
Výhody:
pomáhá redukovat počet aplikací
insekticidů při rozvleklých náletech obaleče
minimální až nulové napadení
chrání sad po celou vegetaci
pouze jedna snadná aplikace na celou
sezónu
servis a poradenství
Oblast použití:
Isomate® C plus
obaleč jablečný
(základní dávka 1000 odparníků/ha)
Isomate® CLR
obaleč jablečný, obaleč zimolezový a
obaleč ovocný
(základní dávka 1000 odparníků/ha)
Isomate® OFM rosso FLEX
obaleč švestkový a obaleč východní
– švestky, broskvoně
(základní dávky 500 odparníků/ha)
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Povoleno v ekologickém zemědělství.

Schéma feromonového odparníku
Mikrokapilární stěna zajišťuje rovnoměrný
dlouhodobý odpar z celého povrchu
odparníku a účinnost po celou sezónu.

MADEX®, MADEX® Top
Cydia pomonella Granulovirus

Obaleč jablečný
Vysoce účinná a selektivní biologická ochrana proti obaleči jablečnému.
MADEX® je přípravek na bázi viru granulózy
obaleče jablečného, který působí požerově
proti housenkám škůdce.
MADEX® Top obsahuje odlišný kmen viru
obaleče jablečného, což jej předurčuje k využití v antirezistentní strategii.
Hlavní přednosti:
účinnost srovnatelná s insekticidy
nezanechává žádná rezidua v produktech
nulová ochranná lhůta = možno aplikovat
i těsně před sklizní
vhodný do antirezistentní strategie
šetrný k necílovým organizmům

Vajíčko obaleče jablečného ve fázi
oranžového prstence

STŘÍDÁNÍ MADEX® A MADEX® TOP
vhodné antirezistentní strategie
L1 housenka obaleče jablečného
Dávka:
100 ml/ha

Housenka obaleče po ošetření Madexem
Povoleno v ekologickém zemědělství.
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Lepinox® Plus
Bacillus thuringiensis kurstaki

Housenky škodlivých motýlů
Selektivní bakteriální přípravek k regulaci
širokého spektra škodlivých housenek.
přípravek se aplikuje v době výskytu
housenek
působí požerově
nezanechává žádná rezidua ve sklizeném
ovoci, vhodný zejména pro produkci na
dětskou výživu
není škodlivý pro užitečné organizmy

Bekyně velkohlavá

Mechanismus působení:
1. po pozření se krystaly toxinu rozpouští
ve středním střevě housenky
2. toxiny uvolněné z krystalické podoby se
přichytí na receptory ve střevě
3. dochází k perforaci střevní stěny
4. částice toxinu pronikají do celého těla
a housenka uhyne
Oblast použití:
ovocné a okrasné dřeviny
obaleči
píďalka podzimní
bekyně zlatořitná
bourovec prsténčivý
bělásek ovocný
přástevníček americký
makadlovka broskvoňová
Dávka:
1 kg/ha
6

Povoleno v ekologickém zemědělství.

Píďalka zhoubná

Housenka pupenového obaleče

NeemAzal®-T/S
Azadirachtin

Mšice
Botanický insekticid proti savému a žravému hmyzu a minujícím škůdcům.
Účinná látka proniká do listů a je částečně
systemicky rozváděna v rostlině. Přípravek
způsobuje inhibici žíru, narušení vývoje
škůdce a jeho následnou mortalitu. Účinek
se oproti chemickým přípravkům projevuje
pomaleji, ale je dlouhodobý.
Hlavní přednosti:
vysoká účinnost
systemické působení
rychlé odbourávání reziduí
šetrný k necílovým organismům
Oblast použití:
Jádroviny (mimo hrušeň)
do BBCH 69,
interval mezi aplikacemi 10–14 dní
Peckoviny a bobuloviny		
do venkovních prostorů,
interval mezi aplikacemi 7–10 dní

Mšice jitrocelová

Mšice třešňová

Dávka:
Jádroviny (mimo hrušeň)
4,5 l/ha při výšce stromu 3 m
(tzn. 1,5 l/ha/m výšky koruny)
Peckoviny a bobuloviny
3 l/ha
NeemAzal® -T/S proniká do parenchymu
listů
Povoleno v ekologickém zemědělství.
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SpinTor

Lepové desky

Obaleč jablečný, slupkoví
a pupenoví obaleči, mery

Monitoring výskytu pilatek
a vrtule třešňové

Účinná regulace obalečů a mer.
SpinTor je požerový a kontaktní insekticid,
který obsahuje účinnou látku spinosad.
Širokospektrální přípravek vhodný do anti
rezistentních strategií.

Barva na lepových deskách je atraktivní pro
dospělce některých škůdců. Bílá barva láká
pilatky, žlutá vrtuli třešňovou. Pomocí těchto
lepových desek lze sledovat výskyt škůdců.
V omezené míře lze dosáhnout i regulace
jejich výskytu.

Oblast použití:
jabloně – obaleči
hrušně – mery
třešeň, višeň,
jahodník – octomilka
borůvka, brusinka,
malina, ostružina, rybíz,
angrešt – octomilka
a mnoho dalších použití

0,6 l/ha
0,8 l/ha
0,3 l/ha

0,4 l/ha

L4 a L5 nymfy mery skvrnité
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Provoleno v ekologickém zemědělství.

Oblast použití:
jádroviny
slivoně
třešně a višně

Feromonové lapače
Monitoring škůdců
Z feromonového odparníku se uvolňuje
druhově specifický feromon, který láká samečky. Poté, co sameček vletí do lapáku,
chytne se na lepovou desku. Na základě
úlovků stanovíme letovou křivku a optimální termín ošetření.
Dodáváme lapáky a odparníky
na tyto druhy:
obaleč jablečný – jádroviny

Obaleč švestkový

obaleč jabloňový – jádroviny
obaleč zimolezový – jádroviny, peckoviny
obaleč východní – jádroviny, peckoviny
obaleč meruňkový – meruňky, broskvoně
obaleč švestkový – slivoně
obaleč slivoňový – jádroviny, peckoviny
obaleč trnkový – jádroviny, peckoviny
obaleč ovocný – jádroviny, peckoviny
obaleč pupenový – jádroviny, peckoviny
obaleč růžový – jádroviny, peckoviny
obaleč zahradní – jádroviny, peckoviny

Podkopníček spirálový

štítenka zhoubná – ovocné dřeviny a keře
drvopleň hrušňový – jádroviny
drvopleň obecný – jádroviny, peckoviny
makadlovka broskvoňová – broskvoně, meruňky
molovka pupenová – třešně, višně
nesytka jabloňová – jabloně
nesytka rybízová – rybíz
píďalka podzimní – ovocné a okrasné dřeviny
podkopníček ovocný – jabloně, hrušně
podkopníček spirálový – jabloně

Feromonový lapač
Povoleno v ekologickém zemědělství.
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Typhlodromus pyri
Trvalé řešení problémů se sviluškami, hálčivci a vlnovníky
Dravý roztoč T. pyri se dodává v plstěných
páscích. Ty se umisťují do sadu v zimním
období. Na jaře opouštějí přezimující samice T. pyri pás a začínají vyhledávat kořist.
T. pyri se v sadu dále množí a zůstává
zde dlouhodobě.

Hlavní přednosti:
vysoká a dlouhodobá účinnost
populace dravého roztoče zůstává
v sadu trvale
absolutně přírodní metoda
jednorázové opatření, které zajistí
ochranu proti sviluškám a hálčivcům

Plstěný pás, ve kterém se do sadu
dravý roztoč introdukuje

Oblast použití:
jabloně
hrušně
slivoně
další ovocné dřeviny
Samice dravého roztoče v prostředí
plstěného pásu
Dávka:
1–3 pásky / strom dle typu výsadby

10 Povoleno v ekologickém zemědělství.

BlocCadeTM

Styren-akrylátový kopolymer 54,5%

Ošetření ran po řezu a mechanickém poškození
BlocCadeTM vytváří na řezných ranách nepropustnou mechanickou bariéru a tím
zabraňuje prostupu patogenu do dřeva.
Je spolehlivou metodou prevence napadení chorobami po mechanickém poškození
(např. po okusu a ohryzu zvěří) a řezu ovocných stromů.

Produktové video ke zhlédnutí

Hlavní přednosti:
aplikace možná běžně dostupnými
postřikovači
efektivní zamezení průniku patogenu
do rostliny
bezreziduální technologie
snadná a rychlá aplikace postřikem
Použití a dávkování:
BlocCade je suspenzní koncentrát
určený k rozředění vodou v poměru
1 : 9 (1 díl BlocCade : 9 dílů vody)

Ošetřeno
BlocCadeTM

Neošetřeno

aplikaci doporučujeme v co nejkratší
době po řezu nebo po uplynutí
mrazových teplot

BlocCade proti okusu a ohryzu zvěří
Povoleno v ekologickém zemědělství.
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VitiSan®

Hydrogenuhličitan draselný

Kontaktní fungicidní přípravek s preventivním i kurativním
účinkem proti houbovým chorobám
Působení:
kurativní účinek proti strupovitosti
jabloně při aplikaci na suchý list v rozmezí
300–430°C sum aktivních teplot od
počátku deště
mění pH povrchu listů
vhodný do tank-mixu spolu se sírou nebo
s kontaktními fungicidy
Padlí jabloně
Dávka:
7,5 kg/ha
2,5 kg / 1 m výšky koruny / ha

Přínos:
nezanechává žádná rezidua pesticidů
v ovoci
vhodný pro antirezistentní strategie
v ochraně proti strupovitosti jabloně
uvolňuje draslík v rostlině v přijatelné
formě = draselná výživa na list

Napadení listu strupovitostí

Plod napadený strupovitostí
12 Povoleno v ekologickém zemědělství.

Myco-Sin®

Mleté sušené kvasnice, přesličkový extrakt, síran hlinitý

Skládkové choroby, bakteriální spála jabloňovitých
PRODEJ UKONČEN K 15. 8. 2021

Efek tivní řešení skládkov ých chorob
v jádrovinách. 2–3 aplikace před sklizní
sníží ztráty při skladování.
přípravek Myco-Sin efektivně snižuje
napadení skládkovými chorobami,
zejména gloeosporiovou hnilobou
aplikuje se 2–3 × v době sklizně v 1%
koncentraci
vhodné i pro ovoce pěstované na
dětskou výživu
®

Působení:
zvýšení produkce fenolických sloučenin
zpevnění povrchu listů
zabránění prorůstání spor kutikulou
změna pH na listech = omezení klíčení spor
Oblast použití:
jádroviny
bakteriální spála
skládkové choroby
hniloby plodů
sekundární strupovitost
peckoviny
moniliová hniloba
hniloba plodů
houbové choroby
ovocné dřeviny
hniloby plodů
houbové choroby

APLIKACE DO 15 8. 2022 DLE EXPIRACE

Dávka:
koncentrace 0,8–1 %

Mumifikované plody jsou zdrojem
bakteriální spály

20
15

Neošetřená
kontrola
Myco-Sin 1%

10
5
0

Vliv přípravku Myco-Sin® na podíl
napadených plodů po 4 měsících
skladování [%]
Povoleno v ekologickém zemědělství.
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Cocana®

Aqua Vitrin K

Posílení odolnosti plodů

Zastavuje rozvoj chorob po
kroupách

Při pěstování jádrového ovoce působí na
snížení citlivosti plodu vůči houbovým chorobám a podporuje jejich dobrý vzhled. Při
silném napadení vlnatkou krvavou aplikace
2% přípravku Cocana® za účelem smytí voskových vrstev. Insekticidní ošetření je pak
vysoce účinné.

Preventivní pomocný prostředek. Zpevňuje

Draselné kokosové mýdlo

Draselné vodní sklo

epidermis, zvyšuje pH povrchu listů a plodů
a tím brání sporám v klíčení a prorůstání
do pletiv.
aplikace na poškozené plody po
kroupách, omezuje riziko vzniku
hniloby plodů
draslík je využit jako živina
Dávka:
koncentrace 1–2 %

Kolonie vlnatky před aplikací

Rané poškození kroupami

Po aplikaci Cocany a aficidu

Zhojené poškození kroupami

14 Povoleno v ekologickém zemědělství.

Síra BL, Kumulus WG
Síra 80 %

Houbové choroby
Fungicidy na bázi síry s kontaktním účinkem,
rychlým nástupem účinnosti a s reziduálním
působením proti houbovým patogenům
s vedlejší akaricidní účinností.

SÍRA BL = KONEČNĚ FÉROVÁ CENA SÍRY!

Hnědé padlí angreštu
Oblast použití:
jabloň
strupovitost jabloně, padlí jabloně
broskvoň
padlí broskvoňové
meruňka
moniliniová spála
peckoviny
hálčivec višňový
jahodník
padlí jahodníku
angrešt
americké padlí angreštové

Příznaky napadení hálčivcem hrušňovým

Příznaky napadení hálčivcem višňovým
Povoleno v ekologickém zemědělství.
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Flowbrix
Oxychlorid mědi

Houbové choroby
Měďnatý přípravek proti korovým nekrózám,
listovým skvrnitostem a bakteriózám.
Kontaktní fungicid inhibuje klíčení spór patogenu na povrchu ošetřených částí rostlin. Vysoká účinnost i při použití relativně
malého množství přípravku je zajištěna
vysokým podílem mimořádně jemných
částic spolu s vysoce efektivními smáčedly a disperganty v tekuté formě.
Kadeřavost broskvoně
Působení:
kontaktně a preventivně
oxychlorid Cu je schopen inhibovat
klíčení spór patogenu na povrchu
všech ošetřených částí
zpevňuje rostlinná pletiva
nedochází ke vzniku rezistence
aplikace 1–2 dny před výskytem ranního
mrazíku zvyšuje odolnost květů proti mrazu
Napadení letorostu kadeřavostí
Oblast použití:
korové nekrózy jádrovin i peckovin
(účinkuje zároveň proti strupovitosti)
bakteriální spála jabloňovitých
kadeřavost broskvoně, puchrovitost
slivoně
antraknóza ořešáku

Plod napadený puchrovitostí
16 Povoleno v ekologickém zemědělství.

FERTIPEN® C

Hydroxid měďnatý 61 %,
celkové množství čisté mědi je 400 g/l

Kapalné listové hnojivo se smáčivým efektem
Hydroxid měďnatý má jemné krystaly,
a tím zajišťuje velmi dobrou pokryvnost
celého povrchu rostlin. Měď je součást celé
řady látek, které hrají zásadní roli v lignifikaci vodivých pletiv. Cu je velmi dobře
přijímána rostlinami a příznivě působí na
stabilitu rostlinného barviva – chlorofylu.
Důsledkem toho je chlorofyl stabilnější
a déle aktivnější.

Dávka:
jádroviny a peckoviny
1 – 3 l/ha; dávka vody 300–600 l/ha
jahody
1 – 1,5 l/ha; dávka vody 400–800 l/ha

Při nedostatečném zásobení rostlin mědí
se výrazně snižuje příjem a využitelnost
dusíkatých látek rostlinami. Dochází tak
k zasychání vrcholků rostlin, listy žloutnou
a kroutí se. Projevem nedostatku mědi na
mladých listech jsou chlorotické skvrny.

Působení:
tekuté listové hnojivo s obsahem mědi
aplikace postřikem na list
smáčivý účinek, dobré ulpívání na listech
mísitelný s fungicidy, insekticidy a hnojivy

Oblast použití:
jádroviny a peckoviny
po dobu vegetace do 21 dní před
sklizní
jahody
po sklizni plodů 2x v intervalu 10–14 dní

Povoleno v ekologickém zemědělství.
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FERTIPEN® S
Celkové množství síry 700 g/l

Kapalné listové hnojivo s obsahem síry
Fertipen® S obsahuje borovicové terpeny,
které zlepšují vlastnosti postřiku jako např.
odolnost vůči smyvu, pokryvnost a redukci
úletu a výrazně prodlužují perzistenci síry
na povrchu ošetřených rostlin.
Síra obsažená ve formulaci produktu má
zároveň optimální velikost částic, což přispívá k zajištění dobré pokryvnosti. Aplikujte
postřikem na list v níže uvedených dávkách
a termínech dle jednotlivých plodin.
Přednosti:
tekutá formulace
smáčivý účinek
dobré ulpívání na listech
Oblast použití:
Ovocné dřeviny
možnost aplikace v průběhu vegetace,
v intervalu 7-10 dní
Jahody, rybíz, maliny, angrešt
od fáze 5ti pravých listů do zrání plodů,
v intervalu 10 dní
Dávka:
Ovocné dřeviny
2,5–5 l/ha
Jahody, rybíz, maliny, angrešt
5–6 l/ha

18 Povoleno v ekologickém zemědělství.

Hycol-E Ca, Hycol-jádrovina,
Hycol-peckovina
Pomocné rostlinné přípravky

Rychlé dodání živin
Pomocné rostlinné přípravky na bázi kolagenního hydrolyzátu pro foliární aplikace
v jádrovinách a v peckovinách.

Princip:
Koncentrovaný roztok obsahuje v různém složení hlavní živiny i mikroelementy vázané na přírodní oligopeptidy
a aminokyseliny.

Přednosti:
Vzájemný poměr živin v hnojivu odpovídá půdním podmínkám ČR a při doporučené dávce pokryje (jednorázovou)
potřebu pěstovaných plodin.
Výnosový a kvalitativní efekt vysoce převyšuje náklady na ošetření.
Komplexní sloučeniny stopových živin
s aminokyselinami a oligopeptidy jsou
v rostlině snadněji transportovány a tedy
i opakovaně využity.

Oblast použití:
Hycol-E Ca
v jádrovinách i peckovinách, dávka
10 l/ha, koncentrace 1 %, prevence
hořké pihovitosti u citlivých odrůd,
první aplikace 10 dnů po odkvětu,
4–8x během sezóny v jádrovinách;
u peckovin 4x
Hycol-jádrovina
rychlé dodání N, K a mikroprvků,
dávka 5 l/ha nebo 0,5 %, 4x za sezónu
od poloviny května do poloviny srpna
Hycol-peckovina
rychlé dodání N, K, Mg a mikroprvků
ve třešních a višních, dávka 5 l/ha
nebo 0,5 %, aplikace 3x za sezónu od
poloviny května do konce července
Hořká pihovitost
Povoleno v ekologickém zemědělství.
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Hycol-B150

SulfiCal

Organominerální hnojivo
s obsahem boru

Hnojivo

Hycol-B150 je kapalný produkt s maximálním množstvím rychle přijatelného boru
při aplikaci na list.

Hnojivo SulfiCal obsahuje síru v tekuté formě a vápník.

Obecné příznaky nedostatku boru zahrnují
odumírání vrcholů rostlin a jejich zakrslý růst.

Oblast použití:
aplikační objem 400–1000 l při
koncentraci 1–2 %
interval mezi aplikacemi 5–10 dnů,
aplikace možná i za mírného deště
při vyšší koncentraci v době květu
probírkový efekt
zásadité pH (10 až 11) – není možný
TM s přípravky MADEX®, MADEX® Top
a Lepinox® Plus

Hydrolizovaný kolagen s obsahem B

Přípravek se aplikuje postřikem na list na
dobře vyvinuté rostliny.

Oblast použití:
Ovocné stromy
1-2 l/ha (při max. koncentraci
v postřikovacím roztoku do 1 %)

20

Listové hnojivo se sírou a vápníkem

VermiFit B
Extrakt z vermikompostu

Vitalita rostlin
Pomocný rostlinný přípravek.
Extrakt z kompostu kalifornských žížal.

Působení:
zvýšení fyziologické kondice rostlin
zvýšení obranyschopnosti rostlin proti
houbovým chorobám
zvýšení výnosu a hlavně tržní kvality
(větší podíl plodů v 1. jakosti a výběru)

Oblast použití:
Příznivý vliv na růst a vývoj stromu,
díky lepšímu příjmu živin z půdy jsou
sklízené plody výrazně větší. Lepší fyziologická kondice rostlin se projevuje
i vyšší odolností vůči chorobám.

Dávka:
4–6 l/ha

Surovinou pro výrobu přípravku VermiFit B je
organický substrát (vermikompost), který vzniká činností kalifornských žížal.
Specifickou extrakcí přechází řada biologicky
aktivních látek do koncového produktu.

Povoleno v ekologickém zemědělství.
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KALCIS

Nejkvalitnější křídové vápence

Výživa vápníkem

KALCIS Mag 2
aktivní zásah

Jemná struktura garantuje vysokou reaktivitu a účinnost hnojiva již v prvním roce
aplikace. Jedná se o granulovaný křídový vápenec snadno aplikovatelný rozmetadlem
průmyslových hnojiv.

CaCO3

91 %

MgCO3

2%

Reaktivita

čistý zdroj vápníku
velmi rychle mění kvalitu půdy

Působení:
Kalcis Mag doplňuje aktuální nedostatek
přijatelného vápníku a hořčíku, upravuje
půdní reakci, zlepšuje příjem a využitelnost základních a stopových živin, zlepšuje strukturu půdy, neutralizace působení
kyselých hnojiv.
Kalcis S 14 je zdrojem síry pro neutrální a zásadité půdy. Neokyseluje půdu,
nemění pH.
Dávka:
jaro - 300–500 kg/ha - zdroj vápníku
rostlinám
podzim - 400–800 kg/ha
hlavně úprava pH a doplnění živin
rostlinám

>90 %

KALCIS Mag 5
udržovací zásah
CaCO3

88 %

MgCO3

5%

Reaktivita

>80 %

postupná změna spol. půd. mikroorg.
doplní výnosem odnášené Ca, Mg

KALCIS Mag 11
vyrovnávací zásah
CaCO3

82 %

MgCO3

11 %

Reaktivita

75–80 %

zabraňuje příznakům nedostatku Mg
vyrovná odnesené množství Mg

KLACIS S 14

KALCIS Mag 25
kurativní zásah

CaO
SO -

35 %

CaCO3

68 %

S + stopové prvky

14 %

MgCO3

25 %

3

Vlhkost

45 %

do 2 %

přírodní sádrovec

22 Povoleno v ekologickém zemědělství.

Reaktivita

>75 %

výrazně doplní chybějící Mg
vysoký obsah Mg
Produkt WETCIT® je vlastnictvím společnosti Oro Agri International Ltd.

KALCIUM PRO LIST

Mikromletý vápenec nejvyšší kvality (50 % CaO, 36 % Ca)

Speciální formulace vápníku k listové aplikaci
ve formě smáčitelného prášku
KALCIUM PRO LIST zaručuje spolehlivý příjem
vápníku pletivy, je odolný vůči smyvu deštěm
a obsahuje smáčitelnou složku zvyšující
perzistenci postřiku na listech. Doporučujeme
minimální objem vody v postřiku v poměru
50 l na 1 kg produktu. Směs je nutné neustále
udržovat promíchanou.

Přednosti:
zvýšení skladovatelnosti ovoce
snížení rizika výskytu fyziologických
poruch (např. hořké pihovitosti)

Oblasti použití a dávky:
Jabloně, hrušně
5 kg/ha před pučením a 5–10 kg/ha a
po odkvětu až do sklizně
Meruňky, třešně, švestky
5–10 kg/ha
Jahody
10 kg/ha před kvetením

Povoleno v ekologickém zemědělství.
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FREE N100®
Azotobacter chroococcum

Pomocná půdní látka
Fixace vzdušného dusíku pomocí bakterie
Azotobacter chroococcum.
Bakterie A. chroococcum svým působením
zvyšuje biologickou aktivitu půdy, obohacuje
půdu o živiny poutáním vzdušného dusíku.
FREE N100® zajišťuje stabilní výnos i tam,
kde je dávka minerálních hnojiv omezena.
nárůst příjmu dusíku i v obtížných
podmínkách
zajištění stability výnosu
omezení závislosti na minerálních
hnojivech
vhodné pro trvale udržitelné hospodaření
jednoduchá aplikace

24 Povoleno v ekologickém zemědělství.

Dávka:
0,5 l/ha

Kolonie baktérií osidlují kořenovou sféru, kde
se živí kořenovými exsudáty bohatými na
uhlíkaté látky. Baktérie dodávají rostlinám
v přijatelné formě dusík fixovaný ze vzduchu.

FREE PK®
Bacillus mucilaginosus

Pomocná půdní látka
Bakterie Bacillus mucilaginosus napomáhá
rozpouštět těžko rozpustné minerální složky.
Uvolňuje především fosfor a draslík, ale
také celou řadu dalších prvků.

Dávka:
0,5 l/ha

uvolňuje živiny z nepřístupných forem
stimuluje růst a vývoj kořenů
vyšší výnos a kvalita
snížení závislosti na minerálních hnojivech

Povoleno v ekologickém zemědělství.
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WETCIT®

HELIOSOL®

Smáčedlo

Smáčedlo

Smáčedlo s obsahem terpenů zlepšujících
funkci pesticidů.

Přírodní tenzid na bázi terpenických alkoholů
získávaných z r. Pinus sp.

Díky obsahu přírodních terpenů má
tyto pozitivní efekty:
zlepšuje smáčivost a přilnavost
zlepšuje pronikání přípravku do rostliny
vysoká afinita k voskovým povrchům

Princip:

Oblast použití:

Oblast použití:
kompatibilní s většinou přípravků na
ochranu rostlin a s foliárními hnojivy
výhodné se systémově účinkujícími
přípravky
neutrální pH, na neiontové bázi
s povolenými herbicidy a regulátory
růstu dávkování 0,5 %
v tank-mixu s fungicidy a insekticidy
0,2 %

Alkohol ethoxylát 8,15 %

všechny plodiny

Terpenické alkoholy

0,1–0,2 %

Snížením povrchového napětí vylepšuje retenci postřiku fungicidů, insekticidů, herbicidů a zvyšuje smáčivost
povrchu. Omezuje úlet a homogenizuje
postřik, působí protipěnivě.

Nymfy vlnatky krvavé

L4 a L5 nymfy mery skvrnité
26 Povoleno v ekologickém zemědělství.

Produkt WETCIT® je vlastnictvím společnosti Oro Agri International Ltd.

GreenMix Multi

GreenManager®

GreenMix Economy
Druhově bohatá směs
bylin speciálně sestavená
k víceletému ozelenění sadů
a vinic

Víceúčelový kultivační
a secí stroj určený ke
kultivaci meziřadí a setí
bylinných směsí do
meziřadí sadů a vinic

Přednosti:

Přednosti:

již od jara v roce výsevu chrání půdu na
svazích před erozí
vytváří velké množství organické hmoty
obohacuje půdu o uhlíkaté látky, nezbytné
pro půdní organizmy, které půdu zúrodňují
zlepšuje vododržnost a zasakování
srážkové vody
obohacuje půdu dusíkem
tvorbou nektaru a pylu podporuje výskyt
užitečného hmyzu
vyšší počet druhů zvyšuje plasticitu
směsi v různých půdně klimatických
podmínkách

víceúčelové využití stroje
možnost odděleného setí malých a velkých
semen
přesné nastavení výsevní dávky, výsevní
ústrojí poháněné od pojezdového kola
vysoká výkonnost a provozní spolehlivost
v období sucha, maximum vláhy zůstane
přístupné hlubším kořenům révy a stromů, pokud přijde letní bouřka, půda je
stále krytá a chráněná proti erozi

Povoleno v ekologickém zemědělství.
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Tripol a Natupol Booster
Čmelák zemní – Bombus ssp. terrestris

Opylení
Efektivní opylení vašich ovocných dřevin.
Tripol a Natupol Booster jsou produkty určené ke zlepšení opylení ve venkovních kulturách ovocných dřevin a v zelenině. Tripol
je svoji dlouhou životností určen do několika
po sobě kvetoucích ovocných kultur. Natupol
Booster se uplatní do krátce a intenzivně
kvetoucích kultur.

Výhody:
čmeláci jsou aktivní již za nízkých teplot
od 8 °C
čmeláci létají i za větrného a deštivého
počasí
vhodné do sadů s protikroupovými
systémy
zvýšení kvality opylení – významné
zejména u triploidních odrůd a při nízké
násadě květních pupenů

Aplikace:
3–7 dní před začátkem květu
vhodné do peckovin i jádrovin
po odkvětu je možné přesunout do
dalších nakvétajících ovocných druhů

28 Povoleno v ekologickém zemědělství.

7,5 kg/ha
6-9 kg/ha

2-3,5 kg/ha

4,5-10kg/ha

VitiSan
Myco-Sin®

Síra BL

Kumulus WG

2 kg/ha

Síra BL

HELIOSOL

0,2-0,5%

0,1–0,2 %

WETCIT®

Výživa

®

0,5 l/ha
4-6 l/ha
1-3l/ha
2,5-5 l/ha
0,3 - 1 %
10l/ha
5l/ha
5-10 l/ha
300–800 kg/ha

Free N®, PK®
VermiFit B
FERTIPEN® C
FERTIPEN® S
SOLFERNUS O
Hycol -E Ca
Hycol - jádrovina
SulfiCal
KALCIS

Zlepšení
smáčivosti

1,75–3,5 l/ha

Flowbrix

Korové
nekrózy

4,5 kg/ha
7,5 kg/ha

na 1m výšky koruny

0,6 - 2 l/ha

Kumulus WG
+ VitiSan®

8–10 kg/ha

Myco-Sin®
+ síra
Flowbrix

Bakteriální
spála

Černě

0,8 - 1%

Myco-Sin®

na 1m výšky koruny

4,5-10kg/ha

®

na 1m výšky koruny

2-3,5 kg/ha

Dávka

Síra BL
Kumulus WG

Produkt

Skládkové
choroby

Padlí

Strupovitost

Choroba

preventivně

preventivně

BBCH 54

Myší ouško

300-500 kg/ha

balónku
BBCH 59
BBCH 65

Plné kvetení

zvýšení homogenizace a smáčivosti postřiku, v kombinaci s registrovanými přípravky

Pro zvýšení přilnavosti postřiku, mísitelné s běžnými postřiky.

BBCH 0-53

Rašení květních pupenů

preventivně

BBCH 71

BBCH 75

Dozrávání plodů

BBCH 87

Sklizňová zralost plodů

400-800 kg/ha

2–4 aplikace

v době klíčení spór, kurativně 12 - 48 hod po infekci

Plody velikosti vlašského ořechu
BBCH 74

Plán ochrany jabloní proti chorobám a výživa

Zlepšení
smáčivosti

Obaleč
jablečný

Mšice

Obaleči

Svilušky,
vlnovník

Škůdce

Dávka

4,5 l/ha

0,75–1 kg/ha

1000 odp./ha

0,1 l/ha

0,6 l/ha

0,1–0,2 %

0,2-0,5%

Isomate® C LR

MADEX®,
MADEX® Top

SpinTor

WETCIT ®

HELIOSOL®

Isomate® C plus 1000 odp./ha

NeemAzal®
- T/S

Lepinox®
Plus

Isomate® CLR 1000 odp./ha

Dravý roztoč
Typhlodromus
pyri

Produkt

T. pyri

balónku
BBCH 59

před začátkem náletu obalečů

před začátkem náletu obalečů

BBCH 54

Myší ouško
BBCH 71

aplikace při výskytu mladých housenek

BBCH 65

Plné kvetení

ZvýšeníZvýšení
homogenizace
homogenizace
a smáčivosti
a smáčivosti
postřiku,
postřiku,
v kombinaci
v kombinaci
s registrovanými
s registrovanými
přípravky
přípravky

Pro zvýšení přilnavosti postřiku, mísitelné s běžnými postřiky.

BBCH 0-53

Rašení květních pupenů

Plán ochrany jabloní proti škůdcům
Plody velikosti vlašského ořechu
BBCH 74

BBCH 87

Sklizňová zralost plodů

T. pyri v sadu přezimuje)

BBCH 75

Dozrávání plodů

Myco-Sin

Flowbrix

Flowbrix

Lepinox® Plus

Isomate® OFM
Rosso FLEX

meruňky

Kadeřavost
broskvoně

Korové nekrózy

Píďalka
podzimní,
makadlovka
broskvoňová

Obaleč
švestkový,

Zlepšení
smáčivosti

Výživa

HELIOSOL

0,2-0,5%

0,1–0,2 %

WETCIT®

®

0,5 l/ha
4-6 l/ha
1-3 l/ha
2,5-5 l/ha
0,3 - 1 %
5l/ha
5-10 l/ha
300–800 kg/ha

0,75 - 1 kg/ha

Free N100®, PK®
VermiFit B
FERTIPEN® C
FERTIPEN® S
SOLFERNUS O
Hycol - peckovina
SulfiCal
KALCIS

obaleč východní Lepinox® Plus

500 (300) odp./ha

0,75 - 1 kg/ha

1,75 - 3,5 l / ha

3,3 l/ha

6–10 kg/ha

1,5–10 kg/ha

VitiSan®

Hnědnutí listů

®

6–10 kg/ha

Myco-Sin®

Moniliová
hniloba

6–10 kg/ha

Dávka

Myco-Sin®

Produkt

Moniliová
spála

Choroba
škůdce
BBCH 54

BBCH 0–51

balónu
BBCH 59
BBCH 65

Kvetení

Zvýšení homogenizace a smáčivosti postřiku v kombinaci s registrovanými přípravky

Pro zvýšení přilnavosti postřiku, mísitelné s běžnými postřiky.

aplikace odparníků před začátkem náletu,

obvykle 2–4 ošetření, preventivně před deštěm

Poupě

Rašení
BBCH 71

Dokvétání
BBCH 74

Tvorba plodů

Začátek vybarvování
plodů
BBCH 76

BBCH 78

Zrání

BBCH 87

Plná zralost

Plán ochrany peckovin proti chorobám a škůdcům

Kontakty
Vážení ovocnáři,
z našeho katalogu můžete i pro letošní rok 2021 vybírat z uceleného portfolia produktů určeného do
ovocných výsadeb. Tuto nabídku přitom můžete uplatnit nejen v ekologických sadech, ale i v integrované
produkci. V katalogu již tradičně najdete přípravky
na ochranu rostlin, hnojiva a osiva a mnoho dalších
produktů, které Vám pomohou najít řešení jednotlivých problémů během sezóny.
Využíváním těchto produktů významně snižujete
množství reziduí v ovoci a zároveň přispíváte k ochraně životního prostředí, které nás obklopuje a které
budou sdílet i příští generace. Se snižujícím se výběrem konvenčních pesticidů Vám také můžeme pomoci
s doplněním vznikající mezer v postřikových plánech.
Snahou našeho týmu je rozšiřovat portfolio produktů tak, abychom mohli nabízet i nová řešení v boji
proti chorobám a škůdcům v sadech. Do katalogu
jsme letos zařadili přípravek Nemapom®, biopreparát
na bázi entomopatogenních hlístic určený k redukci
populace přezimujících housenek obaleče jablečného. Rozšíření registrace se dočkal přípravek Cocana®
a v katalogu také najdete nové formulace produktů
na bázi síry a mědi a přípravek BlocCadeTM k ošetření
ran vzniklých ohryzem zvěře nebo po hlubším řezu.

Ing. Vladan Falta, Ph.D.
733 522 664
falta@biocont.cz

Ing. Roman Loskot
604 938 822
loskot@biocont.cz

S přáním úspěšné sezóny 2021
Váš team BIOCONT LABORATORY

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.
adresa:
Mayerova 784, 664 42 Modřice
tel.:		
516 770 441
e-mail:
biocont@biocont.cz
www.biocont-profi.cz
Podrobnější informace o použití a dávkování prostředků najdete
v katalogu produktů a na etiketách.

