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Pomocné prostředky pro ochranu 
před houbovými chorobami:

• Alginure – strupovitost, padlí a choroby plodů

• Polisenio - strupovitost, padlí 

• VitiSan – padlí a strupovitost

• Myco-Sin – spála růžokvětých, moniliózy, 
skládkové choroby

• Prev-B2 – padlí, saví a žraví škůdci



ALGINURE
Prostředek na bázi alginátů, aminokyselin, 

fosfonátů a fostátů.

Zvýšení odolnosti rostlin 
proti houbovým chorobám

Působení:
- Mobilizuje imunitní systém rostlin
- zvýšená produkce fytoalexinů, H2O2 , fenolických látek, 

resveratrolu, kyseliny salicylové, k. jasmonové, PR1, 
PR3,PR5…, enzymů (Peroxidáza, Glucanáza, Stilben-
Syntháza) , …
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(Triggers)

TILCO 2009*Algea are large and diverse groups of simple plants found in water (seaweeds) 5Dr. Iradj Scharafat, TILCO GmBH, 
Jan. 2010



Obranná reakce rostliny 
bez přítomnosti patogena

Algen-
Extrakt

Amino-
säuren

PK
HPO3

PO4

Alginure

H2O2

Peroxidase

Salizyl
Jasmon
Ethylen

PR1, PR2, 
PR….

Stilben
PAL,LOX



H2O2             

NO
Salizyls.
Jasmons.
Ethylen
LOX
PAL
PR1, PR2..
Stilben
Resveratrol
Phenole
Lactone
Saponine
Lignine

Stimulates:
(1) Innate, and
(2) Induced Resistance

Race Against Time

Fungus
Antibodies:

Alginure® 

1       6      12      18     24 hours
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Alginure®
(0.6 % vol.)

TTF5 (% vol.)

Production of H2O2 using 0.075 to 0.6 % vol. 
Alginure® applied to vine foliage 
(without Plasmopara  viticola innoculation; time in minutes) 

TTF5 = ALGINURE 
Bioguard ®

Production of H2O2 with Alginure®

8Dr. Iradj Scharafat, TILCO GmBH, 
Jan. 2010
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Blattschorf
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Jabloně, strupovitost 2008, lokalitaKOB Bavendorf, D

Vergleich Spritzfolge 
von 7xBelagsmittel 0,25 
kg/ha/m mit 
Belag+Frutogard (n=4)

Apl.: 14.3./ 28.3./ 
4.4./ 9.4./ 18.4./ 
24.4./ 28.4.

Golden Delicious: hodnocení listy
26.5.2008, plody 24.7.2008 

Alginure redukuje napadení strupovitostí

Alginure  Účinnost na strupovitost

D + Alginure
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Strupovitost na plodech 2009, lokalita Neuenfelde, D

Jonagold: hodnocení 24.7.2008 
D=Dithianon M= Captan Alginure snižuje napadení strupovitostí

Alginure Alginure

Alginure – účinnost na strupovitost

D + Alginure M + Alginure
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31 hodin
40 hodin
53 hodin
62 hodin

Strupovitost Braeburn 2009, lokalita OVB Jork, Německo
(Kurativní účinnost v hodinách při 15°C)

Alginure  Kurativní působení

Hodiny při15°C: Suma °C / h
(467/27; 600/54; 800/46,5; 
926/54)



Plodina Dávka Poznámka

Réva 3 – 5 l/ha Snížení citlivosti k plísním

Jádroviny 3 – 5 l/ha nebo 
0,75 – 1%

Snížení citlivosti ke strupovitosti, padlí, chorobám 
plodů. 

Ovocné dřeviny 3 – 6 l/ha Snížení citlivosti k chorobám listů a plodů. 

Jahody 3,5 l/ha Snížení citlivosti k padlí a hnilobám

Brambory, 
rajčata

3 – 5 l/ha Snížení náchylnosti k plísni bramborové

Růže 3 – 5 l/ha Snížení náchylnosti k plísni růžové a padlí 
růžovému. 

Zelenina 2,5 – 5 l/ha Snížení citlivosti k plísním, zejména u zelí, cibule, 
salátu, okurek 

Tabák, řepa 3 – 5 l/ha
Řepka, 
košťáloviny

0,75 - 1 l/ha Snížení citlivosti k nádorovitosti košťálovin a 
podpora růstu. 

Obilniny 4 l/ha Snížení citlivosti k fuzariózám a listovým 
skvrnitostem. 

ALGINURE



• Přímá ochrana:
• Před květem, do fáze balónku lze použít měďnaté přípravky 

v dávce 0,5 kg Cu/ha. Pro zvýšení ulpívání se jako lepidlo přidává 
prostředek AquaVitrin* v dávce 10 l/ha (nesmí se použít v době 
květu). V době květu se dávka mědi snižuje na polovinu. 

• Účinný je také prostředek MycoSin v dávce 6 – 10 kg/ha. Toto 
ošetření lze aplikovat i v době květu. 

• Možno použít přípravky na bázi koloidní síry
• V Rakousku začali používat s velmi dobrými výsledky 

prostředek Alginure v dávce 5 l/ha. 
Použitý sled ošetření: Cu před květem, pak Alginure 2-3x 

v době květu (v tank-mixu se sírou 0,5%). Poslední 
aplikace na konci květu.

• Pokud je delší déšť, je nutno provést aplikaci po 3 dnech i za deště

Moniliová spála Monilinia laxa



Polysulfid vápenatý Polisenio

Polysulfid vápenatý   380 g/l

Použití:
Jádroviny:  Strupovitost, padlí

Ovoce, zelenina:    padlí, moniliózy, hniloby, roztoči

8-10 l/ha, 
pouze samostatná aplikace – pH 11,3

BIOFA
Bio-farming-System



Polysulfid vápenatý Polisenio
• stop ošetření při klíčení askospór

• aplikovat na mokrý list

• 300 hodinových stupňů (°h) po začátku deště

• 10 l / ha a mvk od rašení pupenů po stádium balónku

(BBCH 53 – 59)
• 7.5 l / ha  a mvk na sekundární infekci (konídie,  ve fázi 
malých plodů snížit dávku při vysoké radiaci a horkém 
počasí (4 l/ha a mvk).
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Účinná látka: dihydrogen uhličitan draselný

Zvyšuje odolnost proti padlí - zvyšuje pH
- omezuje růst mycelia

Použití: 
-réva vinná, zelenina, růže – padlí
-jádroviny: strupovitost, černě, padlí

BIOFA
Bio-farming-SystemVitiSan



VitiSan® 
Proti strupovitosti, padlí, černím, hnilobám plodů

Použití v jabloních:

‐3‐6 kg/ha       v kombinaci s koloidní sírou

‐ efektivní až do 24 hodin po začátku infekce, pokud 
aplikováno na suchý list

‐ Začátek od fáze vlašského ořechu (BBCH 74). 
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Treatment time before / after inoculation       (Labor trials Uni Konstanz 2007)

VitiSan® against scab 

0,25 % wettable 
sulphur Stulln

0,5 % VitiSan®

0,25 % wettable 
sulphur Stulln + 0,5 % 
VitiSan®



Produkt Působení Stabilita při dešti Teplotní rozpětí

Měď Preventivně Velmi dobrá Široké, toxická při 
nízkých teplotách

Polysulfid 
vápenatý

Preventivně a 
kurativně, na vlhký 

list

Dobrá Široké, až do 25 
°C, Tox. při vys. 

teplotách
Koloidní síra Preventivně Dobrá 15 -25 °C, Tox. při 

vys. teplotách
VitiSan® kurativní/konidie Ne Široké

Alginure * Preventivně, 
Systemicklé

Zřeďuje se při 
růstu 

Neznáme, patrně
velké

Charakteristka produktů 
proti strupovitosti

* not for use in organic apple production



Strupovitost
Protectivní Kurativní Eradikativní

Před deštěm (od 120°h) až do 
300°h (klíčení 
spór, na mokré 

listy)

1-2 dny
< 300-430°h

Na suché listy

od 5 dnů

Síra
Měď
Alginure
(MycoSin®)

Polysulfid 
vápenatý
Síra

VitiSan®
(+ Síra)



Myco-Sin
Směs bauxitových minerálů s výtažky rostlin

Zvýšení rezistence rostlin proti houbovým a 
bakteriálním chorobám 

Působení:
- zvýšená produkce fenolických sloučenin 
- zpevnění povrchu listů
- zabránění prorůstání spór kutikulou. 
- změna pH na listech - omezení klíčení spór.

BIOFA
Bio-farming-System



Myco-Sin 
Způsob aplikace:
Preventivně před rozšířením infekce, 1-2 dny před deštěm. 

Oblast použití:
Jabloně – spála, strupovitost, skládkové choroby
Ovoce – moniliózy 

Skládkové hniloby – Gloeosporium
3-5 aplikací před sklizní v intervalu 7-10 dnů
Dávka 5 – 8 kg/ha

BIOFA
Bio-farming-System



Gloeosporium % poškozených plodů

Kontrola 3,4 %

MycoSin 0,8 %

Účinnost (Abbott) 76,5 %

Hodnocení  aplikace Myco-Sin – 2010/2011

Lokalita: Česká skalice

Aplikace: 5 + 5 kg/ha Gloeosporium



Biocont Laboratory



Přípravky pro ochranu sadů 
před škůdci:

• Madex – obaleč jablečný

• Isomate - Matení samců feromony – obaleči, nesytky 

• Biobit XL – housenky motýlů
• NeemAzal – T/S – mšice
• Quassia amara - pilatky
• Prev-B2 – mery, mšice, červci, saví a žraví škůdci

• Top cat – hryzci, hraboši



OBALEČ JABLEČNÝ – Cydia pomonella

• Nejvýznamnější škůdce 
jabloní.

• Způsobuje červivost 
jablek.

• Velmi nízký práh 
škodlivosti, okolo 1 %.



MADEX®

Registered Trademark of Andermatt BIOCONTROL AG, Switzerland®

Virový preparát 
pro biologickou 

ochranu před 

obalečem 
jablečným

(Cydia pomonella)



Cydia pomonella Granulovirus

D. Winstanley

400 nm



Madex: Základní strategie: 3 plné dávky (100 ml/ha) 
na generaci. 
interval mezi ošetřeními: 6 -10 dnů

Zejména 
vhodný pro 
první 
generaci



MADEX organic programme

E. Pasqualini and S. 
Civolani, 2002
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MADEX
stabilita proti dešti - 90 mm/hod

• Lipofilní vlastnosti 
formulace zajišťují 
vysokou stabilitu při 
dešti

• Silná přilnavost 
MADEXu k povrchu 
jablek

• Déšť až do 90 mm po 
aplikaci neovlivňuje 
účinnost MADEXu
(Bollhalder & Andermatt, 
2007)
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Srovnání účinnosti 
přípravku MADEX a chemické ochrany 
na obaleče jablečného v první generaci

Systém
ošetření

Biologická ochrana Chemická ochrana

Aplikace 15.6. Madex 100 ml/ha
22.6. Madex 100 ml/ha
29.6. Madex 50 ml/ha

15.6. thiacloprid 0,25 l/ha
3.7. methoxyfenozide 0,5 l/ha

Napadení 0,8 % 0,8 %

Cena ošetření 1495 Kč 1870 Kč

Srovnání ceny 79,9 % 100 %

MADEX je stejně účinný a cenově výhodnější



VAJÍČKO

POŠKOZENÍHOUSENICE

Pilatka jablečná 
Hoplocampa
testudinea

• Jarní červivost 
plodů

• Plody opadávají 
nebo zůstává 
jizva

• 1. generace za 
rok

• Přezimuje v 
půdě



Quassia amara
• Výtažek z dřeva 

rostliny 
Quassia amara

• V době těsně před 
líhnutím larev        
= v době dokvétání



Vrtule třešňová
Rhagoletis cerasi

• Přezimuje ve stadiu kukly v půdě v těsné 
blízkosti hostitelských stromů.

• Nejzávažnější škůdce třešní. V 
neošetřovaných výsadbách může napadení 
dosáhnout až 100 %. Poškození se 
projevuje červivostí plodů.

• Na základě signalizace se ošetřuje proti 
dospělcům v době zvýšeného náletu. Poté 
je možné zasáhnout proti líhnoucím se 
larvám (Quassia amara).



Výluh z Quassia amara
na vrtuli třešňovou

Ing. Ouředníčková, VŠÚO Holovousy, 2010

Insekticid Počet napadených 
plodů

Biolog.
účinnost (%)

Calypso 480 SC 0 100
Quassin 3 57 28,75

Quassin 4,5 35 56,25
Quassin 6 25 68,75
Spintor 59 26,25

Kontrola 80 0



Biobit XL
Bacillus thuringiensis, ssp. Kurstaki

Bakteriální přípravek proti

housenkám škodlivých motýlů

- na brukvovité zelenině – bělásci, předivky
- na ovocných stromech – obaleči,píďalky,bourovci
- ve vinicích – obaleč mramorovaný a jednopásý



Použití přípravku Biobit XL
plodina, oblast použití škodlivý organismus dávka l/ha Ochr. 

lhůta 

ovocné dřeviny píďalka podzimní
bekyně zlatořitná 
bourovec prsténčivý 
bělásek ovocný

1,1 - 2,25 

0,35 - 0,75

0

ovocné dřeviny a okrasné dřeviny přástevníček americký 2,25 0

réva vinná Obaleč 1,5 - 2 0

kmín kořenný, semenné porosty mrkve, 
petržele, kopru vonného, pastináku setého, 
fenyklu řapíkového

makadlovka kmínová 
obaleči

1,5 0

zelenina brukvovitá bělásek zelný 0,6 - 1,2 0

jabloň obaleč jablečný 1,5 0



NeemAzal®-T/S
Insekticidní rostlinný přípravek z rostliny Azadirachta indica

Použití:
Sady, okrasné rostliny, zelenina, brambory, 

Saví a žraví škůdci – mšice, molice, třásněnky, 
červci, housenky, mandelinka bramborová 

Registrace ČR:
Brambory - mandelinka bramborová 2,5 l/ha
Jabloně - mšice 3 l/ha



Prev-B2
Kapalné foliární hnojivo s obsahem bóru

na bázi pomerančového oleje

Působení:
- Zlepšuje výživu rostlin bórem
- Zlepšuje smáčivost přípravků v tank-mixu
- Omezuje napadení savými a žravými škůdci
- Omezuje výskyt padlí, plísně šedé

Dávka: 0,2 – 0, 3%

Způsobuje vysušení pletiv škodlivých organismů



Prev-B2
Použití:
- Rajčata, papriky – omezuje výskyt mšic, molic a svilušek
- Okurky - omezuje výskyt padlí,třásněnek, molic, svilušek
- Réva vinná – omezuje výskyt padlí révy
- Ovocné dřeviny – mšice, štítenky, mery
- Obiloviny – padlí, mšice

- dávka 0,2 – 0,3 %

- Smáčedlo - dávka 0,1 – 0,15 %



SpinTor
Účinná látka: spinosad

Oblast použití: třásněnky, obaleči, můry, 
další housenky
mandelinka bramborová
květopas jabloňový



• No harm to environment
• High quality product of stainless

steel
• Quick and easy application
• Catches voles from both tunnel 

directions
• Very sensitive release

mechanism
• Voles die quickly
• Easy to clean, low in 

maintenance

Topcat – past na hryzce



Instruction

locate gallery     cut a hole     position trap     empty trap



• Objednávky – poslední termín

• Quassia amara

• Předobědnávka:

• Madex
• Polysulfid vápenatý



Děkuji za pozornost
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