Drôtovce (háďatká) - ochrana
Na území SR nieje momentálne registrovaný žiadny prípravok na ochranu rastlín proti drôtovcom,
ktorý by bol povolený pre malospotrebiteľské použitie.
čakacia
lehota v
dňoch
DUSIKATÉ VÁPNO PERLKA
300-500g / 10m2
AT
Poznámka: osvedčený prostriedok so základnými hnojivými a s výrazne kladnými vedľajšími (fungicídnymi, herbicídnymi a insekticídnymi) účinkami, účinkuje
ako dezinfekcia pôdy od pôdnych škodcov, húb, patogénov a dokonca aj od burín, aplikovať zapracovaním do pôdy 2-3 týždne pred výsadbou alebo výsevom
(zemiaky, koreňová zelenina), v pôde ani v rastlinách nezanecháva nežiadúce rezíduá
Prípravok

Účinná látka

Spôsob účinku

dávka na

Chitosan oligosacharid
SOFTGUARD
repelentný
20 ml / 10m2
AT
Poznámka: prípravok s repelentným účinkom proti pôdnym škodcom, chráni rastliny odpudzovaním škodcov, nutné opakované aplikácie aby sa zabezpečil
dlhodobý repelentný účinok, 20ml do 10L vody na 10m2 - opakovaná zálievka v 10-14 dňových intervaloch
spóry mikroorganizmov
NOVAFERM VIVA
selektívne likviduje
100 ml / 100m2
AT
Poznámka: selektívne ničí škodlivý hmyz a larvy v pôde, 100ml do 10L vody na 100m2 - pred, alebo počas výsadby / výsevu, aby baktérie začali pracovať je
nutné zapracovať do pôdy, ideálne zapracovať do pôdy čo najskôr na jar a na jeseň (postrek na povrch pôdy a následne zapracovanie rotavátorom)

rastlinné extrakty
SOILTONIC
zvyšuje odolnosť
150 g / 100m2
AT
Poznámka: pôdny kondicionér zvyšujúci odolnosť rastlín voči pôdnym škodcom, 150g na 100m2 - aplikuje sa zapravením do pôdy pred výsevom, alebo
výsadbou
pôdne baktérie a mikrohýza selektívne likviduje a spúšťa ochranné mechanizmy
RIGHELLO
150 g / 100m2
AT
Poznámka: obsahuje spóry vybraných kmeňov baktérií používaných na aplikáciu do pôdy, symbiotický účinok pôdnych baktérií a mykrohýzy indikuje v
rastline ochranné mechanizmy proti larvám pôdnych škodcov, 100 - 250g na 100m2 - zapracovanie do pôdy tesne pred siatím / pri siatí, zmiešavanie so
substrátom pred siatím / vysádzaním / presádzaním, pri drevinách rozptýlením okolo koreňov, rozptýlenie popri okraji skleníka, vhodné použiť skoro na jar
pred siatím - kedy napomáha eliminovať všetkých prezimujúcich škodcov v pôde

