
Prípravok Účinná látka Spôsob účinku dávka na 10 litrov vody čakacia lehota v 
dňoch

CUPROXAT SC tribázický síran meďnatý kontaktný 50 ml AT
CHAMPION 50 WG hydroxid meďnatý kontaktný 20 g AT
CONTROLPHYT Cu biologický prípravok kontaktný 15 - 20 ml 0

CUPROTONIC biologický prípravok kontaktný 30 - 40 ml 0
SULKA K síra kontaktný 40 ml AT

SIGNUM boscalid + pyraclostrobin systémový 7,5 g 7
PROLECTUS fenpyrazamine systémový 12 g 1

QUICK MAGNICUR fenhexamid kontaktný 15 ml 3

FOLICIT biologický prípravok kontaktný 50 - 100 ml 0

IMUNOFOL biologický prípravok 30 - 50 ml 0

Broskyne - ochrana proti kučeravitosti listov

Poznámka: optimalizuje výživu rastlín zinkom. Vodorozpustný zinok je vo forme komplexu s kyselinou octovou, chitosanom a aminokyselinami, 
obmedzuje výskyt a zvyšuje odolnosť rastlín voči bakteriálnym, vírusovým a hubovým chorôbám (vrátane kučeravitosti listov broskýň), prípravok 
treba aplikovať na začiatku vegetačného obdobia, kedy je už dobre vyvinutá listová plocha ošetrených rastlín, aplikuje sa 3-8 krát v 7-10 dňových 
intervaloch počas vegetácie, POZOR nepoužívať počas kvitnutia!!!!!!

Doplnková ochrana

Poznámka: prvý preventívny postrek v štádiu nalievania sa púčikov. Na tento postrek použijeme buď jeden z uvedených meďnatých prípravkov 
(Cuproxat, Champion, Controlphyt Cu, Cuprotonic) alebo sírnatý prípravok Sulka; neaplikujeme ich za sebou. V čase postreku sa má teplota 
pohybovať nad 7 °C. Meďnaté a sírnaté prípravky možme použiť len pred vypučaním stromov, pretože by mohli poškodiť rozvíjajúce sa listy. Po 
vypučaní stromov používame už len organické fungicídy (napr. Signum, Prolectus, Quick Magnicur)

Poznámka: Folicit je emulgovateľný koncentrát zo sójového lecitínu a slnečnicového oleja, posilňuje  a zlepšuje pružnosť bunkovej steny rastlín a 
plodov, používa sa proti múčnatke a kučeravosti, začína sa používať vo fáze pučania a preventívne počas celej vegetácie. POZOR nepoužívať 
počas kvitnutia!!!!!! dávkovanie prípravku na choroby (kučeravosť,múčnatka,taphrina,alternaria a iné hubové ochorenia) je 50-100ml na 10l vody, 
Interval aplikácie je podľa potreby každých 5-7 dní.

Poznámka: druhý postrek 10 dní po vypučaní, ale najneskôr tesne pred kvitnutím najmä v prípade daždivého počasia.
POZOR!!! Po vypučaní stromov používame už len organické fungicídy (napr. Signum, Prolectus, Quick Magnicur), pretože meďnaté a sírnaté 
prípravky by mohli poškodiť rozvíjajúce sa listy.


