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Fúzavka cesnaková (Suillia univittata)
V poslednom čase sa čoraz častejšie stretávame
s poškodením zimného cesnaku larvami fúzavky
cesnakovej - Suillia lurida). Ide o poškodenie srdiečok
rastlín, ktoré zaostávajú v raste a môžu i odumrieť. Keďže
prezimujú dospelé samičky, ktoré kladú vajíčka hneď, ako
denne teploty dosiahnu 10 oC, s ochranou zimného
cesnaku treba začať tiež v tomto období.
Fúzavka je mucha,
veľká asi 4 až 5 mm,
prezimuje v štádiu dospelých múch, ktoré opúšťajú zimné úkryty už
pri prvom jarnom oteplení. Mucha kladie vajíčka do listov cesnaku.
Vyliahnuté larvy vyžierajú v pletivách chodbičky, listy vädnú a
skrúcajú sa. Fúzavka cesnaková má za rok len jednu generáciu.
Poškodené rastliny zaostávajú v raste, zahnívajú a neskôr hynú.
Postreky sa robia obyčajne vo fázy 2 – 3 listov cesnaku
Ochrana proti Fúzavke cesnakovej
V lokalitách kde je výskyt nízky príp. žiadny nie je potrebné
vykonávať žiadne opatrenia a porasty ostávajú bez poškodenia.
V prípade potreby ochrany proti fúzavke môžete vykonať zásah
dvoma spôsobmi.
Prvým spôsobom je mechanické ošetrenie a to natiahnutie netkaných textílii nad vysadený
porast v období potreby ochrany cesnaku. Tento spôsob je však využiteľný len v záhradkách či na
menších plochách. Vo veľkovýrobe je technicky náročný a drahý.
Druhým spôsobom je chemická ochrana Postrek je nevyhnutné vykonávať so zmáčadlom
nakoľko cesnaky majú silnú voskovú vrstvu a bez zmáčadla je možne že sa postrek minie účinku.
Postrek vykonávame ihneď po prvom oteplení nad 10 oC a o 14 dní sa zopakuje.
Uvedené prípravky sa prvýkrát aplikujú hneď ako teplota vzduchu počas dňa dosiahne počas
troch dní 10oC, (väčšinou v apríli), druhy krát vykonáme ošetrenie ošetrujeme za 14 dní po prvom
ošetrení. Presný termín na ochranu neexistuje nakoľko je viazaný na vývojové štádium mnuchy, ktorá
závisí na priebehu teplôt
Uvedené prípravky nezahŕňajú všetky možnosti a taktiež ich dostupnosť je viazaná na ich
registráciu pre použitie v danom roku teda ich dostupnosť nemusí byť stála, resp. môžu byť nahradené
inými rovnako účinnými prípravkami.
Prípravok
Karate Zeon 5 CS
Nurelle D
Calypso 480 SC
Reldan 22
Rock Efekt
Agrovital

Spôsob
účinku
kontaktný
kontaktný
kontaktný
kontaktný

Koncentrácia v
%
0,02%
0,2%
podľa návodu

Davka na
10lvody
6ml
podľa návodu
12,5ml

Cakacia lehota
v dnoch
AT
AT
AT
14 dní

Poznámka
postrek
postrek
postrek
postrek
pomocný BIO prípravok
ZMAČADLO !!!

Z ďalších prípravkov ktoré sa používali resp. je možne použitie podľa aktuálnosti registrácie sú Basudin
600 EW, Karate 2,5 WG, Sumithion Super. Odporúčame používať prípravky v tabuľke
o

Metodické pokyny: postrek so zmáčadlom sa robí ihneď po prvom oteplení nad 10 C a o 14 dní sa
o
zopakuje; zálievka sa robí len raz, 14 dní po prvom oteplení nad 10 C; ošetrujú sa iba porasty zimného cesnaku
v miestach pravidelného výskytu škodcu

