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CESNAK
– ochrana proti Fúzavke cesnakovej (Suillia univittata)
ING.Július KRÁĽ , Info@biokonzult.sk

V poslednom čase sa čoraz
častejšie stretávame
s poškodzovaním zimného cesnaku larvami fuzavky
cesnakovej ) Suillia lurida). Rastliny cesnaku
poškodzujú larvy tejto muchy a v niektorých oblastiach
dokážu porasty cesnaku zničiť úplne. Poškodzujú
srdiečka rastlín, rastliny potom zaostávajú v raste
a mnoho ich postupne i odumiera. Škodca prezimuje
ako mucha – dospelá samička, kladie vajíčka hneď,
ako denne teploty dosiahnu 10 oC. S ochranou
zimného cesnaku treba začať okamžine ked sa objaví niekoľko dní s teplotami nad 10oC. Intenzita
poškodenia porastov cesnaku závisí od pestovateľských a
poveternostných podmienok. Škody bývajú silnejšie, ak
rastliny po prezimovaní trpia nedostatkom vlahy alebo je
trvale chladné počasie, kedy cesnak veľmi pomaly rastie a
larvy fúzavky cesnakovej majú viac času na preniknutie k
vegetačnému vrcholu rastlín.
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 vo fázy 2 – 3 listov cesnaku
Ochrana proti fúzavke cesnakovej
Na elimináciu je vhodných viacero prípravkov.
Basudin sa aplikuje postrekom alebo zálievkou, ostatné
prípravky postrekom. Postrek so zmáčadlom sa robí
ihneď po prvom oteplení nad 10 oC a o 14 dní sa
zopakuje. Zálievku možno použiť iba raz, a to 14 dní po
prvom oteplení nad 10 oC.
Na ochranu môžeme použiť tiež tie isté prípravky
ako proti kvetárke cibuľovej s tým rozdielom že BASUDIN
a DIAZINON možno aplikovať tak vo forme zálievky ako
i postreku.
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Prípravok

Spôsob
účinku

Koncentr. v %

Dávka
na 10 l
vody

Basudin 600 EW

hĺbkový

0,1

Karate 2,5 WG

kontaktný

Reldan 40 EC
Sumithion Super

Dávka na
ha (600l
vody)

Čakacia
lehota
v dňoch

Poznámky

10 ml

AT

postrek alebo
zálievka

0,1

10

AT

postrek

kontaktný

0,125

12,5 ml

14

postrek

hĺbkový

0,05

5 ml

14

postrek

0,75 l

Fúzavku cesnakovú netreba podceňovať. V posledných rokoch som mal možnosť vidieť
niekoľko porastov ktoré boli zničené zhruba na cca 80%. Je to nenápadný škodca ale zároveň môže
byť aj veľmi neprijemný. Súčasne s ošetrení je potrebne začať cesnak kultivovať. V prvom rade ide
v tomto období o zvýšenie obsahu dostupného kyslíla v pôde ktorá býva po zime utlačená a zliata.

