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Integrovaná ochrana révy vinnej

• Preventívne pestovateľské opatrenia
– obmedziť vhodnosť podmienok pre škodlivé organizmy
– znížiť vnímavosť hostiteľa k napadnutí
– obmedziť zdroje infekcie

• Využití genetiky a šľachtení
• Uplatnení biologické ochrany

– podpora prirodzených antagonistov
– využití biopreparátov a bioagens

• Upresnená chemická ochrana
– využití poznatkov o ekológií škodlivých organizmov
– priebežné sledovanie vhodnosti podmienok pre šírení
– sledovanie výskytu a šírenie chorôb, škodcov
– zohľadnenie dispozície porastov s náchylnosti odrôd
– znalosť a využití vlastností použitého pesticídu



• Pridaná hodnota v kvalite produktu



Pôda ako základ 
pestovania 

- čo je pôda?

- sú naše pôdy zdravé?

- ozelenenie

- organické hnojení- organické hnojení

- agrotechnika

bioTomal





Zloženie pôdy

V celom pôdnom profilu dosahuje V celom pôdnom profilu dosahuje 
zásoba humusu hodnôt od 50 do 
800 t/ha, najčastejšie od 100 do 
200 t/ha.

Zvýšeným prísunom 
organických hnojív sa dá upraviť  
obsah humusu (zhruba za 50 
rokov sa zvýši obsah 
organických látok v pôde o 0,2 –
0,5 %). 



Aktinomycety
Baktérie
Huby



Množstvo a hmotnosť pôdneho edafonu

Mikroedafon Počet 
v 1 g pôdy

Hmotnos ť 
(kg/ha)

Baktérie 600 000 000 10 000Baktérie
Pliesne, 

aktinomycety
Riasy

600 000 000
400 000
100 000

1 000 000

10 000
10 000

140
370     



Hlavné 
skupiny
pôdnych
živočíchov



Množstvo a hmotnosť pôdneho edafónu

Mezoedafon Počet 
v 1 dm 3

Hmotnos ť 
(kg/ha)

Háďatká 50 000 50Háďatká
Článkonožce

Mäkkýše
Dáždovky

50 000
390

5
2

50
92
40

4 000     





Význam pôdnych organizmov

Rozkladajú organickú hmotu, tvoria nové 
zlúčeniny, sprístupňujú živiny, fixujú 
dusík, pôsobia priaznivo v rhizosfére, 
chráni korene pred patogénmy a parazity, 
rozkladajú toxíny a cudzorodé látky…rozkladajú toxíny a cudzorodé látky…
Tvorí z pôdy auto transformační systém 
schopný sa svojou energií racionálne 
hospodáriť a tím sa vyrovnávať 
s negatívnymi vlivmy. Sú rozhodujúcim 
faktorom premeny organických látok 
mineralizácii, humifikacii či rašelinením.



Mykoríza = Symbióza

Prednosti:
♦♦♦♦ Tolerancia rastlín na zasolené, suché pôdy
ťažké kovy

♦♦♦♦ ľahšia ochrana vo či chorôb a škodcom
Ochrana proti STRESU



Tipy Mykoríza 



Prednosti mykorízy

Zvyšovanie príjem živýn (P,K, NH4
+,Cu, Zn, Ca…) 

hify, fosfatázy, hifosféra
Zvýšená tolerancia  

– Proti suchu 
– Zasolené pôdy 
– Toxicita ťažkým kovom 

- Patogénym mikroorganizmom

- Pri presádzaní stúpa ujateľnosť 

rastie pôdná stabilita
Nutričné hodnoty (antioxidanty, vitamin-C…) 



2. rok

Fuzária – riziko pre následné plodiny

1. rok 2. rok
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Vijačka kukuričná
Ostrinia nubilalis

• Polyfágní - viac než 100 rôznych druhov živných 
rastlínrastlín

• veľký akční rádius - napadá porasty v vzdálenosti 
niekolko kilometrov od miesta vyliahnutia

• hospodársky významné škody spôsobuje na 
kukurici, paprike, ale i jabloniach, rajčinách ai.



Životní cyklus vijačky





Nakladie okolo Nakladie okolo Nakladie okolo Nakladie okolo 

1000100010001000---- 3000 3000 3000 3000 1000100010001000---- 3000 3000 3000 3000 

vajíčok !vajíčok !vajíčok !vajíčok !
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bioTomal Trichoplus



Vajíčka vijačky kukuričnej 

Pri parazitácii Po parazitácii

bioTomal
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Prednosti adjustácie  
trichogrammy v  kapsliach

• optimálna teplota

• ochrana pred dažďom

• presné dávkovanie

• optimálna vlhkosť

• presné dávkovanie

• kukly sú trvale chránené pred predátormi

• v kapsliach prebieha nerušené párenie

bioTomal



Využitie Trichoplus



Povnanie napadnutí na biologickej a 
chemickej ošetrenej kukurici proti 
vijačke kukuričnej – (O.nubilalis)
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Trichoplus  (carbosulfan) Trichoplus (chlorpyrifos
+cypermethrin)

Rozdiel: 27,3 %

Pozn.:
var. Trichoplus – kukurica po kukurici, nezaoraná
var. Nurelle – po obilnine



Porovnávanie výskyt vošiek 
na ploche biologicky a chemicky ošetrenej

carbosulfan

Vplyv chemickej ošetrení na 
antagonisti vošiek
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Carbosulfan



1. Hodnotenie 
(pred ošetrením)
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2. Hodnotenie 
(4 týždne po ošetrení)
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2. Hodnotenie

Antagonisti vijačky
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12

14

16

18

ks
 / 

30
 r

as
tlí

n

biologicná varianta
chemická varianta

carbosulfan

0

2

4

6

8

10

12

ks
 / 

30
 r

as
tlí

n

28.6. 29.7. 3.9.

IL
I

L

I
I

L



Syrphidae spp.     
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Antagonisti vijačky



Žltá zakrpatenosť jačmene

Vektory viróz



Biobit XL, WP

• Účinná látka:           
Bacillus thuringiensis

• Dávka:                                 
1,5 l - 2 l/ha; 1 – 2 kg/ha

• Čakacia ochranná • Čakacia ochranná 
doba:   0 dní

• Termín ošetrenia:
5 deň od začiatku 
masového náletu, na 
začiatku liahnutí húsenícBielkovinové kryštály produkované 

baktériami Bacillus thuringiensis
bioTomal





Biobit® Kontroluje húsenky:
Kapusta



Účinok Biobit XL, WP

bioTomal



Biobit® Výhody



Opeľovanie



A odporúčania:

Húsenice v:
� Poľných podmienkách pestované 

zeleniny.Bt je najlepšie opakovať alebo 
používať tank-mix "pri tradičnom 
insekticídnom programe. Spôsob účinku 
Bt. je úspešná náhrada  chemických Bt. je úspešná náhrada  chemických 
insekticídov.

� Kritých priestoroch zelenina / kvety.
Bt. je zďaleka najlepší prípravok pre 
použitie v skleníkoch. Bt. poskytuje 
minimálne re-vstupi  zároveň žiadne 
reziduálne limity pri vysokej účinnosti 
prípravku.

výrobky na báze Bacillus thuringiensis sú 
schválené pre ekologické poľnohospodárstvo.



• Pomarančový olej• Pomarančový olej
• S obsahom 2,1% Bóru
• Vysušuje
• Šprintér
• Vysoko účinný



Efekt vysúšania na molice

- 48 -Január 2009 GENERAL INFORMATION



Druhotný efekt na vošky s 0.4%

Január 2009 49GENERAL INFORMATION



Efektivita na Múčnatku v uhorkách, 

Bulharsko 2007



Vplyv Prev–B2 účinok na 
múčnatku

-



Symptómy 
Rhizoctonia 

solani



Fusarium fertőzött, 
lankadó paprika



Symptómy



Padanie klíčnych rastlín 
(Pythium spp.)



ako funguje

Predovšetkým 
funguje ako
-Rastový stimulátor: zlepšuje 

TrifenderTrifender

-Rastový stimulátor: zlepšuje 

klíčenie, zvýši úrodu 

-Hyperparazit proti hubovým 

chorobám.

-Spúšťač indukovanej 

rezistencie Kontrol

bioTomal



Sclerotinia sclerotiorum ellen
Domony, 2006. július 21.



Sclerotinia ellen repcében, Kemendollár, 2007.



Ľavo kontrol, pravo ošetrené TRIFENDERom petržlen, 



Rozdiel medzi ošetrenom a neošetrenom s TRIFENDER



Ozdravenie výsadby zemiakov



Po ošerení Trifender zdravé 
výhonky



Napadnutie koreňomorkou 
(Rhizoctonia)



Nerovnomerné vhádzanie



Trifender = Jasne zdravé korene





TRIFENDER Prednosti použitia

• Zlepšuje zdravotný stav rastlín s potláčaným                    
patogénov v pôde ako (Pythium, Fusarium,  

Rhizoctonia, Botrytis a iné)
• Juvenilný efekt
• Väčšia istota pestovania
• Vyššie výnosy
• Zníženie napadnutie úrody 

- Bez použitia  pesticídov
• Bio technológia



Čo robyť keď ešťe stále je silný 
infekčný tlak ?



25.74 ha repky ošetrené s 
biopreparátom Alginure

2009: odroda: Dimension 

siatie: 22.08.2009

výsev: 2,8 kg /ha

palanta/m2: 45 kusov

2008: predplodina (jačmeň)

2007: predplodina (pšenica)

2006: predplodina (repka)



Rordiely medzy ošetreným a neošetrenými parcelami po 
prvom ošetrení Alginurom

Ošetrené (Alginure)                 neočetrené
15,74 ha                                                                             10 ha

Slabé žltnutie na listoch



ošetrené (Alginure)                 neošetrené
15,74 ha                                                                             10 ha

Rordiely medzy ošetreným a neošetrenými parcelami po 
druhom ošetrení Alginurom



Gyökérgolyva (Plamadiophora brassicae) 

Rordiely medzy ošetreným a neošetrenými parcelami po 
druhom ošetrení Alginurom

neošetrené Ošetrené s Alginure

Koncom Novembra 
gyökérgolyva na 
neošetrených 
porastoch



Výskyt Fuzárii v bio pšenici
2011 Komárno

výskyt Fuzárii v %
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Sekundárne:Sekundárne:
PhytoalexínyPhytoalexíny
Kys.SalicylováKys.Salicylová
ResveratroliResveratroli
FlavonoidyFlavonoidy
Karotenoidy, a i.Karotenoidy, a i.

Organické rastlinyOrganické rastliny. . 
rezistentné Rastlinyrezistentné Rastliny

TILCO 2009TILCO 2009

Konvenčné Konvenčné 
poľnohospodárstvo poľnohospodárstvo 

ProtilátkyProtilátky ??
= = Sekundárne rastlinné látky Sekundárne rastlinné látky 

FungiFungiccididyy
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použitím 0.075 do 0.6 % koncent. 

Alginure® použitá na listovú plochu
(bez aplikácii Plasmopara  viticola  čas v minútach) 

TTF5 = ALGINURE®

Dr. Iradj Scharafat, TILCO GmBH, Jan. 2010Dr. Iradj Scharafat, TILCO GmBH, Jan. 2010



Vytvorenie kalusu         Vytvorenie kalusu         Alginure®Alginure®

Alginure® (2.4 %vol.)

CalloseCallose--Formation around StomataFormation around Stomata

Callose formation 9 Days after treatment with 
Alginure® (Grape leaf : MERESLAN, 7 days after 
innoculation with Plasmopara viticola) INRA France 2007

7676Dr. Iradj Scharafat, TILCO GmBH, Jan. 2010Dr. Iradj Scharafat, TILCO GmBH, Jan. 2010



Pathogeny

Vnímanie Obrana 
odpovede

Odpoveď 
rezistencia

Kyselina salicylová

(SA)
P. syringae
P.parasitica

PR-1
PR-2

Obranné reakcie rastlín pri napadnutí 
patogénom

Signalizácia

(SA)

Kyselina jasmonová

(JA)

P.parasitica
Erysiphe sp.

X. campestris

Pythium sp.
A. brassicicola

B. cinerea
E. carotovora

PR-2
PR-5

VSP2

PDF1.2
PR-4 EtylénEtylén

(ET)

After Kunkel et al., Curr Opin Plant Biol., 2002.

• Proteiny

• Glycoproteiny

• Polysacharidy

ALGINURE

Bio Schutz



A ja som to doteraz nepoužíval



Doplnkové listové hnojivo
BIAMIT

• Pomáha optimálne využitie 
genetického potenciálu plodíngenetického potenciálu plodín

• Ca zvyšuje indukovanú rezistenciu
• Mg zabráni odumieraniu strapcov
• Cu pomáha pri ochrane 



• Zn - deformácie

Doplnkové listové hnojivo
BIAMIT

• Zn - deformácie
• Mn – tvorba úrody
• Fe – minimálna úroda nadmerná 

tvorba zálistkov
• Bór - odumieranie strapca nekrózy



• Znižuje množstvo a výskyt múčnatky, peronospóry 
a botrytíde.

• Vyrovnáva štresory ( ľadovec, zima) rastlín.

Doplnkové listové hnojivo

BIAMIT

• Pri zvyšovaní kondície rastlín prispeje aj k 
harmonickému zásobeniu mikro prvkov. 

• Pevnejšie plody

• Používať 4-5 x za sezónu
• 3-4 litre /ha 



Výhody 

• Lepšia úroda (pri nižších výdavkoch).

• Zlepšené vnímanie IP prijateľné spoločnosťou.

• Zlepšenie obchodných vzťahov s veľkými 
pestovateľmi a vývozcami zeleniny ale i 
pestovatelia hustosiatých rastlín a olejovýn



Tamašek ZoltánTamašek Zoltán

Ďakujem za Vašu pozornosťĎakujem za Vašu pozornosť
Köszönöm megtisztelő figyelmüketKöszönöm megtisztelő figyelmüket

Tamašek ZoltánTamašek Zoltán


