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   Přípravky pro ochranu sadů  

před škůdci: 

• Madex – obaleč jablečný 

• Isomate - Matení samců feromony – obaleči, nesytky  

• Biobit XL – housenky motýlů 

• NeemAzal – T/S – mšice 

• Quassia amara - pilatky 

• Prev-B2 – mery, mšice, červci, saví a ţraví škůdci 

• Top cat – hryzci, hraboši 

 

 

 

 



Matení samců škodlivých motýlu fermony                   

Princip: 

vůně samic je 

„překryta“ 

vůní 

feromonu, 

samci  

nenajdou 

stejně vonící 

samice, které 

zůstanou 

neoplodněny 

a nekladou 

vajíčka   -    

jablka nejsou 

napadeny 

housenkami 



Produkty: 

Registováno: 
 

 

Sady: 

Isomate C plus 

Isomate CLR 

 
Připravujeme: 

Isomate OFM rosso 

Isomate P 

 
Základ ochrany  

v systémech  

bezreziduální produkce 



Vývoj napadení obalečem jablečným 

v sadech, kde se dlouhodobě pouţívá MD 

2007 2008 2009 2010 2011 

Nosislav 3,1 6,7 0,9 0,25 0,01 

V. Bílovice 1,7 0,1 0,1 1,3 0 

Určice 0,13 0,16 0,24 0 0 
Starý 
Lískovec 2,05 2,1 2,04 0,6 0,53 

Bílé Podolí 0,67 1,53 1,04 0,26 

Ch. hradiště 0 0,07 0,07 0 0,6 

Dolany 0,07 0,1 0 0 0,36 

Průměr MD 1,1 1,53 0,56 0,45 0,25 



Finanční přínos 15 665 Kč/ha 

* při výnosu 30 t/ha a ceně 10 Kč/kg  1% = 3000 Kč 

Cena ošetření 
/ha 

napadení % 
 

Finanční ztráta* 
/ha 

Isomate C plus, 
Integro 

 
6 882 Kč 

 
0,67 

 
2 010 Kč 

 
Integro, Steward, 
Trebon, Spintor, 

Madex 4x 
6 407 Kč 

 
6,05 

 
18 150 Kč 

 

Finanční přínos  
pouţití MD (lokalita C4) 



Přednosti 

- Vysoká účinnost 

 

- Uţivatelsky nenáročné – jedna aplikace pro 

celou sezónu 

 

- Součást antirezistentních strategií 

 

- Lze pouţít kombinace feromonů pro několik 

druhů současně  

 

- Vysoce účinné i na skrytě ţijící škůdce s dlouhou 

dobou výskytu 



Přednosti 

- Ţádná rezidua v potravinách 

 

- Nulová toxicita vůči teplokrevným ţivočichům i 

uţitečným členovcům 

 

- Nulová ekologická rizika – vhodné pro IP i 

organickou produkci 

 

- Podporuje biodiverzitu agroekosystému  



Moţnosti pouţití 

- Metoda určená pro velké plochy sadů 

 

- Vhodná pro sady s nízkou populační 

hustotou 

 

- Při řešení kalamitního napadení vhodná 

do kombinace s intenzivní insekticidní 

ochranou 

 

- Dobře řeší obaleče rodu Grapholita 

(odparníky typu OFM) 

 



MADEX® 

Registered Trademark of Andermatt BIOCONTROL AG, Switzerland 
® 

Virový preparát pro 

biologickou ochranu 

před  

obalečem jablečným                      

(Cydia pomonella) 

Vysoce účinný 

Vysoce spolehlivý 



Madex: Základní strategie: 3 plné dávky (100 ml/ha)  

   na generaci.  

     interval mezi ošetřeními: 6 -10 dnů 

  

Zejména 

vhodný pro 

první 

generaci 



Srovnání účinnosti  

přípravku MADEX a chemické ochrany  

na obaleče jablečného v první generaci 

Systém 

ošetření 
Biologická ochrana Chemická ochrana 

Aplikace 15.6. Madex 100 ml/ha 

22.6. Madex 100 ml/ha 

29.6. Madex   50 ml/ha 

 

15.6. thiacloprid 0,25 l/ha 

  3.7. methoxyfenozide   0,5 l/ha 

Napadení 0,8 % 

 

0,8 % 

Cena ošetření 1495 Kč 1870 Kč 

 

Srovnání ceny 79,9 % 100 % 

MADEX je stejně účinný a cenově výhodnější 



Biobit XL 
 

Bacillus thuringiensis, ssp. Kurstaki 

 

Bakteriální přípravek proti 
 
 

housenkám škodlivých motýlů 

 
- na brukvovité zelenině – bělásci, předivky 

- na ovocných stromech – obaleči,píďalky,bourovci 

- ve vinicích – obaleč mramorovaný a jednopásý    



Pouţití přípravku Biobit XL 
 

plodina, oblast použití 

 

škodlivý organismus 

 

dávka l/ha 

 

Ochr. 
lhůta  

ovocné dřeviny píďalka podzimní 

bekyně zlatořitná  

bourovec prsténčivý  

bělásek ovocný 

 

 

1,1 - 2,25  

 

0,35 - 0,75 

 

0 

ovocné dřeviny a okrasné dřeviny 

 
přástevníček americký 2,25 0 

réva vinná Obaleč 1,5 - 2 0 

kmín kořenný, semenné porosty mrkve, 
petržele, kopru vonného, pastináku setého, 
fenyklu řapíkového 

 

makadlovka kmínová 
obaleči 

1,5 0 

zelenina brukvovitá 

 
bělásek zelný 0,6 - 1,2 0 

jabloň obaleč jablečný 1,5 0 



NeemAzal®-T/S 
Insekticidní rostlinný přípravek z rostliny Azadirachta indica 

 

 

Pouţití: 

Sady, okrasné rostliny, zelenina, brambory,  

 

Saví a ţraví škůdci – mšice, molice, třásněnky, 

červci, housenky, mandelinka bramborová  

 

Registrace ČR: 

Brambory  - mandelinka bramborová 2,5 l/ha 

Jabloně - mšice 3 l/ha 



Quassia amara 

pilatky na jabloních a slivoních 

• Výtaţek z dřeva 

rostliny    

 Quassia amara 

 

• V době těsně před 

líhnutím larev        

= v době dokvétání 



Vyuţití v ovocnářství: 
 

Ovocné dřeviny  

- mšice, štítenky, mery 
- padlí, černě 

- smáčedlo 

 

 

 dávka 0,3 % 

 

- Smáčedlo  - dávka 0,1 – 0,15 % 
 



Pouţití PREV-B2  

proti merám na hrušních 
Dose: 0,4 % 

2x 500 l/ha – two direction drive each row 



Pouţití PREV-B2  

proti merám na hrušních 



Pouţití PREV-B2  

proti merám na hrušních 



Pouţití PREV-B2  

proti merám na hrušních 



Výsledky hodnocení  

PREV-B2  

v pokusech  

Jany Ouředníčkové  

na VŠÚO Holovousy 



Jana Ouředníčková, VŠÚO Holovousy 2011 



Jana Ouředníčková, VŠÚO Holovousy 2011 



Jana 

Ouředníčková, 

VŠÚO Holovousy 

2011 



Vyuţití v ovocnářství: 
 

Ovocné dřeviny  

- mšice, štítenky, mery 
- padlí, černě 

- smáčedlo 

 

 

 dávka 0,3 % 

 

- Smáčedlo  - dávka 0,1 – 0,15 % 
 



Děkuji za pozornost 




