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Takzvané umývacie postreky sa použí-
vajú už veľa rokov v ovocných sadoch 
a vo viniciach. Ukazuje sa však, že ich 
význam môže byť oveľa väčší, ako sa 
doteraz predpokladalo. Samotný názov 
– umývací – naznačuje, v čom spočíva. 
Rastlina sa má postrekom akoby „umyť“, 
cieľom je, aby postrek zasiahol všetky 
konáriky, listy, puky i kôru. Aby sme 
postrek dokázali rovnomerne aplikovať, 
zmes účinných prípravkov zmiešame 
s veľkým množstvom vody.
Metodika používania umývacích postre-
kov prešla v posledných rokoch v praxi 
veľkými zmenami. Jesenné „uzatvá-
racie“ (čiže posledné v danej sezóne) 
postreky sa dostali do úzadia, možno len 
pre časovú tieseň a ich úlohu prebrali 
jarné začínajúce postreky. Ale ukázalo 
sa, že jesenné ošetrenie v ovocných 
sadoch a viniciach je oveľa účinnejšie. 
Zdĺhavá jeseň, daždivé počasie a mierna 
zima sú totiž priaznivé na šírenie a rozvoj 
chorôb, ale aj na prezimovanie škodcov. 

Ciele postreku
Základom ochrany rastlín v ovocných 
sadoch a viniciach môže byť dobre 
cielený umývací postrek, s ktorým vieme 
znížiť počet následných ošetrení. Cieľom 
postrekov na konci zimy, respektíve na 
začiatku jari, je likvidácia reprodukčných 
základov patogénnych húb a škodlivé-
ho hmyzu, ktoré prezimujú v drevitých 
častiach ovocných stromov a viniča, 
v prasklinách kôry a na povrchu púčikov. 

Jesenný postrek 
Najvhodnejším jesenným termínom je 
koniec vegetačného obdobia približne 
na začiatku opadávania listov (strie-
ka sa ešte na povrch listov). Vtedy je 
postrek najefektívnejší. Ošetria sa aj 
miesta po stopkách čerstvo opadaných 
listov, ktoré bývajú vstupnou bránou pre 

patogény, až kým sa nezasušia. Mnohé 
z patogénov sa pred zimou stiahnu me-
dzi šupiny púčikov, ktoré sa uzatvárajú. 

Jarný postrek
Na rozdiel od jesene sa má jarný postrek 
vykonať po orezávaní, očistení a ošetrení 
stromov, a tak prekryje i rany po zása-
hoch. Keďže každý rok je iné počasie, 
a to i naprieč naším územím, nemožno 
presne stanoviť dátum ošetrenia. Na-
časujeme ho na skorú jar, keď je teplota 
min. 7 °C. Pri tejto teplote sa patogény 
a škodce prebúdzajú zo zimnej latencie 
a postrek ich lepšie zasiahne. Zároveň 
máme na pamäti, že ho aplikujeme ešte 
pred samotným otvorením púčikov, aby 
sme ich prípadne nespálili, napríklad od-
roda jablka Golden je mimoriadne citlivá 
na meďnaté prípravky.

Prípravky pre eko záhradu 
Základom umývacieho postreku je 
prípravok BorOil na báze oleja (obsahuje 
terpény citróna, citrónovej trávy a koko-
sového oleja). Priľne k rastline a vytvorí 
mechanickú bariéru pre škodlivý hmyz 
a roztočce. Má aj funkciu zmáčadla 
a zvyšuje priľnavosť postreku, ktorý 
bude dlhšie pôsobiť. Vytvára tiež tenkú 
vrstvu na povrchu pre zimujúcich škod-
cov, ktorá im bráni v dýchaní a dehydruje 
ich. BorOil je akýmsi základom ochrany 
rastlín v jarnom aj v jesennom obdo-
bí. Jeho výhodou je, že sa dá miešať 
s meďnatými a sírnatými prípravkami. 
Po zmiešaní s meďnatým prípravkom 
CuproTonic dobre účinkuje proti takmer 
všetkým patogénom a má aj antibakteri-
álny účinok. Ak prípravok BorOil skombi-
nujeme so sírnatými prípravkami, docie-
lime ochranu proti hubovým chorobám 
a proti roztočcom (akaricídny účinok). 
Každá zo spomenutých látok je povolená 
v ekologickom poľnohospodárstve.

„Umývací“ postrek, 
základ ochrany 
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Zoltán Tamašek, uznávaný  
odborník  na bioochranu, radí,  
kedy a proti čomu použiť  
umývacie postreky.

?
Vedeli ste? 

Zmes prípravkov BorOil 
a CuproTonic možno 

používať aj počas 
vegetácie.

V tejto rubrike vás Zoltán zoznamuje s biologickou ochranou úžitkových a okrasných 
rastlín. Viac nájdete na www.biotomal.sk.
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Umývací postrek pomáha 
proti týmto chorobám

názov choroby Patogén

Bakteriálna spála 
jadrovín Erwinia amylovora

Chrastavitosť jabĺk Venturia inaequalis

Múčnatka jabloňová Podosphaera leucotricha

apoplexia kôstkovín Pseudomonas syringae 
pv. syringae

kučeravosť broskýň 
a dierkovitosť listov

Taphrina deformans 
Stigmina carpophila

Múčnatka broskýň Podosphaera 
pannonosa pv. persicae

Múčnatka marhúľ Podosphaera tridactyla

Múčnatka na viniči Erysiphe necator

Múčnatka americká Sphaerotheca mors uvae

Moníliová hniloba

Monilia fructigena, 
Monilia fructicola, 
Monilia linthartiana, 
Monilia laxa

Odumieranie 
konárov

Didimella aplanata, 
Leptosphaeria 
coniothyrium
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názov škodcu Latinský názov

Štítnička 
nebezpečná

Qadraspidiotus 
perniciosus

Obaľovač ovocný Pandemis ribeana,  
P. herparana

Psota ovocná Recurvaria nanella,  
R. leucatella

Obaľovač záhradný Adoxophyes orana

Ploskáčik jabloňový Leucoptera blancardella

Voška jabloňová Aphis pomi

Voška skorocelová Dysaphis plantaginea

Voška broskyňová Myzus persicae

Voška spôsobujúca 
sfarbenie listov 
dočervena

Dysaphis devecta

Voška ríbezľová Cryptomyzus ribis

Voška egrešová Aphis grossulariae

Méra hrušková Psylla pyrisuga

roztočec jabloňový Bryobia rubrioculus

roztočec ovocný Panonychus ulmi

roztočec chmeľový Tetranychus urticae

Piadivka jesenná Operopthera brumata

Puklica slivková Parthenolecanium corni

Štítnička čiarkovitá Lepidosaphes ulmi

Puklica červená Epidiaspis leperei

kvetovka jabloňová Anthonomus pomorum
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