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Poradňa záhradkára
V mesiaci apríl ošetrujeme
jablone proti kvetovke jabloňovej prípravkami Aliekol,
Oleoekol, Calypso 480 SC, Karate 2,5 WG, Zolone EC. Ošetrenie
je aktuálne len pred kvitnutím v
štádiu zelených kvetných pukov
pri teplote nad 16° C.
jadroviny proti múčnatke
prípravkami Sulikol K, Topas 100
EC, proti chrastavosti prípravkami
Calypso 480 SC, Zolone EC, Vaztak 10 EC, Nomolt 15 SC. Ošetrujú sa jablone aj hrušky, prvý
preventívny postrek urobíme tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po
odkvitnutí stromov. S postrekom
pokračujeme v dvojtýždňových
intervaloch do konca júna najmä
za daždivého počasia. Za mimoriadne daždivého jarného počasia
treba pred kvitnutím urobiť až dve
ošetrenia prípravkami Bycor, Novozír a Polyram, účinné sú aj proti
hrdzi hruškovej.
jahody proti kvetovke jahodovej prípravkami Zolone EC,
Decis 25 Flov.
Škodca: dospelé chrobáky
nahrýzavajú stopky kvetných pukov jahôd, ohrozené sú predovšetkým porasty v blízkosti lesov a
parkov. Ochrana: postrek jahôd
krátko pred kvitnutím.
Neskôr pučiace ovocné
dreviny ošetrujeme proti prezimujúcim škodcom prípravkom
Aliekol a Oleoekol. Predjarný postrek aplikujeme po vypučaní
stromov, najneskôr v štádiu ružových kvetných pukov.
Čierne ríbezle ošetrujeme
proti roztočovi ríbezľovému prípravkom Omite 30 W. Škodca
prezimuje v púčikoch a spôsobuje
ich zdurenie a usychanie. Ošetrenie rastlín je potrebné len v prípade zistenia zdurených púčikov
na mladých výhonkoch krátko
pred vypučaním.
Vinič ošetrujeme v čase pučania proti akarinóze, erinóze a
ostatným prezimujúcim škodcom
prípravkami Sulka, Ortus alebo
Aliekol. Poškodenie spôsobujú
roztoče z čeľade Eriophyidae,
prezimujú dospelé jedince v puklinách kôry alebo pazuchách púčikov. Ošetrenie je potrebné tam,
kde boli v minulom roku zistené
príznaky akarinózy alebo erionózy. Aliekol a Oleoekol nepoužívať
v období očakávaných mrazov, na
biologické ničenie roztočov sa
používa dravý roztoč Typhlodromus pyri (kmeň Mikulov).
Višne ošetrujeme proti moniliovému odumieraniu kvetov a

4/2007
výhonkov prípravkami Rovral Flo
alebo Horizon 250 EW. Ošetrujú
sa predovšetkým citlivé odrody
višní na začiatku kvitnutia stromov najmä za daždivého počasia.
Cibuľu ošetrujeme proti mínerke pórovej podľa signalizácie
prípravkami Cyper NC 10 EM
alebo Basudin 600 EW. Škodca
má za rok dve generácie, jarná
generácia poškodzuje cibuľu z jesennej alebo skorej jarnej výsadby, druhá generácia napáda koncom leta porasty póru. Prezimuje
v štádiu kukiel v pôde. Prípravky
na ochranu sa aplikujú vo forme
postreku (so zmáčadlom) podľa
signalizácie. Prvé ošetrenie cibule býva aktuálne v poslednej dekáde apríla alebo začiatkom mája, postrek aspoň raz o dva týždne
zopakujeme. Proti škodcovi sa
osvedčila aj mechanická ochrana
spočívajúca v zakrytí porastov cibule netkanou textíliou ešte pred
začiatkom rojenia múch (v polovici apríla).
Reďkovku a mladé rastliny
hlubovín ošetrujeme proti skočkám. Reďkovku prípravkom
Actellic 50 EC, rastliny sa ošetrujú
krátko po vzídení za suchého a
teplého počasia. Hluboviny prípravkami Actara 25 WG, Karate
2,5 WG, Zolone EC alebo Pyrinex
25 ME. Ošetrujú sa iba mladé
rastlinky za teplého a suchého počasia s prídavkom zmáčadla.
Kosatce ošetrujeme proti
kvetárke kosatcovej prípravkami
Basudin 600 EW alebo Ultracid
40 WP. Škodca napáda porasty
kosatcov v čase tvorby kvetných
pukov, za rok má jednu generáciu.
Ošetrujú sa veľkokveté odrody v
čase objavenia sa prvých kvetných pukov a tesne pred kvitnutím
rastlín (so zmáčadlom).
Ruže ošetrujeme proti piliarke drobnej prípravkom Basudin
600 EW v poslednej dekáde mesiaca.
Pokračujeme v ošetrovaní
broskýň proti kučeravosti listov
najmä za chladného a daždivého
počasia (najneskôr pred kvitnutím).
Pokračovanie zásad striedania
rastlín v záhradke
Charakteristika jednotlivých skupín zelenín z hľadiska zaradenia
do osevných postupov
Hlúboviny kapusta hlávková, kel hlávkový, ružičkový, kučeravý, karfiol, brokolica a kaleráb
sú náročnejšie na hnojenie a zaraďujú sa v 1. roku po hnojení
organickými hnojivami. Vhodnými
predplodinami sú skoré zemiaky
a strukoviny. Nemali by sa pesto-

vať po sebe, pretože sú napádané
tými istými škodcami a chorobami. Výnimočne je možné zaradiť
hlúboviny po sebe do zhustených
honov t. j. v rámci osevného sledu
napr. karfiol po skorom kalerábe
alebo opačne, ak sa na pozemku
nevyskytla nádorovitosť koreňov.
Plodová zelenina (rajčiak,
paprika, baklažán, uhorky, tekvice, melón cukrový, dyňa červená)
sa zaraďuje v 1. roku po organickom hnojení. Vhodné predplodiny
sú hlúboviny a zemiaky. Rajčiaky
nie je vhodné zaraďovať po zemiakoch, pretože je nebezpečie
šírenia plesne zemiakovej. Plodová zeleniny necháva pôdu v dobrom stave a tieto druhy sú vhodnými predplodinami pre cibuľovú
a koreňovú zeleninu.
Koreňová zelenina (mrkva,
petržlen, paštrnák, zeler buľvový,
reďkovka, čierny koreň, červená
repa cviklová) neznáša priame
hnojenie maštaľným hnojom, preto sa zaraďujú do 2. trate, iba zeler sa zaraďuje do 1. trate. Vhodnými predplodinami sú hlúboviny,
plodová zelenina a zemiaky. Zanecháva pôdu v dobrom stave.
Cibuľová zelenina (cibuľa
kuchynská, cesnak kuchynský,
pažítka, cibuľa zimná, cibuľa šalotka) sa zaraďuje v 2. roku po
hnojení organickými hnojivami,
výnimkou je pór, ktorý dobre reaguje na priame hnojenie maštaľným hnojom. Dobre sa jej darí na
ľahších pôdach. Nevhodnými
predplodinami sú hlúboviny, plodová zelenina a zemiaky. Pôdu
zaburiňujú a zhoršujú jej fyzický
stav.
Listová zelenina (šalát
hlávkový, šalát ľadový, špenát a
iné) sa zaraďuje do 2. až 3. roku
po organickom hnojení, hoci znáša ja priame hnojenie organickými hnojivami. Na predplodiny
nie je listová zelenina náročná.
Vzhľadom na ich krátke vegetačné obdobie sa zaraďujú ako predplodiny, medziplodiny alebo ako
následné plodiny.
Struková zelenina (hrach
záhradný, fazuľa záhradná a iné)
sa zaraďuje do 3. až 4. roku po
hnojení organickými hnojivami.
Na predplodiny nie je náročná. V
osevných postupoch nasleduje
po koreňovej alebo cibuľovej zelenine. Sú to vhodné predplodiny
pre väčšinu zelenín, pretože zlepšujú fyzikálny stav pôdy a obohacujú ju o dusíkaté látky.
Ladislav Gredecký
inštruktor SZZ

Prehliadka VS DANCE
9. marca 2007 sa v podvečerných hodinách konala v
Spoločenskej sále mesta Gelnica prehliadka VS DANCE. V
súčasnosti veľmi populárne a
obľúbené tanečné štýly hip-hop
a breake dance predviedli
chlapčenské a dievčenské tanečné skupiny z Gelnice, Margecian, Košíc, Krompách a
Zlatých Moraviec - VERSION
STYLE, CRASH OF THE
FLOOR, B - BOYS „PO“, DANCE 4 U a LD THE LIBERTY OF
DANCE. Podujatia sa zúčastnili
nielen mladí priaznivci, ale aj
staršie vekové kategórie.
-mj-

Venujte
2% z dane
"Nerobme veľké veci,
ale malé veci s veľkým srdcom", hovorievala Matka
Tereza.
Milí priatelia, počas roka sporadicky prinášame v
Gelničanovi správy o činnosti Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Gelnici. O aktivitách
s našimi deťmi už viete, čítate
o nich alebo sa dozvedáte. V
tomto období sa rozhodujete,
kam a komu venovať 2 % zo
svojej dane. Nech už to cítite
akokoľvek, venovať 2 % neznamená darovať. Chceme
veriť, že práve my si zaslúžime Vašu dôveru. Je to úžasný pocit! A čo za to? Darovanie napĺňa srdce, prijímanie
ruky. Zažijete obe skúsenosti. "Nerobme veľké veci, ale
malé veci s veľkým srdcom",
hovorievala Matka Tereza.
Venujte preto, prosíme, 2%
z dane! Je to pre Vás príležitosť, naplniť jej slová.
Obchodné meno alebo názov: Nadácia Pontis
Sídlo: Grösslingová 59,
811 09 Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 317 848 28
Právna forma: Nadácia

