SPRÁVA
Odburinenie Krajníc v meste Trenčín
Chemický postrek sa začal realizovať 22.5.2017, postupne po jednotlivých častiach
Trenčína. Na chemický postrek sa použil prípravok Glyfogan Super. Tento prípravok bol
schválený Mestom Trenčín 12.5.2017. Jeho účinnosť nebola taká efektívna aj pri dodržaní
všetkých technologických postupov, ako pri postreku realizovanom v roku 2016. Prevažná
časť plôch v rámci mesta bola aj dva týždne po aplikácií postreku stále zelená. Následne po
mechanickom odstránení buriny ostali funkčné korene v zemi a z nich rýchlo vyrástla ďalšia
burina. V minulom roku 2016 sme pre mesto Trenčín použili chemický postrek Roundup
Bioaktív, ktorý mal podstatne lepšiu účinnosť. Tento prostriedok je do 31.12.2018 medzi
schválenými autorizovanými prípravkami podľa Ústredného kontrolného a skúšobného
ústavu poľnohospodárstva v Bratislave, preto navrhujeme vrátiť sa k tomuto chemickému
prostriedku. Chemický postrek bol ukončený 9.6.2017.

Krajnica cesty pred postrekom

Po absorbovaní postriekanej látky do rastlín, sa začalo 14.6.2017 vykonávať ručné
odburinenie krajníc. Postup prác bol koordinovaný tak, ako sa začalo s postrekom podľa
jednotlivých častí mesta Trenčín. Pri tejto činnosti sa odstraňovala burina, ktorá bola plne
zasiahnutá herbicídom (suchá), ale aj burina, na ktorú herbicíd účinkoval len čiastočne,
predpokladáme,
že
nedostatočne
prenikol
do
koreňového
systému

rastliny.

Obr. č. 2 Chodník po postreku

Obr. č.3 Chodník po dočistení

Vplyvom náletov nových semien z rastlín v škárach, ako aj nedostatočným účinkom
postrekovej látky, rastie a bude rásť aj ďalšia burina. Pri použití iného typu herbicídu,
predpokladáme jeho vyšší účinok a tým menší rast rastlín v škárach.
Náš návrh ako zabezpečiť lepší efekt čistoty pri odburinení krajníc je:
- chemické a následne mechanické odburinenie bude vykonávané min. 2krát ročne (v období
apríl – október podľa klimatických podmienok).
- použitie iného systémového (totálneho) herbicídu – napr. Roundup Bioaktív, ktorý sa na
tieto práce v predchádzajúcich rokoch osvedčil.
- pri výbere iného technologického postupu alebo prípravkov, riešiť tento postup v
dostatočnom predstihu

