
Signalizačná správa ÚKSÚP 

 

 Napriek na pohľad suchému počasiu upozorňujeme na plesňové ochorenia, z nich na pleseň 

cibuľovú. Povolené prípravky na ošetrenie sú Affix, Afrodyta 250 SC, Chamane, Norios, Zoxis 

(účinná látka azoxystrobin), Askon (azoxystronin + difenoconazole), Cuprozin Progress (hydroxid 

meďnatý), Magnicur Finito, Infinito SC (fluopicolide + propamocarb, aj v malospotrebiteľskom 

balení – MB), Signum (boscalid + pyraclostrobin, aj MB), Zorvec Endavia (benthiavalicarb  + 

oxathiapiprolin) a do spotrebovania zásob Kuprikol 50 (oxychlorid medi, aj MB, do 30.6.2022) a 3 

prípravky s účinnou látkou mancozeb Penncozeb 75 WG a Vondozeb 75 WG (do 19.11.2022) 

a Trimanoc DG (do 3.12.2022). 

Kvitnutie viniča možno predpokladať v najbližších dňoch. Preto pripomíname pravidelne 

potrebné paušálne ošetrenie proti múčnatke aj peronospóre bez ohľadu na priebeh počasia vo 

všetkých vinohradníckych oblastiach. 

Početnosť vošiek narastá zatiaľ pomaly, ale upozorňujeme na potrebu ich sledovania, aby 

bolo možné proti nim včas zasiahnuť. Veľmi dôležitý je správny výber prípravku, pretože niektoré 

prípravky majú rozsah použitia aj proti iným škodcom, napr. obaľovačom alebo cicavým a žravým 

škodcom všeobecne. Preto odporúčame v prípade silných výskytov vošiek vyberať prípravky 

účinné proti viacerým škodcom súčasne. Ochrana proti voškám sa vykonáva až pri ich zistení, 

preventívne sa neošetruje! Povolené sú nasledovné prípravky: 

- AcetGuard (acetamiprid) – paprika, jabloň, malina, 

- Carnadine a Kestrel (acetamiprid) – jabloň, 

- Gazelle, Kachikoma a Yoroi (acetamiprid) – paprika a jabloň, 

- Mospilan 20 SP (acetamiprid, aj MB) - broskyňa, marhúľa, šalát, špenát, paprika, hrach, 

kapusta, malina, jabloň a hruška, 

- Neemazal T/S (azadirachtin, aj MB) – baklažán, cuketa rajčiak, tekvica, uhorka, kapusta, 

kel, špenát, baza, brusnica, čučoriedka, ríbezľa, jabloň, dula a kôstkoviny, 

- A-cypermetraN-I, Cyperkill Max, Cypero 500, Cythrin Max, Rafan Max, RWA Protector 

Max, Supersect Max, Sweep (cypermethrin) – fazuľa a hrach, 

- Decis Forte a Dinastia Forte (deltamethrin) – hrach, kapusta, kel a karfiol, 

- Delmetros 100 SC a Koron 100 SC (deltamethrin) – kapusta, 

- Scatto (deltamethrin) – kapustová zelenina, fazuľa, hrach, mrkva, pór, tekvicová zelenina, 

špargľa, listová, cibuľová a koreňová zelenina, 

- Flipper (mastné kyseliny C7-C20) – rajčiak, uhorka a jahoda, 

- Sivanto Prime (flupyradifurone) – paprika, rajčiak, uhorka, šalát, hruška a jabloň, 

- Nexide a Rapid (gamma-cyhalothrin) –hrach, 

- Beetlon a Gunner (lambda-cyhalothrin) – hrach, 

- Karate Zeon 5 CS (lambda-cyhalothrin, aj MB) a Ninja Zeon 5 CS – kapustová zelenina 

a paprika, 

- Lambada a Markate 50 (lambda-cyhalothrin) – hrach, 

- Pirimor 50 WG (pirimicarb) – baklažán, rajčiak, tekvica, fazuľa, hrach, cesnak, cibuľa, 

mrkva, petržlen, paštrnák, cvikla, melón, okrúhlica, paprika, šalát, špargľa, uhorka, 

hadomor, chren, kapusta, kaleráb, špenát, bobuľové a drobné ovocie, broskyňa, čerešňa, 

slivka, marhuľa a jahoda, 

- Mobile a Movento 100 SC (spirotetramat) – kapustová zelenina, šalát, špenát, cibuľoviny, 

koreňová zelenina, broskyňa, marhuľa, slivka, čerešňa, višňa, jabloň, hruška a jahoda, 

- Gondola (sulfoxaflor, aj MB) –kapusta, kel, karfiol, brokolica, šalát a špenát. 



Upozorňujeme, že pre správne použitie je nevyhnutné dodržať všetky pokyny 

uvedené na etikete konkrétneho prípravku. 
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