
Signalizačná správa ÚKSÚP 

 

Vinič vcelku dobre odkvitol, preto je čas na pravidelné paušálne ošetrenie vo všetkých oblastiach 

proti múčnatke aj peronospóre bez ohľadu na priebeh počasia. Výber prípravku možno vyhodnotiť na 

základe zverejňovanej signalizácie na stránke www.uksup.sk. V lokalitách označených s potrebou 

ošetrovania +P alebo +M odporúčame použiť systémové alebo hĺbkové fungicídy. Pre lokality, kde 

takéto označenie nie je uvedené, postačujú kontaktné prípravky. V uvedenej signalizácii sú v stĺpci 

zrážky týždenné úhrny zrážok. Tieto možno využiť aj na jednoduché posúdenie akútnosti chorôb pre iné 

plodiny, ktoré vyžadujú skôr suchšie alebo vlhkejšie počasie. Nakoľko sú v uplynulom období 

pozorované výrazné rozdiely v úhrnoch zrážok aj medzi blízkymi lokalitami, takéto, i keď nie úplne 

„odborné“ posúdenie, má veľký význam pri rozhodovaní o chemickej ochrane aj iných plodín. 

 Koniec júna a začiatok júla je pravidelným časom rojenia obaľovača slivkového 

a broskyňového (synonymum obaľovač východný). Spomedzi povolených prípravkov proti 

obaľovačovi broskyňovému patrí medzi biologické prípravky Lepinox plus s účinnou látkou Bacillus 

thuringiensis subsp. Kurstaki (aj v malospotrebiteľskom balení – MB), ktorý treba použiť na začiatku 

liahnutia húseníc, čo je oproti dátumom v nižšie uvedenej tabuľke asi o 4-5 dni skôr. V rovnakom termíne 

sa aplikuje aj Steward OPZ (účinná látka indoxacarb). Prípravok Carpovirusine (Cydia pomonella 

Granulosis Virus M) je tiež biologický a aplikuje sa v čase liahnutia lariev, pričom ho možno použiť 

max. 3-x za vegetáciu. Podobne, ale proti obaľovačovi slivkovému, prípravok Exirel (cyantraniliprole) 

sa aplikuje na začiatku kladenia vajíčok pred výskytom prvých lariev a max. 2-x za vegetáciu. Ostatné 

prípravky sa aplikujú v období liahnutia lariev alebo ihneď po vyvrcholení letu motýľov alebo 8-10 dní 

po začiatku výraznejšieho náletu. Povolené prípravky. 

- obaľovač broskyňový – Karate Zeon 5 CS (aj MB), Ninja Zeon 5 CS, Vaztak Pro a Lambdol a iba 

v malospotrebiteľskom balení Samuraj (všetky s účinnou látkou lambda-cyhalothrin), ďalej v MB 

balení Mospilan 20 SP, Vošky-molice Stop (acetamiprid) a Sanium Ultra (deltamethrin); 

- obaľovač slivkový – Decis EW 50, Decis Protech (aj MB), Delta EW 50 a Dinastia a iba 

v malospotrebiteľskom balení Decis Al a Sanium Ultra (všetky s účinnou látkou deltamethrin), 

a ďalej Karate Zeon 5 CS (aj MB), Ninja Zeon 5 CS a Lambdol a iba v malospotrebiteľskom balení 

Samuraj. 

Presnejšie dátumové ohraničenie pre celé Slovensko je uvedené v nasledovnej tabuľke: 

územie Slovenskej republiky 
obaľovač 

broskyňový 

obaľovač 

slivkový 

1. signalizačné pásmo (okresy Dunajská Streda, Komárno a juh 

okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky 
1.-3. júla 5.-7. júla 

2. signalizačné pásmo (ohraničeného približne okresmi Bratislava, 

Trnava, Nitra, Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Košice 

a Michalovce) 

4.-6. júla 8.-12. júla 

3. signalizačné pásmo (nížinné polohy a kotliny severnejšie od 2. 

pásma do nadmorskej výšky približne 600 m) 
11.-14. júla 15.-20. júla 

polohy nad 600 m - ešte plus 5-7 

dní 
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