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V porastoch zelenín často škodia molice. Ich vývoju napomáha suché a veľmi teplé 

počasie, ktoré tento týždeň zažívame. Prvé menšie počty dospelcov lietali už dávnejšie, pričom je 

predpoklad výrazného nárastu ich početnosti. Ochrana proti moliciam je pomerne zložitá, je 

nevyhnutné striedať prípravky s rôznymi účinnými látkami aj počas jednej vegetácie. Chemické 

ošetrenie sa robí až pri zistení výskytu škodcu! Na monitorovanie molíc sa v skleníkoch, prípadne 

aj na vonkajších porastoch odporúča vyvesiť Arboband, Arboband-lepové dosky žlté, Arboband-

lepové dosky modré, Bros-lepové dosky, Floraband, Floraself, Lepové dosky – biele vonkajšie 

a žlté vonkajšie, Stopset, Vermifix – lepidlo v spreji na ochranu stromov a rastlín alebo Žlté lepové 

doštičky. Proti molici lastovičníkovej na kapustovej zelenine sú momentálne povolené tri 

prípravky, a to Benevia (účinná látka cyantraniliprole), Movento 100 SC a Mobile (oba s účinnou 

látkou spirotetramat, aj proti molici skleníkovej). Proti molici skleníkovej sú povolené prípravky: 

- plodová zelenina – Eradicoat Max (maltodextrín), 

- do papriky Sivanto Prime (flupyradifurone), 

- do rajčiakov Flipper (C7-C20 mastné kyseliny), Mospilan 20 SP (aj v malospotrebiteľskom 

balení – MB), Accept (iba do skleníkov), Aceptir 200 SE (iba do skleníkov), AcetGuard, 

Apis 200 SE (iba do skleníkov), Apiflex (iba do skleníkov), Gazelle, Kachikoma, Neois 

200 SE (iba do skleníkov), Yoroi (všetky s účinnou látkou acetamiprid), Sivanto Prime 

(flupyradifurone), Harpun (pyriproxyfen), Sherpa 100 EW (iba do skleníkov, 

cypermethrin), Vaztak Pro (lambda-cyhalothrin), Karate Zeon 5 CS (aj MB), Ninja Zeon 5 

CS a Lambdol a iba v MB Samuraj (všetky s účinnou látkou lambda-cyhalothrin), Protect 

Duo – škodcovia a roztočce (iba do skleníkov, azadirachtin + pyrethrins), Sanium system 

(účinná látka flupyradifurone) a Vošky-molice Stop (acetamiprid), 

- do uhoriek Flipper (C7-C20 mastné kyseliny), Harpun (pyriproxyfen), Sivanto Prime 

(flupyradifurone), Vaztak Pro (lambda-cyhalothrin), Karate Zeon 5 CS (aj MB), Ninja Zeon 

5 CS a Lambdol a iba v MB Samuraj (všetky s účinnou látkou lambda-cyhalothrin), Protect 

Duo – škodcovia a roztočce (iba do skleníkov, azadirachtin + pyrethrins) a Sanium system 

(flupyradifurone), 

- do baklažánov – iba v MB balení Protect Duo – škodcovia a roztočce (iba do skleníkov, 

azadirachtin + pyrethrins) a Sanium system (flupyradifurone), 

- do tekvicovej zeleniny Scatto (deltamethrin), 

- do kapustovej zeleniny, tekvicovej zeleniny, rajčiakov a baklažánov Neemazal T/S 

(azadirachtin). 

Postrek sa odporúča zopakovať minimálne 2-3-krát v intervale 3-5-7 dní. Proti imágam 

škodcu je možné použiť nižšiu koncentráciu, proti larvám je potrebná vyššia koncentrácia. 

V skleníkových podmienkach možno využiť aj biologickú ochranu prípravkami 

obsahujúcimi užitočné organizmy, a to Delphibug (chrobáky Delphastus catalinae), Encarsia 

system a En-Strip (Encarsia formosa – parazitická osička), Ercal a Eremicus system (Eretmocerus 

eremicus – parazitická osička), Chrysopa system (Chrysoperla carnea), Limonica a Limonicus 

(breeding) system (Amblydromalus limonicus – roztoč), Swirskii Mite, Swirskii system a Swirskii-

breeding-system (Amblyseius swirskii – roztoč) alebo Mirical a Macrolophus system (Macrolophus 

caliginosus – dravá bzdocha). 
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