Signalizačná správa ÚKSÚP
Ustálené počasie uplynulého týždňa prerušované len lokálnymi búrkami urýchlilo vývoj
vegetácie. Preto napriek veľmi daždivému máju stále ešte nehrozia plesňové ochorenia. Ochrana
proti nim je potrebná iba v lokalitách s vyššími úhrnmi zrážok ako 30 mm za uplynulý týždeň. Ide
najmä
o pleseň
zemiakovú
na
zemiakoch
(podrobnosti
nájdete
na
https://www.uksup.sk/specialna-signalizacia) a rajčiakoch a pleseň cibuľovú.
Ďalej upozorňujeme na pásavku zemiakovú. Odporúčame pestovateľom sledovať
dospelce, kladenie vajíčok a následne liahnutie lariev, podľa ktorého možno veľmi dobre určiť
termín ošetrovania a výber najvhodnejšieho prípravku. Prípravky proti mladým larvám nie sú
momentálne autorizované. Na trhu sú iba prípravky, ktoré sa aplikujú v období maximálneho
liahnutia, kedy zároveň prvé larvy dosiahli druhý až tretí vývinový stupeň. Upozorňujeme ale na
jedovatosť niektorých prípravkov pre včely, preto treba brať do úvahy aj kvitnúce buriny,
ktoré môžu včely v hojnom počte navštevovať. Prípravky pre včely jedovaté sú v zátvorke
označené klasifikáciou Vč1. Autorizované sú prípravky:
 Neemazal-T/S (aj v malospotrebiteľskom balení – MB, účinná látka azadirachtín)
s ochrannou dobou iba 4 dni,
 Coragen 20 SC a Vesticor (účinná látka chlorantraniliprole),
 Benevia (účinná látka cyantraniliprole),
 Spintor (aj MB, účinná látka spinosad),
 Aceptir 200 SE, Apiflex, Apis 200 SE, Carnadine, Gazelle, Kachikoma, Kestrel, Mospilan
20 SP (aj MB) a Yoroi (účinná látka acetamiprid, max. 2-x za sezónu)
a pyretroidné prípravky
 Alsip, Vaztak 10 EC, Vaztak Active a Eribea (účinná látka alpha-cypermethrin, max. 2-x
za sezónu, nie na skoré odrody),
 Bulldock 25 EC a Green Bull (účinná látka beta-cyfluthrin, max. 1-x za sezónu),
 Cyprin 10 EC (Vč1, účinná látka cypermethrin),
 Decis EW 50, Decis Protech (aj MB), Delmetros 100 SC, Delta EW 50, Dinastia, Koron
100 SC, Scatto a iba v malospotrebiteľskom balení Decis Al (účinná látka deltamethrin, aj
na rajčiaky),
 Sparviero (účinná látka lambda cyhalothrin),
 aj na rajčiaky Karate Zeon 5 CS (aj MB), Lambdol, Ninja Zeon 5 CS a iba
v malospotrebiteľskom balení Samuraj (účinná látka lambda cyhalothrin),
 Fury 10 EW (účinná látka zeta-cypermethrin),
 Mavrik (aj MB) a Evure (účinná látká tau-fluvalinate).
Upozorňujeme, že prípravky s obsahom iba pyretroidnej účinnej látky majú výrazne
zníženú účinnosť pri teplotách nad 25oC.
Početnosť vošiek narastá zatiaľ pomaly, ale upozorňujeme na potrebu ich sledovania, aby
bolo možné proti nim včas zasiahnuť, pretože preventívne sa neošetruje! 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.
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