
Signalizačná správa ÚKSÚP 

 

 Takže horúčavy prišli a budú aj pokračovať. To znamená, že plesňové ochorenia by nemali 

byť problémom, o škodcoch to ale platiť nebude. 

 V dnešnej správe sa zameriame na vošky. Ich potenciál škodlivosti je vysoký najmä pri 

neprerušovanom stálom slnečnom a teplom počasí. Cicaním rastlinných štiav spôsobujú 

oslabovanie rastlín, často deformáciu listov, prípadne môžu byť aj prenášačmi mnohých 

vírusových ochorení. Pri veľkom premnožení spôsobujú aj priame poškodenie plodov znížením 

ich hmotnosti, kvality alebo aj vzhľadu. 

 Ochrana proti voškám sa vykonáva až pri ich zistení, preventívne sa neošetruje. Povolené 

sú nasledovné prípravky: 

- Carnadine a Kestrel (účinná látka acetamiprid) – jabloň, 

- Gazelle, Mospilan 20 SP (aj v malospotrebiteľskom balení – MB), Yoroi (všetky s účinnou 

látkou acetamiprid) – paprika a jabloň, 

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

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

- Cyperkill Max, Cythrin Max, Rafan Max, RWA Protector Max, Supersect Max, Sweep 

(účinná látka cypermethrin) – fazuľa a hrach, 

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

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

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

tekvicová zelenina, špargľa, listová, cibuľová a koreňová zelenina, 

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

- Sivanto Prime (účinná látka flupyradifurone) – paprika, rajčiak, uhorka, šalát, hruška 

a jabloň, 

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

- Gunner (účinná látka lambda-cyhalothrin) – hrach, 

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

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

- Pirimor 50 WG (účinná látka 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, 

- Movento 100 SC (účinná látka spirotetramat) – kapustová zelenina, šalát, špenát, broskyňa, 

marhuľa, slivka, čerešňa, višňa, jabloň, hruška a jahoda, 

- Gondola (účinná látka 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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