
Aktuality 
v chemickej ochrane záhradných plodín 

Spracoval: Ing. Juraj Matlák 
(Uvedené sú len prípravky z ponuky firmy Floraservis) 

Na tento email neodpovedajte ani nezasielajte žiadne otázky. V pripade dopytu na ochranu 
rastlín použite našu Poradňu. Ďakujeme. 

 
Obdobie: 19.03.2021 - 25.03.2021 

Plodina Škodlivý činiteľ Prípravok Poznámky 

broskyne Kučeravosť listov broskýň CHAMPION 50 WG 
CONTROLPHYT Cu 
CUPROXAT SC 
KUPRIKOL 50 
SULKA K 

- prvý preventívny postrek 
na začiatku otvárania sa 
púčikov  
- teplota v čase postreku 
sa má pohybovať nad 7 °C 
- poznámka: sírnatý 
prípravok - Sulka, meďnaté 
prípravky - všetky okrem 
Sulky 

egreše Múčnatka na ríbezliach a 
egrešoch 

HF MYCOL 
SULFURUS 

- prvý preventívny postrek 
citlivých odrôd tesne pred 
kvitnutím, druhý ihneď po 
odkvitnutí 
- môže sa použiť aj 
ekologický prípravok 
BorOil, ktorý zvyšuje 
odolnosť rastlín proti 
chorobám a škodcom 

marhule Moníliová spála kvetov a 
výhonkov 

PROLECTUS 
SIGNUM 

prvý preventívny postrek 
na začiatku kvitnutia (keď 
sa otvoria prvé kvety), 
druhý pri dokvitaní (keď 
opadne väčšina korunných 
lupienkov) 

ovocné 
dreviny 
vinič 

Chloróza z nedostatku 
prístupného železa 

FLORASIN LIGNOVIT Fe v oblastiach, kde bol v 
minulom roku zistený výskyt 
chlorózy, aplikujeme 
uvedené hnojivo vo forme 
zálievky do rýh vykopaných 
po obvode koruny stromov 
a ku koreňom viniča 

ovocné 
dreviny 

Prezimujúci škodcovia KARATE ZEON 5 CS 
MOSPILAN 20 SP 
PREDJARNÝ POSTREK 

- predjarným postrekom 
bojujeme proti 
prezimujúcim škodcom 
(vošky, štítničky, puklice, 
piadivky a pod.) 
- predjarný postrek sa môže 
urobiť najskôr po vypučaní 
a najneskôr tesne pred 
kvitnutím ovocných drevín 
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- v tomto období je aktuálne 
ošetrenie len skôr pučiacich 
ovocných drevín (ríbezle, 
egreše, broskyne, marhule, 
slivky, skoré čerešne) 
- v čase postreku sa teplota 
má pohybovať nad 10 °C 
- môžu sa použiť aj 
ekologické prípravky BorOil 
a Ferrum Oil, ktoré zvyšujú 
odolnosť rastlín proti 
chorobám a škodcom 

slivky Znetvorenie plodov 
spôsobené hubou grmanník 
slivkový 

CHAMPION 50 WG 
CONTROLPHYT Cu 
CUPROXAT SC 
KUPRIKOL 50 

- prvý preventívny postrek 
uvedenými meďnatými 
prípravkami v štádiu 
nalievania sa 
púčikov, druhý tesne pred 
kvitnutím najmä v miestach 
častejšieho výskytu 
ochorenia 
- teplota v čase postreku 
sa má pohybovať nad 7 °C 

cesnak zimný Fúzavka cesnaková KARATE ZEON 5 CS prvý postrek porastov po 
prvom oteplení nad 10 °C, 
ďalšie v 10-dňových 
intervaloch najmä 
v miestach pravidelného 
výskytu škodcu aj so 
zmáčadlom (Agrovital, 
Dropfor, Silwet) 

Mak (z 
jesennej 
sejby) 

pleseň maková CHAMPION 50 WG 
CUPROXAT SC 
KUPRIKOL 50 

- ak sa v poraste 
prezimovaného maku 
objavia plesňou makovou 
napadnuté rastliny (žlté listy 
alebo celé rastliny), celý 
porast sa môže dvakrát s 
10-dňovým odstupom 
ošetriť niektorým z 
uvedených meďnatých 
prípravkov 
- do postrekovej kvapaliny 
treba pridať aj zmáčadlo 
- pri jednotení maku treba 
podozrivé rastliny odstrániť 

okrasné 
rastliny 
zelenina 

Padanie vzchádzajúcich 
rastlín 

ENERGY MAGNICUR - preventívne ošetrenie 
výsevov alebo 
vzchádzajúcich rastlín 
vo forme zálievky 
- môže sa použiť aj 
ekologický prípravok 
Floravita SiO, ktorý zvyšuje 
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odolnosť rastlín proti 
chorobám a škodcom 

okrasné 
dreviny 

škvrnitosť listov hubového 
pôvodu 

ENERGY MAGNICUR 
FUNGIMAT MAGNICUR 

- opakované postreky 
napadnutých vždyzelených 
okrasných drevín 
v dvojtýždňových 
intervaloch 
- konáre so silno 
napadnutými listami alebo 
usychajúce konáre treba 
odrezať a spáliť 

okrasné 
rastliny 

Červce a Štítničky na 
okrasných rastlinách 
Puklice 

KARATE ZEON 5 CS 
SANIUM RTU AL 
SANIUM ULTRA 
SANIUM ULTRA AL 

- okrasné rastliny treba 
pravidelne kontrolovať a v 
prípade zistenia škodcov ich 
čo najskôr ošetriť 
- izbové rastliny sa môžu 
ošetriť len v neobývaných 
miestnostiach, v ktorých ich 
treba ponechať aspoň 3 dni 

okrasné 
rastliny 

Molice KARATE ZEON 5 CS 
SANIUM RTU AL 
SANIUM ULTRA 
SANIUM ULTRA AL 

- okrasné rastliny treba 
pravidelne kontrolovať a v 
prípade zistenia škodcov ich 
čo najskôr ošetriť 
- izbové rastliny sa môžu 
ošetriť len v neobývaných 
miestnostiach, v ktorých ich 
treba ponechať aspoň 3 dni 

okrasné 
rastliny 

Roztočce na okrasných 
rastlinách 

APOLLO 50 SC 
NISSORUN 10 WP 
rozprašovač 
NISSORUN 10WP 
VERTIMEC 018 EC 

- okrasné rastliny treba 
pravidelne kontrolovať a v 
prípade zistenia škodcov ich 
čo najskôr ošetriť 
- izbové rastliny sa môžu 
ošetriť len v neobývaných 
miestnostiach, v ktorých ich 
treba ponechať aspoň 3 dni 
- prípravky Apollo a 
Nissorun ničia len vajíčka a 
mladé larvy škodcu, preto 
ich treba striedať s 
Vertimecom, ktorý ničí 
všetky pohyblivé štádiá 
roztočcov 

okrasné 
rastliny 

Strapky na okrasných 
rastlinách 

KARATE ZEON 5 CS 
SANIUM RTU AL 
SANIUM ULTRA 
SANIUM ULTRA AL 
VERTIMEC 018 EC 

- okrasné rastliny treba 
pravidelne kontrolovať a v 
prípade zistenia škodcov ich 
čo najskôr ošetriť 
- izbové rastliny sa môžu 
ošetriť len v neobývaných 
miestnostiach, v ktorých ich 
treba ponechať aspoň 3 dni 
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okrasné 
rastliny 

Vošky na okrasných 
rastlinách 

KARATE ZEON 5 CS 
SANIUM RTU AL 
SANIUM ULTRA 
SANIUM ULTRA AL 

- okrasné rastliny treba 
pravidelne kontrolovať a v 
prípade zistenia škodcov ich 
čo najskôr ošetriť 
- izbové rastliny sa môžu 
ošetriť len v neobývaných 
miestnostiach, v ktorých ich 
treba ponechať aspoň 3 dni 

Smrek hálkotvorné kôrovnice 
(vošky) 

KARATE ZEON 5 CS 
SANIUM RTU AL 
SANIUM ULTRA 
SANIUM ULTRA AL 

postrek proti prezimujúcim 
jedincom krátko po 
vypučaní, ale ešte pred 
začiatkom tvorby 
šiškovitých hálok    
Účinné látky prípravkov 
Sanium 
Sanium RTU AL 
(flupyradifurone) 
Sanium Ultra 
(deltamethrin) 
Sanium Ultra AL 
(deltamethrin) 
  
označenie AL = roztok na 
priame použitie 
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