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          OCHRANÁRSKY KALENDÁR   2018    Z kalendára ochrany viniča  si treba                                              

Schéma celoročnej ochrany viniča na rok 2018 vybrať len odôvodnené zásahy 

               Ing. Ľubomíra  Kakalíková, PhD. 

  Odporučené postreky Poznámka 

Obdobie, 
Fenofáza viniča 

Škodlivý činiteľ Prípravok , 
prostriedok 

Dávka na hektár 

[kg], [g], [l], [%] 
Dávka na hektár je uvedená v kilogramoch[kg], 
gramoch [g],[ v litroch [l], alebo v percentách[%] na 
1000 litrov vody. 

 

 
Zimný odpočinok 
Január až marec 

Roztoče ( 
kučeravosť, 
plstnatosť a 
roztočce 

Biologická 
ochrana 
Typhlodromus 
pyri 

Počet a spôsob 
nasadenia podľa 
odporúčania 
dodávateľa 

Zimná alebo letná introdukcia (nasadenie) dravého roztoča 
Typhlodromus pyri (Phytoseiidae). Na ochranu viniča proti chorobám   
je potrebné voliť netoxické prípravky , aby sa neznížila resp. nezničila 
populácia  dravého roztočca. 

Prvá polovica 
apríla. Tesne 
pred pučaním 

 

Roztoče 
hálkovec 
viničový 
vlnovník 
viničový 
a roztočce  
ovocný  
a chmeľový 

Thiovit JET 15 - 20kg 
(1,5-2,0%) 

Kontaktné prípravky Thiovit JET, Sulfurus a  Kumulus sú na báze síry . 
Thiovit JET minimalizuje riziko poškodenia viniča v dôsledku 
fytotoxicity aj pri vyšších teplotách nad 25 0C. Povolený je pre 
ekologické pestovanie, kde je nasadený Typhlodromus pyri do 
koncentrácie  0,6 %.Všetky prípravky sa aplikujú na začiatku pučania - 
umývací postrek. Odporúča sa aplikovať len na plochách, kde sa zistil 
nadmerný počet prezimujúcich roztočov, resp. ak v minulom roku boli 
problémy s roztočmi alebo roztočcami . Postreky účinkujú aj proti 
múčnatke. Sírne prípravky účinkujú tenziou pár a preto  je potrebné 

Sulfurus 15 - 20kg 
(1,5-2,0%) 

Kumulus WG 20 kg (0,2%) 

ich aplikovať pri teplotách nad 120C resp. 150C, kedy aj roztoče a roztočce začínajú po prezimovaní vychádzať z 
úkrytov.   

Polovica apríla 

Pučanie 

 

 

SpinTor 0,5 l (0,05%) mora 
0,3 - 0,4 l obaľovače 

Spintor je povolený  v ECO !! Ojedinelý, náhodný výskyt húseníc na 
niektorých lokalitách, ktoré vyžierajú očká viníc pri pučaní, ale žerú aj 
mladé letorasty. Požer je v noci. Cez deň sú ukryté na letorastoch 
(piadivky), alebo plytko v zemi (mory). Na menších plochách 
vinohradov môže byť účinný ručný zber. Aplikácie chemickými 
prípravkami je potrebné aplikovať v noci, kedy nastáva požer. Na 
piadivky a moru treba povolenie, keď hrozí zničenie úrody. Steward      
v IP je len proti cikádkam.  

 
Steward 

170 g s malým 
obsahom vody  -
piadivka 
Obaľovače 125 g 
Cikádky 125 g 

Koniec apríla, 
Začiatok mája 
Po pučaní, 
4-5 listov 
 

 
 
 

 
Tretí list sa rozvinu l  

 

 Kučeravosť 
 plstnatosť 
hálkovec viničový 
vlnovník viničový 

Thiovit JET 15 - 20kg 
(1,5-2,0%) 

Odporúča sa v prípadoch, keď sa neuskutočnil postrek na začiatku 
pučania. Odporúča sa aplikovať len na plochách, kde sa zistil 
nadmerný počet prezimujúcich roztočov, resp. ak v minulom roku boli 
problémy s roztočmi alebo roztočcami. Postrek má účinok proti 
prezimujúcemu mycéliu múčnatky. Vhodnejšie teploty pre účinné 
látky síry sú nad 150C.  

Kumulus WG 20 kg/ha  
(2,0%) 

Múčnatka 
 

  

Thiovit JET 

+Aquasilikát 

3 kg (0,3%) 
+ 5 l(0,5%) 

Aquasilikát  je kremičitan draselný s obsahom  vo vode rozpustného 
draslíka . Spevňuje povrchové pletivá. Obmedzuje prerastanie húb do 
rastliny. Po ľadovci alebo inom poškodení pletív  urýchľuje zasychanie 
poranených  pletív. Po poškodení krúpami je dôležité ošetriť porast do 
48 hodín. Ekologický postrek: AQ 10 je Ampelomyces quisqualis (izolát 
M-10) , živý organizmus, osobitné podmienky pre jeho aplikáciu sú v 
návode. Účinkuje pri vzdušnej vlhkosti nad 60%, t.j. po daždi a pri 
 rannej rose. Ekologický prostriedok . PowerOf-K  má priaznivý účinok  

AQ 10 35 -50 gr/ha 

Thiovit JET 
 +PowerOf-K  

3 kg (0,3%) 
+   6 l   (0,6%) 

na rast viniča,  vplýva na veľkosť listovej plochy viniča a tým aj na priebeh jeho  fotosyntetických procesov. Zasahuje aj 
do metabolizmu tvorby dusíka a tvorby bielkovín vo viniči.  Ochranná  doba Thiovitu JET na muštové hrozno je  42 dní. 

Obaľovače 

 

Isonet LE 500-250ks/ha, 
 

Konfúzna metóda - metenie samcov: Isonet LE a Isonet L plus sú 
bužírky vo vnútri sú naplnené feromónmi samičiek, ktoré sa postupne 
uvoľňujú do prostredia vinohradu. Tým samce strácajú orientáciu,   Isonet L plus 

hľadajú samičky.  To spôsobuje , že pravé samičky čakajúce na párenie,  zostanú neoplodnené. Metóda je veľmi účinná 
a vhodná v systéme ekologického aj integrovaného pestovania viniča. Počet kusov feromónov sa každým rokom 
znižuje Oranžová slučka je Isonet . 

Roztočce - 

 
ovocný,    chmeľový 

Nissorum 10 
WP 

0,7kg (0,07%) Ošetrenie sa odporúča len po kontrole  populačnej hustoty roztočca 
ovocného alebo roztočca chmeľového, pri vysokom výskyte. Lepší 
účinok prípravku  je pri vyšších teplotách. V integrovanej produkcii sa 
môže použiť maximálne jeden krát, na začiatku liahnutia zo zimných 
vajíčok. 

Kučeravosť, 
plstnatosť  

Ortus 5 SC 1,0 l (0,1%) Ošetrenie sa odporúča len po kontrole  populačnej hustoty roztočov, 
prípadne keď v minulom roku boli silné výskyty a poškodenia 
príslušnej časti vinohradu. V integrovanej produkcii sa môže použiť 
maximálne 1 krát. 

Obaľovač 

 
mramorovaný 

Deltastop LB 
 

Na odchyt obaľovača 
mramorovaného 

Feromonové lapače slúžia na zámerný odchyt a zisťovanie prítomnosti 
či zastúpenia, najmä, škodlivých druhov hmyzu. Pomocou 
feromónových lapačov sledujeme dynamiku výletu samčekov. Lapače 
vyvesíme (osadíme) už v druhej polovici apríla, aby sme zachytili celý 
náletový cyklus. Výsledky náletov obaľovačov zaznamenávame  a 
vytvoríme z nich graf. Počet  odchytených obaľovačov v závislosti od 
dní. Tým zistíme  vrchol náletu a následne termín aplikácie prípravkov 
proti obaľovačom. 

Obaľovač      

 
pásový 

Deltastop EA Na odchyt obaľovača 
pásového 
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Rast 

letorastov

 

 

 

 

 

Múčnatka 

 

Thiovit JET 6 kg/ha (0,6%) Základné ošetrenie proti múčnatke slúži k likvidácii zdrojov infekcie, k 
výraznému zníženiu primárnej infekcie - inokula.  Vhodný pre 
ekologickú ochranu viniča. Collis je systémový  a translaminárny 
prípravok do integrovanej produkcie. Maximálny počet postrekov v IP 
- 3 krát, z dôvodu vzniku rezistencie. Sulfurus má ochrannú dobu  56 
dní na muštové odrody a 28 dní na stolové odrody hrozna. Ochranná 
doba pre Collis je 28 dní. 
Ekologický: BorOil je boritanové listové hnojivo, obsahuje prírodné 
mastné kyseliny z kokosového oleja a prírodné terpény z citrónovej 
trávy a citrusových plodov. Výživa bórom.  

Sulfurus 6 kg/ha  (0,6) 

Collis 0,4l/ha  (0,04%) 

Thiovit JET 
 + BorOil 

6 kg (0,6%) 
+ 2 l(0,2 %) 

Peronospóra a 
pleseň sivá 
(botrytída) 

Imunofol 2-3 l(0,2-0,3%) Ekologický: Imunofol obsahuje zinok, chitosan  a aminokyseliny, ktoré 
sú veľmi dôležité pri tvorbe imunity viniča - odolnosti proti chorobám 
(peronospóre a plesni sivej ). Účinok Imunofolu je možné zvýšiť s 
CuproTonic - v konc. 0,2%  t.j. 2l/ha.  

Peronospóra 

 

 

Vincare 

 
2 kg (0,2%) Vincare obsahuje novú systémovú fungicídnu účinnú látku 

benthiavalicarb proti peronospóre viniča. Účinná látka benthiavalicarb 
patrí do skupiny valinamid carbamátov, inhibuje biosyntézu 
fosfolipidov a syntézu bunkových stien patogénov, čím následne 
inhibuje rast mycélia, sporuláciu a klíčenie  sporangií.  Druhá účinná 
látka  je Folpet s kontaktným  a preventívnym účinkom,  potláča rast 
mycélia  a sporuláciu. Folpan sa odporúča aplikovať pred kvitnutím 1 -  

Folpan 80 
WDG 
+ Agrovital 

1,78 kg 
(0,178%) 
0,5 l (0.05%) 

2 krát. Vincare sa môže aplikovať od  pučania po zamäkanie bobúľ.  Výber prípravkov  sa riadi  signalizáciou a od vzniku 
a šírenia prebiehajúcej infekcie. Obidva prípravky  sú  povolené v  integrovanej produkcii . Vincare má ochrannú lehotu 
28 dní a Folpan 80 WDG 35 dní. 

Druhá 
polovica mája 
letorasty   
60-80 cm 
 
 
 
  

 

 

 

  

 

 

Začína vývoj súkvetí 

 

 

 Múčnatka 
+peronospóra 

múčnatka+peronos. 

Folicit 3 -5 kg (0,3-0,5 %) 
preventívne 
10-20 kg 
(1-2 %) kuratívne 

Ekologický fungicíd Folicit má kontaktný a kuratívny (liečivý) účinok. 
Preventívne sa aplikuje v koncentrácii 0,3 -0,5 % a kuratívne                   
v koncentrácii 1-2 %. Fungicíd. %. Folicit je prírodný produkt 
s obsahom účinných látok ako je sójový lecitín a slnečnicový olej, ktoré 
aktivujú fyziologické funkcie rastlín a tým stimulujú produkciu 
phytoalexínov  Custodia má dve účinné látky tebuconazol a 
azoxystrobin. Custodia je systémový fungicíd                    s 
preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom.   Účinná látka 
azoxystrobín patrí medzi strobiluríny so systémovým                                
a translaminárnym pôsobením inhibuje klíčenie spór a rast mycélia. 
Ochranná doba  35 dní 

  

Custodia 0,175-0,4l; 0,7l 
(0,002 -0,4%),  

Múčnatka AQ 10 35 -50 gr./ha Ekologický postrek: AQ 10 je Ampelomyces quisqualis (izolát M-10) , 
živý organizmus. Aplikovať po daždi , vyžaduje vzdušnú vlhkosť.  

Múčnatka a 
pleseň sivá 
(botrytída) 

Vital-K25 
+ BorOil 

8-10l  
+ 2l (0,2%) 

Použitie v IP : Fungicíd  Vital-K25 - podpora viniča draslíkom, účinkuje 
proti patogénom viniča, zmenou osmotického tlaku v bunkách 
patogéna  a zvýšením pH na povrchu listov vzniká  prostredie, ktoré je 
nevhodné pre rast húb.  

Múčnatka 

 
Kleistothecium  

múčnatky 

PowerOf-K 
 + BorOil  

8-10 l (0,8-1,0%) 

2-4 l (02-0,4%) 

Ekologické  prostriedky  BorOil,   PowerOf-K a FerrumOil, okrem výživy 
a účinkov na choroby majú   vlastnosti zmáčadla.   
V postrekoch, v ktorých sa používajú netreba  pridávať zmáčadlá. 
Umožňujú  priľnavosť a rovnomerné nanesenie hnojiva na listovú 
plochu viniča a majú aj čiastočný insekticídny účinok. Múčnatka 
prezimuje vo forme mycélia   a kleistotécia.  Plodnice telemorfného 
štádia klestothécia sa vytvárajú každoročne v mycéliu na  napadnutých 

PowerOf-K 
 + FerrumOil 

8-10 l/ha (0,8-

1,0%)  

2-4 l /ha (02-0,4% 

častiach viniča. Kleistothécia prechádzajú viacerými štádiami pokým vyzrejú, pritom menia farbu od priesvitného 
bieleho, cez žlté, oranžové, hnedé až čierne. Vyzreté sú vo forme čiernej farby. Najčastejšie  sa vyskytujú na jeseň v 
neošetrených  vinohradoch. 

Sercadis 0,15 l/ha 

(0,015%) 

Prípravok Secradis má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje 
klíčenie spór. Ochranná doba 35 dní. 

Múčnatka + 
peronospóra 

Folicit 3 - 5kg (0,3- 0,5 
%) preventívne 
1-2 % kuratívne 

Ekologický fungicíd Folicit má kontaktný a kuratívny (liečivý) účinok. 
Preventívne sa aplikuje v koncentrácii 0,3 - 0,5 % a kuratívne   
v koncentrácii 1-2 %. 

Peronospóra  
spodná strana listu 

 

Antre 70 WG 2 kg (0,2%) Použiť jeden z týchto fungicídov proti peronospóre. Pri dlho 
pretrvávajúcej infekcie možnosť ich striedania. Pozor pri IP maximálne  
5 ošetrení za sezónu proti peronospóre. Je vhodné striedanie s 
ekologickými prípravkami, ktoré sa nezapočítavajú  do počtu ošetrení. 
Vhodné pre IP. Ochranné lehoty: Antre 70 WG a  Ridomil GOLD MZ 78 
WP -  je AT, čo znamená  podľa technológie výrobcu (etiketa); Profiler 
WG- 21 dní; Fantic F - 42 dní. Folpan 80 WDG  kontaktný účinok, 
ochranná doba  35 dní. 

Profiler WG 2,5 kg (0,25%) 
Ridomil GOLD 
MZ 78 WP 

2,5 kg (0,25%) 

Fantic F 2,0 kg  (0,2%) 

Folpan 80 
WDG 

1,78 kg  (0,178%) 

Orvego 0,8l/ha Orvego má  kontaktný a systémový účinok (kuratívny). Ochranná doba 
35 dní. Je povolený v integrovanej produkcii. 

Peronospóra + 
pleseň sivá 
(botrytída) 

Chitopron 5% 3l  (0, 3%) Ekologický fungicídny  prípravok Chitopron je elicitor, ktorý má 

fungicídny a baktericídny účinok prostredníctvom stimulácie prirodzenéh obranného mechanizmu rastlín. Chitopron 
obsahuje špeciálne chemicky a enzymaticky upravený chitosan, ktorý  aktivuje odolnosť rastlín proti patogénnym 
hubám múčnatky Uncinula necator a peronospóry Plasmopara viticola a pod. 

Peronospóra Imunofol  3 l (0,3%) Ekologický - výživa zinkom. Účinkuje proti peronospóre. Popis  hore 
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Začiatok júna 
Pred 
kvitnutím 
Vývin súkvetí 
 

 
 

 
 
Zárodky súkvetí sú 

jasne viditeľné 

 
Púčiky kvetov sú 

tesne zovreté 

 
 

Zárodky súkvetia  
sú plne rozvinuté 

Múčnatka  
+ peronospóra 

Folicit 3 - 5kg (0,3- 0,5 
%) preventívne 
1-2 % kuratívne 

Ekologický fungicíd Folicit má kontaktný a kuratívny (liečivý) účinok. 
Preventívne sa aplikuje v koncentrácii 0,3 -0,5 % a kuratívne  v 
koncentrácii 1-2 % (10 -20 kg). Folicit vytvára nepriaznivé prostredie 
pre rast húb. Zmierňuje účinky bunkovej nekrózy listovej čepele, ktorá  

je spôsobená  šírením choroby v rastlinných bunkách. Po aplikácii Folicitu sa vytvorí ochranná vrstva, ktorá posilní 
bunkovú stenu rastlín a následne aktivuje obranný systém rastlín. Má nulovú ochrannú dobu. 

Múčnatka 

 

 

AQ 10 35 -50 gr/ha  Ekologický postrek: AQ 10 je Ampelomyces quisqualis (izolát M-10) , 
živý organizmus, osobitné podmienky pre jeho aplikáciu sú v návode. 

Custodia 0,175-0,4l; 0,7l 
(0,002 - 0,4%),  

Custodia je systémový fungicíd s preventívnym, kuratívnym a 
eradikatívnym účinkom.  Fungicíd je povolený je do integrovanej 
produkcie. Ochranná doba 35 dní. Aplikácia na muštové odrody 

Múčnatka + 
pleseň sivá 
 
 

 
Mikroskopický 

obrázok plesni 

sivej (botrytídy) 

Vital-K25 
+ BorOil 

8 -10 l  (0,8 -1,0%) 
+ 2l (0,2%) 

Vital K je povolený do integrovanej produkcie:  Vital K zasahuje  do 
metabolizmu dusíka a tvorby bielkovín vo viniči. Vysoký obsah draslíka  

aktivizuje (stimuluje)  aj rozličné enzýmy a tiež koordinuje osmotický tlak v bunkách, čím pozitívne ovplyvňuje samotný 
vodný režim viniča, ako aj lepšie vyzrievanie rastlinného pletiva. BorOil - bór je nevyhnutný pri klíčení peľu a v iných 
procesoch oplodňovania, pri syntéze bunkových stien a lignifikácii. Ošetrenie je dôležité pred kvetom. 

Thiovit JET 
 + BorOil 

6 kg (0,6%) 
+ 2 l (0,2%) 

Prípravky  Thiovit JET, BorOil, PowerOf-K, FerrumOil  sú povolené v 
ekologickom vinohradníctve. Aplikácia pred kvetom v 7 -10 dňových 
intervaroch, v závislosti od počasia, ale hlavne pred primárnou 
infekciou resp. preventívne. PowerOf-K - výživa draslíkom , nulová 
ochranná doba. FerrumOil - výživa horčíkom a železom, nulová 
ochranná doba. PowerOf-K obsahuje aktívnu látku uhličitan draselný, 
ktorú si mnohí pestovatelia zamieňajú za hydrogén uhličitan draselný, 
ktorý je obsiahnutý v prípravku Vitisan. Aj keď sa zdajú byť názvy 

PowerOf-K 
+ BorOil  

8-10 l (0,8-1,0%)  

+ 2-4 l (02-0,4%) 

PowerOf-K 
+ FerrumOil 

8-10 l (0,8-1,0% 

+ 2-4 l (02-0,4%) 

podobné majú tieto dve soli úplne odlišné fyzikálno-chemické vlastnosti a tým aj čiastočne odlišný mechanizmus 
účinku. PowerOf-K účinkuje proti hubovým patogénom  dvomi  mechanizmami účinku, ktoré spočívajú v prudkej          
a náhlej zmene osmotického tlaku v bunkách patogéna v dvoch fázach, čím sa patogén úplne zničí. 

Múčnatka 

 

 

Falkon 460 EC 0,3 (0,3%) Prípravky sú povolené  v integrovanej produkcii (IP). Aplikujú sa pri 

mimoriadne priaznivých podmienkach pre vývoj múčnatky. Luna 

experience účinkuje proti múčnatke a bielej hnilobe viniča. Dynali je  

systémový fungicíd . Je registrovaný proti múčnatke viniča, červenej 

spále a čiernej hnilobe viniča. Domark 10 EC,  Topas 100EC, Ornament 

250 EC  sú  zo skupiny triazolov so systémovým účinkom  v IP sú 

povolené max. 3 aplikácie, aby sa predišlo  rezistencii patogé na 

prípravok. Obdobne aj  Dynali  má jednu účinná látku z triazolov a 

Falcon 460 EC má dve účinné látky z triazolov. Vivando je lokálne 

systémový fungicídny prípravok registrovaný na ochranu viniča proti 

múčnatke. Ochranné doby: Luna experience - 14 dní; Domark 10 EC- 

30 dní;   Dynali - 21 dní; Ornament 250 EW a Falcon  460 EC - 28dní. 

Ornament 250 
EW 

0,25-0,3 l (0,025 - 
0,03 %) 

Vivando 0,2 l  (0,02%) 

Luna 
experience 

0,375 l (0,04%) 

Dynali 0,65 l (0,065%) 

Topas 100 EC 
 

0,4 l (0,04%) 

Domark 10 EC 0,25 l - 0,3 l  

Múčnatka+ 
peronospóra 

Shavit F 72 
WG + Velocity 
 

2 kg (0,2%) 
+ 0,2-0,5 l  
(0,02-0,05%) 

 Pre zvýšenie účinku prípravku, obzvlášť v nepriaznivom období, 

odporúča sa pridať pomocnú látku VELOCITY v dávke 0,2 – 0,5 l/ha.  
Ochranná doba  28 dní. SHAVIT F 72 WG. Povolený do IP. 

Peronospóra 

 

Pergádo F 2,5 kg (0,25%) Po aplikácii sa rýchlo naviaže do voskovej vrstvičky bobule, vďaka 
čomu sa prípravok stáva prakticky nezmývateľným. Má preventívny a 
čiastočne kuratívny účinok. Ochranná doba 35 dní. 

Fantic F 2,0 kg (0,2%), Systémový a kontaktný fungicídny prípravok s preventívnym účinkom 
vo forme granúl. Ochranná doba  42 dní. 

Orvego 0,8 l/ha (0,08%) Orvego má  kontaktný a systémový účinok (kuratívny). Ochranná doba 
35 dní. 

Peronospóra + 
pleseň sivá + 

Casiopee 79 
WG 

2,25-3kg (0,225-
0,3%) 

Širokospektrálne prípravky sa aplikujú pri silnom ohrození  viniča 
chorobou. Tieto fungicídy pôsobia proti trom hubovým chorobám 

 

 

 

 

CuproTonic 2-4 l (0,2-0,4%) Ekologický postrek: CuproTonic je hnojivo obsahujúce meď a zinok,  

ktoré posilňuje odolnosť rastlín (imunitný systém) proti infekčnému tlaku z vírusov, baktérií a húb. CuproTonic 
umocňuje účinok  fungicídov a tým znižuje ich dávkovanie a je veľmi účinný v preventívnom boji proti peronospóre a 
múčnatke. Preventívne 2l/ha a pri silnej infekcií 4l/ha. Na obr. List viniča napadnutý peronospórou - spodná strana. 

Obaľovače na 
viniči 
 

Obaľovač pásový
(Eupoecilia 

ambiguella) Obaľovač 

mramorovaný
(Lobesia botrana)

Obaľovače vo vinohradoch

bioTomal

 

 
Obaľovač  
mramorovaný 

 

Obaľovač pásový
(Eupoecilia 

ambiguella) Obaľovač 

mramorovaný
(Lobesia botrana)

Obaľovače vo vinohradoch

bioTomal

 
 
Obaľovač pásový 

Biobit XL 1,5 l (0,15%) Použitie v ekologickom a integrovanom vinohradníctve. Ošetrenie 
proti obaľovačom na viniči vykonávajte na základe signalizácie. 

Mavrik 2F 0,5 l  (0,05%) Mavrik 2F obsahuje účinnú látku tau - fluvalinate. Ide o účinnú látku, 
ktorá pôsobí kontaktne . Neškodí včelám . Patrí do skupiny kyseliny 
amínovej (valínu). Pozor! Zatiaľ  v integrovanej a  ekologickej ochrane 
nie je povolený. Ochranná doba 21dní. 

SpinTor 0,3 -0,4 l 
(0,03 - 0,04 %) 
 

SpinTor je povolený v ekologickom vinohradníctve. Proti húseniciam 
piadivky a rôznym druhom huseníc môr, len pri kalamitnom výskyte, 
nad prahom ekonomickej škodlivosti. Pozor!! Calypso 480 SC zatiaľ nie 
je povolený v integrovanej produkcii a ekologickom vinohradníctve. 
Obsahuje novú účinnú látku thiacloprid zo skupiny chloronicotinilov. 
Pôsobí kontaktne i požerovo a má vynikajúce systémové vlastnosti. 
Neškodí včelám. Ochranná doba 21 dní.  Dávka na 10 l vody 2 ml 
prípravku na 100 m2.    

Calypso  480 
SC 

0,2 l (0,02%) 

Steward 125 g (0,0125%) Pozor!! Použitie proti obaľovačom  len v konvenčnej ochrane.  
V integrovanej ochrane je povolený  len proti cikádkam. 
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Tesne pred 

kvitnutím 

 

 

Kvitnutie 

biela hniloba Melody combi 
WG 

1,8 kg (0,18%) viniča - peronospóra, biela hniloba a pleseň sivá . Casiopee 79 WG 
účinkuje aj  proti , červenej spále a čiernej škvrnitosti viniča. 
 V integrovanej  produkcii sa samostatne započítavajú dve ošetrenia 

a to proti peronospóre a plesni sivej. Ochranná doba obidvoch prípravkov je 28 dní. 

Peronospóra 
+múčnatka + 
pleseň sivá 

Zato 50WG  0,25 kg (0,025%) Pozor: Fungicíd Zato 50 WG je registrovaný  na ochranu proti 
múčnatke, peronospóre a plesni sivej. Preto  v integrovanej produkcii 
IP) sa vo výkazov započítava ošetrenie proti peronospóre,  proti 

Quadris MAX 1,5-2 l (0,15-0,2%) 

múčnatke aj proti plesni sivej (botrytíde). To isté platí aj pre   Quadris  Max, ktorý  je registrovaný  na ochranu proti 
múčnatke, bielej hnilobe, peronospóre  a plesni sivej. Biela hniloba sa nevykazuje. 

Peronospóra 

Napadnuté bobule    

( strapce) 

peronospórou 

 

Acrobat MZ 
WG 

2,5 kg/ha (0,25%) Prípravky sú povolené do IP: Acrobat MZ WG je fungicíd so 

systémovým a kontaktným účinkom . Ochranná doba 28 dní. Antre 70 

WG je preventívne  pôsobiaci kontaktný fungicíd , ktorý inhibuje 

klíčenie spór patogéna.  Dodáva rastlinám zinok. Profiler WG je 

širokospektrálny  fungicíd pôsobí translaminárne a vykazuje 

preventívny, kuratívny  i antisporulačný účinok. Ochranná doba 21 dní. 

Ridomil Gold MZ 78 WG má kontaktný a systémový účinok. Má 

preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok proti patogénom. 

Ochranná doba AT, podľa technológie výrobcu. Fantic F  má  kontaktný 

a systémový účinok.  Ochranná doba je 42 dní. Momentum Trio je 

nový  trojzložkový kombinovaný fungicíd  proti peronospóre. Zloženie:  

fosetyl aluminia (Al); folpet a cymoxanil. Má lokálny, systémový, 

kontaktný a kuratívny účinok. Má vedľajšie účinky proti plesni sivej . 

Ochranná doba 28 dní.  

Antre 70 WG 
 

1,5 -2,0 kg/ha 
(0,15-0,2%) 

Profiler WG 2,25 -3,0 kg/ha 
(0,225-0,3% 

Ridomil GOLD 
MZ 78 WP 

2,5 kg (0,25%) 

Fantic  F 2,0 kg (0,2%) 

Momentum 
Trio 

3 kg (0,3%) 

CuproTonic 2-4 l (0,2-0,4%) Použitie v ekologickej technológii ochrany viniča. Imunofol okrem 
fungicídneho pôsobenia zásobuje vinič zinkom. Ekologické prípravky a 
hnojivá  ako sú  CuproTonic , Chitopron a Imunofol sa  v integrovanej 
produkcii môžu používať neobmedzene .  Do počtu postrekov v 
integrovanej produkcii sa nezapočítavajú. Nulové ochranné doby. 
Výhodne použitie pri mäknutí bobúľ hrozna. Nezanechávajú žiadne 
škodlivé rezíduá ani degradačné produkty. Šetria životné prostredie.  

Peronospóra, 
botrytída 

Chitopron 5% 
 

3,0 l  (0,3 %)  

Peronospóra a 
pleseň sivá  

Imunofol  2 l (0,2%) 

 
Peronospóra a 
pleseň sivá 
(botrytída), 
biela hniloba 

Casiopee 
79WG + 
 Falcon 460EC 

2,25 kg - 2,5 kg/ha 
0,225 -0,25%) 
 
0,3 l/ha  (0,03%) 

Fungicíd  Casiopee 79 WG je registrovaný na ochranu proti múčnatke, 
bielej hnilobe a peronospóre. Preto  v integrovanej produkcii (IP) sa vo 
výkazov započítava aj proti peronospóre aj proti múčnatke. Biela 
hniloba sa nevykazuje. Ochranná doba obidvoch fungicídov je 28 dní. 

Folpan  80 
WDG 
+ Agrovital 

1, 87 kg (0,187%) 
 
+ 0,5l (0,05%) 

Folpan 80 WDG je kontaktný fungicíd s protektívnym účinkom 
potláčajúcim rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov rastlín. 
Má vedľajší účinok na červenú spálu, čiernu škvrnitosť a pleseň sivú. 
Pri poškodení viniča ľadovcom, do 24 hodín aplikujte 2 kg/ha Folpan 
80 WDG. Ochranná doba  35 dní. Pridať  Agrovital- zmáčadlo 

KVITNUTIE 
Začiatok až 
polovica júna 

Vinič sa 
spravidla 
nepostrekuje. 
 

 
V prípade  dlho pretrvávajúceho daždivého počasia pred kvetom je možné aplikovať ekologické  prostriedky    3 litre      
( 0,3% ) CuproTonik + 2 litre (0,2%) Chitopron proti  peronospóre a plesni sivej (botrytíde) aj v kvete. Prípravky nie sú 
toxické  a nemajú takmer žiadny vplyv  na kvitnutie.  

Druhá 
polovica júna  
Po kvitnutí 

 

Čiapočky opadávajú 

 

 

 
 
Čiapočky opadávajú 

Múčnatka + 
peronospóra 

 
Folicit 

3 - 5kg (0,3- 0,5 
%) preventívne 

1-2 %  

Ekologický fungicíd Folicit má kontaktný a kuratívny (liečivý) účinok. 
Preventívne sa aplikuje v koncentrácii 0,3 -0,5 % a kuratívne  v 
koncentrácii 1-2 %. Popis viď. hore. 

Múčnatka 
          vrecko 
 

 
Kleistothécia 

spôsobujú neskoršie 

jarné a letné 

infekcie  

 

Vital-K25+ BorOil 8-10l + 2l (0,8-
0,1+0,2%) 

Prípravok Vital-K25  je povolený do integropvanej produkcie.  Zároveň 
výživa bórom a draslíkom. Fungicíd Vital-K25 a BorOil  majú nulovú 
ochrannú dobu. 

AQ 10 35 -50 gr/ha Ekologický postrek: AQ 10 je Ampelomyces quisqualis (izolát M-10) , 
živý organizmus, osobitné podmienky pre jeho aplikáciu sú v návode. 

Falkon 460 EC 0,3 l (0,3%) Tieto fungicídy sú  zo skupiny triazolov  a sú registrované proti  
múčnatke viniča.  Vyznačujú sa  systémovým účinkom a sú povolené 
do integrovanej produkcie (IP). Ich použitie je vhodné pri dlhšie 
trvajúcom , suchšom ráze počasia s max. teplotami  22-28 0C. 
Ochranné doby:  Falkon 460 EC - 28 dní; Luna experience - 14 dní; 
Dynali - 21 dní, Topas 100 EC - 28 dní;  Ornament 250 EW - 28 dní; 
Domark 10 EC -30 dní. Vyvolávajú krížnu rezisteciu, preto  z tejto 
skupiny  prípravkov sa odporúča  vybrať si za celé vegetačné obdobie 
len tri ošetrenia aj napriek tomu, že každý z prípravkov má iný názov, 
ale majú rovnakú chemickú skupinu.  

Luna 
experience 

0,375l (0,04%) 
 

Dynali 0,65 l (0,065%) 

Topas 100EC 0,25 l (0,025%) 

Ornament 250 EW (0,025 - 0,03 %) 

Domark 10 EC 0,25-0,3 l 

  

Sercadis 0,15 l (0,015%) Má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór. Ochranná 
doba 35 dní. 

PowerOf-K 
+ FerrumOil 

8-10 l (0,8-1,0% 

+2-4 l (02-0,4%) 

Povolené do ekologického vinohradníctva. Pri pretrvávajúcom 
ohrození viniča múčnatkou ošetrenie opakovať  po 7 -10 dňoch a s 
vyššou koncentráciou. Možno aplikovať aj za vyšších teplôt nad 25 0C.  
Nevyvolávajú toxicitu (popáleniny). Ochranné doby viď. hore. Popis 
prípravkov viď hore. Na obr. múčnatka na bobuliach viniča. 

Thiovit JET 
+ FerrumOil 

4kg (0,4%) 
+2-4 l (02-0,4%) 

Peronospóra a 
plesni sivej 

Imunofol  3 l (0,3%) Imunofol ekologický postrek s nulovou ochrannou dobou. Účinok 
Imunofolu zvýšime spoločnou aplikáciou s CuproTonicom.    
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Nasadzovanie 
plodov 

 
Bobule veľkosti 

brokov 

Strapce začínajú 

klesať 

 

 

Peronospóra 
a múčnatka  

Shavit F 72 WG 2 kg/ha (0,2) Širokospektrálny fungicíd vo forme zmáčateľného prášku na ošetrenie 
viniča proti peronospóre a múčnatke. Ochranná doba  30 dní. 

Peronospóra 
 

Pergádo F 2,5 kg (0,25%) Použitie v IP  pri silnom ohrození  chorobou.  Pergádo F  má systémovo 
- kontaktný účinok. Ochranná doba  35 dní. Fantic F  má  kontaktný a 
systémový účinok. Ochrannú dobu má  42 dní.   Fantic F 2,0 kg (0,2%) 

Peronospóra + 
pleseň sivá 
(botrytída) + 
biela hniloba 
 
Pleseň sivá 

 

Casiopee 79 
WG 
+Luna Experience 

2,25-3,0 kg 
(0,225 -0,3% )  
0,375 l 
(0,0375%) 

Systémové širokospektrálne fungicídy  použijeme pri silnom ohrození  
viniča peronospórou.  Ošetrenie realizujeme 10 - 14 dní od poslednej 
aplikácie, v závislosti od priebehu infekcie a aplikovaného prípravku. 
Pozor: Prípravky Casiopee 79 WG, Melody combi WG sú registrované 
na múčnatku, bielu hniloba a peronospóru. Preto sa  v integrovanej 
produkcii (IP) vo výkazov započítajú  proti peronospóre aj proti 
múčnatke. Biela hniloba sa nevykazuje. Ochranné doby:  Casiopee 79 
WG - 28 dní; Melody combi WG - 28 dní;  Luna Experience - 14 dní 

Melody combi WG 
+Luna Experience 

1,8 kg (0,18%) 
 

Momentum Trio 3 kg (0,3%) Momentum Trio je nový  trojzložkový kombinovaný fungicíd proti 
peronospóre , zároveň  redukuje výskyt bielej hniloby, červenej spály, 
čiernej škvrnitosti viniča a plesni sivej. Obr. Pleseň sivá. 

Peronospóra 
+múčnatka + 
pleseň sivá 

 
Botrytída na liste 

Zato 50WG 0,25 kg 
(0,025%) 

Učinkuje mezostemický, vplyvom pohybu pár nastáva rozmiestňovanie  
a ukladanie prípravku na povrchu rastlín a časť preniká do pletív. 
Povolený do IP. Ochanná doba 35 dní. 

Quadris MAX 1,5-2 l (0,15-
0,2%) 

Má kontaktný,  translaminárny a systémový účinok.  Ochranná 21dní . 
Popis viď. hore 

  Folicit  
+CuproTonic 
+Chitopron5% 

3 l  (0,3 %) 
2 l (0,2 %) 
3 l  (0,3%) 

Ekologické ošetrenie. Veľmi vhodná kombinácia prípravkov proti 
múčnatke,  peronospóre a plesni sivej. Použiť pri strednom až silnom 
napadnutí viniča peronospórou a múčnatkou. Popis prípravkov viď 
hore. Ochranná doba 2 dni.. Ošetrenie, nie je viazané na fenofázu. 

Múčnatka + 
peronospóra 

 

Folicit 
 

Múčnatka na liste 

3 -5 kg (0,3- 
0,5 %) 
preventívne 
1-2 % kuratívne 

Ekologický fungicíd  Folicit má kontaktný a kuratívny (liečivý) účinok. 
Preventívne sa aplikuje v koncentrácii 0,3 -0,5 % . Pri silnom ohrození 
viniča sa  aplikuje kuratívne  v koncentrácii  1-2 %. Popis viď. hore. 

Shavit  F 72 WG 2 kg (0.2%) Širokospektrálny fungicíd na ošetrenie viniča proti peronospóre a 
múčnatke. Používa sa predovšetkým v období pred alebo po kvitnutí 
viniča. Povolený do integrovanej produkcie. Ochranná doba 30 dní. 

Peronospóra 
 

 
Peronospóra na 

bobuliach 

 

Cuprocaffaro 
Micro 
 

2-2,7 kg (0,2-
0,27%) 
 

Pri  silnom ohrození  viniča peronospórou  aplikovať systémovo - 
kontaktný  prípravok. V systéme Integrovanej produkcie je povolená 
celková spotreba medi na hektár  2kg, za celé vegetačné obdobie. 
Ochranná doba 21 dní. 

Kocide 2000 1,5-2,0kg 
(0,15-0,2kg) 

Registrovaný pre IP a ekologické vinohradníctvo. Maximálne 2 kg medi 
na hektár a za vegetačné obdobie. Ochranná doba 21 dní. 

Antre 70 WG 2 kg (0,2%) Prípravky sú povolené do IP: Antre 70 WG je preventívne  pôsobiaci 
kontaktný fungicíd , ktorý inhibuje klíčenie spór patogéna.  Dodáva 
rastlinám zinok ochrannú dobu má  podľa technológie výrobcu AT. 
Profiler WG je širokospektrálny  fungicíd pôsobí translaminárnea 
vykazuje preventívny, kuratívny  i antisporulačný účinok. Profilér má 
ochrannú dobu  21 dní. Ridomil Gold MZ 78 WG má kontaktný a 
systémový účinok. Má preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok  

Profiler WG 2,5 kg (0,25%) 

Ridomil GOLD MZ 
78 WP 

2,5 kg (0,25%) 
 

Fantic F 2,0 kg (0,2%) 

proti patogénom. Ochranná doba podľa AT (podľa technológie výrobcu - návod resp. etiketa). Fantic F  má  kontaktný a 
systémový účinok.  Ochranná doba je 42 dní. 

Ampexio 0,5 kg (0,05%) Ampexio učinkuje proti peronospóre viniča,  má preventívny i 
kuratívny účinok.  

CuproTonic + 
Ferrum Oil 

2-4 l (0,2-
0,4%) 

Povolené do ekologického vinohradníctva a integrovanej produkcie:  
CuproTonic posilňuje  účinok fungicídov a tým znižuje ich dávkovanie   
a je veľmi účinný v preventívnom boji proti peronospóre a múčnatke. 
Preventívne 2l/ha a pri silnej infekcií 4l/ha. Ošetrenie ekologickými 
prípravkami realizovať  v intervale  7 až 10 dní od posledného 
ošetrenia, v závislosti od prebiehajúcej infekcie a použitého prípravku. 
CuproTonik má  ochrannú dobu  2 dni.  Ferrum Oil a Imunofol majú 
nulovú ochranné dobu.  

Peronospóra, 
pleseň sivá 
(botrytída) 

CuproTonic + 

Chitopron 5% 

2 l (0,2%) 

3l  (0,3%) 

Peronospóra  

pleseň sivá  
CuproTonic + 

Imunofol 

2 l (0,2%) 

1-2 l (0,1-0,2% 

Koniec júna, 
začiatok júla 
Bobule veľkosti 

hrášku 

 

Múčnatka a 
peronospóra 

 
 

 
 

Folicit 

 

 
múčnatka strapiny      
a bobúľ 
peronospóra  strapca 

3 -5 kg (0,3- 
0,5 %)  
preventívne 
10-20 kg (1-
2,0 %)  
kuratívne 

Ekologický fungicíd Folicit má kontaktný a kuratívny (liečivý) účinok. 
Preventívne sa aplikuje v koncentrácii 0,3 -0,5 %  a kuratívne  
 v koncentrácii 1- 1,5 %. Folicit je prírodný produkt s obsahom 
účinných látok ako je sójový lecitín a slnečnicový olej, ktoré aktivujú 
fyziologické funkcie rastlín a tým stimulujú produkciu phytoalexínov 
Okrem toho  Folicit vytvára nepriaznivé prostredie pre rast húb  
Ochranná doba nula dní. Obr. hore  múčnatka a dolu peronospóra. 

AQ 10 35 -50 gr/ha  Ekologický postrek: AQ 10 je Ampelomyces quisqualis (izolát M-10) , 
živý organizmus, osobitné podmienky pre jeho aplikáciu sú v návode. 

Custodia 0,175-0,4l; 
0,7l (0,002 -
0,4%),  

Fungicíd je povolený je do integrovanej produkcie. Ochranná doba 35 
dní. Aplikácia podľa návodu, len pri siných a dlho pretrvávajúcich 
infekcií.. 
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Rast bobúľ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Múčnatka a 
pleseň sivá 
(botrytída) 

Vital-K25 
+ BorOil 
 

8-10l (0,8-1,0%) 
+ 2 l  (0,2%) 

Vital-K25 povolený do integrovanej produkcie. Má nulovú ochrannú 
dobu. BorOil vhodný aj ako zmáčadlo.   

Múčnatka 
 
 

 
 
múčnatka na 
strapcoch viniča 

 

Falkon 460 EC 0,3 l (0,3%) Povolenú v integrovanej produkcii. Tieto fungicídy sú registrované 
proti  múčnatke viniča.  Vyznačujú sa  systémovým účinkom a sú 
povolené do IP. Ich použitie je vhodné pri dlhšie trvajúcom , suchšom 
ráze počasia s max. teplotami  22-280C. Ochranné doby: Falkon 460 EC 
- 28 dní; Luna experience - 14 dní; Dynali - 21 dní, Topas 100EC - 28 
dní;  Ornament 250 EW - 28 dní; Domark 10 EC -30 dní. Pri ich výbere 
je potrebné dávať pozor, aby sa aplikovali maximálne  tri krát                 
v priebehu sezóny, čím sa zabráni vzniku rezistencie. Aj napriek tomu, 
že každý má iné obchodné meno, ale patria do rovnakej chemickej 
skupiny a preto je potrebné vybrať si z tejto skupiny len tri prípravky.   

Luna experience 0,375l (0,04%) 
 

Dynali 0,65 l (0,065%) 

Topas 100EC 0,25 l (0,025%) 

Ornament 250EW (0,025 - 0,03 %) 

Domark 10 EC 0,25-0,3 l 

PowerOf-K 
+ FerrumOil 

8-10 l (0,8-1,0% 

2-4 l (02-0,4%) 

Povolené do ekologického vinohradníctva. Pri pretrvávajúcom 
ohrození viniča múčnatkou ošetrenie opakovať  po 7 -10 dňoch a s 
vyššou koncentráciou. Nulové ochranné doby. 

Thiovit JET+ 
FerrumOil 

4kg (0,4%) 
2-4 l (02-0,4%) 

Ekologický postrek: FerumOil - zároveň výživa železom a horčíkom. 
Nulová ochranná doba. 

Shavit F 72 WG 2 kg (0.2%) Širokospektrálny fungicíd na ošetrenie viniča proti peronospóre a 
múčnatke. Používa sa predovšetkým v období pred alebo po kvitnutí 
viniča. Najlepšie 2 - 3x za sebou. Ochranná doba 30 dní. 

Peronospóra a 

pleseň sivá  

Imunofol  
 

3 l (0,3%) Ekologický postrek: Účinok Imunofolu zvýšime spoločnou aplikáciou s 
CuproTonicom - konc. 0,2% ( 2l/ha).   

Peronospóra 
viniča 

 

Vinostar 2 kg (0,2%) Vinostar je dvojzložkový kombinovaný fungicíd so systémovým, 
kontaktným (protektívnym) a kuratívnym účinkom.  Ochranná doba je 
28  dní. 

Pergádo F 
 

2,5 kg (0,25%) Pergádo F  má systémovo -kontaktný , translaminárny účinok. 
Ochranná doba  35 dní. 

Vincare 
 

Peronospóra súkvetia 

2 kg (0,2%) Vincare spája prednosti systémového pôsobenia benthiavalicarbu a 
kontaktného folpetu. Má vysokú biologickú účinnosť založenú na 
preventívnom, kuratívnom a antisporulačnom pôsobení. Povolený je  
do integrovanej produkcie. Ochranná lehota 28 dní. 

Peronospóra + 
pleseň sivá 
(botrytída) + 
biela hniloba 

Casiopee 79 
WG 
 +Luna Experience 

2,25-3,0 kg 
(0,225 -0,3% )  
0,375 l 
(0.0375%) 

Systémové širokospektrálne fungicídy  používajú  sa pri silnom 
ohrození  viniča peronospórou.  Ošetrenie realizujeme 10 - 14 dní od 
poslednej aplikácie, v závislosti od priebehu infekcie a aplikovaného 
prípravku. Ochranné doby: Casiopee 79 WG - 28 dní; Melody combi 
WG- 28 dní; Luna Experience - 14 dní. 

Melody combi WG 
+Luna Experience 

1,8 kg (0,18%) 
0,375 l (0,04) 

Peronospóra 
+múčnatka + 
pleseň sivá 

Zato 50 WG 0,25 kg 
(0,025%) 

Systémové širokospektrálne použitie v integrovanej a konvenčnej 
ochrane. Do  výkazov integrovanej produkcie sa do počtu postrekov 
započíta múčnatka aj pleseň sivá. Ochranná doba: Zato 50 WG - 35 dní 
a  Quadris MAX 21 dní. 
Na obr. pleseň sivá; múčnatka a peronospóra. 

 

Quadris MAX 1,5-2 l (0,15-
0,2%) 

  Folicit  
+CuproTonic 
+Chitopron5% 

3 l  (0,3 %) 
2 l (0,2 %) 
3 l  (0,3%) 

Túto kombináciu prípravkov Folicit+Chitopron 5% +CuproTonic  možno 
použiť kedykoľvek  ako záchranné ošetrenie, ktoré nie je viazané na 
fenologickú fázu, hlavne ak sú vhodné klimatické podmienky pre 
rozvoj a šírenie chorôb. Kuratívny účinok. Ochranná doba 2 dni 

Peronospóra 
 
 
 
 

 

 

 
Peronospóra viniča 
na bobuliach hrozna 

Momentum Trio 3 kg (0,3%) 
 

Aplikuje sa od vytvorenia 6 listu do zafarbenie bobúľ tesne pred 
zamäkaním. Povolený do integrovanej produkcii.. Má systémový, 
kontaktný a kuratívny účinok. Ochranná doba je 28 dní 

Cuprocaffaro 
Micro 

2-2,7 kg (0,2-
0,27%) 

Registrovaný pre IP a  pre ekologické vinohradníctvo. Maximálne 2 kg 
medi na hektár a za vegetačné obdobie. 
 

Kocide 2000 1,5-2,0kg 
(0,15-0,2kg) 

Registrovaný do integrovanej produkcii  a  tiež pre ekologické 
vinohradníctvo. 

Antre 70 WG 2 kg (0,2%)  Antre 70 WG je preventívne  pôsobiaci kontaktný fungicíd , ktorý 
inhibuje klíčenie spór patogéna. Dodáva rastlinám zinok. 

Profiler WG 2,5 kg (0,25%) Prípravok je  povolený do IP. Profiler WG je širokospektrálny  fungicíd 
pôsobí translaminárne a vykazuje preventívny, kuratívny  i 
antisporulačný účinok 

Ridomil GOLD MZ 
78 WP 

2,5 kg (0,25%) 
 

Ridomil Gold MZ 78 WG má kontaktný a systémový účinok. Má 
preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok proti patogénom. 

Fantic F 2,0 kg/ha Fantic F  má  kontaktný a systémový účinok.  Ochranná doba je 42 dní. 

Ampexio 0,5kg (0,05%) Ampexio učinkuje proti peronospóre viniča,  má preventívny i 
kuratívny účinok. 

CuproTonic 
 + Ferrum Oil 

2-4 l (0,2-0,4% 
??? 

Ekologický postrek. Zároveň výživa bórom, železom a horčíkom. 
CuproTonic umocňuje účinok fungicídov a tým znižuje ich dávkovanie.  
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Vodorozpustná meď a zinok sú vo forme glukonátov, ktoré sú v hnojive veľmi rýchlo absorbované a asimilované 
pletivami a koreňmi rastlín, čoho dôsledkom sú silnejšie a zdravšie rastliny. Ochranná doba je 2 dni. 

Peronospóra + 
pleseň sivá 

(botrytída)  

CuproTonic + 

Chitopron 5 % 

2 l (0,2%) 

3,0 l (0,3%) 

Pri dlho trvajúcej infekcii použiť  fungicíd  Chitopron v dávke 0,4 kg/ha. 
Chitopron je elicitor, ktorý má fungicídny a baktericídny účinok 
prostredníctvom stimulácie prirodzeného obranného mechanizmu 
rastlín. Povolené v ekologickom pestovaní a v integrovanej produkcii. 

CuproTonic + 

Imunofol 

2 l (0,2%) 

+1-2 l (0,1-

0,2%) 

Pri dlho trvajúcej infekcii použiť  Imunofol v dávke 2,0 l/ha. Imunofol 
obsahuje zinok, chitosan  a aminokyseliny, ktoré sú veľmi dôležité pri 
tvorbe imunity viniča - odolnosti proti chorobám ( peronospóre             
a plesni sivej ). Posilnenie imunity viniča, je veľmi dôležitý faktor            
v prvých fenofázach rastu viniča. Na obr. pleseň sivá (botrytída). 

Prvá polovica 
júla 
Pred 
uzatváraním 
strapcov 
 

 
Uzatváranie 

strapcov 

 

 

 
 
 

 
 

Peronospóra 
+múčnatka + 
pleseň sivá 
(botrytída) 

Casiopee 79 WG 
+ Melody combi 
WG 

2,25-3kg (0,225-
0,3%) 
1,8 kg (0,18%) 

Povolené v IP: Systémové širokospektrálne fungicídy  použijeme pri 
silnom ohrození  viniča peronospórou.  Ošetrenie realizujeme 10 - 14 
dní od poslednej aplikácie, v závislosti od priebehu infekcie  
a aplikovaného prípravku. 

Múčnatka 
 

 

Falkon 460 EC 0,3 l (0,3%) Povolené do integrovanej produkcie. Pri dlhšie trvajúcom , suchšom 
ráze počasia s max teplotami  22-280C. Pri silnom dlho pretrvávajúcom 
ohrození viniča múčnatkou použiť fungicídy:  Falkon 460 EC,  Luna 
experience, Dynali, prípadne kombinácie azolov  (DMI fungicídov) so 
sírnym prípravkom. Prípravky DMS používať obmedzene, cez vegetáciu 
maximálne 3 krát  za vegetáciu,  aby nevznikla rezistencia. 
Ochranné lehoty viď. hore. 

Luna experience 0,375l (0,04%) 

Dynali 0,65 l (0,065%) 

Topas 100EC 0,25 l (0,025%) 

Ornament 250EW (0,025 - 0,03 %) 

Domark 10 EC 0,25-0,3 l 

AQ 10 35 -50 gr/ha Pri AQ 10 dodržať  osobitné podmienky pre jeho aplikáciu - návod. 

Thiovit JET 4,0 kg (0,4 %) POPIS VIĎ. HORE. 

Múčnatka a 
pleseň sivá 
(botrytída) 

Vital-K25 
 
+ BorOil 
 

8-10l (0,8-1,0 
%) 
+ 1 -2 l 
(0,1- 0,2% ) 

Vital-K 25 povolený do  integrovanej produkcie ako hnojivo s vedľajším 
účinkom proti múčnatke a plesni sivej. Ochranná doba nula dní. BorOil - 
bór je nevyhnutný pri klíčení peľu a v iných procesoch oplodňovania, pri 
syntéze bunkových stien a lignifikácii BorOil je možné použiť ako 
zmáčadlo, s ostatnými ekologickými prípravkami.  V tom prípade sa 
koncentrácia zníži na  1 liter na hektár. 

Múčnatka 

 

PowerOf-K 
+ FerrumOil 

8-10 l (0,8-1,0% 

) 2-4 l (02-0,4%) 

Povolené do ekologického vinohradníctva. Pri pretrvávajúcom 
ohrození viniča múčnatkou ošetrenie opakujeme  po 7 -10 dňoch za 
použitia vyšších hraničných  koncentrácií. Účinok Imunofolu zvýšime 
spoločnou aplikáciou s CuproTonicom.  Ochranné doby nulové, len pri  
Tank Mix s prípravkom CuproTonic ochranná doba 2 dni.  

Thiovit JET+ 
FerrumOil 

4kg (0,4%) 
4 kg (0,4%) 

Karathane New 0,5 l (0,05%) Karathane New má kuratívny eradikatívny a preventívny účinok proti  
múčnatke . Povolený je v lP max. jeden krát. Ochranná doba 21 dní. 

Custodia 0,175-0,4l; 
0,7l (0,002 -
0,4%),  

Custodia je systémový fungicíd s preventívnym, kuratívnym a 
eradikatívnym účinkom.  Fungicíd je povolený je do integrovanej 
produkcie. Ochranná doba 35 dní. Aplikácia podľa návodu. Aplikácia 
len na muštové odrody. 

Peronospóra a 
pleseň sivá 
(botrytída) 

Imunofol  3 l (0,3%) 
 

Imunofol obsahuje zinok, chitosan  a aminokyseliny, ktoré sú veľmi 
dôležité pri tvorbe imunity viniča - odolnosti proti chorobám ( 
peronospóre a plesni sivej). Nulová ochranná doba. 

Peronospóra + 
pleseň sivá 
(botrytída) + 
biela hniloba 

Casiopee 79 WG 
+Melody combi WG 

2,25-3kg (0,225-
0,3%) 
1,8 kg (0,18%) 

Povolené v IP: Systémové širokospektrálne fungicídy  použijeme pri 
silnom ohrození  viniča peronospórou.  Ošetrenie realizujeme 10 - 14 
dní od poslednej aplikácie, v závislosti od priebehu infekcie a 
aplikovaného prípravku. 

Peronospóra 

 

Pergádo F 2,5 kg (0,25%) Pergádo F  má systémovo - kontaktný , translaminárny účinok. 
Ochranná doba  35 dní. Fantic F  má  kontaktný a systémový účinok.  
Ochranná doba je 42 dní. Fantic F 2,0 kg (0,2%) 

Vincare 2kg  (0,2%) Prípravok Vincare  obsahuje novú fungicídnu účinnú látku 
benthiavalicarb a  úč. látku  folpet. Vinostar je kombinovaný fungicíd  s 
lokálnym systémovým a kontaktným účinkom. Obidva sa aplikujú 
preventívne podľa signalizácie patogéna, ale najneskôr pri prvých 
príznakoch infekcie. Ochranné doby obidvoch fungicídov sú 28 dní.  

Vinostar 2kg  (0,2%) 

Peronospóra a 
pleseň sivá 
(botrytída) 

CuproTonic + 

Chitopron 5% 

2 l (0,2%) 

3,0 l (0,3%) 

Povolené do ekologického vinohradníctva. Pri pretrvávajúcom 
ohrození viniča peronosporou a plesňou sivou ošetrenie opakujeme  
po 7 -10 dňoch a použijeme vyššie hraničné koncentrácie Chitopronu. 
Ochranná doba 2 dni. 

Obaľovače:   

Obaľovač  

mramorovaný

Obaľovač pásový
(Eupoecilia 

ambiguella) Obaľovač 

mramorovaný
(Lobesia botrana)

Obaľovače vo vinohradoch

bioTomal

 
Obaľovač pásový 

 

Biobit XL 1,5 l (0,15%) Použitie v ekologickom a integrovanom vinohradníctve. 

SpinTor 0,3 -0,4 l 
(0,03 - 0,04 %) 

 

Pozor!! SpinTor je povolený v ekologickom vinohradníctve. Proti 
húseniciam piadivky a rôznym druhom huseníc môr, len pri 
kalamitnom výskyte, nad prahom ekonomickej škodlivosti. 

Steward 125 g 
(0,0125%) 

Použitie proti obaľovačom len v konvenčnej ochrane. V integrovanej 
ochrane len proti cikádkam. Proti obaľovačom v integrovanej 
produkcii je povolený len Biobit XL, insekticídy nie sú povolené. 

Mavrik 2F 0,5 l  (0,05%) Mavrik obsahuje účinnú látku tau-fluvalinate. Ide o účinnú látku, ktorá 
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Rast a vyfarbovanie  
bobúľ 

 

 

 

 

Obaľovač pásový
(Eupoecilia 

ambiguella) Obaľovač 

mramorovaný
(Lobesia botrana)

Obaľovače vo vinohradoch

bioTomal

 

Calypso  480 SC 0,2 l (0,02%) pôsobí kontaktne. Patrí do skupiny kyseliny amínovej (valínu). Calypso 
480 SC obsahuje novú účinnú látku thiacloprid zo skupiny 
chloronicotinilov. Pôsobí kontaktne i požerovo.  

Pozor!  Calypso 480 SC  a Mavrik 2F zatiaľ nie sú povolené  do  integrovanej produkcie  a ekologického vinohradníctva. 
Obidva prípravky majú ochrannú dobu 21dní. Povolené sú v konvenčnom pestovaní. 

Múčnatka

 

Múčnatka 

 

 

 

 PowerOf-K 
+BorOil 

8-10l (0,8-
1,0%) 
2l (0,2%) 

PowerOf-K je draselné hnojivo,  ktoré obsahuje  25,0 % draslík ako K2O 
a mikroživiny (0,08 % bór (B), a 0,001 % molybdénu. (Mo ). PowerOf-K 
aktivuje odolnosť viniča pred napadnutím hubovými chorobami a to 
najmä pred múčnatkou a plesňou sivou. Účinok prípravku sa zvýši 
BorOilom.  Obidva prípravky majú nulové ochranné doby. 

Thiovit JET 4kg (0,4%) Pozor ochranná doba 42 dní pred zberom hrozna.  

AQ 10 35 -50 gr/ha Pri AQ 10 dodržať  osobitné podmienky pre jeho aplikáciu 

Custodia 0,175-0,4l; 
0,7l (0,002 -
0,4%),  

Custodia je systémový fungicíd s preventívnym, kuratívnym a 
eradikatívnym účinkom.  Fungicíd je povolený  do integrovanej 
produkcie. Ochranná doba 35 dní. Aplikácia podľa návodu. 

Folicit 3-5 l (0,3-0,5% 
preventívne 
10-20 l (1-2 %) 
kuratívne 

Ekologický fungicíd Folicit má kontaktný a kuratívny (liečivý) účinok 
proti múčnatke a peronospóre viniča. Preventívne sa aplikuje v 
koncentrácii 0,3 -0,5 % a kuratívne  v koncentrácii 1-2 %.   

Peronospóra 

 

 

Vinostar 2kg (0,2%) Vinostar je dvojzložkový kombinovaný fungicíd so systémovým, 
kontaktným (protektívnym) a kuratívnym účinkom. Aplikuje sa od fázy 
3 listov do fázy vyfarbovania bobúľ. Aplikujte hlavne v období 
najsilnejšieho infekčného tlaku, po odkvitnutí a v čase intenzívneho 
rastu viniča v čase od 3 listu po vyfarbovanie bobúľ.  Povolený je do 
integrovanej produkcie. Ochranná doba 28 dní.  

Cuprocaffaro 
Micro 

2-2,7 kg (0,2-
0,27%ň 

Ochranná doba oboch prípravkov je 21 dní. Kontaktné prípravky sa 
používajú na preventívne ošetrenie viniča proti peronospóre. Pozor:     
V IP dodržiavať 2 kg čistej medi na hektár v priebehu celej vegetácie. 
Kocide 2000 a Cuprocaffaro micro sú povolené v ekologickom 
pestovaní viniča. 

Kocide 2000 1,5-2,0kg 
(0,15-0,2kg) 

Peronospóra  
a pleseň sivá 
(botrytída) 

 

Chitopron 5% 
 

3,0 l  (0,3%) Ekologické prípravky sa nezapočítavajú do počtu postrekov  v 
integrovanej produkcii. Chitopron obsahuje špeciálne chemicky a 
enzymaticky upravený chitosan, ktorý  aktivuje odolnosť rastlín proti 
patogénnym hubám a baktériám. Účinkuje proti  Botrytis cinerea, 
Plasmopara viticola a pod. 

CuproTonic 
 + Chitopron 5% 

2 l (0,2%) 

+ 3,0l (0.3%) 

CuproTonic + 

Imunofol 

2 l (0,2%) 

1,5 l (0,15 %) 

Imunofol  obsahuje zinok (Zn). Výživa zinkom pre rastliny je veľmi 
dôležitá,  nakoľko  Zn ovplyvňuje aktivitu mnohých enzýmov 
glycidového metabolizmu a je dôležitý pri syntéze bielkovín a 
fotosyntetických pigmentov. Má vplyv na imunitu rastlín. CuproTonik 
má ochrannú lehotu  2 dni. Chitopron, Imunofol nula dní. Všetky 
prípúravky sú povolené do integrovaného a ekologického pestovania  

Imunofol  
 

3 l (0,3%) 

Peronospóra Pergádo F 2,5 kg (0,25%) Použiť len na neskoré odrody. Ochranná lehota: Pergádo F   35 dní a 
Fantic F  42 dní, ktorá musí byť dodržaná pred zberom úrody, aby 
hrozno neobsahovalo rezíduá z ošetrovaných prípravkov. Fantic F 2,0 kg (0,2%), 

Pleseň sivá 
(botrytída) 

Switch 62,5 WP 0,8-1 kg (0,08-
01%) 

Povolené v integrovanej produkcii. Ošetruje sa v prípade trvalého 
zrážkového počasia pri silnom ohrození. Po 1. auguste sa v IP zaratúva 
iba jedno ošetrenia uvedenými prípravkami. Pozor na ochrannú dobu. 

Teldor 500 SC 1 l (0,1%) 

Trichomil 2l (0,2%) Ekologické  prípravky Trichomil, Vital-K25, PoverOf-K sú vhodné na 
doplnenie  ochrany proti botrytíde. Vital-K25, PoverOf-K nulová 

ochranná doba. Trichomil ochranná doba podľa návodu výrobcu. 

Roztoče a 
roztočce 

Ortus 5 SC 1 l (0,1%) V integrovanej produkcii možno použiť max. 1 krát počas vegetácie. 

Nissorum 10 WP 0,7 kg (0,07%) Insekticíd Nissorum v IP je povolený len 1 krát za vegetačné obdobie. 

Druhá 
polovica 
augusta  
Mäknutie bobúľ 

 

Múčnatka

 

Kleistothéciun 

Thiovit JET 4kg (0,4%) Pozor ochranná doba 42 dní pred zberom hrozna. Nedodržanie 
ochrannej doby môže spôsobiť problémy v technológii (sírka vo víne) 

AQ 10 35 -50 gr/ha Pri AQ 10 dodržať  osobitné podmienky pre jeho aplikáciu podľa 
návodu výrobcu. Pri aplikácii vyžaduje vlhkosť . Ošetrujte po daždi pri 
vlhkosti vzduchu cca 60%. 

Múčnatka a 
pleseň sivá 
(botrytída) 

Vital-K25 + BorOil 8-10l (0,8-
1,0%) 
1-2l (0,1-0,2%) 

VITAL-K25  je roztok obsahujúci veľmi bezpečný a spoľahlivý zdroj 
draslíka. Každý  liter hnojiva VITAL-K25 obsahuje 346 g draslíka z 
derivátu uhličitanu draselného. Neobsahuje žiadne chloridy a má 
najnižší  index soli zo všetkých používaných draselných hnojív. Spolu s 
BorOilom  účinkuje proti múčnatke. Je povolený v integrovanej 
produkcii. Zvyšuje obsah cukru v bobuliach hrozna a má priaznivý 
účinok na vyzrievanie dreva na konci vegetácie. 

 

 PowerOf-K+  
 
BorOill 

8-10l  
(0,8-1,0%  
2l  (0,2%) 
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Koniec 

august-

september 

Dozrievanie 

 

 

 

 

Múčnatka , 
peronospóra         
a pleseň sivá 

Folicit  
+CuproTonic 
+Chitopron5% 

3 l  (0,3 %) 
2 l (0,2 %) 
3 l  (0,3%) 

Ekologické ošetrenie: Túto kombináciu prípravkov Folicit+Chitopron 
5% +CuproTonic  možno použiť kedykoľvek  ako záchranné ošetrenie, 
ktoré nie je viazané na fenologickú fázu, hlavne ak sú vhodné 
klimatické podmienky pre rozvoj a šírenie chorôb. Ochranná doba 2 
dni. Kuratívny účinok.  

Múčnatka a 
peronospóra 
viniča 

Folicit 3 - 5kg  
(0,3- 0,5 %) 
prevent.  
1-2% kuratívne 

Ekologický fungicíd Folicit má kontaktný a kuratívny (liečivý) účinok. 
Preventívne sa aplikuje v koncentrácii 0,3 -0,5 % a kuratívne  v 
koncentrácii 1-2 % (10 - 20Kg). Folicit je prírodný produkt.  Nulová 
ochranná doba.  

Peronospóra 
 

Cuprocaffaro 
Micro 

2-2,7 kg (0,2-
0,27%)  

Ochranná doba oboch prípravkov 21 dní. Používať hlavne pri 
zrážkovom ráze počasia. Pozor na obsah medi. Cuprocaffaro Micro 375 
g/l Cu  a Kocide 2000 - 350 g/kg Cu. V IP sa môže použiť  v priebehu 
vegetácie maximálne množstvo medi  2Kg/ha. 
 

Kocide 2000 1,5-2,0kg 
(0,15-0,2kg) 

Peronospóra a 
pleseň sivá  
 

 

Chitopron 5% 
 

3,0 l  (0,3%) Ekologické prípravky sú vhodné proti neskorej listovej peronospóre. 
Pri zrážkovom počasí opakovať postrek po 7 dňoch. Nezanechávajú 
žiadne rezíduá pesticídov (zvyškov postrekov). Chránia životné 
prostredie.Trichomil (Trichoderma harzianaum) je kontaktný , 
supresívny a paraziívny prípravok registrovaný aj pre ekologické 
vinohradníctvo proti olesni sivej (botrytíde). Botrytídu obklopí a 
parazituje na mycéliu. Vhodné je jeho použitie  aj po daždi, alebo keď 
sú listy viniča zvlhčené (nie mokré). Vhodný je aj pre IP, nezapočítava 
sa do počtu aplikovaných postrekov proti plesni sivej (botrytíde). 

CuproTonic + 
Chitopron 5% 

2 l (0,2%) 

3l (0,3%)  

CuproTonic + 

Imunofol 

2 l (0,2%) 

1,5 l (0,15 %) 

Imunofol  3 l (0,3%) 

Trichomil 2l (0,2%) 

Pleseň sivá 
(botrytída) 

Teldor 500 SC 1 l (0,1%) Fungicíd   Teldor  500 SCje lokálne systémový. Pre IP vhodná aplikácia 
v priebehu dozrievania po 1.8. Pozor dodržanie ochrannej doby 14 dní. 

Múčnatka AQ 10 35 -50 gr/ha Pri AQ 10 dodržať  osobitné podmienky pre jeho aplikáciu, podľa 
návodu - Aplikujte za vlhkého počasia po daždi. 

Múčnatka a 
peronospóra 

 

Folicit 
 
 
 
 
Jesenná peronospóra 
listov 

3 -5kg (0,3- 
0,5 %) 
(preventívne 
10-20 kg (1-2 
%)  kuratívne 

Ekologický fungicíd Folicit má kontaktný a kuratívny (liečivý) účinok 
proti múčnatke a peronospóre viniča. Preventívne sa aplikuje v 
koncentrácii 0,3 -0,5 % a kuratívne  v koncentrácii 1-2 %. Produkt 
obsahuje špeciálny sójový lecitín s vysokým obsahom prírodných 
fosfoglyceridov, čím plodinám napomáha vyvinúť odolnosť voči 
nepriaznivým účinkom spojených s napadnutia hubami.. Po aplikácii 
Folicit-u sa vytvorí ochranná vrstva, ktorá posilní bunkovú stenu rastlín 
a následne aktivuje obranný systém rastlín.  

Múčnatka a 
pleseň sivá 
(botrytída) 

Vital-K25 + BorOil 8-10l (0,8-
1,0%) 
1-2l (0,1-0,2%) 

Fungicíd Chitopron 5% je elicitor, ktorý má fungicídny a baktericídny 
účinok prostredníctvom stimulácie prirodzeného obranného 
mechanizmu. Chitopron 5% obsahuje špeciálne chemicky a 
enzymaticky upravený chitosan, ktorý  aktivuje odolnosť rastlín proti 
patogénnym hubám a baktériám. Účinkuje proti  Botrytis cinereaa 
Plasmopara viticola. (botrytída a peronospóra viniča). Ochranné doby 
prípravkov MagnesiumOil, PowerOf-K, Chitopron, Imunofol, BorOil, 
Ferrum Oil  sú nulové. Všetky sú povolené na používanie v 
integrovanej produkcii a v ekologickom vinohradníctve. Ekologické 
prípravky s nulovými ochrannými dobami sú vhodné na použitie pri 
zamäkaní a dozrievaní bobúľ hrozna. Nemajú vplyv na zdravie a 
životné prostredie. Sú to prírodné látky a mnohé zložky z týchto 
prípravkov  sa používajú aj v potravinárskom priemysle. 

 PowerOf-K+  
BorOil 

8-10l (0,8-
1,0%) 
2l (0,2%) 

Peronospóra a 
pleseň sivá 
(botrytída) 

Chitopron 5% 
 

3 l (0,3%) 

 


