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Zoznam pomocných prípravkov v roku 2014 
(výber tých prípravkov, ktoré sa používajú k alternatívnej ochrane proti hlavným chorobám viniča) 

Účinnosť Názov prípravku Dávka/ha Účinná látka Poznámka 

Zvyšuje indukovanú 
rezistenciu viniča proti 
hubovým chorobám.  

Alginure 3,0 - 5,0 l výťažok z morských rias - 
Ascophyllum nodosum a i. 

V EKO-ochrane najmä proti 
peronospóre. Aplikuje sa spolu s nízkou 

dávkou meďnatého prípravku. 
Zvyšuje odolnosť proti 
múčnatke a botrytíde VitiSan 8 - 10 kg hydrogenuhličitan draselný Vyšší účinok sa dosahuje v kombinácii s 

olejovými prípravkami 
Podporuje odolnosť proti 

hubovým chorobám Aqua Vitrin K 2,5 l vodné sklo - 8,5%; SiO2 - 20% Vhodné v kombinácii so sírou, 
nepoužívať pri kvitnutí viniča. 

Odstránenie silného 
napadnutia múčnatky viniča Cocana 15 - 20 l mazľavé draselné kokosové mydlo 

Pri napadnutí viniča múčnatkou umývací 
postrek s veľkým množstvom vody. Následne 

do 24 hod. ošetrenie fungicídom 
Obmedzuje výskyt múčnatky. 
Je registrovaný ako bórové 

listové hnojivo 
PREV-B2 2 - 3 l (0,2-0,3%) pomarančový olej 4,2%, bór 2,1%  

Účinok proti múčnatke sa zvýši pri 
spoločnej aplikácii so sírnym prípravkom, 

či s VitiSan-om. 
Podporuje odolnosť najmä 
proti múčnatke a botrytíde HF-Mycol 2,5 - 5,0 l feniklový rastlinný olej Nepoužívať pred dozrievaním - môže 

preniesť cudziu vôňu a arómu do vína 
Poznámka č.1: Prípravky Alginure, HF-Mycol, VitiSan, Aqua Vitrin K, Cocana a Prev-B2, ktoré sú zaradené do kategórie: 
"Pomocné prípravky" popri meďnatých a sírnych fungicídoch tvoria kolekciu prípravkov proti hubovým chorobám v 
systéme EKO-ochrany viniča. 
 
Poznámka č.2: skupina tzv. "Iné prípravky" od r.2014 už je zrušená. Namiesto toho novým zákonom z októbra 2013, Z.z. 
č. 387/2013, čiastka 93, ktorý je účinný od 1. januára 2014 je zavedený pojem skupiny prípravkov pod názvom "Pomocné 
prípravky".  Referenčným pomocným prípravkom podľa citovaného zákona sa rozumie pomocný prípravok autorizovaný v 
Slovenskej republike. Pomocné prípravky uvedené na trh do 31. decembra 2013, ktoré nie sú autorizované, alebo 
povolené, je možné uvádzať na trh alebo používať najviac do 30. júna 2015 (§32. citovaného zákona). 

 

 


