
 

 

Zoznam 

prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov a základných látok povolených v ekologickej 

poľnohospodárskej výrobe vydaný ÚKSÚP, Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby 

 
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave  (ďalej len „ÚKSÚP“)  podľa  § 4 písm. a)  zákona č.  189/2009 Z.  z. 

o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 177/2018 Z. z. ako príslušný orgán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu 

zostavil zoznam prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov a základných látok povolených v ekologickej poľnohospodárskej 

výrobe podľa Prílohy II Nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) 

č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu v platnom 

znení (ďalej len „nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008“). 

Čl. I 

Prípravky na ochranu rastlín a pomocné prípravky sa do ekologickej poľnohospodárskej výroby povoľujú podľa Hlavy III, kap. 2, čl. 12, ods. 

1, písm. f, g, h a čl. 16 ods. 5 Nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na 

ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu v platnom znení (ďalej len „nariadenie Rady (ES) č. 834/2007“). V prípade prípravkov na ochranu 

rastlín obsahujúcich mikroorganizmy sa tieto povoľujú za predpokladu, že predmetné mikroorganizmy nie sú geneticky modifikované. 

 

Čl. II 

 

Všeobecné podmienky pre použitie prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov a základných látok v ekologickej poľnohospodárskej 

výrobe: 

a) podľa článku 5 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008, ak sa rastliny nemôžu vhodne chrániť pred škodcami a chorobami 

prostredníctvom opatrení stanovených v článku 12 ods. 1 písm. a), b), c) a g) nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, v ekologickej výrobe 

sa môžu použiť len prípravky na ochranu rastlín uvedené v prílohe II nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008; ekologickí prevádzkovatelia 

vedú evidenciu o spotrebe použitia prípravku na ochranu rastlín, pomocného prípravku a základnej látky, 

b) podľa článku 5 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 v prípade prípravkov používaných v lapačoch a odparovačoch, s výnimkou 

feromónových odparovačov, musia lapače a odparovače zamedziť uvoľňovaniu prítomných látok do životného prostredia a zabrániť 

kontaktu prípravkov s pestovanými plodinami; pasce sa po použití pozbierajú a bezpečne zlikvidujú, 

c) pri použití prípravkov na ochranu rastlín, pomocných prípravkov a základných látok sa dodržiavajú všeobecne záväzné právne predpisy 

platné a účinné v Slovenskej republike. 



 

 
Prípravky na ochranu rastlín 

Názov prípravku Účinná látka Držiteľ autorizácie Používanie 

povolené do 

Funkcia Rozsah použitia 

AQ 10 3)
 Ampelomyces 

quisqualis strain 
AQ 10 

CBC Europe S.R.L. 31.01.2026 fungicíd vinič 

BLOSSOM 

PROTECT 3)
 

Aureobasidium 
Pullulans (strains 

DSM 14940 and 
DSM 14941) 

BIO-FERM GmbH 31.07.2027 baktericíd, fungicíd (proti 
Erwinia amylovora) 

jadroviny 

BONI PROTECT 3)
 Aureobasidium 

Pullulans (strains 

DSM 14940 and 
DSM 14941) 

BIO-FERM GmbH 31.07.2027 fungicíd (proti skladovým 

chorobám) 

jadroviny 

BOTECTOR 3)
 Aureobasidium 

Pullulans (strains 

DSM 14940 and 
DSM 14941) 

BIO-FERM GmbH 31.07.2027 fungicíd 
(proti plesni sivej) 

vinič 

CARPOVIRUSINE 3)
 Cydia pomonella 

Granulovirus 

(CpGV) 

Arysta LifeScience 

Slovakia s.r.o. 

31.10.2022 insekticíd jabloň 

CERVACOL 

EXTRA 4)
 

kremenný piesok Cheminova Deutschland 

GmbH & Co.KG 

28.02.2022 repelent ihličnaté a listnaté dreviny 

CONTANS WG 3)
 Coniothyrium 

minitans, 

kmeň CON/M/91- 
08 

Bayer, spol. s r.o. 30.04.2025 fungicíd pôda 

CUPROCAFFARO 

MICRO 4)
 

oxychlorid 

meďnatý 

ISAGRO S.p.A. 31.07.2026 fungicíd vinič 



 

 
CUPROZIN 
PROGRESS4) 

hydroxid 

meďnatý 
Spiess-Urania Chemicals 

GmbH 

31.07.2026 fungicíd, bakteriocíd jahoda, mrkva, špargľa, uhorka, 

cibuľa, okrasné rastliny, zemiak, 

kôstkoviny, jadroviny, chmeľ, 

vinič 

FERRAMOL 

COMPACT 4)
 

fosforečnan 

železitý 
W. Neudorff GmbH 31.06.2032 moluskocíd okrasné rastliny, zelenina, ovocné 

plodiny 

FLIPPER 4)  mastné kyseliny C7-  

 C18 a C18  

 nenasýtené draselné   

 soli 

AlphaBiopesticides 

Ltd.  

28.02.2023 insekticíd, akaricíd uhorka, rajčiak, jahoda 

FLOWBRIX 4)
 oxychlorid 

meďnatý 

Montanwerke Brixlegg 

AG 

31.07.2021 fungicíd jahoda, špargľa, tekvicovitá 

zelenina, jadroviny, marhuľa, 

slivka, zemiak, vinič 

FUNGURAN 

PROGRESS 4) 

hydroxid  

meďnatý 
Spiess-Urania Chemicals 

GmbH 

31.07.2026 fungicíd, bakteriocíd okrasné dreviny, zemiak, 

kôstkoviny, jadroviny, 

chmeľ, vinič 

IRONMAX PRO fosforečnan 

železitý 
DE SANGOSSE SA 30.06.2033 moluskocíd  bazalka, pažítka, petržlen, 

šalát, špenát, zeler, žerucha, 

šalvia, rozmarín, tymián, 

estragón, trebuľka, bobkový 

list, cuketa, dyňa červená, 

melón cukrový, tekvica, 

uhorka, baklažán, paprika, 

rajčiak, trávniky, pasienky, 

kukurica cukrová, jačmeň 

jarný, jačmeň ozimný, 

horčica, ľan, mak, repka 

jarná, repka ozimná, 

slnečnica, sója, sézam, 

artičoka, fenikel, pór, jarná 

cibuľka (lahôdková), fazuľa, 

hrach, brokolica, kapusta 

hlávková, karfiol, kel 

ružičkový, cesnak, cibuľa, 



 

cvikla, kapusta kŕmna, 

kvaka, mrkva, reďkovka, 

repa cukrová, repa kŕmna 

ISOMATE CTT 4)   Straight Chain   

  Lepidopteran  

  Pheromones 

 

CBC (Europe) S.R.L. 28.02.2024 iné jadroviny  

ISONET L PLUS 4)
 (E,Z)-7,9- 

dodecadien-1-yl 

acetát, 

(Z)-9-Dodecen-1- 

yl acetát 

CBC (Europe) S.R.L. 28.02.2024 repelent vinič 

KOCIDE 2000 4)
 hydroxid meďnatý Spiess-Urania Chemicals 

GmbH 

31.07.2026 fungicíd  vinič, rajčiak 

KUMULUS WG 4)
 síra BASF Slovensko, spol. 

s.r.o. 

30.6.2023 fungicíd jabloň, vinič, broskyňa, uhorka, 

tekvicovitá zelenina, rajčiak, 

mrkva, chmeľ, trávy, okrasné 

rastliny, jahoda, pšenica jarná, 

pšenica ozimná, jačmeň jarný, 

jačmeň ozimný, raž ozimná, repa 

cukrová, dub, petržlen, špargľa 

KUPRIKOL 50 4)
 oxychlorid 

meďnatý 

NeraAgro, spol. s r.o. 31.07.2021 fungicíd zemiak, repa cukrová, chmeľ, 

cibuľa, pór, zeler, fazuľa, rajčiak, 

tekvicovitá zelenina, mrkva, 

petržlen, rasca, šalát, reďkovka, 

špenát, jahoda, orech, vinič, 

broskyňa, čerešňa, višňa, jabloň, 

hruška, buk, listnaté dreviny, topoľ, 

smrekovec 



 

Lepinox Plus 3)
 Bacillus 

thuringiensis 
subsp. Kurstaki str 

CBC (Europe) S.R.L. 31.10.2023 insekticíd vinič, hruška, jabloň, broskyňa, 

nektarinka, chmeľ, jahoda, 

baklažán, bazalka, cuketa, dyňa 

červená, fazuľa, fenikel, hrach, 

kapustová zelenina, kardamon, 

listová zelenina, melón cukrový, 

okrúhlica, paprika, petržlen, rajčiak, 

reďkovka, repa cukrová, repa 
kŕmna, tekvica, zeler 

MADEX 3) Cydia pomonella 
Granulovirus 
(CpGV) 

BIOCONT 

LABORATORY, 

spol. s r.o. 

31.10.2023 insekticíd hruška, jabloň  

MADEX TOP 3)
 Cydia pomonella 

Granulovirus 
(CpGV) 

BIOCONT 

LABORATORY, 

spol. s r.o. 

31.10.2023 insekticíd jadroviny 

NeemAzal-T/S 1)
 Azadirachtín  Trifolio-M GmbH 30.11.2026 insekticíd vinič, jadroviny (okrem hrušiek), 

baklažán, cuketa, rajčiak, tekvica, 

uhorka, kapusta, kapusta čínska, kel 

kučeravý, kel ružičkový, špenát, 
bylinky (okrem pažítky), zemiak, 
brusnica, čučoriedka, ríbezľa, baza 
čierna, kôstkoviny, okrasné rastliny, 
špargľa, egreš  

POLYDRESSER 3)
 Pythium 

oligandrum M1 

BIOPREPARÁTY, 
spol. s r.o. 

30.10.2023 fungicíd semeno ihličnatých drevín (smrek; 

borovica; smrekovec), uhorka, 

zemiak, jačmeň jarný, pšenica 

jarná, pšenica ozimná 



 

POLYVERSUM 3)
 Pythium 

oligandrum M1 

BIOPREPARÁTY, 
spol. s r.o. 

31.10.2022 fungicíd jačmeň jarný, pšenica jarná, pšenica 

ozimná, zemiak, uhorka, semeno 

ihličnatých drevín (smrek; 

borovica; smrekovec), repka jarná, 

repka ozimná, slnečnica, vinič, 

ihličnany, borovica, smrek, 

smrekovec, semenáčiky ihličnanov, 

jahoda, repa cukrová, repa kŕmna, 
hrach, lupina, sója 

SERENADE ASO 3)
 Bacillus subtilis, 

kmeň QST 713 

Bayer, spol. s r.o. 30.10.2022 fungicíd jahoda, mrkva, baklažán, paprika, 

rajčiak, šalát, ovocné škôlky, 

okrasné škôlky, okrasné dreviny, 

okrasné rastliny, listová zelenina, 

špenát, černica, čučoriedka, egreš, 

malina, ríbezľa červená, ríbezľa 

čierna, liečivé rastliny, cibuľa, pór, 

špargľa, zeler stonkový, paštrnák, 

petržlen, zeler, reďkovka, reďkev 

olejnatá, brokolica, kapusta, 

kapustová zelenina, karfiol, tekvica, 

tekvicovitá zelenina, rasca, požlt 

farbiarsky, fazuľa, hrach, bôb, 

lupina, peluška, sója, cvikla, repa 

ružovkastá, repa sladkastá, repa 

žltá, chmeľ, jadroviny, kôstkoviny 

(marhuľa; broskyňa; čerešňa; višňa; 

slivka), nektarinka, zemiak, jačmeň 

jarný, jačmeň ozimný, ovos, 

pšenica jarná, pšenica ozimná, 

pšenica špaldová, pšenica tvrdá, 

raž, tritikale, repa cukrová, repa 

kŕmna, horčica, mak, repka jarná, 
repka ozimná, slnečnica, vinič 



 

SÍRA BL 4)
 síra BIOCONT 

LABORATORY, 

spol. s r.o. 

30.06.2022 fungicíd vinič, jadroviny, egreš, uhorka, 

hrach, koreňová zelenina, jačmeň 

jarný, jačmeň ozimný, pšenica 

jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž 

ozimná, okrasné rastliny, dub 

SpinTor spinosad Dow AgroSciences s.r.o., 

organizačná zložka 

  31.10.2022 insekticíd  zemiak, jabloň,  vinič, kapusta, 

baklažán, paprika, rajčiak, 

uhorka, cibuľa v poľných 

podmienkach, špargľa, jahoda  

SULFURUS 4)
 síra Agrostulln GmbH, 30.06.2022 fungicíd vinič, jadroviny, egreš, uhorka, 

hrach, koreňová zelenina, jačmeň 

jarný, jačmeň ozimný, pšenica 

jarná, pšenica ozimná, raž jarná, raž 

ozimná, okrasné rastliny, dub 

THIOVIT JET 4)
 síra Syngenta Slovakia s.r.o., 30.6.2023 fungicíd jačmeň jarný, jačmeň ozimný, 

pšenica jarná, pšenica ozimná, raž 

ozimná, repa cukrová, trávy, 

chmeľ, jabloň, vinič, jahoda, 

mrkva, petržlen, uhorka, 

tekvicovitá zelenina, okrasné 
rastliny, dub 

VITISAN 4)
 hydrogénuhličitan 

draselný 

Biofa AG 28.02.2022 fungicíd vinič 

XILON Trichoderma 

asperellum (strain 

T34) 

Kwizda Agro GmbH 30.11.2025 fungicíd slnečnica, sója, kukurica  

 



 

Pomocné prípravky 

Názov prípravku Účinná látka Držiteľ autorizácie Používanie 

povolené do 

Funkcia Rozsah použitia 

AGROVITAL 2)
 pinolén ASRA spol. s r.o. 16.05.2029 adjuvant ďatelina lúčna, repka ozimná, lesné 

porasty, nepoľnohospodárska pôda, 

orná pôda, železnice, príprava 

lesných plôch pred výsadbou, 

všetky plodiny, jačmeň jarný, 
pšenica ozimná 

ALGINURE 3)
 extrakt z morských 

rias Ascofyllum 

nodosum, 

Laminaria sp. 

Biocont s.r.o. 19.07.2026 prípravok na podporu 

odolnosti rastlín proti 

chorobám 

chmeľ, jahoda, zelenina, ruža, 

rajčiak, zemiak, ovocné dreviny, 

jadroviny, vinič 

ALTELA 3)
 extrakt z produktu 

fermentácie 

Lactobacillus spp., 

extrakt z juky 

BIOCONT 

LABORATORY, 

spol. s r.o. 

04.08.2030 prípravok na zvýšenie 

odolnosti rastlín proti 

chorobám a podporu 

zdravotného stavu rastlín 

obilniny, jahoda, zelenina, zemiak, 

ovocné stromy, vinič 

COCANA 4)
 draselné 

kokosové mydlo 

BIOCONT 

LABORATORY, spol. 

s r.o. 

28.11.2028 pasívny pomocný 

prípravok na zvýšenie 

odolnosti rastlín proti 

hubovým chorobám 

vinič, jadroviny 

HELIOSOL 2)
 terpineol ACTION PIN 10.04.2029 adjuvant podľa použitého prípravku 

HF-MYCOL 2)
 feniklový olej BIOCONT 

LABORATORY, 

spol. s r.o. 

20.09.2021 prípravok na podporu 

odolnosti rastlín 

okrasné rastliny, tekvicovitá 

zelenina, jahoda, egreš, ríbezľa, 

vinič 



 

 
CHEMSTOP- 

ECOFIX 4)
 

ataktický 

polypropylén 

Fytofarm, spol. s r.o. 10.04.2023 lep stromy 

MEMCOMBA 3)
 extrakt z kvasiniek, 

suchý 

BIOCONT 

LABORATORY, 

spol. s r.o. 

04.08.2030 prípravok na zvýšenie 

odolnosti rastlín proti 

chorobám a podporu 

zdravotného stavu rastlín 

jahoda, vinič, zemiaky, zelenina, 

ovocné stromy, obilniny 

SUPERAGROVITAL 
2) 

pinolén ASRA, spol. s r.o. 21.09.2029 prípravok na 

obmedzenie strát pri 

zbere 

všetky plodiny, vinič, kôstkoviny, 

jadroviny, trávy, ďatelina lúčna, 

ďatelina plazivá, ďatelina 

purpurová, lucerna, obilniny, 

cibuľa, bôb, facélia, fazuľa, hrach, 

ľan, lupina, mak, peluška, 

slnečnica, sója, horčica, kapustová 

zelenina, repka jarná, repka ozimná, 
zelenina 

WETCIT 2)
 ethoxylované 

alkoholy 

ORO AGRI 

INTERNATIONAL, 

Ltd. 

22.06.2031 adjuvant/zmáčadlo orná pôda, ovocné stromy, poľné 

plodiny, trávnaté porasty, vinič, 

záhrady, záhradné plodiny 



 

Pomocné prípravky – BIOAGENS 5)
 

Názov prípravku Účinná látka Držiteľ autorizácie Používanie 

povolené do 

Funkcia Rozsah použitia 

APHIDEND Aphidoletes 
aphidimyza 

BIOTOMAL 04.03.2030 bioagens interiéry, zimné záhrady, 
skleníkové kultúry 

APHILIN Aphelinus 
abdominalis 

BIOTOMAL 14.05.2030 bioagens interiéry, zimné záhrady, 
skleníkové kultúry 

APHIPAR Aphidius colemani BIOTOMAL 14.05.2030 bioagens interiéry, zimné záhrady, 
skleníkové kultúry 

CITRIPAR Anagyrus 
pseudococci 

BIOTOMAL 14.05.2030 bioagens interiéry, zimné záhrady, 
skleníkové kultúry 

CRYPTOBUG Cryptolaemus 
montrozierii 

BIOTOMAL 14.05.2030 bioagens interiéry, zimné záhrady, 
skleníkové kultúry 

EN-STRIP Encarsia formosa BIOTOMAL 14.05.2030 bioagens interiéry, zimné záhrady, 
skleníkové kultúry 

ENTOMITE Hypoaspis spp. BIOTOMAL 04.03.2030 bioagens okrasné rastliny, pestovateľské 
substráty 

ENTONEM Steinernema feltiae BIOTOMAL 23.02.2030 bioagens okrasné rastliny, pestovateľské 
substráty 

ERCAL Eretmocerus 
eremicus 

BIOTOMAL 23.02.2030 bioagens interiéry, zimné záhrady, 
skleníkové kultúry 

ERVIPAR Aphidius ervi, 
Haliday 1834 

BIOTOMAL 04.03.2030 bioagens interiéry, zimné záhrady, 
skleníkové kultúry 

CAPSANEM Steinernema 
carpocapsae 

BIOTOMAL 08.05.2030 bioagens koreňová zelenina, okrasné rastliny, 
ovocné stromy, smrek, trávniky, 
zemiak, poľná plodová zelenina, 
plodová zelenina 

CHRYSOPERLA 
CARNEA 

Chrysoperla 
carnea 

BIOTOMAL 04.03.2030 bioagens interiéry, zimné záhrady, 
skleníkové kultúry 

LARVANEM Heterorhabditis 
megidis 

BIOTOMAL 13.03.2030 bioagens okrasné rastliny, pestovateľské 
substráty 

LIMONICA Amblydromalus 
limonicus 

BIOTOMAL 08.05.2030 bioagens okrasné rastliny, zelenina 

MINUSA Dagnusa sibirica BIOTOMAL 13.03.2030 bioagens interiéry, zimné záhrady, 

skleníkové kultúry 



 

MIRICAL Macrolophus 

caliginosus 

BIOTOMAL 13.03.2030 bioagens interiéry, skleníkové 

kultúry, zimné záhrady 

MYGLIPHUS Digliphus isaea BIOTOMAL 13.03.2030 bioagens interiéry, skleníkové 

kultúry, zimné záhrady 

SPICAL Amblyseius 

californicus 

BIOTOMAL 13.03.2030 bioagens interiéry, skleníkové 

kultúry, zimné záhrady 

SPIDEND Feltiella acarisuga BIOTOMAL 14.05.2030 bioagens interiéry, zimné záhrady, 

skleníkové kultúry 

SPIDEX Phytoseiulus 

persimilis 

BIOTOMAL 14.05.2030 bioagens interiéry, zimné záhrady, 

skleníkové kultúry 

SWIRSKII MITE Amblyseius 

swirskii 

BIOTOMAL 21.11.2030 bioagens okrasné rastliny, ovocné 

dreviny, zelenina 

THRIPEX Amblyseius 

cucumeris 

BIOTOMAL 14.05.2030 bioagens interiéry, zimné záhrady, 

skleníkové kultúry 

THRIPOR 1 Orius insidiosus BIOTOMAL 14.05.2030 bioagens interiéry, zimné záhrady, 

skleníkové kultúry 

TRICHOLET Trichogramma 

evanescens 

BIOCONT 

LABORATORY, 

spol. s r. o. 

02.05.2029 bioagens kukurica 

TRICHOPLUS Trichogramma 

pintoi, 

Trichogramma 
evanescens 

BIOCONT 

LABORATORY, spol. 

s r. o. 

21.05.2030 bioagens kukurica, kukurica cukrová, 

hlúbová zelenina, zelenina, fazuľa, 

poľná plodová zelenina 

TYPHLODROMUS 

PYRI 

Typhlodromus pyri BIOCONT 

LABORATORY, spol. 
s r. o. 

21.05.2030 bioagens vinič, ovocné dreviny 

 

 

 



 

Základné látky 6)
 Podrobné informácie o možnostiach použitia základných látok sú uvedené na webovej stránke: 

http://www.nppc.sk/index.php/sk/component/content/article/2-all/582-zakladne-latky?Itemid=195. 

Názov Funkcia Rozsah použitia 

Equisetum arvense L. 
(praslička roľná) 

fungicíd ovocné stromy, vinič hroznorodý, uhorka siata, rajčiak jedlý, jahoda 
záhradná, ľuľok zemiakový, okrasné stromy 

fruktóza elicitor s 
insekticídnym účinkom 

jabloň domáca 

chitosan hydrochlorid elicitor 
s fungicídnym a 
baktericídnym účinkom 

drobné ovocie, zelenina, obilniny, koreniny, krmoviny, zemiaky, 

cukrová repa 

kravské mlieko fungicíd a virucíd vinič hroznorodý, tekvica obyčajná, kvet gerbera, uhorka siata, sója 
fazuľová, všetky plodiny (špičky prstov rukavíc a mechanické rezacie 
náradie)  

L-cysteín insekticíd všetky plodiny a lesníctvo v tropických oblastiach 

lecitíny fungicíd ovocné stromy, ríbezľa egrešová, uhorka siata, 
šalát siaty, valeriánka, rajčiak jedlý, čakanka štrbáková, ruže, vinič 

hroznorodý, jahoda záhradná, ostružina malinová, ľuľok zemiakový 

ocot fungicíd, baktericíd  morenie osiva pšeníc, jačmeňa, mrkvy obyčajnej, rajčiaka jedlého, 

papriky ročnej, kapusty obyčajnej; ružovité a okrasné rastliny, 

listnaté stromy, liečivé aromatické rastliny a rastliny na výrobu 

parfumov 

sacharóza elicitor s 
insekticídnym účinkom 

jabloň domáca, kukurica cukrová 

srvátka fungicíd uhorka siata, tekvica obyčajná 

hydroxid vápenatý fungicíd jadroviny, kôstkoviny 

http://www.nppc.sk/index.php/sk/component/content/article/2-all/582-zakladne-latky?Itemid=195


 

fosforečnan diamónny atraktant 

(použitie v pasciach) 

ovocné sady, rody 
slivka a citrónovník, oliva európska, iné plodiny 

hydrogénuhličitan sodný fungicíd vinič hroznorodý, jabloň domáca, ovocie rôznych druhov, rastliny 

v nádobách 

Salix spp. kôra (kôra z vŕby) fungicíd broskyňa obyčajná, jabloň domáca, vinič hroznorodý 

Urtica spp. (druhy rodu pŕhľava) insekticíd, fungicíd, 

akaricíd 

ovocné stromy, strukoviny, ľuľok zemiakový, listová zelenina, baza 

červená, rody ruža a tavoľník, okrasné stromy, kapustovité plodiny, 

tekvicovité plodiny, vinič hroznorodý, ľuľok zemiakový, uhorka 

siata, rajčiak jedlý 

peroxid vodíka fungicíd, baktericíd rajčiak jedlý paprika ročná, 

šalát siaty, cínia pôvabná 

chlorid sodný fungicíd, insekticíd vinič hroznorodý, huby ako pečiarka dvojvýtrusná 

cibuľový olej repelent (maskovanie vôní) mrkva, zeler, paštrnák, petržlen koreňový 

pivo moluskocíd všetky jedlé a nejedlé plodiny 

prášok z horčičných semien fungicíd zrná pšenice letnej, tvrdej a špaldovej 

slnečnicový olej fungicíd rajčiak jedlý 

 

 

 

 



 

Legenda: 
1) Látka rastlinného alebo živočíšneho pôvodu 

2) Rastlinný olej 

3) Mikroorganizmy alebo látky produkované mikroorganizmami 

4) Iná látka 

5) Bioagens 

6) Základná látka 
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