
INSEKTICIDY A AKARICIDY schválené pro rok 2011
Název přípravku OL aplika ční konc. hlavní šk ůdce další ú činky poznámky

Mospilan 20 SP 3 (28) 0,04%
saví a žraví škůdci, mšice, molice, 
třásněnka, vlnatka

obaleč, mandelinky, blýskáček, 
krytonosci, puklice systemický

Karate Zeon 5 CS 3 (28) 0,10% molice, mšice, housenky třásněnky, ploštice, brouci nesystemický, kontaktní pyretroid
Aphidamia mšice

Cyperkill 25 EC 42 0,01-0,05% žraví a saví škůdci, mšice krytonosci, křístek nesystemický, kontaktní pyretroid
Chess 25 WP 14 0,06% saví škůdci, mšice
Reldan 40 EC 28 0,12% mšice pilatka, vrtule, obaleč

Calypso 480 SC 14 0,20-0,25% saví škůdci, mšice obaleč, pilatka, vrtule, krytonosci
nesystemický kontaktní 
chloronikotin

Bulldock 25 EC 28(56) 0,10-0,15% žraví a saví škůdci, mšice mandelinka, kohoutci, krytonosci nesystemický, kontaktní pyretroid
Floramite 240 SC 3 0,04% sviluška kontaktní, ovicidní

Dursban 10 G 3 (28) 15 kg/ha

drátovci, housenky, ponravy, 
maločlenec čárkovitý, květilka, 
pochmurnatka květilka, půdní škůdci granulát

Magus 200 SC 28(35) 0,05% svilušky (také ovicidní účinek) hálčivci, vlnovník kontaktní a požerový
Nissorun 10 WP 30 0,05%-0,07% svilušky (také ovicidní účinek) kontaktní a požerový

Omite 30W 14(21) 0,1%-0,2% svilušky, vlnovník hálčivci (poškozuje některé rostliny)
Ortus 5SC 0,05%-0,12% sviluška kontaktní

Sanmite 20WP 21(42) 0,05%-0,075% sviluška molice, třásněnky, mšice kontaktní
Neudosan AF mšice, sviluška molice

Alfamethrin 0,30% mšice, saví a žraví škůdci bejlomorka, krytonosec, třásněnky pyretroid
Cascade 5 EC 0,15% sviluška, píďalka bekyně, bourovec požerový

Vertimec 1,8 EC 3(7) 0,06%-0,1% sviluška vrtalky, píďalky, třásněnky kontaktní a částečně systemický

Decis Mega 2(28) 0,01%-0,015% saví a žraví škůdci, mšice
housenky, vrtalky, mandelinka, 
obaleč, klikoroh, klopušky kontaktní pyretroid, nesystemický



Decis 15 EW AT 0,03%-0,05% saví a žraví škůdci, mšice
klopušky, obaleči, dřepčíci, 
housenky nesystemický

Confidor 70 WG 2(28) 0,015%-0,035% mšice mšička révokaz
nesystemický, dotykový a 
požerový jed

Fast M 3(28) saví a žraví škůdci, mšice
květopas, dřepčík, housenky, 
krytonosec, 

Nurelle D 14 0,10%-0,20% saví a žraví škůdci, mšice
květopas, dřepčík, housenky, 
krytonosec, lýkožrout, třásněnky thiofosfát/pyretroid, 

Actara 25 WG 7 0,01%-0,04% mšice, mandelinka
systemický, požerový a dotykový 
neonikotinoid

Actellic 50 EC 3(28) 0,15%-0,25% třásněnky, dřepčík, mšice krytonosec, pilatka
nesystemický, dotykový a 
požerový jed

Biool 5% mšice, puklice třásněnky, molice, červci, štítenky
BI - 58EC 
(PERFEKTION) 7(28) 0,10% mšice, třásněnky, květilka, kohoutek

systemický, požerový a dotykový 
jed

Vaztak 10EC 14(21) 0,03%-0,05% žraví a saví škůdci, mšice
mandelinka, mšice, třásněnky, 
pilatka, krytonosec pyretroid

Warrant 700 WG 42 0,008%-0,015% mšice mšička révokaz a saví škůdci systemický

* tučně jsou zvýrazněny osvědčené postřiky pro kaktusy a sukulenty


