
           

MOLICE 

 
 

V posledných rokoch možno pozorovať pomerne vysoký výskyt molíc v porastoch zelenín. Molica skleníková 
škodí najmä na uhorke, šaláte, rajčiaku, paprike, fazuli, jahodách a okrasných rastlinách a molica lastovičníková 
len na kapustovej zelenine. Ochrana je pomerne zložitá, pretože škodca má viac generácií do roka, preto je 
nevyhnutné striedať prípravky aj počas jednej vegetácie. Chemické ošetrenie sa robí až pri zistení výskytu 
škodcu. Na jeho monitorovanie sa v skleníkoch odporúča vyvesiť žlté lepové dosky alebo žlté lepové doštičky.  

Proti molici skleníkovej v rajčiakoch je povolený prípravok Karate Zeon 5 CS, Mospilan 20, Sanium RTU, 
Karanimba, NeemAzal T/S, Mirato, Effetto a Novaferm Orion v uhorkách a tekvici je Karate Zeon 5, Karanimba, 
NeemAzal T/S, Mirato, Effetto a Novaferm Orion v kapustovej zelenine je Karanimba, NeemAzal T/S, Mirato, 
Effetto a Novaferm Orion 

Postrek klasickými chemickými prípravkami sa odporúča zopakovať minimálne 2-3-krát v intervale 3-5-7 dní. 
Proti imágam škodcu je možné použiť nižšiu koncentráciu, proti larvám je potrebná vyššia koncentrácia. Pri 
použití biologických prípravkov sa riaďte návodom na použitie jednotlivých prípravkov. 

Pre ochranu okrasných rastlín je vhodné použiť prípravky Karate Zeon 5 CS, Mospilan 20, Sanium Ultra, Sanium 
RTU, KaraNimba, NeemAzal, Mirato a Effetto 

Vzhľadom k tomu, že na molicu lastovničíkovú na kapustovú zeleninu nie je v súčasnej dobe registrovaný žiadny 
prípravok, doporučujeme použiť prípravky registrované na kapustovú zeleninu na mlynárika a moru kapustovú       
(KARATE ZEON 5CS, SPINTOR, SANIUM ULTRA, SANIUM RTU), ktoré majú účinok aj na molicu lastovničíkovú. 
Alebo niektorý z biologických prípravkov Karanimba, NeemAzal T/S, Mirato, Effetto a Novaferm Orion 

Nezabudnúť pridávať do postrekovej kvapaliny v prípade použitia klasických chemických prípravkov zmáčadlo : 
AGROVITAL, SILWET STAR, DROPFOR. Do biologických prípravkov zmáčadlo nepoužívať! 

Proti molici skleníkovej na paprikách je povolený prípravok SANIUM RTU, ale môžete použiť aj niektorý 
z prípravkov proti molici skleníkovej v iných plodinách. 

Alternatívne (pri nedostupnosti registrovaného / povoleného prípravku proti moliciam) pri všetkých plodinách 
a hlavne pri okrasných rastlinách je vo všeobecnosti možné použiť biologické prípravky KaraNimba, NeemAzal, 
Mirato a Effetto 


