
PÔSOBENIE  PRÍPRAVKU  

SWEEP je insekticídny prípravok zo skupiny syntetick!ch 
pyretroidov s  kontaktn!m ú"inkom. Ú"inná látka 
cypermethrin vyvoláva opakovanú depolarizáciu nervov!ch 

membrán, nasledovanú k#"om a$úhynom jedinca. Nepôsobí 
systémovo, je neprchav! a vo vode takmer nerozpustn!.

SWEEP®

!irokospektrálny postrekov" insekticíd 
vo forme emulzného koncentrátu (EC) na 
ochranu obilnín, repky, kukurice, hrachu, 
fazule, repy, #anu, kapustovej zeleniny, 
zemiakov a$ in"ch plodín proti %ivo&í'nym 
'kodcom.

Ú(INNÁ LÁTKA:
cypermethrin 500 g/l

BALENIE:
1 l HDPE f%a&a

POKYNY PRE APLIKÁCIU  

P!enica ozimná, p!enica jarná, ja"me# ozimn$, 
ja"me# jarn$, tritikale, ovos, p!enica !paldová

Dávka vody: 200 – 600 l vody.

Maximálny po"et aplikácií: 2x.

Interval medzi aplikáciami: 35 dní.

Vo!ky (prená!a"i vírusov$ch ochorení) – Termín 
aplikácie: pri v!skyte &kodlivého organizmu; BBCH 10-
30 (klí"ny list a' za"iatok predl'ovania stebla). V$oblastiach, 
kde vírus BYDV spôsobil v$ posledn!ch rokoch vá'ne 
po&kodenie porastov aplikujte v$polovici októbra na porasty, 
ktoré boli vysievané v polovici$ septembra. V$ prípade 
skor&ieho v!skytu vo&iek aplikujte okam'ite. V$ prípade 
nízkeho tlaku &kodcu aplikujte neskôr, koncom októbra.

Vo!ky v% klasoch – Termín aplikácie: pri v!skyte 
&kodlivého organizmu; od BBCH 50 (za"iatok klasenia), 
najneskôr v&ak 28 dní pred zberom. 

Kohútiky – Aplikujte pri liahnutí lariev, ke( v!skyt prekro"í 
ekonomick! prah &kodlivosti.

Kukurica

Dávka vody: 200 – 600 l vody.

Maximálny po"et aplikácií: 2x.

Interval medzi aplikáciami: 10 dní.

Prípravok aplikujte najneskôr do BBCH 67 (kvitne celá 
metlina). Proti vija"ke kukuri"nej o&etrujte asi 1 t!'de) 
po vrchole náletu do sveteln!ch lapa"ov, ak sa obnoví 
v!raznej&í vrchol náletu, opakujte za 10 dní. 

Repka ozimná, repka jarná, hor"ica

Dávka vody: 200 – 600 l vody.

Maximálny po"et aplikácií: 2x.

Interval medzi aplikáciami: 14 dní.

Pre ochranu v"iel a ope&ujúceho hmyzu neaplikujte 
na kvitnúcu plodinu.

Sko"ky – Prípravok aplikujte ihne( ako sa objaví prvé 
po&kodenie mlad!ch rastlín repky po'erom, v$ rastovej 
fáze BBCH 10 – 19. V$prípade (al&ieho v!skytu postrek 
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zopakujte. V$ prípade, 'e sa neprejaví po'er dospelcami, 
aplikujte ihne( ako po"et lariev dosiahne prah &kodlivosti 
a$ak je potrebné postrek zopakujte. Toto o&etrenie "iasto"ne 
zachytí aj krytonosa repkového a$piliarku repkovú. 

Blyská"ik repkov$ – Prípravok aplikujte pri v!skyte 
&kodlivého organizmu; od rastovej fázy zelen!ch pukov, do 
&tádia 'ltého puku (BBCH 50-60). Pri jarnej repke aplikujte 
druhé o&etrenie v$"ase 'ltého pú"ika.

Krytonos !e!u&ov$  – Prípravok aplikujte pod%a 
signalizácie, od za"iatku kvitnutia, do rastovej fázy, kedy 
30% &e&ú% dosiahlo kone"nú ve%kos* (BBCH 60-73). 
Prípravok aplikujte v$ "ase v!skytu krytonosa &e&u%ového, 

ke( dosiahne prah &kodlivosti. Najlep&ie v!sledky sa 
dosiahnu ak je aplikácia urobená v "ase najvy&&ej 
aktivity dospelcov. To je oby"ajne v$ "ase medzi obdobím, 
ke( je nasaden!ch 20% &e&ú% a' do konca kvitnutia na 
hlavnej vetve (80% okvetn!ch lístkov opadlo). V$ prípade 
neskor&ieho v!skytu sa mô'e urobi* druh! postrek.

Krytonos repkov$, krytonos !tvorzub$, piliarka 
repková – Prípravok aplikujte na za"iatku náletu &kodcu,  
do porastu, po prekro"ení prahu &kodlivosti zisteného 
v$'lt!ch miskách.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A%SUSEDIACE PLODINY  

Pri dodr'aní návodu na pou'itie nehrozí po&kodenie plodín, 
ktoré budú na o&etrovanom pozemku pestované v rámci 
normálneho osevného postupu ani v prípade núdzového 
zaorania plodiny.

Aplika"ná kvapalina nesmie zasiahnu* 'iadne okolité 
porasty: ani kultúrne, ani prírodné. 

NÁVOD NA POU)ITIE   

Plodina Ú&el pou%itia Dávka/ha Ochranná doba Poznámka

p'enica ozimná, p'enica 
jarná, ja&me* ozimn", ja&me* 
jarn", tritikale, ovos, p'enica 
'paldová

vektory viróz – vo&ky 
vo&ky v klasoch, kohú-

tik pestr!
50 ml 28 dní

kukurica zun"avka ja"menná, 
vija"ka kukuri"ná 50 ml AT

repka ozimná, repka jarná. 
hor&ica

sko"ky, blyská"ik rep-
kov!, krytonos &e&u%ov!, 

vo&ky,
krytonos &tvorzub!, kry-
tonos repkov!, piliarka 

repková

50 ml 49 dní

repa cukrová, repa k+mna, 
cvikla

siatica oziminová, 
húsenice 50 ml 14 dní

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a"zberom.

Vo&ky v klase
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