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Obvestilo o pojavu 
Na posevkih zelja in ostalih kapusnic se je pričel pojavljati tudi kapusov ščitkar, ki v zadnjih letih v 
drugi polovici poletja povzroča veliko težav na kapusnicah, tudi na ohrovtu, kjer je težav s škodljivci 
manj.  
Zato preverite svoje posevke kapusnic, saj je samo pravočasno ukrepanje zagotovilo, da bo zaščita 
uspešna. Preverite predvsem spodnje strani spodnji listov. Če opazite značilne znake, bele kroge 
premera okoli 5 mm, je čas za ukrepanje.  
Tretiranje bo uspešno samo, če boste pravočasni in če boste upoštevali naslednje nasvete. Poraba 
vode vsaj 500 l/ha, pri tem pa naj bo tudi pritisk na šobe čim večji, saj se škodljivec pojavlja na 
spodnjih straneh listov. Enako ravnajte vedno, kadar imate opravka z škodljivci na zelju, tudi če ne 
tretirate namensko ščitkarja. Nujno je, da ste pozorni na prisotnost cvetočih plevelov v posevkih, saj 
herbicidi ne zatirajo križnic, ki rade cvetijo kot plevel, kot so oljna redkev, bela gorjušica, redkev… 
zelo veliko koristnih žuželk pa se pojavlja tudi na kamilicah in mrtvi koprivi. Pozorni bodite tudi na 
robove njiv, kjer je veliko cvetočih rastlin, pred uporabo insekticidov jih pokosite.  
Za namene zatiranja kapusovega ščitkarja ima registracijo v Sloveniji samo MOVENTO SC 100 v 
odmerku 0,75 l/ha in porabi vode od 500 – 1000 l/ha. Sama svetujem dodajanje močila WETCIT, ki 
ima dodatno negativno delovanje na škodljivce. Karenčna doba pripravka je 3 dni. Registracijo ima 
pripravek v kapusnicah, kot so brokoli, cvetača, brstični ohrovt, glavnato zelje, glavnati in listnati 
ohrovt, kitajsko zelje in kolerabica, gojenih na prostem.  
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Kapusov ščitkar - Aleyrodes proletella nov škodljivec na zelju v SV Sloveniji  
V Evropi se zaradi vse večjega zavedanja pomena varstva okolja in zdrave hrane, kakor tudi zaradi 
številnih prehranskih afer in žal tudi pomorov čebel, vse bolj zavedamo pomena varstva okolja. Žal pa 
gremo zdaj v drugo skrajnost, kmalu ne bomo mogli več pridelovati hrane, posebej ne zelenjave, če 
bomo upoštevali vse te prepise.  V Sloveniji pa se že nekaj let množično soočamo še z enim 
škodljivcem, ki sicer ni nov, vendar do sedaj ni povzročal gospodarske škode, to je kapusov ščitkar. V 
večini člankov iz tujine sem sicer prebrala, da ni gospodarsko pomemben škodljivec, vendar sem se 
jaz v lanskem letu prepričala povsem drugače.  

Opis škodljivca 
 
Značilni krogi jajčec, po katerih 
prepoznamo škodljivca oziroma vidimo, 
da je v nasadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na videz je kapusov ščitkar dokaj podoben rastlinjakovemu ščitkarju, ko se sprehodimo po nasadu 
kapusnic, nam izpod nog letijo majhne, bele muhe, kot jih pridelovalce radi imenujejo. Vendar je 
kapusov ščitkar počasnejši, ne zleti na vsak tresljaj, zato ga tudi težje opazimo.  Tudi oblika žuželke je 
nekoliko drugačna, saj je manjši in bolj trikotne oblike. S pogledom pod lupo (kar je seveda zelo 
težko) ali pa na slikah od blizu z fotoaparatom pa na vsakem krilu opazimo temnejšo, sivo liso. 
Velikost žuželke je cca 1,5mm.  
Značilno je tudi odlaganje jajčec. Samička jih odlaga na spodnjih straneh listov v širšem krogu okoli 
mesta, kjer se prehranjuje. Jajčeca so podolgovata, najprej skoraj prozorna, kasneje pa jih pod lupo 
(ali na sliki fotoaparata od blizu) vidimo, kar za rastlinjakovega ščitkarja ni značilno, saj se obarvajo 
belo do bledo rumeno. Približno 12 dni traja, da se iz jajčec izležejo nimfe. Te so luskaste in pokrite z 
voskom. So bele barve z dvema majhnima, rumenima pikama na abdomnu. Nimfe se razvijajo cca 10 
dni. Hitrost razvoja je po mnogih avtorjih zelo odvisna od temperature in je najhitrejša pri 
temperaturah okoli 28 oC . kljub temu pa je ta hitrost veliko manjša, kot pri rastlinjakovemu ščitkarju.  
Osebki se zadržujejo samo na spodnjih straneh listov in sicer sem jih sama našla največ na tistih listih, 
ki so se dotikali tal. Nekaj jih je bilo tudi na naslednjih listih, vendar manj. Ker ne izletava izpod nog, 
tako kakor rastlinjakov ščitkar, je potrebno nasade kapusnic natančno pregledati, predvsem je 
potrebno dvigovat spodnje liste in pregledati spodnjo stran lista. Ker ima dokaj dolg razvoj v 
primerjavi z rastlinjakovim ščitkarjem, ga ob pravočasni najdbi lahko zatremo, kasneje pa je zatiranje 
slabo uspešno.  

Gostiteljske rastline  
Po opisih iz tujine je ta škodljivec sicer polifag, kar pomeni, da se lahko prehranjujejo in razmnožuje 
na različnih rastlinah, vendar ima vseeno najraje rastline  iz družine križnic in pogojno tudi košaric 
(Hill, 1994). Najpomembnejši gostitelji so zelje, brstični ohrovt, ohrovt, cvetača in brokoli (Hill, 1987), 
vendar se pri nas pojavlja letos tudi na kolerabici. Opazila sem tudi, da je več osebkov na plevelni divji 
redkvi, kakor na samem zelju.  
Po nekaterih preizkusih v tujini, naj bi bilo rdeče zelje manj privlačno ta tega škodljivca.  



Škoda, ki jo povzroča 
Poglavitno škodo povzroča s sesanjem 
rastlinskih sokov. Še večja pa je škoda zaradi 
obilnega izločanja medene rose in s tem 
močnega pojava sajavosti na rastlinah. V lanski 
jeseni sem imela priliko videti nasad brstičnega 
ohrovta, kjer je bil pridelek popolnoma uničen 
zaradi sajavosti, ne zaradi sesanja samega 
škodljivca.  

 
 
 
 

Zaščita posevka 
Za zatiranje tega škodljivca je v Sloveniji registriran samo pripravek Movento, navodila za uporabo 
imate zgoraj. Zaradi zahtev po natančnih registracijah v ekološki pridelavi dovoljeni pripravki, 
registrirani za uporabo v vrtninah (aktivna snov azadirahtin A, oljni pripravki…), niso dovoljeni. Za 
zmanjševanje populacije je v ekološki pridelavi možno uporabiti samo močilo WETCIT.  

Možnost biotičnega zatiranja   
 
 
 
Pri močnem napadu na posevku 
najdemo tudi naravne sovražnike, med 
njimi vrste Aphidoletes. Žal niso dovolj 
agresivni, da bi preprečili gospodarske 
škode.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Med biotičnimi pripravki se v literaturi pogosto omenja predator Encarsia formosa, ki je dostopna v 
Sloveniji, vendar po mnenju strokovnjakov ni dovolj učinkovita, v Sloveniji pa je tako ali tako na 
prostem ne smemo uporabljati. Omenjajo se še drugi naravni sovražniki iz družine Encarsia, E. 
aleyrodes, E. inaron, E.lutea …, ki pa seveda pri nas niso avtohtoni in po večini tudi niso komercialno 
dostopni. Tudi nekatere druge naravne sovražnike ima ta škodljivec drugje v Evropi, pri nas jih za 
enkrat še ni na listi avtohtonih organizmov.  
Zato svetujem, da se nasade redno pregleduje. Ko na njih opazite prve žuželke, hkrati pa se pojavi še 
kateri izmed standardnih škodljivcev (bolhač, mokasta uš, gosenice metuljev, da takoj ukrepate s 
katerim izmed registriranih insekticidov za posamezne škodljivce, jim dodate obvezno močilo, 
pripravke, ki še dodatno povečajo delovanje insekticidov, ki so že na tržišču tudi pri nas, predvsem pa 
pritisk škropilnice prilagodite tako, da bo obračalo listje rastlin , da bo čim več pripravka padlo tudi na 
spodnjo stran listov. Čeprav vas večina to že ve, ni odveč ponoviti, da pripravke vedno nanašamo 
pozno zvečer, če želimo njihovo učinkovito delovanje.  
Miša PUŠENJAK  


