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OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC  

 

Datum: 17. 4. 2020 

V klobučevini smo že odkrili prva odložena jajčeca kapusove muhe. Za zatiranje kapusove muhe v 

Sloveniji ni registriranega pripravka. Priporočamo pregled sadik na prisotnost jajčec, ki so odložene v 

zemljo tik ob rastlinah. Priporočamo, da posevke čim prej pokrijete z kopreno (npr. vrteks ali podobni) in 

s tem preprečite prilet in odlaganje škodljivca. 

 

Vremenske razmere omogočajo pojav bolhačev na kapusnicah. Pridelovalcem svetujemo, da redno 

pregledujejo kapusnice, predvsem tiste, ki so bile presajene v preteklem tednu, saj so rastline po presajanju 

najbolj občutljive na poškodbe od bolhačev.   

 

Za zatiranje bolhačev so na kapusnicah registrirani naslednji insekticidi:  

aktivna snov pripravek odmerek karenca (dni) Registriran za: 

opombe 

deltametrin Decis 100 EC 63 ml/ha 7 dni Zelje, cvetača, brstični 

ohrovt. Tretira se ob pojavu 

prvih škodljivcev 

S sredstvom se lahko na 

istem zemljišču tretira največ 

enkrat v eni rastni dobi. 

Izogibati se je treba tretiranju 

pri visokih temperaturah 

zraka. 

lambda cihalotrin Karate Zeon 5 

CS 

0,15-0,2 L/ 

ha 

21 dni Brstični ohrovt, zelje 

za listne uši in druge grizoče 

ter sesajoče žuželke 

alfa-cipermetrin 

 

Fastac 100 EC 0,075 L/ha 14 dni Na kapusnicah (zelju, 

brstičnem ohrovtu, brokoliju, 

ohrovtu):S sredstvom se 

lahko na isti površini tretira 

največ dva krat v eni rastni 

dobi. Tretira se, ko je 

presežen prag škode, pri 

čemer je potrebno upoštevati 

karenco. Ne priporoča se 

tretiranja nad 25°C. 

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi 

nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru 

uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v 

večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.       

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN 
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