
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor                                                                         
tel.: (02) 228 49 00,  fax: (02) 251 94 82                                                                          
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,                                                                           
http://www.kmetijski-zavod.si/ 

 

                                                                                   

 

OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC 

Datum: 30. 4. 2018 

Vremenske razmere v drugi polovici aprila so omogočale 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. 

 

V zadnjem tednu ugotavljamo povečan nalet metuljčkov kapusove sovke. Odloženih jajčec in gosenic 

še nismo odkrili zato priporočamo, da v naslednjih dneh natančno pregledate posevke na prisotnost 

gosenic. V primeru preseženega praga škodljivosti (1 gosenica / rastlino) lahko uporabite sledeče 

insekticide:  

aktivna snov pripravek odmerek karenca  Registriran za: 

Opombe: 

lambda - cihalotrin Karate zeon 5 

CS 

0,2 L/ha 21 dni Zelje, brstični ohrovt za 

manjše uporabe v 

kitajskem zelju in cvetači. 

Uporaba ob pojavu 

škodljivih žuželk. 

Sredstvo se lahko uporabi 

največ dvakrat v eni rastni 

sezoni. Sredstvo je 
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nevarno za čebele. Z njim 

se ne sme tretirati rastlin 

med cvetenjem. 

tebufenozid 

 

Mimic 0,3 - 0,4 

l/ha 

14 dni Kapusnice. Škropi se 

enkrat letno v času, ko se 

pričnejo izlegati gosenice, 

višji odmerki pa so 

namenjeni za uporabo po 

končanem izleganju 

gosenic. 

indoksakarb 

 

Steward 85 g/ha 3 dni Zelju, cvetači, brstičnem 

ohrovtu, rdečem zelju in 

brokoliju. Tretirati se 

začne med fazo izleganja 

jajčec ali na začetku 

razvoja ličink. V eni rastni 

dobi se ga uporablja 

največ tri krat v razmaku 7 

dni. 

emamektin 

 

Affirm 1,5 kg/ha 3 dni Zelje, brokoli in cvetača 

na prostem. Tretira se od 

fenološke faze začetka 

oblikovanja glavic do 3 

dni pred pobiranjem 

pridelka (BBCH 41-49). 

Prvo tretiranje se izvede 

takoj, ko se izležejo prve 

gosenice in še preden se te 

zarijejo v glavice. 

Tretiranje se po potrebi 

ponavlja v tedenskih 

razmakih. Sredstvo se sme 

na istem zemljišču 

uporabiti največ tri krat v 

eni rastni dobi. 

azadirahtin A 

 

Neemazal-T/S 3,0 L/ha 3 dni Na zelju, ohrovtu in 

brstičnem ohrovtu na 

prostem. Tretiramo ob 

pojavu prvih škodljivcev, 

tretiranje po potrebi čez 7 

– 14 dni ponovimo; 

uporabljamo ga največ 2 

krat v eni rastni dobi. 

beta-ciflutrin 

 

Bulldock EC 25 0,3 - 0,5 

L/ha 

7 dni V glavnatem zelju, 

kitajskem zelju in ohrovtu. 

Sredstvo se na istem 

zemljišču lahko uporabi 

največ dvakrat v eni rastni 

sezoni. 

BacillusThuringhiensis 

var. Kurstaki 

Lepinox plus 1 kg/ha Ni potrebna Tretira se v času izleganja 

jajčec oziroma v fazi 
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mladih ličink (prva in 

druga stopnja razvoja). Po 

potrebi se tretiranje ponovi 

čez 7-10 dni. 

lambda-cihalotrin Karis 10 CS 0,05 L/ha 21 dni za 

zelje, za 

brstični 

ohrovt; 10 

dni za listnati 

ohrovt in 

brokoli; 7 

dni za 

cvetačo 

V brstičnem ohrovtu, 

zelju, cvetači, ohrovtu in 

brokoliju (vključno s sorto 

calabrese) Tretira se, ko je 

prag škodljivosti presežen. 

V eni rastni sezoni se ga 

lahko na istem zemljišču 

uporabi 2 krat v 10 

dnevnem časovnem 

intervalu. 

Bacilus 

Thuringiensis 

Var. Aizawai 

Agree WG 1 kg/ha. Ni potrebna Kapusnice. Prvo tretiranje 

se opravi, ko se izležejo 

prve ličinke škodljivih 

metuljev (od BBCH 09). S 

sredstvom se lahko na 

istem zemljišču tretira 

največ tri krat v eni rastni 

dobi, v časovnem intervalu 

7 dni. 

klorantraniliprol Coragen 

Prepovedan na 

VVOI in 

območjih NUV 

za vključene v 

KOPOP 

125 mL/ha, 

ob porabi 

vode 300 - 

800 L/ha  

za cvetačo, 

brokoli, 

glavnato 

zelje in 

ohrovt 1 dan. 

Za cvetačo, brokoli, 

glavnato zelje in 

ohrovt.Tretira se od 

fenološke faze 

razgrnjenega drugega lista 

do konca rasti (BBCH 12 

do 49), ob upoštevanju 

karence. V cvetači, 

brokoliju, glavnatem zelju 

in ohrovtu sta dovoljeni 

dve tretiranji v eni rastni 

sezoni v intervalu, ki ne 

sme biti krajši od 14 dni. 

Tretira se v času izleganja 

jajčec oziroma takoj, ko se 

iz jajčec začnejo izlegat 

prve ličinke 

 

Na prehranskih vabah so se ujele prve kapusove muhe, prav tako smo že odkrili prva odložena jajčeca 

v klobučevini. 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 škodljivca. 

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN 
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