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OBVESTILO O VARSTVU PETRŠILA IN ZELENE 

 

Na zeleni opažamo pojav listne pegavosti zelene, na peteršilju pa listno pegavost peteršilja. Obe bolezni se 

pojavljati na listih kot rumenosive do rjave pege. Kot posledica okužb se listje prične sušiti. Za zatiranje je 

mogoče uporabiti Score 250 EC v 0,5 L/ha (samo za gomoljno in belušno zeleno peteršilj za listje) ali Ortiva 

v 1,0 L/ha (samo za gomoljno in belušno zeleno in peteršilj samo za koren, brez listja) ali Signum v 1,0 kg/ha 

(peteršilj za pridelavo korena)    
 

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 

 

 

OBVESTILO O VARSTVU KORENJA 

Na listih korenja opažamo pojav korenjevega listnega ožiga. Na listih se pojavljajo svetlo rumene 

pege, ki posivijo, rob peg ostane rumen, nato listi počrnijo in se posušijo. Bolezen se pojavlja samo na 

posameznih sortah, zato priporočamo pregled posevkov.  

Za zatiranje je mogoče uporabiti sledeče fungicide: 
aktivna snov  pripravek odmerek karenca (dni) opombe 

azoksistrobin Ortiva 1 l/ha 14 dni  Škropimo, ko je napadeno 1-

2% listne površine. Tretira se 

največ 2 krat v eni sezoni.  

iprodion Rovral aquaflo 1,5 L/ha 27 dni Tretira se ob pojavu prvih 

znakov bolezni, največ 4 krat 

letno, v 10 do 14 dnevnih 

presledkih. 

boskalid + 

piraklostrobin 

Signum 0,75 do 1 

kg/ha 

14 dni Tretirati je dovoljeno največ 

dvakrat v eni rastni dobi, v 

časovnem intervalu 7-14 dni. 

fludioksonil + 

ciprodinil 

Swich 62,5 WG 0,8 kg/ha 7 dni Tretira se lahko od pojava 

četrtega pravega lista dalje 

(BBCH 14),največ trikrat v eni 

rastni dobi, razmik med 

tretiranji mora biti najmanj 12 

dni. 

http://www.kmetzav-mb.si/
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fluopiram + 

tebukonazol 

Luna experience 1,0 L/ha 14 dni Tretirati se začne od razvojne 

faze, ko se začne večati obseg 

korena, do razvojne faze, ko je 

konec večanja obsega korena 

(BBCH 41-49); uporabi se ga 

v razmiku 14 dni. 

Bacillus subtilis 

QST 713 

Serenade ASO 8 L/ha Ni potrebna Tretiramo v razvojnih fazah, 

ko rastlina razvija koren 

(BBCH 41 do 49), največ 6 

krat v eni rastni dobi. 

 

 

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.       
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