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Za obvladovanje bolezni in škodljivcev pri korenovkah je potrebno upoštevati, da ne gnojimo z organskimi 
gnojili v letu pridelave ter, da gnojimo s kalijem po gnojilnem načrtu, pri tem mora biti pravilno razmerje med 
fosforjevimi in kalijevimi gnojili.  
 

I KORENJE 

1 KORENJEV LISTNI OŽIG (Alternaria dauci) 

Gostiteljske rastline: Korenje. 
 
Bolezenska znamenja: Okužuje liste, stebelca in seme korenja. Prizadeti so listi, po okužbi se na njih pojavijo 
majhne svetlo rumene pege (1-2 mm), ki posivijo, rob peg ostane rumen. Listi počrnijo, so videti kot ožgani, 
od tod slovensko ime korenjev listni ožig. Pri močni okužbi se listi tudi posušijo. Na površju korena nastanejo 
nepravilno razporejene ugreznjene pege črne barve, ki imajo videz krast. 
 
Biologija: Z okuženim semenom se lahko prenese okužba v naslednje leto. Gliva se ohrani tudi na okuženem 
korenju in na okuženih rastlinskih ostankih, na saprofitski način iz tal tudi okužuje rastline. V koren gliva 
prodre, ko je temperatura nad 15°C, optimum je pri 28°C. 
 
Škoda: Bolezen se lahko pojavi jeseni, občutljivi so stari listi, ki se sušijo; na korenu pa se pojavijo kraste. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- uporaba certificiranega razkuženega semena, 
- širok kolobar, 
- odstranimo in zaorjemo vse rastlinske ostanke. 

 
Preglednica 1. Registrirani fungicidi zoper korenjev listni ožig na korenju. 

aktivna snov  pripravek Odmerek karenca (dni) opombe 

azoksistrobin 

Ortiva 

1 L/ha 

14 dni 

Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 6. 
pravi list, do razvojne faze, ko je debeljenje 
zaključeno in je koren dosegel značilno 
obliko in velikost (BBCH 16-49). S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču 
tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. 
Razmik med tretiranji mora biti najmanj 7 
dni. 

Zaftra AZT 250 SC 

Mirador 250 SC 

Zoxis 250 SC  

Chamane 10 dni 
Za zmanjševanje okužb. Dovoljeni sta 
največ 2 tretiranji v eni rastni dobi v 
intervalu 7 do 10 dni. 

boskalid + 
piraklostrobin 

Signum 
0,75 - 1 
kg/ha 

14 dni 
Tretirati je dovoljeno največ dvakrat v eni 
rastni dobi, v časovnem intervalu 7-14 dni. 

fludioksonil + ciprodinil Switch 62,5 WG 0,8 kg/ha 7 dni 

Tretira se lahko od pojava četrtega 
pravega lista dalje, največ dvakrat  v eni 
rastni dobi, razmik med tretiranji mora biti 
najmanj 12 dni. 

fluopiram + 
tebukonazol 

Luna experience 1 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 
amyloliquefaciens 
(former subtilis) 

 

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, z vsaj 5 dnevnimi 
časovnimi intervali. 

difenokonazol + 
fluksapiroksad 

Sercadis plus 1 L/ha 7 dni 

V fenološki fazi od drugega pravega 
razgrnjenega lista do faze, ko je večanje 
obsega korenin končano (BBCH 12-49). S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču v 
eni rastni sezoni tretira največ dvakrat. 
Časovni interval med tretiranji naj bo 
najmanj 7 dni, odvisno od vremenskih 
razmer. 
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Pythium oligandrum 

Polyversum 
0,1 – 0,2 

kg/ha 
1 dan 

Manjše uporabe. S sredstvom se tretira 
foliarno, na prostem. Tretira se od razvojne 
faze, ko je četrti pravi list razvit, do faze, ko 
je končano večanje obsega korena (BBCH 
14- 49). Intervali med tretiranji naj bodo 14 
dni. 

Univerzalni fungicid 

 
 

 

Slika 1: Korenjev listni ožig (Alternaria dauci); foto M. Pušenjak. 

 
 

2 LISTNA PEGAVOST / ČRNA KORENJEVA GNILOBA (Alternaria radicina) 

Gostiteljske rastline: Korenje. 
 
Bolezenska znamenja: Okužuje seme, kalčke in mlade rastline. Mlade rastlinice počrnijo na stebelcu pod 
kličnimi listi. Pojavlja se predvsem na korenju v shrambah, na listih lahko povzroči listno pegavost kot 
korenjev listni ožig. Na korenu se pojavijo pege nepravilne ali okrogle oblike, so zeleno črne barve. Notranjost 
gnilega korena je temna.  
 
Biologija: Gliva lahko živi v tleh, okužuje koren med rastjo, prenaša se z okuženim semenom. Na površini 
oblikuje črno prevleko s konidiofori in konidiji. Gliva prodre skozi rane in skozi nepoškodovano povrhnjico. 
 
Škoda: Gniloba korenov, sušenje listov. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- uporaba certificiranega razkuženega semena, 
- širok kolobar, 
- odstranimo in zaorjemo vse rastlinske ostanke, 
- shranjevanje v zračnih prostorih, kjer je temperatura 0-2°C. 
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Preglednica 2. Registrirani fungicidi  za listno pegavost na korenju. 

aktivna snov pripravek odmerek 
karenca 

(dni) 
opombe 

fludioksonil + 
ciprodinil 

Switch 62,5 WG 0,8 kg/ha 7 dni 

Tretira se lahko od pojava četrtega pravega lista 
dalje (BBCH 14), največ 2x v eni rastni dobi 
(pastinak in črni koren 3x), razmik med tretiranji 
mora biti najmanj 12 dni. 

difenokonazol + 
fluksapiroksad 

Sercadis plus 1 L/ha 7 dni 

Od drugega pravega razgrnjenega lista do faze, ko 
je večanje obsega korenin končano (BBCH 12-49), 
največ 2X v sezoni, interval med tretiranji naj bo 
najmanj 7 dni, odvisno od vremenskih razmer. 

Pythium 
oligandrum 

Polyversum 
0,1 – 0,2 

kg/ha 
1 dan 

Manjše uporabe. S sredstvom se tretira foliarno, na 
prostem. Tretira se od razvojne faze, ko je četrti 
pravi list razvit, do faze, ko je končano večanje 
obsega korena (BBCH 14- 49). Intervali med 
tretiranji naj bodo 14 dni. 

Univerzalni 
fungicid 

 
 
3 BELA GNILOBA KORENJA (Sclerotinia sclerotiorum) 
 
Gostiteljske rastline: Številne vrtnine. 
 
Bolezenska znamenja: Bolezen se pojavlja od kalitve do konca njihovega razvoja ter do gnitja korenov v 
shrambah. Rastline začnejo gniti tik nad zemljo, ter na podzemnih delih, na gnijočih delih se pojavi gosta, 
snežno bela vati podobna prevleka iz micelija gliv. Rastline hirajo, venijo in odmrejo. Hujšo škodo dela tudi na 
korenu, kjer se pojavi gniloba v skladišču. Naglo se širi v vlažnih skladiščih. 
 
Biologija: Gliva se širi na spolni in nespolni način. Prezimuje v obliki sklerocijev v tleh, tudi 10 let. V toplem in 
vlažnem vremenu, začnejo bruhati askospore, kar traja 3-4 tedne, sledijo primarne okužbe. Optimalna 
temperatura zraka za kalitev askospor je okoli 25°C. Askosopore kalivost ohranijo dolgo. Odločilen vpliv ima 
tudi vlaga. Širi se tudi z micelijem v tleh, ki nastane iz sklerocijev, oprime se lahko orodja in živali, kar služi za 
prenos na večje razdalje, ostane lahko tudi v skladiščih. Je izrazita gliva ozkega kolobarja in slabosti rasti 
rastlin. 
 
Škoda: Gniloba korenov, rastlin. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- širok kolobar, z uporabo križnic v kolobarju (biofumigacija), 
- razkuževanje tal, kjer se je pojavila bolezen, 
- primerna gostota posevka, 
- vzdrževanje dobre strukture tal,  
- medvrstno okopavanje, preprečevanje zbitosti tal med rastno dobo, 
- ob pojavu bolezni odstranimo okužene rastline z zemljo vred, 
- razkuževanje orodij, skladišč, 
- v primeru uporabe zasipnic za shranjevanje korenja moramo vsako leto spremeniti lokacijo. 

 
Preglednica 3: Registrirani fungicidi za zatiranje bele gnilobe korenja na korenju. 

aktivna snov pripravek odmerek karenca 
(dni) 

opombe 

boskalid + 
piraklostrobin 

Signum 1 kg/ha 14 dni Tretirati je dovoljeno največ 
dvakrat v eni rastni dobi, v 
časovnem intervalu 7-14 dni. 

fludioksonil + ciprodinil Switch 62,5 WG 
 

0,8 kg/ha 7 dni Tretira se lahko od pojava 
četrtega pravega lista dalje. 
Največ dvakrat v eni rastni dobi, 
razmik med tretiranji mora biti 
najmanj 12 dni. 

Difenokonatol + 
fluksapiroksad 

Sercadis plus 2 L/ha 7 dni Za zmanjševanje okužb bele 
gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), 
v fenološki fazi od drugega 
pravega razgrnjenega lista do 
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faze, ko je večanje obsega 
korenin končano (BBCH 12-49). 
Priporočena poraba vode je 200-
800 L/ha. S sredstvom se lahko 
na istem zemljišču v eni rastni 
sezoni tretira največ enkrat. 

 
 

4 PEPELOVKA KOBULNIC (Erysiphe heraclei) 
 
Gostiteljske rastline: Kobulnice (koper, korenje, peteršilj, kumina, zelena). 
 
Bolezenska znamenja: Pepelovke se razvijejo na zelenih živih organih na skoraj vseh gojenih in samoniklih 
rastlinah, iz njih črpajo hrano. V ustreznih ekoloških razmerah micelij prekrije površino napadenih rastlin, 
nastane značilna sivkastobela nežna prevleka.  
 
Biologija: Pojavlja se vse od spomladi do pozne jeseni. Bolezen se lahko razvije pri zelo nizki zračni vlagi, 
razvijajo se v suhih in vročih poletjih. Svetloba pospešuje razvoj bolezni. 
 
Škoda: Mlado listje zaostaja v rasti, listi so iznakaženi. Okuženo listje bolj izhlapeva vodo, veni, zmanjša se 
rast rastlin in s tem pridelek. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- bolj redka setev. 
 
Preglednica 4: Registrirani fungicidi  za zatiranje pepelovk kobulnic na korenju. 

aktivna snov pripravek odmerek 
karenca 

(dni) 
opombe 

azoksistrobin 

Ortiva 

1 L/ha 14 dni 

Korenje in pastinak. Tretira se od razvojne faze, 
ko je razvit 6. pravi list, do razvojne faze, ko je 
debeljenje zaključeno in je koren dosegel 
značilno obliko in velikost (BBCH 16-49). S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira 
največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med 
tretiranji mora biti najmanj 7 dni. 

Zaftra AZT 250 SC 

Zoxis 250 SC 

Mirador 250 SC 

boskalid + 
piraklostrobin 

Signum 0,75 - 1 kg/ha 14 dni 
Tretirati je dovoljeno največ dvakrat v eni rastni 
dobi, v časovnem intervalu 7-14 dni. 

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 lahko največ 2x v rastni dobi v 
razmiku 14 dni. 

Bacillus 
amyloliquefaciens 
(former subtilis) 

Serenade ASO 8 L/ha 
Ni 

potrebna 

Tretiramo v razvojnih fazah, ko rastlina razvija 
koren (BBCH 41 do 49), največ 6 krat eni rastni 
dobi. 

žveplo 
Biotip sulfo 800 SC 
– manjše uporabe 

2 L/ha 7 dni 

Tretira se preventivno ali ob pojavu prvih 
simptomov, od pojava drugega pravega lista 
dalje, do razvojne faze, ko je konec večanja 
obsega korena (BBCH 12-49). Na istem 
zemljišču v eni rastni sezoni se lahko tretira 
največ 6 krat, v razmiku 5-7 dni. 

difenokonazol + 
fluksapiroksad 

Sercadis plus 0,6 L/ha 7 dni 

V fenološki fazi od drugega pravega 
razgrnjenega lista do faze, ko je večanje 
obsega korenin končano (BBCH 12-49). S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču v eni 
rastni sezoni tretira največ dvakrat. Časovni 
interval med tretiranji naj bo najmanj 7 dni, 
odvisno od vremenskih razmer. 
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5 SIVA PEGAVOST KORENJEVEGA LISTJA (Cercospora carotae)  
 
Gostiteljske rastline: Korenje. 
 
Bolezenska znamenja: Gliva okužuje liste, listno ploskev in pecelj. Bolezenska znamenja so okrogle pege 
svetlo rjave barve s temnim robom.  
 
Biologija: Prezimuje v okuženih ostankih korenja, prenaša pa se tudi s semenom.  
 
Škoda: Ko se pege začno združevati, se lističi sušijo. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- uporaba certificiranega razkuženega semena, 
- širok kolobar, 
- odstranimo in zaorjemo vse rastlinske ostanke. 

 
Preglednica 5: Registrirani fungicidi  za zatiranje sive pegavosti korenja na korenju. 

aktivna snov pripravek odmerek 
karenca 

(dni) 
opombe 

azoksistrobin 

Ortiva 

1 L/ha 14 dni 

Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 6. pravi list, do 
faze, ko je debeljenje zaključeno in je koren dosegel 
značilno obliko in velikost (BBCH 16-49), največ 2x v eni 
rastni sezoni, z razmikom najmanj 7 dni. 

Zaftra AZT 250 SC 

Mirador 250 SC 

Pythium 
oligandrum 

Polyversum 
0,1 – 0,2 

kg/ha 
1 dan S sredstvom se tretira foliarno, na prostem. Tretira se od 

razvojne faze, ko je četrti pravi list razvit, do faze, ko je 
končano večanje obsega korena (BBCH 14- 49). Intervali 
med tretiranji naj bodo 14 dni. 

Univerzalni fungicid 

 
 
6 MEHKA BAKTERIJSKA GNILOBA (Erwinia carotovora) 
 
Gostiteljske rastline: Korenovke (korenje, zelena), kapusnice. 
 
Bolezenska znamenja: Bolezen se na korenju pojavi v skladiščih. Koren se rjavo pobarva, razkroji  in zgnije. 
 
Biologija: Bakterija prodre v koren skozi rane zaradi poškodb, tudi na poškodbah od korenjeve muhe. 
Rastline, ki jim primanjkuje bora, so bolj dovzetne za okužbo.   
 
Škoda: Bakterija prodre v koren skozi rane (poškodbe, pomanjkanje bora), koren se rjavo obarva in zgnije. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- shranjujemo le zdrave korene, 
- shranjujemo pri temperaturi pri 0°C, 
- širok kolobar, 
- razkuževanje skladišč, orodij z vročo vodo (paro). 

 
 
7 VIRUSI 
 
Pojavljajo se lahko virusi rdečice ali mozaik na listih, oslabela rast.  
 
Ukrepi: 

- Odstranjujemo prenašalce; listne uši, bolšice. 
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Slika 2: Simptomi okužbe z virusi na zeleni, foto: J. Miklavc. 

 
 
8 KORENJEVA MUHA (Chamaepsila rosae) 
 
Gostiteljske rastline: Korenovke (korenje, zelena, peteršilj) in druge kobulnice. 
 
Znaki napada: Na korenu so vidne poškodbe od žerk, ki vrtajo rove. 
 
Biologija: Srednje velike muhe, velike 4-6 mm, vitko telo, svetleče črno do temno rjavo, rdeče rjava glava z 
razmeroma majhnimi sestavljenimi očmi, rumene noge. Ima dva do tri rodove letno. Prezimi kot buba, tudi do 
30 cm globoko v tleh. Leta in odlaga jajčeca od konca maja do sredine julija, druga generacija pa leta 
septembra do oktobra. Jajčeca odlaga v razpoke v tleh zraven gostiteljskih rastlin v skupinah po 20 do 40. 
Izlegla ličinka se hrani s stranskimi koreninami in se kasneje zavrta v koren, kjer vrta rove. 

 

Gospodarska škoda: Črvivo korenje je grenko in neuporabno, ter rado gnije.  
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- sejemo zelo zgodaj ali zelo pozno, 
- rahljamo tla okoli rastlin, 
- odstranimo kobulnice v okolici, 
- polagamo zastirko okoli rastlin (pelin, vratič, sivko), 
- intercropping (mešani posevki s čebulnicami), 
- spremljanje na rumenih ploščah, 
- temeljito pobiranje ostankov korenčka. 

 
Preglednica 6: Registrirani insekticidi za zatiranje korenjeve muhe na korenju. 

aktivna snov pripravek odmerek 
karenca 

(dni) 
opombe 

klorantraniliprol 

Coragen 
Prepovedan na VVOI in 

območjih NUV za 
vključene v KOPOP. 

175 mL/ha, ob 
porabi vode 

300 - 800 L/ha 
(3 - 8 L na 100 

m2 ) 

21 dni 

v korenju za zmanjševanje 
številčnosti populacije korenjeve 
muhe. Uporaba sredstva je 
dovoljena od fenološke faze 
petega pravega lista do konca 
razvoja korena (BBCH 15 do 49), 
ob upoštevanju karence. V 
korenju sta dovoljeni dve tretiranji 
v eni rastni sezoni v intervalu, ki 
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ne sme biti krajši od 14 dni. 

ciantraniliprol Benevia 0,75 L/ha 14 dni 

S sredstvom se lahko tretira do 
tehnološke zrelosti. Po tretiranju s 
sredstvom BENEVIA se istih 
površin v istem letu ne sme 
tretirati z nobenim drugim 
sredstvom, ki vsebuje aktivno 
snov ciantraniliprol. 

 

 
Slika 3: Poškodbe od korenjeve muhe (Chamaepsila rosae), foto J. Miklavc. 

 
 
9 KORENJEVA ZAVRTALKA (Napomyza carotae) 
 
Gostiteljske rastline: Korenje. 
 
Znaki napada: Ličinke zavrtalke naredijo plitve zavite rove tik pod povrhnjico korena. Druga generacija dela 
škodo praviloma na listih. 
 
Biologija:  Prezimijo kot ličinke v korenu ali bube v tleh. Zavrtalka ima prvo generacijo od maja do junija, druga 
generacija pa od avgusta do septembra.  
 
Gospodarska škoda: Poškodbe na korenu in kasneje na listih. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- rahljamo tla okoli rastlin. 
 
 
10 KORENJEVA BOLŠICA (Trioza apicalis) 
 
Gostiteljske rastline: Korenje. 
 
Znaki napada: Bolšica povzroča skodrano listje, venenje, mlade rastline propadejo. Bolšica je lahko tudi 
prenašalec bakterije Candidatus Liberibacter solanacearum, ki se pojavlja na razhudnikovkah in na korenju. 
 
Biologija: Odrasla bolšica je zelene barve, velika 3,5 mm, nižji stadiji so oranžno zelene barve. 
 
Gospodarska škoda: Poškodbe na listih, prenašalka virusov, bakterij. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 
V Sloveniji ni registriranega sredstva za zatiranje korenjeve bolšice. 
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11 MOKASTA KORENJEVA UŠ (Semiaphis dauci), KORENJEVA LISTNA UŠ (Cavariella aegopodii)  
 
Gostiteljske rastline: Korenje, zelena, peteršilj. 
 
Znaki napada: Listne uši deformirajo liste, ki porumenijo, ob žilah najdemo drobne uši, ki so zeleno sive ali 
rumenkaste barve. 
 
Gospodarska škoda: Deformiranje listov, slaba rast, zvijanje listov, zmanjšan pridelek, prenašajo viruse. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- ne uporabljamo organskih gnojil vsaj dve leti pred setvijo korenja, 
- uporaba dušikovih gnojil v manjših obrokih, glede na rezultate talnih testov, 
- širok kolobar. 

 
Preglednica 7: Registrirani insekticidi za zatiranje uši na korenju. 

aktivna snov pripravek odmerek 
karenca 

(dni) 
opombe 

pirimikarb Pirimor 50 WG 0,75 kg/ha 7 dni 
S sredstvom se lahko na istem 
zemljišču tretira največ enkrat v eni 
rastni sezoni. 

olje oljne 
ogrščice 

Celaflor Naturen 
naravni 

insekticid za 
sadje, vrtnine in 
okrasne rastline 

- koncentrat 

20 ml / 1 
L vode oziroma v 
2% koncentraciji 

Ni potrebna 
 

Registriran na vrtninah. Tekom rastne 
dobe se izvede prvo tretiranje ob 
pojavu škodljivcev. Za optimalno 
delovanje sredstva je treba tretiranje 
ponoviti v 7 do 10 dnevnih razmikih. 
Uporaba zgodaj zjutraj ali zvečer, ko so 
temperature zraka pod 25 °C. 

Celaflor Naturen 
naravni 

insekticid za 
sadje, vrtnine in 
okrasne rastline 

- razpršilka 

 

Registriran na vrtninah. Tekom rastne 
dobe se izvede prvo tretiranje ob 
pojavu škodljivcev. Za optimalno 
delovanje sredstva je treba tretiranje 
ponoviti v 7 do 10 dnevnih razmikih, do 
3 tretiranja v eni rastni dobi. Uporaba 
zgodaj zjutraj ali zvečer, ko so 
temperature zraka pod 25 °C. 

 

 

Slika 4: Deformirani listi od listnih uši, foto: J. Miklavc. 
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12 TALNI ŠKODLJIVCI – STRUNE 
 
Gostiteljske rastline: Številne vrtnine, poljščine. 
 
Znaki napada: Izvrtine v korenovkah. 
 
Biologija: Strune so ličinke hroščev pokalic. Poznamo več različnih vrst iz rodu Agriotes, samice hroščev 
odlagajo jajčeca v poraščena tla, razvoj strun traja v tleh od 2 do 4 leta, v tem času se najbolj intenzivno 
prehranjujejo s koreninami v tleh. Prezimijo globoko v tleh tudi do 50 cm, spomladi ko se zemlja ogreje, 
prilezejo do globine korenin, jeseni se spet zarijejo globlje v tla, kjer prezimijo, spomladi se zabubijo, odrasli 
hrošči izletajo poleti. 
 
Gospodarska škoda: Zaradi izvrtin v korenu slabša rast ter propad mladih rastlin. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- uporaba entomopatogenih ogorčic, 
- uporaba križnic v kolobarju (biofumigacija), 
- nastavljanje vab (krompir, jabolko, nakaljena žita), 
- ne sejemo korenja na preorano ledino, 
- večkrat obdelamo tla. 

 
 
13 KORENJEVA OGORČICA (Heterodera carotae) 
 
Gostiteljske rastline: Gojeno in samoniklo korenje. 
 
Znaki napada: Koren zaostaja v rasti, deformiran, olesenel, rdečerumene pege na listih. 
 
Biologija: Zahteva specifične temperaturne razmere. Pogosto ima le en rod letno, ko je rastna sezona dolga in 
se na rastišču zvrsti zaporedoma več gostiteljski vrst, razvije tudi štiri rodove. Ličinke, ki parazitirajo 
gostiteljske rastline, se izležejo iz jajčec, ki jih samice izležejo (okoli 160) v jajčno vrečko. Za izleganje ličink 
morajo biti zagotovljene ustrezne razmere, stimulirajoči koreninski izločki, zadostna vlažnost in temperatura 
tal med 15 in 20°C. Pomembna je tudi starost cist, saj se ličinke iz jajčec manj kot dva meseca starih cist 
redkokdaj izležejo. Celoten življenjski krog korenčkove ogorčice traja 26 dni pri temperaturi 20°C. 
 
Gospodarska škoda: Oslabele rastline. 
 
Obvladovanje 
Agrotehnični ukrepi: 

- kolobar. 
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II ZELENA 

1 LISTNA PEGAVOST ZELENE (Septoria apiicola) 
 
Gostiteljske rastline: Zelena. 
 
Bolezenski znaki: Na listih zelene se pojavijo rumeno sive do rjave pege, list se začne sušiti. 
 
Biologija: Ugodne vremenske razmere za razvoj bolezni so visoka zračna vlaga, temperature 20-25°C. 
 
Gospodarska škoda: Sušenje listov. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- uporaba certificiranega razkuženega semena, 
- pester kolobar, 
- odstranimo in zaorjemo vse rastlinske ostanke. 

 
Preglednica 8: Registrirani fungicidi za zatiranje listne pegavosti zelene na zeleni. 

aktivna snov pripravek odmerek karenca (dni) opombe 

azoksistrobin 

Ortiva 

1 L/ha 14 dni 

Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 6. pravi 
list, do razvojne faze, ko je debeljenje 
zaključeno in je koren dosegel značilno obliko 
in velikost (BBCH 16-49). S sredstvom se 
lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat 
v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranji mora 
biti najmanj 14 dni. 

Zaftra AZT 250 SC 

Mirador 250 SC 

Zoxis 250 SC 

difenokonazol 

Score 250 EC 

0,5 L/ha 

14 dni 

Tretira se od razvojne faze, ko je doseženih 40 
% pričakovane listne mase oz. premera 
gomolja, do razvojne faze, ko je doseženih 80 
% pričakovane listne mase oz. premera 
gomolja, (BBCH 44-48), največ 2-krat v eni 
rastni sezoni, z najmanj 14-dnevnim razmikom 
med tretiranjema. 

Mavita 250 EC 

Difcor 250 EC – za 
manjše uporabe 

0,2 L/ha 

Gomoljna zelena. Tretira se, ko se pojavijo prvi 
simptomi oziroma najpozneje do 14 dni pred 
spravilom pridelka. Na istem zemljišču se v eni 
rastni sezoni lahko tretira največ 3 krat, v 
razmiku 14 dni. Opozorilo: Uporaba listja in 
stebel gomoljne zelene, ki je bila tretirana s 
tem fitofarmacevtskim sredstvom, za prehrano 
ni dovoljena. 

Pythium 
oligandrum 

Polyversum 
0,1 – 0,2 

kg/ha 
1 dan 

Gomoljna zelena. S sredstvom se tretira 
foliarno, na prostem. Tretira se od razvojne 
faze, ko je četrti pravi list razvit, do faze, ko je 
končano večanje obsega korena (BBCH 14- 
49). Intervali med tretiranji naj bodo 14 dni. 

Univerzalni fungicid 
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Slika 5: Listna pegavost zelene na listju zelene (Septoria apii), foto: J. Miklavc. 

 
 
2 SIVA PEGAVOST LISTJA ZELENE (Cercospora apii) 
 
Gostiteljske rastline: Zelena. 
 
Bolezenski znaki: Na listih zelene nastanejo rumenkaste okrogle pege, premera 1 cm ali več. Pege kmalu 
porjavijo. V vlažnem vremenu postane sredina pege sivkaste barve, na listnih pecljih so pege podolgovate.  
 
Biologija: Gliva se čez zimo ohrani na okuženih ostankih kobulnic, verjetno se prenaša tudi s semenom. 
Piknospore prodirajo v list skozi listne reže. Pri temperaturi od 15 do 20°C se oblikuje največ konidijev. 
 
Gospodarska škoda: Zaradi sušenja listov je zmanjšana rast zelene. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- uporaba 3-4 leta starega semena, 
- uporaba certificiranega razkuženega semena , 
- širok kolobar. 

 
Preglednica 9: Registrirani fungicidi za zatiranje sive listne pegavosti na zeleni. 

aktivna snov pripravek odmerek karenca (dni) opombe 

azoksistrobin 

Ortiva 

1 L/ha 14 dni 

Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 6. pravi list, do 
razvojne faze, ko je debeljenje zaključeno in je koren 
dosegel značilno obliko in velikost (BBCH 16-49). S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 
dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranji mora 
biti najmanj 14 dni. 

Zaftra AZT 250 SC 

Mirador 250 EC 

Pythium 
oligandrum 

Polyversum 
0,1 – 0,2 

kg/ha 
1 dan 

Gomoljna zelena. S sredstvom se tretira foliarno, na 
prostem. Tretira se od razvojne faze, ko je četrti pravi 
list razvit, do faze, ko je končano večanje obsega 
korena (BBCH 14- 49). Intervali med tretiranji naj bodo 
14 dni. 

Univerzalni fungicid 

 
 
3 RJA ZELENE (Puccinia apii) 
 
Gostiteljske rastline: Zelena. 
 
Bolezenski znaki: Na listih zelene so vidne svetle pege, na spodnji strani nastanejo zimske spore.  
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Biologija: Na spodnji strani listov nastanejo rjavkasti uredosorusi, iz katerih se prašijo uredospore. Na zgornji 
strani listov nastanejo svetle pege. Na spodnji strani listov nastanejo v črno rjavih televtosorusih zimske spore 
- televtospore. 
 
Gospodarska škoda: Sušenje listov, zmanjšan pridelek. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- širok kolobar. 
 
 
4 BELA GNILOBA ZELENE (Sclerotinia sclerotiorum) 
 
Gostiteljske rastline: Vrtnine. 
 
Bolezenska znamenja: Bolezen se pojavlja od kalitve do konca njihovega razvoja ter do gnitja gomoljev v 
shrambah. Rastline začnejo gniti tik nad zemljo, ter na podzemnih delih, na gnijočih delih se pojavi gosta, 
snežno bela vati podobna prevleka iz micelija gliv. Rastline hirajo, venijo in odmrejo. Hujšo škodo dela tudi na 
gomolju, kjer se pojavi gniloba v skladišču. Naglo se širi v vlažnih skladiščih. 
 
Biologija: Gliva se širi na spolni in nespolni način. Prezimuje v obliki sklerocijev v tleh; ohrani se  tudi do 10 let. 
V toplem in vlažnem vremenu, začnejo bruhati askospore, kar traja 3-4 tedne, sledijo primarne okužbe. 
Optimalna temperatura zraka za kalitev askosporje okoli 25°C, dolgo ohranijo kalivost. Odločilen vpliv ima tudi 
vlaga. Širi se tudi z micelijem v tleh, ki nastane iz sklerocijev, oprime se lahko orodja, živali, kar služi za 
prenos na večje razdalje, lahko ostane tudi v skladiščih. Je izrazita gliva ozkega kolobarja in slabosti rasti 
rastlin. 
 
Škoda: Gniloba gomoljev in cele rastline. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- pester kolobar, z uporabo križnic v kolobarju (biofumigacija), 
- razkuževanje tal, kjer se je pojavila bolezen, 
- redka setev, 
- vzdrževanje dobre strukture tal, 
- medvrstno okopavanje, preprečevanje zbitosti tal med rastno dobo, 
- ob pojavu bolezni odstranimo okužene rastline z zemljo vred, 
- razkuževanje orodij, skladišč, 
- v primeru uporabe zasipnic, jim vsako leto spremenimo lokacijo. 

 
Preglednica 10: Registrirani fungicidi  za zatiranje bele gnilobe zelene na zeleni. 

aktivna snov pripravek odmerek karenca (dni) opombe 

Bacillus 
amyloliquefaciens 
(former subtilis) str. 
QST 713subtilis 

Serenade aso 
– manjše 
uporabe 

8 L /ha Ni potrebna. 

Gomoljna zelena. Ob porabi vode 200-800 
L/ha. Na istem zemljišču je dovoljenih do šest 
tretiranj v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od 
razvitega drugega pravega lista do končanega 
večanja obsega korenin (BBCH 12-49). 

 
  
5 ZELENINA MUHA (Euleia heraclei) 
 
Gostiteljske rastline: Zelena, luštrek, peteršilj, pastinak, korenje, ostale kobulnice. 
 
Znaki napada: Žerke naredijo mehurjaste rove v listih, povrhnjica lista ostane nepoškodovana, listi se 
posušijo. Simptome lahko zamenjamo z glivično okužbo. 
 
Biologija: Muha je velika 5 mm, rumena glava, telo rjasto rumeno do črno, na krilih črne prečne proge. Ličinke 
(žerke) bele barve, 6-7 mm, zabubi se v tleh. Prezimijo bube v tleh. Zelenina muha ima tri do štiri rodove 
letno; prvi rod leta že od marca naprej. Samice odlagajo jajčeca na liste, v katerih nato ličinke naredijo 
mehurjaste rove. 
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Gospodarska škoda: Poškodbe na listih, suhi listi celotne rastline, velika škoda nastane na sadikah. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- spremljanje na rumene lepljive pasti, 
- odstranjevanje in uničenje napadenih listov, 
- pokrivanje posevkov. 

 
Preglednica 11: Registrirani fungicidi  za zatiranje zelenine muhe na zeleni. 

aktivna snov pripravek odmerek karenca (dni) opombe 

lambda-cihalotrin 
Karate zeon 5 

CS 
0,15 L/ha 7 dni 

Zatiranje grizočih in sesajočih žuželk. 

 

  

Slika 7: Zelenina muha (Euleia heraclei), foto: M. Pušenjak. 

 

 
Slika 6: Imago zelenine muhe (Eulei aheraclei) na rumeni lepljivi plošči, foto: J. Miklavc. 

 

 
6 MOKASTA KORENJEVA UŠ (Semiaphis dauci), KORENJEVA LISTNA UŠ (Cavariella aegopodii) 
 
Gostiteljske rastline: Korenje, zelena, peteršilj. 
 
Znaki napada: Listne uši deformirajo liste, ki porumenijo. Ob žilah najdemo drobne uši, ki so zeleno sive ali 
rumenkaste barve. 
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Gospodarska škoda: Deformiranje listov, slaba rast, zvijanje listov. 
 
Obvladovanje 
Agrotehnični ukrepi: 

- ne uporabljamo organskih gnojil vsaj dve leti pred setvijo korenja, 
- uporaba dušikovih gnojil v manjših obrokih, glede na rezultate talnih testov, 
- širok kolobar. 

 
Preglednica 12: Registrirani insekticidi za zatiranje listnih uši na zeleni. 

aktivna snov pripravek odmerek 
karenca 

(dni) 
opombe 

olje oljne 
ogrščice 

Celaflor Naturen 
naravni insekticid za 

sadje, vrtnine in 
okrasne rastline - 

koncentrat 

20 mL/ 1 
L vode 

oziroma v 
2% 

koncentraciji 
Ni potrebna 

 

Registriran na vrtninah. Tekom rastne dobe se 
izvede prvo tretiranje ob pojavu škodljivcev. Za 
optimalno delovanje sredstva je treba tretiranje 
ponoviti v 7 do 10 dnevnih razmikih. Uporaba 
zgodaj zjutraj ali zvečer, ko so temperature 
zraka pod 25 °C. 

Celaflor Naturen 
naravni insekticid za 

sadje, vrtnine in 
okrasne rastline - 

razpršilka 

 

Registriran na vrtninah. Tekom rastne dobe se 
izvede prvo tretiranje ob pojavu škodljivcev. Za 
optimalno delovanje sredstva je treba tretiranje 
ponoviti v 7 do 10 dnevnih razmikih, do 3 
tretiranja v eni rastni dobi. Uporaba zgodaj 
zjutraj ali zvečer, ko so temperature zraka pod 
25 °C. 

lambda-
cihalotrin 

Karate zeon 5 CS 0,15 L/ha 7 dni 
Zatiranje listnih uši in drugih grizočih in sesajočih 
žuželk. 
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III PETERŠILJ 

1 LISTNA PEGAVOST PETERŠILJA (Septoria petrosellini, Septoria apiicola) 
 
Gostiteljske rastline: Peteršilj. 
 
Bolezenski znaki: Na listih peteršilja se pojavijo rumeno sive do rjave pege, posute s piknidiji. Listi se posušijo. 
 
Biologija: Ugodne vremenske razmere za razvoj bolezni so visoka zračna vlaga in temperature 20-25°C. 
 
Gospodarska škoda: Sušenje listov.  
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- širok kolobar, 
- odstranimo in zaorjemo vse rastlinske ostanke, 
- razkuženo seme. 

 
Preglednica 13: Registrirani fungicidi za zatiranje listne pegavosti peteršilja na peteršilju. 

aktivna snov pripravek odmerek 
karenca 

(dni) 
opombe 

azoksistrobin 

Zoxis 250 SC 

1 L/ha 14 dni 

Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 6. Pravi list, 
do razvojne faze, ko je rastlina dosegla tehnološko 
in fiziološko zrelost (BBCH 16 – 49). Tretira se lahko 
največ dvakrat v rastni dobi, z razmikom najmanj 14 
dni. 

Ortiva Peteršilj za pridelavo korena. Tretira se od razvojne 
faze, ko je razvit 6. pravi list, do razvojne faze, ko je 
debeljenje zaključeno in je koren dosegel značilno 
obliko in velikost (BBCH 16-49). S sredstvom se 
lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni 
rastni sezoni. Razmik med tretiranji mora biti 
najmanj 14 dni. 

Zaftra AZT 250 SC 

Mirador 250 SC 

difenokonazol 

Score 250 EC – 
manjše uporabe 

0,5 L/ha 14 dni 

Peteršilj za listje. Tretira se v fazi razvoja 
vegetativnih delov rastlin, primernih za pridelek 
(BBCH 40 – 49). Največ 2-krat v eni rastni sezoni, z 
najmanj 14-dnevnim razmikom med tretiranjem. 

Mavita 250 EC 

boskalid + 
piraklostrobin 

Signum – manjše 
uporabe 

1 kg/ha 14 dni 

Registriran na peteršilju za pridelavo korenja. Tretira 
se od fenološke faze razvitega petega lista (BBCH 
15), na začetku okužbe oziroma ob pojavu prvih 
vidnih simptomov bolezni. Na istem zemljišču sta 
dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmik med 
tretiranji naj bo 10-14 dni. 

  
 
2 PEPELOVKA KOBULNIC (Erysiphe heraclei) 

 
Gostiteljske rastline: Kobulnice (koper, korenje, peteršilj, kumina, zelena). 
 
Bolezenska znamenja: Pepelovke se razvijejo na zelenih živih organih na skoraj vseh gojenih in samoniklih 
rastlinah, iz njih črpajo hrano. V ustreznih ekoloških razmerah micelij prekrije površje napadenih rastlin, 
nastane značilna sivkastobela  nežna prevleka.  
 
Biologija: Pojavlja se vse od spomladi do pozne jeseni. Bolezen se lahko razvije pri zelo nizki zračni vlagi (v 
suhih in vročih poletjih). Svetloba pospešuje razvoj bolezni. 
 
Škoda: Mlado listje zaostaja v rasti, oblika je večinoma iznakažena. Okuženo listje hitreje izhlapeva vodo, 
veni, zmanjša se rast rastlin in s tem pridelek. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- redka setev. 
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Preglednica 14: Registrirani fungicidi  za zatiranje pepelovk kobulnic na peteršilju. 

aktivna snov pripravek odmerek karenca (dni) opombe 

žveplo 

Thiovit jet 3 kg/ha 3 dni 

Uporaba pri peteršilju za koren. Tretira se v času od 
razvitega drugega pravega lista dalje. S sredstvom se 
lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni 
rastni dobi. Razmik med posameznimi tretiranji naj bo 
7-14 dni in ga je potrebno prilagoditi glede na pogoje 
za razvoj bolezni. 

Biotip sulfo 800 
SC – manjše 

uporabe 
2 L/ha 7 dni 

Peteršilj za koren. Tretira se preventivno ali ob pojavu 
prvih simptomov, od pojava drugega pravega lista 
dalje, do razvojne faze, ko je konec večanja obsega 
korena (BBCH 12-49). Na istem zemljišču v eni rastni 
sezoni se lahko tretira največ 6 krat, v razmiku 5-7 
dni. 

boskalid + 
piraklostrobin 

Signum – manjše 
uporabe 

1 kg/ha 14 dni 

Registriran na peteršilju za pridelavo korena. Tretira 
se od fenološke faze razvitega petega lista (BBCH 
15), na začetku okužbe oziroma ob pojavu prvih 
vidnih simptomov bolezni. Na istem zemljišču sta 
dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Razmak med 
tretiranji naj bo 10-14 dni. 

difenokonazol 

Mavita 250 EC – 
manjše uporabe 

0,5 L/ha 14 dni 

Peteršilj za listje. Tretira se v fazi razvoja vegetativnih 
delov rastlin, primernih za pridelek (BBCH 40-49), 
največ 2-krat v eni rastni sezoni, z najmanj 14-
dnevnim razmikom med tretiranjema. 

Score 250 EC – 
manjše uporabe 

Difenzone – 
manjše uporabe 

difenokonazol 
+ 

fluksapiroksad 
Sercadis plus 0,6 L/ha 7 dni 

Peteršilj za koren. V fenološki fazi od drugega 
pravega razgrnjenega lista do faze, ko je večanje 
obsega korenin končano (BBCH 12-49). S sredstvom 
se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira 
največ dvakrat. Časovni interval med tretiranji naj bo 
najmanj 7 dni, odvisno od vremenskih razmer. 

 
 

3 LISTNA PEGAVOST (Alternaria radicina var. petroselini) 
 

Gostiteljske rastline: Peteršilj. 
 
Bolezenska znamenja: Na peteršiljevih listih in steblih povzroča nepravilne črnkaste pege.  
 
Biologija: Gliva lahko živi v tleh, okužuje liste.  
 
Škoda: Sušenje listov. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- širok kolobar, 
- odstranimo in zaorjemo vse rastlinske ostanke. 

 
Preglednica 15: Registrirani fungicidi  za listno pegavost na peteršilju. 

aktivna snov pripravek odmerek karenca 
(dni) 

opombe 

fludioksonil + 
ciprodinil 

Switch 62,5 WG 
0,8 kg/ha 7 dni 

Samo za peteršilj za pridelavo korena. Tretira se lahko od 
pojava četrtega pravega lista dalje, največ trikrat v eni 
rastni dobi, razmik med tretiranji mora biti najmanj 12 dni. 

difenokonazol 
+ 
fluksapiroksad 

Sercadis plus 

1 L/ha 7 dni 

Peteršilj za koren. V fenološki fazi od drugega pravega 
razgrnjenega lista do faze, ko je večanje obsega korenin 
končano (BBCH 12-49). S sredstvom se lahko na istem 
zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ dvakrat. Časovni 
interval med tretiranji naj bo najmanj 7 dni, odvisno od 
vremenskih razmer. 

boskalid + 
piraklostrobin 

Signum – 
manjše uporabe 

0,75 kg/ha 14 dni 
Registriran na peteršilju za pridelavo korena na prostem. 
Tretira se na začetku okužbe oziroma ob pojavu prvih 
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vidnih simptomov bolezni. Na istem zemljišču sta dovoljeni 
2 tretiranji v eni rastni dobi.  

difenokonazol 

Mavita 250 EC – 
manjše uporabe 

0,5 L/ha 14 dni 

Peteršilj za listje. Tretira se v fenološki fazi razvoja 
vegetativnih delov rastlin, primernih za pridelek (BBCH 40- 
49). Na istem zemljišču se s sredstvom lahko peteršilj 
tretira največ dva krat v eni rastni dobi v najmanj 14-
dnevnem razmiku med tretiranjema. 

Difcor 250 EC – 
manjše uporabe 

V peteršilju za koren in listje. V razvojni fazi, ko je razvitih 
devet ali več pravih listov, do najpozneje do 14 dni pred 
spravilom pridelka (BBCH 19-89). Na istem zemljišču se v 
eni rastni sezoni lahko tretira največ 3x, v razmiku 14 dni, 
od tega največ 2x v fazi BBCH 19-39. 

Difenzone – 
manjše uporabe 

Peteršilj za listje. Tretira se v fenološki fazi razvoja 
vegetativnih delov rastlin, primernih za pridelek (BBCH 40- 
49). Na istem zemljišču se s sredstvom lahko peteršilj 
tretira največ dva krat v eni rastni dobi v najmanj 14-
dnevnem razmiku med tretiranjema. 

Score 250 EC – 
manjše uporabe 

Peteršilj za listje. Tretira se v fenološki fazi razvoja 
vegetativnih delov rastlin, primernih za pridelek (BBCH 40- 
49). Na istem zemljišču se s sredstvom lahko peteršilj 
tretira največ dva krat v eni rastni dobi v najmanj 14-
dnevnem razmiku med tretiranjema. 

 
 
4 BELA GNILOBA PETERŠILJA  (Sclerotinia sclerotiorum) 

 
Gostiteljske rastline: Številne vrtnine. 
 
Bolezenska znamenja: Bolezen se pojavlja od kalitve do konca njihovega razvoja ter do gnitja korenov v 
shrambah. Rastline začnejo gniti tik nad zemljo, ter na podzemnih delih, na gnijočih delih se pojavi gosta, 
snežno bela vati podobna prevleka iz micelija gliv. Rastline hirajo, venijo in odmrejo. Večjo škodo dela tudi na 
korenu, kjer se pojavi gniloba v skladišču. Naglo se širi v vlažnih skladiščih. 
 
Biologija: Gliva se širi na spolni in nespolni način. Prezimuje v obliki sklerocijev v tleh, tudi do 10 let. V toplem 
in vlažnem vremenu začnejo bruhati askospore, kar traja 3-4 tedne, sledijo primarne okužbe. Optimalna 
temperatura zraka za kalitev askospor je okoli 25°C. Askospore kalivost ohranijo dolgo. Odločilen vpliv ima 
tudi vlaga. Širi se tudi z micelijem v tleh, ki nastane iz sklerocijev. Oprime se lahko orodja in živali, kar služi za 
prenos na večje razdalje, ostane lahko tudi v skladiščih. Je izrazita gliva ozkega kolobarja in slabosti rasti 
rastlin. 
 
Škoda: Gniloba korenov, rastlin. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- širok kolobar, z uporabo križnic v kolobarju (biofumigacija), 
- razkuževanje tal, kjer se je pojavila bolezen , 
- redka setev, 
- vzdrževanje dobre strukture tal, 
- medvrstno okopavanje, preprečevanje zbitosti tal med rastno dobo, 
- ob pojavu bolezni odstranimo okužene rastline z zemljo vred, 
- razkuževanje orodij, skladišč, 
- v primeru uporabe zasipnic, jim vsako leto spremenimo lokacijo. 

 
Preglednica 16: Registrirani insekticidi za zatiranje bele gnilobe na peteršilju 

aktivna snov pripravek odmerek karenca (dni) opombe 

fludioksonil + ciprodinil Switch 62,5 WG 0,8 kg/ha 7 dni 

Samo za peteršilj za pridelavo 
korena. 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. 

difenokonazol + Sercadis plus 2 L/ha 7 dni Peteršilj za koren, v fenološki fazi od 
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fluksapiroksad drugega pravega razgrnjenega lista 
do faze, ko je večanje obsega 
korenin končano (BBCH 12-49). S 
sredstvom se lahko na istem 
zemljišču v eni rastni sezoni tretira 
največ enkrat. 

boskalid + 
piraklostrobin 

Signum – manjše 
uporabe 

1 kg/ha 14 dni 

Peteršilj za koren. Tretira se od 
fenološke faze razvitega petega lista 
(BBCH 15), na začetku okužbe 
oziroma ob pojavu prvih vidnih 
simptomov bolezni. Na istem 
zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v 
eni rastni dobi. Razmak med 
tretiranji naj bo 10-14 dni. 

 
 
5 ZELENINA MUHA (Euleia heraclei) 
 
Gostiteljske rastline: Zelena, luštrek, peteršilj, pastinak, korenje, ostale kobulnice. 
 
Znaki napada: Žerke naredijo mehurjaste rove v listih, povrhnjica lista ostane nepoškodovana, listi se 
posušijo. Simptome lahko zamenjamo z glivično okužbo. 
 
Biologija: Muha je velika 5 mm, ima rumeno glavo in telo rjasto rumene do črne barve. Na krilih ima črne 
prečne proge. Ličinke (žerke) so bele barve, 6-7 mm, in se zabubijo v tleh. Prezimijo bube v tleh. Zelenina 
muha ima tri do štiri rodove letno, prvi rod leta že od marca naprej. Samice odlagajo jajčeca na liste, kjer 
ličinke nato naredijo mehurjaste rove.  
 
Gospodarska škoda: Poškodbe na listih, suhi listi celotne rastline, velika škoda nastane na  sadikah. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- spremljanje na rumene lepljive pasti, 
- odstranjevanje in uničenje napadenih listov, 
- pokrivanje posevkov. 

 

 

Slika 8: Poškodbe na listih od zelenine muhe (Euleia heraclei), foto. J. Miklavc. 

 
 
6 KORENJEVA MUHA (Chamaepsila rosae) 
 
Gostiteljske rastline: Korenovke (korenje, zelena, peteršilj) in druge kobulnice. 
 
Znaki napada: Na korenu so vidne poškodbe od žerk, ki vrtajo rove. 
 



Miklavc J., Mešl M., Matko B., Miklavc M., Lešnik L., 2021, Tehnološka navodila za varstvo vrtnin (korenovke). KGZS-zavod Maribor, Oddelek za 
varstvo rastlin Maribor 

22 
 

Biologija: Srednje velike muhe, 4-6 mm, imajo vitko, svetleče črno do temno rjavo telo in rdeče rjavo glavo z 
razmeroma majhnimi sestavljenimi očmi ter rumene noge. Ima dva do tri rodove letno. Prezimi kot buba, tudi 
do 30 cm globoko v tleh. Leta in odlaga jajčeca od konca maja do sredine julija, druga generacija pa leta 
septembra do oktobra. Jajčeca odlaga v razpoke v tleh zraven gostiteljskih rastlin v skupinah po 20 do 40. 
Izlegla ličinka se hrani s stranskimi koreninami in se kasneje zavrta v koren, kjer vrta rove. 
 
Gospodarska škoda: Črvivo korenje je grenko in neuporabno, ter rado gnije.  
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- sejemo zelo zgodaj ali zelo pozno, 
- rahljamo tla okoli rastlin, 
- odstranimo kobulnice v okolici, 
- polagamo zastirko okoli rastlin (pelin, vratič, sivko), 
- intercropping (mešani posevki s čebulnicami), 
- spremljanje na rumenih plošč, 
- temeljito pobiranje ostankov korenčka. 

 
Preglednica 17: Registrirani insekticidi za zatiranje korenjeve muhe na peteršilju. 

aktivna snov pripravek odmerek karenca (dni) opombe 

ciantraniliprol Benevia 0,75 L/ha 14 dni 

Peteršilj za koren. S sredstvom se lahko 
tretira do tehnološke zrelosti (BBCH 11-
89). Po tretiranju s sredstvom BENEVIA 
se istih površin v istem letu ne sme 
tretirati z nobenim drugim sredstvom, ki 
vsebuje aktivno snov ciantraniliprol. 

 

 

Slika 9: Ličinka korenjeve muhe (Chamaepsila rosae), foto: J. Miklavc. 

 
 
7 MOKASTA KORENJEVA UŠ (Semiaphis dauci), KORENJEVA LISTNA UŠ (Cavariella aegopodii)  
 
Gostiteljske rastline: Korenje, zelena, peteršilj. 
 
Znaki napada: Listne uši deformirajo liste, ki porumenijo, ob žilah najdemo drobne uši, ki so zeleno sive ali 
rumenkaste barve. 
 
Gospodarska škoda: Deformiranje listov, slaba rast, zvijanje listov, prenašanje virusov. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- ne uporabljamo organskih gnojil vsaj dve leti setvijo korenja, 
- uporaba dušikovih gnojil v manjših obrokih, glede na rezultate talnih testov, 
- širok kolobar. 

 
Preglednica 18: Registrirani insekticidi za zatiranje uši na peteršilju. 

aktivna 
snov 

pripravek odmerek karenca 
(dni) 

opombe 

pirimikarb Pirimor 50 WG 0,75 kg/ha 7 dni 
Peteršilj za koren. S sredstvom se lahko na 
istem zemljišču tretira največ enkrat v eni 
rastni sezoni. 

olje oljne Celaflor Naturen naravni 20 mL / 1 Ni Registriran na vrtninah. Tekom rastne dobe se 
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ogrščice insekticid za sadje, 
vrtnine in okrasne 

rastline - koncentrat 

L vode 
oziroma v 

2% 
koncentraciji 

potrebna 
 

izvede prvo tretiranje ob pojavu škodljivcev. Za 
optimalno delovanje sredstva je treba tretiranje 
ponoviti v 7 do 10 dnevnih razmikih. Uporaba 
zgodaj zjutraj ali zvečer, ko so temperature 
zraka pod 25 °C. 

Celaflor Naturen naravni 
insekticid za sadje, 
vrtnine in okrasne 
rastline - razpršilka 

 Registriran na vrtninah. Tekom rastne dobe se 
izvede prvo tretiranje ob pojavu škodljivcev. Za 
optimalno delovanje sredstva je treba tretiranje 
ponoviti v 7 do 10 dnevnih razmikih, do 3 
tretiranja v eni rastni dobi. Uporaba zgodaj 
zjutraj ali zvečer, ko so temperature zraka pod 
25 °C. 

 

 

Slika 10: Mokasta korenjeva uš (Semiaphis dauci) na listu zelene, foto: J. Miklavc. 
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IV REDKEV, REDKVICA, KOLERABICA, PODZEMNA KOLERABA, HREN 
 

 

1 KAPUSNA PLESEN (Hyaloperonospora parasitica/ Peronospora parasitica) 
 

Gostiteljske rastline: Zelje, redkev, redkvica, hren, kolerabica. 
 
Bolezenski znaki: Na zgornji strani listov mladih rastlinic nastanejo rumenkaste pegice, na spodnji strani pa 
zraste belkasta do sivkasta prevleka trosonoscev in trosov.  
 
Biologija: Optimalne razmere za razvoj bolezni so pri visoki relativni vlažnosti in temperaturah pod 16 °C. 
Gliva najpogosteje prezimuje v obliki micelija na rastlinskih ostankih. 
 
Gospodarska škoda: Okužba povzroči zaostanek v rasti. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- širok kolobar, 
- odstranimo in zaorjemo vse rastlinske ostanke. 

 
Preglednica 19: Registrirani fungicidi za zatiranje kapusove plesni na redkvici, redkvi, kolerabici in na hrenu. 

aktivna snov pripravek odmerek karenca (dni) Registrirana za: 
opombe 

azoksistrobin 

Ortiva 

1 L/ha 

14 dni za 
kolerabico in 

hren, 
7 dni za 

redkev in 
redkvico 

Redkev, redkvica, kolerabica, za manjše uporaba 
za hren. Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 6. 
pravi list, do razvojne faze, ko je debeljenje 
zaključeno in je koren dosegel značilno obliko in 
velikost (BBCH 16-49). S sredstvom se lahko na 
istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni 
sezoni. Razmik med tretiranjema mora biti najmanj 
7 dni (redkev, redkvica, hren) oz. 12 dni 
(kolerabica). 

Zaftra AZT 250 SC 

Mirador 250 SC 

fosetil + 
propamocarb 

Previcur energy 2,5 L/ha 14 dni 
Le za redkvico za zmanjševanje okužb v 
zaščitenem prostoru, tretira se največ dvakrat v 
razmiku 14 dni, takoj ko se pojavijo prvi pravi listi. 

mandipropamid Revus 0,6 L/ha 7 dni 
V redkvici gojeni na prostem. Sredstvo se lahko na 
istem zemljišču uporabi največ 2-krat v eni rastni 
dobi, v časovnem presledku najmanj 7 dni. 

 
 
2 BELA RJA KRIŽNIC (Albugo candida) 
 
Gostiteljske rastline: Redkev, redkvica, hren, kolerabica. 
 
Bolezenski znaki: Na listih se pojavijo svetlo rumene pege, kasneje so apneno bele barve. 
 
Biologija: Poznamo lokalno in sistemično okužbo. Pri lokalni okužbi nastanejo najprej na zgornji in spodnji 
strani listov svetlo rumene pege. Iz njih nastanejo letni trosi, ki so najprej sivobele barve s povrhnjico, ko pa ta 
poči, pa so apneno bele barve. Bolezen širijo spore-sporangiji. Pri lokalni okužbi nastanejo številni beli sorusi. 
Sorusi se lahko združijo in prekrijejo cel list. Zoospore lahko okužijo tudi koreniko hrena. Micelij se širi po 
koreninah. Iz takih korenin vznikle rastline so sistematično okužene. Na njih so organi iznakaženi. Na 
sistematično okuženih rastlinah ni toliko sorusov kot pri lokalni okužbi. Gliva prezimuje tudi v koreniki hrena ali 
pa kot oospore v tleh. Gliva se najmočneje širi pri bolj hladnem (15 - 20°C) in vlažnem vremenu v nižjih legah. 
Suho in toplo vreme ovira njen razvoj. 
 
Gospodarska škoda: Okuženi listi, lahko so tudi iznakaženi listni organi pri hrenu. 
 
 
 
 
 



Miklavc J., Mešl M., Matko B., Miklavc M., Lešnik L., 2021, Tehnološka navodila za varstvo vrtnin (korenovke). KGZS-zavod Maribor, Oddelek za 
varstvo rastlin Maribor 

25 
 

Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- Pri hrenu je pomembno, da izberemo zdrave potaknjence, da jih jemljemo le pri vrhu primarne 
korenine, izločimo vse obarvane, nabrekle ali razpokane potaknjence. V starem nasadu moramo 
odstraniti vse rastlinske ostanke. 

- Pri novem nasadu moramo v začetku rasti opazovati hren, okužene rastline v celoti odstranimo s 
koreninami vred. 

- Odstranimo in zaorjemo vse rastlinske ostanke pri drugih rastlinah. 
 
Preglednica 20: Registrirani fungicidi za zatiranje belo rjo križnic za redkev, redkvico, kolerabico in za hren. 

aktivna snov pripravek odmerek karenca (dni) opombe 

azoksistrobin 

Ortiva 

1 L/ha 

7 dni za redkvico 
in redkev, 

14 dni za hren in 
kolerabico 

V redkvi, redkvici in kolerabici. V 
hrenu za manjše uporabe.  Zaftra AZT 250 SC 

Mirador 250 SC 

Zoxis 250 SC 

ciazofamid 
Mildicut – manjše 

uporabe 
4 L/ha 14 dni 

Registriran le za hren. 
Tretira se, ko nastopijo pogoji za 
okužbo, časovni interval med 
tretiranji je 12 do 14 dni. Sredstvo 
se lahko na istem zemljišču v eni 
rastni dobi uporablja največ štiri krat 
v hrenu. 

boskalid + 
piraklostrobin 

Signum – manjše 
uporabe 

1 kg/ha 
14 dni za 
kolerabico 

Registriran na kolerabici. Tretira se 
od fenološke faze, ko je doseženih 
20% pričakovanega premera 
korenin (BBCH 42), oziroma na 
začetku okužbe (ob pojavu prvih 
vidnih simptomov bolezni). Na istem 
zemljišču sta dovoljeni 2 tretiranji v 
eni rastni dobi. Razmak med 
tretiranji naj bo 7-12 dni. 

 
 
3 HRENOVA LISTNA PEGAVOST (Cercospora armoraciae) 
 
Gostiteljske rastline: Hren. 
 
Znaki napada: Gliva je ozko specializirana na hren. Na listih se pojavijo drobne okrogle sivkaste pege, ki so 
razmetane po listih, listi se lahko sušijo. Pege se najprej pojavijo na spodnjih zunanjih listih, nato se okužijo 
tudi notranji listi.  
 
Biologija: Na pegah se pojavi nežna sivkasta plesniva prevleka s konidiji, ki širijo okužbo med rastno dobo. 
Čez zimo se gliva ohrani v okuženih ostankih hrena. 
 
Gospodarska škoda: Listi se začno sušiti, pridelek je zmanjšan. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi 

- uporaba zdravih korenin za nov nasad, 
- širok kolobar, 
- odstranimo in uničimo okužene ostanke rastlin. 

 
 
4 LISTNE PEGAVOSTI (Alternarija spp.) 
 
Gostiteljske rastline: Podzemna koleraba, pastinak, hren, redkev.  
 
Znaki napada: Na mladih rastlinah povzroča nožno bolezen, sive do temno vijoličaste rjave pege na starejših 
listih. 
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Biologija: Glive se prenašajo s semenom, lahko pa se dlje časa ohranjajo saprofitsko v tleh in oblikujejo spore. 
V sušnem vremenu se prenašajo z vetrom. 
 
Gospodarska škoda: 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- uporaba certificiranega razkuženega semena, 
- širok kolobar, 
- odstranimo in zaorjemo vse rastlinske ostanke, 
- redka setev, ustrezna gostota posevka, 
- gnojenje z manjšimi odmerki dušika. 

 
Preglednica 21: Registrirani fungicidi  za zatiranje listne pegavosti redkev, redkvico, kolerabico in za hren. 

aktivna snov pripravek odmerek karenca 
(dni) 

Registriran na: 
opombe 

Bacillus 
amyloliquefaciens 
(former  subtilis)  
 

Serenade ASO – 
manjše uporabe 

8 L/ha 
Ni 

potrebna 

V podzemni kolerabi, gojenih rastlinah iz družine 
redkev (črna redkev, kitajska redkev, redkvica in 
podobne varietete), hrenu. Na istem zemljišču je 
dovoljenih do šest tretiranj v eni rastni dobi, v 
razvojnih stadijih od razvitega drugega pravega lista 
do končanega večanja obsega korenin (BBCH 12-49). 

difenokonazol 
Score 250 EC 

0,5 L/ha 14 dni 
Hren. Tretira se lahko največ 2-krat v eni rastni 
sezoni, z najmanj 4-dnevnim razmikom med 
tretiranjema. 

Mavita 250 EC – za 
manjše uporabe 

ciprodinil + 
fludioksonil 

Switch 62,5 WG 0,8 kg/ha 7 dni 
Hren. Tretira se lahko največ trikrat v eni rastni dobi z 
razmikom najmanj 12 dni. 

azoksistrobin 

Ortiva 

1 L/ha 14 dni  

Koleraba, kolerabica, za manjše uporaba za hren.  

Zaftra AZT 250 SC 

Mirador 250 SC 

Zoxis 250 SC V kolerabici in za manjše uporabe v hrenu. 

boskalid + 
piraklostrobin 

Signum – manjše 
uporabe 

0,75 – 
1,5 kg/ha 

21 dni za 
hren, 14 
dni za 

kolerabico, 
7 dni za 

redkev in 
redkvico 

Registriran na kolerabici , redkvi, redkvici, hrenu.  
1,5 kg/ha – redkev, redkvica 
1 kg/ha - kolerabica 
0,75 kg/ha  -hren 

difenokonazol + 
fluksapiroksad 

Sercadis plus – 
manjše uporabe 

1 L/ha 7 dni 

Redkev, hren in podzemna koleraba. V fenološki fazi 
od dveh pravih listov do konca rasti (BBCH 12- 49). S 
sredstvom se lahko na istem zemljišču v eni rastni 
sezoni tretira največ dvakrat. Časovni interval med 
tretiranji naj bo najmanj 7 dni, odvisno od vremenskih 
razmer. 

difenokonazol 
Difcor 250 EC – 
manjše uporabe 

0,5 L/ha 14 dni 

Rumena koleraba. Tretira se v razvojni fazi, ko je 
razvitih devet ali več pravih listov, do najpozneje do 
14 dni pred spravilom pridelka (BBCH 19-89). Na 
istem zemljišču se v eni rastni sezoni lahko tretira 
največ 3 krat, v razmiku 14 dni, od tega največ 2 krat 
v fazi BBCH 19-39. 

 
 
5 PEPELOVKA (Erysiphe sp.) 

 
Gostiteljske rastline: Vrtnine. 
 
Bolezenska znamenja: Pepelovke se razvijejo na zelenih živih organih na skoraj vseh gojenih in samoniklih 
rastlinah, iz njih črpajo hrano. V ustreznih ekoloških razmerah micelij prekrije površje napadenih rastlin, 
nastane značilna sivkastobela  nežna prevleka.  
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Biologija: Pojavlja se vse od spomladi do pozne jeseni. Bolezen se lahko razvije pri zelo nizki zračni vlagi, 
razvijajo se v suhih in vročih poletjih. Svetloba pospešuje razvoj bolezni. 
 
Škoda: Mlado listje zaostaja v rasti. Okuženo listje bolj izhlapeva vodo, veni, zmanjša se rast rastlin in s tem 
pridelek. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- redka setev. 
 
Preglednica 22: Registrirani fungicidi  za zatiranje pepelovk. 

aktivna snov pripravek odmerek karenca 
(dni) 

Registriran na 
opombe 

azoksistrobin 

Ortiva 

1 L/ha 14 dni 

Kolerabica. Tretira se od razvojne faze, ko je 
razvit 6. pravi list, do razvojne faze, ko je 
debeljenje zaključeno in je koren dosegel značilno 
obliko in velikost (BBCH 16-49). S sredstvom se 
lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat v 
eni rastni sezoni v razmiku 12 dni. 

Zaftra AZT 250 SC 

Mirador 250 SC 

difenokonazol + 
fluksapiroksad 

Sercadis plus – za 
manjše uporabe 

0,6 L/ha 7 dni 

Hren, redkev in podzemna koleraba.  
V fenološki fazi od dveh pravih listov do konca 
rasti (BBCH 12-49). S sredstvom se lahko na 
istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ 
dvakrat. Časovni interval med tretiranji naj bo 
najmanj 7 dni, odvisno od vremenskih razmer. 

difenokonazol 
Difcor 250 EC – 
manjše uporabe 

0,5 L/ha 14 dni 

Hren. Tretira se v razvojni fazi, ko je razvitih devet 
ali več pravih listov, do najpozneje do 14 dni pred 
spravilom pridelka (BBCH 19-89). Na istem 
zemljišču se v eni rastni sezoni lahko tretira največ 
3 krat, v razmiku 14 dni, od tega največ 2 krat v 
fazi BBCH 19-39. 

 
 
6 BOLHAČI (Phyllotreta spp.) 
 
Gostiteljske rastline: Križnice. 
 
Znaki napada: Hrošči so veliki 1,8 - 2,5 mm. Zadnja stegna so odebeljena in v njih je posebni organ, ki 
omogoča hiter odriv in s tem skakanje bolhačev, če so ti v nevarnosti. Hrošči so sijajne, črne barve, s po eno 
podolžno-ledvičasto liso na vsaki pokrovki, navadno rumenkaste ali umazano bele barve. Ti lisi po videzu 
tvorita oklepaj. Vrsta ima v Sloveniji nekaj sorodnih vrst istega rodu, ki se med seboj le težko ločijo.  
 
Biologija: V ostankih organskih snovi v tleh, gozdni stelji, v mahovih na deblih, stelji ob živih mejah ipd. 
prezimijo odrasli hrošči. Ti že kmalu, čim posije prvo spomladansko sonce, pridejo iz prezimovališč. Hranijo se 
čez dan, na različnih križnicah. Zgodaj spomladi, ko na razpolago še ni veliko rastlin, jih najdemo na 
samoniklih križnicah ter na oljni ogrščici in oljni repici. V tem času lahko močno prizadenejo posevke obeh 
oljnic, še posebno, če so ti v bližini prezimovališč bolhačev. Kapusov bolhač se lahko hrani tudi na komaj 
kalečih rastlinah, še preden te vzniknejo iz tal. To sicer ni pogosto, dogaja pa se na rahlih tleh. Na to moramo 
biti pozorni, če sadike kapusnic vzgajamo na prostem. Po dopolnilni prehrani spomladi se bolhači parijo, nato 
pa samice postopoma odlagajo jajčeca. To obdobje traja od maja do junija. Embrionalni razvoj traja približno 
en teden, zatem pa se izležejo ličinke, ki se hranijo z objedanjem na ali v koreninah gostiteljskih rastlin. 
Škoda, ki jo povzročajo ličinke, je zaradi velikosti rastlin in prikritosti ličink v tleh vizualno zunaj manj opazna in 
je literatura posebej ne poudarja. Glede na številčnost bolhačev pa tudi ta, še posebno na majhnih rastlinah, 
ne more biti zanemarljiva. Zaradi prizadetosti korenin se to odraža v počasnejši in neenakomerni rasti. V 
odvisnosti od vlage in temperatur, ličinke odrastejo v 2 - 6 tednih. Zatem si v površinskem sloju tal oblikujejo 
komoro, v kateri se zabubijo. Novi rod bolhačev se pojavi od julija naprej. Ti se prav tako hranijo na istih 
gostiteljskih rastlinah, ki so v tem času že zrasle, zato je škoda zaradi hranjenja manj izrazita. Pri zelju je 
omejena na zunanje liste, ki ne tvorijo glave in je brez večjega gospodarskega pomena. Ta novi rod bolhačev 
se od avgusta do konca septembra odpravi na prezimovanje, na primerna, zavetna mesta. Kapusov bolhač 
ima le eno generacijo na leto. Izjemoma se dogodi, da hrošči prezimijo dvakrat. Hrošči namreč po parjenju in 
odlaganju jajčec večinoma poginejo.  
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Gospodarska škoda: Tipične poškodbe bolhačev so majhne, okroglaste izjede, v glavnem na zgornji strani 
lista, velikosti do 4 mm. Te so vidne kot luknjice skozi list, ali kot okroglaste jamice, če je list debelejši. Izjede 
se lahko združujejo in ob večji gostoti zajamejo večji del listne površine. Značilnost poškodb bolhačev je 
posamično, okroglasto izjedanje listne ploskve, ki je neenakomerno raztreseno po celotni listni površini in ni 
ostro omejeno z žilami. Občasno se bolhači hranijo tudi na neolesenelih steblih in listnih pecljih. Bolhači 
najraje napadajo mlade, nežne rastline. Te zaradi poškodb listne ploskve, ob večji gostoti bolhačev, hitro 
hirajo in na koncu propadejo. Najnevarnejši so bolhači mladim kalečim in presajenim sadikam. To je od konca 
aprila, do začetka junija, pri vzgoji mladih kapusnic in ob vzniku oljne ogrščice in oljne repice, v avgustu in 
začetku septembra. V kasnejših razvojnih fazah so bolhači sicer manj nevarni, vendar pa moramo njihovo 
gostoto stalno spremljati in ob množičnejšem pojavu ustrezno ukrepati. 
 
Obvladovanje: 
 Agrotehnični ukrepi: 

- vmesna saditev kitajskega kapusa, 
- pokrivanje posevka, 
- reden pregled posevka, 
- v vročem in toplem vremenu moramo hitro reagirati s FFS. 

 
Preglednica 23: Registrirani insekticidi  za zatiranje bolhačev. 

aktivna snov pripravek odmerek karenca (dni) Registriran za: 
opombe 

lambda-cihalotrin Karate Zeon 5 CS 
0,15 L/ha  

 

3 dni za 
redkvico, 

7 dni za hren 

Registriran za redkvico za zatiranje 
grizočih ter sesajočih žuželke, za 
manjše uporabe na hrenu za zatiranje 
bolhačev (Halticinae) ter drugih grizočih 
in sesajočih žuželk. Uporaba največ 2 
krat v eni rastni sezoni. 

deltametrin Decis 100 EC 63 mL/ha 30 dni 

Podzemna koleraba. Tretiranje se 
opravi ob pojavu škodljivih žuželk 
oziroma ko je presežen prag 
gospodarske škode. 

 
 

7 KAPUSOVA MUHA  (Delia radicum) 
 
Gostiteljske rastline: Redkev, repa, kolerabica, podzemna koleraba, kapusnice. 
 
Znaki napada: Ličinke (žerke) objedajo koreninice, vrtajo rove v steblo oz. korene vrtnine. Najbolj so občutljive 
mlade rastline. 
 
Biologija: Prezimuje kot buba v tleh, pri nas so prisotni 3  rodovi letno, prvi konec aprila, nato julija in konec 
avgusta. Prve muhe začnejo letati, ko se temp. tal dvigne nad 8-9 °C. Poleti, ko je temp. tal nad 22°C, je v fazi 
bube, v diapauzi. 
 
Gospodarska škoda: Rovi v korenovkah, slaba rast, mlade rastline propadejo. Na poškodbe se naselijo glive, 
ki povzročajo koreninsko gnilobo., 
 
Obvladovanje: 
 Agrotehnični ukrepi: 

- vizualno spremljanje odloženih jajčec na zvitke filca okrog sadik, 
- uporaba prognoznega modela SWAT za kapusovo muho, 
- zaščita s pokrivkami, da preprečimo nalet muhe. 

 
Preglednica 24: Registrirani insekticidi za zatiranje kapusove muhe.  

aktivna snov pripravek odmerek karenca 
(dni) 

Registriran za: 
opombe 

ciantraniliprol 
Benevia – 
manjše uporabe 

0,75 L/ha 14 dni 

Redkev in redkvica. Po tretiranju s 
sredstvom BENEVIA se istih površin v 
istem letu ne sme tretirati z nobenim 
drugim sredstvom, ki vsebuje aktivno 
snov ciantraniliprol. 
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8 KAPUSOV BELIN (Pieris brasicae)  
 

Gostiteljske rastline: Kolerabica, kapusnice. 
 
Znaki napada: Gosenice obžrejo listje do listnih žil.  
 
Biologija: Metulji so beli s temnimi vogali in pegami na prednjem paru kril. Kapusov belin meri čez krila 60 
mm. Gosenice kapusovega belina so rumeno zelenkaste barve s črnimi pegami in velike do 50 mm. Metulji 
prvega rodu letajo v aprilu in maju, julija in avgusta pa metulji drugega rodu.  
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- pobiranje listov s kolonijami gosenic na manjših njivah, 
- uporaba zaščitnih mrež. 

 
Prag škodljivosti:  
10-30 majhnih gosenic ali 1-4 velikih na 10 rastlin 
 

Preglednica 25: Registrirani insekticidi za zatiranje kapusovega belina. 
aktivna snov pripravek odmerek karenca 

(dni) 
Registriran za: 
opombe 

deltametrin Decis 100 EC 75 mL/ha 30 dni 
Podzemna koleraba. Tretiranje se opravi 
ob pojavu škodljivih žuželk oziroma ko je 
presežen prag gospodarske škode. 

lambda cihalotrin Karate Zeon 5 CS 
0,2 L/ha - 
redkvica 

3 dni za 
redkvico 

Registriran za redkvico.  

Bacilus 
Thuringiensis 
Var. Aizawai 

Agree WG 1 kg/ha. Ni potrebna 

Korenovke.  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 – manjše 
uporabe 

175 mL/ha 21 dni 

V hrenu, črni redkvi, podzemni kolerabi. 
Uporaba sredstva je dovoljena od 
fenološke faze petega pravega lista do 
konca razvoja korena (BBCH 15 do 49), 
ob upoštevanju karence. Dovoljeni sta 
dve tretiranji v eni rastni sezoni v 
intervalu, ki ne sme biti krajši od 14 dni. 

Bacilus 
thuringiensis 

Delfin WG 0,5 L/ ha Ni karence 
Registriran za kapusnice (kolerabica) 
škropi se v času izleganja gosenic. 

ciantraniliprol Benevia 0,6 L/ha 14 dni 

Redkev in redkvica. Po tretiranju s 
sredstvom BENEVIA se istih površin v 
istem letu ne sme tretirati z nobenim 
drugim sredstvom, ki vsebuje aktivno 
snov ciantraniliprol. 

 
 
9 KAPUSOV MOLJ (Plutella xylostella) 
 
Gostiteljske rastline: Kapusnice, hren. 
 
Znaki napada: Gosenice objedajo liste s spodnje strani, gornja povrhnjica vsaj na začetku še ostane. 
 
Biologija: Metulj je majhen, čez krila meri 16 mm, ko miruje pa je značilno ozke oblike. Na temno sivih prednjih 
krilih ima izrazito valovito svetlo rumeno progo, ki je dobro vidna v mirovanju. Prezimi buba v rastlinskih 
ostankih. Metulji prvega rodu letajo maja, drugega rodu julija, tretjega  rodu pa avgusta. Gosenice so velike do 
12 mm, zelene barve, v začetku s črno, kasneje pa z rjavo glavo. 
 
Gospodarska škoda: Obžrto listje. 
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Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- zgodnja saditev, 
- uničenje ostankov kapusnic, hrena z globokim zaoravanjem. 

 
Prag škodljivosti:  
10-30 majhnih gosenic ali 1-4 velikih na 10 rastlin 
 
Preglednica 26: Registrirani insekticidi za zatiranje kapusovega molja. 

aktivna snov pripravek odmerek karenca (dni) Registriran za: 
opombe 

llambda-cihalotrin Karate Zeon 5 CS 0,15 L/ ha  
3 dni za 
redkvico, 

7 dni za hren 

Registriran za redkvico za zatiranje 
grizočih ter sesajočih žuželk. Za manjše 
uporabe je registriran tudi na hrenu.  

Bacilus 
thuringiensis, 
var. Kurstaki 

Lepinox plus 1 kg/ ha Ni potrebna 
Registriran za redkev. Škropi se v času 
izleganja ličink. 

Bacilus 
thuringiensis 
var. Aizawai 

Agree WG 1 kg/ha Ni potrebna 

Korenovke.  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 – manjše 
uporabe 

175 mL/ha 21 dni 

V hrenu, črni redkvi, podzemni kolerabi. 
Uporaba sredstva je dovoljena od 
fenološke faze petega pravega lista do 
konca razvoja korena (BBCH 15 do 49), ob 
upoštevanju karence. Dovoljeni sta dve 
tretiranji v eni rastni sezoni v intervalu, ki 
ne sme biti krajši od 14 dni. 

deltametrin Decis 100 EC 75 mL/ha 30 dni 
Podzemna koleraba. Tretiranje se opravi 
ob pojavu škodljivih žuželk oziroma ko je 
presežen prag gospodarske škode. 

ciantraniliprol Benevia 0,6 L/ha 14 dni 

Redkvica in redkev. Po tretiranju s 
sredstvom BENEVIA se istih površin v 
istem letu ne sme tretirati z nobenim 
drugim sredstvom, ki vsebuje aktivno snov 
ciantraniliprol. 

 
 
10 LISTNE UŠI (Myzus pesicae, Macrosiphon euphorbiae, Aphis gossypii, Aphis fabae) 
 
Gostiteljske rastline: Redkvica, vrtnine. 
 
Znaki napada: Na spodnji strani listov so različno obarvane uši, ki sesajo rastlinske sokove. 
 
Gospodarska škoda: Rastline slabijo, listi se zvijajo. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- odstranjevanje plevelov. 
 
Preglednica 27: Registrirani insekticidi za zatiranje listnih uši. 

aktivna snov pripravek odmerek karenca 
(dni) 

Registriran za: 
opombe 

lamba-cihalotrin Karate Zeon 5 CS 0,15 L/ ha  
3 dni za 
redkvico, 

7 dni za hren 

Registriran za redkvico (listne uši) in za 
manjše uporabe na hrenu (grizoče in 
sesajoče žuželke).  

piretrin + olje navadne 
ogrščice 

Raptol koncentrat 6 L/ha 
3 dni 

V kolerabici. Priporoča se uporabo 
zvečer ali v hladnejših delih dneva. V 
primeru močnega napada se tretiranje s 
sredstvom ponovi. 

Raptol spray 60 mL/m
2 

Kolerabica na prostem. Največ 2-krat v 
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Raptol spray AE razmaku 7 dni. 

olje oljne ogrščice 

Celaflor Naturen 
naravni insekticid 
za sadje, vrtnine in 
okrasne rastline - 
koncentrat 

20 ml / 1 
L vode 

oziroma v 2% 
koncentraciji 

Ni potrebna 
 

Registriran na vrtninah. Tekom rastne 
dobe se izvede prvo tretiranje ob pojavu 
škodljivcev. Za optimalno delovanje 
sredstva je treba tretiranje ponoviti v 7 do 
10 dnevnih razmikih. Uporaba zgodaj 
zjutraj ali zvečer, ko so temperature 
zraka pod 25 °C. 

Celaflor Naturen 
naravni insekticid 
za sadje, vrtnine in 
okrasne rastline - 
razpršilka 

 

Registriran na vrtninah. Tekom rastne 
dobe se izvede prvo tretiranje ob pojavu 
škodljivcev. Za optimalno delovanje 
sredstva je treba tretiranje ponoviti v 7 do 
10 dnevnih razmikih, do 3 tretiranja v eni 
rastni dobi. Uporaba zgodaj zjutraj ali 
zvečer, ko so temperature zraka pod 25 
°C. 

spirotetramat Movento SC 100 0,75 L/ha 3 dni 

Kolerabica. S sredstvom se lahko tretira v 
fenološki fazi od razvitega drugega 
pravega lista dalje (od BBCH 12 dalje), 
ob pojavu škodljivih žuželk. Pri tretiranju 
se priporoča dodajanje močila. Sredstvo 
se lahko na istem zemljišču uporabi 
največ dva krat v eni rastni sezoni, v 14 
dnevnem intervalu. 

 
 
11 RASTLINJAKOV ŠČITKAR (Trialeurodes vaporariorum) 
 
Gostiteljske rastline: Redkvica, druge vrtnine. 
 
Znaki napada: Na listu se pojavi lepljiva sajasta prevleka, rastline zaostajajo v rasti, ob dotiku letijo bele 
mušice, na spodnji strani listov svetlo zelene negibne breznoge ličinke. 
 
Biologija: Razvojni krog poteka v celoti na gostiteljski rastlini. Samica odloži jajčeca na komaj razprte mlade 
liste s spodnje strani. V času ovipozicije ima sesalo zabodeno v listni tkivo, zadek pa vrti v krogu in tako 
odlaga jajčeca v krogu. Jajčeca so na kratkih pecljih. Vsaka samica odloži 50 - 150 jajčec. V prvem stadiju so 
ščitkarji gibljivi, gibljejo pa se le na kratke razdalje nekaj milimetrov, nato se pritrdijo, noge jim zakrnijo. Sledita 
negibljivi fazi in faza puparija. Značilno za puparij je, da ima na hrbtni strani 11 izrastkov. Iz puparija izleti 
odrasla žival, na pupariju pa ostane zareza v obliki črke T. Razmnoževanje je spolno ali pa tudi nespolno. 
Trajanje razvoja je odvisno od temperature v okolju, prav tako tudi od življenjske dobe imaga. Pri temperaturi 
22 - 25 °C traja razvoj ene generacije 21 - 28 dni, odvisno tudi od gostiteljske rastline. V naših razmerah 
prezimi v rastlinjakih. 
 
Gospodarska škoda: Odrasli osebki in ličinke sesajo rastlinske sokove. Listi rumenijo. Še bolj škodljiva pa je 
medena rosa, ki jo izločajo tako odrasli osebki kot ličinke, skozi posebno odprtino. Izmetavajo jo daleč stran 
od sebe ter odrasli okrog 10 kapljic/uro. Na medeno roso pa se naselijo in na njej uspevajo glivice, ki 
povzročajo sajavost rastlin. Plesniva prevleka ovira fotosintezo pri rastlinah, zaradi nje pa so tudi napadene 
rastlina grdega videza, prav tako pa tudi plodovi. Škoda pri vrtninah se odraža tudi v manjšem pridelku. 
Rastlinjakov ščitkar povzroča škodo še posredno, ker prenaša rastlinske viruse. 
 
Obvladovanje:  
Agrotehnični ukrepi: 

- odstranjevanje plevelov, 
- uporaba rumenih plošč. 

 
Preglednica 28: Registrirani insekticidi za zatiranje rastlinjakovega  ščitkarja. 

aktivna snov pripravek odmerek karenca 
(dni) 

Registriran za: 
opombe 

lambda cihalotrin Karate Zeon 5 CS 0,15 – 0,2 L/ha 
3 dni za 
redkvico, 

7 dni za hren 

Registriran za redkvico in za manjše 
uporabe na hrenu.  
0,15 L/ha – hren 
0,2 L/ha - redkvica 
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piretrin + olje oljne 
ogrščice 

Raptol koncentrat 6 L/ha 3 dni 

V kolerabici. Priporoča se uporabo 
zvečer ali v hladnejših delih dneva. V 
primeru močnega napada se tretiranje s 
sredstvom ponovi. 

olje oljne ogrščice 

Celaflor Naturen 
naravni insekticid 
za sadje, vrtnine in 
okrasne rastline - 
koncentrat 

20 ml / 1 
L vode 

oziroma v 2% 
koncentraciji 

Ni potrebna 
 

Registriran na vrtninah. Tekom rastne 
dobe se izvede prvo tretiranje ob pojavu 
škodljivcev. Za optimalno delovanje 
sredstva je treba tretiranje ponoviti v 7 do 
10 dnevnih razmikih. Uporaba zgodaj 
zjutraj ali zvečer, ko so temperature 
zraka pod 25 °C. 

Celaflor Naturen 
naravni insekticid 
za sadje, vrtnine in 
okrasne rastline - 
razpršilka 

 

Registriran na vrtninah. Tekom rastne 
dobe se izvede prvo tretiranje ob pojavu 
škodljivcev. Za optimalno delovanje 
sredstva je treba tretiranje ponoviti v 7 do 
10 dnevnih razmikih, do 3 tretiranja v eni 
rastni dobi. Uporaba zgodaj zjutraj ali 
zvečer, ko so temperature zraka pod 25 
°C. 
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V RDEČA PESA 

1 PESNA LISTNA PEGAVOST (Cercospora beticola) 
 
Gostiteljske rastline: Rdeča pesa, blitva. 
 
Znaki napada: Na listih se pojavijo nekaj milimetrov velike sivkaste pege z rdečim robom, ki so razmetane po 
listni ploskvi. 
 
Biologija: Na sivkasti prevleki peg nastanejo konidiji, ki širijo okužbo med rastno dobo. Gliva prezimuje v obliki 
micelija. Za primarne okužbe so najpomembnejši konidiji, ki se nahajajo na semenu. Bolezen se širi v 
območjih s toplo in vlažno klimo. 
 
Gospodarska škoda: Pegasti listi, zmanjšan pridelek. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi 

- uporaba razkuženega semena, 
- širok kolobar, 
- rdečo pese in blitve ne gojimo v soseščini. 

 
Preglednica 29: Registrirani fungicidi  za zatiranje pesne listne pegavost na rdeči pesi. 

aktivna snov  pripravek odmerek karenca (dni) opombe 

azoksistrobin 

Ortiva 

1 L/ha 14 dni 

Rdeča pesa. Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 
6. pravi list, do razvojne faze, ko je debeljenje 
zaključeno in je koren dosegel značilno obliko in 
velikost (BBCH 16-49). S sredstvom se lahko na 
istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni 
sezoni. Razmik med tretiranji mora biti najmanj 7 
dni. 

Zaftra AZT 250 SC 

Mirador 250 SC 

Zoxis 250 SC 

Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 6. pravi list, 
do razvojne faze, ko je debeljenje zaključeno in je 
koren dosegel značilno obliko in velikost (BBCH 16-
49). S sredstvom lahko na istem zemljišču tretira 
največ dvakrat v eni rastni sezoni. Razmik med 
tretiranji mora biti najmanj 7 dni. 

difenokonazol 

Score 250 EC 

0,4 L/ha 28 dni 

Rdeča, sladkorna in krmna pesa. Tretira se od 
razvojne faze začetek olistavanja; listi pokrijejo 10 
% površine tal (BBCH 31), do 28 dni pred 
pobiranjem, največ 2-krat v eni rastni sezoni, z 
najmanj 21-dnevnim razmikom med tretiranjema. 

Mavita 250 EC 

ciprokonazol + 
trifloksistrobin 

Sphere 535 SC –
manjše uporabe 
ZALOGE V 
UPORABI: 1.3.2022 

0,35 L/ha 21 dni 

V rdeči in krmni pesi - največ dvakrat v sezoni, v 
časovnem razmiku 21 dni. 

 

 

Slika 11: Pesna listna pegavost (Cercospora beticola) na listih rdeče pese, foto: J. Miklavc. 
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2 PESNA PEPELOVKA (Erysiphe betae) 
 
Gostiteljske rastline: Rdeča pesa. 
 
Biologija: Drobne belkaste pegice z micelijem se postopoma širijo in zavzamejo vse večje listne ploskve z 
zgornje in spodnje strani. Močneje okuženo listje ima značilen videz pepelaste plesni. V plesnivi prevleki, ki jo 
sestavljajo trosonosci in oidiji, se začnejo oblikovati rjave do črne točke, ki so spolna plodišča. Pod micelijem 
listno tkivo odmre. Oidiji lahko kalijo v široko temperaturnem območju od 5 - 35°C, optimum je okoli 30°C, in 
zasičeno relativno zračno vlago. Poleg ekoloških dejavnikov vpliva na razvoj pepelovke tudi občutljivost sort in 
fiziološko stanje gostiteljskih rastlin. Gliva prezimuje kot micelij in delno kot oidij na samoniklih rastlinah. 
 
Gospodarska škoda: S pepelovko pokriti listi rumenijo in se ob hujšem napadu tudi posušijo. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi 

- uporaba certificiranega in razkuženega semena, 
- širok kolobar, 
- odstranimo in zaorjemo vse rastlinske ostanke. 

 
Preglednica 30: Registrirani fungicidi  za zatiranje pesne pepelovke na rdeči pesi. 

aktivna snov pripravek odmerek karenca 
(dni) 

opombe 

azoksistrobin 

Ortiva 

1 L/ha 14 dni 

Rdeča pesa. Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 6. 
pravi list, do razvojne faze, ko je debeljenje zaključeno in 
je koren dosegel značilno obliko in velikost (BBCH 16-
49). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira 
največ trikrat v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranji 
mora biti najmanj 7 dni. 

Zaftra AZT 250 SC 

Mirador 250 SC 

Zoxis 250 SC 

Tretira se od razvojne faze, ko je razvit 6. pravi list, do 
razvojne faze, ko je debeljenje zaključeno in je koren 
dosegel značilno obliko in velikost (BBCH 16-49). S 
sredstvom lahko na istem zemljišču tretira največ dvakrat 
v eni rastni sezoni. Razmik med tretiranji mora biti 
najmanj 7 dni. 

difenokonazol 

Score 250 EC 

0,4 L/ha 28 dni 

Rdeča, sladkorna in krmna pesa. Tretira se od razvojne 
faze začetek olistavanja; listi pokrijejo 10 % površine tal 
(BBCH 31), do 28 dni pred pobiranjem, največ 2-krat v 
eni rastni sezoni, z najmanj 21-dnevnim razmikom med 
tretiranjema. 

Mavita 250 EC 

ciprokonazol + 
trifloksistrobin 

Sphere 535 SC – 
manjše uporabe 
PORABA ZALOG: 
1.3.2022 

0,35 L/ha 21 dni 

S sredstvom se lahko na istem zemljišču rdečo in krmno 
peso tretira največ dva krat v eni rastni sezoni v 
časovnem razmiku 21 dni. 

 
 

3 PESNA PLESEN (Peronospora farinosa) 
 
Gostiteljske rastline: Rdeča pesa. 
Bolezenska znamenja: Bolezenska znamenja se začnejo pojavljati na začetku rastne dobe. Obolelo listje 
pobledi, listna ploskev odebeli in nakodra. Robovi se zvijejo navzdol. Na spodnji strani listov se oblikuje 
umazano vijolična prevleka trosov. Prezimuje v obliki micelija v glavi korena in na samoniklih rastlinah. 
Optimalna temperatura za kalitev letnih trosov je okoli 12°C. Na pojav pesne plesni vplivajo ekološke razmere, 
občutljivost sort in bližina virov okužbe.  
Gospodarska škoda: Močneje okuženi listi propadejo, posledice so slaba rast in manjši pridelek. 
 
Obvladovanje: 
 
Agrotehnični ukrepi: 

- uporaba certificiranega in razkuženega semena, 
- širok  kolobar, 
- odstranimo in zaorjemo vse rastlinske ostanke. 

 



Miklavc J., Mešl M., Matko B., Miklavc M., Lešnik L., 2021, Tehnološka navodila za varstvo vrtnin (korenovke). KGZS-zavod Maribor, Oddelek za 
varstvo rastlin Maribor 

35 
 

4 PESNA MUHA (Pegomya hyosciami) 
 
Gostiteljske rastline: Rdeča pesa, špinača, druge metlikovke. 
 
Znaki napada: Žerke povzročajo mehurjaste rove v listih, ki so močno prizadeti.  
 
Biologija: Muha je velika 6-7 mm, telo je sivo do rumenkasto sivo. Žerke so umazano zelenkaste barve, dolge 
6-8 mm. Ima tri rodove letno, aprila do maja, junija in v septembru, poleti je v diapavzi. Prezimi buba v tleh. 
 
Gospodarska škoda: neuporabni listi, slabša rast  
 
 
5 PESNI BOLHAČ (Chaetocnema tibialis) 
 
Gostiteljske rastline: Rdeča pesa. 
 
Znaki napada: Ogroženi so posevki od vznika do pojava dveh pravih listov. Škodljivi so le hrošči. Bolhači 
naredijo drobne luknjice na vzniklih rastlinah. 
 
Biologija: Odrasel bolhač je velik od 1,5 - 2 mm, ličinke pa 3 - 3,5 mm. Prezimijo hroščki pod travno rušo. Ko 
je temperatura tal na globini 5 cm nad 5 °C, temperatura zraka pa nad 12° C, hrošček izleze iz tal. Samica 
odloži 16 - 40 jajčec plitko v tla v bližini rastlin. Razvoj jajčec traja okrog 2 tedna, razvoj ličink pa 4 - 5 tednov. 
 
Gospodarska škoda: Škoda na listih, luknjičaste izjede, zelo hitro naredijo veliko škodo. 
 
Obvladovanje: 
Agrotehnični ukrepi: 

- prag škodljivosti: 5-8 hroščev/dolžinski meter, 
- spremljanje napada. 

 
 

6 LISTNE UŠI (Aphididae)  
 
Gostiteljske rastline: Siva breskova uš in črna fižolova uš. Črna fižolova uš se pojavlja na sladkorni pesi, 
fižolu, bobu, grahu, maku. Napada tudi krmno in rdečo peso, korenje, špinačo, blitvo, sončnice ter druge 
vrtnine in poljščine. Siva breskova uš 
 
Znaki napada:  prisotnost črne fižolove uši (Aphis fabae) 
 
Biologija: Jajčeca črne fižolove uši prezimujejo na trdoleski (Euonymus europaea) lahko tudi na brogoviti 
(Viburnum opulus) zlasti v zahodni Evropi. Začetek pomladi se iz njih izležejo uši temeljnice, ki dajo 2 do 4 
rodove. Od drugega roda naprej se vse bolj množično pojavljajo krilate oblike. Te preletavajo na številne 
poletne gostitelje, najbolj množično v maju. Na poletnih gostiteljih se uši razmnožujejo partenogenetsko, pojav 
uši je najbolj množičen v juniju in prvi polovici julija. Septembra krilate uši (najprej samice pozneje tudi samci) 
začnejo preletavati nazaj na zimskega gostitelja. Po oploditvi samice izležejo jajčeca, ki prezimijo. 
Razmnoževalni potencial črne fižolove uši je velik, na leto ima 13 do 19 rodov. Kolonije listnih uši se naselijo 
na spodnji listni strani, zaradi obilnega izločanja medene rose se na napadene liste naselijo še glive 
povzročiteljice sajavosti. Zaradi slabše asimilacije se močneje napadeni listi sušijo, če so napadene mlade 
rastline se te lahko popolnoma posušijo. Črna fižolova uš je tudi vektor rastlinskih viroz. Prenaša viruse na 
krompirju, sladkorni pesi, fižolu, bobu... 
 
Gospodarska škoda: Uši s svojim sesanjem povzročajo slabo rast posevka ter deformiranje in zvijanje listov.  
 
Obvladovanje: Zatiranje se priporoča, če je napadenih 25 oziroma 50 % pregledanih rastlin, ali kadar je na 
desetih rastlinah 150 uši. Posebno pozornost pri pregledovanju posvetimo robovom parcel. Nalet krilatih uši 
lahko spremljamo tudi s pomočjo rumenih Moerickovih posod. 
 
Agrotehnični ukrepi: 

- uporaba vlaknatih prekrivk s katerimi preprečimo dostop škodljivcev do gojenih rastlin. 
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Preglednica 31: Registrirani insekticidi za zatiranje uši na rdeči pesi. 

aktivna snov pripravek odmerek karenca (dni) opombe 
pirimikarb Pirimor 50WG  0,5 kg/ha 7 dni  Tretira se v 7 do 14 dnevnih 

razmikih, če še je škodljivec 
prisoten, vendar največ 2 krat v 
sezoni.  

olje oljne ogrščice 

Celaflor Naturen 
naravni insekticid 

za sadje, vrtnine in 
okrasne rastline - 

koncentrat 

20 ml / 1 
L vode 

oziroma v 2% 
koncentraciji 

Ni potrebna 
 

Registriran na vrtninah. Tekom 
rastne dobe se izvede prvo tretiranje 
ob pojavu škodljivcev. Za optimalno 
delovanje sredstva je treba tretiranje 
ponoviti v 7 do 10 dnevnih razmikih. 
Uporaba zgodaj zjutraj ali zvečer, ko 
so temperature zraka pod 25 °C. 

Celaflor Naturen 
naravni insekticid 

za sadje, vrtnine in 
okrasne rastline - 

razpršilka 

 

Registriran na vrtninah. Tekom 
rastne dobe se izvede prvo tretiranje 
ob pojavu škodljivcev. Za optimalno 
delovanje sredstva je treba tretiranje 
ponoviti v 7 do 10 dnevnih razmikih, 
do 3 tretiranja v eni rastni dobi. 
Uporaba zgodaj zjutraj ali zvečer, ko 
so temperature zraka pod 25 °C. 
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VI POLŽI (Arionidae, Limacidae) - LIMACIDI 

Gostiteljske rastline: Vrtnine. 
 
Znaki napada: Uvrščamo jih med vsejede živali, saj se hranijo z različnimi materiali tako rastlinskega kot tudi 
živalskega izvora. Polži so občutljivi na izsušitev, zato so aktivni ponoči in v oblačnem, deževnem vremenu. 
Večina se prehranjuje s svežimi in odmrlimi rastlinskimi deli. Zelo radi se hranijo z mladimi rastlinami, npr. 
sadikami. Škodo povzročajo na vrtninah, poljščinah, sadnem drevju, grmovnicah, travi, zeliščih in okrasnih 
rastlinah. V Sloveniji gospodarsko škodljive vrste polžev uvrščamo v tri družine; Arionidae (lazarji), Limacidae 
(slinarji) in Helicidae (veliki polži).  
 
Biologija: Iztegnjen meri v dolžino povprečno od 10 do 12 cm. Veliko tolerantnost na izgubo vode imajo odrasli 
osebki, ki se zelo hitro rehidrirajo ob ponovnem kontaktu z vodo. En polž izleže v povprečju 400 jajčec (pri nas 
običajno od konca avgusta do oktobra). Najbolj omejujoč dejavnik so nizke zimske temperature. Če odrasli 
španski lazar uspešno prezimi, lahko ob ugodni temperaturi in vlagi odlaga jajčeca v naslednjem letu. Odrasli 
španski lazar je temnejše rjave barve. Glede na starost in prehrano je lahko rdečerjave ali rumenorjave barve.  
 
Gospodarska škoda: Pojavljanje lazarjev spodbuja gojenje rastlin v monokulturah in pretirana uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev, ki omejuje gibanje naravnih sovražnikov v tem območju. Populacije polžev se 
večajo tudi zaradi opustitve gojitve perutnine na prostem, ki se hrani s polžjimi jajčeci. Pojav polžev je večji ob 
milih zimah in vlažnih poletjih. Zelo dobra skrivališča zanje so neobdelana zemljišča, zeleni pasovi ob 
prometnicah, zarasla in zapleveljena zemljišča ter mulčene površine. Njihov obstoj se poveča ob pretirani 
uporabi dušika na zemljiščih. Gospodarsko škodljivi so predvsem polži brez hišice in sicer predstavniki dveh 
družin: slinarji (Limacidae) in lazarji (Arionidae). Že nekaj polžev na kvadratni meter lahko povsem uniči 
pridelek. Njihova osnovna hrana so gojene in divje rastoče rastline. Najraje se hranijo z novo rastočimi 
rastlinami (s kaljenimi semeni, sadikami, listi, vejicami, koreninami, sadjem,...) in pogosto povzročajo 
poškodbe na posevkih, zlasti na mladih komaj posajenih rastlinah.  
 
Obvladovanje: 
 
Agrotehnični ukrepi: 
Za uspešno zatiranje polžev moramo najprej ugotoviti, kakšno škodo povzročajo ter kolikšen je njen obseg. 
Pri odločanju o izbiri načina zatiranja polžev je poleg stroškov zatiranja pomembna tudi njegova okoljska 
sprejemljivost. Včasih se polžev uspešno lahko obvarujemo že npr. s pravilno obdelavo tal, kolobarjenjem, 
pravočasno in kakovostno setvijo ipd.  
 
Lahko si pomagamo z različnimi biotičnimi varstvenimi ukrepi, če pa vse našteto ne pomaga, nam ostanejo 
kemični načini zatiranja. Zaradi jesenskega odlaganja jajčec je zelo priporočljivo zatirati polže tudi jeseni, ker 
tako zmanjšamo njihovo spomladansko populacijo.  
 
Preglednica 32: Registrirani limacidi  za zatiranje polžev v vrtninah. 

aktivna snov pripravek odmerek karenca 
(dni) 

Registriran na: 
opombe 

 
 
 
 
 
 
 
metaldehid 

Celaflor limex 
 

7 kg/ha
 Karenca ni 

potrebna 

Zatiranje polžev in lazarjev na prostem 
in v zaprtih prostorih. Registriran za 
vrtnine. Na istem zemljišču se lahko 
izvede do dve tretiranji v eni rastni 
sezoni, v časovnem intervalu 14 dni, 
pri čemer skupni letni odmerek 
sredstva ne sme preseči 140 g 
sredstva na 100 m2 . 

Agrosan B- 
polžomor – 

PORABA ZALOG: 
30.6.2021 

 
 
 
7 – 10 
kg/ha 

 
 
 
21  

 
 
Sredstvo se posipa v trakovih med 
vrstami gojenih rastlin ali okoli njih.  

Arion + - 
PORABA ZALOG: 
30.6.2021 
Kolflor – PORABA 
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ZALOG: 
30.6.2021 
Limaks – 
PORABA ZALOG: 
30.6.2021 
Terminator vaba 
za polže – 
PORABA ZALOG: 
30.6.2021 
Carakol – 
PORABA ZALOG: 
30.6.2021 
Metarex INOV 4 - 5 kg/ha 

 
Zagotovljena 
s časom 
uporabe 

Rdeča pesa, sladkorna pesa, koleraba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Železov (III) 
fosfat 

 
Ferramol 

 
5 g/m² 

 
 

Karenca ni 
potrebna. 

Registriran za vrtnine. Ob pojavu 
polžev se potrosi okrog rastlin. 
Sredstvo deluje tudi v primeru, če so 
zrna večkrat zmočena zaradi padavin. 
V času pojavljanja polžev zadošča, če 
se postopek na istem zemljišču ponovi 
štirikrat v eni sezoni. Priporoča se, da 
se sredstvo uporablja zvečer, ko polži 
prilezejo iz svojih skrivališč. 

Compo bio 
sredstvo proti 
polžem 
 
Solabiol proti 
polžem 

Bio plantella proti 
polžem  

3,8 g/m² Karenca ni 
potrebna. 

Za neprofesionalno uporabo v okolici 
okrasnih rastlin, vrtnin, jagod ter na vrtnih 
poteh, na prostem in v zaščitenih prostorih, 
za zmanjševanje škode povzročene od 
polžev golačev, vključno s španskimi lazarji 
(Arion vulgaris), ter vrtnih polžev (Helix 
aspersa). Vabe se enakomerno potrosi 
okoli rastlin, pri čemer je treba paziti, da so 
tla vlažna in da se vaba ne ujame v/na liste 
rastlin. Ob novem pojavu polžev je 
pomembno postopek ponoviti. 

Naturen bio 
sredstvo proti 
polžem 

3 g/m² Karenca ni 
potrebna. 

Za neprofesionalno uporabo za 
zmanjševanje številnosti populacije polžev 
golačev, kot so npr. lazarji (Arion sp.) in 
slinarji (Deroceras sp.), v okolici okrasnih 
rastlin, vrtnin, jagod ter na vrtnih poteh, na 
prostem in v zaščitenih prostorih. Pelete se 
potrese enakomerno okoli rastlin na način, 
da so posamezna zrna postavljena 8 do 10 
cm narazen. 

Ironmax pro 7 kg/ha Karenca ni 
potrebna. 

Sladkorna pesa, krmna pesa, rdeča pesa, 
koleraba, repa, korenje, gomoljna zelena, 
redkev - BBCH00 (uporaba od 7 dni pred 
sejadnjem/saditvijo naprej) do BBCH14 (ko 
je četrti list razvit). 
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VII HERBICIDI ZA KORENOVKE  
 
Pri zatiranju plevela je potrebno dati prednost nekemičnim postopkom kot je npr. mehansko zatiranje, 
okopavanje, mulčenje, zastiranje ali termično uničevanje. 
 
Preglednica 33: Registrirani herbicidi  za korenovke. 

aktivna snov pripravek odmerek karenca (dni) 
Registriran na: 

opombe 

pendimetalin Stomp aqua 
2,6 - 2,9  

L/ha 
Zagotovljena s 
časom uporabe 

Korenje in pastinak, v hrenu, črnem 
korenu, peteršilju, stebelni in gomoljni 
zeleni za manjše uporabe.    

propakvizafop 
Agil 100 EC 0,75 – 1,5 

L/ha 

30 dni za korenje, 
45 dni za rdečo 

peso 

Korenje. V rdeči pesi za manjše uporabe. 
Za zatiranje enoletnega in večletnega 
ozkolistnega plevela.  

Zetrol 

cikloksidim Focus ultra 
1 L/ha – 4 

L/ha 

56 dni za 
podzemno 
kolerabo, 

35 dni za korenje. 

Korenje, podzemna koleraba. 
Za zatiranje enoletnega in večletnega 
ozkolistnega plevela, po vzniku gojenih 
rastlin. 

fluazifop-p-butil 

Fusilade forte 
0,8 – 2,5  

L/ha 
49 dni za rdečo 

peso 

Rdeča pesa. Za zatiranje enoletnega in 
večletnega ozkolistnega plevela, po vzniku 
gojenih rastlin. 

Fusilade max 1 – 2 L/ha 

42 dni peteršilj, 
49 dni korenje, 
pastinak, rdeča 

pesa 

V rdeči pesi, korenju, pastinaku za 
zatiranje enoletnega ozkolistnega plevela 
in ljulk (Lolium spp.). V peteršilju za koren 
in zelenje v odmerku 1,5 L/ha (15 mL/100 
m2 ) v razmerah majhne do srednje 
stopnje zapleveljenosti za zatiranje 
enoletnega ozkolistnega plevela in ljulk 
(Lolium spp.). 

metamitron 

Bettix flo 
Prepovedan na 

VVOI in območjih 
NUV za vključene v 

KOPOP 

Skupni letni 
odmerek je 
do 5 L /ha 

Zagotovljena s 
časom uporabe 

Sladkorna, krmna in rdeča pesa, strniščna 
repa. Za zatiranje širokolistnega plevela, 
po vzniku . 

Goltix WG 90 
Prepovedan na 

VVOI in območjih 
NUV za vključene v 

KOPOP 

1,3 kg/ha 
Zagotovljena s 
časom uporabe 

Za sladkorno, krmno in  rdečo peso. 
Uporabi se največ 3 krat pri deljeni (split) 
aplikaciji. Največji skupni dovoljen odmerek 
sredstva je 3,9 kg/ha (39 g na 100 m2 ) pri 
največ trikratnem deljenem tretiranju na 
istem zemljišču v eni rastni dobi. Tretira se 
z deljenimi odmerki pred in po vzniku 
posevka ali pa z deljenimi odmerki samo 
po vzniku posevka. 

klomazon 
 

Centium 36 CS – 
manjše uporabe 

0,2 L/ha 
 

Zagotovljena s 
časom uporabe 

Podzemna koleraba. Tretira se takoj po 
setvi ali v deljeni (split) aplikaciji 2x po 0,1 
L/ha. Za zatiranje nekaterih vrst 
ozkolistnega in širokolistnega plevela. 

Command 36 SC – 
manjše uporabe 

PORABA ZALOG: 
30.4.2021 
Dr. metrob 
klomazon – 

PORABA ZALOG: 
30.4.2021 

Clomate 0,25 L/ha 
Zagotovljena s 
časom uporabe 

Korenje. Pred vznikom posevka od 
razvojne faze suhega semena do faze 
vznika radikule iz semena. 

metazaklor 

Butisan S 
Prepovedan na 

VVOI in območjih 
NUV za vključene v 

KOPOP 
1,5 L/ha 

karenca 
zagotovljena s 
časom uporabe 

Kolerabica v fenološki fazi od suhega 
semena do pred vznikom (BBCH 01-08). 
Na prostem za zatiranje širokolistnega in 
nekaterih vrst ozkolistnega plevela. Rapsan 500 SC 

Prepovedan na 
VVOI in območjih 
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NUV za vključene v 
KOPOP 

kvizalofop-p-etil 
Targa super 

1,2 – 2,5 
L/ha 

60 dni 

Za sladkorno in rdečo peso za zatiranje 
enoletnega ozkolistnega plevela in plazeče 
pirnice (Agropyron repens), od razvojne 
faze, ko ima pesa razvita dva lista, do 
začetka razraščanja (BBCH 12 do 31). 

Wish top – za 
manjše uporabe 

0,6 – 1,1 
L/ha 

40 dni 
Rdeča pesa. Uporablja se v fazi od dveh 
do devetih listov (BBCH 12-19). 

prosulfokarb 
Boxer – manjše 

uporabe 
3 - 5 L/ha, 

 
100 dni korenje, 

peteršilj 

Korenje in peteršilj za pridelavo korena; 
zgodaj po vzniku, ko imajo 3-4 v celoti 
razvite liste (BBCH 12-14). Z navedenim 
sredstvom se lahko tretira samo z 
napravami na traktorski pogon. 

klopiralid 

Lontrel 72SG 
Prepovedan na 

VVOI in območjih 
NUV za vključene v 

KOPOP 

0,17 kg/ha 
Zagotovljena s 
časom uporabe 

V sladkorni, krmni in rdeči pesi, podzemni 
kolerabi. v razvojni fazi od vidnega drugega 
lista do faze, ko je devet listov razvitih 
(BBCH 12-19). 

aklonifen Challenge 
2,5 L/ha v 

korenju 
70 dni za korenje 

V korenju. Prvo tretiranje se priporoča po 
setvi, pred vznikom (BBCH 00) v odmerku 
1,5 L/ha, ter drugo v razvojni fazi tretjega 
lista (BBCH 13) v odmerku 1 L/ha. 

glifosat v obliki 
izopropilamino 

soli 
Clinic TF 1,8 – 6 L/ha 

Zagotovljena s 
časom oz. 

načinom uporabe 

V predsetveni obdelavi za vse gojene 
rastline (vključno za vrtnine iz skupin 
korenovk, gomoljnic, čebulnic, stebelne ter 
ostale vrtnine, poljščine, stročnice, oljnice, 
krompir, žita ter sladkorno in krmno peso) 
ter za vse gojene rastline posejane v vrstah 
(vključno za vrtnine iz skupin korenovk, 
gomoljnic, čebulnic, stebelne ter ostale 
vrtnine, poljščine, stročnice, oljnice, 
krompir, žita ter sladkorno in krmno peso) 
do 5 dni po setvi, vendar pred vznikom 
posevka. 

Glifosat v obliki 
amonijeve soli 

Rounup Powermax 1 kg/ha 
Zagotovljena s 

časom oz. 
načinom uporabe 

Vrtnine. 7 do 10 dni pred setvijo. Zatiranje 
enoletnega in večletnega ozkolistnega in 
širokolistnega plevela. 

metobromuron Fresco 2 L/ha 
Zagotovljena s 

časom oz. 
načinom uporabe 

Korenje za seme, gojeno na prostem.  

kletodim Slect super 1 – 2 L/ha 48 dni 

Korenje. Korenje se tretira od razvojne 
faze, ko je drugi pravi list razvit, do faze, ko 
koren doseže 50% pričakovanega premera 
(BBCH 12-45). 
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