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Maribor,  07.07.2019 
 
V nedeljo, 06.07.2019 je velik del Podravja zajelo hudo neurje, ponekod ga je spremljala toča. Tudi tam, kjer 
toče ni bilo, so vrtnine močno poškodovane zaradi velikih kapljic dežja, ki so padale pod močnim pritiskom. 
Rastlinam  je zdaj potrebno pomagati. Možnih ukrepov je več, a najbolj nujno je, da se rane zacelijo in 
zasušijo čim prej. Žal bodo še cel teden po neurjih možne in padavine, temperature pa bodo idealne za 
razvoj bolezni.  

Kako ravnati po neurjih? 
Idealno bi bilo že pred neurjem vrtnine poškropiti s pripravki, ki vsebujejo aminokisline (Delfan, Protifert 
LMW… ali izvlečke morskih alg (Phylgreen, Algoplasmin…)  ali rastlinske izvlečke (Plantonic, Begreen, …).  
Glede na to, da se vročinski valovi skoraj vedno končajo z neurjem, v bistvu pa tudi s stresom za rastline že 
zaradi hitrega padca temperatur, je v takem vremenu redna uporaba teh pripravkov že zaradi tega 
smiselna.  
 
 

Takoj po škodi, ki je nastala zaradi toče ali tudi samega vetra, udarcev dežja in podobno (tudi ta ni 
zanemarljiva), ko bo možno iti v posevek brez dodatne škode (tlačenje mokre zemlje), zaščitite rane s 
pripravki na osnovi morskih alg: Algopalsmin, Phylogreen (hladno stiskana morska alga)...  Na trgu je tudi 
povsem nov pripravek, Epin ekstra, ki je namenjen izključno poškodbam zaradi stresnih situacij, gre ga sicer 
samo 50 ml/ha, a je zelo učinkovit. Temu pripravku lahko dodate aminokislinske pripravke do 1 l/ha. 
Pripravkom že lahko dodate ustrezne fungicide, bodite pozorni samo na to, da so fungicidi taki, ki 
preprečujejo tudi gnitja (siva plesen, bela plesen…) ne samo krompirjeve, solatne, bučne… plesni. Za 
sušenje ran so ustreznejši pripravki iz morskih alg, seveda pa aminokislinski pripravki, če jih imate rpi roki, 
prav tako niso napačni.  
 
Posamezne kulture: 
Glede na izkušnje preteklih let in fenofaze, v kateri je čebula svetujem, da se čebula, pridelana iz čebulčka 
poškropi samo z kakšnim bakrenim listnim gnojilom, ki ne potrebuje registracije, po 3 dneh pa izpuli in 
posuši pod streho, ne na njivi.  
Plodovkam potrgamo plodove, tržen pridelek skušajte prodati, netržne se odstrani z njive, saj bodo drugače 
vir okužb za nove. Če ni listja, odstranite prav vse, tudi majhne plodove. Ti plodovi samo bremenijo rastline 
in jim po nepotrebnem jemljejo hranila in energijo.  
Solata se obraste, če ni prešla v tehnološko zrelost. Obrastejo se tudi kapusnice, če je le ostalo kaj listja. 
Zelo lepo se obraste visok fižol, tudi nizek, če ni preveč potolčen.  
 
Dva do tri dni po dogodku pa zaščitite   vse vrtnine z ustreznimi, registriranimi fungicidi, ki jim dodajte 
aminokislinske pripravke.  
 
Pripravki:  

- Luna experience:  por 1l/ha , brokoli, cvetača, zelje, ohrovti: 0,9 l/ha, korenček : 1 l/ha, čebula 0,5 
l/ha 

- Ortiva in drugi prirpavki, ki vsebujejo aktivno snov azoksistrobin (pri teh preverite registracije): 
na brokoliju v odmerku 1 L/ha (10 ml/100 m2 ), 

na glavnatem zelju in brstičnem ohrovtu 1 L/ha (10 ml/100m2 ), 
 ml/100m2 ), v korenju 1 L/ha (10 ml/100 m2, na solati in endiviji 1 L na ha (10 ml/100m2 ) 
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- Signum: v brokoliju in cvetači na prostem   1 kg/ha, ob uporabi 200–400 L vode na ha, v zelju na 
prostem   1 kg/ha in uporabi 200–400 L vode na ha,  v brstičnem ohrovtu na prostem   1 kg/ha, ob 
uporabi 200–400 L vode na ha, v korenju na prostem za zatiranje  1 kg/ha, v solati na prostem in v 
zaščitenem prostoru   1,5 kg/ha, ob porabi 200-900 L vode na ha,  na fižolu na prostem 1 kg/ha, ob 
porabi 200-300 L vode na ha,  v pastinaku, peteršilju (za pridelavo korena), črnem korenu in hrenu 
na prostem,  v peteršilju (za pridelavo korena) na prostem   1,0 kg/ha, v črnem korenu na prostem  
1,0 kg/ha in porabi 400-600 L/ha vode, v motovilcu na prostem za  porabi 200-600 L/ha vode, v 
poru na prostem  1,5 kg/ha in porabi 200-600 L/ha vode,  v glavnatem ohrovtu na prostem  1 kg/ha 
in porabi 300-600 L/ha vode, v rukoli na prostem  1,5 kg/ha in porabi 200 L/ha vode, na špargljih na 
prostem  1,5 kg/ha in porabi 400-600 L/ha vode, v kolerabici na prostem  1,0 kg/ha in porabi 400-
600 L/ha vode, v špinači na prostem 1,5 kg/ha in porabi 200-600 L/ha vode, v redkvi in redkvici na 
prostem  1,5 kg/ha in porabi 400-600 L/ha vode, v zeliščih na prostem  1,2 kg/ha in porabi 200 L/ha 
vode, v zeliščih v zaščitenih prostorih  1 kg/ha in porabi 200 L/ha vode,  v kitajskem kapusu 
(vključno pak choi) in listnem ohrovtu na prostem , 1,0 kg/ha in porabi 300-600 L/ha vode, radiču  v 
odmerku 4 L/ha za uporabo v rastlinjakih in 1,5 L/ha za uporabo na prostem ob uporabi do 400 L 
vode,  paradižniku, papriki in jajčevcu v rastlinjakih in na prostem   1,5 do 2,2 L/ha ob uporabi 600 L 
vode, kumarah   ob uporabi do 600 L vode,  dinjah in lubenicah 1,5 L/ha ob uporabi 600 L vode, 
glavnatem zelju  1,0 L/ha ob uporabi 600 L vode, cvetači in brstičnem ohrovtu z 1,0 L/ha ob uporabi 
do 600 L vode, kitajskem  kapusu  1,5 L/ha ob uporabi do 600 L vode, solati  na prostem  1,0 do 1,5 
L/ha ob uporabi do 600 vode  1,2 L/ha v rastlinjakih ob uporabi 600 L vode,  fižolu  1,0 do 1,5 L/ha 
ob uporabi do 600 L vode,   špargljih  1,5 L/ha ob uporabi do 1000 L vode  

- Switch : bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina ALEF./GREB.);  čebula (Allium cepa L.);  česen 
(Allium sativum L.);  črni koren (Scorzonera hispanica L.);  endivija (Cichorium endivia L.);  jajčevec 
(Solanum melongena L.); 1DAUG: korenje (Daucus L.);  kumare za vlaganje (Cucumis sativus 
L.);  listnati radič (Cichorium intybus var. foliosum HEGI); navadna kumara (Cucumis sativus 
L.);  navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.);  navadni grah (Pisum sativum L.);  navadni hren (Armoracia 
lapathifolia GILIB. ex USTERI);  navadni motovilec (Valerianella locusta (L.) LATERRADE em. 
BETCKE);  navadni špargelj (Asparagus officinalis L.);  paprika (Capsicum annuum L.);  paradižnik 
(Lycopersicon esculentum MILL.);  pastinak (Pastinaca sativa Lpravi peteršilj (Petroselinum crispum 
(Mill.) A. W. Hill);  rukola (Eruca sativa);  solata (Lactuca sativa L.); 1LEGF: stročnice za zrnje in 
stročje (Fabaceae);  šalotka (Allium cepa L. var. ascalonicum); zelišča (Zelišča) v ustreznih odmerkih.  

- Serenade aso: (ne dodajati TrafosK ali Basfoliar activ) v korenju na prostem 8 L/ha in ob porabi 200 
do 500 L vode na ha, v solati gojeni na  prostem 8 L/ha in ob porabi 250 do 500 L vode na ha, na 
paradižniku, papriki in jajčevcih gojenih na prostem   8 L/ha in ob porabi 500 do 1000 vode L/ha,  na 
paradižniku, papriki in jajčevcih gojenih v zaščitenih prostorih  v odmerku 8 L/ha in ob porabi 500 
do 1000 vode L/ha, v endiviji, cikoriji, radiču, špinači in blitvi, gojenih na prostem in v zaščitenih 
prostorih 8 L/ha ob porabi vode 200-1000 L/ha,  na bučah, lubenicah in dinjah, gojenih na prostem 
in v zaščitenih prostorih 8L/ha ob porabi vode 600-3000 L/ha,  na bučkah in kumaricah za vlaganje, 
gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih  8 L/ha ob porabi vode 600-3000 L/ha, v podzemni 
kolerabi, gojenih rastlinah iz družine redkev (črna redkev, kitajska redkev, redkvica in podobne 
varietete), pastinaku, repi, topinamburju, sladkem krompirju, gomoljni zeleni, belem korenu, hrenu 
in rdeči pesi  8 L/ha ob porabi vode 200-800 L/ha, na špargljih   8 L/ha ob porabi vode 500-800 
L/ha,na zeliščih, gojenih na prostem in v zaščitenih prostorih  8 L/ha ob porabi vode 200-800 L/ha.   

- Amylo-X: bučnice z neužitno lupino (Cucurbitaceae);  bučnice z užitno lupino 
(Cucurbitaceae);  jajčevec (Solanum melongena L.);  paprika (Capsicum annuum L.); paradižnik 
(Lycopersicon esculentum MILL.);  solata (Lactuca sativa L.);  Vase v odmerku 1,5 – 2 kg/ha, (ne 
dodajati TrafosK ali Basfoliar activ) 

- Prestop – registriran je za uporabo v vseh vrtninah in zeliščih, v tem primeru se uporablja foliarno, 
preko listov, (ne dodajati TrafosK ali Basfoliar activ), dovoljen samo v zaščitenih prostorih 

- Cilum plus, ki ni registriran kot FFS in ima zato dovoljenje za uporabo v vseh vrtninah, v tem 
primeru se uporablja foliarno, preko listov, (ne dodajati TrafosK ali Basfoliar activ) v odmerku 200 
gr/ha 

Slednji 4 so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi, pri tem svetujem ponavljanje na 5 dni z izmenjavo 
pripravkov .  
Svetujem, da pripravkom dodate pripravke z aminokislinami  (na primer: Delfan Plus 1 l/ha in TRAFOSK  2 
l/ha ali Basfoliar activ 2,5 l/ha)  za pojačano delovanje fungicidov. S tem da Trafos K in Basfoliar activ ne 
smeta biti dodana pripravkom, ki vsebujejo bakterije (Serenade, Prestop, Cilum plus, Amylo). Po potrebi in 
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ob upoštevanju karenčne dobe ponovite čez 3 – 5 dni. Bodite posebej pozorni  tudi na morebitne pojave 
škodljivcev, posebej na kapusnicah.  
V ekološki pridelavi so dovoljeni foliarni pripravki, ki vsebujejo aminokisline in alge in Plantonic, med 
pripravki za varstvo rastlin lahko uporabite pripravek Cilum plus, Prestop, Serenade ASO ali bakrene 
pripravke.  
 
Vsekakor ne pozabite takoj, ko bo to možno, da se ne bo delala dodatna škoda  in seveda tam kjer je še 
možno iti v posevek, tla prerahljati, okopati. Kjer je možno, in še smiselno, je potrebno posevke tudi 
dognojiti, saj močni nalivi po večini tudi odplaknejo dušik iz koreninske zone. Seveda je najbolj strokovno, 
če je dognojevanje izvedeno na osnovi hitrih talnih testov.  
V nadaljevanju posvetite veliko pozornost varstvu poškodovanih vrtnin, svetujem tudi redno dodajanje 
aminokislinskih pripravkov ali pripravkov na osnovi alg ob vsakem varstvu vrtnin, da rastlinam pomagamo.  
 
 
 

 
                                                                                   Kmetijska svetovalna služba: 
                                                                      Miša PUŠENJAK, univ. dipl. inž.kmet. 

 

 


