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1 PADAVICA SADIK (Phytium spp., Rhizoctonia solani, Olpidium brassicae, Phoma lingam,
Fusarium spp., Rhyzoctonia spp. in Phytophthora spp.:)
Gostiteljske rastline: Kapusnice.
Bolezenski znaki: Kaleče rastline ne vzniknejo, na vzniklih rastlinah pritlehni del spremeni barvo, se zmehča,
rastline poležejo – padajo.
Biologija:
Gospodarska škoda: Propad sadik
Obvladovanje:
Agrotehnični ukrepi:
- ne sejemo v težko zemljo, uporabljamo preležan hlevski gnoj,
- zalivamo poredko in takrat obilno,
- zaprte grede zračimo.
Preglednica 1: Registrirani fungicidi za zatiranje padavic na zelju.
aktivna snov
fosetil +
propamokarb

pripravek
Previcur energy

odmerek
30 L/ha

karenca (dni)
Zagotovljena s
časom uporabe

opombe
Sadike gojene v zaščitenih prostorih
se zaliva v odmerku 3 mL/m2.
Uporabiti je treba 2 do 4 L raztopine
na m2 (20.000-40.000 L/ha). Tretira
se lahko največ 2 krat v presledku
10-14 dni. Prvič po setvi, pred
vznikom in drugič po vzniku
sejancev, vendar najpozneje pred
presajanjem. Rastline se lahko nato
presadi na prosto.

Gliocladium
catenulatum
(rasa J1446)

Prestop

v odmerku 200500 g na 1000
rastlin ali 0,5%

Ni potrebna

V odmerku 200-500 g na 1000
rastlin
preko
kapljičnega
namakanja, po presajanju ali
sajenju rastlin v lončke, ali z
zalivanjem
rastnega
substrata
posajenih
rastlin
v
0,5%
koncentraciji, pri čemer veljajo
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orientacijske vrednosti, ki
vpisane v navodilih za uporabo.

so

2 KAPUSNA PLESEN (Peronospora parasitica)
Gostiteljske rastline: Zelje, brokoli, cvetača,redkev, redkvica, hren, kolerabica.
Bolezenski znaki: Bolezen je pomembna pri pridelavi sadik. Znamenja bolezni se pojavijo že na kličnih listih in
prvih pravih listih. Na spodnji strani lista se pojavijo oglate pege s prevleko trosonoscev. 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. Ugodne razmere za razvoj so, ko so
nočne temperature 8 - 17 °C, dnevne pa ne več kot 24 °C. Pojavi se lahko tudi jeseni na starejših rastlinah.
Gospodarska škoda: Okužba povzroči zaostanek v rasti.
Obvladovanje:
Agrotehnični ukrepi:
- širok kolobar,
- odstranimo in zaorjemo vse rastlinske ostanke,
- zatiranje plevelov v setvišču,
- redka setev, da preprečimo nastanek visoke zračne vlage,
- pokrite grede redno zračimo,
- potrebna pazljivost pri zalivanju.
Preglednica 2: Registrirani fungicidi za zatiranje kapusove plesni na zelju.
aktivna snov
fluopikolid +
propamokarb

pripravek
Infinito

odmerek
1,6 L/ha

karenca (dni)
14 dni

azoksistrobin

Zaftra AZT 250 SC

1 L/ha

14 dni

azoksistrobin

Mirador 250 SC

1 L/ha

14 dni

azoksistrobin

Ortiva

1 L/ha

14 dni

opombe
Tretira se v 7 do 14 dnevnih
intervalih, v razvojni fazi rastlin od
razvitega tretjega pravega lista
(BBCH 13) do faze, ko je
dosežena značilna velikost, oblika
in trdnost glave (BBCH 49).Na
istem zemljišču se lahko tretira
največ 3 krat v eni rastni sezoni.
Tretira se od razvojne faze, ko je
razvitih šest pravih listov, do
značilne
velikosti,
oblike
in
čvrstosti glav (BBCH 16-49). S
sredstvom se lahko na istem
zemljišču tretira največ dvakrat v
eni rastni sezoni. Razmik med
tretiranjema mora biti najmanj 12
dni.
Tretira se od razvojne faze, ko je
razvitih šest pravih listov, do
značilne
velikosti,
oblike
in
čvrstosti glav (BBCH 16-49). S
sredstvom se lahko na istem
zemljišču tretira največ dvakrat v
eni rastni sezoni. Razmik med
tretiranjema mora biti najmanj 12
dni.
Tretira se od razvojne faze, ko je
razvitih šest pravih listov, do
značilne
velikosti,
oblike
in
čvrstosti glav (BBCH 16-49). S
sredstvom se lahko na istem
zemljišču tretira največ dvakrat v
eni rastni sezoni. Razmik med
tretiranjema mora biti najmanj 12
dni.
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Slika 1: Kapusna plesen (Peronospora parasitica); foto: J. Miklavc.

3 BELA RJA KRIŽNIC (Albugo candida)
Gostiteljske rastline: Redkev, redkvica, hren, kolerabica, kapusnice.
Bolezenski znaki: Na listih se pojavijo svetlo rumene pege, kasneje so apneno bele barve.
Biologija: Mogoča je lokalna ali sistemična okužba. 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. Sorusi se lahko združijo in prekrijejo cel list. Bolezen širijo spore - sporangiji.
Pri lokalni okužbi nastanejo številni beli sorusi. 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.
Obvladovanje:
Agrotehnični ukrepi:
- odstranimo in zaorjemo vse rastlinske ostanke in plevele iz družine križnic.
Preglednica 3: Registrirani fungicidi za zatiranje bele rje križnic za zelje.
aktivna snov
azoksistrobin

pripravek
Ortiva

odmerek
1 L/ha

karenca (dni)
14 dni

azoksistrobin

Zaftra AZT 250 SC

1 L/ha

14 dni

fluopikolid +

Infinito

1,6 L/ha

14 dni

opombe
Tretira se od razvojne faze, ko je
razvitih šest pravih listov, do
značilne velikosti, oblike in čvrstosti
glav (BBCH 16-49). S sredstvom se
lahko na istem zemljišču tretira
največ dvakrat v eni rastni sezoni.
Razmik med tretiranjema mora biti
najmanj 12 dni.
Tretira se od razvojne faze, ko je
razvitih šest pravih listov, do
značilne velikosti, oblike in čvrstosti
glav (BBCH 16-49). S sredstvom se
lahko na istem zemljišču tretira
največ dvakrat v eni rastni sezoni.
Razmik med tretiranjema mora biti
najmanj 12 dni.
Tretira se v 7 do 14 dnevnih
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propamokarb

boskalid +
piraklostrobin

Signum

1 kg/ha

14 dni

azoksistrobin

Mirador 250 SC

1 L/ha

14 dni

azoksistrobin

Chamane

1L/ha

14 dni

azoksistrobin

Zoxis 250 SC

1 L/ha

14 dni

intervalih, v razvojni fazi rastlin od
razvitega tretjega pravega lista
(BBCH 13) do faze, ko je dosežena
značilna velikost, oblika in trdnost
glave
(BBCH
49).Na
istem
zemljišču se lahko tretira največ 3
krat v eni rastni sezoni.
Preventivno ali ob prvem pojavu
bolezni. Po potrebi se tretiranje
ponovi čez 3 do 4 tedne, odvisno
od pritiska bolezni. Dovoljena so do
3 tretiranja v eni rastni dobi.
Tretira se od razvojne faze, ko je
razvitih šest pravih listov, do
značilne velikosti, oblike in čvrstosti
glav (BBCH 16-49). S sredstvom se
lahko na istem zemljišču tretira
največ dvakrat v eni rastni sezoni.
Razmik med tretiranjema mora biti
najmanj 12 dni.
Dovoljeni sta največ 2 tretiranji v
eni rastni dobi v intervalu, ki ne
sme biti krajši od 12 dni. S
sredstvom se lahko tretira samo na
prostem.
Tretira se od razvojne faze, ko je
razvitih šest pravih listov, do
značilne velikosti, oblike in čvrstosti
glav (BBCH 16-49). S sredstvom se
lahko na istem zemljišču tretira
največ dvakrat v eni rastni sezoni.
Razmik med tretiranjema mora biti
najmanj 14 dni.

Slika 2: Bela rja križnic; foto M. Pušenjak.

4 GOLŠAVOST KAPUSNIC (Plasmodiophora brassicae)
Gostiteljske rastline: Zelje, ohrovt, cvetača, koleraba.
Bolezenski znaki: Okužijo se korenine ali spodnji del stebla, celice se pretirano močno delijo, korenine se
odebelijo. Nastane golšasta gmota. Zunanji listi venijo in odpadajo, rastline propadajo. Škode so velike
predvsem, če so okužene sadike.
Biologija: Okužbe nastajajo na temperaturi 9 - 30 °C. Okužba je mogoča le v kislih tleh, če je pH nižji od 7,2.
Gospodarska škoda: Okužene rastline imajo manj listov z manjšo listno ploskvijo, korenine oslabijo, rastline
propadajo, glave zelja so drobne in rahle, zunanji listi venejo in odpadajo.
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Obvladovanje:
Agrotehnični ukrepi:
- izbira tolerantnih sort,
- pridelava zdravih sadik,
- kolobar,
- 5 let zatiranje plevelov iz družin križnic v celotnem kolobarju,
- apnenje, uporaba apnenega dušika,
- rahljanje tal, okopavanje, vnos zraka v tla,
- razkuževanje setvišča,
- čiščenje strojev, mehanizacije.

Slika 3:. Golšavost kapusnic na rdečem zelju; foto: M. Pušenjak.

5 ČRNA ŽILAVKA KAPUSNIC (Xanthomonas campestris)
Gostiteljske rastline: Zelje, cvetača, ostale kapusnice.
Bolezenski znaki: Prve znake opazimo ob listnih robovih; rumenenje listov, temni in črni obrisi listnih žilnih
žilic.
Biologija: Bakterija okuži rastline v vseh razvojnih stadijih, okužba se izvrši preko ran na listih. Pozneje se
pojavijo rumene/rjave pege na listih, žile počrnijo, okužen list je med žilami pergamentast, na prečnem
prerezu vidimo temno obarvano prevodno tkivo, pozneje je to tkivo sluzasto. Bakterija se ohranja v tleh na
okuženih ostankih kapusnic, lahko se prenaša tudi s semenom. Iz tal dospejo bakterije na liste s pljuskanjem
dežnih kapljic, iz okuženega semena pa se pri kalitvi bakterije širijo po rastlini. Iz obolelega tkiva se izloča
bakterijski eksudat, ki se širi s pomočjo dežja. Bakterija se širi po žilah, zato lahko začnejo glave gniti.
Gospodarska škoda: Mlade rastline propadejo, listje se suši in vene. Nepravilne glave začnejo gniti na sredini.
Obvladovanje:
Agrotehnični ukrepi:
- izbira tolerantnih sort,
- kolobar (5 let za sadike, 2 leti za pridelavo),
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uporaba razkuženega semena,
zatiranje škodljivcev,
pravilno gnojenje s kalijem,
rastlinske ostanke drobno sesekljati in globoko podorati,
škropljenje le v suhem vremenu.

Slika 4: Črna žilavka kapusnic; foto: M. Pušenjak.

Slika 5: Črna žilavka kapusnic; foto: M. Pušenjak.

6 ČRNA LISTNA PEGAVOST KAPUSNIC (Alternaria brassicae)
Gostiteljske rastline: Kapusnice.
Bolezenski znaki: Obolijo lahko že zelo mlade rastline. Celi listi ali njihovi deli porumenijo, tkivo odmre.
Pojavijo se zeleno črne pege, na katerih se razvije temna prevleka trosonoscev. Pege se združujejo, listi se
sušijo.
Biologija: gliva se prenašajo s semenom, lahko pa se dlje časa ohranjajo saprofitsko v tleh in oblikujejo spore.
V sušnem vremenu se spore prenašajo z vetrom.
Gospodarska škoda: Propad mladih rastlin, sušenje listov.
Obvladovanje:
Agrotehnični ukrepi:
- odstranjevanje ostankov,
- kolobar,
- ne sejemo/sadimo na vlažnih legah,
- razkuževanje semena.
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Preglednica 4: Registrirani fungicidi za zatiranje črne listne pegavosti kapusnic na zelju.
aktivna snov
difenkonazol

pripravek
Score 250 EC

odmerek
0,5 L/ha

karenca (dni)
21 dni

azoksistrobin

Ortiva

1 L/ha

14 dni

boskalid +
piraklostrobin

Signum

1 kg/ha

14 dni

fluopiram +
tebukonazol

Luna experience

0,9 L/ha

14 dni

azoksistrobin

Zaftra AZT 250 SC

1 L/ha

14 dni

azoksistrobin

Mirador 250 SC

1 L/ha

14 dni

difenokonazol

Mavita 250 EC

0,5 L/ha

21 dni

opombe
Tretira se največ 2-krat v eni rastni
sezoni, z najmanj 14-dnevnim
razmikom med tretiranjema. Tretira
se v času razvoja vegetativnih delov
rastlin, primernih za pridelek (BBCH
41-49).
Tretira se od razvojne faze, ko je
razvitih šest pravih listov, do
značilne velikosti, oblike in čvrstosti
glav (BBCH 16-49). S sredstvom se
lahko na istem zemljišču tretira
največ dvakrat v eni rastni sezoni.
Razmik med tretiranjema mora biti
najmanj 12 dni.
Preventivno ali ob prvem pojavu
bolezni. Po potrebi se tretiranje
ponovi čez 3 do 4 tedne, odvisno od
pritiska bolezni. Dovoljena so do 3
tretiranja v eni rastni dobi.
Od razvojne faze začetka formiranja
glav, do razvojne faze, ko glave
dosežejo značilno velikost/obliko/
trdnost (BBCH 41-49). Sredstvo se
uporabi v intervalu 14 dni.
Tretira se od razvojne faze, ko je
razvitih šest pravih listov, do
značilne velikosti, oblike in čvrstosti
glav (BBCH 16-49). S sredstvom se
lahko na istem zemljišču tretira
največ dvakrat v eni rastni sezoni.
Razmik med tretiranjema mora biti
najmanj 12 dni.
Tretira se od razvojne faze, ko je
razvitih šest pravih listov, do
značilne velikosti, oblike in čvrstosti
glav (BBCH 16-49). S sredstvom se
lahko na istem zemljišču tretira
največ dvakrat v eni rastni sezoni.
Razmik med tretiranjema mora biti
najmanj 12 dni.
Tretira
se
v
času
razvoja
vegetativnih delov rastlin, primernih
za pridelek (BBCH 41-49), največ 2krat v eni rastni sezoni, z najmanj
14-dnevnim
razmikom
med
tretiranjema.

7 PRSTANASTA (OBROČKASTA) LISTNA PEGAVOST(Mycosphaerella brassicicola)
Gostiteljske rastline: Kapusnice.
Bolezenski znaki: Pege se pojavljajo predvsem na zunanjih robovih listov. So sive do črne barve brez izrazitih
robov, največkrat pa rjavega obročkastega videza ali pa nepravilne oblike z vodeno okolico, v kateri so žile
modrikaste.
Biologija: Za bolezen je ugodno hladno vreme od junija do septembra.
Gospodarska škoda:
Obvladovanje:
Agrotehnični ukrepi:
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kolobar,
- izbira tolerantnih sort,
- kapusnic ne sejemo/sadimo v bližini posevkov oljne ogrščice,
- uporaba zdravega semena,
- redka setev,
- zatiranje plevelov,
- takojšnje globoko zaoravanje ostankov kapusnic.

Preglednica 5: Registrirani fungicidi za zatiranje prstanasta listne pegavosti na zelju.
aktivna snov
difenkonazol

pripravek
Score 250 EC

odmerek
0,5 L/ha

karenca (dni)
21 dni

azoksistrobin

Ortiva

1 L/ha

14 dni

boskalid +
piraklostrobin

Signum

1 kg/ha

14 dni

fluopiram +
tebukonazol

Luna experience

0,9 L/ha

14 dni

azoksistrobin

Zaftra AZT 250 SC

1 L/ha

14 dni

difenokonazol

Mavita 250 EC

0,5 L/ha

21 dni

azoksistrobin

Mirador 250 SC

1 L/ha

14 dni

azoksistrobin

Chamane

1 L/ha

14 dni

difenkonazol +
fluksapiroksad

Sercadis plus

1 L/ha

14 dni

opombe
Tretira
se
v
času
razvoja
vegetativnih delov rastlin, primernih
za pridelek (BBCH 41-49), največ 2krat v eni rastni sezoni, z najmanj
14-dnevnim
razmikom
med
tretiranjema.
Tretira se od razvojne faze, ko je
razvitih šest pravih listov, do
značilne velikosti, oblike in čvrstosti
glav (BBCH 16-49). S sredstvom se
lahko na istem zemljišču tretira
največ dvakrat v eni rastni sezoni.
Razmik med tretiranjema mora biti
najmanj 12 dni.
Preventivno ali ob prvem pojavu
bolezni. Po potrebi se tretiranje
ponovi čez 3 do 4 tedne, odvisno od
pritiska bolezni. Dovoljena so do 3
tretiranja v eni rastni dobi.
Od razvojne faze začetka formiranja
glav, do razvojne faze, ko glave
dosežejo
značilno
velikost/obliko/trdnost (BBCH 4149). Sredstvo se uporabi v intervalu
14 dni.
Tretira se od razvojne faze, ko je
razvitih šest pravih listov, do
značilne velikosti, oblike in čvrstosti
glav (BBCH 16-49). S sredstvom se
lahko na istem zemljišču tretira
največ dvakrat v eni rastni sezoni.
Razmik med tretiranjema mora biti
najmanj 12 dni.
Tretira
se
v
času
razvoja
vegetativnih delov rastlin, primernih
za pridelek (BBCH 41-49), največ 2krat v eni rastni sezoni, z najmanj
14-dnevnim
razmikom
med
tretiranjema.
Tretira se od razvojne faze, ko je
razvitih šest pravih listov, do
značilne velikosti, oblike in čvrstosti
glav (BBCH 16-49). S sredstvom se
lahko na istem zemljišču tretira
največ dvakrat v eni rastni sezoni.
Razmik med tretiranjema mora biti
najmanj 12 dni.
Dovoljeni sta največ dve tretiranji v
eni rastni dobi v intervalu, ki ne sme
biti krajši od 12 dni.
Za zmanjševanje okužb v fenološki
fazi od začetka formiranja glave: dva
najmlajša lista nista razgrnjena, do
polne zrelosti (BBCH 41-91). S
sredstvom se lahko na istem
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zemljišču v eni rastni sezoni tretira
največ trikrat. Časovni interval med
tretiranji naj bo najmanj 7 dni,
odvisno od vremenskih razmer.

8 BOLHAČI (Phyllotreta spp.)
Gostiteljske rastline: Kapusnice, križnice.
Znaki napada: Škodo povzročajo odrasli bolhači s povzročanjem značilnih okroglih izjed - luknjic na listih. V
primeru močnejšega napada je lahko napaden celoten list. Največ škode naredijo na mladih rastlinah,
predvsem pri pridelavi sadik, že takoj po vzniku zelja. 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.
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 množičnem 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 6: Registrirani insekticidi za zatiranje bolhačev na zelju.
aktivna snov

pripravek

odmerek

karenca (dni)

deltametrin

Decis 100 EC

63 ml/ha

7 dni

Registriran za:
opombe
Zelje, cvetača, brstični ohrovt.
Tretira se ob pojavu prvih
škodljivcev. S sredstvom se lahko
na istem zemljišču tretira največ
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Lambda-cihalotrin

Karate Zeon 5
CS

0,15 - 0,2 L/ha

alfa-cipermetrin

Fastac 100 EC

0,075 L/ha

3 dni za redkvico,
7 dni za kitajsko
zelje,
21 dni za zelje in
brstični ohrovt.
14 dni

enkrat v eni rastni dobi. Izogibati se
je treba tretiranju pri visokih
temperaturah zraka.
Brstični ohrovt, zelje in redkvica. V
kitajskem zelju in cvetači za manjše
uporabe.
Za listne uši in druge grizoče ter
sesajoče žuželke.
Kapusnice (zelju, brstičnem ohrovtu,
brokoliju, ohrovtu): S sredstvom se
lahko na isti površini tretira največ
dva krat v eni rastni dobi. Tretira se,
ko je presežen prag škode, pri
čemer je potrebno upoštevati
karenco. Ne priporoča se tretiranja
nad 25°C.

Slika 6: Kapusovi bolhači (Phyllotreta sp.); foto: J. Miklavc.
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Slika 7: Poškodbe od bolhačev (Phyllotreta sp.); foto: J. Miklavc.

Slika 8: Kapusovi bolhači (Phyllotreta sp.); foto: J. Miklavc.

9 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. Odrasla kapusova muha je podobna hišni muhi, sive barve, dolžine 5-7 mm. Muha v aprilu
in maju odlaga jajčeca (belkasta, dolžine 1 mm) na koreninski vrat ali ob njem. Izležene ličinke povzročijo
potemnitev in kasnejše gnitje koreninskega vratu in korenin. Mlade rastline propadejo, starejše pa zaostajajo v
rasti, ne formirajo glave, listje pa se obarva sivo ali modro-vijolično. Rastline ovenijo in poležejo ter se z
lahkoto izpulijo iz tal. Muha razvije tri rodove letno (drugega julija in avgusta, tretjega pa septembra in
oktobra). Zatiramo jo že v setvišču!
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Gospodarska škoda: Rovi v korenovkah, slaba rast, mlade rastline propadejo. Na poškodbe se naselijo glive,
ki povzročajo koreninsko gnilobo.
Obvladovanje:
Agrotehnični ukrepi:
- zaščita s pokrivkami, da preprečimo nalet muhe,
- pridelava zdravega sadilnega materiala,
- spremljanje odlaganja jajčec s pomočjo klobučevine, ki jo ovijemo okrog koreninskega vratu rastlin
- Zelja,
- uporaba prognoznega modela SWAT za kapusovo muho.

Slika 9: Jajčeca kapusove muhe (Delia radicum); foto: J. Miklavc.

Slika 10: Žerka kapusove muha (Delia radicum); foto: J. Miklavc.
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Slika 11: Spremljanje odlaganja jajčec kapusove muhe (Delia radicum) s pomočjo klobučevine; foto: J. Miklavc.

10 KAPUSOV BELIN (Pieris brassicae) in REPNI BELIN (Pieris rapae)
Gostiteljske rastline: 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, repni pa okrog 45 mm. Gosenice kapusovega belina so rumeno zelenkaste barve s črnimi pegami in
velike do 50 mm, gosenice repnega belina pa so zelenkaste z rumenimi progami ter velike do 30 mm. Metulji
prvega rodu letajo v aprilu in maju, julija in avgusta pa metulji drugega rodu.
Gospodarska škoda: Gosenice obžrejo listje do listnih žil. Nevarna sta predvsem na manjših njivah, na večjih
pa bolj na robovih.
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 7: Registrirani insekticidi za zatiranje kapusovega belina na kapusnicah.

aktivna snov

pripravek

odmerek

karenca (dni)

Registriran za:
opombe

beta-ciflutrin

Bulldock EC 25

0,3-0,5
L/ha

7 dni

Bacilus
Thuringiensis,
Var. Kurstaki

Delfin WG

0,5 kg/ha

Ni karence

deltametrin

Decis 100 EC

0,075 L/ha

7 dni

Glavnato zelje, kitajsko zelje, ohrovt.
Kontaktni insekticid, uporaba ob
pojavu gosenic, največ 2x v sezoni.
Pri uporabi tega sredstva se
priporoča uporaba antidriftnih šob.
Kapusnice. S sredstvom so na istem
zemljišču
dovoljena
največ
tri
tretiranja v eni rastni dobi v
časovnem intervalu 7 dni.
Brstični ohrovt, zelje, cvetača.
Tretiranje se opravi ob pojavu
škodljivih žuželk. Uporaba enkrat na
sezono na istem zemljišču. Izogibati
se je treba tretiranju pri visokih
temperaturah zraka.
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alfa-cipermetrin

Fastac 100EC

0,1 L/ha

14 dni

Lambda-cihalotrin

Karate Zeon 5
CS

0,2 L/ha

Lambda-cihalotrin

Karis 10 CS

0,05 L/ha

3 dni za
redkvico,
7 dni za kitajsko
zelje,
21 dni za zelje
in brstični
ohrovt.
21 dni za zelje
in brstični
ohrovt,
10 dni za listnati
ohrovt in brokoli,
7 dni za cvetačo

emamektin

Affirm

1,5 kg /ha

3 dni

tebufenozid

Mimic

0,3 - 0,4
l/ha

14 dni

indoksakarb

Steward

85 g/ha

3 dni za zelje,
cvetačo,rdečo
zelje in brokoli,
28 dni za
brstični ohrovt

Bacilus
Thuringiensis
Var. Aizawai

Agree WG

1 kg/ha

Ni potrebna

klorantraniliprol

Coragen
Prepovedan na
VVOI in
območjih NUV
za vključene v
KOPOP

125 mL/ha,
ob porabi
vode 300 800 L/ha

1 dan

Zelje, brstični ohrovt, brokoli, ohrovt.
Kontaktni insekticid, uporaba ob
pojavu gosenic, največ 2x v sezoni.

Ne priporoča se tretiranja nad 25 °C.
Zelje, brstični ohrovt, redkvica; za
manjše uporabe v kitajskem zelju in
cvetači. Uporaba ob pojavu škodljivih
žuželk.

V brstičnem ohrovtu, zelju, cvetači,
ohrovtu in brokoliju (vključno s sorto
calabrese). Tretira se, ko je prag
škodljivosti presežen. V eni rastni
sezoni se ga lahko na istem
zemljišču uporabi 2 krat v 10
dnevnem časovnem intervalu.
Zelje, brokoli in cvetača na prostem.
Tretira se od fenološke faze začetka
oblikovanja glavic do 3 dni pred
pobiranjem pridelka (BBCH 41-49).
Prvo tretiranje se izvede takoj, ko se
izležejo prve gosenice in še preden
se te zarijejo v glavice. Tretiranje se
po potrebi ponavlja v tedenskih
razmakih. Sredstvo se sme na istem
zemljišču uporabiti največ tri krat v
eni rastni dobi.
Kapusnice. Škropi se enkrat letno v
času, ko se pričnejo izlegati
gosenice, višji odmerki pa so
namenjeni za uporabo po končanem
izleganju gosenic.
Zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu,
rdečem zelju in brokoliju za zatiranje,
kapusovega belina .Tretirati se začne
med fazo izleganja jajčec ali na
začetku razvoja ličink. V eni rastni
dobi se ga uporablja največ tri krat v
razmiku 7 dni.
Kapusnice. Prvo tretiranje se opravi,
ko se izležejo prve ličinke škodljivih
metuljev (od BBCH 09). S sredstvom
se lahko na istem zemljišču tretira
največ tri krat v eni rastni dobi, v
časovnem intervalu 7 dni.
Za cvetačo, brokoli, glavnato zelje in
ohrovt. Tretira se od fenološke faze
razgrnjenega drugega lista do konca
rasti (BBCH 12 do 49), ob
upoštevanju karence. Dovoljeni sta
dve tretiranji v eni rastni sezoni v
intervalu, ki ne sme biti krajši od 14
dni. Tretira se v času izleganja jajčec
oziroma takoj, ko se iz jajčec začnejo
izlegat prve ličinke.
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Slika 12: Gosenice kapusovega belina (Pieris brassicae); foto: J. Miklavc.

11 KAPUSOV MOLJ (Plutella xylostella)
Gostiteljske rastline: Kapusnice.
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: Gosenice obžrejo listje. Največ škode povzročijo v obdobju, ko ima zelje že oblikovane
glave in sicer zaradi poškodb in iztrebkov gosenic, ki znižajo tržno vrednost zelja.
Obvladovanje:
Agrotehnični ukrepi:
- zgodnja saditev,
- uničenje ostankov kapusnic.
Prag škodljivosti:
10 - 30 majhnih gosenic ali 1 - 4 velikih na 10 rastlin.
Preglednica 8: Registrirani insekticidi za zatiranje kapusovega molja.
aktivna snov

pripravek

odmerek

karenca (dni)

Bacilus thuringiensis
Var.Kurstaki

Lepinox plus

1 kg/ha

Ni potrebna

BacillusThuringhiensi
s var. Kurstaki

Delfin WG

0,5 kg/ha

Ni potrebna

deltametrin

Decis 100 EC

0,075 L/ha

7 dni

Registriran za:
opombe
Brokoli, ohrovt, glavnato zelje, kitajski
kapus, brstični ohrovt. Tretira se v času
izleganja jajčec oziroma v fazi mladih
ličink (prva in druga stopnja razvoja). Po
potrebi se tretiranje ponovi čez 7-10 dni.
Kapusnice
S sredstvom so na istem zemljišču
dovoljena največ tri tretiranja v eni rastni
dobi v časovnem intervalu 7 dni.
Brstični ohrovt, zelje, cvetača. Tretiranje
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alfa-cipermetrin

Fastac 100EC

0,1 L/ha

14 dni

Lambda-cihalotrin

Karate Zeon 5 CS

0,2 L/ha

emamektin

Affirm

1,5 kg/ha

3 dni za redkvico,
7 dni za kitajsko
zelje,
21 dni za zelje in
brstični ohrovt.
3 dni

tebufenozid

Mimic

0,3 - 0,4
L/ha

14 dni

indoksakarb

Steward

85 g/ha

3 dni za zelje,
cvetačo,rdečo
zelje in brokoli,
28 dni za brstični
ohrovt

azadirahtin A

Neemazal - T/S

3 L/ha

3 dni

Bacilus
Thuringiensis
Var. Aizawai

Agree WG

1 kg/ha

Ni potrebna

klorantraniliprol

Coragen
Prepovedan na
VVOI in območjih
NUV za vključene
v KOPOP

125 mL/ha,
ob porabi
vode 300 800 L/ha

1 dan

se opravi ob pojavu škodljivih žuželk.
Uporaba enkrat na sezono na istem
zemljišču. Izogibati se je treba tretiranju
pri visokih temperaturah zraka.
Zelje, brstični ohrovt, brokoli, ohrovt.
Kontaktni insekticid, uporaba ob pojavu
gosenic, največ 2x v sezoni. Ne priporoča
se tretiranja nad 25 °C.
Zelje, brstični ohrovt, redkvica; za manjše
uporabe v kitajskem zelju in cvetači.
Uporaba ob pojavu škodljivih žuželk.

Zelje, brokoli in cvetača na prostem.
Tretira se od fenološke faze začetka
oblikovanja glavic do 3 dni pred
pobiranjem pridelka (BBCH 41-49). Prvo
tretiranje se izvede takoj, ko se izležejo
prve gosenice in še preden se te zarijejo
v glavice. Tretiranje se po potrebi
ponavlja v tedenskih razmikih. Sredstvo
se sme na istem zemljišču uporabiti
največ tri krat v eni rastni dobi.
Kapusnice. Škropi se enkrat letno v času,
ko se pričnejo izlegati gosenice, višji
odmerki pa so namenjeni za uporabo po
končanem izleganju gosenic.
Zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu, rdečem
zelju in brokoliju za zatiranje, kapusovega
belina. Tretirati se začne med fazo
izleganja jajčec ali na začetku razvoja
ličink. V eni rastni dobi se ga uporablja
največ tri krat v razmiku 7 dni.
Na zelju, ohrovtu in brstičnem ohrovtu.
Tretira se ob pojavu prvih ličink do
razvojne faze začetek oblikovanja glav
(BBCH 41); čez 7 do 10 dni se tretiranje
po potrebi ponovi. S sredstvom se lahko
na istem zemljišču tretira največ 3-krat v
eni rastni dobi.
Kapusnice. Prvo tretiranje se opravi, ko
se izležejo prve ličinke škodljivih metuljev
(od BBCH 09). S sredstvom se lahko na
istem zemljišču tretira največ tri krat v eni
rastni dobi, v časovnem intervalu 7 dni.
Za cvetačo, brokoli, glavnato zelje in
ohrovt. Tretira se od fenološke faze
razgrnjenega drugega lista do konca rasti
(BBCH 12 do 49), ob upoštevanju
karence. V cvetači, brokoliju, glavnatem
zelju in ohrovtu sta dovoljeni dve tretiranji
v eni rastni sezoni v intervalu, ki ne sme
biti krajši od 14 dni. Tretira se v času
izleganja jajčec oziroma takoj, ko se iz
jajčec začnejo izlegat prve ličinke.
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Slika 12: Kapusov molj (Plutella xylostella); foto: J. Miklavc.

Slika 13: Kapusov molj (Plutella xylostella); foto: G. Seljak.

12 KAPUSOVA HRŽICA (Contarinia nasturtii)
Gostiteljske rastline: Kapusnice, predvsem zelje in cvetačo.
Znaki napada: Ličinke so rumenkaste barve, velike 2-3 mm, najdemo jih v skupini v srčnem listu rastline, ki se
zvija navzdol. Listi se kodrajo, zakrnijo, rastni vršiček odmre, glave se ne tvorijo.
Biologija: Prezimijo ličinke v tleh, odrasle hržice prvega rodu pa letajo konec maja in v začetku junija. Ima tri
rodove letno.
Gospodarska škoda: Zelje ne naredi glave, rastlina naredi več manjših glav. Cvetača ne naredi rozete.
Obvladovanje:
Agrotehnični ukrepi:
- V času pojava hržice je rastline priporočljivo pokriti z zaščitnimi mrežami ali pokrivko.
Prag škodljivosti:
Možnost spremljanja pojava s feromonsko vabo, prag škodljivosti je 10 hržic na vabo na teden (povprečje
ulovov z dveh feromonskih vab).
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Preglednica 9: Registrirani insekticidi za zatiranje kapusove hržice na kapusnicah.
aktivna snov

pripravek

odmerek

karenca

spirotetramat

Movento SC 100

0,75 L/ha

3 dni

Registriran za:
Opombe:
Za
zmanjševanje
številčnosti
populacije. 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.

13 KAPUSOVA SOVKA (Mamestra brassicae)
Gostiteljske rastline: Kapusnice.
Znaki napada: Gosenice prvega rodu junija in julija objedajo listje, gosenice drugega rodu pa se od avgusta
naprej zavrtajo v glave.
Biologija: Kapusova sovka je med več vrstami sovk najbolj nevarna. Sovke so nočni metulji rjave barve
Gosenice dosežejo velikost do 40 mm in s starostjo spreminjajo barvo, od sivo zelenkaste, rjave do črne.
Obvladovanje:
Agrotehnični ukrepi:
- globoko jesensko oranje,
- zatiranje plevelov.
Prag škodljivosti:
- 10 - 30 majhnih gosenic ali 1-4 velikih na 10 rastlin.
- Učinkovitost naštetih pripravkov je najboljša, ko so gosenice še majhne (velike 20-25 mm), zato je
pomembno, da se posevek redno opazuje.
Preglednica 10: Registrirani insekticidi za zatiranje sovk na kapusnicah.
aktivna snov

pripravek

odmerek

karenca

lambda - cihalotrin

Karate zeon 5 CS

0,2 L/ha

3 dni za
redkvico,
7 dni za kitajsko
zelje,
21 dni za zelje
in brstični ohrovt

tebufenozid

Mimic

0,3 - 0,4 l/ha

14 dni

indoksakarb

Steward

85 g/ha

3 dni

emamektin

Affirm

1,5 kg/ha

3 dni

Registriran za:
Opombe:
Zelje, brstični ohrovt in redkvica;
za manjše uporabe v kitajskem
zelju in cvetači. Uporaba ob
pojavu škodljivih žuželk. Sredstvo
se lahko uporabi največ dvakrat v
eni rastni sezoni. Sredstvo je
nevarno za čebele. Z njim se ne
sme
tretirati
rastlin
med
cvetenjem.
Kapusnice. Škropi se enkrat letno
v času, ko se pričnejo izlegati
gosenice, višji odmerki pa so
namenjeni
za
uporabo
po
končanem izleganju gosenic.
Zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu,
rdečem zelju in brokoliju. Tretirati
se začne med fazo izleganja
jajčec ali na začetku razvoja ličink.
V eni rastni dobi se ga uporablja
največ tri krat v razmiku 7 dni.
Zelje, brokoli in cvetača na
prostem. Tretira se od fenološke
faze začetka oblikovanja glavic do
3 dni pred pobiranjem pridelka
(BBCH 41-49). Prvo tretiranje se
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azadirahtin A

Neemazal - T/S

3,0 L/ha

3 dni

beta-ciflutrin

Bulldock EC 25

0,3 - 0,5 L/ha

7 dni

BacillusThuringhiensis
var. Kurstaki

Lepinox plus

1 kg/ha

Ni potrebna

lambda-cihalotrin

Karis 10 CS

0,05 L/ha

21 dni za zelje
in brstični
ohrovt,
10 dni za listnati
ohrovt in brokoli,
7 dni za cvetačo

Bacilus
Thuringiensis
Var. Aizawai

Agree WG

1 kg/ha.

Ni potrebna

klorantraniliprol

Coragen
Prepovedan na
VVOI in območjih
NUV za vključene v
KOPOP

125 mL/ha, ob
porabi vode
300 - 800 L/ha

1 dan

izvede takoj, ko se izležejo prve
gosenice in še preden se te
zarijejo v glavice. Tretiranje se po
potrebi ponavlja v tedenskih
razmakih. Sredstvo se sme na
istem zemljišču uporabiti največ tri
krat v eni rastni dobi.
Na zelju, ohrovtu in brstičnem
ohrovtu na prostem. Tretiramo ob
pojavu prvih škodljivcev, tretiranje
po potrebi čez 7 – 14 dni
ponovimo; uporabljamo ga največ
2 krat v eni rastni dobi.
V glavnatem zelju, kitajskem zelju
in ohrovtu. Sredstvo se na istem
zemljišču lahko uporabi največ
dvakrat v eni rastni sezoni.
Tretira se v času izleganja jajčec
oziroma v fazi mladih ličink (prva
in druga stopnja razvoja). Po
potrebi se tretiranje ponovi čez 710 dni.
V brstičnem ohrovtu, zelju,
cvetači, ohrovtu in brokoliju
(vključno s sorto calabrese).
Tretira se, ko je prag škodljivosti
presežen. V eni rastni sezoni se
ga lahko na istem zemljišču
uporabi 2 krat v 10 dnevnem
časovnem intervalu.
Kapusnice. Prvo tretiranje se
opravi, ko se izležejo prve ličinke
škodljivih metuljev (od BBCH 09).
S sredstvom se lahko na istem
zemljišču tretira največ tri krat v
eni rastni dobi, v časovnem
intervalu 7 dni.
Za cvetačo, brokoli, glavnato zelje
in ohrovt. Tretira se od fenološke
faze razgrnjenega drugega lista
do konca rasti (BBCH 12 do 49),
ob upoštevanju karence. V
cvetači, brokoliju, glavnatem zelju
in ohrovtu sta dovoljeni dve
tretiranji v eni rastni sezoni v
intervalu, ki ne sme biti krajši od
14 dni. Tretira se v času izleganja
jajčec oziroma takoj, ko se iz
jajčec začnejo izlegat prve ličinke
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Slika 14: Kapusova sovka (Mamestra sp.); foto: J. Miklavc.

14 RESARJI (Thrips sp.)
Gostiteljske rastline: Kapusnice in ostale vrtnine.
Znaki napada: Ličinke in odrasli osebki sesajo na listih rastlinski sok, kar povzroča na zelju tvorbo svetlih
bradavic na spodnji strani listov, ki pozneje porjavijo.
Biologija: Najpogosteje se na zelju pojavljata vrsti tobakov resar (Thrips tabaci) in cvetlični resar (Frankliniella
occidentalis), slednji je škodljiv le v zaprtih prostorih. Jeseni, ko se ohladi, se naseljujejo v notranjosti zeljnih
glav, vse do srčni listov. Živijo na mnogih rastlinah (polifagi). Njihovo prisotnost lahko ugotavljamo s pomočjo
modrih lepljivih plošč.
Gospodarska škoda: Zastoj v rasti, poškodbe listov zelja, vidne svetle bradavice, poškodbe v zeljnatih glavah.
Obvladovanje:
Agrotehnični ukrepi:
- zatiranje plevelov, tudi v okolici nasada/posevka,
- če je populacija tripsov velika, s spravilom po nastopu tehnološke zrelosti na odlašamo,
- z uporabo insekticidov škod ne preprečimo,temveč le zmanjšamo.
Preglednica 11: Registrirani insekticidi za zatiranje resarjev na kapusnicah.
pripravek
lambda - cihalotrin

aktivna snov
Karate Zeon 5 CS

odmerek
0,15 L/ha

karenca (dni)
3 dni za
redkvico,
7 dni za kitajsko
zelje,
21 dni za zelje
in brstični
ohrovt

spinosad

Laser 240 SC

0,4 L/ha

3 dni

0,2 L/ha

3 dni

spinosad

Laser plus

opombe
Zelje, brstični ohrovt in redkvica;
za manjše uporabe v kitajskem
zelju in cvetači. Uporaba ob
pojavu škodljivih žuželk. Sredstvo
se lahko uporabi največ dvakrat v
eni rastni sezoni. Sredstvo je
nevarno za čebele. Z njim se ne
sme
tretirati
rastlin
med
cvetenjem.
V kapusnicah za zmanjševanje
številčnosti populacije cvetličnega
resarj. Največ 3 krat v eni rastni
dobi. Prvič se tretira, ko se
pojavijo prve izlegle ličinke
oziroma takoj po izleganju jajčec.
Tretiranje se po potrebi ponovi v
presledkih 7 dni.
S sredstvom se prvič tretira, ko se
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azadirahtin A

Neemazal - T/S

3,0 L/ha

3 dni

izležejo prve ličinke oziroma takoj
po izleganju jajčec. S sredstvom
se lahko na istem zemljišču tretira
največ 2 krat v eni rastni dobi.
Tretiranje se po potrebi ponovi
čez 8 dni.
Na zelju, ohrovtu in brstičnem
ohrovtu
na
prostem.
Za
zmanjšanje populacije resarjev.
Tretiramo
ob
pojavu
prvih
škodljivcev, tretiranje po potrebi
čez 7 – 14 dni ponovimo;
uporabljamo ga največ 2 krat v
eni rastni dobi.

Slika 14: Resarji (Thrips sp.); foto: J. Miklavc.

Slika 15: Resarji (Thrips sp.); foto: J. Miklavc.

15 KAPUSOV ŠČITKAR (Aleyrodes proletella)
Gostiteljske rastline: Kapusnice in ostale vrtnine.
Znaki napada: Ščitkarja opazimo na spodnji strani listov kot bele madeže, ki ob premikanju rastlin hitro zletijo.
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Biologija: Odrasli merijo 1,5 mm, imajo bela krila prekrita z belim voščenim prahom in z dvema temnima
pegama na vsakem krilu. Najdemo jih v kolonijah na spodnji strani listov, kjer s sesanjem povzročajo
zaostajanje v rasti ter izločajo obilno medeno roso, na katero se naselijo glivice sajavosti. Letno imajo do pet
rodov, ki je odvisen od vremenskih razmer, ciklus lahko traja le tri tedne. Rjavkaste ličinke so prisesane na
spodnji strani listov. Prezimi na rastlinskih ostankih.
Gospodarska škoda: Večje kolonije kapusovega ščitkarja na zelju in drugih kapusnicah povzročajo zastoj v
rasti s sesanjem rastlinskega soka. Z izločanjem medene rose na kateri se naselijo glive sajavosti pa
onesnažijo tržni pridelek kapusnic.
Obvladovanje:
Agrotehnični ukrepi:
- odstranjevanje rastlinskih ostankov,
- širok kolobar.
Preglednica 12: Registrirani insekticidi za zatiranje kapusovega ščitkarja na kapusnicah.
pripravek
spirotetramat

aktivna snov
Movento SC 100

odmerek
0,75 L/ha

karenca (dni)
3 dni

opombe
V kapusnicah, kot so brokoli,
cvetača, brstični ohrovt, glavnato
zelje, glavnati in listanti ohrovt,
kitajsko zelje in kolerabica,
gojenih na prostem. 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.

Slika 16 : Ličinke kapusovega ščitkarja (Aleyrodes proletella); foto: J. Miklavc.
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Slika 17: Kapusov ščitkar (Aleyrodes proletella); foto: G. Seljak.

Slika18: Kolonija odraslih in ličink kapusovega ščitkarja in ličinka naravnega sovražnika; foto: Miša Pušenjak.

16 RASTLINJAKOV ŠČITKAR (Trialeurodes vaporariorum)
Gostiteljske rastline: Vrtnine.
Znaki napada: Ob premikanju rastlin se kolonije rastlinjakovega ščitkarja dvignejo v zrak, na zelju vidni sledovi
sesanja, medene rose in kasneje sajavost.
Biologija: Rastlinjakov ščitkar je velik je približno 2 mm malo večji od kapusovega ščitkarja in ima malo bolj
podolgovata krila, bele barve, telo in krila pokriva beli voščen prah. S sesanjem rastlinskih sokov povzročajo
zaostanek rasti, tipičen simptom napada pa je tudi prisotnost medene rose na listih rastline, kamor se pozneje
naselijo glivice sajavosti.
Gospodarska škoda: Sajavost tržnega pridelka zelja. Največ škode rastlinjakov ščitkar povzroči v zaprtih
prostorih v rastlinjakih.
Obvladovanje:
Agrotehnični ukrepi:
- za ugotavljanje prisotnosti škodljivca se lahko uporabljajo rumene lepljive plošče.
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Preglednica 13: Registrirani insekticidi za zatiranje rastlinjakovega ščitkarja na kapusnicah.
aktivna snov

pripravek

odmerek

karenca

lambda - cihalotrin

Karate zeon 5 CS

0,2 L/ha

3 dni za redkvico,
7 dni za kitajsko
zelje,
21 dni za zelje in
brstični ohrovt

pimetrozin

Chess 50 WG

0,04- 0,06 %
koncentracija
(40-60 g/100 L
vode oz. 4-6
g/100 m2 )

10 dni

Lambda-cihalotrin

Karis 10 CS

0,1 L/ha

21 dni za zelje in
brstični ohrovt,
10 dni za listnati
ohrovt in brokoli, 7
dni za cvetačo

Registriran na:
opombe
Zelje, brstični ohrovt in redkvica; za
manjše uporabe v kitajskem zelju in
cvetači. Uporaba ob pojavu škodljivih
žuželk. Sredstvo se lahko uporabi
največ dvakrat v eni rastni sezoni.
Sredstvo je nevarno za čebele. Z njim
se ne sme tretirati rastlin med
cvetenjem.
Zelje
Ne smemo tretirati pri visokih
temperaturah, po mokrem listju ali
pred
dežjem.
Sredstvo
lahko
uporabimo na istem zemljišču največ
trikrat v eni rastni dobi.
V brstičnem ohrovtu, zelju, cvetači,
ohrovtu in brokoliju (vključno s sorto
calabrese). Tretira se, ko je prag
škodljivosti presežen V eni rastni
sezoni se ga lahko na istem zemljišču
uporabi 2 krat v 10 dnevnem
časovnem intervalu;

17 LISTNE UŠI (Aphididae): MOKASTA KAPUSOVA UŠ (Brevicoryne brassicae)
Gostiteljske rastline: Vrtnine.
Znaki napada: Prisotne uši, listi se zvijajo deformirajo.
Biologija: Uši se pojavijo kmalu po presajanju, ali pa tudi že v setvišču. Na začetku pojava jih najdemo v
srčnih listih, ki so, odvisno od vrste in sorte kapusnice, rumeno do vijolično obarvani. Uši so rumene do zelene
barve, velike okrog 2 mm, obdane s sivim voščenim prahom. Letno ima do 10 rodov.
Gospodarska škoda: Na napadenih rastlinah povzročajo zvijanje in deformacije listov, ki rumenijo in se sušijo,
rastline pa zaostanejo v rasti. Največ škode povzročajo na mladih rastlinah, v primeru zgodnjega in močnega
napada pa ne pride do izoblikovanja glav. Ob tem, da povzročajo direktno škodo, so uši tudi prenašalke
virusov.
Obvladovanje:
Agrotehnični ukrepi:
- uničevanje ostankov posevka.
Prag škodljivosti:
Štiri od 10 pregledanih rastlin s prisotnimi ušmi. Priporočamo pravočasna uporaba insekticidov! Če insekticid
uporabimo prepozno si rastline ne opomorejo ali le delno. Insekticidu dodajamo močilo, škropimo z visokim
tlakom.
Preglednica 14: Registrirani insekticidi za zatiranje uši na kapusnicah.
aktivna snov

pripravek

odmerek

karenca

lambda - cihalotrin

Karate zeon 5 CS

0,2 L/ha

3 dni za
redkvico,
7 dni za
kitajsko zelje,
21 dni za zelje
in brstični
ohrovt

azadirahtin A

Neemazal-T/S

3,0 L/ha

3 dni

Registriran na:
opombe
Zelje, brstični ohrovt in redkvica; za
manjše uporabe v kitajskem zelju in
cvetači. Uporaba ob pojavu škodljivih
žuželk. Sredstvo se lahko uporabi
največ dvakrat v eni rastni sezoni.
Sredstvo je nevarno za čebele. Z njim
se ne sme tretirati rastlin med
cvetenjem.
Na zelju, ohrovtu in brstičnem ohrovtu
na prostem. Za zmanjšanje populacije
resarjev. Tretiramo ob pojavu prvih
škodljivcev, tretiranje po potrebi čez 7
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beta-ciflutrin

Bulldock EC 25

0,3 - 0,5 L/ha

7 dni

olje navadne
ogrščice

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

20 ml na
1 l vode oz.
2%
koncentracija

Ni potrebna

dimetoat

Perfekthion

0,5 L/ha

14 dni

pirimikarb

Pirimor 50 WG

0,42 kg/ha

3 dni

spirotetramat

Movento SC 100

0,75 L/ha

3 dni

– 14 dni ponovimo; uporabljamo ga
največ 2 krat v eni rastni dobi.
Na glavnatem zelju, kitajskem zelju in
ohrovtu.
Sredstvo se na istem zemljišču lahko
uporabi največ dvakrat v eni rastni
sezoni.
Vrtnine. Priporoča se uporabo zvečer
ali v hladnejših delih dneva. Ne sme
se ga uporabljati na močnem soncu in
pri temperaturi zraka višji od 25°C.
Pripravek pušča oljne madeže na
občutljivih površinah, zato se jih pred
uporabo zaščiti. Na istem zemljišču
se lahko v eni rastni sezoni tretira
največ 3x.
Glavnato zelje.
Dovoljeni sta dve tretiranji v rastni
dobi v časovnem intervalu od 7 do 14
dni, tretira se ob pojavu škodljivca.
Na brstičnem ohrovtu in glavnatem
zelju. S sredstvom se lahko na istem
zemljišču tretira največ enkrat v eni
rastni sezoni.
V kapusnicah, kot so brokoli, cvetača,
brstični ohrovt, glavnato zelje, glavnati
in listanti ohrovt, kitajsko zelje in
kolerabica, gojenih na prostem. 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.

Slika 19: Mokasta kapusova uš, foto: J Miklavc.
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18 POLŽI (Arionidae, Limacidae)
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: Na vrtninah najpogosteje delajo škodo polži lazarji, ki lahko v 24 urah pojedo do 50%
svoje teže. Čez dan mirujejo in se zadržujejo na vlažnih predelih tal (pod listi), prehranjujejo pa se ponoči. Na
listih naredijo velike izjede, okoli njih pa najdemo sledi sluzi, ki se svetlika. Prezimijo v različnih razvojnih
stadijih. En polž lahko odloži od 400 do 600 jajčec, čez 25 – 30 pa se iz jajčec razvijejo mladi polži, ki čez 60
dni postanejo spolno zreli. Za njihov razvoj je najbolj ugodna temperatura med 12 – 22°C ter vlažnost zemlje
med 20 -30%. Pri vlažnosti zemlje 10 – 15% ali nad 40% je njihova smrtnost zelo velika. 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
zmulčene 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:
- uporaba vab oziroma mehanskih pasti.
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 15: Registrirani insekticidi za zatiranje polžev v vrtninah.
aktivna snov

metaldehid

pripravek

odmerek

karenca (dni)

Celaflor limex

7 kg/ha

Karenca ni
potrebna

Agrosan Bpolžomor
Arion +
Kolflor
Limaks
Terminator vaba za
polže

7 – 10 kg/ha

21

Registriran na:
opombe
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 .

Sredstvo se posipa v trakovih med vrstami
gojenih rastlin ali okoli njih. Uporablja se
lahko na prostem in v rastlinjakih.
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Carakol
Metarex INOV

5 kg/ha

Ferramol
Železov (III) fosfat
5 g/m²

Karence ni

Compo bio sredstvo
proti polžem

Cvetača, brokoli, glavnato zelje, brstični
ohrovt. Od 7 dni pred sajenjem do začetka
formiranja glav (BBCH 41).
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.
Za zmanjševanje številnosti populacije
polžev lazarjev (Arion sp.) in slinarjev
(Deroceras sp.) na prostem (v vrtovih) in v
zaščitenih prostorih.

Slika 12: Objedeni listi zelja, ki so jih povzročili polži .; foto: J. Miklavc.

19 HERBICIDI ZA KAPUSNICE
Preglednica 16: Registrirani insekticidi za zatiranje plevelov v vrtninah.
aktivna snov

pripravek

odmerek

karenca (dni)

metazaklor

Fuego
Prepovedan na
VVOI in območjih
NUV za vključene v
KOPOP

1,5 L/ha

Zagotovljena s
časom uporabe

metazaklor

Butisan S
Prepovedan na
VVOI in območjih
NUV za vključene v
KOPOP

1-1,5 L/ha

metazaklor

Rapsan 500 SC

1,5 L/ha
1,0 – 1,5
L/ha za
brstični
ohrovt

62 dni za cvetačo
in brokoli;
karenca
zagotovljena s
časom uporabe
za ostale
62 dni za cvetačo
in brokoli;
karenca
zagotovljena s
časom uporabe

Registriran za:
Opombe
Brokoli, brstični ohrovt, zelje, ohrovt,
cvetača. Tretira se po presajanju sadik
oziroma najpozneje, ko imajo gojene
rastline razvite 3 do 4 prave liste
(BBCH 13-14), pred vznikom plevela
oziroma najpozneje do faze, ko ima
plevel dva lista.
Listnati ohrovt, brokoli, kitajski kapus,
cvetača, brstični ohrovt, zelje, glavnati
ohrovt. Za zatiranje širokolistnega in
nekaterih vrst ozkolistnega plevela, o
setvi pred vznikom ali po vzniku oz.
presajanju.
Glavnato zelje, cvetača, listnati ohrovt
in glavnati ohrovt v fenološki fazi od
začetka nabrekanja semena do faze
pred vznikom (BBCH 01-08) ali v
fenološki fazi od razvitega šestega do

29

Miklavc J., Mešl M., Matko B. Miklavc M., Lešnik L., 2019: Tehnološka navodila za varstvo vrtnin (zelje). KGZS-zavod Maribor, Oddelek za varstvo
rastlin Maribor

za ostale

propakvizafop

Agil 100 EC

0,75 -1,5
L/ha

60

propakvizafop

Zetrola

60

pendimetalin

Stomp aqua

0,75 – 1,0
L/ha za
enoletne
ozkolistne
plevele;
1,0 – 1,5
L/ha za
plazečo
pirnico,
njivski lisičji
rep,
navadnega
srakoperca,
gluhi oves,
angleško
ljulko
2,9 L/ha

piridat

Lentagran WP

2 kg/ha

napropramid

Devrinol 45 FL

2,7 L/ha

Karenca je
zagotovljena s
časom uporabe

klopiralid

Lontrel 100
Prepovedan na
VVOI in območjih
NUV za vključene v
KOPOP

1 do 1,2
L/ha (10-12
ml na 100
m2 )
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klopiralid

Lontrel 75SG
Prepovedan na
VVOI in območjih
NUV za vključene v
KOPOP

0,17 kg/ha

Karenca je
zagotovljena s
časom uporabe

glifosat v obliki
izopropilamino soli

Clinic TF

1,8 – 6 L/ha

Zagotovljena s
časom oz.
načinom uporabe

Zagotovljena s
časom uporabe
zagotovljena s
časom uporabe

osmega pravega lista (BBCH 16-18)
oziroma 6-8 dni po sajenju. Brstični
ohrovt v fenološki fazi od razvitega
šestega do osmega pravega lista
(BBCH 16-18) oziroma 7-14 dni po
sajenju. Kitajski kapus in brokoli v
fenološki fazi od razvitega šestega do
osmega pravega lista (BBCH 16-18)
oziroma 6-8 dni po sajenju.
Na zelju, brokoliju, za zatiranje
enoletnih in večletnih ozkolistnih
plevelov. Tretira se, ko so gojene
rastline v razvojni fazi od treh pravih
listov do konca rasti stebla oz. do
popolne razraščenosti (BBCH 13-39).
Tretira se, ko so gojene rastline v razvojni
fazi od treh pravih listov do konca rasti
stebla oz. do popolne razraščenosti (BBCH
13-39).

Na brokoliju, brstičnem ohrovtu, zelju
in cvetači se tretira pred presajanjem.
Na listnem ohrovtu, rdečem belem
zelju, brstičnem ohrovtu, brokoliju in
cvetači. Za zatiranje
enoletnega
širokolistnega plevela. Sredstvo se
uporabi v času takoj po kalitvi ali 3 – 4
tedne po presajanju. Možen je pojav
prehodne fitotoksičnosti.
V kapusnicah (brokoli, brstični ohrovt,
zelje, glavnati in listni ohrovt, cvetača)
za zatiranje nekaterih vrst enoletnega
ozkolistnega in širokolistnega plevela.
Tretira se pred sajenjem s plitvo
vdelavo (inkorporacijo) sredstva na
globino 2 - 5 cm.
Glavnato
zelje,
za
zatiranje
širokolistnega plevela po vzniku
plevela, ko je plevel v razvojni fazi 2-6
listov, v razvojni fazi zelja od
razgrnjenega šestega pravega lista do
razgrnjenih devet ali več pravih listov
(BBCH 16 -19).
V glavnatem zelju, brstičnem ohrovtu,
brokoliju in cvetači. V razvojni fazi od
razvitega šestega pravega lista do
razvitih devet ali več pravih listov
(BBCH 16 -19), vendar najpozneje 6
tednov pred spravilom.
V predsetveni obdelavi za vse gojene
rastline (vključno za vrtnine iz skupin
korenovk,
gomoljnic,
čebulnic,
stebelne ter ostale vrtnine, poljščine,
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Glifosat v obliki
amonijeve soli

Rounup Powermax

1 kg/ha

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

31

