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V Mariboru, 16. 10. 2014 
 

OBVESTILO O VARSTVU OLJNE OGRŠČICE PRED BOLEZNIMI  TER PREKOMEREN 
RAZVOJ OGRŠČICE 

 
Na posevkih oljne ogrščice na nekaterih lokacijah v SV Sloveniji smo opazili okužbe s suho 
trohnobo stebla ogrščice (suha trohnoba zelja Leptosphaeria maculans = Phoma lingam). 
Priporočamo, da pregledate posevke oljne ogrščice še posebej spodnje liste. Za zatiranje lahko 
uporabite naslednje fungicide: Folicur EW 250 z odmerkom 1,5 – 2 l/ha ali Tebusha 25% EW 1 l 
/ha ali Tebazon EW 25 ali Orius 25 EW 1 l/ha ali Caramba 1,2 l/ha ali Mirador forte 1,5-2l/ha. 
Odmerek prilagodimo velikosti oljne ogrščice.  
 
Ogrščica najboljše prezimi v fazi 7 - 8 listov. Prevelike rastline so pozimi občutljivejše na mraz, 
podvržene so mehanskim poškodbam zaradi snega, kar lahko privede do večjega zimskega 
propadanja rastlin in zmanjšuje pridelek. Uporaba omenjenih fungicidov upočasni jesensko rast 
oljne ogrščice, jo naredijo močnejšo in dobro pripravljeno za prezimovanje. 
 
JESENSKI ŠKODLJIVCI OLJNE OGRŠČICE  
 
Na posevkih križnic na nekaterih lokacijah SV Slovenije še opažamo pagosenice  repne grizlice 
in bolhačev. Svetujemo vam, da pregledujete posevke in ukrepate, ko je presežen prag 
škodljivosti. Črne pagosenice repne grizlice objedajo liste oljne ogrščice od vznika do konca 
oktobra, lahko nam povzročijo golobrst. Gospodarsko škodljive so do razvojne faze 4 pravih listov 
oljne ogrščice. Ob zgodnjem pojavu, ko ima ogrščica prva dva lista je prag škodljivosti 20 
pagosenic na m². Pozneje, ko ima ogrščica 4 dobro razvite liste, znaša prag zatiranja 1 
pagosenico na rastlino. 
 
Gospodarsko pomembni škodljivci po vzniku oljne ogrščice so tudi bolhači, ki jih ponavadi 
zatiramo sočasno z repno grizlico. Prag za zatiranje hroščev v stadiju kličnih listov je presežen, če 
opazimo več kot 50% rastlin z več kot dvema izjedama na kličnih listih.  
 
Uporabite lahko naslednje insekticide, ki so registrirani za zatiranje grizočih žuželk in drugih 
škodljivcev oljne ogrščice, to so: Decis 2,5 EC, Decis v 0,3 l/ha , Gat Decline 2,5 EC 0,3 l/ha in 
Karate Zeon 5 SC v 0,15 L/ha. Samo za  zatiranje bolhačev so registrirani Fastac 100 EC v 0,1 
L/ha, Mavrik 240 v 0,2 L /ha, Decis 100 EC v 0,063 l/ha in Sparviero v 0,075 L/ha. Sredstva so 
nevarna za čebele.  
 
 
PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO 
UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO. 
 
Kmetijska svetovalna služba: 
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