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ZATIRANJE KLJUNOTAJEV NA OLJNI OGRŠČICI 

 
Oljna ogrščica je v SV Sloveniji v razvojni fazi podaljševanja stebla (BBCH 30-31). V rumene posode so se prvi 
kljunotaji ujeli konec februarja, ob koncu prve dekade marca smo že odkrili prva odložena jajčeca v listnih žilah 
spodnjih listov.  
Kljunotajipostanejoaktvini, ko temperature zraka podnevi presežejo 10°C, temperature tal na globini 5 cm pa4- 5 
°C. V SV Sloveniji se pojavljata dve vrsti kljunotajev; stebelni kapusov kljunotaj(Ceutorhynchusquadrienz) in 
ogrščični repični kljunotaj(Ceutorhynchus napi). 
 
Škodo povzročajo ličinke; zavrtajo sev steblo in vrtajo po njem, s tem se zmanjša prevodnost vode in hranilnih 
snovi po rastlini. 
 
Priporočamo, da na svojih posevkih ogrščice spremljate nalet kljunotajev s pomočjo rumenih posod v katere se 
nalije voda in doda kapljica detergenta za pranje posode. Kontrola se izvaja vsake tri dni.  
 
PRAGOVI  ŠKODLJIVOSTI: 

• Stebelni kapusov kljunotaj: 2-3 hrošči/m²;   
• Ogrščični repični kljunotaj; 5 hroščev/posodo na dan ali 2-4 hrošči na 10 rastlin. 
•  

Kjunotaje je potrebno zatreti šele, ko je presežen prag škodljivosti. Skupen prag škodljivosti za kljunotaje 
znaša 10 do 20 hroščev v rumeni posodi v treh dneh. 

 
Preglednica 1: Seznam insekticidov registriranih za oljno ogrščico 

 
SREDSTVO ODMER

EK 
KMET. 
KULTURE 

ČAS UPORABE REGISTRIRAN ZA SLEDEČE ŠKODLJIVCE 

Biscaya 
(tiakloprid 24%) 

0,3 L na 
ha 

oljna 
ogrščica 

sistemični insekticid iz 
skupine kloronikotinilov, 
ki deluje predvsem 
oralno in prekutano. Ob 
pojavu škodljivcev. 

- za zatiranje grizočih žuželk (razen bolhačev) in sicer: 
repičarja (Meligethesaeneus) in kapusove luskove hržice 
(Dasineurabrassicae). 

Bulldock EC 25 
(beta- ciflutrin 
2,5%) 

0,3 - 0,5 
L/ha 

oljna 
ogrščica 

kontaktni insekticid, 
tretira se ob pojavu 
škodljivcev. 

-za zatiranje repičarja (Meligethesaeneus) na oljni 
ogrščici 

Chess 50 WG 
(pimetrozin 50 
%) 

0,15 
kg/ha 
(1,5 
g/100 m2 
) 

na ozimni in 
jari oljni 
ogrščici ter 
oljni repici 

sistemični insekticid, 
najpozneje do fenološke 
faze, ko so vidni prvi 
venčni listi, cvetni brsti 
še vedno zaprti (‘rumen 
brst’) (BBCH59) v 
odmerku 

- za zatiranje repičarja (Meligethesaeneus), največ enkrat 
v eni rastni dobi. Tretiranje se opravi, ko je presežen 
gospodarski prag škode škodljivca 

Decis 
(deltametrin 2,5 
%) 
Gat decline 2,5 
EC 
(deltametrin 2,5 
%) 
 

0,3 L/ha oljni ogrščici dotikalni insekticid,s 
sredstvom se prvič 
tretira, ko je presežen 
prag gospodarske škode 
oziroma v skladu z 
napovedjo opazovalno 
napovedovalne službe. 

-za zatiranje repičarja (Meligethesaeneus) in drugih 
škodljivcev. 
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Decis 100 EC 
(deltametrin 10 
%) 
 

63 ml - 
75 ml/ha 

v ozimni in 
jari oljni 
ogrščici ter 
gorjušici 

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

-za zatiranje repičarja (Meligethesaeneus) v odmerku in 
za zatiranje repičnega bolhača (Psylliodeschrysocephala)  

Fastac 100 EC 
(alfa-cipermetrin 
10%)  

 

0,1 L/ha 
(1,0 ml 
na 100 m 
2 ); 

v oljni 
ogrščici 

dotikalni in želodčni 
insekticid, 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. 

-za zatiranje repnega bolhača (Psylliodeschrysocephala), 
kljunotaja (Ceutorhynchuspicitarsis), luskovega 
kljunotaja (Ceutorhynchusassimilis), kapusove luskove 
hržice (Dasineurabrassicae) in repičarja 
(Meligethesaeneus). 

Karate zeon 5 
CS 
(lambda-
cihalotrin 5%) 

 

0,15 L na 
ha 

oljni ogrščici dotikalni insekticid z 
želodčnim in 
odvračalnim delovanjem, 
se sredstvo uporabi ob 
prvem pojavu škodljivih 
žuželk. 

-za zatiranje listnih uši (Aphididae), kljunotaja 
(Ceutorhynchusspp.) in repičarja (Meligethesaeneus) ter 
drugih grizočih žuželk  

Kaiso EG 
(lambda-
cihalotrin 5%) 
 

150 g/ha Oljna 
ogrščica 

dotikalni insekticid z 
želodčnim in 
odvračalnim delovanjem. 
S sredstvom se tretira ob 
pojavu škodljivca 
oziroma ko je presežen 
prag škodljivosti. 

-za zatiranje uši (Aphididae), repičnega kljunotaja 
(Ceutorhynchus napi), stebelnega kapusovega kljunotaja 
(Ceutorhynchusquadridens), semenskega kapusovega 
kljunotaja (Ceutorhynchusassimilis), repičarja 
(Meligethesaeneus), kapusove luskove hržice 
(Dasineurabrassicae) 

Mavrik 240 EW 
(tau-fluvalinad 
24%) 

0,2 L na 
ha 

oljni ogrščici insekticid z kontaktnim 
in želodčnim 
(ingestivnim) 
delovanjem. Tretira se, 
ko je presežen 
gospodarski prag škode. 

- za zatiranje repičnega kljunotaja (Ceutorhynchus napi), 
stebelnega in črnega kapusovega kljunotaja 
(Ceutorhynchusquadridens, C. picitarsis), repičarja 
(Meligethesaeneus), redkvinegakljunotaja 
(Ceuthorhynchusassimilis), repičnega bolhača 
(Psylliodeschrysocephala) in kapusove luskove hržice 
(Dasyneurabrassicae), sredstvo se lahko na istem 
zemljišču uporabi največ en krat v eni rastni sezoni; 

Poleci 
(deltametrin 2,5 
%) 
 

0,3 L/ha oljni ogrščici dotikalni (kontaktni) in 
želodčni insekticid. S 
sredstvom se prvič 
tretira, ko je presežen 
prag gospodarske škode 
oziroma v skladu z 
napovedjo opazovalno 
napovedovalne službe. 

-za zatiranje repičarja (Meligethesaeneus) in drugih 
škodljivcev  

Sparviero 
(lambda-
cihalotrin 10%) 

 

0,075 
L/ha 

oljni ogrščici kontaktni insekticid z 
želodčnim in 
odvračalnim delovanjem. 
S sredstvom se tretira ob 
pojavu škodljivih žuželk 
oziroma ko je presežen 
prag škodljivosti. 

-za zatiranje repičnega bolhača 
(Psylliodeschrysocephala), kljunotajev 
(Ceutorhynchusspp.), repičarja (Melighethesaeneus) in 
kapusove luskove hržice (Dasineurabrassicae)  

 

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in 
upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 
2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju 
čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je treba hraniti 
tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi FFS. 
 
 

      JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN  
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