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POROVA ZAVRTALKA, TRIPS, ČEBULNA MUHA
V zadnjih dneh smo pri pregledih nasadov čebule, šalotke, pora in česna na področju Savinjske
doline, na širšem Celjskem in Koroškem, zabeležili pojave porove zavrtalke (Phytomyza
gymnostoma). Ta lahko povzroči veliko škode pridelovalcem omenjenih vrtnin. Prisotnost porove
zavrtalke prepoznate po nizu vbodov, ki jih na listih pora, čebule,… naredi samica. Žerke najdete v
listnih nožnicah pora in pod zunanjimi listi čebule. Zunanji listi nato porumenijo in sčasoma
propadejo.
V nasadih, kjer še niste opazili nobenih vbodov, lahko napad porove zavrtalke preprečite tako, da
nasad pokrijete s pokrivko (npr. covertan, lutrasil, agrokoprena, vrteks,…). Na ta način preprečite
odraslim zavrtalkam dostop do rastlin in posredno preprečite škodo, ki bi jo povzročile ličinke
porove zavrtalke.
V nasadih, kjer že opazite vidne vbode, za zatiranje porove zavrtalke in čebulne muhe (Delia
antiqua) v šalotki in česnu lahko uporabite pripravek Perfekthion v odmerku 0,6 L/ha (6 mL/100
m2 ) ob pojavu škodljivcev. Na modrih ploščah v čebulnicah smo ulovili že tudi tripse (Thrips
tabaci). Insekticid Perfekthion je registriran tudi za zatiranje tripsov v čebuli, česnu in šalotki
gojenih na prostem, v odmerku 0.6 L/ha (6 mL/100 m2 ).
V rastni dobi sta dovoljeni le dve tretiranji s Perfekthionom, v časovnem presledku 7 do14 dni.
Z insekticidoma Laser 240 SC, v odmerku 0,45 L/ha, uporaba največ tri krat v eni rastni dobi ali z
Laser plus z odmerkom 0,2 L/ha, uporaba največ dva krat v eni rastni dobi, lahko zmanjšujete
populacijo tripsov v čebuli in poru, uporaba ob izleganju prvih ličink.
Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo FFS in ob aplikaciji upoštevajte vse
zakonske predpise o varovanju čebel, upoštevajte predpisane varnostne pasove do voda in
karenčne dobe!
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VARSTVO FIŽOLA PRED PLEVELI
Fižol se v teh dneh seje oziroma so posevki že v fazah kalitve. Navajamo aktualni seznam vseh
dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v posevkih fižola.
Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2019, za uporabo v posevkih fižola

po setvi pred vznikom fižola in plevelov
Fitofarmacevtsko sredstvo,
Aktivna snov
zatira plevele
prosulfokarb
BOXER
O. in Š. pl.
CHALLENGE
Š. in O. pl.
STOMP AQUA
E. O. in nekat. Š. pl.

F

Odmerek

EC

5,0 L/ha

aklonifen

SC

4,0 L/ha

pendimetalin

CS

2,9 L/ha

Čas uporabe
fižol BBCH
Preem

Preem
BBCH 00-08
Preem

Karenca in opombe
ČU, zagotovljena mora biti dobra
pokritost semena (globina setve
najmanj 8 cm)
90 dni, za dobro delovanje je
pomembna vlaga v tleh
ČU,
manjša uporaba

Preglednica selektivnih herbicidov, registriranih v RS v letu 2019, za uporabo v posevkih fižola

po vzniku fižola in plevelov
Fitofarmacevtsko sredstvo,
Aktivna snov
zatira plevele
propakvizafop
AGIL 100 EC
E. in Večl. O. pl
bentazon
*BASAGRAN 480,
*BASAGRAN**
E. in nek. Večl. Š. pl.

FOCUS ULTRA
E. O. in samosevci žit

cikloksidim

F

Odmerek

EC

0,75 – 1,5 L/ha

SL

1,0 - 2,0 L/ha v
deljeni (split)
aplikaciji
(1,0 + 1,0 L/ha),
med aplikacijama
naj bo 7-14 dni
2,0 L/ha oz.
1,0 L/ha+1,0L/ha
močila DASH HC
4,0 L/ha oz.
2,0 L/ha+2,0L/ha
močila DASH HC
0,75 – 1,5 L/ha

EC

Večl. O. pl.

ZETROLA
E. in Večl. O. pl

propakvizafop

EC

Čas uporabe
fižol BBCH
Po 13-29

60 dni

Po,
do višine posevka
največ
5 cm

42 dni,
tretiranje pri temperaturah med 10
in 25 ˚C!
**zaloge v uporabi do 25.8.2020

Po 12-19

56 dni,
enoletni oz. pl. in samosevci žit
(BBCH 12-29)
večletni oz. pl. visoki do15 cm,
oziroma (BBCH 13-15)

Po 12-19

Po 13-29

Karenca in opombe

60 dni

Legenda: E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli, Preem - uporaba
herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza
(npr. BBCH 12) = razvita dva lista fižola, ČU- karenca je zagotovljena s časom uporabe.
Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila
preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva!

*FFS - velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v
izbranih KOPOP ukrepih! Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!
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VARSTVO KAPUSNIC PRED ŠKODLJIVCI
Bolhači
V zadnjih dneh pri kapusnicah beležimo močnejše poškodbe listov povzročene od bolhačev
(Phyllotreta ssp.). Posebej veliko škode naredijo na nedavno posajenih sadikah kapusnic, katere
imajo še malo listov. Pri opazovanjih smo ponekod beležili tudi več kot pet poškodb - lukenj na list.
Pridelovalcem kapusnic priporočamo, da pregledajo svoje nasade in v primeru večje prisotnosti
bolhačev uporabijo enega od insekticidov: Decis 100 EC (63 ml/ha, registriran za zelje, cvetačo,
brstični ohrovt; največ 1-krat v eni rastni dobi; K = 7 dni), Fastac 100 EC (75 ml/ha, registriran za
zelje, glavnati ohrovt, brstični ohrovt, brokoli; največ 2-krat v eni rastni dobi; K = 14 dni), Karate
Zeon 5 SC (0,15 L/ha, registriran za zelje, brstični ohrovt K = 21 dni; in za kitajsko zelje, cvetačo K
= 7 dni; kitajsko zelje največ 1-krat v eni rastni sezoni; brstični ohrovt, zelje, cvetača največ 2-krat v
eni rastni sezoni), Neemazal – T/S (na prostem, 3 L/ha, registriran za zelje, glavnati ohrovt, brstični
ohrovt; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni,). Ob toplem in sončnem vremenu bo populacija
bolhačev še naraščala, posledično tudi poškodbe na listih kapusnic. Zato je potrebno vseskozi
spremljati populacijo in glede na prisotnost bolhačev škropljenje z insekticidom ponoviti.
LEGENDA: K = karenca.
Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in ob škropljenju upoštevajte vsa
navodila in ukrepe za varovanje čebel, voda, kateri so navedeni v navodilih za uporabo FFS!
Kapusov molj
V zadnjih dneh opažamo v nasadih kapusnic večjo prisotnost kapusovega molja (Plutella xylostella).
V primeru preseženega praga škodljivosti (1 gosenica/rastlino) priporočamo uporabo enega od
sledečih insekticidov: Affirm (1,5 kg/ha; zelje, cvetača, brokoli; največ 3-krat v eni rastni dobi; K =
3 dni), Coragen (125 ml/ha; cvetača, brokoli, glavnato zelje, glavnati ohrovt; največ 2-krat v eni
rastni sezoni; K = 1 dan), Decis 100 EC (75 ml/ha; brstični ohrovt, cvetača, zelje; največ 1-krat v eni
rastni dobi; K = 7 dni), Fastac 100 EC (0,1 L/ha; brokoli, brstični ohrovt, zelje, glavnati ohrovt;
največ 2-krat v eni rastni dobi; K = 14 dni), Karate Zeon 5 CS (0,15 L/ha; brstični ohrovt, zelje,
kitajsko zelje, cvetača; kitajsko zelje največ 1-krat v eni rastni sezoni; brstični ohrovt, zelje, cvetača
največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni za kitajsko zelje in cvetačo ter K = 21 dni za zelje,
brstični ohrovt), Lepinox plus (1 kg/ha; brstični ohrovt, brokoli, glavnati ohrovt, zelje, kitajsko
zelje; K ni potrebna), Mimic (0,3 - 0,4 L/ha; kapusnice; uporaba največ 1-krat letno; K = 14 dni),
Neemazal-T/S (3 L/ha; zelje, glavnati ohrovt, brstični ohrovt; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3
dni), Steward (85 g/ha; brokoli, brstični ohrovt, cvetača, zelje, rdeče zelje; največ 3-krat v eni rastni
dobi; K = 3 dni; za brstični ohrovt K = 28 dni). Insekticidi Affirm, Mimic, Neemazal – T/S, Karate
zeon in Steward zatirajo tudi kapusovo sovko.
LEGENDA: K = karenca.
Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in ob škropljenju upoštevajte vse
zakonske predpise o varovanju čebel, upoštevajte predpisane varnostne pasove do voda in
karenčne dobe!

Belini
Na opazovanih lokacijah beležimo pojave prvih gosenic kapusovega belina (Pieris brassicae) oz.
repnega belina (Pieris rapae). Pridelovalce kapusnic opozarjamo, da pregledajo svoje nasade in ob
pojavu gosenic belinov uporabijo enega od insekticidov: Affirm (1,5 kg/ha; zelje, cvetača, brokoli;
največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni), Bulldock EC 25 (0,3-0,5 L/ha; zelje, kitajsko zelje,
glavnati ohrovt; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), Coragen (125 ml/ha; cvetača, brokoli,
glavnato zelje, glavnati ohrovt; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 1 dan), Decis 100 EC (75
ml/ha; zelje, brstični ohrovt, cvetača; največ 1-krat v eni rastni dobi; K = 7 dni), Delfin WG (0,5
kg/ha; kapusnice; uporaba največ 3-krat v eni rastni sezoni; K = ni potrebna), Fastac 100 EC (0,1
L/ha; brokoli, glavnati ohrovt, brstični ohrovt, zelje; uporaba največ 2-krat v eni rastni dobi; K = 14
dni), Karate Zeon 5 CS (0,2 L/ha za brstični ohrovt in zelje ter odmerek 0,15 L/ha za kitajsko zelje
in cvetačo; kitajsko zelje največ 1-krat v eni rastni sezoni; brstični ohrovt, zelje, cvetača največ 2krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni za kitajsko zelje in cvetačo ter K = 21 dni za zelje in brstični
ohrovt), Karis 10 CS (50 ml/ha; brstični ohrovt, zelje, cvetača, listni ohrovt, brokoli; največ 2-krat v
eni rastni sezoni; brstični ohrovt in zelje K = 21 dni, za listni ohrovt in brokoli K = 10 dni, za
cvetačo K = 7 dni, Mimic (0,3-0,4 L/ha; kapusnice; uporaba 1-krat letno; K = 14 dni), Neemazal –
T/S (3 L/ha; zelje, glavnati ohrovt, brstični ohrovt; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni),
Steward (85 g/ha; brokoli, brstični ohrovt, cvetača, zelje, rdeče zelje; uporaba največ 3-krat v eni
rastni dobi; K = 3 dni, za brstični ohrovt K = 28 dni). LEGENDA: K = karenca. Pred škropljenjem
pozorno preberite navodila za uporabo in ob škropljenju upoštevajte vse ukrepe za varovanje
čebel in voda, kateri so navedeni v navodilih za uporabo FFS!
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VARSTVO FIŽOLA PRED ŠKODLJIVCI
Črna fižolova uš
V zadnjih dneh na opazovanih lokacijah beležimo v nasadih fižola prisotnost kolonij črne fižolove
uši (Aphis fabae). Pridelovalce opozarjamo, da redno pregledujejo svoje nasade fižola in ob
prisotnosti uši uporabijo enega od insekticidov: Fastac 100 EC ( 0,125 L/ha; največ 2-krat v eni
rastni sezoni; K = 7 dni), Karate Zeon 5 CS (samo za stročji fižol; 0,15 L/ha; največ 2-krat v eni
rastni sezoni; K = 7 dni), Kaiso EG – fižol za zrnje (150 g/ha; le 1-krat v eni rastni sezoni; K = 7
dni), Pirimor 50 WG (0,75 kg/ha; največ 1-krat v eni rastni sezoni; K = 14 dni).
Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in jih ob škropljenju dosledno
upoštevajte!
VARSTVO FIŽOLA PRED BOLEZNIMI
Fižolov ožig in listna pegavost na fižolu
V zadnjih dneh smo na opazovanih lokacijah zabeležili prve pojave fižolovega ožiga
(Collethortrichum lindemuthianum), kot škrlatno rdeče obrobljene uleknjene pege na listih ali
strokih fižola. Pri opazovanjih smo v zadnjih dneh zabeležili tudi pojav listnih pegavosti na fižolu
(Mychosphaerella spp.). Znaki so zelo podobni fižolovemu ožigu, le da imamo pri listni pegavosti
fižola manj vdrte pege na listih. Pridelovalce fižola opozarjamo, da pregledajo svoje nasade fižola in
ob pojavu fižolovega ožiga uporabijo enega od fungicidov: Cuprablau Z 35 WG (manjša
uporaba, je preventivni kontaktni fungicid; odmerek 0,66-1,5 kg/ha; največ 5-krat v eni rastni
sezoni; K = 3 dni), Cuprablau Z 50 WP (manjša uporaba, je preventivni kontaktni fungicid;
odmerek 0,8-1,5 kg/ha; največ 3-krat v eni rastni sezoni; K = 3 dni), Switch 62,5 ima kombinirano
kontaktno in sistemično delovanje; deluje na fižolov ožig in tudi na sivo plesen (Botryotinia
fuckeliana) na fižolu (odmerek 1 kg/ha; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 28 dni za stročnice za
zrnje, K = 14 dni za ostale stročnice). Ob pojavu listnih pegavosti iz rodu Mychosphaerella
priporočamo, v fižolu za stročje ali zrnje (suho ali sveže), uporabo fungicidov Ortiva ali Zaftra
AZT 250 SC ali Mirador 250 SC (sistemični fungicidi; odmerek 1 L/ha; največ 2-krat v eni rastni
sezoni; K = 7 dni za fižol za stročje, K = 14 dni za fižol za zrnje).
Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in jih ob škropljenju dosledno
upoštevajte!
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VARSTVO PARADIŽNIKA PRED BOLEZNIMI
Paradižnikova/krompirjeva plesen in črna listna pegavost paradižnika
V zadnjih dneh so zelo ugodni pogoji za širjenje paradižnikove plesni (Phytophtora infestans) in
nekoliko manj ugodni pogoji za širjenje črne listne pegavosti paradižnika (Alternaria solani). Tudi
pri gojenju paradižnika v zavarovanih prostorih smo tam, kjer imajo slabo zračene prostore oziroma
jim v te prostore zamaka, že našli pege paradižnikove plesni. V tem času priporočamo uporabo
sistemičnih fungicidov, kateri delujejo na obe bolezni hkrati in imajo kratko karenco: Acrobat MZ
WG ali Forum MZ WG (na prostem in v zaščitenih prostorih; 2 kg/ha = (20 g na 100 m2 pri porabi
2 do 10 L vode), K = 3 dni, največ 3 krat v eni rastni sezoni), Gett (pridelava na prostem; 2,5 kg/ha
= (25 g na 100 m2 pri porabi 4 do 10 L vode), K = 3 dni, največ 4 krat v eni rastni sezoni), Mirador
250 SC ali Ortiva ali Zaftra AZT 250 SC (na prostem in v zaščitenih prostorih; 1 L/ha = (10 mL
na100 m2 pri porabi 4 do 12 L vode), K = 3 dni, v zaščitenem prostoru največ 2 krat, na prostem
največ 3 krat v eni rastni sezoni na istem zemljišču). Mirador, Ortiva in Zaftra delujejo tudi na
paradižnikovo pepelovko (Leveillula taurica) in na pepelovke (Erysiphe sp.). Pergado MZ
(pridelava na prostem; 2,5 kg/ha = (25 g na 100 m2 pri porabi 10 L vode), K = 3 dni, največ 4 krat v
eni rastni sezoni).
Dosledno upoštevajte karenčne dobe in vsa opozorila navedena v navodilih za uporabo!
Rjava žametna paradižnikova pegavost
Pri pridelavi paradižnika v zaščitenih prostorih opažamo pojav visoke zračne vlažnosti predvsem v
nočnem in dopoldanskem času in posledično širjenje rjave žametne paradižnikove pegavosti
(Cladosporium fulvum). Pridelovalcem paradižnika proti omenjeni bolezni priporočamo uporabo
fungicidov: Mavita 250 EC ali Score 250 EC (pridelava na prostem; 0,5 L/ha = (5 mL na 100 m2
pri porabi 5 do 12 L vode), K = 7 dni, največ 2 krat v eni rastni sezoni), oba fungicida delujeta tudi
na črno listno pegavost paradižnika (Alternaria solani) in tudi na paradižnikovo pepelovko
(Leveillula taurica).
Dosledno upoštevajte karenčne dobe in vsa opozorila navedena v navodilih za uporabo!
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VARSTVO KUMAR, BUČK IN BUČ PRED PLESNIJO BUČNIC
Plesen bučnic - kumarna plesen
V preteklih dneh in tednih smo na področju Celjske in Koroške regije pogosto beležili padavine,
ponekod tudi zelo obilne. Posledično smo v zadnjem tednu tudi na lovilcu spor beležili povečano
prisotnost spor kumarne plesni (Pseudoperonospora cubensis). Pri kumarah na prostem smo
zabeležili tudi pojav prvih peg kumarne plesni. V naslednjih dneh pričakujemo veliko možnost
širjenja okužb s kumarno plesnijo. Za preprečevanje širjenja okužb vam priporočamo uporabo
sledečih fungicidov: Aliette** (zaloge v uporabi do 29.10.2019), Aliette flash, Aliette
WG**(zaloge v uporabi do 29.10.2019), (vsi 4,0 kg/ha; kumare, dinje, lubenice, bučke, buče; K = 3
dni, največ 2-krat v eni rastni sezoni), Alleato 80 WG (1-4 kg/ha; kumare, bučke; K = 3 dni, največ
4-krat v eni rastni sezoni), Champ formula 2 FLO (2,8 L/ha; kumare, kumarice za vlaganje, bučke;
K = 3 dni, največ 4-krat v eni rastni dobi), Champion 50 WG (2 kg/ha; kumare, kumarice za
vlaganje, bučke; K = 3 dni, največ 4-krat v eni rastni dobi), Cuprablau Z 35 WG (manjša
uporaba, samo na prostem; 1,5 kg/ha; kumare, kumarice za vlaganje, bučke, K = 3 dni, največ 1krat v eni rastni sezoni; dinje, lubenice, buče, K = 7 dni, največ 2-krat v eni rastni sezoni),
Cuprablau Z 35 WP (manjša uporaba, samo na prostem; 1,5 kg/ha; kumare, kumarice za
vlaganje, bučke; K = 3 dni, največ 2-krat v eni rastni sezoni), Cuproxat (5,3 L/ha; kumare, kumarice
za vlaganje, bučke in drugi hibridi z užitno lupino; K = 3 dni, največ 4-krat v eni rastni sezoni),
Curzate C extra (samo na prostem; 2 kg/ha; kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugih
bučnicah z užitno lupino; dovoljeno tretiranje samo ob uporabi traktorske škropilnice; K = 3 dni,
največ 4-krat v eni rastni sezoni), Enervin (samo na prostem; 1,5 kg/ha, kumare, kumarice za
vlaganje, bučke, dinje, lubenice; K = 7 dni, največ 3-krat v eni rastni sezoni), Mirador 250 SC,
Ortiva, Zaftra AZT 250 SC (vsi 1,0 L/ha, navadna kumara, kumare za vlaganje, bučke, bučnice z
neužitno lupino (brez oljnih buč), K = 3 dni, največ 2-krat v eni rastni sezoni (bučnice z neužitno
lupino, navadna kumara), največ 3-krat v eni rastni sezoni (bučka, kumare za vlaganje), Ranman
top (navadna kumara le v zaščitenih prostorih; manjša uporaba - kumarice za vlaganje in bučke na
prostem ter v zaščitenih prostorih; 0,5 L/ha; K = 3 dni, največ 3-krat v eni rastni sezoni), Revus
(samo v zaščitenih prostorih; 0,6 L/ha; dinje; K = 3 dni, največ 4-krat v eni rastni sezoni), *Ridomil
gold MZ Pepite (samo na prostem; 3,0 kg/ha; dinje, kumare; K = 5 dni, največ 3-krat v eni rastni
sezoni ), Tanos 50 WG (manjša uporaba, samo v zaščitenih prostorih; 0,23 kg/ha; kumarice za
vlaganje, bučke, buče; K = 3 dni, največ 3-krat v eni rastni sezoni). Škropite v priporočenih
presledkih.
Opozorila: Za dovoljene manjše uporabe FFS učinkovitost in fitotoksičnost ni bila preverjena,
zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik
sredstva! Za fungicid označen z zvezdico pred imenom *FFS (*Ridomil gold MZ Pepite) velja
omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih
KOPOP ukrepih!!!
Dosledno upoštevajte karenčne dobe in vsa opozorila navedena v navodilih za uporabo!

VARSTVO KUMAR, BUČK IN BUČ PRED PEPELOVKAMI
Pri opazovanju nasadov kumar, bučk in buč smo opazili prve pojave pepelovke bučnic v
zavarovanih prostorih in tudi na prostem. Bela, kasneje sivkasta prevleka na zgornji strani listov
lahko preraste celotno listno površino in povzroči predčasno sušenje ter propadanje listov. Za
preprečevanje okužb in zatiranje pepelovk priporočamo uporabo fungicidov: AQ-10 (na prostem;
vse vrtnine; 0,35 g/10 L; K = 1 dan, največ 2-krat v eni rastni sezoni), Biotip sulfo 800 SC (manjša
uporaba, na prostem in v zaščitenih prostorih; 5-7,5 L/ha; bučke, buče, kumara, lubenica, K = 3 dni,
največ 6-krat v eni rastni dobi), Collis (samo v zaščitenih prostorih; 0,5 L/ha; kumare, kumarice za
vlaganje, bučke in drugi hibridi z užitno lupino; K = 3 dni, največ 3-krat v enem rastnem ciklusu),
Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet, Vindex 80 WG (na prostem;
kumare, bučke, buče, dinje lubenice; 5-7,5 kg/ha, K = 3 dni, največ 6-krat v eni rastni dobi), Duaxo
koncentrat (na prostem; 1 % oz. 10 mL/1L vode; bučke, navadne kumare; K = 3 dni, največ 3-krat
v eni rastni dobi), Duaxo sprej (na prostem; gotovi pripravek; bučke, navadne kumare; K = 3 dni,
največ 3-krat v eni rastni dobi), Microthiol SC (manjša uporaba, na prostem; kumare za vlaganje,
bučke, buče, dinje lubenice; 5-7,5 kg/ha, K = 3 dni, največ 1-krat v eni rastni dobi), Mirador 250
SC, Ortiva, Zaftra AZT 250 SC (vsi 1,0 L/ha, navadna kumara, kumare za vlaganje, bučke,
bučnice z neužitno lupino (brez oljnih buč), K = 3 dni, največ 2-krat v eni rastni sezoni (bučnice z
neužitno lupino, navadna kumara); največ 3-krat v eni rastni sezoni (bučka, kumare za vlaganje),
Mavita 250 EC, Score 250 EC (oba na prostem; bučnice z užitno in neužitno lupino; 0,5 L/ha; K =
3 dni, največ 2-krat v eni rastni sezoni), Sercadis plus (na prostem in v zaščitenih prostorih; 0,6
L/ha, bučnice z užitno lupino-kumare, kumarice za vlaganje, bučke in drugi hibridi, največ 3-krat v
eni rastni sezoni, K = 3 dni), Serenade ASO manjša uporaba, (na prostem in v zaščitenih
prostorih; kumarice za vlaganje, bučke, buče, dinje, lubenice; 8L/ha, K ni potrebna, največ 6-krat v
eni rastni dobi), Systhane 20 EW (na prostem in v zaščitenih prostorih; 0,15 L/ha; kumare,
kumarice za vlaganje, bučke, buče- razen oljnih buč; K = 3 dni; za buče K = 7 dni, največ 3-krat v
eni rastni dobi v zaščitenih prostorih oziroma največ 4-krat v eni rastni dobi pri uporabi na prostem),
Topas 100 EC in Topaze (samo v zaščitenih prostorih; 0,5 L/ha; buče, bučke, dinje, navadne
kumare, lubenice; K = 3 dni, dinje in lubenice največ 3-krat; kumare, bučke in buče največ 4-krat v
eni rastni dobi), Topsin–M (na prostem in v zaščitenih prostorih; 1 kg/ha; dinje; K = 3 dni, največ 1krat v eni rastni dobi), Velum prime (samo v zaščitenih prostorih; aplikacija s kapljičnim
namakalnim sistemom; 0,625 L/ha; buče, bučke, dinje, navadne kumare, navadne lubenice; za dinje,
buče, lubenice K = 3 dni, za kumare in bučke K = 1 dan, največ 2-krat v eni rastni dobi gojene
rastline), Vitisan (manjša uporaba, na prostem in v zaščitenih prostorih; kumare, kumarice za
vlaganje, bučke, buče, dinje, lubenice; 1,5-3,0 kg/ha; K = 1 dan, največ 6-krat v eni rastni dobi).
Opozorila: Za dovoljene manjše uporabe FFS učinkovitost in fitotoksičnost ni bila preverjena,
zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik
sredstva! Dosledno upoštevajte karenčne dobe in vsa ostala opozorila navedena v navodilih za
uporabo!
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VARSTVO FIŽOLA PRED BOLEZNIMI
Fižolova rja
Ponovno beležimo pojav fižolove rje (Uromyces appendiculatus). Bolezenske znake opažamo tako
na listih kot tudi na strokih fižola. Pridelovalcem fižola svetujemo varstvo fižola z enim od
fungicidov: Cuprablau Z 50 WP (manjša uporaba, je preventivni kontaktni fungicid; odmerek 0,81,5 kg/ha; največ 3-krat v eni rastni sezoni; K = 3 dni), Ortiva ali Zaftra AZT 250 SC ali Mirador
250 SC (sistemični fungicidi s preventivnim in kurativnim delovanjem, v fižolu za stročje ali zrnje
(suho ali sveže), 1 L/ha; K = 7 dni; dovoljena uporaba največ 2-krat v eni rastni sezoni) ali Signum
(preventivni fungicid s sistemičnim delovanjem, 1 kg/ha; K = 21 dni, dovoljena uporaba največ 2krat v eni rastni sezoni; delno zatira tudi sivo plesen (Botrytis spp.).
Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in jih ob škropljenju dosledno
upoštevajte! Pazite na karenčne dobe!
Fižolov ožig in listna pegavost na fižolu
V zadnjih dneh na opazovanih lokacijah še vedno beležimo tudi pojav fižolovega ožiga
(Collethortrichum lindemuthianum), kot škrlatno rdeče obrobljene uleknjene pege na listih,
predvsem pa na strokih fižola. Pri opazovanjih smo v zadnjih dneh zabeležili močnejši pojav listnih
pegavosti na fižolu (Mychosphaerella spp.). Znaki so zelo podobni fižolovemu ožigu, le da imamo
pri listni pegavosti fižola manj vdrte pege na listih. Pridelovalce fižola opozarjamo, da pregledajo
svoje nasade fižola in ob pojavu fižolovega ožiga uporabijo enega od fungicidov: Cuprablau Z 35
WG (manjša uporaba, je preventivni kontaktni fungicid; odmerek 0,66-1,5 kg/ha; največ 5-krat v
eni rastni sezoni; K = 3 dni), Cuprablau Z 50 WP (manjša uporaba, je preventivni kontaktni
fungicid; odmerek 0,8-1,5 kg/ha; največ 3-krat v eni rastni sezoni; K = 3 dni), Switch 62,5 ima
kombinirano kontaktno in sistemično delovanje; deluje na fižolov ožig in tudi na listno pegavost na
fižolu (odmerek 1 kg/ha; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 28 dni za stročnice za zrnje, K = 14
dni za ostale stročnice). Za zmanjševanje okužb pegavosti iz rodu Mychosphaerella priporočamo, v
fižolu za stročje ali zrnje (suho ali sveže), uporabo fungicidov Ortiva ali Zaftra AZT 250 SC ali
Mirador 250 SC (sistemični fungicidi; odmerek 1 L/ha; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni
za fižol za stročje, K = 14 dni za fižol za zrnje).
Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in jih ob škropljenju dosledno
upoštevajte! Pazite na karenčne dobe!

