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VARSTVO KAPUSNIC PRED ŠKODLJIVCI
Kapusov molj
V zadnjih dneh ponovno 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), 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, 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, 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 (3L/ha; zelje,
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). Afirm, 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 močnejši pojav metuljev 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,
ohrovt; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), Decis 100 EC 75 ml/ha (zelje, brstični ohrovt,
cvetača; največ 1-krat v eni rastni dobi; K = 7 dni), Delfin WG (0,075 %; zelje, ohrovt, cvetača;
uporaba največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = ni potrebna), Fastac 100 EC (0,1 L/ha; brokoli,
brstični ohrovt, zelje, ohrovt; 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 2-krat 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, ohrovt, brokoli; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K =
zagotovljena s časom uporabe, Mimic (0,3-0,4 L/ha; kapusnice; uporaba 1-krat letno; K = 14 dni),
Neemazal – T/S (3 L/ha; zelje, 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). 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!

VARSTVO FIŽOLA PRED BOLEZNIMI
Fižolov ožig
V zadnjih dneh smo na opazovanih lokacijah beležili povečan pojav fižolovega ožiga
(Collethortrichum lindemuthianum) na strokih fižola. Pridelovalce fižola opozarjamo, da pregledajo
svoje nasade fižola in ob pojavu fižolovega ožiga uporabijo enega od fungicidov: Cuprablau Z 50
WP (je preventivni kontaktni fungicid; odmerek 0,8-1,5 kg/ha; največ 3-krat v eni rastni sezoni; K =
3 dni), Ortiva (sistemični fungicid; odmerek 1-2 L/ha – odmerek je odvisen od višine škropljenih
rastlin; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni) ali 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).
Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in jih ob škropljenju dosledno
upoštevajte!
Fižolova rja
V zadnjih dneh beležimo močnejši 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: Ortiva, 1-2 L/ha; K = 7 dni; dovoljena uporaba največ 2-krat v eni rastni sezoni
ali Signum 1 kg/ha; K = 21 dni, dovoljena uporaba največ 2-krat v eni rastni sezoni; delno zatira tudi
sivo plesen (Botrytis spp.).
Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in jih ob škropljenju dosledno
upoštevajte!

