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POROVA ZAVRTALKA 

 

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 (Napomyza 

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,…). 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 v šalotki in česnu lahko 

uporabite pripravek Perfekthion v odmerku 0,6 L/ha (6 mL/100 m
2 

). V rastni dobi sta dovoljeni le 

dve tretiranji, v časovnem presledku 7 do14 dni. 

Pri škropljenju je potrebno upoštevati vse ukrepe za varovanje čebel in voda! 

 
JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN 
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VARSTVO ČEBULNIC PRED BOLEZNIMI 

 

Česnova rja  

Pozno sajen  česen  ima razvitih 6-8 listov, zgodaj sajen že ima 8 listov in listna osnova se je začela 

debeliti.                                            

V nasadih česna opažamo pojav česnove rje (Puccinia pori), katera lahko občutno vpliva na pridelek 

česna. Vrtičkarjem priporočamo, da močno okužene spodnje liste ročno odstranijo. Tržne  

pridelovalce česna opozarjamo, da pregledajo svoje nasade in v primeru potrebe po kemičnem 

varstvu česna uporabijo enega od fungicidov: Luna  Experience (1L/ha, karenca 7 dni),  Ortiva (1 

L/ha, karenca za česen je 14 dni).  

Dosledno upoštevajte karenčno dobo in vsa opozorila navedena v navodilih za uporabo! 

 

Čebulna plesen 

Čebula ima v poprečju razvitih 4-5 listov. 

Ob dvigu temperatur bodo zelo ugodni pogoji za širjenje čebulne plesni (Peronospora destructor). 

Pridelovalce čebule, šalotke in česna opozarjamo, da varujejo svoje nasade pred čebulno plesnijo z 

enim od registriranih fungicidov: Champion 50 WG (3,5 kg/ha, karenca 14 dni), Cuprablau – Z 

Ultra (1,8 kg/ha, karenca 3 dni), Ortiva (1 L/ha, karence: čebula 7 dni, česen in šalotka 14 dni, por 

21 dni), Penncozeb 75 DG (2 kg/ha, karenca 28 dni), Quadris (1 L/ha, karenca 14 dni), *Ridomil 

Gold MZ Pepite (2,5 – 3 kg/ha, karenca 21 dni), Folpan 50 SC (2,4 L/ha, karenca 14 dni).  

 

Za fungicide označene z zvezdico pred imenom (*FFS) 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! 
 

        

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN 
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VARSTVO KAPUSNIC PRED ŠKODLJIVCI 

Bolhači 

V zadnjih dneh opažamo v nasadih kapusnic močnejše poškodbe listov od bolhačev. 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;  K = 7 dni), Fastac 100 EC 

(75 ml/ha, registriran za zelje, ohrovt, brstični ohrovt, brokoli; 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), 

Neemazal – T/S (3 L/ha, registriran za zelje, ohrovt, brstični ohrovt; K = 3 dni). Ob toplem in 

sončnem vremenu bo populacija bolhačev še naraščala, posledično tudi poškodbe na listih kapusnic. 

Zato bo 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), 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 pojave 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, ohrovt; 

največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), Decis 100 EC 75 ml/ha (zelje, brstični ohrovt, cvetača; 
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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 ČEBULNIC 

Čebulna plesen 

Po obilnejših padavinah in ob dvigu temperatur so zopet zelo ugodni pogoji za širjenje čebulne 

plesni (Peronospora destructor). Pridelovalce čebule, šalotke in česna opozarjamo, da varujejo svoje 

nasade pred čebulno plesnijo z enim od registriranih fungicidov: Champion 50 WG (3,5 kg/ha; 

čebula; največ 3-krat letno na isti površini; K = 21 dni), Cuprablau – Z 35 WP (1,8 kg/ha; čebula, 

česen, šalotka; največ 4-krat v eni rastni sezoni; K = 3 dni), Ortiva (1 L/ha; čebula, spomladanska 

čebula, česen, šalotka, por; največ 2-krat v eni rastni sezoni; karence: čebula K = 7 dni; česen, 

spomladanska čebula in šalotka K = 14 dni; por K = 21 dni), Penncozeb 75 DG (2 kg/ha; čebula; 

največ 4-krat v eni rastni sezoni; K = 28 dni),  Quadris (1 L/ha; čebula, spomladanska čebula, česen, 

šalotka, por; največ 4-krat v eni rastni sezoni; K = 14 dni), Ridomil Gold MZ Pepite (2,5 – 3 kg/ha; 

česen, šalotka, čebula; največ 3-krat v eni rastni sezoni; K = 21 dni), Folpan 50 SC (2,4 L/ha; 

čebula; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 14 dni).  

Dosledno upoštevajte karenčne dobe in vsa opozorila navedena v navodilih za uporabo! 

 

Rje čebulnic 

Zgodnje sorte zimskega česna pridelovalci že pospravljajo z njiv. Pri poznih sortah zimskega česna 

in pri spomladanskem česnu pa v zadnjih dneh opažamo širjenje rje čebulnic (Puccinia allii).  

Pridelovalce česna in pora opozarjamo, da pregledajo svoje nasade in v primeru potrebe po 

kemičnem zatiranju uporabijo fungicid Luna experience (1 L/ha; česen, por; največ 1-krat v eni 

rastni sezoni; česen K = 7 dni, por K = 21 dni), ali Ortiva (1 L/ha; česen, por;  največ 2-krat v eni 

rastni sezoni; česen K = 14 dni, K = 21 dni). Dosledno upoštevajte karenčno dobo in vsa 

opozorila navedena v navodilih za uporabo!  

 

 

VARSTVO FIŽOLA PRED BOLEZNIMI 

Fižolov ožig in listna pegavost na fižolu 

V zadnjih dneh 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 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!  

 

VARSTVO FIŽOLA PRED UŠMI 

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 2-krat v eni rastni sezoni;  K = 14 dni), Bio plantella 

flora kenyatox verde (100%; K = 4 dni), Valentin EKO insekticid iz naravnega piretrina-R 

(100%; karenca 4 dni). Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in jih ob 

škropljenju dosledno upoštevajte!  
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VARSTVO PARADIŽNIKA  

Paradižnikova/krompirjeva plesen in črna listna pegavost paradižnika 

Ob pogostih padavinah in ob dvigu temperatur so zelo ugodni pogoji za širjenje paradižnikove plesni 

(Phytophtora infestans) in črne listne pegavosti (Alternaria porri sp. solani). Tudi pri gojenju 

paradižnika v zavarovanih prostorih smo tam, kjer imajo slabo zračene prostore oziroma jim v te 

prostore zamaka, že našli posamezne pege paradižnikove plesni. V tem času priporočamo uporabo 

fungicidov, kateri delujejo na obe bolezni hkrati: Acrobat MZ WG (2 kg/ha, K = 3 dni), Forum 

MZ WG (2 kg/ha, K = 3 dni), Gett (2-2,5 kg/ha, K = 17 dni), Pergado MZ (2 – 2,5 kg/ha, K = 3 

dni), Quadris (1L/ha, K = 3 dni). Dosledno upoštevajte karenčne dobe in vsa opozorila 

navedena v navodilih za uporabo! 

 
 

VARSTVO SOLATNIH KUMAR IN KUMAR ZA VLAGANJE  

Pepelovka bučnic 

Pri opazovanju nasadov kumar na prostem smo že opazili prve pojave pepelovke bučnic na kumarah 

(Erysiphe orontii, Sphaerotheca fusca, Oidium sp.), katera se navadno močneje pojavi šele v drugi 

polovici julija. Ob pojavu prvih znakov bolezni uporabimo enega od fungicidov: Cosan (5-7,5 kg/ha 

konc., K = 3 dni), Duaxo koncentrat (1 % konc., K = 3 dni), Duaxo sprej (100 %, K = 3 dni), 

Karathane gold 350 EC (40-60 ml /100 L vode, K = 3 dni), Kumulus DF (5-7,5 kg/ha, K = 3 dni), 

Microthiol  SC (kumare za vlaganje 5-7,5 L/ha, K= 3 dni), Microthiol special (navadna kumara 5-

7,5 L/ha, K= 3 dni), Ortiva (1L/ha za kumare na prostem, 0,48-0,96 L/ha za kumare v rastlinjakih, 

K = 3 dni), Pepelin (0,1 – 0,2 % konc., K = 3 dni), Serenade ASO (kumare za vlaganje 8L/ha, K ni 

potrebna), Thiovit jet (5-7,5 kg/ha, K = 3 dni), Topas 100 EC ( 0,5 L/ha samo v zaščitenih prostorih, 

K = 3 dni), Vindex 80 WG (5-7,5 kg/ha, K = 3 dni). Dosledno upoštevajte karenčne dobe in vsa 

opozorila navedena v navodilih za uporabo! 
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VARSTVO SOLATNIH KUMAR IN KUMAR ZA VLAGANJE  

Kumarna plesen 

V zadnjem obdobju smo na področju Celjske in Koroške regije beležili krajevne padavine, ponekod 

tudi zelo obilne. V zadnjem tednu tudi na lovilcu spor beležimo prisotnost spor kumarne plesni 

(Pseudoperonospora cubensis). Pri kumarah na prostem smo zabeležili prve pege kumarne plesni. V 

naslednjih dneh pričakujemo možnost širjenja okužb s kumarno plesnijo. Za preprečevanje širjenja 

okužb vam priporočamo uporabo sledečih fungicidov: Aliette (4,0 kg/ha, K = 3 dni), Aliette flash 

(4,0 kg/ha, K = 3 dni), Aliette WG (4,0 kg/ha, K = 3 dni), Alleato 80 WG (1-4 kg/ha, K = 3 dni), 

Antracol in Antracol WG (oba 0,3 %, K = 7 dni), Champion 50 WG (0,3 – 0,5 %, K = 21 dni),  

Cuprablau Z 35 WP (1,5 kg/ha, K = 3 dni), Curzate C extra (2kg/ha, K = 3 dni), Enervin (1,5 

kg/ha, K = 7 dni), Gett (2 – 2,5 kg/ha, K = 5 dni), Ortiva (v zaščitenih prostorih 0,48-0,96 L/ha, na 

prostem 1,0 L/ha, K = 3 dni), Ranman top (v zaščitenih prostorih 0,5 L/ha, K = 3 dni), Revus (0,6 

L/ha, K = 3 dni), Ridomil gold MZ Pepite (3,0 kg/ha, K = 5 dni). Škropite v 7-10 dnevnih 

presledkih.  

Dosledno upoštevajte karenčne dobe in vsa opozorila navedena v navodilih za uporabo! 

 

Pepelovka na kumarah 

Pri opazovanju nasadov kumar na prostem smo opazili tudi prve pojave pepelovke bučnic na 

kumarah (Erysiphe orontii, Sphaerotheca fusca, Oidium sp.), katera se navadno močneje pojavi šele 

v drugi polovici julija. Ob pojavu prvih znakov bolezni uporabimo enega od fungicidov: Cosan (5-

7,5 kg/ha, K = 3 dni), Duaxo koncentrat (1 % konc., K = 3 dni), Duaxo sprej (100 %, K = 3 dni), 

Karathane gold 350 EC (40-60 ml /100 L vode, K = 3 dni), Kumulus DF (5-7,5 kg/ha, K = 3 dni), 

Microthiol  SC (kumare za vlaganje 5-7,5 L/ha, K= 3 dni), Microthiol special (navadna kumara 5-

7,5 L/ha, K= 3 dni), Ortiva (1L/ha za kumare na prostem, 0,48-0,96 L/ha za kumare v rastlinjakih, 

K = 3 dni), Pepelin (0,1 – 0,2 % konc., K = 3 dni), Serenade ASO (kumare za vlaganje 8L/ha, K ni 

potrebna), Thiovit jet (5-7,5 kg/ha, K = 3 dni), Topas 100 EC, Topaze ( 0,5 L/ha samo v zaščitenih 

prostorih, K = 3 dni), Vindex 80 WG (5-7,5 kg/ha, K = 3 dni).  

Dosledno upoštevajte karenčne dobe in vsa opozorila navedena v navodilih za uporabo! 

 

 

VARSTVO PARADIŽNIKA  

Paradižnikova/krompirjeva plesen in črna listna pegavost paradižnika 

Ob pogostih padavinah in visokih temperaturah so zelo ugodni pogoji za širjenje paradižnikove 

plesni (Phytophtora infestans) in črne listne pegavosti (Alternaria porri sp. solani). Tudi pri gojenju 

paradižnika v zavarovanih prostorih, še posebej tam, kjer imajo slabo zračene prostore oziroma jim v 

te prostore zamaka, beležimo okužbe s  paradižnikovo plesnijo. V tem času priporočamo uporabo 

fungicidov, kateri delujejo na obe bolezni hkrati: Acrobat MZ WG (2 kg/ha, K = 3 dni), Forum 

MZ WG (2 kg/ha, K = 3 dni), Gett (2-2,5 kg/ha, K = 17 dni), Pergado MZ (2 – 2,5 kg/ha, K = 3 

dni), Quadris (1L/ha, K = 3 dni).  

Dosledno upoštevajte karenčne dobe in vsa opozorila navedena v navodilih za uporabo! 
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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! 
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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!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


