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Bolhači in kapusova hržica na mladih kapusnicah
V mladih nasadih belega in rdečega zelja ter drugih vrst kapusnic se pojavljajo bolhači.
Ponekod so populacije zelo številčne in lahko močno ovirajo rast rastlin. Poleg bolhačev,
mlade rastline ogroža tudi kapusova hržica. Za zatiranje kapusove hržice je registriran
insekticid Movento SE 100, s katerim boste zatrli tudi bolhače. Sicer pa lahko za zatiranje
bolhačev uporabite pripravke Decis 100 EC, Fastac 100 EC ali Karate Zeon 5 CS. Navedeni
trije pripravki sodijo v skupino piretroidov, ki so občutljivi na visoke temperature in močno
sončno sevanje. V takih razmerah hitro razpadejo in ne dosegajo zadovoljivega učinka, zato
jih aplicirajte zvečer.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Slika 1: Bolhači na zelju

Slika 2: Poškodbe na brokoliju zaradi kapusove hržice

Resarji na poru
V nasadih pora opažamo zelo velike populacije resarjev, ki jim odgovarja sušno in toplo
vreme. Še posebej nevarni so zgodnji napadi na mladih rastlinah, ki lahko znatno zmanjšajo
količino in kakovost pridelka. Priporočamo pregledovanje rastlin. Resarje najlažje najdemo
tako, da razmaknemo najmlajše liste in preiščemo bazalne dele rastlin. Če je napadenih
približno polovica rastlin priporočamo zatiranje z insekticidom. Škropljenje ponovite po 5 do
7 dneh, da prekinete razvojni krog žuželke. Za dobro učinkovitost mora biti nanos škropiva
dober, da doseže tudi skrite dele rastlin. Za zatiranje resarjev v poru so registrirani insekticidi
Laser, Laser plus, Perfekthion in Karate Zeon 5 CS.
Pegavosti na listih korenja
V nekaterih nasadih korenja so se začele pojavljati pegavosti, ki povzročajo predčasno
sušenje listov. Gre za korenjev listni ožig ali za sivo pegavost korenjevaga listja, ki ju
povzročata glivi Alternaria dauci oz. Cercospora carotae. Razvoju listnih pegavosti ustreza
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toplo vreme ter dolga omočenost listja. Za omejevanje širjenja bolezni lahko uporabite
katerega od fungicidov, ki so registrirani za ta namen, kot so Luna experience ter Chamane,
Ortiva, Mirador 250 SC, Zaftra azt 250 SC in Zoxis 25 SC na osnovi azoksistrobina, kakor tudi
Score 250 EC, Signum, Switche in Sercadis plus. V ekološki pridelavi lahko uporabite
pripravek Serenade Aso.

Sliki 3 in 4: Pegavosti na listih korenja

Pršice na paprikah v zavarovanih prostorih
Na paprikah v zavarovanih prostorih se pojavljajo navadne pršice. Priporočamo redno
pregledovanje rastlin. Za zatiranje navadne pršice so na voljo sledeči insekticidi: brez
potrebne karence oz. z enodnevno karenco sta na voljo sredstvi Naturalis in Requiem prime,
3-dnevno karenco imata pripravka Nissuron 10 WP in Vertimec pro, 7-dnevno pa pripravek
Ortus 5 SC. Z zatiranjem pršic začnite dovolj zgodaj, ko so populacije še majhne.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Sliki 5 in 6: Resarji na poru in pršice na listu paprike

Besedilo: Meta Urbančič Zemljič
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