VARSTVO PLODOVK PRED ŠKODLJIVCI

3. avgust 2020

Na papriki se pojavljajo listne uši, predvsem siva breskova uš, ki je tudi prenašalka rastlinskih
virusov, kot sta virus mozaika kumare (CMV) in virus Y krompirja (PVY). Poleg tega lahko uši z
izsesavanjem rastlinskega soka poslabšajo rast rastlin, zato bodite pozorni na morebiten
povečan nalet škodljivca in tudi na prisotnost koristnih žuželk v nasadu (ličink polonic,
trepetavk, tenčičaric itd.), ki uničujejo listne uši. Ob prerazmnožitvi lahko v zavarovanih
prostorih uporabite sredstva s krajšo karenčno dobo (do 3 dni), kot so Biotip floral, Calypso
SC 480, Closer, Confidor 70 WG, Neemazal – T/S, Sivanto prime, Teppeki, pri uporabi
sredstev Kohinor SL 200 in Pirimor 50 WG pa znaša karenčna doba za papriko 7 dni. Na
prostem je proti škodljivcu dovoljena tudi uporaba sredstev Karate Zeon 5 CS (karenca 3 dni)
in Mospilan 20 SG (karenca 7 dni).

Slika 1 in 2: Listne uši na spodnji strani lista paprike (levo) so lahko prenašalke
gospodarsko pomembnejših rastlinskih virusov, kot npr. virus mozaika kumare – CMV
(desno) (foto arhiv KIS)
Na jajčevcih se ponekod pojavlja koloradski hrošč, zato spremljajte njegov razvoj. Na
prostem lahko za zatiranje ličink hrošča uporabite katerega od pripravkov: Karate Zeon 5 CS
ali Neemazal – T/S. Visoke temperature v preteklem tednu so ugodno vplivale tudi na razvoj
listnih zavrtalk iz rodu Liriomyza, ki se rade pojavijo v zavarovanih prostorih, predvsem na
paradižniku. Da je škodljivka napadla rastlino lahko sklepamo po značilnih rovih na listih
paradižnika, ki jih z izjedanjem povzročajo ličinke. Ob pojavu prvih ličink lahko uporabite
sredstvi Neemazal –T/S ali Vertimec pro.
Pred rabo insekticidov pozorno preberite sredstvom priložena navodila! Upoštevajte
opozorila za varstvo čebel in okolja!
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Slika 3 in 4: Poškodbe koloradskega hrošča na jajčevcih (levo) in listnih zavrtalk na
paradižniku (desno) (foto arhiv KIS)
Pripravili: David Snoj, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt
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