20. april 2018
INFORMACIJE ZA PRIDELOVALCE VRTNIN
Hladno vreme v februarju in marcu je pridelovalcem vrtnin onemogočalo delo na prostem, v zadnjem
obdobju pa je svoje dodala še obilna namočenost tal. Na območju osrednje Slovenije so s sajenjem in
setvijo vrtnin na prosto začeli v zadnjih dneh marca, zgodnje kapusnice so začeli saditi na prosto okoli
10. aprila.
Kapusnice
Opravili smo prve preglede rastlin. Na lokacijah na območju osrednje Slovenije in Gorenjske za sedaj
nismo opazili odloženih jajčec kapusove muhe, vendar lahko z otoplitvijo vremena pričakujemo
začetek naleta muh in kmalu tudi odlaganje jajčec. Priporočamo pregledovanje rastlin. Kjer je
izvedljivo, lahko muham preprečite dostop do rastlin in odlaganje jajčec tako, da rastline po sajenju
prekrijete s kopreno. Za zatiranje kapusove muhe ni registriranega insekiticida!

Slika 1: Zgodnje kapusnice prekrite s prekrivko in
puščene rastline za spremljanje škodljivcev

Slika 2: Bolhači na pred kratkim posajenih kolerabicah

Zatiranje bolhačev
Na sadikah kapusnic na prostem smo opazili pojave bolhačev, ponekod so populacije zelo številčne.
Priporočamo pregledovanje rastlin in po potrebi zatiranje. Proti bolhačem v kapusnicah so registrirani
pripravki v spodnji tabeli.
Tabela 1: Pripravki za zatiranje bolhačev na kapusnicah (stanje april 2018)
Odmerek
L/ ha

Karenca
(dni)

Decis 100 EC

0,063

7

Fastac 100 EC

0,075

14

Karate Zeon 5
CS

0,15

redkvice: 3
cvetača, kit. zelje, rukola: 7
zelje, brstični ohrovt: 21

6

3

Pripravek

Raptol
koncentrat

Uporaba
zelje, cvetača, brstični ohrovt;
največ enkrat v rastni dobi
zelje, brokoli, brstični ohrovt, ohrovt;
največ dvakrat v rastni dobi
zelje, cvetača, brstični ohrovt; največ
dvakrat v eni rastni dobi;
kitajsko zelje največ enkrat
Kolerabica; največ dvakrat v rastni
dobi
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Čebulnice
Pregledali smo nekaj nasadov jesenskega česna in čebule, ki so sedaj v obdobju razvoja listne mase,
spomladi sajene čebule in česni so pretežno še v fazi vznikanja oz. imajo razvitih nekaj listov,
podobno tudi zgodnji pori.
Za sedaj v nasadih nismo opazili znamenj naleta ali odloženih jajčec česnove oz. čebulne muhe. So pa
bila v nekaterih toplejših območjih in legah na čebulnicah opažena znamenja, ki kažejo na začetek
naleta porove zavrtalke. Znamenja naleta se kažejo v obliki drobnih belih pikic, nanizanih v vrsto, ki
jih naredijo muhe med sesanjem rastlinskih sokov. Žuželke se hranijo nekaj dni, po tem začnejo
odlagati jajčeca na liste. Odlaganje jajčec naj bi se začelo, ko je »verižica na listih« daljša od sedmih
pikic (Slika 3).

Slika 3: Znamenja naleta porove zavrtalke

Kjer omenjenih znamenj še ne opazite ali rastline šele vznikajo, lahko z nameščanjem prekrivk
preprečite muham dostop do rastlin in odlaganje jajčec. Če presajete sadike, namestite prekrivko
takoj po presajanju.
Kjer prekrivanje ni izvedljivo je priporočljiva raba insekticida kak dan po začetku odlaganja jajčec.
V česnu in šalotki je za zatirajnje čebulne muhe in porove zavrtalke registriran insekticid Perfekthion
(a.s.dimetoat) v odmerku 0,6 l/ha (največ 2 tretiranji). V čebuli, šalotki in česnu je za zatiranje raznih
grizočih in sesajočih žuželk registriran insekticid Karate zeon 5 CS (a.s. lamda-cihalotrin) v odmerku
0,15 l/ha (največ 2 tretiranji).

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
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