PROGNOSTIČNA
OBVESTILA
JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN
Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Kapusnice
/ 88. VARSTVO KAPUSNIC PRED RAZLIČNIMI GOSENICAMI

88. VARSTVO KAPUSNIC PRED RAZLIČNIMI GOSENICAMI - 25.07.2018 13:38 - Zaključeno
V pozno poletnih saditvah zelja ter tudi v ostalih kapusnicah (cvetači, brstični ohrovt, ohrovt, …), opažamo povečan pojav različnih
vrst gosenic (kapusovega in repnega belina, kapusove sovke). V primeru da tudi sami opazite na svojem posevku 10 - 30 majhnih
gosenic ali 1 - 4 velike gosenice na 10 rastlin, priporočamo zaščito posevka.

FITO.
SREDSTVO
BULLDOCK
EC 25

ODMEREK

KARENCA

0,3 - 0,5 l/ha 7

OPOMBE
Za zatiranje listnih sovk, kapusovega belina.
Uporaba na: glavnatem zelju, kitajskem zelju, ohrovtu.

DECIS 100 EC 75 ml/ha

7

Za zatiranje kapusovega belina, kapusovega molja.
Uporaba na: zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu.

DELFIN WG

0,5 kg/ha

FASTAC 100
EC

0,1 l/ha

KARATE
ZEON 5 CS

0,2 l/ha

AFFIRM

1,5 kg/ha

karenca ni
potrebna

Uporaba na kapusnicah.

14

Za zatiranje kapusovega belina, kapusovega molja.

Za zatiranje Lepidoptera spp.

Uporaba na: zelju, brstičnem ohrovtu, brokoliju,
ohrovtu.
21

Uporaba na: zelju, brstičnem ohrovtu.
Za zatiranje kapusovega belina, kapusove sovke
zelenjadne sovke.

3

Uporaba na: zelju, brokoliju in cvetači.
Za zatiranje sovk in drugih gosenic.

MIMIC

0,3 - 0,4 l/ha 14

Uporaba na kapusnicah.
Za zatiranje kapusovega belina, kapusovega molja in
različnih sovk.

STEWARD

85 g/ha

3

Uporaba na: zelju, cvetači, brstičnem ohrovtu, rdečem
zelju in brokoliju.
Za zatiranje kapusove sovke, kapusovega belina,
repnega belina in kapusovega molja.

NEEMAZAL –
T/S

3,0 l/ha

3

Uporaba na: zelju, ohrovtu in brstičnem ohrovtu na
prostem.
Za zatiranje grizočih žuželk.

KARIS 10 CS

50 ml/ha

21 dni za
brstični ohrovt
in zelje

Uporaba na: brstičnem ohrovtu, zelju, cvetači, ohrovtu
in brokoliju.
Za zatiranje kapusove in kapusovega belina.

10 dni za
listnati ohrovt
in brokoli
7 dni cvetačo

CORAGEN

0,125 l/ha

1

Uporaba na: cvetači, brokoliju, glavnatem zelju in
ohrovtu.
Za zatiranje kapusovega molja, kapusove sovke,
repnega belina, kapusovega belina in drugih gosenic
škodljivih metuljev.
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