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123. OBVESTILO O VARSTVU KAPUSNIC - 19.09.2019 09:55 - Zaključeno
Na pridelovalnih površinah še vedno opažamo večji pojav metuljev kapusovega molja in kapusovega belina. Njihove
ličinke povzročajo izjede na listih kapusnic in s tem bistveno poslabšajo kakovost pridelka.
Za zatiranje kapusovega molja in kapusovega belina lahko uporabite sredstva iz spodnje tabele:
Sredstvo

Odmerek ali
koncentracija

Karenca (dni)

Dovoljena uporaba

Affirm

1,5 kg/ha

3

zelje, brokoli in cvetača

Coragen

125 ml/ha

1

cvetača, brokoli, glavnato zelje in
ohrovt

Decis
100 EC

75 ml/ha

7

brstični ohrovt, zelje in cvetača

Fastac
100 EC

0,1 l/ha

14

zelje, brstični ohrovt, brokoli, ohrovt

Lepinox
Plus

1 kg/ha

Ni potrebna.

brokoli, ohrovt, glavnato zelje,
kitajski kapus, brstični ohrovt, repa,
redkev

Mimic

0,04 - 0,07 % oz.
0,3 – 0,4 l/ha

14

kapusnice

Steward

85 g/ha

3 (zelje, cvetača, rdeče zelje,
brokoli); 28 (brstični ohrovt)

zelje, cvetača, brstični ohrovt, rdeče
zelje in brokoli

Poleg zgoraj navedenih pripravkov lahko za zatiranje kapusovega belina uporabite naslednje izdelke:
Sredstvo

Odmerek ali
koncentracija

Karenca (dni)

Dovoljena uporaba

Bulldock
EC 25

0,3 - 0,5 l/ha

7

glavnato zelje, kitajsko
zelje in ohrovt

Karate
Zeon 5 CS

0,2 l/ha

3 (redkvica); 21 (zelje in brstični
ohrovt)

brstični ohrovt, zelje in
redkvica

Karis 10
CS

50 ml/ha

21 (brstični ohrovt in zelje); 10 (listnati
ohrovt in brokoli); 7 (cvetača)

brstični ohrovt, zelje,
cvetača, ohrovt in brokoli

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Nekatera
sredstva so nevarna za čebele! Preprečite zanašanje škropilne brozge na sosednje cvetoče rastline.
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