PROGNOSTIČNA
OBVESTILA
JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN
Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Kapusnice / 85. VARSTVO KAPUSNIC

85. VARSTVO KAPUSNIC - 04.06.2014 18:34 - Zaključeno
Pridelovalce kapusnic obveščamo, da smo na feromonskih vabah ujeli prve metulje kapusove sovke. Gosenice I. rodu
(junij / julij) objedajo liste. Za njihovo zatiranje lahko uporabite enega izmed naslednjih insekticidov:
PRIPRAVEK
ODMEREK KARENCA (dni)
UPORABA DOVOLJENA NA
AFFIRM

1,5 kg/ha

BULLDOCK EC 25

0,3 – 0,5 7
l/ha

ohrovt, zelje, kitajsko zelje

* DELFIN WG

0,075 %),

ČU

zelje, ohrovt, cvetača

21

brstični ohrovt, zelje

KARATE ZEON 5 0,2 l/ha
CS

3

zelje, cvetača

MIMIC

0,3 – 0,4 14
l/ha

kapusnice

* NEEMAZAL – T/S

3,0 l/ha

ČU

vrtnine

* SPRUZIT PRAH

25 kg/ha

3

zelje

STEWARD

85 g/ha

3, 28 za brstični brokoli, brstični ohrovt, cvetača,
ohrovt
zelje, uporablja se med fazo
izleganja jajčec ali na začetku
razvoja ličink

Pripravki označeni z zvezdico (*) so dovoljeni tudi za uporabo v ekološki pridelavi. Za boljše
delovanje pripravkov priporočamo dodajanje močila.
Ulovi kapusovega molja na feromonske vabe se še vedno nadaljujejo. V primeru preseženega praga škodljivosti, ki je 1 gosenica na
rastlino, lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov.
PRIPRAVEK
ODMEREK KARENCA (dni)
UPORABA DOVOLJENA NA
AFFIRM

1,5 kg/ha

3

zelje, cvetača, brokoli

FASTAC 10 SC

0,1 l/ha

14

brstični ohrovt, zelje, ohrovt

KARATE ZEON 5 0,15 l/ha
CS

21

brstični ohrovt, zelje

* LEPINOX PLUS

1,0 kg/ha

ČU

brstični ohrovt, brokoli, ohrovt,
zelje, kitajsko zelje

MIMIC

0,3 – 0,4 14
l/ha

kapusnice

* NEEMAZAL – T/S

3,0 l/ha

ČU

vrtnine

STEWARD

85 g/ha

3, 28 za brstični brokoli, brstični ohrovt, cvetača,
ohrovt
zelje, uporablja se med fazo
izleganja jajčec ali na začetku
razvoja ličink

Pripravki označeni z zvezdico (*) so dovoljeni tudi za uporabo v ekološki pridelavi. Za boljše
delovanje pripravkov priporočamo dodajanje močila.
Toplo vreme je povzročilo prerazmnožitev hroščev bolhačev. Posevke lahko zaščitite z uporabo enega izmed naslednjih sredstev.
PRIPRAVEK

ODMEREK KARENCA (dni)

UPORABA DOVOLJENA NA

FASTAC 100 EC

0,075 l/ha

14

brstični ohrovt, zelje, ohrovt

21

brstični ohrovt, zelje

KARATE ZEON 5 0,15 l/ha
CS

* NEEMAZAL – T/S

3 l/ha,

ČU

vrtnine

Pripravki označeni z zvezdico (*) so dovoljeni tudi za uporabo v ekološki pridelavi. Za boljše delovanje
pripravkov priporočamo dodajanje močila.

Če na kapusnicah opazite hkraten pojav vseh treh škodljivcev vam priporočamo, da tretiranje združite z izbiro primernega sredstva.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih
sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.
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