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138. OBVESTILO ZA VARSTVO KAPUSNIC - 01.09.2016 14:03 - Zaključeno
V zadnjih dneh ugotavljamo povečan pojav metuljčkov kapusovega molja in kapusove sovke na feromonske vabe.
Pridelovalcem kapusnic priporočamo, da pregledajo posevke in v primeru preseženega praga (1 gosenica / rastlino)
uporabite enega izmed insekticidov: AFFIRM (1,5 kg/ha; zelje, cvetača, brokoli; največ 3-krat v eni rastni dobi; K = 3
dni), DECIS 100 EC (75 ml/ha; brstični ohrovt, cvetača, zelje; največ 1-krat v eni rastni dobi; K = 7 dni), FASTAC 100
EC (0,1 L/ha; brokoli, brstični ohrovt, zelje, ohrovt; največ 2-krat v eni rastni dobi; K = 14 dni), KARATE ZEON 5 CS
(0,15 L/ha; brstični ohrovt, zelje, kitajsko zelje, cvetača; kitajsko zelje največ 1-krat v eni rastni sezoni; brstični ohrovt, zelje, cvetača
največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni za kitajsko zelje in cvetačo ter K = 21 dni za zelje, brstični ohrovt), LEPINOX PLUS (1
kg/ha; brstični ohrovt, brokoli, ohrovt, zelje, kitajsko zelje; K ni potrebna), NEEMAZAL-T/S (3L/ha; zelje, ohrovt, brstični ohrovt; največ
3-krat v eni rastni dobi; K = 3 dni), STEWARD (85 g/ha; brokoli, brstični ohrovt, cvetača, zelje, rdeče zelje; največ 3-krat v eni rastni
dobi; K = 3 dni, za brstični ohrovt K = 28 dni). Pripravki Afirm, Neemazal – T/S, Karate zeon in Steward so registrirani tudi za zatiranje
kapusove sovke.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe
insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni
bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.
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