bio

vrtnarčkova
apoteka

Nasveti za zdrave pridelke
in okrasne rastline,
brez bolezni in škodljivcev

bolezni in škodljivci na listih

vrtnarčkova apoteka

vrtnarčkova apoteka

ČRNA LISTNA PEGAVOST na vrtnicah

Bolezni in škodljivci na listih

ČRNA LISTNA PEGAVOST.................................................................................. 3
GOSENICE ŠKODLJIVIH METULJEV.................................................................. 3
HRUŠEVA RJA..................................................................................................... 4
KODRAVOST LISTOV.......................................................................................... 4
KOLORADSKI HROŠČ......................................................................................... 5
LISTNE PEGAVOSTI............................................................................................ 5
LISTNE UŠI......................................................................................................... 6
LUKNJIČAVOST LOVORIKOVCEV ...................................................................... 6
PAJKASTE PRŠICE (RDEČI PAJEK)................................................................... 7
PALMOV VRTAČ.................................................................................................. 7
PEPELASTA PLESEN (ŠIPKOVA PEPELOVKA, PEPELOVKE)............................ 8
PELARGONIJEV BAKRENČEK............................................................................ 8
PLESNI in PEGAVOSTI........................................................................................ 9
POLŽI.................................................................................................................. 9
POMANJKANJE DUŠIKA (N)............................................................................. 10
POMANJKANJE MAGNEZIJA (Mg) .................................................................. 10
POMANJKANJE ŽELEZA (Fe)............................................................................ 11
RASTLINJAKOV ŠČITKAR (BELA MUŠICA)...................................................... 11
RJE..................................................................................................................... 12
RESARJI (TRIPSI).............................................................................................. 12
RESARJI (TRIPSI), MOLJI in MUHE.................................................................. 13
ŠKRŽATI (CIKADE) ........................................................................................... 13

Vidni znaki: na zgornji strani listov so zvezdaste, rumeno-rjave do črne lise, ki se hitro širijo. Povzročajo prezgodnje odpadanje listov, tudi do popolne ogolelosti rastlin.
Širjenje bolezni spodbuja vlaga. Okužene vrtnice slabše prezimijo in cvetijo. Dovzetnost na bolezen je močno sortno pogojena in se ji izognemo z nakupom odporne
sorte.
Preprečevanje: odstranite napadene liste in vrtnice spodbudite k novi rasti z močnim obrezovanjem. Opustite na bolezen občutljive sorte in se raje odločite za odporne!
Omejevanje: ko se pojavijo prve lise, rastlino takoj poškropite z Basfoliar Aktiv
(30-50 ml/10 l vode) + sistemičnim bakrovim listnim gnojilom Glunate Cu (20-40
ml/10 l vode) ter škropljenje večkrat ponovite v 7-10 dnevnih razmikih.
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GOSENICE ŠKODLJIVIH METULJEV

Bolezni in škodljivci na listih ter poganjkih

na vrtninah

KAPARJI in VOLNATE UŠI................................................................................. 14
KAPARJI............................................................................................................. 14
MOLJI................................................................................................................. 15
PUŠPANOVA VEŠČA.......................................................................................... 15

Vidni znaki: objede listov, izvrtine v steblih. Na rastlinah najdemo ličinke metuljev
(gosenice) s tremi pari nog in več, nogam podobnih izrastkov. Metulji in gosenice so
različnih barv. Gosenice so pogosto dlakave, ob dotiku se zvijajo ali spuščajo na tla.
So zelo ješče in močno okrnijo maso listov (npr. kapusova sovka, kapusov belin...) ali
poškodujejo stebla in čebulice (npr. čebulni molj). Izlegajo se iz jajčec, ki jih metulji
odlagajo na liste. Običajno imajo na leto 1 do 2 generaciji.
Preprečevanje: Pravočasno pokrivanje vrtnin z mrežami ali koprenami metuljem
preprečuje odlaganje jajčec.
Zatiranje: škropljenje rastlin ob pojavu prvih gosenic in ponavljanje po navodilih z
Agree WG (10 g/10 l vode) + močilo Improve 5v1 (10 ml/10 l vode). Ključ do uspeha
je pravočasno in ustrezno škropljenje: zvečer, dobra omočenost rastlin z dodatkom
močila. Brez omejitev pri uživanju plodov.
Po poškodbah zaradi škodljivcev in vremena (toča, veter…) ter za zagon in hitro
obnovo rasti sočasno škropite z Rasti AlgoVital Plus (40 ml/10 l vode) in redno
dognojujte z Rasti List vodotopnim gnojilom (10-30 g/10 l vode).

Bolezni in škodljivci na plodovih

ČEŠNJEVA MUHA.............................................................................................. 16
ČEŠPLJEV ZAVIJAČ........................................................................................... 16
JABOLČNI ZAVIJAČ........................................................................................... 17
MRAVLJE in OSE............................................................................................... 17
POMANJKANJE KALCIJA (Ca).......................................................................... 18
POMANJKANJE BORA (B)................................................................................ 18

Bolezni in škodljivci v tleh

BRAZDASTI TRSNI RILČKAR............................................................................ 19
LIČINKE (OGRCI) HROŠČEV in SOVKE............................................................20
NAVADNI BRAMOR............................................................................................20
MRTVAŠKA MUŠICA.......................................................................................... 21
STRUNE..............................................................................................................22
TRAVNIŠKI KOMAR (KOŠENINAR)...................................................................23
VOLUHAR...........................................................................................................23
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bolezni in škodljivci na listih

vrtnarčkova apoteka

HRUŠEVA RJA na hruškah in okrasnih brinih

KOLORADSKI HROŠČ na krompirju in jajčevcih

Vidni znaki: od maja naprej, na zgornji strani listov pojav velikih, oranžno-rdečih
peg. Pege se sredi poletja na spodnji strani listov razvijejo v 3-4 mm velike, gomoljaste izbokline. Na vmesnem gostitelju, brinu, se pojavijo vretenaste zadebelitve.
Preprečevanje: za razvoj hruševe rje sta potrebna dva gostitelja: hruške in brin.
Hruške z boleznijo ne bodo okužene, če v 300 metrski soseščini ni brinov! V primeru
blage okužbe liste v poletnih mesecih odstranite z dreves in uničite.
Omejevanje: Rastlino škropite v mesecu maju v 7-10 dnevnih razmikih z Basfoliar
Aktiv (30-50 ml/10 l vode) + sistemičnim bakrovim listnim gnojilom Glunate Cu
(20-40 ml/10 l vode) ter škropljenje ponovite po 7-10 dneh.

Vidni znaki: največjo škodo povzročajo rdeče ličinke in odrasli hrošči z objedanjem
listnih robov in ploskev. Ob močnem napadu rastline ostanejo brez listov, oblikovanje gomoljev se zaustavi.
Preprečevanje: reden pregled in odstranjevanje oranžno-rumenih skupkov jajčec
na spodnji strani listov. Pobiranje ličink in odraslih hroščev.
Zatiranje: škropljenje rastlin po obeh straneh listov ob pojavu prvih ličink, oz. poškodb rastlin z Neem Azal T/S (30-50 ml/10 l vode) + Basfoliar Aktiv (30-50
ml/10 l vode). Škropljenje ponovite po navodilih. Neem Azal T/S zatira številne škodljivce, ki delajo škodo z objedanjem in sesanjem. Ličinke takoj prenehajo z objedanjem, a z rastlin popadajo šele po nekaj dneh. Hrošči po stiku s sredstvom ležejo sterilna jajca, zato se številčnost ličink zmanjša. Basfoliar Aktiv spodbuja rast in obnovo
poškodb ter veča odpornost rastlin na pojav glivičnih bolezni.
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KODRAVOST LISTOV na breskvah, nektarinah

LISTNE PEGAVOSTI na hortenzijah,

Vidni znaki: povzročitelj značilnih, nabuhlih, svetlo zelenih, rumenih ali rdečkastih
izboklin listov in zveriženih poganjkov je gliva, ki prezimuje v zimskih brstih. Ob močnem napadu listi predčasno odpadejo, plodovi pa zakrnijo in se pospešeno trebijo.
Okužbe so najmočnejše v letih s hladnim in vlažnim spomladanskim vremenom, ki
zavira rast.
Preprečevanje: Redno odstranjevanje odpadlih listov in plodov. Okužbo zmanjšuje
dezinfekcija »odprtih mest« na poganjkih v času jesenskega odpadanja listov in od
zgodnje spomladi naprej.
Omejevanje: Škropite z bakrovim gnojilom Cuprovin (10-20g/10 l vode) + spomladi z dodatkom Rasti AlgoVital Plus (40 ml/10l vode), za spodbujanje rasti in
skrajševanje obdobja okužb. Za uspeh je odločilen pravočasen pričetek in redne ponovitve: od razpiranja lusko listov na brstih ter ponovitvami po vseh obilnejših rosah
ali dežju. Potreba po ukrepanju v zelo neugodnih letih lahko traja tudi mesec dni!

Vidni znaki: na listih se pojavlja vse več sivo-rjavih lis s črnim robom, ki imajo na
sredini črne pike. Močno okuženi listi se posušijo in odpadejo.
Preprečevanje: mokri listi in pregosti nasadi so ugodni za širjenje bolezni, zato rastline sadite v večjih razmikih. Okužene liste redno odstranjujte.
Omejevanje: škropljenje rastlin ob pojavu prvih lis z Basfoliar Aktiv (30-50 ml/10
l vode) + sistemičnim bakrovim listnim gnojilom Glunate Cu (20-40 ml/10 l vode).
Škropljenje je potrebno večkrat ponoviti v 7-10 dnevnih razmikih.

in marelicah

rododendronih, potonikah in drugih rastlinah
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bolezni in škodljivci na listih

vrtnarčkova apoteka

LISTNE UŠI na vrtninah (kumarah, papriki, kapusnicah,

PAJKASTE PRŠICE (RDEČI PAJEK)

špinači, paradižniku...), vrtnicah, posodovkah in lončnicah na
balkonih, terasah in v zaprtih prostorih

na vrtnicah, okrasnih grmih (rožlinu, pacipresah...) ter vlončenih
rastlinah (šefleri, monsteri, fikusu, kaktusu…) na balkonih, terasah
in v zaprtih prostorih.

Vidni znaki: na listih, mladih poganjkih in cvetnih popkih so kolonije zelenih, rjavih
ali črnih listnih uši. Rastlinske dele izsesavajo do zakrnitve. Na izločkih (lepljivi medeni rosi) se naselijo glivice sajavosti, ti deli počrnijo. Škodljivec se hitro razmnožuje
v toplem in vlažnem vremenu.
Preprečevanje: Izogibajte se gnojenju z gnojili, ki imajo veliko dušika. Če je uši manj,
rastline stuširajte z vodo.
Zatiranje: Napadene rastline poškropite z NeemAzal T/S (30-50 ml/10 l vode) takoj, ko uši opazite. Če potrebno, ponovite po nekaj dneh. Vrtnine so užitne nekaj dni
po zadnjem zatiranju škodljivca.
Za dvig odpornosti rastlin, vključno pojava glivičnih bolezni, večjo vitalnost in boljšo
rast, NeemAzal T/S dodajte Basfoliar Aktiv (30-50 ml/10 l vode).

Vidni znaki: listi so rahlo oveneli in neenakomerno rumeno do belo razbarvani. Prvi
znak so fini zapredki v pazduhah listov, kasneje so lahko zapredeni celi listi. Liste
na spodnji strani izsesavajo majcene pršice. Največ škode povzročijo v suhih, toplih
letih. Škodljivec se izjemno hitro razmnožuje, zato je zatiranje nujno in potrebno čim
hitreje.
Preprečevanje: vzpostavite hladno in vlažno mikro klimo, ki pršicam ne ustreza. V
suši rastline pršite z vodo. Rastlinam zagotovite dovolj hranil, saj škodljivci izbirajo
zlasti oslabljene rastline.
Zatiranje: temeljito škropljenje (zlasti spodnjih strani listov) v zgodnjih fazah okužb
z Neem Azal T/S (30-50 ml/10 l vode) + Basfoliar Aktiv (30-50 ml/10 l vode), za
dvig odpornosti rastlin, vključno pojava glivičnih bolezni, večjo vitalnost in boljšo
rast ali z Rasti Metcit 3v1 (10-30
ml/10 l vode), eterično olje
sladke pomaranče, za izboljšanje nanosa ter čiščenje
rastlin po napadu škodljivih
žuželk, pepelovk ali gnilob.
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LUKNJIČAVOST LOVORIKOVCEV

PALMOV VRTAČ (Paysandisia archon)

na zimzelenih grmih

na palmah

Vidni znaki: na listih se najprej pojavijo okroglaste pege, ki porjavijo in izpadejo. S
trosi na odmrlem tkivu se bolezen ciklično širi. Napad je močan v deževnih letih in
močno poškoduje liste rastlin.
Preprečevanje: odstranjevanje okuženih listov in delov poganjkov. Rastlin ne sadite
v bližino drugih gostiteljskih rastlin (koščičarjev: češnja, višnja, sliva…).
Omejevanje: jeseni, ko koščičarji odvržejo polovico listov, listje pograbite in uničite.
Koščičaste sadne vrste, lovorikovec in ostale zimzelene rastline poškropite sistemičnim bakrovim listnim gnojilom Glunate Cu (20-40 ml/10 l) + Basfoliar Aktiv
(30 ml/10 l). Škropljenje ponovite zgodaj spomladi, ko rastline še mirujejo.
Od pričetka olistanosti naprej za obnovitev rasti in poškodb drevesa in grme tretirajte z aminokislinami Rasti AlgoVital Plus (40 ml/10 l vode). Škropite vsaj 3 x v
razmiku 10-14 dni.

Vidni znaki: poškodbe listnih pecljev in rastnega vrha zaradi gosenic škodljivca
Zatiranje: zalivanje srčike palme z ogorčicami v izdelku nemastar (50 mio za 1
palmo) + talno močilo (50 ml/10 l vode). Okolju prijazna, dolgotrajna rešitev omogoča bistveno izboljšanje rasti brez vpliva na druge žive organizme. Delo je enostavnejše z uporabo aplikatorja, priklopljenega na zalivalno cev.
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bolezni in škodljivci na listih

vrtnarčkova apoteka

PEPELASTA PLESEN (ŠIPKOVA
PEPELOVKA, PEPELOVKE) na vrtnicah in drugih

PLESNI in PEGAVOSTI
na krompirju, paradižniku, kumarah in bučkah

okrasnih rastlinah (begonijah, hortenzijah, petunijah, španskem
bezgu, nebinah, plamenkah, ostrožnikih...), sadnih vrstah in
vrtninah, kumarah, bučkah

Vidni znaki: v začetku prosojne (oljni madeži), nato temne pege na listih in steblih
rastlin, ki se v zmerno toplem in deževnem vremenu hitro širijo po nasadu. Glivi
potrebujeta za razvoj vlago v obliki kapljic. Prisotna okužba se v ugodnih razmerah
hitro širi iz rastline na rastlino, plodovi in gomolji so neužitni. Rastline predčasno
propadejo.
Preprečevanje: Sajenje zgodnjega krompirja. Sajenje paradižnika v zaščitenem, a
prevetrenem prostoru. Zmanjševanje vlage listov (zalivanje tal brez močnega curka
in močenja listov).
Omejevanje: Preventivno škropljenje ali zalivanje s sistemičnim bakrovim listnim
gnojilom Glunate Cu (20-40 ml/10 l vode), ki zvišuje odpornost rastlin + Basfoliar
Aktiv (30-50 ml/10 l vode) za izboljšanje vitalnosti in rasti ter obnovo rastlin.

Vidni znaki: Majhni mokasti skupki na zgornji strani listov, ki se obsežno razširijo po
listih, poganjkih, cvetnih brstih in plodovih. Močneje okuženi listi se vihajo, moten je
razvoj popkov. Močno napadena rastlinska tkiva odmrejo. V suhem, toplem vremenu
z nočnimi rosami in visoko zračno vlago, se bolezen hitro razmnožuje in širi.
Preprečevanje: Izbor manj občutljivih sort. Škropljenje z Basfoliar Aktiv (30 ml/10
l vode) zvišuje vitalnost in odpornost rastlin na pojav bolezni ter spodbuja rast.
Zatiranje: zaradi invazivnega značaja bolezni je nujno zgodnje ukrepanje, večkratna
ponovitev zatiranja in dobra omočenost rastlin pri škropljenju (dovolj uporabljene
vode, dodajanje močila). Škropite z Vitisan (10-50 g/10 l vode - glej: Navodilo za
uporabo) + Rasti Metcit 3v1 (10- 30 ml/10 l vode), eterično olje sladke pomaranče, za izboljšanje nanosa ter čiščenje
rastlin po napadu škodljivih žuželk,
pepelovk in gnilob. Pridelki so
primerni za uživanje en dan po
zadnjem škropljenju.
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PELARGONIJEV BAKRENČEK na bršljankah
pokončnih pelargonij, geranij, angleških pelargonij, roženkraut...

POLŽI na vseh rastlinah

Vidni znaki: predvsem ponoči do zgodnjega jutra, ko rosa navlaži zemljo, poljski
slinar in španski lazar pojesta skoraj vse mehke dele zelenih rastlin na vrtu. Najbolj
jima teknejo mladi poganjki v cvetličnem in zelenjavnem vrtu.
Preprečevanje: jeseni uničevanje jajčnih gnezd, od zgodnje spomladi naprej pa
pobiranje in odstranjevanje polžev z vrta. Polži se radi skrijejo pod deske, položene
na gredice. Tam jih boste najlažje pobrali. Postopek ponavljate vse do pozne jeseni.
Zastiranje gredic z BIO Frux zastirko (60 l/m2 površine). Njena suha in groba površina polže odvrača.
Omejevanje: zanesljivo delujejo granule proti polžem. COMPO BIO sredstvo proti
polžem (5 g/m2) vsebuje železov sulfat v obliki na vlago stabilnih peletov in ne omejuje uživanja pridelkov. S posipanjem pričnite, čim se tla odtajajo. Granulat enakomerno porazdelite med rastline.

Vidni znaki: naluknjani cvetni popki in listi ter izvrtine v steblih. Poganjki počrnijo in
pričnejo veneti. Metuljček belo rumenkasta jajčeca odloži na cvetne popke, iz katerih se izležejo sprva majhne zelene in močno dlakave ličinke, ki zrastejo do velikosti
13 mm. Jajčeca in ličinke so običajno na spodnji strani listov.
Preprečevanje: reden nadzor rastlin za pravočasno ukrepanje.
Zatiranje: od julija do avgusta škropljenje rastlin ob pojavu prvih gosenic in ponavljanje po navodilih z Agree WG (10 g/10 l vode) + močilo Improve 5v1 (10 ml/10
l vode). Ključ do uspeha je pravočasno in ustrezno škropljenje: zvečer, dobra omočenost rastlin z dodatkom močila.
Po poškodbah zaradi škodljivcev in vremena (toča, veter…) ter za zagon in hitro
obnovo rastlin sočasno škropite z Rasti AlgoVital Plus (40 ml/10 l vode) in redno
dognojujte z Rasti List vodotopnim gnojilom (10-30 g/10 l vode).
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bolezni in škodljivci na listih

vrtnarčkova apoteka

POMANJKANJA DUŠIKA (N) na tratah

JAN FEB MAR APR MAJ JUN

POMANJKANJE ŽELEZA (Fe)

Vidni znaki: prej zelena trata v nekaj dneh porumeni, pojavijo se barvne zaplate,
rast ne napreduje. Pojav je izrazit v zgodnjih spomladanskih mesecih, zlasti po
toplih zimah (trava je hranila porabila). Izguba vitalnosti travnih bili se nadaljuje v
preslegavost trate in močnem pojavu zapleveljenosti. Zmanjša se tudi odpornost
na bolezni (pojav plesni, gnilob in rje), ki vodijo v ploskovno odmiranje travne ruše.
Preprečevanje in odpravljanje: trava je velik porabnik dušika. Potrebuje ga vso
rastno dobo (ko je T tal višja od +5°C), zlasti pa od pomladi do sredine jeseni. Ker
se na gnojenje z dušikom sunkovito odziva (problem košnje), so za gnojenje najprimernejša gnojila, v katerih je dušik postopno in dolgotrajno razpoložljiv v odmerkih,
prilagojenih rastnim razmeram (temperaturi in vlagi). Tovrstna gnojila omogočajo
izvedbo celoletnega gnojenja v 3 terminih (zgodaj spomladi, pred poletjem in zgodaj
jeseni). Spodbujajo zgoščevanje travne ruše, vzdržujejo enakomerno rast, lepo barvo in trpežnost travne ruše.
Gnojenje: zgodnje spomladansko gnojenje (tla so minimalno ogreta): Rasen Floranid Twin (30-50 g/m2), ki je primeren tudi za ostali dve gnojenji; COMPO Dolgotrajno gnojilo za travo (30-50
g/m2) za kasnejša spomladanska in poletna gnojenja; Rasti List gnojilo
(do 100 g/10 L vode) za
hitre korekcije barve kadarkoli v rastni dobi.

na vseh rastlinah in tratah

Vidni znaki: brez železa ni izkoristka sončne energije (fotosinteze), zato močno
vpliva na rast, razvoj in pridelek rastlin. Znaki pomanjkanja so bledenje in odmiranje najmlajših listov na konicah poganjkov. Na listih najprej pobledi med žilni
prostor, listne žile pa še dolgo ohranjajo zeleno barvo. Rastline železo pridobivajo iz tal. Njegova dostopnost je izrazito odvisna od reakcije (pH tal) in je ustrezna
zgolj v kislih tleh (pH nižji od 5,5). Zato je talno gnojenje z železovimi gnojili uspešno
samo takrat, ko ga gnojila vsebujejo v obliki kelatov (EDTA, EDDHA), ki ga zaščitijo
pred oksidacijo. Prednost korekcije pomanjkanja železa ima dodajanje skozi liste.
Zlasti občutljivi na pomanjkanje železa so citrusi, hruške in trate.
Preprečevanje in odpravljanje pomanjkanja: preverba kislosti tal in korekcije z
Zolfo 51 (4-5 kg/100 m2), humificiran hlevski gnoj z dodatkom žvepla (nujen za
vzgojo iglavcev, borovnic, rododendronov…). Preventivno (na osnovi izkušenj preteklih let) ali ob pojavu prvih znakov pomanjkanja: škropljenje ali zalivanje rastlin z
Rasti Fetrilon Combi (10 g/10 l vode). Poleg
železa vsebuje gnojilo tudi druga hranila,
ki so s presnovo železa povezana.
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POMANJKANJE MAGNEZIJA (Mg)

RASTLINJAKOV ŠČITKAR (BELA MUŠICA)

na iglavcih

na okrasnih rastlinah (hibiskusu, fuksiji, gerberi, lantani...), vrtninah in drugih rastlinah

Vidni znaki: magnezij je nujen za izkoriščanje sončne energije (fotosintezo), razvoj
semen ter odpornost na sušo, mraz in bolezni. Pomanjkanje na iglavcih povzroča rumenenje (kasneje odpadanje) iglic. Najbolj prizadete so rastline ob soljenih poteh
ter na slabo ali negnojenih rastiščih.
Preprečevanje in odpravljanje pomanjkanja: preverba kislosti tal in korekcije z
Zolfo 51 (4-5 kg/100 m2), humificiran hlevski gnoj z dodatkom žvepla (neobhoden
za vzgojo iglavcev, borovnic, rododendronov...) + gnojenje z Rasti Magnezij (grenka sol). Gnojilo potrosite po tleh v širini vej in plitko vdelajte v tla ali raztopite v vodi
in rastline zalijte. Odmerek je odvisen od višine rastlin in znaša 50 g/m2 za rastline
do 2 m višine in do 200 g/m2 za višje. Za sajenje iglavcev (še posebej omorik), grenko sol primešamo zemlji za sajenje (25 g/10 l zemlje). Prepoznano pomanjkanja
magnezija odpravlja škropljenje z 2% konc. (200 g/10 l vode) Rasti Magnezij in
sočasno dodajanje v tla (200 g/m2). V toplih obdobjih leta škropite zjutraj ali zvečer,
v tla pa gnojilo plitko vdelajte in obilno zalijte. Postopek ponovite v naslednjem letu.

Vidni znaki: listi imajo lepljivo prevleko, na delih ali celotni rastlini so 1-3 mm dolge,
bele mušice. Če se rastline dotaknete, takoj odletijo. Jajčeca in ličinke so običajno
na spodnji strani listov.
Preprečevanje: rastline naj ne bodo izpostavljene suhemu zraku in vročini.
Zatiranje: v vseh letnih časih. Škropljenje (zlasti spodnjih strani listov) v zgodnjih
fazah okužb z Neem Azal T/S (30-50 ml/10 l vode) + Basfoliar Aktiv (30-50
ml/10 l vode), za dvig odpornosti rastlin, vključno pojava glivičnih bolezni, obnovo
vitalnosti in rasti ali z Rasti Metcit 3v1 (10-30 ml/10 l vode), eterično olje sladke
pomaranče za izboljšanje nanosa ter čiščenje rastlin po napadu škodljivih žuželk,
pepelovk ali gnilob.
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bolezni in škodljivci na listih

vrtnarčkova apoteka

RJE na vrtninah (fižolu, grahu, korenju, čebuli,

RESARJI (TRIPSI), MOLJI in MUHE

česnu...), drevnini (pušpanih, jelkah, smrekah,
javorjih...), vrtnicah in drugih okrasnih rastlinah
(zajčkih, fuksijah, pelargonijah...)

na vrtninah

Vidni znaki: listi in stebla vrtnin imajo svetle pike, nato pobledijo in se posušijo, listi
se zvijajo, stebla so navrtana in kasneje zgnijejo. Vzrok so drobni resarji in molji oz.
žerke muh, ki so se zavrtale v rastline.
Preprečevanje: sočasna vzgoja vrtnin, ki se medsebojno ščitijo pred škodljivci (npr.
korenje in čebula). Ulov škodljivcev na barvne, lepljive plošče (npr. Rebell modra za
resarje, Rebell oranžna za korenje, zeleno in peteršilj).
Zatiranje: Škropljenje tal z ogorčicami v izdelku nemaplus (5 mio za 10-20 m2 površine) + talno močilo (50 ml/10 l vode) takoj, ko poškodbe opazite. Izvedba je
enostavnejša s pomočjo aplikatorja na zalivalni cevi. Ogorčice ne vplivajo na užitnost pridelkov (nimajo karence) in na druge žive organizme. Namesto tega ali kot
dopolnilo: škropljenje rastlin z Neem Azal T/S (30-50 ml/10 l vode) + Basfoliar
Aktiv (30-50 ml/10 l vode). Karenca za Neem Azal T/S je nekaj dni (več: Navodilo za
uporabo), učinkuje pa na številne škodljivce, ki rastline objedajo ali sesajo.

Vidni znaki: na zgornji strani listov so rumeno-rjavi ali rjasti madeži. Kasneje se na
spodnji strani pojavijo temni mehurčki. Podgobje preprede list, črpa hranilne snovi
in povečuje izgubo vode. Napadeno tkivo odmre. Vlažna klima in zmerne temperature razvoj glive spodbujajo, okužba se hitro širi, rastline zaostajajo v rasti, pridelek
je zmanjšan in se slabo skladišči. Bolezen pospešuje obilno gnojenje z dušikom ob
pomanjkanju kalija. Vir spomladanskih okužb so prezimni posevki (npr. česen).
Omejevanje: odstranjevanje okuženih ostankov. Preventivno škropljenje s sistemičnim bakrovim listnim gnojilom Glunate Cu (20-40 ml/10 l vode) + Basfoliar
Aktiv (30-50 ml/10 l vode) - za izboljšanje vitalnosti in rasti ter obnovo rastlin.
Škropljenje večkrat ponovite v 7-10 dnevnih razmikih.
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RESARJI (TRIPSI) na sobnih lončnicah

ŠKRŽATI (CIKADE)

Vidni znaki: cvetovi in listi so prekriti s srebrnimi lisami. Okuženi deli rastlin se sušijo in odpadajo. Komaj opazen (1 mm) škodljivec se zadržuje in sesa spodnjo stran
listov.
Preprečevanje: tripsom ugaja suh zrak, zato se izogibajte takšni sobni klimi. Rastline temeljito sperite z vodo, močno napadene dele odstranite.
Zatiranje: v vseh letnih časih. Škropljenje (zlasti spodnjih strani listov) v zgodnjih
fazah okužb z Neem Azal T/S (30-50 ml/10 l vode) + Basfoliar Aktiv (30-50
ml/10 l vode) - za dvig odpornosti rastlin, vključno pojava glivičnih bolezni, obnovo
vitalnosti in rasti rastlin ali z Rasti Metcit 3v1 (10-30 ml/10 l vode), eterično olje
sladke pomaranče za izboljšanje nanosa, ter čiščenje rastlin po napadu škodljivih
žuželk, pepelovk ali gnilob.

Vidni znaki: majhne bele pege na zgornji strani listov. Na spodnji strani sesajoči, do
3 mm veliki insekti. Če je rastlina močno okužena, listi popolnoma pobledijo in odpadejo. Na rododendronih in azalejah liste od maja naprej izsesavajo ličinke in odrasli
škržati, kar pa rastlinam komajda škoduje. Škodo na popkih (rjavenje in odpadanje)
povzroča gliva, ki jo škržati prenašajo ob odlaganju jajčec.
Preprečevanje: reden nadzor rastlin za pravočasno ukrepanje, odstranjevanje odmrlih cvetnih popkov.
Zatiranje: kakor hitro se pojavijo prvi škodljivci, rastline poškropite z Neem Azal
T/S (30-50 ml/10 l vode) + Basfoliar Aktiv (30-50 ml/10 l vode) ali močilom Rasti
Metcit 3v1 (10-30 ml/10 l vode). Rastline tretirajte zjutraj, ko so škržati še počasni
zaradi hladnega zraka.
Samostojna ali dopolnilna zaščita rastlin pred škržati in razvojem bolezni je Invelop
White Protect (200 g/10 l vode).

na vrtnicah, rododendronih in azalejah

(šefleri, palmi, fikusu, juki in ciklami)
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vrtnarčkova apoteka

bolezni in škodljivci

na listih in poganjkih

KAPARJI in VOLNATE UŠI na lončnicah

MOLJI

na pacipresah, tujah, panešpljici in trdoleski

(orhidejah, monsteri in fikusu) in posodovkah
(oleander, citrusi) na prostem ali v prezimovališču.

Vidni znaki: sušenje posameznih vej od vrha do osnove brez drugih očitnih znakov
mehanskih poškodb (preostali del rastline je zelen). Povzročitelj so ličinke moljev, ki
v maju odlagajo jajčeca na razcepu stranske veje z glavnim deblom. Izlegle ličinke
se zavrtajo v skorjo vej in s tem prekinjajo dotok hranil in vode. Brez ukrepanja se
posuši celotna rastlina. Škodljivec ima letno 2 do 3 generacije.
Preprečevanje: reden pregled rastlin in izrezovanje napadenih vej pri osnovi. Občasno tuširanje rastlin, saj voda molje moti. Redno dognojevanje, zalivanje in striženje rastlin. Rastline v dobri kondiciji so odpornejše na sušo in manj izpostavljene
napadu škodljivcev in bolezni!
Zatiranje: škropljenje rastlin ob pojavu prvih gosenic in ponavljanje po navodilih z
Agree WG (10 g/10 l vode) + močilo Improve 5v1 (10 ml/10 l vode). Ključ do uspeha je pravočasno in ustrezno škropljenje: zvečer, dobra omočenost rastlin z dodatkom močila. Ob škropljenju poganjke previdno upognite in škropite po gosenicah.
Postopek ponavljajte za vsako generacijo posebej.
Po poškodbah zaradi škodljivcev in vremena (toča, veter…) ter zagon in hitro
obnovo rastlin sočasno
škropite z Rasti
AlgoVital Plus (40
ml/10 l vode) in
redno dognojujte
z Rasti List
vodotopnim
gnojilom (10-30
g/10 l vode).

Vidni znaki: do 6 mm velike, čvrste, sivo-rjave luske na listnih žilah in poganjkih ali
kot v vato zavite, 3-5 mm velike volnate uši na spodnji strani listov in listnih osnovah. Listi so v obeh primerih prevlečeni z lepljivo oblogo (medena rosa), ki jo rade
poselijo glivice sajavost, zato počrni. Prisotnost mravelj, ki se z medeno roso hranijo.
Preprečevanje: reden nadzor rastlin za pravočasno ukrepanje. Zaščita listov s
COMPO nego listov vzpostavlja pogoje, ki škodljivcem ne ustrezajo.
Omejevanje: škropljenje rastlin z Rasti Metcit 3v1 (10-30 ml/10 l vode). Obloga
naj bo zadostna tudi na spodnji strani listov, kjer se škodljivci nahajajo. Škropljenje
večkrat ponovite.
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KAPARJI na okrasni drevnini (lovorikovcih,

PUŠPANOVA VEŠČA na pušpanih

Vidni znaki: pod listi, na listnih žilah in poganjkih so do 6 mm velike, sivo-rjave luske,
pod katerimi se razvijajo jajčeca. Izlegle ličinke poselijo nove dele rastlin, rastline
posledično hirajo.
Preprečevanje: odpornost rastlin okrepite z izbiro prave lege, rahlo prstjo in zadostnim gnojenjem.
Omejevanje: škropljenje rastlin z Rasti Metcit 3v1 (10-30 ml/10 l vode). Obloga
naj bo zadostna tudi na spodnji strani listov, kjer se škodljivci nahajajo. Škropljenje
večkrat ponovite.

Vidni znaki: gosenice objedajo grme iz notranjosti navzven. Značilni so svetli zapredki, v katerih gosenice nadaljujejo razvoj. V kratkem času liste na poganjkih v
celoti pojedo, rastlini pa grozi propad. Škodljivec ima letno do 4 generacije.
Preprečevanje: reden nadzor rastlin na prisotnost gosenic in zapredkov, da bi lahko
pravočasno ukrepali.
Zatiranje: škropljenje rastlin ob pojavu prvih gosenic in ponavljanje po navodilih z
Agree WG (10 g/10 l vode) + močilo Improve 5v1 (10 ml/10 l vode). Ključ do uspeha je pravočasno in ustrezno škropljenje: zvečer, dobra omočenost rastlin z dodatkom močila. Ob škropljenju poganjke previdno upognite in škropite po gosenicah.
Postopek ponavljajte za vsako generacijo posebej.
Po poškodbah zaradi škodljivcev in vremena (toča, veter,…) ter zagon in hitro obnovo rasti sočasno škropite z Rasti AlgoVital Plus (40 ml/10 l vode) in redno dognojujte z Rasti List vodotopnim gnojilom (10-30 g/10 l vode).

pušpanu, bršljanu, trdoleski...) in sadnih vrstah na
prostem ali v posodah
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bolezni in škodljivci na plodovih

vrtnarčkova apoteka

ČEŠNJEVA MUHA

JABOLČNI ZAVIJAČ

Vidni znaki: ko plodovi pobledijo, se zmehčajo in pričnejo gniti, že postanejo hrana
4-6 mm velikih, belkastih žerk. Zrasle so iz jajčec, ki jih je v času rumenenja sadežev
vanje odložila 4-5 mm velika muha. Žerke izjedo plodove, po 3 tednih popadajo z
drevesa in se zabubijo v zemlji.
Preprečevanje: odpadlo sadje poberite in ga uničite, dokler so črvi še v njem. Tako
preprečite, da prezimijo. Od aprila do junija z vabami, ki jih namestite na drevesa,
ulovite muhe, preden izležejo jajčeca. COMPO BIO vaba za češnjevo muho vsebuje
3 pasti. Za meter višine krošnje drevesa zadošča ena.

Vidni znaki: na plodovih so izvrtine, obdane z značilnimi kupčki iztrebkov. Do 2 cm
velika gosenica (»sadni črv«) bledo roza barve, s temnimi bradavicami, povzroča
izvrtine plodov do peščišča. 3-4 tedne kasneje sadež zapusti in se zabubi. Škodljivec
ima v enem letu lahko do tri generacije. Gosenice zadnje generacije prezimijo za
lubjem in v tleh pod krošnjami. Nova generacija metuljčkov se izleže konec maja
prihodnje leto in odloži svoja jajčeca na sadeže
Preprečevanje: od maja do avgusta v krošnje obesite COMPO pasti za jabolčnega zavijača, da metuljčkom preprečite odlaganje jajčec. Posamična učinkuje 4-6 tedne (komplet vsebuje 2 pasti za skupaj 6-10 dreves). Poleti in jeseni pobirajte odpadlo sadje in ga uničite.
Zatiranje: V oktobru in marcu debla, ogrodne veje in tla pod drevesnimi krošnjami
za zatiranje ličink poškropite z ogorčicami v izdelku nemapom (5 mio za 33 m2
površine) + talno močilo (50 ml/10 l vode). Okolju prijazna, dolgotrajna rešitev,
omogoča bistveno izboljšanje
rasti brez vpliva na druge
žive organizme in uživanje pridelka.

na jabolkih, hruškah in orehih

na sadnih in okrasnih vrstah češenj
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ČEŠPLJEV ZAVIJAČ

MRAVLJE in OSE na vrtu in okolici hiše

na češpljah, slivah in mirabelah

Vidni znaki: mravljišča in gnezda; v času zorenja plodov: izjede na plodovih.
Zatiranje: kadar so moteče in nevarne. Mravljam v stanovanju in shrambah, kjer po
navadi ne najdemo gnezda, na poti nakapljamo 1-2 kapljici gela Imidasect ANTS.
Delavke ga prenesejo v mravljišče, kjer pomori zarod. Podobno učinkuje COMPO Posip proti mravljam, ki je namenjen za zunanjo uporabo. BIO alternativa je InsectoSec, ki mravlje uničuje (posuši) točkovno, za kemično zatiranje pa je prikladno pršilo
COMPO Sprej proti mravljam. Ose v osirjih varno (domet pršilke: 3 m) odstranite
s COMPO Sprejem proti osam. Proti osam so učinkovite doma pripravljene pasti v
plastenkah. Vsebina mora vsebovati sok in kis (privabilo).

Vidni znaki: plodovi se predčasno obarvajo in odpadajo. Luknjica na površini plodu
je zaprta z rumenkastim čepom. Razjede v notranjosti sadeža povzroča rdečkasta
ličinka. Izlegla se je iz jajčeca, ki ga je 2-3 tedne po cvetenju metuljček odložil na
plodič. Nato se je zavrtala v plod.
Preprečevanje: od maja do avgusta v krošnje obesite COMPO BIO vabo za češpljevega zavijača, da metuljčkom preprečite odlaganje jajčec. Posamična učinkuje 4-6 tedne (komplet vsebuje 2 pasti za skupaj 6-10 dreves). V sezoni otresajte drevesa in odpadle plodove redno pobirajte. Ličinke v njih se zabubijo v tleh.
Zatiranje: Jeseni ali zgodaj spomladi debla, ogrodne veje in tla pod drevesnimi
krošnjami za zatiranje ličink poškropite z ogorčicami v izdelku nemapom (5 mio za
33 m2 površine) + talno močilo (50 ml / 10 l vode). Okolju prijazna, dolgotrajna
rešitev, omogoča bistveno izboljšanje rasti brez vpliva na druge žive organizme in
uživanje pridelka.
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bolezni in škodljivci na plodovih

bolezni in škodljivci v tleh

vrtnarčkova apoteka

POMANJKANJE KALCIJA (Ca)

BRAZDASTI TRSNI RILČKAR

v plodovih plodovk (paprika, paradižnik, kumare, melone...), sadnih vrst (jabolka...) in na listnih vrtninah
(solata...)

na rododendronih in drugih okrasnih vrstah ter
jagodičju (jagode, maline...) in živih mejah
Vidni znaki: ovalne izjede listnih robov, ki so najočitnejše na vedno zelenih vrstah.
V tleh zmanjšana masa korenin, izostanek cvetenja in slaba rast rastlin. Povzročitelj
je ponoči aktiven hrošček, ki objeda več kot 300 vrst rastlin. Največjo škodo povzročajo njegove ličinke z objedanjem korenin, zaradi česar rastline hirajo in ne cvetijo.
Občutno škodo povzročajo v nasadih jagod, pa tudi na živih mejah. Na leto ima eno
generacijo, zato je obramba pred škodljivcem potrebna spomladi in jeseni, več let
zapovrstjo.
Preprečevanje: pozornost pri nakupu sadik, saj škodljivca največkrat na vrt prinesemo s sadiko (ličinke v substratu) in tretiranje sadik, ko so še v loncih.
Zatiranje: zalivanje z ogorčicami v izdelku nematop/nematop cool (5 mio za
5-20 m2) + talno močilo (50 ml/10 l vode). Delo je enostavnejše z uporabo aplikatorja, priklopljenega na zalivalno cev. Ličinke zatirajte spomladi (za hladna tla
uporabite nematop cool) in jeseni. V toplejših mesecih (maj – september), ko se iz
ličink izležejo odrasli hrošči, za zatiranje uporabite nematop Rilčkar Stop (1 ploščica za 10 m2 ali 5-10 tekočih metrov žive meje). Nematop/nematop cool sočasno zatira tudi ogrce vrtnega in junijskega hrošča v travni ruši in pašnikih ter bube
lešnikarja. Okolju prijazna, dolgotrajna rešitev, omogoča bistveno izboljšanje rasti
brez vpliva na druge žive organizme in uživanje pridelka.
Nasvet: za hitro obnovo poškodb na koreninah in obnovo rasti zalijte z Rasti P
(10 g/10 l vode).

Vidni znaki: pomanjkanje kalcija so rumenenje in odmiranje listnih robov, kasneje
tudi odmiranje listne ploskve, na plodovkah trohnenje konice (muhe) plodov in
slab razvoj rastnih vršičkov. Plodovi so neuporabni in pospešeno propadajo, jabolka imajo rjavo sredico, so grenkega okusa in neprimerna za skladiščenje. Posledica
pomanjkanje na solatnicah je večji pojav gnilobe.
Preprečevanje in odpravljanje pomanjkanja: dostopnost kalcija je pogojena z reakcijo (pH tal), zato je smiselna preverba in korekcije z Zolfo 51 (4-5 kg/100 m2),
humificiran hlevski gnoj z dodatkom žvepla.
Kalcij se v rastlinah izrazito slabo premešča, še posebej v primeru suše. V času debelitve plodov je dovod preko pecljev nezadosten, zato je ves čas rasti in pobiranja
pridelka nujno redno dopolnjevanje potreb (gnojenje). Do pojava prvih plodov rastline škropite z Rasti Algoplasmin (40 g/10 l vode), kasneje pa z Rasti Plod (10-30
g/10 l vode). Gnojenje ponavljajte v rednih tedenskih
presledkih, zjutraj ali
pozno zvečer.
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POMANJKANJE BORA (B) v plodovih vrtninah
in poljščinah, sadnih vrstah in vinski trti
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Vidni znaki: bor je nepogrešljiv pri tvorbi sladkorjev in beljakovin, delitvi celic in
oplodnji, zato nujen za rast in pridelek rastlin. Premeščanje iz starejših v mlada tkiva
je omejeno, zato se pomanjkanje najprej izrazi na mlajših lističih, cvetovih in
rastnih vršičkih. V času pred in po cvetenju je odločilen za oplodnjo cvetov (tvorba in fertilnosti peloda) ter zavezanje plodičev (vinska trta, oljke, sadne vrste...).
Med vrtninami so na pomanjkanje bolj občutljive stročnice, korenovke in kapusnice,
kjer se pojavi votla sredina (pesa, koleraba, cvetača, zelje, šparglji…), ki je vir sekundarnih okužb z glivami in bakterijami (suha gniloba).
Na sadnih vrstah primerna prehranjenost z borom poveča kvaliteto in izgled plodov
ter preprečuje pokanje in mrežavost povrhnjice. Pomanjkanje je opazno tudi kot
uvelost mladih listov in pojav gnilob.
Preprečevanje in odpravljanje pomanjkanja: dostopnost bora je pogojena z reakcijo (pH tal), zato je smiselna preverba in korekcije z Zolfo 51 (4-5 kg/100 m2),
humificiran hlevski gnoj z dodatkom žvepla. Pred ali v ob prvih znakih pomanjkanja:
škropljenje ali zalivanje rastlin z Rasti Nutribor (20-30 g/10 l vode ali 100 m2).
Gnojenje vinske trte, sadnih vrst in
oljk izvedite vsaj dvakrat v času pred
in po cvetenju. Ker Nutribor vsebuje
kompleks fiziološko povezanih hranil,
odpravlja tudi druge prehranske motnje
rastlin.
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LIČINKE (OGRCI) HROŠČEV in SOVKE

neemovo pogačo. Ne glede na letni čas, sadike in sejance zalijte z Rasti Soil Tonic
E (30-50 ml/10 l vode) ali med rastline plitko vkopljite Rasti Soil Tonic G (200 g/10
m2). Vsi navedeni so neoporečni za uživanje pridelka in neškodljivi drugim organizmom.
Zatiranje: zalivanje z ogorčicami v izdelku nemastar (5 mio za 5-20 m2) + talno
močilo (50 ml/10 l vode). Delo je enostavnejše z uporabo aplikatorja, priklopljenega na zalivalno cev. Zatiranje se izvaja od aprila do oktobra, ko so prisotni odrasli
bramorji. Okolju prijazna, dolgotrajna rešitev, omogoča bistveno izboljšanje rasti
brez vpliva na druge žive organizme in uživanje pridelka.
Za hitro obnovo poškodb na koreninah in obnovo rasti zalijte z Rasti P (10 g/10 l
vode).
Nasvet: najtežje je zatiranje bramorja na tratah, kjer prekopavanje ni mogoče. Dokler se ne prerazmnoži, številčnost zmanjšujte z lovljenjem (milnica) in nastavljanjem
pasti. Vrt naredite privlačen za naravne škodljivce (npr. ježke).

v visokih gredah

Vidni znaki: objedanje korenin, zastoji v rasti, izpad sadik, rovi na ali tik pod površjem
zemlje. Povzročitelji so praviloma tolste in svetle ličinke hroščev (ogrci). Škodo delajo
v visokih gredah, loncih in koritih ter na okrasnih zelenicah. Imajo 3-4 letni razvojni
cikel, v katerem poseljujejo različne globine tal, zato prisotnost in škoda z leti variirajo.
Raje se zadržujejo v rahlih, humoznih tleh. Jeseni se umaknejo v globino (do 30 cm) in
se v vrhnje plasti vrnejo z dvigom temperature tal in rastočo ponudbo hrane (sejanci
in sadike).
Preprečevanje: Ne uporabljajte zapleveljenega hlevskega gnoja in komposta, ker škodljivce privabljata! Tla gnojite z Nemakil (8-10 kg/100 m2), organski kompost z neemovo pogačo. Ne glede na letni čas, sadike in sejance zalijte z Rasti Soil Tonic E (3050 ml/10 l vode) ali med rastline plitko vkopljite Rasti Soil Tonic G (200 g/10 m2).
Vsi navedeni so neoporečni za uživanje pridelka in neškodljivi drugim organizmom.
Zatiranje: zalivanje z ogorčicami v izdelku nematop/nematop cool (5 mio za 5-20
m2) + talno močilo (50 ml/10 l vode). Delo je enostavnejše z uporabo aplikatorja,
priklopljenega na zalivalno cev. Zatiranje se izvaja od marca do oktobra, ko so ličinke
najbližje površju. Okolju prijazna, dolgotrajna rešitev, omogoča bistveno izboljšanje
rasti brez vpliva na druge žive organizme in uživanje pridelka.
Za hitro obnovo poškodb na koreninah in obnovo rasti zalijte z Rasti P (10 g/10 l
vode).

MRTVAŠKA MUŠICA na lončnicah
Vidni znaki: rastline venijo in propadajo. Posamične ali roji drobnih, črno-sivih mušic, ki so slabi letalci, na oknih, blizu virov svetlobe in na površini prsti. Samička odloži do 200 jajčec v skupkih na vlažno podlago. Iz njih se izležejo prosojne, breznoge,
6 mm dolge ličinke (žerke) s črno glavo. V zgornji plasti (5-7 cm) prsti, do 2 tedna
dolgo objedajo koreninice rastlin, nato se zabubijo na površini. Razvojni krog traja
3-4 tedne, s številnimi ponovitvami razvojnih ciklov v sezoni. Prezimijo na zaščitenih
mestih ali v organski snovi.
Preprečevanje: ličinke povzročajo neposredno in posredno škodo. Objedajo in
vrtajo korenine ter spodbujajo razvoj koreninskih bolezni, kot npr.: navadno, rjavo
in mokro gnilobo ter venenja (padavice), ki se lahko tudi prenašajo. Zlasti ogroženi
so sejančki, mlade rastline in ne ukoreninjeni potaknjenci, zato je prijem slab in zaostajajo v rasti.
Zatiranje: zalivanje z ogorčicami v izdelku nemaplus (5 mio/10 l vode) + talno
močilo (50 ml/10 l vode). Običajno zadošča ena aplikacija na generacijo (učinek
nastopi v 2-3 dneh), ker pa se generacije vrstijo in prekrivajo, je postopek po potrebi
potrebno ponoviti. Okolju prijazna, dolgotrajna rešitev, omogoča bistveno izboljšanje rasti brez vpliva na druge žive organizme in uživanje pridelka.
Nasvet: za hitro obnovo poškodb na koreninah in obnovo rasti zalijte z Rasti P (10
g/10 l vode).
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NAVADNI BRAMOR v vrtu in na tratah

Vidni znaki: spodjedanje korenin, zastoji v rasti, izpad sadik, rovi na ali tik pod površjem zemlje.
Bramorji so do 5 cm velike krilate žuželke. Z močnim prednjim parom nog kopljejo
za prst debele, 10-15 cm dolge površinske rove, ki se vertikalno spuščajo do globine
30 cm, kjer odlagajo jajca (do 300). Iz njih se izležejo drobne, staršem podobne ličinke, ki z rastjo povzročajo rastočo škodo. Življenjski krog traja 3 leta.
Preprečevanje: Ne uporabljajte zapleveljenega hlevskega gnoja in komposta, ker
škodljivce privabljata. Tla gnojite z Nemakil (8-10 kg/100 m2), organski kompost z
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STRUNE

TRAVNIŠKI KOMAR (KOŠENINAR) na tratah

na sejancih in sadikah vrtnin, gomoljih ter korenih

Vidni znaki: na prisotnost škodljivca nas običajno opozorijo ptice z iskanjem ličink
v tleh (razkopane zaplate trate v poletnih mesecih) ali pa okrogle, za kovanec (2 €)
velike luknje z zataknjenimi travnimi bilkami. Ličinke so 2-3 cm dolge, valjaste in
umazano sive barve. Izležejo se iz v tla odloženih jajc dolgonogih, do 25 mm velikih
„komarjev“. Ličinke se hranijo s koreninami do pomladi, nato se zabubijo. Na poškodovanih koreninah se namnožijo talne bolezni (neposredna in posredna škoda).
Preprečevanje: pobiranje ličink po dežju ali intenzivnem zalivanju. Ptice in druge
koristne živali jih rade jedo, vendar s tem povzročajo poškodbe travne ruše.
Zatiranje poleti: škropljenje z biološkim insekticidom Agree WG (10 g/10 l vode)
+ močilo Improve 5v1 (10 ml/10 l vode), zatira gosenice s tem, da ga te zaužijejo.
Zatiranje v oktobru-novembru: zalivanje z ogorčicami v izdelku nemastar (5 mio
za 5-20 m2) + talno močilo (50 ml/10 l vode). Delo je enostavnejše z uporabo
aplikatorja, priklopljenega na zalivalno cev. Ličinke propadejo v nekaj dneh. Tla naj
bodo dovolj vlažna, temperatura tal po aplikaciji pa 2 tedna višja od 12°C.
Nasvet: za hitro obnovo poškodb, obnovo rasti in za zgostitev travno rušo zalijte z
Rasti P (10 g/10 l vode). Trato po potrebi dosejte in ustrezno gnojite (glej: Pomanjkanje dušika).

Vidni znaki: gomolji in koreni so navrtani, sejanci in sadike propadajo. V tleh so 3-35
mm velike žičnate ličinke (strune) hroščev pokalic, intenzivno rumene barve. Na
neporaslih tleh, v suši in vročini se zadržujejo v globini, na površino jih privabljata
vlaga in zapleveljenost. Škodo povzročajo predvsem v času kalitve in vznika ter rasti
gomoljev in korenov. Na kulturah z daljšim časom rasti (pozen krompir), je večina
škode na gomoljih povzročena poleti, zato zatiranje pomladi in v začetku avgusta
(2. generacija) neizogibno.
Preprečevanje: ne uporabljajte zapleveljenega hlevskega gnoja in komposta, ker
škodljivce privabljata. Tla gnojite z Nemakil (8-10 kg/100 m2), organski kompost z
neemovo pogačo. Ne glede na letni čas, sadike in sejance zalijte z Rasti Soil Tonic
E (30-50 ml/10 l vode) ali med rastline plitko vkopljite Rasti Soil Tonic G (200 g/10
m2). Vsi navedeni so neoporečni za uživanje pridelka in neškodljivi drugim organizmom.
Ali: zalivanje z ogorčicami v izdelku nemastar (5 mio za 5-20 m2) + talno močilo
(50 ml/10 l vode). Delo je enostavnejše z uporabo aplikatorja, priklopljenega na
zalivalno cev. Tretiranje se izvaja od aprila do oktobra. Okolju prijazna, dolgotrajna
rešitev, omogoča bistveno izboljšanje rasti brez vpliva na druge žive organizme in
uživanje pridelka.
Za hitro obnovo poškodb na koreninah in obnovo rasti zalijte z Rasti P (10 g/10 l
vode).
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VOLUHAR

na vrtu, trati ali v sadovnjaku

Posledice prisotnosti škodljivca: odmrla drevesa sadnega drevja/vinske trte, kupi
zemlje na travinju, obgrizeno korenje in ovenela solata, čebulice tulipanov, ki nenadoma izginejo. Voluharji imajo izjemne razmnoževalne sposobnosti. V ugodnih vremenskih pogojih (zaloga hrane, podnebje, konkurenca) zato povzročajo ogromno
škodo v vzgoji in pridelavi rastlin.
Preprečevanje: po izkušnjah iz prakse jih odvrača vonj stabiliziranih gnojil, kot sta
NovaTec Classic in COMPO Modro gnojilo (Blaukorn), zato se tako gnojenim površinam izogiba.
Prav tako ne mara vlage. Posajene čebulice varuje Rasti Hydro+Voluhar STOP gnojilo, sadike pa Rasti substrat Voluhar STOP.
Zatiranje: kadar je nujno, voluharja lovimo s pomočjo TopCat pasti, ki se namestijo
v rove kadarkoli v toku leta.
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Rešitve za najpogostejše
težave na vašem vrtu!

Fitofarmacevtska sredstva in biocide uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.
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