
VARSTVO PARADIŽNIKA, SOLATNIC IN ZELJA  

 

Rjava žametna paradižnikova pegavost  

Rjava žametna paradižnikova pegavost se pojavlja predvsem v paradižniku v rastlinjakih, le 
redko na prostem. Na zgornji strani lista se najprej pojavijo bledo zelene do rumene pege. Pege 
so brez izrazitega roba. Na spodnji strani lista gliva oblikuje rjavo, žametno plesnivo prevleko. 
Spore se naglo širijo z zračnimi tokovi, z vodo ali orodjem. V ugodnih razmerah za razvoj 
bolezni se pege hitro širijo in med seboj združujejo, listi se sušijo in odpadejo. Za okužbo sta 
odločilni toplota in visoka relativna zračna vlaga.  
Zelo pomemben ukrep preprečevanja te bolezni je zniževanje relativne zračne vlage v 
rastlinjakih – torej intenzivno zračenje rastlinjakov in tudi ventiliranje. Ko je bolezen že 
prisotna je priporočljivo odstranjevati okuženo listje in še naprej skrbeti za zniževanje relativne 
zračne vlage v rastlinjaku.  
Za varstvo pred rjavo žametno paradižnikovo pegavostjo sta v Sloveniji registrirana pripravka 
Ortiva in Score 250 SC. Pri samem varstvu je najpomembneje znižati relativno zračno 

vlago, šele tedaj lahko pričakujemo tudi učinkovito delovanje fungicidov. 

Pojav in intenzivnost pojava bolezni je odvisen tudi od sorte oz. cv. paradižnika. Nekatere sorte 
oz. hibridi paradižnika so relativno odporne, nekatere pa so bolj občutljive za omenjeno 
bolezen. 
 
 

Gosenice v solatnicah iz zelju 

V solati in endiviji povzročajo poškodbe gosenice južne plodovrtke. Za varstvo pred 
gosenicami južne plodovrtke lahko v solati uporabite enega izmed naslednjih insekticidov: 
Affirm, Lepinox Plus, Laser 240 SC, Steward; v endiviji pa Lepinox Plus.  

Ponovno opozarjamo, da so na vehah in glavah zelja prisotne gosenice listnih sovk. Gosenice 
je potrebno zatirati preden se zavrtajo v glave. Za varstvo pred gosenicami listnih sovk lahko v 
zelju uporabite enega izmed naslednjih insekticidov: Affirm ,  Agree WG , Bulldock EC 25, 
Delfin  WG, Decis 100 EC, Karate zeon 5 CS, Karis 10 SC, Lepinox Plus, Mimic, Neemazal 
T/S ali  Steward. 

Na zelju so še vedno prisotne gosenice kapusovega molja. Za varstvo pred moljem lahko 
uporabite: Affirm, Decis 100 EC, Fastac 100 EC, Karate zeon 5 CS, Lepinox Plus,  Mimic, 
Neemazal T/S ali Steward. 
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