VARASTVO SOLATNIC IN PARADIŽNIKA PRED GOSENICAMI

SOVKE V SOLATI IN ENDIVIJI
Gosenice sovk (predvsem južne plodovrtke) povzročajo škodo v solati in endiviji. Trenutno so
gosenice južne plodovrtke, ki smo jih odkrili pri pregledih solatnic, še v zgodnjih razvojnih
stadijih. Mlajši razvojni stadiji gosenic so neprimerno bolj občutljivi na insekticide kot starejši.
Za varstvo pred gosenicami južne plodovrtke v solati lahko uporabite enega izmed naslednjih
insekticidov: Affirm (karenca je 3 dni), Agree WG (karenca ni potrebna), Laser 240 SC
(karenca je 14 dni) ali Laser plus (karenca je 3 dni), Lepinox Plus (karenca ni potrebna) ali
Steward (karenca je 3 dni).
V endiviji sta za varstvo pred južno plodovrtko registrirana pripravke: Agree WG (karenca ni
potrebna), Laser plus (karenca je 3 dni), Lepinox Plus (karenca ni potrebna) in Steward (karenca
je 3 dni).

Fotografija 1: Gosenica in poškodbe na mlajših listih solate

SOVKE V PARADIŽNIKU IN DRUGIH PLODOVKAH
Tudi v paradižniku povzročajo škodo sovke - poškodbe plodov običajno povzročajo gosenice
južne plodovtke. Mlade gosenice so rumenkasto bele do rdečkasto rjave. V višjih razvojnih
stadijih so gosenice rumene, rožnate, rdečkasto rjave, različnih odtenkov zelene pa do skoraj
črne. Vzdolž telesa potekajo temnejše in svetlejše linije. Odrasle gosenice merijo v dolžino 35,
po nekaterih podatkih tudi do 40 mm.
Škoda največja na paradižniku, manjša pri pridelavi paprike na prostem. Večja škoda na
nedozorelem paradižniku, v katerega se gosenice zavrtajo, medtem ko na dozorelih plodovih
pogrizejo samo povrhnjico.
Ukrepi varstva: napade plodove sproti odstranimo in uničimo. Za varstvo z insekticidi se
odločite na podlagi pregleda posevkov. Kritično število je ena gosenica na m2.
Za varstvo paradižnika pred južno plodovrtko lahko uporabite enega izmed naslednjih
insekticidov: Agree WG, Alverde, Affirm, Delfin WG, Lepinox Plus, Stevard (omenjene
pripravke lahko uporabite v zavarovanih prostorih), pripravka Karate zeon in Coragen pa lahko
uporabljate samo pri pridelavi paradižnika na prostem.

Slika 2: Gosenica in poškodbe na nedozorelem plodu paradižnika
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