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INSEKTICIDI V KROMPIRJU, REGISTRIRANI V REPUBLIKI SLOVENIJI (na dan 10. 4. 2020)  

PRIPRAVEK ŠKODLJIVEC ODMEREK 

/HA 

ČAS UPORABE KARENCA 

ŠT.DNI 

ATIVNA SNOV 

ALVERDE Koloradski hrošč 0,25 L Ko je presežen prag 

škodljivosti in sicer v 

času od fenološke faze 

petega lista do začetka 

dozorevanja gomoljev 

14 Metaflumizon  

BISCAYA Koloradski hrošč, listne uši 0,3 L Ko je presežen prag 

škodljivosti 

14 Tiakloprid  

BULLDOCK EC 25 Koloradski hrošč 0,5 L Ko je presežen prag 

škodljivosti 

7 Beta-ciflutrin 

  

 



  

CALYPSO SC 480 Koloradski hrošč 0,1 L Ko je presežen prag 

škodljivosti ali v deljeni 

aplikaciji 0,05 l prvič in 

po ponovnem napadu 

škodljivca 0,05 l drugič  

21 Tiakloprid  

CLOSER Listne uši 0,2 L Ob pojavu uši, ko je 

presežen prag 

škodljivosti, od 

fenološke faze tvorbe 

bazalnih stranskih 

poganjkov do 

fenološke faze staranja, 

ko je 50 % listov 

rjavkastih 

Uporaba v eni rastni 

sezoni največ dva krat 

v časovnem razmaku 

21 dni 

7 Sulfoksaflor  

CORAGEN Koloradski hrošč 0,06 L V času odlaganja jajčec 

Uporaba dva krat v 

edni rastni sezoni v 

časovnem razmaku 21 

dni 

14 Klorantraniliprol  

DASKOR 440 Koloradski hrošč 

Listne uši 

UPORABA DO 16. 4. 2020 

0,75 L 

0,625 L 

Ob pojavu škodljivih 

žuželk 

21 Ciperemetrin + klorpirifos-

metil 



  

EVURE Koloradski hrošč 0,2 L Za zatiranje ličink in 

zmanjševanje 

številčnosti populacije 

odraslih hroščkov 

14 Tau-fluvalinat 

FORCE 1,5 G Strune, drugi talni škodljivci 5 KG Ob saditvi krompirja z 

obvezno sadilno 

opremo inkorporacija 

na globino  5 – 8 cm 

Brez primerne opreme 

za inkorporacijo 

uporaba ni dovoljena 

Ne sme se uporabljati 

na zgodnjem krompirju 

Čas uporabe Teflutrin  

KAISO EG Listne uši 

UPORABA DO 15. 12. 2020 

150 G Ko je presežen prag 

škodljivosti 

7 Lambda-cihalotrin 

KARATE ZEON 5 

SC 

Listne uši 0,15 L Ko je presežen prag 

škodljivosti 

7 Lambda-cihalotrin 

KARIS 10 CS Listne uši 0,075 L Ko je presežen prag 

škodljivosti, uporaba 

največ dva krat v eni 

rastni sezoni v 

časovnem razmiku 7 

dni 

7 Lambda-cihalotrin 

LASER 240 SC Koloradski hrošč 0,2 L Prvič, ko se pojavijo 

prve izlegle ličinke 

7 Spinosad  



  

oziroma takoj po 

izleganju jajčec, 

uporaba največ dva 

krat v eni rastni sezoni 

v časovne  razmiku 10 

dni 

LASER PLUS Koloradski hrošč 0,04 L Prvič, ko se pojavijo 

prve izlegle ličinke 

oziroma takoj po 

izleganju jajčec, 

uporaba največ dva 

krat v eni rastni sezoni 

v časovne  razmiku 7 

dni 

14 Spinosad  

MAVRIK 240 Koloradski hrošč 0,2 L Za uničevanje ličink in 

zmanjšanje številčnosti 

odraslega hrošča 

14 Tau-fluvalinat 

MOSPILAN 20 SC Koloradski hrošč 

Siva breskova uš 

0,1 KG 

0,2 KG 

Ob pojavu škodljivih 

organizmov, uporaba 

največ enkrat v rastni 

sezoni 

14 Acetamiprid  

MOVENTO SC 100 Listne uši 0,75 L Ob pojavu listnih uši, 

od fenološke faze 

končanega cvetenja 

dalje, uporaba širi krat 

v eni rastni sezoni v 

časovnem razmaku 7 

dni 

14 Spirotet ramat 



  

NATURALIS Delno zatiranje strun 3 L Ob saditvi ali osipanju, 

ob sajenju pred 

zagrinjanjem se tretira 

tla in gomolje v 

odmerku 2 l/ha in 1 l/ha 

pred osipanjem 

Ni potrebna Beauveria bassiana, sev 

ATCE 7404 

NEEMAZAL – T/S Koloradski hrošč 2,5 L Za zmanjšanje pojava 

mladih ličink, uporaba 

največ dva krat v eni 

rastni sezoni, ko je 

presežen prag 

škodljivosti 

4 Azadirahtin A 

OVITEX Uši delno 15 L Ob pojavu škodljivca, 

uporaba največ dva 

krat v eni rastni sezoni 

v časovnem razmaku 

15 dni 

Ni potrebna Parafinsko olje 

PIRIMOR 50 WG Uši  0,5 KG Ob pojavu škodljivca, 

uporaba največ dva 

krat v eni rastni sezoni 

v časovnem razmaku 7 

– 14 dni 

Zagotovljena z 

načinom uporabe 

pirimikarb 

RAPTOL 

KONCENTRAT 

Koloradski hrošč 8 L Ob pojavu škodljivca, 

uporaba največ dva 

krat v eni rastni sezoni 

v časovnem razmiku 7 

dni 

3 Olje navadne ogrščice + 

piretrin 



  

SPARVIERO Koloradski hrošč 

UPORABA DO 21. 1. 2021 

0,075 L Ob pojavu škodljivca, 

ko je presežen prag 

škodljivosti, uporaba 

največ enkrat v rastni 

sezoni 

7 Lambda-cihalotrin 

TEPPEKI Listne uši 0,14 KG Prvič ob pojavu uši, ko 

je presežen prag 

škodljivosti, uporaba 

največ dva krat v eni 

rastni sezoni v 

časovnem razmaku na 

21 dni 

14 flonikamid 

 

Prag škodljivosti predstavlja število škodljivih organizmov na ustrezno enoto, ki lahko povzročijo gospodarsko škodo in jih je potrebno začeti 

zatirati (Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2002-01-1345/pravilnik-o-zahtevani-dokumentaciji-za-registracijo-in-oceno-

fitofarmacevtskih-sredstev). Prag škodljivosti je tista stopnja napada, ki lahko povzroči večjo škodo, kot znašajo stroški varstva (Kacsi, 1968). 

Prag škodljivosti za koruznega hrošča pri krompirju je 10 ali več ličink/m² ali več kot 15% napadenih grmov. 

 

Vedno, ko se odločite, da boste posegli po fitofarmacevtskih pripravkih, preglejte nasade krompirja in se posvetujte s strokovnjakom. 

In OBVEZNO pred uporabo preberite navodilo o uporabi in upoštevajte predpisana navodila. 

Upoštevajte navodila fitofarmacevtskih sredstev, ki so označena kot NEVARNA ČEBELAM. 

Vir: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm 

 

Pripravila: Metka Barbarič, KGZS-zavod MS 
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