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Nasvet 7: Škodljivci oljne ogrščice 
 

V posevkih oljne ogrščice se ponovno pojavljajo škodjivci.  

V tem spomladanskem času  sta nevarna repičar (20.3. – 25.4.), katerega lahko 
uničujemo z insekticidi: biscaya (0,3 l/ha), bulldock ec 25 (0,3 – 0,5 l/ha), daskor 440 
(0,625 l/ha), decis 2,5 ec (0,2 – 0,3 l/ha), decis 100 ec (0,075 l/ha), evure (0,2 l/ha), 

fasthrin 10 ec (0,1 – 0,15 l/ha), fastac 100 EC (0,1 l/ha), kaiso ec (150 g/ha), karate 
zeon 5 sc (0,1 - 0,13 l/ha), karis 10 cs (75 ml/ha), mavrik 240 (0,2 l/ha), poleci (0,3 

l/ha), sparviero (0,075 l/ha). 
Še posebej pa je trenutno nevaren kljunotaj, ki ga lahko uničujemo z insekticidi: 
daskor 440 (0,625 l/ha), decis 2,5 ec (0,3 l/ha), evure (0,2 l/ha), kaiso ec (150 g/ha), 

karate zeon 5 sc (0,1 – 0,13 l/ha), fastac 100 EC (0,1 l/ha), karis 10 cs (75 ml/ha), 
mavrik 240 (0,2 l/ha), poleci (0,2 – 0,3 l/ha), sparviero (0,075 l/ha). Škodo povzročajo 
predvsem ličinke kljunotajev, ki se zavrtajo v steblo in vrtajo po njem, s čemer se 

zmanjša prevodnost vode in hranilnih snovi po rastlini. Rastline zaradi izjedenih stebel 
tudi značilno polegajo v otokih. Gospodarska škoda je lahko neposredna zaradi 
zmanjšanja pridelka na rastlino, lahko pa tudi posredna zaradi poleganja posevka. 

Luskov kljunotaj leže jajčeca v luske, v katerih se razvijejo ličinke, ki objedajo semena 
v lusku. Posledica so gluhi in prazni luski, s tem pa tudi precejšnja gospodarska škoda. 
Prag škodljivosti v primeru pojava repičnega kljunotaja v času pred začetkom bujne 

rasti socvetja znaša povprečno dva vboda na posamezno rastlino ali  2 – 4 hroščki na 
10 rastlin. Če hroščke lovimo z rumenimi posodami je prag v tem času ulov 5 hroščev 
na posodo na dan. Pomeni, da je potrebno redno pregledovati posevke oljne ogrščice. 

Preden tretiramo z insekticidi, nevarnimi za čebele, je potrebno prebrati navodila o 
uporabi fitofarmacevtskega sredstva in tretirati zvečer !!! (v času 2 uri po sončnem 
zahodu in 2 uri pred sončnih vzhodom). 

Vir: http://www.kgzs-ms.si/wp-content/uploads/2020/03/Oljna-ogr%C5%A1%C4%8Dica-marec-2020.pdf 

           https://www.syngenta.si/news/ogrscica/kljunotaj 

Pripravila: Metka Barbarič            
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