
Ukrepi v zelenjadnicah po toči 

 

Toča je poškodovala veliko zelenjadnic, ki jih v Pomurju pridelujemo na prostem. Večina 

posevkov in nasadov bo ostala in jih ne bo potrebno preorati oz. nadomestiti z novimi, 

izpadi pridelkov pa bodo na posameznih območjih sorazmerno veliki. Z ukrepi po toči 

težimo k hitremu zapiranju ran na poškodovanih rastlinah, čim hitrejšo regeneracijo, 

nadaljevanjem rasti in zaščito pred okužbami. 

Kako torej ukrepati: 

 
• Posevke in nasade po toči temeljito pregledamo in rastlinam odstranimo polomljene ali 

nalomljene zelene dele rastlin in tudi poškodovane plodove. Ob pregledu ocenimo ali je 

smiselno izvajati nadaljne ukrepe kot so npr. ukrepi varstva pred boleznimi.  

• V vseh poškodovanih posevkih oz. nasadih priporočamo najprej uporabo pripravkov na 

podlagi aminokislin in alg kot so: Delfan plus, Drin, Protifert LMW, Algo-plasmin 

Goemar BM 8,  Basfoliar aktiv idr.. S temi pripravki pomagamo rastlinam premagati 

stresne situacije. Omenjene pripravke ponovno uporabimo še vsaj enkrat po enem tednu. 

• Poškodovane rastline so seveda veliko bolj občutljive za pojave bolezni, zato jih je treba 

primerno zaščititi. Pojavijo se lahko predvsem nekatera obolenja, ki jih povzročajo glive 

in bakterije.  

 

Glede na registracijo za posamezne zelenjadnice in bolezni, ki nam pretijo se odločimo katere 

fungicide bomo uporabili. Registracije najdete na spletni strani FITO INFO ali v tehnoloških 

navodilih za integrirano pridelavo zelenjave 2022. 

 

V fižolu, kapusnicah in papriki je po toči velika nevarnost za pojav bakterioz. Fižol je zato 

smiselno zavarovati z registriranimi pripravki na podlagi bakra. V poškodovanih kapusnicah in 

papriki priporočamo uporabo foliarnih gnojil z bakrom (npr. Labicuper, Cuprovin idr.). 

Pripravkov na podlagi bakra ne smemo mešati s pripravki na podlagi alg ali aminokislin. 

Pripravke na podlagi bakra uporabimo 2 do tri dni po uporabi „aminokislin ali alg”. 

 

Tudi v drugih zelenjadnicah je po poškodbah po toči nevarnost za pojav bakterioz večja. 

 

Na poškodovanih plodovkah se po poškodbah po toči poveča tudi nevarnost za pojav gliv 

plesnivk (paradižnikova plesen, plesen bučnic) in sive plesni, zato priporočamo skrbne preglede 

plodovk in ukrepanje s fungicidi takoj po pojavu prvih znamenj bolezni. 

 

Na poškodovani prezimni čebuli opažamo pojave čebulne plesni, zato priporočamo uporabo 

registriranih fungicidov proti čebulni plesni na čebuli, ki jih kombiniramo s pripravki na podlagi 

aminokislin ali alg. Pred mešanjem preverimo, če se fungicidi lahko mešajo s pripravki na 

podlagi aminokislin in alg. Tudi na spomladi sejanih posevkih čebule, ki so poškodovani po 

toči je nevarnost pojava čebulne plesni večja. Zato je potrebno redno pregledovati posevke 

čebule in ob pojavu prvih znamenj bolezni ukrepati s fungicidi. Na poškodovanih čebulnicah 

je  tudi velika nevarnost pojava sive plesni, zato priporočamo tudi varstvo pred to boleznijo. 

 

V solati je smiselno uporabiti pripravke na podlagi aminokislin in alg, po potrebi pa ukrepati 

proti solatni in sivi plesni. 

 

Neurja s točo so močno zbila tla, zato moramo takoj ko je izvedljivo tla medvrstno prerahljati. 

 

 



Če so posevki zelenjave po toči zelo prizadet in nimajo možnosti obraščanja je priporočljivo 

poškodovan posevek zmulčiti in zasnovati novega. 
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