
UKREPI V PLODOVKAH, SOLATI IN V ČEBULI 
 

 

Vremenske razmere so v tem času zelo ugodne za pojav in širjenje gliv plesnivk, ki povzročajo 

kumarno, paradižnikovo, solatno in čebulno plesen. Spremenljivo vreme z visoko relativno 

zračno vlago lahko vpliva tudi na slabši sprejem in pomanjkanje kalcija v plodovkah in v solati. 

 

Kumarna plesen 
 

Na kumarah že opažamo pojave kumarne plesni. Ta se pojavlja  tako pri pridelavi kumar na 

prostem, kot tudi v nekaterih nasadih kumar v zaščitenih prostorih.  Na listih okuženih rastlin 

se sprva pojavijo svetlo zelene okroglaste pege. Le-te se postopoma povečujejo, barva preide v 

rumeno, nato v rjavo rdečo. Kasneje so pege strogo omejene z listnimi žilami. List ima 

mozaičen izgled. Pege se med seboj združujejo, tako da je prizadet velik del listne ploskve. 

Okuženi deli listne ploskve se sušijo. Ker je tako tkivo zelo krhko, se z lahkoto lomi in pod 

vplivom dežja in vetra razpada. Na spodnji strani klorotičnih peg se pojavi umazano modra do 

vijolična plesniva prevleka.  

Za varstvo kumar in bučk na prostem lahko uporabite enega od naslednjih fungicidov: Aliette 

flash, Champ formula 2 FLO, Champion 50 WG, Cuprablau 35 Z (WP), Cuproxat, Enervin, 

Mirador 250 SC, Ortiva, Ranman top, Zaftra  AZT 250 SC. Samo v kumarah na prostem lahko 

uporabite tudi pripravka Polyversum in Univerzalni fungicid. 

Za varstvo kumar v zaščitenih prostorih so registrirani: Aliette flash, Champ formula 2 FLO, 

Champion 50 WG, Cuproxat, Mirador 250 SC, Ortiva, Ranman top, Tanos (samo kumarice za 

vlaganje), Zaftra  AZT 250 SC. 

 

Čebulna plesen 
 

Vremenske razmere so zelo ugodne tudi za pojav čebulne plesni. Precej močan pojav čebulne 

plesni smo že  opazili na nekaterih posevkih prezimne čebule. Znamenja okužbe opazimo 

najprej na starejših listih v obliki svetlozelenih podolgovatih peg. V vlažnih razmerah se na 

pegah pojavi umazano vijolična plesniva prevleka trosonoscev s trosi. Ko bolezen napreduje se 

okuženi listi povesijo in začno odmirati. Bolezen se širi s sporami, ki jih lahko prenaša veter ali 

dež. V ugodnih pogojih, torej v vlažnem vremenu z veliko padavin ali pa takrat, ko so rastline 

dalj časa prekrite z roso, bolezen zelo hitro napreduje. Intenzivno širjenje bolezni je lahko v 

sušnih obdobjih tudi posledica namakanja. Namakati je treba zgodaj zjutraj, da se listje hitro 

posuši.  

Za varstvo čebule pred čebulno plesnijo lahko uporabite enega od naslednjih fungicidov: Banjo, 
Champ formula 2 flo, Champion 50 WG, Cuprablau z 35 WG (in WP), Cuproxat, Chamane, 
Mirador 250, Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Zoxis 250 SC, Zorvec endavia. 

 

Solatna plesen 
 

Na solati se pojavlja solatna plesen. Običajno solatna plesen okuži predvsem najstarejše zunanje 

liste, v ugodnih pogojih pa se lahko širi tudi na notranje liste. Svetujemo skrben pregled nasadov 

solate in po potrebi tudi ukrepanje s fungicidi. Pri izbiri fungicidov upoštevajte razvojni stadij 

solate in občutljivost posameznih sort. 

 

 

 

 



Paradižnikova plesen 
 

Nevarnost za pojav in širjenje paradižnikove plesni je velika pri pridelavi paradižnika na 

prostem. Za varstvo paradižnika na prostem so v Sloveniji na voljo naslednji fungicidi: Champ 

formula 2 flo, Champion 50 WG, Cuprablau z 35 WG (in WP), Copforce extra, Kocide 2000, 

Nordox 75 WG, Pergado C, Mirador 250, Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Polyram DF, Revus, 

Revus top. 

 

Pomen kalcija za rastline  
 

Kalcij je zelo pomembno hranilo, ki ga rastlinam ne sme primanjkovati. Omogoča delitev in 

rast celic v dolžino, pozitivno vpliva na rast korenin, pozitivno vpliva na metabolizem kalija in 

tako poveča odpornost rastlin na pomanjkanje vode. Poveča odpornost rastlin na bolezni. Je 

element, ki utrjuje celične stene. Če ga ni dovolj struktura celične stene razpade in zato tkiva v 

katerih je prišlo do pomanjkanja začno propadati. 

 

Pomanjkanje kalcija se kaže na različne načine. Rastline lahko zaostajajo v rasti, na listih se 

lahko pojavijo kloroze in nekroze, vrhovi plodov odmirajo. Nekroze na listih se pojavijo sprva 

na robovih in lahko v primeru hudega pomanjkanja zajamejo cel list, cvetovi lahko predčasno 

odpadejo. Zelenjadnice, ki jim primanjkuje kalcija se tudi slabše skladiščijo.  

Znamenja pomanjkanja kalcija se najpogosteje pojavijo na paradižniku, papriki, bučkah (in 

drugih plodovkah), solati, redkeje na zelju in cvetači.  

Pri solati se pomanjkanje kalcija pokaže na mladih listih, kot rjavenje listnega roba. 

Pomanjkanje se pojavlja pri vseh tipih solate, tako rozetastih kot glavnatih, vendar so poškodbe 

pogostejše pri glavnatih tipih. Pri glavnatih tipih morda sprva rjavenja listov ne opazimo, ker 

porjavijo listi v notranjosti glave, le-ti pa so skriti pod zunanjimi listi, na katerih se znamenja 

ne pojavijo. 

Pri paradižniku in papriki povzroča pomanjkanje kalcija gnilobo na muhi plodu. Prvo znamenje 

pomanjkanja kalcija na plodovih  paradižnika in paprike se kaže v obliki vodene pege na muhi 

ploda. Pega se postopoma povečuje in postaja siva ali rjava. Trenutno opažamo znamenja 

pomanjkanja kalcija na bučkah. Na konici plodu bučke se tkivo zmehča in zgnije. 

Razlogov za pomanjkanje kalcija v plodovih in listih  je lahko več. Pomembno vlogo pri 

sprejemu kalcija ima zračna vlaga. Ob visoki relativni zračni vlagi je transpiracija nizka in 

sprejem kalcija v rastlino je zato omejen. Kalcij je element, ki je za razliko od ostalih (npr. 

kalija in fosforja) v rastlinah izredno slabo mobilen. Ob pomanjkanju se ne premešča iz starejših 

v mlajše liste. Po rastlinah se premika v glavnem s transpiracijskim tokom. Ko je torej zaradi 

kakršnihkoli razlogov transpiracija zmanjšana, določenim delom rastlin začne kalcija 

primanjkovati.  

Najbolj preprosto in dokaj učinkovito lahko rastline v takih razmerah oskrbimo z dodajanjem 

kalcija preko listov. Za dognojevanje preko listov imamo v Sloveniji na trgu na voljo več 

foliarnih gnojil s  kalcijem. Nekatera listna gnojila s kalcijem vsebujejo tudi mikroelement bor. 

Bor je element, ki pospešuje gibljivost in tudi sprejem kalcija.  

Foliarna gnojila je najbolje uporabljati preventivno, ko ocenimo, da so pogoji takšni, da bi lahko 

privedli do pomanjkanja kalcija. Seveda pa lahko s foliarnimi gnojili ukrepamo tudi takrat ko 

opazimo znamenja pomanjkanja kalcija. Poškodovanih plodov s foliarnim gnojenjem ne bomo 

pozdravili, bomo pa preprečili nastanek poškodb na zdravih plodovih. 

 

 

Pripravila: Breda Vičar 

 



 

 

Viri: 

http://www.fito-info.si/index1.asp?ID=OrgCirs%5COpisiSkod/vsi/pse_cube.htm 
http://agromet.mkgp.gov.si/pp/ 
https://www.gov.si/teme/integrirana-pridelava/Tehnološka navodila za integrirano 
pridelavo zelenjave 2022 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


