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1

UVOD

Repičar je eden najpomembnejših škodljivcev oljne ogrščice (Brassica napus L.) in oljne
repice (Brassica rapa L.), napada pa tudi ostale križnice. Spomladi, ko se ozračje ogreje nad
15° C, se na oljni ogrščici začnejo razvijati cvetni brsti, katere hroščki repičarja navrtavajo,
da bi prišli do cvetnega prahu. Poškodovani brsti ne morejo več cveteti in navadno odpadejo
ali pa se iz njih razvijejo močno deformirani luski. Repičarji tem povzročajo kar precejšnjo
gospodarsko škodo, saj se s poškodovanjem cvetnih brstov močno zmanjša pridelek oljne
ogrščice in repice (Vrabl, 1992). V polnem cvetenju repičar ni škodljiv, ima celo koristno
vlogo opraševalca (Kocjan Ačko, 1999).
V poskusu smo preučevali odpornost repičarja proti različnim piretroidom. Odpornost ali
rezistenca je pojav odpornosti škodljivcev proti kemičnim sredstvom za varstvo rastlin
(Maček in Kač, 1991). Odpornost proti piretroidom se je razvila prav zaradi prepogoste
uporabe teh sredstev (Makunas in sod., 2011). Ta problem se pojavlja po celi Evropi, posebej
tam, kjer je površin z oljno ogrščico in repico največ. Zato bi bilo za zatiranje repičarja
potrebno najti ustrezne alternativne insekticide (Slater in sod., 2011).
1.1

CILJ NALOGE

Namen našega dela je bil preučiti učinkovitost insekticidov iz skupine piretroidov, ki so v
Sloveniji registrirani za zatiranje repičarja in potencialno odpornost škodljivca nanje.
Preizkušali smo odpornost repičarja proti aktivnim snovem lambda-cihalotrin, deltametrin,
alfa-cipermetrin in beta-ciflutrin. Uporabili smo več različnih poljskih odmerkov (25, 50,
100, 200, 400 in 800 %), odrasle osebke repičarja pa smo nabirali na treh različnih lokacijah
v Sloveniji.
1.2

DELOVNA HIPOTEZA

Predpostavljali smo, da so nekatere populacije repičarja v Sloveniji že odporne na določene
piretroidne pripravke. Ugotavljali smo tudi, ali je pri višjih koncentracijah piretroidov
smrtnost škodljivca večja in ali je odpornost različna na različnih lokacijah.
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PREGLED OBJAV

2.1

REPIČAR (Meligethes aeneus)

2

2.1.1 Sistematika
Repičarja uvrščamo v naslednje sistematske kategorije (Fauna Europaea, 2016):
kraljestvo
deblo
poddeblo
razred
podrazred
red
naddružina
družina
rod
vrsta

Animalia (živali),
Polymeria (mnogočlenarji),
Arthropoda (členonožci),
Insecta (žuželke),
Pterygota (krilate žuželke),
Coleoptera (hrošči),
Cucujoidea (kukujoidi),
Nitidulidae (sijajniki oz. svetini),
Meligethes
Meligethes aeneus F.

2.1.2 Opis
Repičar je najpomembnejši škodljivec oljne ogrščice in oljne repice. Nekoč so ga imenovali
Brassicogethes aeneus, pozneje pa je bil preimenovan v Meligethes aeneus (Fauna
Europaea, 2016).
Odrasel osebek – imago (slika 1) je črn, s pridihom kovinsko zelene ali modre barve, s
kratkimi dlačicami na pokrovkah in meri 1,5 - 2,7 mm v dolžino ter 1 - 2 mm v širino. Ima
tri pare nog in kijaste tipalke. Hrani se s cvetnim prahom oljne ogrščice in oljne repice, pa
tudi drugih križnic, kot so gorjušica, repa, koleraba, redkev, redkvica in številne samonikle
rastlinske vrste (Vrabl, 1992).
Imago prezimi v tleh na robovih njiv, gozdov in podobnih mestih. Ko se temperatura tal
dvigne na 8 °C, temperatura zraka pa na 12 °C, postanejo hrošči, ki so prezimili, aktivni.
Takrat letijo na regrat in ostale samonikle rastline, ki zgodaj cvetijo. Let je še intenzivnejši,
ko je temperatura zraka nad 15 °C. Kmalu za tem letijo na njive oljne ogrščice, kjer s
hranjenjem poškodujejo zaprte cvetne brste. Takšni brsti ne morejo več cveteti. Bolj zgodaj
kot napadejo cvetne brste, večja je škoda na pridelku. Ko pa se cvetni brsti, ki so ostali
nepoškodovani odprejo, repičar ne povzroča več škode. Tedaj se hrani s cvetnim prahom in
ima tudi vlogo opraševalca (Maceljski, 1991).
Samice v cvetne brste odložijo vsaka do 200 jajčec. Iz njih se nato po enem tednu razvijejo
ličinke, ki se hranijo s cvetnim prahom. Ličinka je rumenkasto bele barve in zraste do 4 mm.
Njen razvoj traja okrog 20 dni. Konec maja in v juniju se iz njih razvijejo mladi hrošči, ki se
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hranijo s cvetovi, škode pa na gostiteljskih rastlinah ne povzročajo ali pa je ta zanemarljiva.
Imajo en rod na leto (Maceljski, 1999).
Zaradi repičarja se lahko pridelek semena napadenih križnic zelo zmanjša, tudi za 50 %, zato
je pomembno, da posevke redno pregledujemo na zastopanost škodljivca. Pojav hroščkov
lahko spremljamo tudi z rumenimi posodami. Insekticide, tudi takšne, ki so nevarni za
čebele, lahko uporabimo, vendar samo pred odpiranjem cvetov, saj je takrat rastlina najbolj
dovzetna za napad repičarja. Takrat povzročijo tudi največ škode. S škropljenjem zatremo
tudi nekatere druge škodljivce, vendar pa moramo ob odprtju cvetov oljne ogrščice s
škropljenjem prenehati (Vrabl, 1992).
Prag škodljivosti je presežen, kadar imamo v povprečju (FITO-INFO, 2012):
- od 1 do 2 odrasla osebka na rastlino v razvojnem stadiju BBCH 50 - 51, ko so brsti
zavarovani z listi in do stadija, ko so cvetni brsti vidni od zgoraj (zeleni brsti),
- od 2 do 3 odrasli osebki na rastlino v razvojnem stadiju BBCH 52 - 53, ko so cvetni brsti
v nivoju z najmlajšimi listi in do stadija, ko se brsti začnejo dvigovat nad najmlajše liste,
- več kot 4 odrasli osebki na rastlino v razvojnem stadiju BBCH 55 - 59, ko so vidni
posamezni cvetni brsti glavnega socvetja in vse do vidnih prvih venčnih listov (rumeni
brst).

Slika 1: Odrasla repičarja na cvetu križnice (Taxonomy …, 2016).

4
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2.2

FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA S POUDARKOM NA INSEKTICIDIH

Fitofarmacevtska sredstva ali krajše FFS so sintetične ali naravne snovi, ki varujejo rastline
pred razvojem bolezni, napadom škodljivcev in razvojem plevelov. Mednje spadajo
insekticidi (sredstva proti žuželkam), akaricidi (sredstva proti pršicam), limacidi (sredstva
proti polžem), nematicidi (sredstva proti ogorčicam), rodenticidi (sredstva proti glodavcem),
repelenti ali odvračala za odvračanje živali ter feromoni (snovi, ki privabljajo žuželke)
(Milevoj, 2007). Poleg naštetih poznamo še fungicide (sredstva za zatiranje glivičnih
bolezni), baktericide (sredstva za zatiranje povzročiteljev bakterijskih bolezni) in herbicide
(sredstva za zatiranje plevela). Nekateri uporabljajo tudi rastne regulatorje ali pa sredstva, ki
izboljšujejo delovanje aktivnih snovi v fitofarmacevtskem sredstvu (Blažič in sod., 2009).
Glede na formulacijo fitofarmacevtska sredstva razdelimo na (preglednica 1): sredstva, ki
jih uporabljamo nerazredčena za direktno tretiranje tal ali rastlin (prašiva, granulati,
koncentrati za mazanje), koncentrati, ki jih je treba pred uporabo razredčiti z vodo (EC, WP,
SC), sredstva, ki jih je pred uporabo potrebno redčiti z organskimi topili (OF, OP), sredstva
za nanašanje na seme (DS, ES), različne formulacije sredstev za posebne namene (AE, PA)
(Celar, 2015).
Preglednica 1: Nekatere pomembnejše formulacije fitofarmacevtskih sredstev (Blažič in sod., 2009)
Oznaka

Ime

Sredstva, ki jih uporabljamo nerazredčena za direktno tretiranje tal ali rastlin (gotovi pripravki)
AL

Druge tekočine

DP

Prašivo

GR

Zrnina (granulat)

UL

Tekočina za aplikacijo ULV

Koncentrati, ki jih je treba pred uporabo razredčiti z vodo
CS

Kapsulirana suspenzija

DC

Disperzijski koncentrat

EC

Koncentrat za emulzijo

EW

Koncentrirana emulzija

SC

Koncentrirana suspenzija

SG

Vodotopna zrnca

SL

Vodotopni koncentrat

SP

Vodotopni prašek

WP

Močljivi prašek

WG

Močljiva zrnca
Se nadaljuje
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Nadaljevanje preglednice 1
Oznaka

Ime

Sredstva za nanašanje na seme
FS

Koncentrirana suspenzija za tretiranje semena

WS

Močljivi prašek za vlažno tretiranje semena

LS

Raztopina za tretiranje semena

ES

Emulzija za tretiranje semena

DS

Prašivo za suho tretiranje semena

Sredstva, ki jih redčimo z organskimi topili
OF

Koncentrat za oljno suspenzijo

OP

Prašek za oljno suspenzijo

Različne formulacije sredstev za posebne namene
PA

Pasta

GB

Zrnasta vaba

GE

Pripravek za sproščanje plina

AE

Razpršilo

AB

Žitna vaba

RB

Gotova vaba

Uporabo fitofarmacevtskih sredstev določa Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih
sredstev, 2014, ki ga izda minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi petega
odstavka 17. člena in drugega odstavka 34. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur.
l. št. 83/12).
Aktivna snov je sestavina sredstva in ima opredeljeno natančno kemično sestavo in
pripadajočo strukturno formulo. Kemično ime za aktivno snov temelji na strukturni formuli.
Običajno aktivno snov poimenujemo s splošnim imenom, ki ga dodeli organizacija za
standardizacijo (ISO). Proizvajalec pa potem določi trgovsko ime pripravka (Blažič in sod.,
2009).
Odmerek je predpisana količina sredstva na enoto površine. Ta količina je določena na
podlagi podatkov o učinkovitosti sredstva in podatkov o vplivih na okolje. (Blažič in sod.,
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2009). Karenca je čas, ki mora preteči od zadnjega obravnavanja rastline s fitofarmacevtskim
sredstvom do spravila pridelka. Za vsak registrirani pripravek je določen čas razgradnje
fitofarmacevtskega sredstva do neškodljive oblike in je napisan na embalaži pripravka
(Grgurević, 2004).
Delovna karenca pomeni časovni razmik med tretiranjem in vstopom ljudi ali živali na
tretirano območje in je navedena na etiketi in v navodilu za uporabo fitofarmacevtskega
sredstva. Če ni navedena na etiketi in v navodilu za uporabo, je potrebno pred dostopom na
tretirana zemljišča počakati, da se škropilna brozga na rastlinah ali na talnem površju posuši.
V času trajanja delovne karence je treba omejiti dostop ljudem in živalim na tretirana
zemljišča (Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev 2014).
Izmed vseh fitofarmacevtskih sredstev je najbolj razširjena uporaba insekticidov. Sem
spadajo klorirani ogljikovodiki, organski fosforjevi estri, karbamati, piretroidi, piretrini,
neonikotinoidi, oksadiazini, antiafidanti (zaviralci prehranjevanja) ter inhibitorji (IRI) in
regulatorji (RRI) razvoja žuželk. Po načinu delovanja so kontaktni, želodčni in dihalni. Poleg
naštetih med insekticide uvrščamo tudi parafinsko in mineralno olje (Milevoj, 2007).
Glede na mesto delovanja na rastlini delimo insekticide na zunanje, sistemične in globinsko
delujoče. Zunanji ali eksterno delujoči insekticidi organizme prizadenejo neposredno ali iz
ostankov škropiva na površju rastlin. Sistemične ali endoterapevtsko delujoče insekticide
rastline prek korenin ali nadzemnih delov hitro vsrkajo v prevodni sistem, živali pa ga
sprejmejo s sesanjem rastlinskih sokov. Globinsko delujoči insekticidi pa se v rastlini
premeščajo samo osmotsko iz ene celice v drugo (Trdan, 2015).
Glede na razvojne stadije žuželk, na katere insekticidi delujejo, pa poznamo ovicide (zatirajo
jajčeca žuželk), larvicide (zatirajo ličinke), adulticide (zatirajo odrasle osebke žuželk) ali pa
kombinirane načine naštetih. Insekticide lahko delimo tudi glede na kemično sestavo:
anorganske insekticidi, pripravke na rastlinski podlagi (nikotin, piretrin), organske sintetične
insekticide (piretroidi, karbamati, organski fosforjevi estri) fumigante (zaplinjevalce) in
mikrobiotične insekticide (bioinsekticide). Slednje delimo na rastlinske insekticide (olje
oljne ogrščice in repično olje), parafinsko in mineralno olje ter bioinsekticide na podlagi
bakterij (Bacillus thurigensis, Saccharopolyspora spinosa), virusov (granulozni virus Cydia
pomonella), entomopatogenih ogorčic (Steinernema feltiae, Heterorhabditis bacteriophora)
in entomopatogenih gliv (Beauveria bassiana). Anorganski insekticidi ne vsebujejo ogljika
in imajo relativno nizko molekulsko maso. Mednje uvrščamo aluminijev fosfid, kalijev
oleat, arzen, fluor, žveplo in diatomejsko zemljo, vendar se številni ne uporabljajo več.
Organski insekticidi lahko delujejo lokalno (klorirani ogljikovodiki), globinsko (organski
fosforjevi estri, karbamati, neonikotinoidi) ali sistemično (Trdan, 2015).
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2.2.1 Piretroidi
Piretroidi so sintetični insekticidi, ki delujejo kontaktno na grizoče in sesajoče žuželke.
Njihovo delovanje povzroči oviran prenos živčnih impulzov. Imajo ugodno razmerje med
strupenostjo za toplokrvne organizme in žuželke. Njihova slaba stran je, da delujejo tudi na
koristne organizme (na primer čebele), zato njihova uporaba ni ustrezna v integriranem
varstvu rastlin (Milevoj, 2007).
Aktivne snovi, ki smo jih uporabili v našem poskusu so lambda-cihalotrin, deltametrin, alfacipermetrin in beta-ciflutrin in jih uvrščamo med piretroide. Vse navedene snovi so označene
kot zdravju škodljive in okolju nevarne, z njimi ne tretiramo rastlin med cvetenjem, saj so
nevarne za čebele.
2.2.1.1 Karate Zeon 5 CS
Karate Zeon 5 CS je kontaktni insekticid z želodčnim in odvračalnim delovanjem, ki vsebuje
aktivno snov lambda-cihalotrin, pripravek pa dobimo v obliki kapsulirane suspenzije (CS).
Količina odmerjenega pripravka se razlikuje glede na rastlino, na kateri ga uporabljamo ter
proti kateremu škodljivcu. Je nevaren za čebele in druge opraševalce, zate ga ne smemo
uporabljati med cvetenjem rastlin, prav tako ga ne smemo uporabljati v vročem in vetrovnem
vremenu. Za zatiranje repičarja na oljni ogrščici je priporočen odmerek 0,15 litrov na hektar.
Poleg repičarja je insekticid Karate Zeon 5 CS učinkovit tudi proti drugim škodljivcem:
grizočim in sesajočim žuželkam, bolhačem (Phyllotreta spp.), resarjem (Thysanoptera),
kljunotajem (Ceutorhynchus spp.), listnim ušem (Aphididae), koloradskemu hrošču
(Leptinotarsa decemlineata), rdečemu žitnemu strgaču (Oulema melanopus),
rastlinjakovemu ščitkarju (Trialeurodes vaporariorum), kapusovemu belinu (Pieris
brassicae), koruzni vešči (Ostrinia nubilalis), navadni hruševi bolšici (Cacopsylla pyri),
beluševi muhi (Platyparea poeciloptera), hmeljevemu bolhaču (Psylliodes attenuatus),
hmeljevi listni uši (Phorodon humuli), kapusovi sovki (Mamestra brassicae) ter listnim
sovkam iz rodu Mamestra in zelenjadni sovki (Lacanobia oleracea) (Seznam registriranih
fitofarmacevtskih sredstev, 2016).
2.2.1.2 Decis 2,5 EC
Decis 2,5 EC je kontaktni insekticid, ki vsebuje aktivno snov deltametrin. Za zatiranje
repičarja na oljni ogrščici je priporočen odmerek 0,3 litre na hektar ob porabi vode 300 do
400 litrov na hektar.
Sredstvo uporabljamo tudi za zatiranje listnih uši (Aphididae), sovk (Noctuidae), ameriškega
škržatka (Scaphoideus titanus), koruzne vešče (Ostrinia nubilalis) in koruznega hrošča
(Diabrotica virgifera virgifera), križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana), gobarja
(Lymantria dispar), hrastove listne ose (Apethymus spp.), malega zimskega pedica
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(Operophtera brumata) in velikega zimskega pedica (Erannis defoliaria), oljčne muhe
(Bactrocera oleae), pasastega grozdnega sukača (Eupoecilia ambiguella), rdečega žitnega
strgača (Oulema melanopus), sive breskove uši (Myzus persicae), zelenega hrastovega
zavijača (Tortrix viridana) ter zlatnice (Euproctis chrysorrhoea) (Seznam registriranih
fitofarmacevtskih sredstev, 2016).
2.2.1.3 Fastac 100 EC
Fastac 100 EC je kontaktni in želodčni insekticid, ki vsebuje alfa-cipermetrin in je dosegljiv
v obliki koncentrata za emulzijo (EC). Uporaben je za zatiranje bolhačev (Phyllotreta sp.),
žitnih strgačev (Oulema spp.), listnih uši (Aphididae), črnega kapusovega kljunotaja
(Ceutorhynchus picitarsis), grahovega obrobkarja (Sitona lineatus) in grahovega zavijača
(Cydia nigricana), kapusovega belina (Pieris brassicae) in kapusovega molja (Plutella
xylostella) ter kapusove luskove hržice (Dasineura brassicae), luskovega kljunotaja
(Ceutorhynchus assimilis), repičnega bolhača (Psylliodes chrysocephala), repnega belina
(Pieris rapae), svetle žitne uši (Metopolophium dirhodum) in velike žitne uši (Sitobion
avenae). Priporočen odmerek je 0,1 litra na hektar (Seznam registriranih fitofarmacevtskih
sredstev, 2016).
2.2.1.4 Bulldock EC 25
Bulldock EC 25 je kontaktni insekticid, ki vsebuje beta-ciflutrin, prav tako pa ga dobimo pa
v obliki koncentrata za emulzijo (EC). V rastni dobi ga lahko uporabimo največ dvakrat.
Uporaben je proti listnim ušem (Aphididae), resarjem (Thysanoptera), listnim sovkam iz
rodu Mamestra, metuljem (Lepidoptera), črni fižolovi uši (Aphis fabae), glagolki
(Autographa gamma), kapusovemu belinu (Pieris brassicae), koloradskemu hrošču
(Leptinotarsa decemlineata), mokasti kapusovi uši (Brevicoryne brassicae) in rdečemu
žitnemu strgaču (Oulema melanopus). Priporočen odmerek je med 0,3 in 0,5 litri na hektar
(Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev, 2016).
Poleg naštetih piretroidov, pa lahko za zatiranje repičarja uporabimo tudi katerega od ostalih
insekticidov, ki so podani v preglednici 2.
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Preglednica 2: Seznam registriranih pripravkov v Sloveniji za zatiranje repičarja (Seznam registriranih
fitofarmacevtskih sredstev, 2016) na dan 15. 8. 2016.
Ime sredstva

Formulacija

Aktivna snov

Delež
aktivne
snovi
(%)

Karenca (dan)

Biscaya

OD

tiakloprid

24

30

Bulldock EC 25

EC

beta-ciflutrin

2,5

30

Chess 50 WG

WG

pimetrozin

50

zagotovljena s časom uporabe

Decis

EC

deltametrin

2,5

45

Decis 100 EC

EC

deltametrin

10

45

Decis 2,5 EC

EC

deltametrin

2,5

45

Fastac 100 EC

EC

alfa-cipermetrin

10

49

Gat decline 2,5 EC

EC

deltametrin

2,5

45

Kaiso EG

EG

lambda-cihalotrin

5

28

Karate Zeon 5 CS

CS

lambda-cihalotrin

5

28

Karis 10 CS

CS

lambda-cihalotrin

10

42

Mavrik 240

EW

tau-fluvalinat

24

56

Poleci

EC

deltametrin

2,5

45

Sparviero

CS

lambda-cihalotrin

10

28
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2.3 ODPORNOST ALI REZISTENCA PROTI FFS
Je pojav, pri katerem odporni škodljivi organizmi prenesejo koncentracije aktivnih snovi, ki
na ostale osebke iste vrste delujejo smrtno. Da pride do rezistence pa je potreben celoten
selekcijski proces. Začne se z malim številom osebkov, ki imajo dedno določeno majhno
občutljivost na neko aktivno snov in zato preživijo zatiranje s to snovjo. Ob večkratni
uporabi določene aktivne snovi se skozi naslednje rodove začnejo kopičiti geni za odpornost
in tako imamo čez nekaj rodov že celotno populacijo, ki je odporna na to snov. Takšno
populacijo je moč zatreti le z visokimi koncentracijami te aktivne snovi, lahko pa je že tako
odporna, da je ni več mogoče zatreti (Maček in Kač, 1990).
Odpornost se lahko pojavi na eno ali več aktivnih snovi – skupinska rezistenca (odpornost
proti več kemično sorodnim aktivnim snovem), multirezistenca (odpornost proti dvema ali
več aktivnim snovem iz različnih kemičnih skupin) ali pa navzkrižna rezistenca (odpornost
se razvije hkrati proti eni ali večim aktivnim snovem, s katerim odporna populacija še ni
prišla v stik). Pojav rezistence lahko upočasnimo z več ukrepi. Eden od njih je uporaba
aktivnih snovi, ki v manjšem obsegu povzročajo odpornost. Naslednji je ohranjanje
neškropljenih delov na njivi ali v nasadu, torej ohranjanje ekoloških niš. Aktivno gibljivih
škodljivcev se lahko lotimo z lovljenjem na vabah, vendar ta rešitev ni dovolj učinkovita,
saj zajame le majhen del celotne populacije. Lahko tudi zmanjšamo uporabo
fitofarmacevtskih sredstev, zmanjšamo koncentracije in količine pripravkov ali pa na
ustrezne dele dodamo sinergiste, ki posežejo v delovanje sredstva in preprečijo njegovo
aktivacijo v organizmu škodljivca. Ena od možnosti je tudi kombinacija pripravkov, ki
vsebujejo aktivne snovi z različnimi mehanizmi delovanja, na tak način prihaja do rezistence
počasneje. Možna je tudi menjava fitofarmacevtskih sredstev z različnimi načini delovanja
v obliki kolobarja. V praksi se to uporablja v velikem obsegu, saj je lažje izvedljivo, kot prej
omenjena kombinacija pripravkov (Maček in Kač, 1990).
2.3.1 Zgledi odpornosti žuželk proti insekticidom
Odpornost se je razvila pri različnih škodljivcih in proti različnim insekticidom. Zapis o prvi
odpornosti na insekticide sega v leto 1914, ko je A.L. Melander objavil zapis v znanstveni
reviji Journal of Economic Entomology. Govoril je o tem, da je kljub tretiranju žuželk z
insekticidom na podlagi žvepleno apnene brozge še vedno preživelih 90 % vseh (Melander,
1914). Pozneje, ko je postopek ponovil z desetkrat večjim odmerkom iste aktivne snovi
(žvepleno apnene brozge), pa je bilo še vedno živih 74 % osebkov (Levine, 2004).
Leta 1947 so pojav odpornosti proti organskim insekticidom opazili pri domači muhi (Musca
domestica), natančneje na DDT (Trdan, 2015). Koloradski hrošč (Leptinotarsa
decemlineata) je razvil odpornost proti 52 različnim aktivnim snovem, ki jih najdemo v vseh
večjih razredih insekticidov (Alyokhin in sod., 2008).
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Z uvedbo vsakega novega insekticida, se je proti njemu razvila rezistenca v obdobju od 2 do
20 let. Rezistenca proti sintetičnim piretroidom je bila prvič opažena leta 1983 v vzhodni
Avstraliji pri južni plodovrtki (Heliothis armigera), ki spada med sovke (Noctuidae).
Ukrepali so s časovno omejitvijo uporabe sintetičnih piretroidov ter omejili uporabo
pripravkov pri pridelovalcih (Dekker, 2002).
Prva omemba pojava odpornosti repičarja proti insekticidom je omenjena leta 1967 na
Poljskem (Slater in sod., 2011). Odpornost repičarja proti različnim piretroidom je na
splošno največja v osrednji in zahodni Evropi, zadnja leta pa se pojavlja tudi v Litvi, Rusiji,
na Slovaškem in Češkem. Pogostost pojava odpornosti naglo narašča v vseh državah. Z
namenom raziskovanja odpornosti omenjenega škodljivca proti insekticidom in iskanja
rešitev za odpravo le-te, so leta 2007 ustanovili delovno skupino »Repičar« (angl. Pollen
Beetle Working Group) v okviru organizacije IRAC (Insecticide Resistence Action
Commitee) (Slater in sod., 2011).
2.4

OLJNA OGRŠČICA (Brassica napus) IN OLJNA REPICA (Brassica rapa)

2.4.1 Oljna ogrščica (Brassica napus)
Oljna ogrščica (Brassica napus) je ena izmed pomembnejših oljnic iz družine križnic
(Brassicaceae). Danes jo gojimo zaradi semen, ki vsebujejo veliko beljakovin in maščob in
so uporabni predvsem v prehrani živali (krma) in ljudi (jedilna olja), narašča pa tudi uporaba
biodizla. Ostale dele rastline, torej steblo, liste in korenine, pa lahko uporabimo za gnojenje
tal. V tleh se tako dvigne rodovitnost tal, izboljša se struktura, tla pa postanejo bolj prepustna
za vodo in zrak (Kocjan Ačko, 1999).
Ogrščico so začeli gojiti v Indiji že 4000 let pred našim štetjem, na Kitajskem, Japonskem,
v Grčiji in Italiji pa nekje od 2000 do 2500 let nazaj. V Evropi so jo začeli gojiti pred
približno 800 leti, v severni Ameriki pa šele 60 let nazaj (McVetty in sod., 2015).
Je tujeprašna rastlina in zraste od 80 do 140 cm, odvisno od sorte. Steblo se na območju
socvetij razveji na 2 do 7 vej. Ima gladke, modro zelene liste, njen plod pa je 5-10 cm dolg
lusk, ki se odpira po trebušnem in hrbtnem šivu. Cvet sestavljajo štirje čašni in štirje venčni
listi, slednji so značilne zlato rumene barve (slika 2), ter pestič in štirje notranji daljši in dva
zunanja krajša prašnika. Seme je modročrne barve, veliko 1,8-2,8 mm (Kocjan Ačko, 1999).
Navadno je ne pridelujemo na kislih tleh, saj jih ne prenaša dobro, prav tako pa tudi ne
zastajanja vode v tleh (Škerbot, 2009). Kanola (angl. canola), kot so ogrščico v zadnjih
tridesetih letih poimenovali v Kanadi, saj angleški izraz rapeseed ni bil najbolj ustrezen za
trženje, vsebuje tudi zelo nizko vsebnost eruka kislin. To so omega maščobne kisline, ki
sicer ne vplivajo dobro na zdravje ljudi in živali. Vsebnost le-teh je v današnjih sortah
ogrščice tako majhna, da do slabih učinkov ne pride (McVetty in sod., 2015).
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Kot zanimivost naj omenimo, da je beseda canola sestavljena iz dveh delov in sicer can –
Canada ter ola, ki pomeni olje. Po nekaterih virih pa naj bi pomenila Can(ada) o(il) l(ow)
a(cid) (Canola council of Canada, 2016).
Majhno vsebnost eruka kislin in glukozinolatov so dosegli z žlahtnjenjem v sedemdesetih
letih prejšnjega stoletja (McVetty in sod., 2015). Ena od zanimivosti te rastline je tudi ta, da
je odporna proti radioaktivnemu sevanju, zato je primerna za setev tudi na onesnaženih
območjih (Walker, 2010).
Olje oljne ogrščice je uporabno tudi v varstvu rastlin. Z njim zatirajo listne uši, pršice,
kaparje ter ostale škodljivce. Na njih deluje tako, da jim zapre dihalne poti (Milevoj, 2007).
Oljna ogrščica je lahko ozimna ali jara. Razlika v pridelkih obeh pa je ogromna – ozimna
doseže povprečno 2,5 - 3 tone na hektar, jara pa le 1 - 1,5 tone na hektar (McVetty in sod.,
2015).
V Sloveniji in v svetu gojimo predvsem ozimno oljno ogrščico (Brassica napus var.
oleifera). Sejemo jo ob koncu poletja, konec avgusta v osrednji Sloveniji ali v začetku
septembra v vzhodnem delu države. Pridelava ogrščice zahteva tudi kolobarjenje, tako da je
na isti poljini vsako četrto ali peto leto. V kolobar lahko vključimo strnine, stročnice in
krmne rastline, ki jih sejemo za ali pred oljno ogrščico, nikakor pa pred njo ne sejemo koruze
ali ostalih križnic, še posebej ne sladkorne pese. Če tega ne upoštevamo, se lahko razvijejo
številne bolezni ali preveč namnožijo škodljivci in pleveli, ki okužujejo in napadajo križnice
(Kocjan Ačko, 1999).
Cveti konec aprila in v maju. Takrat repičar pravzaprav ne dela škode, ampak ima celo
koristno vlogo opraševalca. Optimalna tla za rast in razvoj ogrščice so ilovnato-peščena,
grudičasta, humusna. Težko uspeva na težkih, vlažnih, kislih in peščenih tleh (Kocjan Ačko,
1999).

Slika 2: Njiva s cvetočo oljno ogrščico v Podbrezju (foto: J. Rupnik).
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2.4.2 Oljna repica (Brassica rapa)
Oljna repica (Brassica rapa) je zelo podobna oljni ogrščici, nekateri ju celo zamenjujejo,
vendar pa je ogrščica zvrst kavle, repica pa podvrsta repe. V semenih je olja manj, poleg
tega pa je tudi škodljivo za prehrano ljudi in živali, zato ga navadno uporabljajo za tehnične
namene, manjši pa je tudi pridelek (Kocjan Ačko, 2015).
V primerjavi z ogrščico ima repica tanjše steblo, zraste pa do 120 cm. Listi so pokriti z
dlačicami in so travnato zelene barve. Prav tako je njen plod lusk, seme pa je drobnejše in je
rdečkasto črne barve. Uspeva tudi na peščenih tleh (Kocjan Ačko, 1999).
2.4.3 Obdelava tal in setev
Tla pred setvijo pognojimo s 40 - 60 kg N/ha, 80 - 100 kg P O /ha in 180 - 240 kg K O/ha,
dodamo pa lahko še 25 - 30 t hlevskega gnoja na hektar. Če so tla kisla, apnimo s 1600 kg
CaO/ha. Za setev potrebujemo 6 - 12 kg semen/ha (Kocjan Ačko, 1999).
2

5

2

Sejemo jo na medvrstni razdalji 12,5 - 25 cm, globina setve pa je 2 - 3 cm (Škerbot, 2009).
Če sejemo v suha tla, njivo po setvi povaljamo. Spomladi posevek pregledamo in dognojimo
enkrat do dvakrat z dušikom, vendar ne preveč, da pozneje ne pride do poleganja rastlin
(optimalno 120 - 140 kg/ha). Glede na analizo tal pa dodamo tudi bor, saj je oljna ogrščica
zelo nagnjena k pomanjkanju le-tega. Po potrebi jo tudi namakamo in škropimo proti
boleznim in škodljivcem. Setvišče obdelamo tudi s predsetvenikom. Žetvene ostanke takoj
po žetvi zaorjemo na globino 12 - 15 cm, po strniščnem oranju pa tla obdelamo s kolutasto
ali klinasto brano. (Kocjan Ačko, 1999).
2.4.4 Pridelek v Sloveniji in svetu
V letu 2013 smo v Sloveniji pridelali 15 tisoč ton oljne ogrščice in oljne repice (preglednica
3). Glede na količino pridelka smo med slabšimi v EU, kjer je bilo tega pridelka skupaj 21
milijonov ton, od tega največ v Nemčiji, in sicer kar 5,8 milijonov ton. Glede na leto prej se
je pridelek v Sloveniji povečal za 9,2 % (EUROSTAT, 2016).
Skupaj s pridelkom pa narašča tudi cena le-tega. Leta 2006 je bila tržna cena za 100 kg
semena oljne ogrščice in repice v Sloveniji le 19,83 €, leta 2015 pa 36,36 €, kar je primerljivo
z ostalimi evropskimi državami. Poleg oljne ogrščice in repice je pomembna oljnica tudi
sončnica. Pridelava oljnic pa se je v zadnjih letih v Evropi in v svetu povečala zaradi večje
proizvodnje bioenergije (EUROSTAT, 2016).
Tako lahko bolje razumemo zaskrbljenost zaradi vse večje odpornosti repičarja na
insekticide, saj ta lahko povzroči ogromno gospodarsko škodo. V Nemčiji je bilo leta 2006
uničenega več kot 50 % pridelka oljne ogrščice in repice, odpornost repičarja proti
piretroidom pa vsako leto narašča (Seidenglanz in sod. 2015).
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Preglednica 3: Pridelek oljne ogrščice in oljne repice v evropskih državah v letu 2013 (EUROSTAT, 2013).
Država

Pridelek oljne ogrščice in oljne repice
(v 1000 tonah)

Avstrija

197

Belgija

56

Bolgarija
Bosna in Hercegovina

337
2

Češka

1443

Danska

688

Estonija

174

Finska
Francija
Grčija

80
4370
1

Hrvaška

45

Islandija

0,1

Italija

39

Latvija

299

Litva

542

Luksemburg
Madžarska
Makedonija
Nemčija
Nizozemska
Poljska

15
533
5
5784
10
2678

Romunija

666

Slovaška

374

Slovenija

15

Španija

113

Švedska

341

Švica
Turčija
Velika Britanija

78
102
2128
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VARSTVO OLJNE OGRŠČICE

2.5.1 Škodljivci oljne ogrščice
Poleg repičarja ogrščico spomladi pogosto napada repični kljunotaj (Ceutorhynchus napi),
ki po zimskem mirovanju najprej začne objedati liste, njegove ličinke pa se hranijo s stebelno
sredico. Poleg repičnega kljunotaja se ponekod pojavljata tudi stebelni kapusov kljunotaj
(Ceutorhynchus quadriens Panz.) in redkvin kljunotaj (Ceutorhynchus assimilis Payk.).
Pojav kljunotaja najlaže spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami (Škerbot, 2010).
Pozneje, v jesenskem času, pa se pojavljajo tudi drugi, nekoliko manj pogosto omenjeni
škodljivci, in sicer repna grizlica (Athalia rosae L.), kapusovi bolhači (Phyllotreta spp.) in
repični bolhač (Psylliodes chrysocephala L.) (Marković, 2003; Grgurević, 2004).
2.5.1.1 Registrirani pripravki za zatiranje škodljivcev oljne ogrščice v Sloveniji
Proti repičarju (Meligethes aeneus) in rdečemu žitnemu strgaču (Oulema melanopus) sta
uporabna pripravka Biscaya, z aktivno snovjo tiakloprid (24 %) in Bulldock EC 25, z betaciflutrinom (2,5 %). Proti repičarju so učinkoviti tudi Chess 50 WG, z aktivno snovjo
pimetrozin (50 %), Decis z aktivno snovjo deltametrin (2,5%), Decis 100 EC, z aktivno
snovjo deltametrin (10 %), ostale škodljivce pa zatrejo tudi Fastac 100 EC, z aktivno snovjo
alfa-cipermetrin (10 %) in Gat decline 2,5 EC, z aktivno snovjo deltametrin (2,5 %), Kaiso
EG, z aktivno snovjo lambda-cihalotrin (5 %), Karate Zeon 5 CS, z aktivno snovjo lambdacihalotrin (5 %), Karis 10 CS, z aktivno snovjo lambda-cihalotrin (10 %), Mavrik 240, z
aktivno snovjo tau-fluvalinat (24 %), Poleci, z aktivno snovjo deltametrin (2,5 %) in
Sparviero, z aktivno snovjo lambda-cihalotrin (10 %). Divjad pa lahko od oljne ogrščice
odženemo z odvračalom Trico, ki vsebuje olje na podlagi ovčje maščobe (6,46 %). Proti
lazarjem (Arionidae) uporabimo limacide Arion pro z aktivno snovjo metaldehid (3 %),
Lima gold 3 % z metaldehidom ali Lima gold 5 % (Seznam registriranih fitofarmacevtskih
sredstev, 2016).
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MATERIALI IN METODE

3.1

POTEK POSKUSA
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Poskus smo izvajali aprila in maja leta 2016. Na štirih različnih lokacijah po Sloveniji smo
nabrali populacije odraslih hroščev repičarja (Meligethes aeneus), laboratorijski del pa smo
opravili v Entomološkem laboratoriju Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete v
Ljubljani.
Prvo populacijo smo nabrali 21. 4. 2016 na njivi na lokaciji Ljubljana – Polje (slika 3), drugo
25. 4. 2016 v Pivoli (Občina Hoče - Slivnica) (slika 4), tretjo populacijo smo nabrali 4. 5.
2016 na Gorenjskem (relacija Podbrezje - Zvirče) (slika 2), vendar je bila številčno
premajhna za izvedbo poskusa, zadnjo populacijo repičarja pa 11. 5. 2016 v Šentjerneju na
Dolenjskem.

Slika 3: Nabiranje odraslih osebkov repičarja v plastične posode na lokaciji Ljubljana – Polje (foto: J. Rupnik).

Hroščke smo nabrali v plastične posode (slika 3), in sicer ročno z otresanjem cvetov ali pa z
metuljnico. Slednja se je izkazala za učinkovitejšo. Poleg hroščkov smo nabrali tudi nekaj
cvetov oljne ogrščice, da so dobro prehranjeni zdržali pot do laboratorija. S posodami vred
smo dali hroščke v hladilnik, da so se umirili in smo jih pozneje lažje prenesli v stekleničke
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(100 ml) (slika 6), v katerih smo izvajali preizkušanje piretroidov. V vsako stekleničko smo
dali povprečno po 10 odraslih osebkov repičarja (slika 5).
Uporabili in preizkušali smo odpornost odraslih osebkov repičarja proti štirim različnim
piretroidom, in sicer lambda-cihalotrin, deltametrin, alfa-cipermetrin in beta-ciflutrin, na
trgu znane pod trgovskimi imeni Karate Zeon 5 SC, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC in Bulldock
EC 25. Preizkušali smo delovanje pripravkov v različnih odmerkih, in sicer pri repičarjih iz
lokacij Ljubljana – Polje in Pivola v šestih odmerkih (25, 50, 100, 200, 400 in 800 %
poljskega odmerka), pri repičarjih iz lokacije Šentjernej pa zaradi manjšega števila nabranih
osebkov le v treh odmerkih (50, 100 in 200 % poljskega odmerka). Vsako obravnavanje
posameznega pripravka z insekticidom je bilo v poskusu ponovljeno trikrat. Kontrolni
obravnavanji prvih dveh lokacij (Ljubljana – Polje in Pivola ) sta bili zaradi velikega števila
repičarjev ponovljeni dvanajstkrat, kontrolno obravnavanje osebkov repičarja iz Šentjerneja
pa šestkrat.

Slika 4: Njiva s cvetočo oljno ogrščico v Pivoli (foto: J. Rupnik).

Laboratorijski del poskusa smo opravljali pri sobni temperaturi, obravnavane hroščke pa
smo nato zaprli v gojitveno komoro pri temperaturi 20 °C in 75 % relativni zračni vlagi, kjer
smo jih pustili 24 ur. Po izteku tega časa smo v vsaki steklenički prešteli žive in mrtve
hroščke in rezultate zapisali v za to namenjeno preglednico. S tem je bil poskus zaključen.
Dobljene rezultate smo izvrednotili z Abbottovo formulo in izračunali učinkovitost
pripravkov, rezultate pa smo nato prikazali grafično.
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3.1.1 Postopek priprave in aplikacije insekticida
Posamezno koncentracijo insekticida smo preučevali v treh ponovitvah. Posamezna
ponovitev je predstavljala stekleničko, površine 64,6 cm . Odmerke insekticida smo
pripravili v enem litru vode (preglednica 5).
2

Stekleničke smo pripravili 12 ur pred začetkom poskusa. V vsako stekleničko smo dali 250
µl škropilne brozge v vsakega od obravnavanj in stekleničke rotirali tako, da je bila steklena
površina suha. Zaradi lažjega mešanja smo uporabili vodo. V kontrolo smo dali 250 µl vode.
To količino smo izbrali na podlagi našega predhodnega preizkušanja najustreznejšega
volumna škropilne brozge na posamezno stekleničko.
Lambda-cihalotrin je v pripravku Karate Zeon 5 CS prisoten v 5 %, delta-metrin v pripravku
Decis 2,5 EC v 2,5 %, beta-ciflutrin v Bulldock EC 25 v 2,5 %, alfa-cipermetrin v Fastac
100 EC v 10 % koncentraciji.
V posamezno stekleničko smo dali 10 repičarjev. Stekleničko smo s pokrovom samo pokrili,
ne zaprli. Smrtnost repičarjev smo ocenjevali po 24 urah.

Slika 5: Nabiranje odraslih osebkov repičarja v stekleničke (foto: J. Rupnik).
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Preglednica 4: Pripravek, delež aktivne snovi, odmerek/ha, poraba vode/ha
Pripravek

Karate Zeon 5 CS

Decis 2,5 EC

Fastac 100 EC

Bulldock EC 25

Aktivna snov (%)

lambda-cihalotrin

delta-metrin

alfa-cipermetrin

beta-ciflutrin

(5 %)

(2,5 %)

(10 %)

(2,5 %)

Odmerek / ha

0,15 l/ha

0,3 l/ha

0,1 l/ha

0,4 l/ha

1000

350

450

1000

Poraba vode/ha

Preglednica 5: Odmerki posameznih pripravkov v litru vode pri preučevanih odmerkih
Preučevani
odmerek
(%)

Pripravek / 1 l vode

Karate Zeon 5 CS

Decis 2,5 EC

Fastac 100 EC

Bulldock EC 25

(lambda-cihalotrin)

(deltametrin)

(alfa-cipermetrin)

(beta-ciflutrin)

(ml)

(ml)

(ml)

(ml)

25

0,0375

0,21

0,055

0,1

50

0,075

0,43

0,11

0,2

100

0,15

0,86

0,22

0,4

200

0,30

1,71

0, 44

0,8

400

0,60

3,43

0,88

1,6

800

1,2

6,86

1,76

3,2
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3.2.1 Zaporedje postopkov
a) Zbrali smo odrasle osebke repičarja (Meligethes aeneus), za vsak odmerek (25, 50, 100,
200, 400 in 800 % poljskega odmerka in kontrola) in za vsak piretroidni pripravek po 10
hroščev, ter za vsako obravnavanje tri ponovitve, skupno okrog 840 hroščev za vsako od
treh lokacij. Nabrali smo jih v plastične posode, dali na dno posod nekaj papirnatih brisač
in zraven dali še nekaj cvetov oljne ogrščice, ki je služila kot hrana hroščem. Hrošči
namreč niso smeli biti izpostavljeni stresnim dejavnikom, kot so pomanjkanje hrane,
previsoka temperatura ali vlaga.
b) Posodice s hrošči so bile kar se da hitro pripeljane do laboratorija, tudi pri transportu
hrošči niso smeli biti izpostavljeni stresnim dejavnikom.
c) Uporabili smo štiri piretroide. Aktivne snovi v pripravkih so lambda-cihalotrin,
deltametrin, alfa-cipermetrin in beta-ciflutrin.
d) Naštete piretroide smo dali v stekleničke z notranjo površino 64,6 cm . Zaradi lažjega
odmerjanja insekticidov smo odmerke insekticida pripravili v litru vode (preglednica 5).
Delež posameznega pripravka smo izračunali glede na njegovo porabo vode/ha in
priporočen odmerek/ha (preglednica 4). V vsako stekleničko smo dali 250 µl škropilne
brozge v vsakega od obravnavanj.
2

e) Za negativno kontrolo smo pripravili 250 µl vode za vsako stekleničko.
f) Stekleničke smo pripravili 12 ur pred začetkom poskusa, da je bila steklena površina suha.
Izvedli smo po tri ponovitve za vsako koncentracijo, za vsako lokacijo posebej.
g) Hroščke smo zbrali s pomočjo čopiča, saj je bilo potrebno poskrbeti za čim manjši fizični
kontakt z njimi. Vse stekleničke skupaj smo prenesli v gojitveno komoro, kjer ni bilo
svetlobe, temperatura pa je bila 20 °C in relativna zračna vlaga 75 %.
h) Po preteku 24 ur smo ugotavljali število živih in mrtvih hroščev v vsaki steklenički
posebej. To smo ocenjevali tako, da smo pri dnevni svetlobi odprli stekleničke in stresli
hrošče na papirnate brisače. Hrošče, ki se v manj kot minuti niso gibali, smo določili za
mrtve (neodporne).
i) Rezultate smrtnosti smo predstavili v odstotkih (%). Učinkovitost pripravkov smo
izračunali z Abbottovo formulo (Abbott, 1925), ki kot rezultat daje povprečno korigirano
smrtnost izpostavljenih osebkov:
povprečna korigirana smrtnost (%) = 100 x (1 - št. živih osebkov po obravnavanju/št.
živih osebkov v kontroli)
… (1)
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Slika 6: Stekleničke, v katerih je potekal poskus preizkušanja odpornosti odraslih osebkov repičarja proti
piretroidom (foto: J. Rupnik).

3.3

MATERIALI

V poljskem delu poskusa smo uporabili plastične posode s pokrovom za lovljenje in
hranjenje hroščev in metuljnico, v laboratorijskem delu pa čopiče za zbiranje hroščev v
stekleničke, pipeta za odmerjanje piretroidov ter papirnate brisače.

22

Mavec K. Laboratorijsko preučevanje odpornosti repičarja (Meligethes aeneus …) na piretroide.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Uni. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2017

4

REZULTATI

4.1

SMRTNOST ODRASLIH OSEBKOV REPIČARJA

4.1.1 Povprečna korigirana smrtnost (%) odraslih osebkov repičarja iz lokacije
Ljubljana - Polje
Na lokaciji Ljubljana – Polje (Pot v zeleni gaj) smo pri piretroidu Karate Zeon 5 CS največjo
povprečno korigirano smrtnost repičarja (79,1 %) ugotovili pri 800 % odmerku, najmanjšo
(60,92 %) pa pri 25 % odmerku. Pri piretroidu Decis 2,5 EC je bila največja povprečna
korigirana smrtnost repičarja (81,72 %) ugotovljena pri 800 % odmerku, najmanjša (65,1 %)
pa pri 200 % odmerku. Pri piretroidu Fastac 100 EC je bila največja povprečna korigirana
smrtnost repičarja (78,21 %) določena pri 400 % odmerku, najmanjša (37,4 %) pa pri 50 %
odmerku. Pri pripravku Bulldock EC 25 smo največjo povprečno korigirano smrtnost
repičarja (68,52 %) ugotovili pri 800 % odmerku, najmanjša pa pri 25 % odmerku (23,05
%) (slika 7).
Vsako obravnavanje z insekticidom je imelo tri ponovitve, kontrola pa dvanajst ponovitev.
V kontroli je bila 47,1 % smrtnost.

Povprečna korigirana smrtnost (%)

Izmed vseh piretroidov pa je bila največja povprečna korigirana smrtnost odraslih osebkov
repičarja pri piretroidu Decis 2,5 EC pri 800 % odmerku (81,72 %), najmanjša pa pri
piretroidu Bulldock EC 25 pri 25 % odmerku (23,05 %).

100
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50
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50

Karate Zeon 5 CS

100
200
Odmerki insekticida (%)
Decis 2,5 EC

Fastac 100 EC

400

800

Bulldock EC 25

Slika 7: Povprečna korigirana smrtnost odraslih osebkov repičarja iz lokacije Ljubljana – Polje pri šestih
različnih odmerkih štirih piretroidov.
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4.1.2

Povprečna korigirana smrtnost (%) odraslih hroščev repičarja iz lokacije
Pivola

Na lokaciji Pivola smo pri piretroidu Karate Zeon 5 CS (lambda-cihalotrin) največjo
povprečno korigirano smrtnost repičarja (93,54 %) ugotovili pri 200 % odmerku, najmanjšo
(0,29 %) pa pri 25 % odmerku. Pri piretroidu Decis 2,5 EC (deltametrin) smo največjo
povprečno korigirano smrtnost repičarja (86,76 %) določili pri 400 % odmerku, najmanjšo
(50 %) pa pri 25 % odmerku. Pri uporabi pripravka Fastac 100 EC (alfa-cipermetrin) je bila
največja povprečna korigirana smrtnost repičarja (68,10 %) ugotovljena pri 800 % odmerku,
najmanjša (3,14 %) pa pri 25 % odmerku. Piretroid Bulldock EC 25 (beta-ciflutrin) je vplival
na največjo povprečno korigirano smrtnost repičarja (81,85 %) pri 800 % odmerku, na
najmanjšo (2,59 %) pa pri 25 % odmerku (slika 8). Vsako obravnavanje z insekticidom je
imelo tri ponovitve, kontrola pa dvanajst ponovitev. V kontroli je bila 29,2 % smrtnost.

Povprečna korigirna smrtnost (%)

Med vsemi piretroidi smo največjo povprečno korigirano smrtnost odraslih osebkov
repičarja (100 %) določili pri pripravku Bulldock EC 25 pri 400 % odmerku, najmanjšo
(0,29 %) pa pri piretroidu Karate Zeon 5 CS pri 25 % odmerku.
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Slika 8: Povprečna korigirana smrtnost odraslih osebkov repičarja iz lokacije Pivola pri šestih različnih
odmerkih štirih piretroidov.
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4.1.3 Povprečna korigirana smrtnost (%) odraslih hroščev repičarja iz lokacije
Šentjernej
Iz lokacije Šentjernej smo največjo povprečno korigirano smrtnost odraslih osebkov
repičarja (57,14 %) ugotovili pri piretroidu Karate Zeon 5 CS (lambda-cihalotrin) pri 100 %
odmerku, najmanjšo (51,61 %) pa pri 200 % odmerku. Pri piretroidu Decis 2,5 EC
(deltametrin) je bila največja povprečna korigirana smrtnost repičarja (85,00 %) ugotovljena
pri 100 % odmerku, najmanjša (57,14 %) pa pri 50 % odmerku. Pri piretroidu Fastac 100
EC (alfa-cipermetrin) smo najmanjšo povprečno korigirano smrtnost repičarja (60,0 %)
določili pri 100 % odmerku, najmanjšo (44,7 %) pa pri 50 % odmerku.
Pri piretroidu Bulldock EC 25 (beta-ciflutrin) je bila največja povprečna korigirana smrtnost
repičarja (73,21 %) ugotovljena pri 100 % odmerku, najmanjša (48,27 %) pa pri 50 %
odmerku (slika 9). Vsako obravnavanje z insekticidom je imelo tri ponovitve, kontrola pa
šest ponovitev. V kontroli je bila 53,3 % smrtnost.

Povprečna korigirana smrtnost (%)

Med vsemi piretroidi je bila največja povprečna korigirana smrtnost odraslih osebkov
repičarja (85,0 %) ugotovljena pri pripravku Decis 2,5 EC pri 100 % odmerku, najmanjša
(44,7 %) pa pri piretroidu Fastac 100 EC pri 50 % odmerku.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
50

Karate Zeon 5 CS

100
Odmerki insekticida (%)
Decis 2,5 EC

Fastac 100 EC

200

Bulldock EC 25

Slika 9: Povprečna korigirana smrtnost odraslih osebkov repičarja iz lokacije Šentjernej pri treh različnih
odmerkih štirih piretroidov.
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V laboratorijskem poskusu smo preučevali smrtnost odraslih osebkov hrošča repičarja
(Meligethes aeneus), ki smo jih obravnavali s štirimi različnimi piretroidi: Karate Zeon 5 CS
(lambda-cihalotrin), Decis 2,5 EC (deltametrin), Fastac 100 EC (alfa-cipermetrin) in
Bulldock EC 25 (beta-ciflutrin), v šestih različnih odmerkih (25, 50, 100, 200, 400 in 800 %
poljskega odmerka).
V kontroli veliko osebkov ni preživelo. Najmanj preživelih je bilo osebkov, nabranih na
lokaciji Šentjernej (53,3 % smrtnost), nekaj več preživelih je bilo osebkov, nabranih na
lokaciji Ljubljana – Polje (47,1 % smrtnost) in največ preživelih iz lokacije Pivola (29,2 %
smrtnost). Do visokega deleža smrtnosti v kontroli je po vsej verjetnosti prišlo zaradi
nenatančnosti pri izvedbi poskusa, saj sta kontrolni obravnavanji prvih dveh lokacij imeli
dvanajst ponovitev, zadnja pa šest.
Sklepamo, da večina osebkov v kontroli ni preživela zaradi nepravilne manipulacije s hrošči.
Nekatere stekleničke smo mogli sproti zapirati, saj so drugače hrošči aktivno lezli na površje,
pri tem pa smo marsikaterega hrošča tudi poškodovali ali pa priprli. V obravnavanjih z
insekticidi pa tega problema ni bilo. V nekaj kontrolnih obravnavanjih se je v stekleničkah
pojavil kondenz, kateremu so odrasli osebki repičarja podlegli. Pri izvedbi takega poskusa
je torej potrebno biti izredno pazljiv pri ravnanju s hrošči in pri zapiranju stekleničk, še
posebej v kontrolnih obravnavanjih, kjer niso bili izpostavljeni insekticidom in so bili zato
bolj aktivni.
Do leta 1990 so za zatiranje repičarja uporabljali organofosfate, kasneje pa so ugotovili, da
so strupeni za čebele in druge opraševalce, zato so začeli uporabljati piretroide. Na začetku
so bili zelo učinkoviti in tudi poceni, vendar pa je zaradi prepogoste uporabe škodljivec
razvil odpornost proti piretroidom (Makunas in sod., 2011).
V Evropi je največjo odpornost pridobil v državah srednje Evrope. Tam pridelovalci oljne
ogrščice tudi dosegajo največje pridelke, zato škodljivca intenzivno zatirajo z insekticidi.
Oljna ogrščica in oljna repica imata vse večjo gospodarsko vrednost, od leta 2000 se je
povpraševanje po njunih pridelkih povečalo kar za 60 %. Zato so leta 2007 ustanovili
delovno skupino »Repičar« (angl. Pollen Beetle Working group) v okviru mednarodne
inštitucije IRAC, da bi spremljali odpornost škodljivca na tem območju. V Evropi je bila
odpornost repičarja proti piretroidom ugotovljena v 20 državah, prvič pa je bila zabeležena
leta 1999 (Slater in sod., 2011, EUROSTAT, 2016).
Raziskave o odpornosti repičarja proti insekticidom so delali v več državah po Evropi, med
drugimi na Danskem. Hansen je preučeval odpornost repičarja proti piretroidom (taufluvalinat, lambda-cihalotrin, esfenvalerat) in proti organofosfatom (dimetoat). Rezultati so
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pokazali, da je 99 % repičarjev preživelo v obravnavanjih s standardnimi priporočenimi
odmerki piretroidov, le 36 % pa jih je preživelo v obravnavanjih z organofosfati (Hansen,
2003).
Tudi na Poljskem Inštitutu za varstvo rastlin so potekale raziskave o odpornosti repičarja
proti piretroidom. V poskusu so uporabili deltametrin (Decis 2,5 EC) in beta-ciflutrin
(Bulldock 25 EC), odpornost pa je bila razvita proti obema aktivnima snovema (Zamojska
in sod., 2013).
V Litvi so se med leti 2008 in 2010 lotili podobnih raziskav kot mi. V poskusu odpornosti
proti aktivnim snovem alfa-cihalotrin, alfa-cipermetrin, deltametrin in tau-fluvalinat se je
najbolje odrezal prav tau-fluvalinat (Makunas in sod., 2011).
Strokovnjaki menijo, da se je rezistenca proti piretroidom razvila zaradi pomanjkanja
alternativnih insekticidov. Alternativno možnost sicer predstavlja registracija
neonikotinoidov, organskih fosforjevih estrov in drugih insekticidov za zatiranje repičarja
(Slater in sod., 2011).
5.2

SKLEPI

V poskusu, ki smo ga izvajali leta 2016, smo ugotovili, da odmerek piretroida
nima najpomembnejšega vpliva na smrtnost odraslih osebkov repičarja. V večini primerov
je bila pri nižjih koncentracijah od priporočenih smrtnost hroščev manjša, vendar pa ne
vedno. Smrtnost je bila odvisna tudi glede na lokacijo in na uporabljeni piretroidni pripravek.
Največjo povprečno korigirano smrtnost odraslih osebkov smo sicer ugotovili pri 800 %
odmerkih pripravkov, to je pri osemkratnem odmerku priporočenih pripravkov.
Spoznali smo, da je ne glede na odmerek insekticida, odpornost repičarja proti izbranim
insekticidom različna. Pripravki so bili različno učinkoviti na različnih lokacijah. Iz tega
lahko sklepamo, da so škodljivca v preteklih letih na različnih lokacijah zatirali z različnimi
piretroidnimi pripravki.
Tudi različni odmerki pripravkov so bili različno učinkoviti pri zatiranju repičarja. Med
vsemi piretroidi je največji učinek delovanja pokazal pripravek Karate Zeon 5 CS (lambdacihalotrin) pri 100 % in 200 % odmerku na lokaciji Pivola.
Najmanjši insekticidni učinek je bil ugotovljen pri 25 % odmerku na lokaciji Pivola pri kar
treh različnih piretroidih (alfa-cipermetrin, beta-ciflutrin, lambda-cihalotrin). Pri istem
odmerku je bil največji učinek delovanja ugotovljen pri piretroidu Decis 2,5 EC
(deltametrin).
Na lokaciji Ljubljana - Polje je bila izmed vseh piretroidov največja povprečna korigirana
smrtnost odraslih osebkov repičarja ugotovljena pri piretroidu Decis 2,5 EC (deltametrin)
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pri 800 % odmerku (81,72 %), najmanjša pa pri piretroidu Bulldock EC 25 (beta-ciflutrin)
pri 25 % odmerku (23,05 %). Na lokaciji Pivola je bila največja povprečna korigirana
smrtnost odraslih osebkov repičarja določena pri pripravku Bulldock EC 25 (beta-ciflutrin)
pri 400 % odmerku (100 %), najmanjša pa pri piretroidu Karate Zeon 5 CS (lambdacihalotrin) pri 25 % odmerku (0,29 %). Na lokaciji Šentjernej pa je bila največja povprečna
korigirana smrtnost odraslih osebkov repičarja pri pripravku Decis 2,5 EC (deltametrin) pri
100 % odmerku (85 %), najmanjša pa pri piretroidu Fastac 100 EC (alfa-cipermetrin) pri 50
% odmerku (44,7 %).

Mavec K. Laboratorijsko preučevanje odpornosti repičarja (Meligethes aeneus …) na piretroide.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Uni. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2017

6

28

POVZETEK

Repičar (Meligethes aeneus) je najpomembnejši škodljivec oljne ogrščice (Brassica napus)
in oljne repice (Brassica rapa) v Sloveniji in v svetu. Največji problem pri zatiranju tega
škodljivca je, da je postal vse bolj odporen proti insekticidom, še posebno proti piretroidom.
Prva omemba odpornosti repičarja je iz konca 60. let prejšnjega stoletja na Poljskem. Danes
je vse več primerov odpornosti omenjenega hrošča, še posebej v srednji Evropi.
Škodo povzročajo odrasli osebki hrošča, in sicer takrat, ko so cvetni brsti še zaprti. Ko pa se
cvetovi, ki so ostali nepoškodovani, odprejo, hrošči škode ne povzročajo več. Takrat je za
oljno ogrščico repičar celo koristen, saj opravlja vlogo opraševalca. Zatiranje škodljivca
moramo opraviti pred cvetenjem, če želimo doseči zadovoljivo učinkovitost. V času cvetenja
pa zatiranje ni več smiselno, pa tudi ni priporočljivo, saj so piretroidi strupeni za čebele.
Poskus smo želeli izvesti z repičarji iz štirih različnih lokacij v Sloveniji, vendar je bila na
eni izmed njih populacija številčno premajhna za laboratorijsko preizkušanje. Razlog za to
so bile po vsej verjetnosti vremenske razmere, ko je v začetku maja prišlo do zametov snega
in ohladitve. Na različnih njivah, posejanih z oljno ogrščico (Brassica napus), smo v
plastične posode nabrali odrasle osebke repičarja. Pri tem smo si pomagali z metuljnico in z
otresanjem cvetov. Hrošče smo v čim krajšem možnem času pripeljali do laboratorija, pri
tem pa niso bili izpostavljeni stresnim dejavnikom, kot sta temperatura ali vlaga. Nato je
sledil še laboratorijski del poskusa, ki smo ga opravljali v Laboratoriju za entomologijo
Katedre za fitomedicino, kmetijsko tehniko, poljedelstvo, travništvo in pašništvo. Hroščke
smo nato s čopičem dali v stekleničke, v vsako po 10 osebkov. V stekleničkah so bili različni
odmerki (25, 50, 100, 200, 400, 800 %) štirih različnih piretroidov (Karate Zeon 5 CS, Decis
2,5 EC, Fastac 100 EC, Bulldock EC 25), v kontroli pa samo voda. Vsako obravnavanje z
insekticidom je bilo ponovljeno trikrat. Kontrolni obravnavanji iz lokacij Ljubljana – Polje
in Pivola sta bili ponovljeni dvanajstkrat, iz lokacije Šentjernej pa šestkrat. Laboratorijski
del poskusa smo opravljali pri sobni temperaturi, obravnavane hroščke pa smo nato dali v
gojitveno komoro pri temperaturi 20 °C in 75 % relativni zračni vlagi ter jih pustili 24 ur. Po
preteku tega časa smo v vsaki steklenički prešteli žive in mrtve hroščke in rezultate zapisali
v temu namenjeno preglednico. S tem je bil poskus zaključen. Nato smo izračunali
povprečno korigirano smrtnost odraslih osebkov hrošča z Abbottovo formulo ter rezultate
prikazali grafično.
Ugotavljamo, da smrtnost škodljivca ni bila pogojena s koncentracijo pripravka in da je bilo
veliko hroščev odpornih proti izbranim piretroidom. Menimo, da se bo odpornost repičarja
pri nas ob uporabi istih (piretroidnih) pripravkov z leti še večala, zato velja več pozornosti
nameniti razvoju in implementaciji alternativnih načinov zatiranja tega škodljivca.
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