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V diplomskem delu smo na podlagi preučitve tuje literature predstavili pojav in
vzroke odpornosti (rezistence) repičarja (Meligethes aeneus [F.]) na sintetične
insekticide. Škodljivec lahko v ugodnih razmerah povzroči veliko gospodarsko
škodo na oljni ogrščici (Brassica napus L. var. napus) in oljni repici (Brassica rapa
subsp. oleifera). Repičar se hrani s cvetnim prahom. Poškodbe dela samo na zaprtih
cvetovih, saj s tem, ko išče cvetni prah, v cvetovih izjeda luknje. V zadnjih letih se
v nekaterih državah Evropske unije že opaža odpornost repičarja na določene
sintetične piretroide. Pojavljajo se osebki, ki brez škode prenesejo koncentracije
aktivnih snovi, ki na večino drugih osebkov iste vrste delujejo smrtno. Nastanek
rezistence je selekcijski proces. Ta se začne, če je v neki populaciji le malo
osebkov, ki imajo dedno določeno majhno občutljivost proti neki aktivni snovi in
zaradi te lastnosti preživijo zatiranje s to snovjo. Pri večkratni uporabi pripravkov
na podlagi te aktivne snovi se v naslednjih rodovih najprej počasi začno kopičiti
dedne zasnove (geni) za odpornost, pozneje pa se sorazmerno hitro izoblikuje
populacija osebkov, v kateri so vsi odporni in jih je mogoče zatreti z zelo visokimi
koncentracijami aktive snovi ali pa sploh ne. V diplomskem delu smo poskušali
raziskati vzroke odpornosti škodljivca in preučiti, kako se je mogoče procesu
odpornosti izogniti ali ga vsaj upočasniti.
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1

UVOD

V diplomskem delu bomo predstavili odpornost repičarja (Meligethes aeneus [F.],
Coleoptera, Nitidulidae) na sintetične insekticide.
Zaradi kratkega razvojnega kroga je repičar sposoben razmeroma hitro razviti odpornost na
sintetične insekticide. Tako insekticid hitro izgubi učinkovitost in potrebno je povečati
odmerek. Da bi se izognili obremenitvam okolja s povečanimi odmerki takšnih
insekticidov, je potrebno iskati ustrezna nova sredstva. Pojav odpornosti ali rezistence je
selekcijski proces. Če ima neka populacija že dedno določeno prilagoditev na manjšo
spremembo v okolju, na primer insekticid, se po več rodovih ob enakem pritisku okolja
selekcijski pritisk toliko poveča, da se začnejo kopičiti genske spremembe za prilagoditev
novemu okolju. Preživijo torej organizmi v populaciji, ki so odporni na spremembe v
okolju (Urek in sod., 2013).
Ker je oljna ogrščica v zadnjih desetletjih postala gospodarsko pomembna poljščina, saj se
prideluje na kar 36 milijonih hektarjev kmetijskih zemljišč, je tudi pojav škodljivcev vse
večji (Kocjan Ačko, 2015). Z ustrezno izbiro kolobarja, odbiro semena za setev,
tretiranjem semena in izbiro ustreznih insekticidov se lahko izognemo hitremu širjenju
repičarja oziroma ga poskušamo zatirati in preprečiti njegov gospodarski pomen takrat, ko
se cvetovi oljne ogrščice še ne odpro (cvetni brsti) in je repičar še posebno škodljiv.
Pozneje oziroma takrat, ko se cvetovi ogrščice odpro, pa repičar lahko prevzame celo
koristno vlogo opraševalca.
Pri zatiranju repičarja je posebno pomemben čas škropljenja. Opraviti ga je potrebno pred
cvetenjem oljne ogrščice zaradi nevarnosti zastrupitve čebel, ki oprašujejo to poljščino.
Trenutno so v Sloveniji registrirani naslednji insekticidi (vsi so piretroidi) za zatiranje
repičarja: Kaiso EG, Karate Zeon 5 CS, Karis 10 CS in Sparvieroki imajo aktivno snov
lambda-cihalotrin, Bulldock EC 25 ima aktivno snov beta-ciflutrin, Poleci, Decis in Gat
Decline imajo aktivno snov deltametrin, Fastac 100 EC vsebuje alfa-cipermetrin in Mavrik
240 vsebuje tau-fluvalinat (FITO-INFO, 2017).
2

OLJNA OGRŠČICA (Brassica napus L. var. napus)

Oljna ogrščica (Brassica napus L. var. napus) je najpomembnejša oljnica iz družine križnic
(Brassicaceae). V zadnjih desetletjih je postala oljna ogrščica v svetu gospodarsko
pomembna poljščina. V Evropski uniji jo pridelujejo v 25 državah; največ v Franciji in
Nemčiji, sledijo Velika Britanija, Poljska, Češka, Romunija, Litva, Madžarska, Slovaška,
Bolgarija, Latvija, Švedska in druge manjše pridelovalke, med katere spada tudi Slovenija
(Kocjan Ačko, 2015).

1

Grubič M. Odpornost repičarja (Meligethes aeneus [F.], Coleoptera, Nitidulidae) na sintetične insekticide.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

Oljna ogrščica je dobro nadomestilo za oljnice toplejših območij, zlasti za sončnico in sojo.
Kmetje v EU prejmejo neposredno plačilo, da pustijo njivo v prahi ali da posejejo eno od
alternativnih poljščin. Povečanje njiv z oljno ogrščico v EU omejuje sporazum Evrope z
Ameriko, saj posamezni kmet ne more dobiti za setev oljne ogrščice več neposrednih plačil
kot za 15 % njiv. Povprečni svetovni pridelek oljne ogrščice je okoli 2 toni semena na
hektar, medtem ko je povprečje v EU 3 t/ha, s hibridnimi sortami pa pridelajo od 4 do 6 ton
semena na hektar. Pomemben delež iz semena stisnjenega ali ekstrahiranega olja zaestrijo
v ogrščični metilni ester, ki je bolj znan kot biodizel – obnovljivi vir energije, ki se
uporablja kot gorivo za pogon motorjev z notranjim izgorevanjem (Kocjan Ačko, 2015).
V svetu pa so največje pridelovalke oljne ogrščice Kitajska, Kanada, Indija, sledijo
evropske države in Avstralija.
2.1 OLJNA OGRŠČICA PRI NAS
Pridelovanje oljne ogrščice na Kranjskem se je začelo konec 18. stoletja v majhnem
obsegu. Pridelki semena so bili od 0,4 do 1,4 t/ha. Podatki o pridelavi vse do devetdesetih
let 20. stoletja niso zanesljivi, ker je oljna ogrščica podobna oljni repici in so jo pri popisu
večkrat zamenjevali (Kocjan Ačko, 2015).
Preglednica 1: Pridelava oljne ogrščice v obdobju 1984-2010 (* ni podatka; cit. po Kocjan Ačko, 2015)
Leto

Površina njiv

Povprečni pridelek

Območje

1984

1.056 ha

do 3 t/ha

okolica Slovenske Bistrice, Novo mesto,
Mengeš, Naklo, Ljubljana

1994

2.278 ha

vsebnost 40-45 % olja v

se širi tudi v Prekmurje, Posavje

semenu; 1.000 do 1.350 l olja/ha
1995

le 269 ha

*

opuščena predelava prej perspektivne
poljščine zaradi dotrajane tehnologije
stiskanja olja in neurejenih cen –
prekinjene pogodbe setve s kmeti

2001

500 ha

*

*

2010

4.000 - 6.000 ha

od 3 do 4 t/ha, večino izvozimo

okolica Slovenske Bistrice, Novo mesto,

v Avstrijo za predelavo v

Mengeš, Naklo, Ljubljana, Prekmurje,

jedilno olje ali biodizel

Posavje

Ogrščica se odlično vključuje v kolobar za ali pred strnimi žiti, stročnicami in krmnimi
rastlinami. Zaradi številnih bolezni, škodljivcev ali enostranske zapleveljenosti posevka
ogrščice ni priporočljivo sejati na isto njivo prej kot na 3 do 4 leta. Manj ugoden
predposevek je koruza, povsem neprimerne pa so vse vrste iz družine križnic: repa, zelje,
koleraba in različne zvrsti pese iz družine metlikovk. Brez dvoma se je treba izogniti setvi
oljne ogrščice v kolobarju s sladkorno peso in obratno. Kombiniranje semena na prehodu
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junija v julij omogoči strniščno setev prosa, ajde, krmnih dosevkov in podorin; za krmo ali
podor lahko izkoristimo tudi osuto seme ogrščice. Zlasti pred setvijo ajde in prosa
počakamo, da pri žetvi osuto seme ogrščice kali, vznikle rastline pa s strniščno obdelavo
zadelamo. Vsekakor je treba najti ravnotežje med gospodarnostjo pridelovanja ogrščice in
dobro kmetijsko prakso ter izdelati tehnologijo, pri kateri bomo strokovno preudarno
izbirali agrotehnična sredstva, mineralna gnojila in fitofarmacevtske pripravke. Opozoriti
velja, da se na začetku pridelave (širjenja) določene kulturne vrste navadno še ne
razbohotijo specifični pleveli in ne pojavijo epifitocijske okužbe ter napadi škodljivcev. Do
težav pa pride postopoma, z leti in hitreje, čim bolj ozek je kolobar (Kocjan Ačko, 2015).
2.2 KLASIFIKACIJA OLJNE OGRŠČICE
Oljno ogrščico uvrščamo v naslednje sistematske kategorije:
kraljestvo: Plantae (rastline),
deblo: Magnoliophyta (kritosemenke),
razred: Magnoliopsida (dvokaličnica),
red: Brassicales,
družina: Brassicaceae (križnica),
rod: Brassica (kapus, repa, ogrščica),
vrsta: B. napus,
podvrsta: B. napus subsp. napus.

Slika 1: Oljna ogrščica v času cvetenja v Brežicah - Trnje
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2.3 MORFOLOGIJA OLJNE OGRŠČICE
Seme oljne ogrščice požene pri kalitvi vretenasto korenino, s katero se pozneje rastlina
zasidra v tleh. Po vzniku dveh ledvičastih kličnih listov se do jeseni oblikuje od pet do
deset pravih listov. Konec februarja ali marca se čez zimo odmrli listi nadomestijo z
novimi, začne se intenzivna rast in hiter prehod v steblenje (Kocjan Ačko, 2015).
Gladki modrozeleni ogrščični listi so podobni listom kavle – spodnji, lirasti z izrezanimi
ploskvami in gladkim do nazobčanim robom so pecljati, srednji in zgornji listi pa so
kopjasti in sedeči, brez pecljev in deloma objemajo steblo. Okroglo zelnato steblo doseže
višino od 80 do 140 centimetrov. V odvisnosti od dednih lastnosti sorte in gostote setve na
višini od 40 do 80 centimetrov poženejo stranski stebelni poganjki (Kocjan Ačko, 2015).
Cvet sestavljajo štirje čašni listi, štirje zlato rumeni venčni listi, en pestič in šest prašnikov,
od katerih so štirje notranji daljši, dva zunanja pa krajša. Pogosto je tudi pestič daljši ali
krajši od prašnikov, torej je za cvetove značilna raznovrstnost ali heterostilija, ki
preprečuje samolastno oprašitev. Na cvetnem dnu so štirje medovniki. Glavne opraševalke
so čebele, ki se jih pri srkanju medičine oprijemlje cvetni prah, ki ga raznesejo na sosednje
cvetove. Ozimna ogrščica začne cveteti konec aprila in cveti približno en mesec, to je do
konca maja. V grozdastem socvetju ogrščice najprej zacvetijo zgornji cvetovi, potem
spodnji. Po tej lastnosti jo v obdobju cvetenja najlažje ločimo od repice, ki ima zaprte
cvetove nad odprtimi. Na rastlini zacveti do 2000 cvetov, proti koncu cvetenja postane
socvetje vse bolj rahlo. V nasprotju s strokom, zbirnim plodom stročnic, se pri križnicah
oblikuje lusk. Strok se odpira po trebušnem šivu, lusk pa po obeh, trebušnem in hrbtnem
šivu. Dozoreli luski pri ogrščici se postavijo pravokotno na steblo. V lusku ogrščice,
dolgem od 5 do 10 centimetrov, je v dveh vrstah s predelno steno od 20 do 30 semen.
Barva semena s premerom od 1,8 do 2,8 milimetra je pri ogrščici modročrna, medtem ko je
seme repice rdečečrno in drobnejše od ogrščičnega. Pod povečevalnim steklom imajo
semena ogrščice fino pikčasto do slabo mrežasto površje, seme repice pa je izrazito
mrežasto. Pri nekaterih novejših, kanadskih sortah oziroma hibridih ogrščice je semenska
lupina rumena (Kocjan Ačko, 2015).
Oljno ogrščico pospravimo z žitnim kombajnom v toplejših območjih Slovenije
(Prekmurje, Štajerska, Primorska) konec junija, v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem pa v
prvi dekadi julija, ko je vlažnost semena pod 20 %. Seme dosušimo na 8-10 % vlažnost in
pazimo na temperaturo sušenja, ki naj zaradi vsebnosti maščobe ne preseže 40 °C. Danes
izbiramo sorte s čim manjšo vsebnostjo zdravju škodljivih snovi, kot so eruka kisline,
zanemarljivo vsebnost glukozinolatov in zmanjšano vsebnost sicer zaželene trikrat
nenasičene linolenove kisline, ki pa zmanjša obstojnost olja pri shranjevanju (Kocjan
Ačko, 2015).

4

Grubič M. Odpornost repičarja (Meligethes aeneus [F.], Coleoptera, Nitidulidae) na sintetične insekticide.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

2.4 ŠKODLJIVCI OLJNE OGRŠČICE
Poleg repičarja, ki ga obravnavamo v diplomski nalogi, se na oljni ogrščici pojavljajo še
nekateri drugi škodljivci, ki so navedeni v nadaljevanju tega poglavja.
2.4.1 Kapusovi bolhači (Phyllotreta spp.)
Že z imena je razvidno, da škodljivci zajedajo vse kapusnice, oljno ogrščico, redkev,
redkvico in številne divje križnice. Obstaja več vrst bolhačev. Nam najbolj znani so veliki
progasti bolhač in črni kapusov bolhač. V dolžino merijo 1,8 do 3 mm. Hroščki čez zimo
prespijo na robovih njiv, živih mejah in ob robovih gozdov pod listjem. Spomladi odidejo
iz prezimovališč in se hranijo na plevelih. Ko temperatura zraka naraste na 21 °C in več, se
začno mali hrošči razseljevati. Najraje poiščejo zelje in druge kapusnice. Hroščki naredijo
luknje v listih, ob množičnih pojavih pa celo golobrst. Samičke odložijo jajčeca v zemljo
ali na spodnjo stran listov. Po pretečenih 2 do 3 tednih se zabubijo v tleh, julija in avgusta
zrastejo že novi hroščki, ki lahko zelo škodijo oljni ogrščici in repici, pozneje pa si zopet
najdejo prezimovališče (Vrabl, 1992).
2.4.2 Repični kljunotaj (Ceutorhynchus napi Gyllenhal)
Pri nas je to dokaj pogost in pomemben škodljivec oljne ogrščice. Hrošč je dolg 3,2 do 4
mm. Je črne barve, ker pa ima telo obdano s sivimi luskicami, je videti sivkast. Glava je
podaljšana v izrazit rilček, ki je zvit navzdol. Ličinka je brez nog z rjavo glavo, malo zavita
in rumenkasto bele barve. Hrošči prezimijo v zemlji lanskih posevkov oljne ogrščice.
Spomladi se pojavijo, ko se zemlja v globini 2 cm segreje na 6 stopinj, zrak pa na 9 do 12.
Pri temperaturah nad 12 °C so živahni in letajo na večje razdalje ter iščejo polja oljne
ogrščice. Dopolnilno se hranijo z listjem, v katerega izjedajo luknjice. Po štirinajstdnevni
prehrani začno samice odlagati jajčeca v stebelca tik pod vrhom luknjice, ki jih zvrtajo z
rilčkom. Snovi, ki jih samica izloči skupaj z jajčeci, povzročijo šiškaste izrastke, razpoke
in skrivenčnost napadenih rastlin (Vrabl, 1992).
2.4.3 Repna grizlica (Athalia rosae [L.])
Repna grizlica je znan škodljivec oljne ogrščice. Pagosenice te grizlice grizejo listje in
kadar se preveč namnožijo, lahko povzročijo tudi golobrst. Osica meri v dolžino 6 do 8
mm, ima rumen do oranžno rumen zadek in je čokatega telesa. Pagosenica je najprej siva
do sivkasto zelene barve, starejša je na hrbtu temno zelena do črna, po trebuhu pa siva.
Dorasla doseže dolžino 16 do 18 mm (Vrabl, 1992).
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2.4.4 Strune (Agriotes spp.)
Strune imenujemo drobne ličinke hroščkov pokalic, ki imajo podolgovato čvrsto telo, ki je
valjaste oblike. So zlatorumene barve. Dolžina telesa je 15 do 30 mm, odvisno od starosti
in vrste. So vsejede, hranijo se s številnimi rastlinami, nekatere tudi s hrano živalskega
izvora. Najprej, prvo leto starosti se hranijo s humusnimi delci, v drugem letu pa s
podzemnimi deli rastlin. Hitro lahko prizadenejo rastline z redkim sklopom, med katere
spadajo okopavine. Posledica množičnega napada strun je lahko popoln propad posevka.
Pri napadu na malo večje rastline se zmanjša le pridelek. Hroščki se hranijo z listjem, zlasti
pa s cvetnim prahom. So temne barve in merijo v dolžino 7 do 15 mm (Vrabl, 1992).
2.4.5 Drugi škodljivci
Pozimi povzročajo škodo na posevkih oljne ogrščice tudi zajci (Lepus europaeus Pallas) in
srne (Capreolus capreolus L.) z objedanjem listov. Če so pri tem temeljiti, lahko posevek
povsem uničijo. Da oljna ogrščica zori, pa opozarjajo tudi ptiči (Aves), ki lahko tik pred
žetvijo s kljuvanjem semen iz luskov močno zmanjšajo pridelek (Kocjan Ačko, 2015).
2.5 PLEVELI V POSEVKIH OLJNE OGRŠČICE
Najpogostejši pleveli v posevkih oljne ogrščice so žita (Poaceae), navadni srakoperec
(Apera spica-venti [L.] PB.), ljuljke (Lolium spp.), latovke (Poa spp.), smolenec (Galium
spp.), navadni plešec (Capsella bursa-pastoris [L.] Medicus), njivski slak (Convolvulus
arvensis L.), navadni gabez (Symphytum officinale L.), plazeča pirnica (Elytrigia repens
[L.] Desv. Ex Nevski), krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis [L.] Scop.), ščir
(Amaranthus spp.) in navadna kostreba (Echinochloa crus-galli [L.] PB.). Med najbolj
škodljivimi pleveli so vse druge vrste križnic, zlasti repica (Brassica napus L.) in gorjušica
(Sinapis arvensis), ker zmanjšajo kakovost in količino olja v semenu, zato moramo izbrati
za setev čim manj zapleveljeno njivo.
2.6

OKVIRNI NAČRT VARSTVA OLJNE OGRŠČICE PRED ŠKODLJIVIMI
ORGANIZMI

Za zatiranje škodljivcev, povzročiteljev bolezni in plevelov v oljni ogrščici je na voljo
veliko sintetičnih pripravkov, seveda pa mora biti osnovna skrb kmeta, da spremlja svoje
posevke in glede na potrebe izbira ustrezna sredstva.
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Preglednica 2: Okvirni načrt varstva oljne ogrščice (BASF, 2012)
Varstvo

Razvojni stadij – teden v letu

Letni čas

Prehrana z mikroelementi

14.-18. teden in/ali 30.-53. teden

jesen/pomlad

Varstvo pred škodljivci

10.-18. teden in/ali 30.-53. teden

jesen/pomlad

Varstvo pred boleznimi

14.-18. teden in/ali 30.-50. teden

jesen/pomlad

Osnovno zatiranje plevela

10.-13. teden

jesen

Korekcijsko zatiranje plevela

11.-18. teden in/ali 30.-55. teden

jesen/pomlad

(trave, samosevno žito)

3

REPIČAR (Meligethes aeneus [F.], Coleoptera, Nitidulidae)

Repičar je najbolj razširjen škodljivec v oljni ogrščici, saj lahko pridelek semena zmanjša
tudi za več kot 50 % (Kocjan Ačko, 2015).
3.1 KLASIFIKACIJA REPIČARJA
Po uveljavljeni sistematiki uvrščamo repičarja v naslednje sistematske kategorije:
kraljestvo: Animalia (živali),
deblo: Arthropoda (členonožci),
razred: Insecta (žuželke),
red: Coleoptera (hrošči),
podred: Polyphaga (vsejedi hrošči),
družina: Nitidulidae (sijajniki),
rod: Meligethes,
vrsta: Meligethes aeneus [F].

Slika 2: Odrasli osebek repičarja pri hranjenju s cvetnim prahom v cvetu oljne ogrščice (Seidenglanz in sod.,
2015).

7

Grubič M. Odpornost repičarja (Meligethes aeneus [F.], Coleoptera, Nitidulidae) na sintetične insekticide.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

3.2 ŽIVLJENJSKI KROG REPIČARJA
Hrošč (slika 2) je dolg od 2 do 3 mm, je eliptične oblike in modrikasto zelene barve. Ime je
dobil po kovinskem lesku krovnih kril. Tipalki sta sestavljeni iz treh členkov. Odrasel
hrošč preživi čez poletje in zimo v tleh, živih mejah, travnikih in gozdovih. Iz tal pride
spomladi, ko se tla ogrejejo na 8 °C in zrak na 12 °C. Ker se vsako leto drugače segrevajo
tla, se tudi repičar pojavlja ob precej različnem času. Vendar pa poljedelcu to ne pomaga
dosti, ker ta temperatura dokaj ozko sovpada s pojavom prvih cvetnih popkov ozimne
ogrščice (stadij D1). Hrošči se hranijo s cvetnim prahom in prašniki še zaprtih cvetov, ki jih
s tem poškodujejo. Približno tri tedne po prvem naletu repičarja začnejo samice odlagati
jajčeca na cvetne popke. Iz njih se razvijejo ličinke, ki žrejo cvetni prah popkov in pri tem
poškodujejo cvet (Tanjšek, 1986).

Slika 3: Stadiji brstenja pri oljni ogrščici in kritična števila repičarja pri različnih stadijih ogrščice: D1
(razvojna faza 50 po BBCH, 0,8-1 repičar na terminalni cvet), D2 (razvojna faza 53 po BBCH, 1-1,5
repičarja na terminlni cvet), E (razvojna faza 55 po BBCH, 2-3 repičarji na terminalni cvet), F1 (razvojna
faza 60 po BBCH, začetek cvetenja, konec nevarnosti) (Gotlin Čuljak in sod., 2013).

Ličinke so svetlo rumene, le glavo imajo temno rjavo. Imajo tri pare nog tako kot bolhač.
V zadnji fazi razvoja se spustijo na talno površje, kjer se zabubijo in po nekaj tednih se
preobrazijo v odrasle hrošče. Ti se hranijo s cvetnim prahom zadnjih popkov in cvetov ali
pa preletijo na druge gostitelje (križnice, sončnice itd.). Zatem gredo spet v tla, kjer
mirujejo (diapavza) do začetka naslednje pomladi.

Slika 4: Razvojni stadiji repičarja: jajčece, ličinka, imago (Gotlin Čuljak in sod., 2013)

Repičar lahko naredi občutno škodo, če se množično pojavi še pred cvetenjem ogrščice.
Takrat lahko poškoduje večino popkov, če ga ne zatremo z insekticidom. Največjo škodo
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lahko pričakujemo, če se pojavi sredi aprila, razvoj ogrščice pa zaradi hladnega ali suhega
vremena zastane v stadiju popkov (D).
3.3 ZATIRANJE
Pri zatiranju je najpomembnejše spremljanje posevkov, pomeni štetje hroščev in ocena
dinamike odpiranja cvetov oljne ogrščice. Škropljenje lahko izvedemo najpozneje tik pred
začetkom cvetenja. Zelo pomembna je pazljivost zaradi čebel, ki oprašujejo cvetove oljne
ogrščice. Količino hroščev ugotavljamo tako, da jih ujamemo v rumene posode (slika 5), ki
so napolnjene z vodo, ali pa tako, da preštejemo število hroščkov na vejah socvetja
ogrščice. Prag škodljivosti je presežen, kadar sta v povprečju na rastlini 1- 2 osebka v času
odpiranja brstov (brsti so zavarovani z lističi), 2–3 osebki v času nabreklih cvetnih brstov
(popkov) ali 4–6 osebkov na rastlino v času, ko je le še nekaj dni pred razcvetanjem prvih
cvetov (Agroruše, 2012).

Slika 5: Rumene lovne posode za spremljanje populacijske dinamike odraslih osebkov repičarja (Gotlin
Čuljak in sod., 2013).
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4 ODPORNOST REPIČARJA NA SINTETIČNE INSEKTICIDE
4.1 SPLOŠNO
Uvedba sintetičnih insekticidov kot metode varstva rastlin v zadnjih 60-ih letih je privedla
do razvoja odpornosti številnih škodljivih žuželk. V našem primeru podrobneje
analiziramo odpornost repičarja na sintetične insekticide, predvsem piretroide. Osnovna
naloga agrarno kemijskih tehnologij je najti način za zmanjšanje tveganja razvoja
odpornosti škodljivcev v skladu s standardi varstva okolja.
O odpornosti repičarja na piretroide strokovna literatura poroča že od leta 1999. Začetna
poročila navajajo, da se je v severovzhodni Franciji prvič pojavila odpornost škodljivca na
piretroide in se v naslednjih letih razširila na druge države v Evropi. Preiskave
mehanizmov odpornosti repičarja so v glavnem ugotovile okrepljeno presnovo s P450
monoksigenazami kot glavnim mehanizmom odpornosti tega škodljivca na piretroide
(IRAC, 2017).
Izsledke raziskav rezistence repičarja na piretroide lahko vidimo na sliki 6, ki prikazuje
občutljivost repičarja v Evropi leta 2015 (IRAC, 2017).
Odpornost
repičarja:
Zelo odporen
Odporen
Zmerno
odporen
Dovzeten
Zelo dovzeten

Slika 6: Dovzetnost repičarja na piretroid lambda-cihalotrin (0.075 µg/cm²) (IRAC, 2016). Legenda: Belarus
– Belorusija; Czech Republic – Češka; Denmark – Danska; Estonia – Estonija; France – Francija; Germany
– Nemčija; Hungary – Madžarska; Lithuania – Litva; Norway – Norveška; Poland – Poljska; Sweden –
Švedska, UK – Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.
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4.2 PIRETROIDI
Piretroidni insekticidi so poseben kemični razred aktivnih sestavin, ki jih najdemo v
številnih sodobnih insekticidih za zatiranje škodljivcev. Že pri majhnih odmerkih so za
večino žuželk smrtni. Spadajo med strupe, ki vplivajo na živčni sistem. Za sesalce niso
zelo toksični. Sintetični piretroidi so zelo toksični za ribe, zato je pomembno pazljivo
ravnanje z njimi, še posebno ob vodah. Zaradi repelentnega delovanje so manj nevarni za
čebele. Na istem zemljišču se lahko uporabljajo le do dvakrat letno. Pri visokih
temperaturah imajo slabšo učinkovitost, ker hitro izhlapijo (Fito-info, 2017).
Piretroidi natrijeve kanale inaktivirajo na molekulski ravni. V nevronih za kalij povečujejo
propustnost membran. To okrepi vzdraženost motoričnih in senzoričnih nevronov. Med
piretroide uvrščamo naslednje aktivne snovi: cipermetrin, deltametrin, resmetrin, teflutrin,
tetrametrin, esfenvalerat, fenvalerat, permetrin, piperonil, butoksid, piretrin, akrinatin,
aletrin, alfa-cipermetrin, bifentrin, bioresmetrin, beta-ciflutrin, lambda-cihalotrin (FITOINFO, 2008).
V Sloveniji so registrirane naslednje aktivne snovi iz skupine piretroidov:
-

Alfa – cipermetrin,
Deltametrin,
Beta – ciflutrin,
Tau – fluvalinat,
Lambda - cihalotrin

4.2.1 Alfa-cipermetrin
Alfa-cipermetrin uvrščamo med kontaktne in želodčne insekticide širokega spektra. Deluje
v majhnih koncentracijah. Uporablja se za zatiranje odraslih osebkov škodljivcev in ličink.
Ima dobro začetno in dolgotrajno delovanje (Trkulja in sod., 2011).
Pri nas je za zatiranje repičarja registrirano sredstvo Fastac 100 EC (10 % alfacipermetrin), ki se v oljni ogrščici uporablja v odmerku 0,1 L/ha (1,0 ml na 100 m2) (Fitoinfo, 2017). S sredstvom lahko na istem zemljišču rastline tretiramo največ dvakrat v rastni
dobi. Sredstvo je nevarno za čebele. Uporabimo ga, ko je presežen prag škodljivosti, pri
čemer je potrebno upoštevati karenco. Karenca za oljno ogrščico je 49 dni. Ne priporoča se
tretiranje s pripravkom nad 25 °C (FITO-INFO, 2017).
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4.2.2 Deltametrin
Deltametrin je piretroid, ki deluje dolgotrajno in hitro. Spada med želodčne in dotikalne
strupe, ki so učinkoviti že v majhnih odmerkih. Strupen je za ljudi, toplokrvne živali in ribe
ter čebele (Maček in Kač, 1990).
V preglednici 3 so navedeni insekticidi z aktivno snovjo deltametrin, ki so v Sloveniji
registrirani za zatiranje repičarja na oljni ogrščici.
Preglednica 3: Insekticidi z aktivno snovjo deltametrin, ki so v Sloveniji registrirani za zatiranje repičarja na
oljni ogrščici (FITO-INFO, 2017).
Pripravek

% aktivne snovi

Karenca pri oljni ogrščici (dni)

Priporočeni odmerek

Decis 2.5 EC

2,5

45

0,3 L/ha

Decis 100 EC

10

45

75 mL/ha

Poleci

2,5

45

0,3 L/ha

Gat decline

2,5

45

0,3 L/ha

Pripravki se uporabljajo z 300 do 400 L vode na ha. Zaradi možnosti nastanka rezistence
na insekticide iz omenjene skupine se sme sredstva na podlagi aktivnih snovi lambdacihalotrin, deltametrin, beta-ciflutrin in alfa-cipermetrin na istem zemljišču uporabiti
največ enkrat v rastni dobi (FITO-INFO, 2017).
4.2.3 Beta-ciflutrin
Beta-ciflutrin je piretroid četrte generacije, ki ima široko paleto delovanja. Je kontaktni in
želodčni insekticid z zelo hitrim začetnim delovanjem (Trkulja in sod., 2011).
Bulldock EC 25 (2,5 % beta-ciflutrin) je preparat, ki je v Sloveniji registriran za zatiranje
repičarja. Predpisan odmerek je 0,3 do 0,5 L/ha. Pripravek ne sme priti v kontakt z
vodnimi izviri, vodnjaki, vodotoki. Uporaba je dovoljena vsaj 15 m od voda 1. in 2. reda.
Karenca za oljno ogrščico je 30 dni (FITO-INFO, 2017).
4.2.4 Tau-fluvalinat
V Sloveniji je dovoljena uporaba pripravka Mavrik 240 EW (24 % tau-fluvalinat), ki ga v
oljni ogrščici uporabimo v odmerku 0,2 L/ha. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi
največ enkrat v rastni dobi. Uporaba tega sredstva je dovoljena le s traktorskimi
škropilnicami in pršilniki. Prepovedana je uporaba z ročnimi oziroma nahrbtnimi
škropilnicami in pršilniki. Karenca za oljno ogrščico je 56 dni (FITO-INFO, 2017).
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4.2.5 Lambda-cihalotrin
Lambda-cihalotrin je piretroid četrte generacije z zelo širokim spektrom delovanja (Trkulja
in sod., 2011).
V preglednici 4 so navedeni insekticidi z aktivno snovjo lambda-cihalotrin, ki so v
Sloveniji registrirani za zatiranje repičarja na oljni ogrščici.
Preglednica 4: Insekticidi z aktivno snovjo lambda-cihalotrin, ki so v Sloveniji registrirani za zatiranje
repičarja na oljni ogrščici (FITO-INFO, 2017).
Pripravek
% aktivne snovi
Karenca pri oljni ogrščici (dni) Priporočeni odmerek
Kaiso EG

5

28

150 g/ha

Karate zeon 5 CS

5

28

0,15 L/ha

Karis 10 CS

10

42

75 mL/ha

Sparviero

10

28

0,075 L/ha

4.3 RAZISKAVE
V nadaljevanju bodo predstavljeni znanstveni izsledki o rezistenci repičarja na lambdacihalotrin na Češkem in Slovaškem med letoma 2012 in 2013 ter na in rezistenci repičarja
na Hrvaškem.
4.3.1 Odpornost repičarja na lambda-cihalotrin na Češkem in Slovaškem med
letoma 2012 in 2013
Leta 2007 je bila ugotovljena rezistenca repičarja na piretroide na Češkem (Seidenglanz in
sod., 2015). Ni sicer mogoče trditi, da se odpornost na navedenem območju ni pojavila že
prej, a pred tem ta tema še ni bila podrobneje preučevana.

Slika 7: Prostorska razporeditev odpornih populacij repičarja na Češkem in Slovaškem v letih 2012 (zgoraj)
in 2013 (spodaj) (Seidenglanz in sod., 2015)

13

Grubič M. Odpornost repičarja (Meligethes aeneus [F.], Coleoptera, Nitidulidae) na sintetične insekticide.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

V letih 2012 in 2013 je bila izvedena raziskava odpornosti repičarja na piretroid lambdacihalotrin na Češkem in Slovaškem. Raziskava je bila narejena z uporabo metode IRAC,
številka 011. V letu 2012 je bilo testiranih 93 populacij, leto pozneje pa 82 populacij
škodljivca. Vzorci repičarja so bili odvzeti iz različnih njiv na Češkem in Slovaškem. V
večini primerov so bili repičarji nabrani na posevkih ozimne oljne ogrščice, v nekaterih
primerih na jari oljni ogrščici, nekaj vzorcev pa je bilo nabranih na njivah z makom in
gorjušico. Repičarji so bili nabrani od aprila do julija.
V laboratorijskih razmerah so bili repičarji nato izpostavljeni 5 različnim koncentracijam
lambde-cihalotrina:
- 0 g a.s./ha (negativna kontrola),
- 0,3 g a.s./ha,
- 1,5 g a.s./ha,
- 7,5 g a.s./ha (evropska priporočena doza) in
- 37 g a.s./ha.
Poskus je bil ponovljen trikrat. V stekleničkah je bila aktivna snov lambda-cihalotrin v
različnih koncentracijah. V vsako stekleničko so dali 10 repičarjev in skrbno zapisali kraj
izvora repičarjev. Stekleničke s hrošči so bile položene v konstantno okolje (18±2 °C,
razmerje med svetlobo in temo 16 ur : 8 ur). Po 24 urah so prešteli število živih in mrtvih
osebkov. Te so stresli na papir z narisanim krogom s premerom 19 cm. Hrošči, ki so v eni
minuti zapustili krog, so bili določeni za žive, tisti pa, ki kroga niso uspeli zapustiti, so bili
določeni za mrtve. Učinkovitost je bila nato izračunana po Abbottovi formuli (Abbott,
1925). Povprečni skupni odstotek smrtnosti za koncentracijo 7,5 g. a.s./ha je bil v letu 2012
60,95 %, v letu 2013 pa 61,36 %.
Preglednica 5: Klasifikacija populacij repičarja po PRI (piretroidni rezistenčni indeks) v poskusih na Češkem
in Slovaškem z lambda – cihalotrinom v letih 2012 in 2013.
Leto
2012 (CZ + SK)

PRI 1
0.00

PRI 2
1.08

PRI 3
11.83

PRI 4
55.91

PRI 5
31.18

2012 (CZ)
2012 (SK)
2013

0.00
0.00
0.00

1.21
0.00
0.00

4.82
70.00
7.32

59.04
30.00
65.85

34.94
0.00
26.83

PRI 1 so osebki, ki so zelo dovzetni na sintetične insekticide. Pri njih je povprečna stopnja
umrljivosti 100 % tako pri koncentraciji 7,5 g a.s./ha kot pri koncentraciji 1,5 g a.s./ha. PRI
2 so osebki, ki so dovzetni na sintetične insekticide, pri njih pa je stopnja umrljivosti 100
% pri 7,5 g a.s./ha, pri 1,5 g a.s./ha pa je le ta že nekoliko nižja. PRI 3 so osebki, ki so
zmerno odporni na sintetične insekticide, in sicer je pri koncentraciji 7,5 g a.s./ha
umrljivost od 90 do 99,9 %. PRI 4 osebki spadajo med odporne populacije. Pri 7,5 g a.s./ha
je njihova umrljivost 50-89,99 %. Pri PRI 5, kamor spadajo zelo odporne populacije, pa je
pri 7,5 g a.s./ha umrljivost osebkov pod 50 %.
Iz rezultatov navedene raziskave je razvidno, da je stopnja odpornosti repičarja na lambdacihalotrin na Češkem visoka, podobna kot v Nemčiji, saj sta si državi precej podobni po
površini, posejani z oljno ogrščico, intenzivnosti škropljenja in razvojem rastlin. V Češki
republiki so se glavne spremembe na področju odpornosti repičarja na piretroide zgodile
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leta 2012. V Nemčiji so takrat odporne in zelo odporne populacije škodljivca predstavljale
kar 98,5 % vseh populacij, na Češkem pa 93,98 %. Na Slovaškem so v letu 2012 vsi
preučeni osebki spadali med zmerno odporne in odporne. To nam pove, da tam stanje še ni
takšno kot na Češkem. Glede na dobljene rezultate pa bo potrebna sprememba v načinu
zatiranja repičarja tudi na Slovaškem, sicer se bodo tudi tam v prihodnje začeli pojavljati
zelo odporni osebki.
4.3.2 Odpornost repičarja na piretrode na Hrvaškem
Tudi na Hrvaškem so poljedelci že v letih 2007 in 2008 opozorili na zmanjšanje
učinkovitosti piretroidov pri zatiranju repičarjev na oljni ogrščici. Med letoma 2013 in
2014 pa so izvedli raziskavo po metodi IRAC, številka 011. Uporabljena je bila aktivna
snov lambda-cihalotrin. Rezultati testiranja so pokazali, da so populacije repičarja na
Hrvaškem odporne na navedeni insekticid (Gotlin Čuljak in sod., 2015).
Preglednica 6: Velikost raziskovanega vzorca repičarja na Hrvaškem
leto

število populacij

število lokacij

velikost raziskave

2013
2014

19
52

19
52

7 občin
12 občin

Populacija:
odporna
zmerno
odporna
zelo dovzetna
Slika 8: Prostorska razporeditev odpornih populacij repičarja v dvanajstih hrvaških občinah
(Gotlin Čuljak in sod., 2015)

V raziskavi na Hrvaškem so repičarje nabirali tako, da so jih otresli s cvetov in jih v
entomoloških kletkah prenesli v laboratorij. Za vsako lokacijo so bili osebki posebej
evidentirani.
V stekleničke so dali različne koncentracije lambda-cihalotrina:
- 0,075 µg/cm2 (priporočena doza 7,5 g/ha),
- 0,015 µg/cm2 (20 % od priporočene doze).
Poskus so ponovili dvakrat. Stekleničke z lambda-cihalotrinom so postavili na vrtljivi valj,
da bi se aktivna snov enakomerno razporedila po površju notranjega dela stekleničk.
Entomološke kletke so postavili na sonce, da so repičarji postali aktivni, nato pa so jih s
pomočjo aspiratorja vstavili v stekleničke s pripravljenimi koncentracijami aktivnih snovi.
V vsako stekleničko so vstavili 10 odraslih hroščev. Po 24 urah so ugotavljali število živih
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in mrtvih osebkov. Te so stresli na papir z narisanim krogom premera 15 cm. Ugotavljanje
smrtnosti je bilo izvedeno na svetlobi, da je bilo bolje vidno gibanje preživelih žuželk.
Hrošči, ki so prišli v eni minuti iz kroga, so bili določeni za žive, tisti pa, ki v tem času tega
niso zmogli, so bili določeni za mrtve.
Testirane populacije repičarja so glede na občutljivost na lambda-cihalotrin uvrstili v 5
razredov (preglednica 7): zelo dovzetna, dovzetna, zmerno odporna, odporna in zelo
odporna.
Preglednica 7: Razredi občutljivosti žuželk na insekticide (IRAC, 2017)
Koncentracija (lambdacihalotrin)
0,075 µg/cm2
100 %
20 %
100 %
20 %
100 %
100 %
100 %

Učinkovitost

Razredi
občutljivosti

Ocena

100 %
100 %
100 %
< 100 %
< 100 % do ≥ 90 %
< 90 % do ≥ 50 %
< 50 %

zelo dovzetna

1

dovzetna

2

zmerno odporna
odporna
zelo odporna

3
4
5

Slika 9: Populacije repičarjev iz Hrvaške v entomoloških kletkah (Gotlin Čuljak in sod., 2015)

Slika 10: Enakomerna razporeditev aktivne snovi po površju notranjega dela stekleničk na vrtljivem valju
(Gotlin Čuljak in sod., 2015)
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Slika 11: Štetje živih in mrtvih odraslih osebkov repičarja po izpostavitvi lambda-cihalotrinu (Gotlin Čuljak
in sod., 2015)

Rezultati raziskave odpornosti repičarja na piretroide v letih 2013 in 2014 so pokazali, da
so bile le štiri populacije repičarjev dovzetne na lambda-cihalotrin, 25 zmerno odpornih in
23 odpornih ali drugače, 7,7 % testiranih populacij repičarja je bilo dovzetnih na aktivno
snov in 92,3 % populacij je bilo zmerno odpornih do odpornih na piretroide. Iz rezultatov
je razvidno, da se na vseh predelih na Hrvaškem, kjer pridelujejo oljno ogrščico, pojavlja
odpornost repičarja na lambda-cihalotrin, zato bo potrebno razviti antirezistenčno
strategijo.
Rezultati raziskave tudi kažejo, da bodo pridelovalci oljne ogrščice morali spremeniti način
zatiranja repičarja kot najpomembnejšega škodljivca te poljščine. To ne pomeni, da bodo
morali piretroide čisto umakniti iz uporabe, ampak, da bodo morali uporabljati tudi druge
pripravke, ki delujejo na podlagi drugih aktivnih snovi. Takšni so na primer pimetrozin,
kombinacija tiakloprida in deltametrina ter klorpirifosa in cipermetrina. Dobre rezultate pri
zmanjševanju populacij repičarja kaže tudi sejanje privabilnih rastlin v trakovih ob daljših
stranicah njiv z oljno ogrščico. Po zdajšnjih dognanjih bi na 1 ha morali imeti dodatnih 15
% zemljišča za privabilne rastline (ista kultura - oljna ogrščica, le da ni škropljena), nato
pa bi se % netretiranih (neškropljenih) površin zmanjševal (Gotlin Čuljak in sod., 2015).
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Slika 12: Lovni pasovi v oljni ogrščici med rastno dobo (a, b – jeseni; d, e pred cvetenjem; c – pred žetvijo;
Gotlin Čuljak in sod., 2015)

5 SKLEPI
Sposobnost narave in živih bitij je neprecenljiva. Slednja pogosto zmorejo razviti
neverjetno odpornost navkljub mogočni fitomedicini, ki jo razvija človek. Znanje človeka
in želja po odkrivanju novih kemičnih sredstev je vedno na tehtnici z varstvom okolja. Že
zdavnaj so ljudje mislili na to in z ustreznimi ukrepi za varovanje okolja urejali
problematiko z zakonskimi predpisi.
Odpornosti ni mogoče čisto preprečiti (v resnici ravno prilagodljivost ohranja živa bitja na
našem planetu), lahko pa jo upočasnimo, pri čemer si pomagamo s številnimi ukrepi. Med
pomembnejše štejemo (Urek in sod., 2013):
1. uporabo aktivnih snovi, ki v manjšem obsegu povzročajo rezistenco,
2. uporabo kombiniranih pripravkov, ki vsebujejo aktivne snovi z različnimi mehanizmi
delovanja. Ta pot je toliko bolj obetavna, kolikor manjša je verjetnost nastanka
multirezistence pri zelo različnih aktivnih snoveh. Raziskave so pokazale, da se
odpornost pri uporabi kombiniranih pripravkov pojavi počasneje, kot pa če uporabljamo
najprej eno snov, nato pa še drugo, kolikor dolgo moremo,
3. menjavo sredstev z različnimi načini delovanja. Ta možnost se v praksi uporablja v
velikem obsegu, ker je lažje izvedljiva kot ukrep pod 2. omenjeno; nekaterih sredstev ne
smemo mešati med seboj ali pa se pojavijo druge težave,
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4. dodajanje »antirezistentov« ali »sinergistov«, ki na ustreznem mestu posežejo v
delovanje sredstva in npr. preprečujejo njegovo inaktivacijo v organizmu škodljivca.
Snovi te vrste so znane za zmanjšanje odpornosti proti DDT; pri odpornih škodljivcih,
ki v povečanem obsegu s pomočjo DDT-dehidroklorinaze razgrajujejo DTT do DDE,
zmanjšujejo to razgraditev. Za organske fosforjeve estre in karbamate so znani
antirezistenti, ki ovirajo hidrolitično cepljenje in s tem inaktiviranje teh spojin. Z
dodatkom antirezistentov k ustreznim insekticidom je sicer mogoče že odporne
populacije začasno bolje zatirati, načelno pa trajna odprava odpornosti tako ni mogoča,
ker se ta prav tako lahko pojavi tudi proti tem dodatkom oz. kombinacijam,
5. omejitev uporabe fitifarmacevtskih sredstev za zares nujno potrebne primere, to pomeni
za uporabo ob biotično najugodnejšem času, nikakor pa ne, preden ni dosežen prag
gospodarske škodljivosti ali prag zatiranja,
6. zmanjšanje koncentracij in količine škropiva ter dopolnitev kemičnega zatiranja z
drugimi postopki (uporaba tretiranega semena, selekcioniranje semena), da selekcijski
pritisk na škodljivce ne bo tako enostranski,
7. ohranjanje ekoloških niš – majhnih nepoškropljenih delov posevkov ali nasadov. Pri
ustrezni gibljivosti škodljivih organizmov se iz nepoškropljenega območja selijo osebki
na poškropljeno območje in se parijo oziroma križajo z osebki, ki so že pod vplivom
selekcijskega pritiska. Selekcijski proces nastanka odpornosti se tako lahko odloži za
precej časa in
8. lovljenje aktivno gibljivih škodljivcev na različne vabe.
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