
Temeljit, ciljan na uši

Nežen za koristne insekte



Flonikamid

• Odkrit v Ishihara Sangyo Kaisha (ISK)

• Trgovska znamka v Evropi

– Teppeki®

• Osnovni razvoj flonikamida v ISK in
ISK Biosciences

• Teppeki®: razvoj in prodaja v Evropi Belchim



Edinstvena kemična skupina

• Flonikamid

– Sistemični aficid

– Pripada novi kemični skupini: 

piridinkarboksamidi

– Inovativni profil



Odlične toksikolške lastnosti

FLONIKAMID

• Zelo mala akutna toksičnost

• Ni nevrotoksičen

• Ni teratogen

• Ni mutagen

• Ne vpliva na reprodukcijo

• Ni kancerogen



Odlične toksikolške lastnosti

Akutna toksičnost flonikamida

Oralno LD50 moški (podgane) 884 mg/kg

Oralno LD50 ženska (podgane) 1768 mg/kg

Dermalno LD 50 (podgane) >5000 mg/kg

Inhalacijsko LC50 (podgane) >4.9 mg/L

Dražilno za oči (zajci) Ne draži

Dražilno za kožo (zajci) Ne draži

Sensizitacija kože (morski prašiček) Ne sensizitira

Mutagenost Ames Test negativen



Odlične toksikolške lastnosti

• Se ne izpira v podzemne vode

– Intenzivna mikrobiološka razgradnja v tleh

• Povprečna razpolovna doba v tleh 1,1 dan

• Flonikamid ne predstavlja tveganja za:

– Vodne organizme

– Ribe

– Ptice

– Čebele



Registracija v Sloveniji

Kultura Škodljivec
Število 

škropljenj
kg/ha

Karenca

(dni)

Jablana Dysaphis plantaginea, Aphis pomi 3 0,14 21

Hruška Dysaphis pyri 3 0,14 21

Hmelj Phorodon humuli 2 0,18 21

Breskev, nektarina, 

marelica
Myzus persicae, sesajoče žuželke, uši 2 0,14 14

Sliva Listne uši 2 0,14 21

Buča, bučka, dinja, 

kumare, lubenica
Listne uši 3 0,1 1

Oljne buče Listne uši 2 0,1 3

Krompir Listne uši 2 0,16 14

Pšenica, rž, tritikala Listne uši 2 0,14 28

Paprika Listne uši 2 0,12 1

Ječmen, oves Listne uši 1 0,14 30

Češnja Myzus cerasi, listne uši 2 0,14 14

Grah Listne uši 1 0,14 14

Okrasne rastline Listne uši, rastlinjakov ščitkar, sesajoče žuželke 3 0,014% Ni potrebna

Drevesnice Listne uši, sesajoče žuželke 2 0,14 Ni potrebna



• Edinstveni mehanizem delovanja (IRAC 9)

– Najboljša selektivnost za koristne insekte

– Osnova vsakega antirezistentnega programa varstva

– Osnova integriranega varstva pred ušmi

• Sistemično in translaminarno delovanje

– Deluje tudi na uši, ki so skrite

• Deluje na izjemno širok spekter uši

– Enostavna in učinkovita uporaba v velikom številu kultur

• Visoke temperature in svetloba ne vplivajo na učinkovitost

– Enostavna in učinkovita uporaba v raznih situacijah

• Odlična učinkovitost + zelo dolgo delovanje

– Zanesljivo varstvo, lahko odrejanje intervalov med škropljenji

– Zagotovljena ekonomičnost

Teppeki: ključni člen za varstvo pred ušmi



• Edinstveni mehanizem delovanja (IRAC 9)

– Najboljša selektivnost za koristne insekte

– Osnova vsakega antirezistentnega programa varstva

– Osnova integriranega varstva pred ušmi

• Sistemično in translaminarno delovanje

– Deluje tudi na uši, ki so skrite

• Deluje na izjemno širok spekter uši

– Enostavna in učinkovita uporaba v velikom številu kultur

• Visoke temperature in svetloba ne vplivajo na učinkovitost

– Enostavna in učinkovita uporaba v raznih situacijah

• Odlična učinkovitost + zelo dolgo delovanje

– Zanesljivo varstvo, lahko odrejanje intervalov med škropljenji

– Zagotovljena ekonomičnost

Teppeki: ključni člen za varstvo pred ušmi

Edinstveni mehanizem delovanja



Edinstven mehanizem delovanja
Varen za koristne insekte

V r s t a R e d  P l e n

Amblyseius 

degenerans

Phytoseiidae trips

Phytoseiulus persimilis Phytoseiidae pršice

Typhlodromus pyri Phytoseiidae pršice

Anthocoris nemoralis Heteroptera 

Anthocorid

Psyllids

Aphidius colemani Hymenoptera Aphididae

Orius laevigatus Heteroptera trips

Bombus terrestris Hymenoptera -

Chrysoperla carnea Neuroptera Aphididae

Coccinella 

septempuntata

Coleoptera Aphididae

Episyrphus balteatus Diptera Aphididae

Macrolophus 

caliginosus

Heteroptera Bela 

mušica

• Teppeki je testiran na vseh

pomembnih koristnih insektih.

• Teppeki nima negativnega

vpliva na predatorje uši.

• Teppeki se odlično vmešča v 

programe integriranega

varstva.



Vpliv aficidov na koristne insekte

1: nenevaren do 4: letalen A=odrasli N=nimfe L=larve

Edinstven mehanizem delovanja
Varen za koristne insekte

INSEKTICID

TEPPEKI

acetamiprid

imidakloprid

tiakloprid

tiametoksam

esfenvalerat

pimetrozin

pirimikarb

Aphidius Aphidoletes
Bombuss

terrestris
Chrysopa

carnea
Coccinellideae Orius spp.

Vpliv na

kolonije

http://www.independent.co.uk/environment/nature/new-film-blames-drug-firm-for-plight-of-honey-bees-1795148.html?action=Popup


pršica

(tla)

Hypoaspis

spp.
Kemična skupina nimfa odr. larva odr larva odr larva odr larva odr larva odr larva odr nimfa/odr.

flonikamid karboksamid 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
acetamiprid neonikotinoid 3 - 1 3 4 3 3 3 3 - 3 3 4 3 4

imidakloprid neonikotinoid 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

tiakloprid neonikotinoid 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3

pirimikarb OP 1 1 1 4 3 3 1 2 1 4 1 4 1

Alfa cipermetrin piretroid 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3

Cipermetrin piretroid 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Esfenfalerat piretroid 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

tau-fluvalinate piretroid 4 4 2 4 4 4 3 4 2 2 4 4 4 4 4

indoxacarb oksadizin 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1

Vir: Toksičnost za koristne insekte

Biobest Skup.
1

2

3

4

parazitske

osice

Anthocoris 

nemoralis

Aphidius 

spp.
Aphidoletes 

aphidimyza

Dacnusa

sibirica

Chrysopa 

carnea
Coleoptera

Feltiella 

acarisuga

(Anthocoridae)

zmerno 50-75%

toksično >75%

hroščitenčičarica

parazitske

osice

parazitske

osice

parazitske

osice

Toksičnost smrtnost

Nenevarno < 25%

malo 25-50%

Vpliv insekticidov na koristne insekte

Edinstven mehanizem delovanja
Varen za koristne insekte

http://www.independent.co.uk/environment/nature/new-film-blames-drug-firm-for-plight-of-honey-bees-1795148.html?action=Popup


DRUŽINA Vrsta
Klasifikacija po OILB/WPRS 

Parazit ali predator:
Odrasli Larve Neopredeljeno

Anthocoridae

Anthocoris nemoralis
Nevtralen do blago

toksičen

Nevtralen do blago

toksičen
- Psylla

Orius insidiosus
Nevtralen do blago

toksičen

Nevtralen do blago

toksičen
- trips 

Aphelinidae

Aphelinus mali - - Nekoliko strupeno Eriosoma lanigerum

Encarsia formosa nevtralen Nekoliko strupeno - Rastlinjakov ščitkar

Eretmocerus eremicus nevtralen - Rastlinjakov ščitkar

Aphidiidae Aphidius sp. nevtralen Nekoliko strupeno - uši

Bombinidae Bombus sp.
Se lahko uporabi

kadar je prisoten

Se lahko uporabi

kadar je prisoten
- opraševalec

Cecidomyidae Aphidoletes sp. - -
Nevtralen do 

srednje toksičen
uši

Chrysopidae Chrysopa carnea Neutral Neutral uši

Coccinellidae

Adalia bipunctata - -
Nevtralen do blago

toksičen
uši

Coccinella septempuncta - -
Nevtralen do blago

toksičen
uši

Propylea

quatuordecimpuncta - -
Nevtralen do blago

toksičen
uši

Scymnus sp. - -
Nevtralen do blago

toksičen
uši

Laelapidae

Hypoaspis aculeifer nevtralen - - pršice

Hypoaspis miles nevtralen - -
Thrips, mušice, stonoge, 

koreninske uši

Miridae Macrolophus caliginosus nevtralen nevtralen -
Tuta absoluta, rastlinjakov ščitkar,

pršice

Phytoselidae

Amblyseius californicus nevtralen nevtralen - pršice

Amblyseius cucumeris nevtralen nevtralen - trips

Amblyseius degenerans nevtralen nevtralen - trips

Amblyseius swirskii nevtralen nevtralen - trips

Phytoseiulus persimilis nevtralen nevtralen - pršice

Typhlodromus pyri - -
Nevtralen do blago 

toksičen
pršice

Syrphidae Episyrphus balteatus - - Nekoliko strupeno uši

Teppeki: vpliv na koristne insekte



Claudio Porrini
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali – University of Bologna

C.R.A.

Aktivna snov Kemična skupina 
DL50 čebela 

(ingestija) 

DL50 čebela 

(kontaktno) 

Imidakloprid Neonikotinoid 

 

0,0054 μg/čebelo  
 

6,7 ng/ čebelo 

Flonikamid Piridinkarboksamid 
 

>60 μg/ čebelo 
 

>100 μg/ čebelo 

 

Edinstven mehanizem delovanja
Varen za čebele



• Deluje kontaktno in ingestivno

• Deluje tako na zgodnje razvojne faze kot na 

odrasle uši

• Visoke temperature ne zmanjšujejo učinkovitosti

• Uši se prenehajo hraniti 1 uro po škropljenju

– Uši zaradi dehidracije in izstradanosti poginejo po 2-5 

dneh

• Zelo izražena rezidualnost:

– Z enim škropljenjem je zagotovljeno 2-4 tedensko

varstvo pred ušmi

Edinstven mehanizem delovanja



% % Izločanja medene rose

% % Živih uši
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Edinstven mehanizem delovanja
Vpliv na hranjenje uši



• Nima navzkrižne odpornosti s katerokoli kemično 

skupino insekticidov

– IRAC klasificira Teppeki ločeno od vseh drugih 

insekticidov.

• Ključni pripravek za anti-rezistentne programe 

Opažanja rezistentnosti za LC90

rasa Flonikamid Karbamat OP Piretroid

občutljiva 1 1 1 1

Rasa 1 1 100 100 1

Rasa 2 4 10 100 1

Rasa 3 4 100 100 100

Edinstven mehanizem delovanja
Nima navzkrižne odpornosti



• Edinstveni mehanizem delovanja (IRAC 9)

– Najboljša selektivnost za koristne insekte

– Osnova vsakega antirezistentnega programa varstva

– Osnova integriranega varstva pred ušmi

• Sistemično in translaminarno delovanje

– Deluje tudi na uši, ki so skrite

• Deluje na izjemno širok spekter uši

– Enostavna in učinkovita uporaba v velikom številu kultur

• Visoke temperature in svetloba ne vplivajo na učinkovitost

– Enostavna in učinkovita uporaba v raznih situacijah

• Odlična učinkovitost + zelo dolgo delovanje

– Zanesljivo varstvo, lahko odrejanje intervalov med škropljenji

– Zagotovljena ekonomičnost

Teppeki: ključni člen za varstvo pred ušmi

Sistemično in translaminarno delovanje



• Teppeki poškropljen samo na 

zgornjo površino lista

• Zgornja in spodnja površina lista

so naseljene z ušmi 24 in 72 

ur po škropljenju

• Smrtnost uši 4 dni po naselitvi uši

• Zadostna količina Teppekija

premeščena na spodnjo stran lista
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Laboratorijsko preizkušanje

24 72
Ur po škropljenju

Zgornja površina lista

Spodnja površina lista

Sistemično in translaminarno delovanje
Odlična translaminarnost



• Dobro zatira tudi uši, ki so na skritih mestih

• Dobra razporejenost aktivne snovi po celotni

rastlini

– Enostavna aplikacija

• Možna uporaba preko tal

– Raba za zatiranje belih mušic preko tal (fertigacija) 

je registrirana v nekaterih državah EU

Sistemično in translaminarno delovanje
Odlična translaminarnost



• Edinstveni mehanizem delovanja (IRAC 9)

– Najboljša selektivnost za koristne insekte

– Osnova vsakega antirezistentnega programa varstva

– Osnova integriranega varstva pred ušmi

• Sistemično in translaminarno delovanje

– Deluje tudi na uši, ki so skrite

• Deluje na izjemno širok spekter uši

– Enostavna in učinkovita uporaba v velikom številu kultur

• Visoke temperature in svetloba ne vplivajo na učinkovitost

– Enostavna in učinkovita uporaba v raznih situacijah

• Odlična učinkovitost + zelo dolgo delovanje

– Zanesljivo varstvo, lahko odrejanje intervalov med škropljenji

– Zagotovljena ekonomičnost

Teppeki: ključni člen za varstvo pred ušmi

Deluje na izjemno širok spekter uši



• Teppeki deluje na zelo širok spekter uši, npr.:

Kultura Škodljivec

Koruza Rhopalosiphum maidis

Jablana Aphis pomi, Dysaphis plantaginea

Breskve, Krompir Myzus persicae

Hmelj Phorodon humuli

Sliva Anuraphis helichrysi

Sliva Dazctynotus ambrosiae

Dinja Aphis gossypii

Krompir
Aphis nasturii, Aphis frangulae, 

Macrosiphum euphorbiae

Krompir v rastlinjakih Aulacorthum solani

Vrtnice Macrosiphum rosae

Paradižnik Macrosiphum euphorbiae

Deluje na izredno širok spekter uši



• Edinstveni mehanizem delovanja (IRAC 9)

– Najboljša selektivnost za koristne insekte

– Osnova vsakega antirezistentnega programa varstva

– Osnova integriranega varstva pred ušmi

• Sistemično in translaminarno delovanje

– Deluje tudi na uši, ki so skrite

• Deluje na izjemno širok spekter uši

– Enostavna in učinkovita uporaba v velikom številu kultur

• Visoke temperature in svetloba ne vplivajo na učinkovitost

– Enostavna in učinkovita uporaba v raznih situacijah

• Odlična učinkovitost + zelo dolgo delovanje

– Zanesljivo varstvo, lahko odrejanje intervalov med škropljenji

– Zagotovljena ekonomičnost

Teppeki: ključni člen za varstvo pred ušmi

Visoke temperature in svetloba



Insolacija ne vpliva na učinkovitost Teppekija

Laboratorijsko 

prizkušanje: LC90 (mg a.s./l) Indeks 

rezidualnosti

(A/B)Izpostavljenost: 3 dni

Intenzivnost: 100.000 

luksov

Brez

izpostavljenosti

svetlobi (A)

Izpostavljeno

sončni svetlobi

(B) 

Teppeki (50% WG) 12.5 12.5 1

Imidakloprid 12.5 50 - 100 0.125 - 0.25

Pimetrozin 25.0 > 200 < 0.125

ISK Laboratory study

Visoke temperature in svetloba
Perzistentnost na svetlobi



• Mala verjetnost napak zaradi aplikacije

• Polna učinkovitost v vseh vremenskih 

razmerah

• Polna učinkovitost kadarkoli v vegetaciji

Visoke temperature in svetloba
Zanesljivost



• Edinstveni mehanizem delovanja (IRAC 9)

– Najboljša selektivnost za koristne insekte

– Osnova vsakega antirezistentnega programa varstva

– Osnova integriranega varstva pred ušmi

• Sistemično in translaminarno delovanje

– Deluje tudi na uši, ki so skrite

• Deluje na izjemno širok spekter uši

– Enostavna in učinkovita uporaba v velikom številu kultur

• Visoke temperature in svetloba ne vplivajo na učinkovitost

– Enostavna in učinkovita uporaba v raznih situacijah

• Odlična učinkovitost + zelo dolgo delovanje

– Zanesljivo varstvo, lahko odrejanje intervalov med škropljenji

– Zagotovljena ekonomičnost

Teppeki: ključni člen za varstvo pred ušmi

Odlična učinkovitost + dolgo delovanje



Število Dysaphis plantaginea po poganjku
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Neškropljeno Teppeki imidakloprid tiametoksam tau-fluvalinat

T 0 T 7 T 14 T 21 T 30 T 44

Dni po škropljenju

Poskus iz Italije (Veneto, Ronco)

Kultura : jablana

Čas škropljenja: pred cvetenjem

Odlična učinkovitost + dolgo delovanje
Mokasta jablanova uš – pred cvetenjem



Poskus iz Italije, Malarbergo (Bologna)

Kultura : jablana

Čas škropljenja: po cvetenju
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Untreated Teppeki imidakloprid tiametoksam pirimikarb

T 0 T 3 T 7 TT 0 TT 7 TT 14 TT 28

Število Dysaphis plantaginea po poganjku

Dni po škropljenju

Odlična učinkovitost + dolgo delovanje
Mokasta jablanova uš – po cvetenju



• V običajnih razmerah Teppeki varuje kulture 

pred ušmi najmanj 21 dni
– Ob izjemno težkih pogojih (velika populacija že ob

škropljenju, intenzivni nalet uši s sosednjih površin) je 

varstvo zagotovljeno za najmanj 14 dni.

• Kratko in dolgoročna ekonomika temelji na:
– Dolg interval → vpliv na zmanjšanje števila škropljenj

– Odlična učinkovitost → vpliv na povečanje pridelka

– Koristni insekti normalno aktivni → vpliv na pridelek

– Omogoča zadržanje učinkovitosti drugim insekticidom 

→ dolgoročni/trajnostni programi varstva kultur

Odlična učinkovitost + dolgo delovanje



Teppeki v jablani in hruški



JABLANA



Dysaphis plantaginea: Pred cvetenjem

33

7 poskusov, BELCHIM Francija
(učinkovitost v%)
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TEPPEKI neonikotinoid

• Teppeki ima počasno začetno 
delovanje (uši se prenehajo
hraniti)

• Škropljenje, ko je populacija uši 
majhna: Teppeki ima zelo dolgo
delovanje

• Teppeki v celoti pokriva čas 
cvetenja, ko je uporaba 
insekticidov omejena

• Neonikotinoidi so imeli dobro 
začetno delovanje, vendar je 
njihovo delovanje občutno krajše 
od Teppekija



Dysaphis plantaginea: Po cvetenju

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

1 teden 2 tedna 3 tedne 1 mesec

TEPPEKI neonikotinoid

7 poskusov, BELCHIM Francija
(učinkovitost v %)

• Pri varstvu pred ušmi izključno po 

cvetenju, je lahko delovanje

insekticidov slabše. 

• V navedenih poskusih je bila 

učinkovitost Teppekija nekoliko boljša

kot pri neonikotinoidih

• Učinkovitost v poskusih je bila zelo

variabilna. Učinkovitost je bila tem

manjša čim večja je bila ob času 

škropljenja populacija uši..



T3T2T1

Varstvo pred ušmi le po cvetenju

• V navedenih poskusih, pa tudi v praksi, se je po cvetenju škropilo ob prisotnosti

zelo različno velikih populacij uši 

• Še posebno nevarno je, da je pri škropljenju po cvetenju populacija uši prevelika, 

kadar se ni škropilo pred cvetenjem.
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Varstvo pred ušmi le po cvetenju

7 poskusov, BELCHIM Francija
(učinkovitost Teppekija 12 dni po škropljenju v %)

• Če je ob času škropljenja 

populacija uši majhna, je 

učinkovitost zatiranja s 

Teppekijem dobra

• Če je populacija velika, se 

učinkovitost zmanjša

• Enaka opažanja veljajo tudi za

druge aficide



Teppeki ne vpliva na Typhlodromus pyri

37
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Neškropljeno Referenca Teppeki

Poskusi v Franciji, 2009
(število mobilnih oblik  Typhlodromus pyri
do 43 dni po škropljenju)

• Teppeki ima zelo ugoden profil 

za korisne insekte

• Ob uporabi Teppekija od 

samega začetka vegetacije, 

populacije predatorjev ostanejo

neokrnjene, kar dodatno 

pomaga, da določeni škodljivci

čim pozneje presežejo prag 

škodljivosti.



Teppeki: primerjava z drugimi aficidi

• Teppeki je zelo učinkovit za zatiranje ključnih 

uši na jablani, npr. za Dysaphis plantaginea in

Aphis pomi, njegova učinkovitost je na ravni 

najboljših aficidov

• Teppeki se razlikuje od drugih aficidov po:

– Dolžini delovanja (zelo pomembno v času cvetenja)

– Ugodnega vpliva na koristne insekte

– Nima navzkrižne odpornosti z drugimi insekticidi



• TEPPEKI ima določeno delovanje na Eriosoma lanigerum. 

Delovanje je prešibko, da bi Teppeki lahko sam zatiral tega 

škodljivca.

• V programih, ko Teppeki uporabimo za zatiranje Dysaphis

plantaginea pred ali po cvetenju, Teppeki upočasni oziroma 

zakasni razvoj populacije Eriosoma lanigerum.

• V primerih majhne zastopanosti Eriosoma lanigerum lahko

Teppeki zadovoljivo zatre tega škodljivca.

• Če je populacija Eriosoma lanigerum povečana, mora 

škropljenju s Teppekijem slediti pravočasno škropljenje z 

ustreznim insekticidom ali pa se uporabi kombinacijo dveh

insekticidov z različnim mehanizmom delovanja (tudi

Teppeki) v polnih odmerkih.

Eriosoma lanigerum: zaključki



Teppeki: najboljši čas za škropljenje

• Primarni in najboljši čas za škropljenje je pred cvetenjem
– Dolgotrajno delovanje zagotavlja varstvo pred ušmi preko celotnega

cvetenja

– Po cvetenju se populacija uši počasneje povečuje

– Predatorji se normalno razvijajo in zmanjšujejo populacije škodljivcev

– Teppeki nima navzkrižne odpornosti s katerimkoli insekticidom: njegova 

uporaba omogoča, da tudi drugi insekticidi zadržijo učinkovitost delovanja

na uši. Zato je obvezni del vsakega programa zatiranja uši v jablani.

• Doza: 140 g/ha



Teppeki: priporočila

• Primarni in najboljši čas za škropljenje je pred cvetenjem

• Teppeki se lahko uspešno uporablja tudi po cvetenju, s tem

da se program prilagodi tako, da se po potrebi zagotovi

zatiranje Eriosoma lanigerum

• Lahko se uporabi največ dvakrat zaporedoma in največ

trikrat v sezoni

• Doza: 140 g/ha



HRUŠKA



• Odlično zatira uši

• Selektivnost za opraševalce in predatorja Anthocoris nemoralis

• Dopolnilo za specifično sredstvo za Psylla pyri (npr. abamektin)

Hruška: zatiranje uši in hruševe bolšice

Zatiranje Psylla pyri

(abamektin)



Teppeki: Psylla pyri
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Poskus, Italija, 2010
Škropljeno 18.05.2010 (50% rumenih jajčec)

• Najboljši rezultati so, 

kadar se škropi v fazi 

rumenih jajčec

– Ob zaključnih ocenah

preizkušanj je delovanje

na hruševo bolšico >85%



• Odlično delovanje na uši
– Najboljši čas uporabe je pred cvetenjem

• Teppeki dobro deluje na hruševo bolšico
– Škropljenje v času faze rumenih jajčec: 

učinkovitost 85-95%

• S Teppekijem se škropi proti ušem kot primarnemu cilju, 
sledi škropljenje z abamektinom za polno zatiranje 
hruševe bolšice.
– Teppeki močno zmanjša prvo generacijo hruševe bolšice, z 

abamektinom se optimizira zatiranje druge generacije

• Dodatek mineralnega olja pomembno izboljša
učinkovitost Teppekija

• Odmerek: 140 g/ha

Teppeki na hruški: zaključki



Breskev, marelica, 

nektarina, sliva



Priporočilo za breskve, nektarine

• Zatiranje Myzus persicae, Hyaloptenus

pruni idr.

• Priporočeni odmerek: 120-140 g/ha

• Škropiti, ko je presežen prag 

škodljivosti, prvo škropljenje pred 

cvetenjem

• Teppeki se lahko uporabi največ dvakrat

v sezoni

• Teppeki se naj ne uporablja v bloku, 

alternirati z drugimi insekticidi

BBCH 57-59

Ključni termin

za prvo škropljenje



Krompir



Poškodbe zaradi uši



Poškodbe zaradi uši



Poskus z aficidi v Franciji



Poskus v Franciji: vpliv na pridelek

Pridelek

(t)

Število gomoljev

po rastlini

Povprečna teža 

gomoljev (gr)

neškropljeno 18,67 11 61,4

29,61 13,1 81,4

Fère-Champenoise, sorta Fausta; škropljeno16.06.; 
Na kontroli 87% poškodovanih listov

• Uši povzročajo veliko zmanjšanje pridelkov, zato je varstvo

pred ušmi zelo pomemben ukrep pri pridelovanju krompirja. 



Veliko tveganje

Najpomembnejše škodljive uši na krompirju

• Teppeki odlično zatira vse pomembne vrste uši 

na krompirju

Myzus persicae

Aphis nasturtii

Veliko 

tveganje

Macrosiphum euphorbiae

(vektor virusa zvijanja listov)

Aphis frangulae



Merkantilni krompir

• Najpomembnejši cilji

za pridelek:
– Kakovost merkantilnega krompirja

(za trgovino in potrošnika)

– Pridelek in ekonomičnostSeme, ki ni okuženo 

z virusi in boleznimi



Zatiranje uši v merkantilnem krompirju

• V normalnih letih je potreba po škropljenju 1-2 

krat, odvisno od populacij uši in sorte krompirja.

• Čas škropljenja: ko je presežen prag škodljivosti 

in populacija še raste. Za preprečevanje zvijanja

listov je posebno pomembno zgodnje škropljenje.

• Pogosto se del merkantilnega krompirja predvidi 

za seme. Takšna površina se mora varovati pred 

ušmi na enak način kot semenski krompir.
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• Odmerek: 160 g/ha

• Največ 2 škropljenji v sezoni
– Ne škropiti s Teppekijem v blokih, alternirati z insekticidi iz 

drugih skupin

Zatiranje uši v merkantilnem krompirju

1X

Uši povzročitelji

zvijanja listov
1X

Vse vrste uši



Semenski krompir

• Glavni cilji za pridelek

semenskega krompirja

– Seme, ki ni okuženo 

z virusi in boleznimi

– Pridelek in ekonomičnostSeme, ki ni okuženo 

z virusi in boleznimi



Zatiranje uši v semenskem krompirju

• Semenski krompir se škropi večkrat po programu, 

uporabljajo se različne učinkovine (flonikamid, 

primikarb, piretroidi, …)

– Potrebno je zagotoviti pridelek, ki ni okužen z virusi

– Čas uporabe aficidov v semenskem krompirju:

• Običajna praksa: 6 škropljenj ali več v razmikih 10-14 dni.

• V Veliki Britaniji: prvo škropljenje že, ko krompir vznikne in

nato vskih 7 dni skupaj s škropljenji za krompirjevo plesen.

• Odpornost:

– V zadnjih letih se čedalje pogosteje opaža odpornost 

Myzus persicae na pirimikarb

58



Preventivni program proti virusom v Veliki Britaniji
(Glavni cilj Myzus persicae in druge uši vektorji virusov)

• Tedenska škropljenja s piretroidi, mineralnim oljem in

Teppekijem:

• Piretroidi ➔ repelentno delovanje

• Mineralno olje ➔ varovalni/tamponski učinek

• Teppeki ➔ poboljšana učinkovitost

Zatiranje uši v semenskem krompirju



Piretroid

+

Min.olje

Možni program varstva semenskega

krompirja pred ušmi

Piretroid

+

Min.olje

Piretroid

+

Min.olje

Piretroid

+

Min.olje

Piretroid

+

Min.olje

Piretroid

+

Min.olje

• Odmerek: 160 g/ha

• Največ 2 škropljenji v sezoni



• Odlično delovanje na vse vrste uši

• Dolgo delovanje (2 do 3 tedne)

• Nima negativnega vpliva na koristne insekte

Teppeki v krompirju: zaključki



Žito



Teppeki v žitu

• Registracija v pšenici, rži, tritikali, ovsu ječmenu

• Registrirani odmerek: 140 g/ha

• Dovoljeno število škropljenj na sezono:
– Pšenica, rž, tritikala: 2

– Oves, ječmen: 1

• V ječmenu se priporoča uporaba tudi jeseni proti ušem

prenašalkam BYDV (Barley Yellow Dwarf Virus) virusa

• Spomladi običajno zadošča odmerek 100 g/ha. Odmerek

140 g/ha ima daljše delovanje in pokriva najmanj

obdobje, ki ga pokrivata dve škropljenji s piretroidi.

• Dolgo delovanje, še posebno v primerjavi s piretroidi



Prednosti

• Z enim škropljenjem se klas zavaruje preko 

celotnega obdobja, ko uši  povzročajo škodo

• Deluje na vse uši v žitu

• Nima negativnega vpiva na koristne insekte

• Povečuje pridelek

– V Nemčiji v preizkušanjih povečanje pridelka pšenice:

• >500 kg

– Strošek: pripravek+aplikacija: 

• ca. Vrednost 100 -200 kg pšenice (odvisno tudi od cene

pšenice)



Vrtnine



Priporočilo za vrtnine

• Škropiti čim se pojavijo uši

• Čakalna doba za vrtnine: 1-3 dni!

• Odmerek: 100 g/ha

• Največ 3 škropljenja v sezoni

• Alternirati z drugimi insekticidi

• Dolžina delovanja:

– Najmanj 14 dni

– Povprečno 21 dni, deluje tudi do okoli mesec dni



Strategija v Italiji

Ključni problem 

pri pridelovanju

vrtnin predstavlja 

rastljinakov

ščitkar.

V Italiji je Teppeki

registriran za za-

tiranje rastlinja-

kovega ščitkarja

z aplikacijo preko 

tal.



0

Maksimalna 

prisotnost

rastl. ščitkarja
Priporočena praksa

• 2 aplikaciji s Teppekijem

(200 g/ha) preko sistema 

za namakanje ali 2-3 

foliarna škropljenja (120 

gr/ha)

ODLIČNA SELEKTIVNOST

IN BREZ PROBLEMOV ZARADI 

REZIDUOV

Zahtevno varstvo:

Foliarno tretiranje

Teppeki + adulticid 

Preventivno varstvo:

• Namakanje platojev

pred presajanjem

Strategija v Italiji

Za kasnejša škropljenja

se ne sme uporabiti

Teppeki. Uporaba drugih

sredstev za zatiranje

rastlinjakovega ščitkarja.



Rastl. Ščitkar na paradižniku – preko kapljičnega namakanja

(Trialeurodes vaporariorum / Bemisia Tabaci) 

• Kapljično namakanje: uporaba Teppekija zgodaj po 

presajanju (od takrat,ko se rastline ukoreninijo do 

najkasneje 2 do 3 tedne po presajanju)

• Po potrebi ponoviti ukrep po 1-2 tednih.

• V primeru dvakratne aplikacije preko kapljičnega

namakanja je možno uporabiti Teppeki še tretjič –

foliarno – vendar le pod pogojem, da se je pred 

škropljenjem s Teppekijem škropilo z insekticidom 

za zatiranje rastl. ščitkarja, ki ima drugačen

mehanizem delovanja.

Strategija v Italiji



Hmelj



Teppeki: uporaba v hmelju

• Odmerek: 180 g/ha

• Poraba vode: 1800-4000 l/ha

• Čas škropljenja:

– Ko je presežen prag škodljivosti oziroma ob

napovedi svetovalne službe

• Število škropljenj: največ 2 na sezono

– Priporoča se alternacija z drugimi insekticidi



Teppeki v hmelju: Prednosti

• Odlično delovanje na Phorodon humuli

• Dolgo delovanje

• Sistemično in translaminarno premeščanje

– Dobro delovanje tudi na uši na skritih mestih

• Nima navzkrižne odpornosti z nobenim
insekticidom

– V pravilnih programih omogoča dolgotrajno
uporabo insekticidov z raznimi načini 
delovanja


