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Priloga 1:  Okvirni program izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje  
majskega hrošča.

Program izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje majskega hrošča
povzame oceno tveganja, ki utemeljuje, zakaj je treba uvesti ukrepe za nadzor 
majskega hrošča, in določi:
1. občine, kjer se v posameznem letu izvedejo ukrepi (v letu 2007: Idrija in Logatec); 
2. čas izvedbe ukrepov, ki je vezan na razvojni krog majskega hrošča od jeseni 

2007 do pomladi 2009; 
3. vrsto, način  in intenzivnost fitosanitarnih ukrepov: 

3.1. spremljanje majskega hrošča (talni izkopi, lovljenje in vizualno opazovanje) in 
okoljskih dejavnikov (meritve temperature zraka in tal, količine padavin), 
3.2. vzorčenje tal in laboratorijske analize za sezonsko spremljanje populacije 
glive Beauveria brongniartii v tleh (pred aplikacijo in po njej), 
3.3. zatiranje ličink majskega hrošča na travinju z biotičnim pripravkom 
MELOCONT®-Pilzgerste, ki je glede na dane okoliščine najsprejemljivejši način. 
Vsak travnik s seznama posebno nadzorovanega območja se tretira v dveh fazah 
(dvakrat zapored v razmiku najmanj pol leta) s po 40 kg/ha v vsaki fazi; 

4. faze izvajanja ukrepov zatiranja: 
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5. metode dela: 
5.1. lov odraslih osebkov s svetlobnimi in feromonskimi vabami – ocena 
številčnosti populacije in dinamike leta, 
5.2. priprava strokovnih podlag za izvedbo varstvenih ukrepov, 
5.3. vzorčenje tal in laboratorijske analize za spremljanje gostote populacije 
entomopatogene glive Beauveria brongniartii pred vnosom pripravka in po njem, 
5.4. zbiranje prijav upravičencev, koordinacija izvedbe na zaključenem območju,
5.5. naročilo, skladiščenje in distribucija biotičnega pripravka MELOCONT®-
Pilzgerste,
5.6. vsejavanje ječmenovih zrn z nacepljeno kulturo glive v travno rušo; storilnost 
vsejavanja je 0,6 ha/uro do 1 ha/uro; 
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6. stroške izvedbe po posameznem tretiranju: 
6.1. skupni stroški biotičnega tretiranja travnika so 552 eurov/ha, in sicer v vsaki 
od obeh faz 276 eurov/ha, 
6.2. stroški se lahko povečajo za do 20 odstotkov zaradi potrebe po namakanju, 
6.3. stroški nakupa biotičnega sredstva so 216 eurov/ha/fazo, storitev vsejavanja 
pa 60 eurov/ha/fazo, 
6.4. stroški spremljanja, laboratorijskih analiz, strokovnih mnenj, kartiranja in 
izdelave poročil;

7. stroški sanacije, ki se ne krijejo po programu ukrepov, ampak jih krije imetnik, so 
trije drugi ukrepi sanacije:  
7.1.1. mehansko zatiranje (delovne ure za obdelavo s krožno brano ali s frezo in 

valjanje),
7.1.2. obnova travinja (delovne ure za setev in valjanje ter nakup semena TDM, 

ovsa in gnojila), 
7.1.3. kemično zatiranje ogrcev majskega hrošča (strošek 360 eurov/ha pri 

odmerku 90 kg/ha, vključuje sredstvo in storitev);1

8. sredstva za izvedbo ukrepov na skupni površini do 557 ha travinja bodo 
zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
za posamezno proračunsko obdobje, v okviru Fitosanitarne uprave, PP 4275 – 
Zdravstveno varstvo rastlin, in sicer za glavni ukrep biotičnega zatiranja ogrcev: 
a. v stadiju L1 in L2, avgust–september 2007 skupaj do 126.199 eurov, 
b. v stadiju L2, april/maj/junij in L3 avgust/september 2008 skupaj do 217.831 

eurov,
c. v stadiju L3, april/maj/junij 2008 skupaj do 114.366 eurov; 

8. finančni okvir izvedbe ukrepov zatiranja in spremljanja: 
Leto: Skupaj PP 

4275
Ukrepi

zatiranja
Ukrepi

spremljanja
Stroški blaga in storitev 

za zatiranje in spremljanje

2007 130.000 € 52.141 € 0 € 77.859 € 
2008 270.000 € 97.489 € 40.000 € 132.511 € 
2009 140.000 € 50.724 € 20.000 € 69.276 € 

Skupaj 540.000 € 200.354 € 60.000 € 279.845 € 

9. opredelitev potencialnih upravičencev do ukrepov zatiranja majskega hrošča.

1 Izjemno uporabo pripravkov na podlagi aktivne snovi foksim določa Odločba Komisije 2007/442/ES z dne 21. 
junija 2007 o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/ES in o preklicu registracije 
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedene snovi (UL L št. 166 z dne 28. 6. 2007, str. 16)




