
DOTIKALNI IN ŽELODČNI INSEKTICID 

BENEVIA®

Sredstvo BENEVIA je insekticid z dotikalnim in želodčnim delovanjem. Deluje na jajčeca in vse razvojne 
stopnje gosenic tako, da se le-te prenehajo prehranjevati že nekaj ur po tretiranju. 

Benevia je insekticid nove generacije, ki deluje na vse stadije škodljivcev, omogoča kakovosten in visok pridelek 
in odlično deluje tudi pri višjih temperaturah. Hitro se vpija v rastlino.

Sredstvo BENEVIA® se uporablja ob pojavu škodljivca, ob uporabi v najzgodnejši fazi razvoja posevka, saj so 
sadike najbolj občutljive na stres zaradi napadov škodljivcev in prenosa bolezni.
Z uporabo sredstva BENEVIA® bodo imele rastline že od začetka dobre pogoje za kakovosten in visok pridelek. 
Sredstvo uporabljajte zvečer.

Najboljšo učinkovitost sredstva Benevia boste dosegli v kombinaciji z močilom CODACIDE  v
odmerku 2-2,5 L/ha. Odmeriti je potrebno količino sredstva Codacide in sredstva BENEVIA, ter ju v mešalni 
posodi zmešati do nastanka emulzije.

AKTIVNA SNOV: ciantraniliprol 10%

FORMULACIJA: oljna disperzija (OD)

UPORABA NA:  brokoli, brstični ohrovt, cvetača, čebula, česen, glavnato zelje, gomoljna zelena, jagoda, 
korenje, krompir, pastinak, pravi peteršilj, redkev, redkvica, strniščna repa, šalotka

UPORABA PROTI: cvetlični resar (Frankliniella occidentalis), čebulna muha (Delia antiqua),  jagodov cvetožer 
(Anthonomus rubi), kapusov ščitkar (Aleyrodes proletella), kapusova muha (Delia radicum), koloradski hrošč 
(Leptinotarsa decemlineata), korenjeva muha (Psila rosae), metulji (Lepidoptera), pesna sovka (Spodoptera 
exigua)

KARENCA: Karenca za jagode je 1 dan; za cvetačo, brokoli, glavnato zelje ter brstični ohrovt je 7 dni; za krompir, 
čebulo, šalotko, česen, korenje, peteršilj za koren, pastinak, gomoljno zeleno, redkvico, redkev in repo je 14 dni.

PAKIRANJE: 250 mL
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Uporaba na Uporaba proti Odmerek Št. 
tretiranj Karenca Ostalo

čebula, šalotka, 
česen

zmanjševanje populacije cvetličnega 
resarja (Frankliniella occidentalis), za 
zatiranje čebulne muhe (Delia antiqua)

0,75 L/ha 1 14 dni 200-800 L vode/ha,  do začetka zorenja 
(BBCH 12-80)

v korenju, 
peteršilju za 
koren, pastinaku, 
gomoljni zeleni, 
redkvici, redkvi 
in repi

za zatiranje korenjeve muhe (Psila 
rosae), gosenic metuljev (Lepidoptera)

0,75 L/ha, 
0,6 L/ha 1 14 dni 300-1000L vode/ha, s sredstvom se lahko 

tretira do tehnološke zrelosti (BBCH 11-89)

v cvetači, 
brokoliju, 
glavnatem zelju 
ter brstičnem 
ohrovtu

za zatiranje gosenic metuljev 
(Lepidoptera), za zmanjševanje 
številčnosti populacije kapusovovega 
ščitkarja (Aleyrodes proletella),za 
zatiranje kapusove muhe (Delia 
radicum)

0,4-0,5 L/ha,      
0,75 L/ha, 
0,75 L/ha

1 7 dni

300-800L vode/ha,  proti gosenicam 
metuljev in kapusovemu ščitkarju se 
tretira v razvojni fazi (BBCH 12-49) ter 
proti kapusovi muhi v razvojni fazi 
(BBCH 19-49). 

v krompirju  za zatiranje koloradskega hrošča 
(Leptinotarsa decemlineata)  0,125 L/ha 1 14 dni 300-600 L vode/ha, s sredstvom se lahko 

tretira do konca cvetenja (BBCH 12-70).

v jagodah 

za zatiranje pesne sovke (Spodoptera 
exigua) in za zmanjševanje številčnosti 
populacije jagodovega cvetožerja 
(Anthonomus rubi)

0,75 L/ha 1 1 dan
300-1000 L vode/ha. S sredstvom se lahko 
tretira do tehnološke zrelosti (BBCH 12-
89), ob začetku izleganja gosenic.

Manjše uporabe 

v redkvici, redkvi 
in repi 

za zatiranje kapusove muhe 
(Delia radicum)  0,75 L/ha 1 14 dni

300-1000 L vode/ha: - ob presajanju v 
odmerku 15 - 19 mL /1000 sadik pri čemer 
skupni odmerek ne sme preseči 0,75 L/ha, 
ali - v rastni sezoni v odmerku 0,75 L/ha, 
s sredstvom se lahko tretira do tehnološke 
zrelosti (BBCH 11-89).


