VARSTVO KROMPIRJA

29. junij 2020

Nasade krompirja je potrebno še naprej varovati pred krompirjevo plesnijo in obnavljati škropilno
oblogo. Posebna skrb je potrebna na njivah, kjer se je bolezen že pojavila. Priporočamo rabo
fungicidov z delnim sistemičnim oz. translaminarnim delovanjem kot so pripravki z dimetomorfom
(Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Banjo forte), mandipropamidom (Pergado MZ, Gett, Revus),
cimoksanilom (Carial flex, Curzate M, Curzate C extra, Equation pro, Moximate, Nautile, Profilux,
Reboot, Tanos 50 WG in drugi) ali valifenalatom (Valis M). Uporabite lahko tudi fungicide z
dotikalnim delovanjem na osnovi mankozeba (Avtar, Dithane, Manfil, Pinozeb in podobni, Electis 75
WG) ali Polyram DF. V ekoloških nasadih uporabite katerega od bakrovih pripravkov. Dotikalni
fungicidi se hitreje izpirajo, zato je potrebno škropilno oblogo obnavljati po vsakem obilnejšem dežju
oz. na en teden. Pri izbiri sredstev upoštevajte priporočila glede dovoljenega števila rab!
Sedanje razmere so ugodne tudi za razvoj črne listne pegavosti. Bolezen zatirajo sredstva proti
krompirjevi plesni, ki vsebujejo aktivno snov mankozeb. Od prej navedenih so to Acrobat, Forum,
Nautile, Moximate, Gett, Pergado MZ, Valis M ter našteti dotikalni fungicidi z mankozebom. Za
zadovoljiv učinek proti črni listni pegavosti mora biti aktivna snov mankozeb uporabljena v odmerku
1500 g/ha, zato je potrebno fungicidom z manjšim deležem te snovi dodajati katerega od pripravkov,
ki vsebujejo samo mankozeb (Dithane, Mankoz, Manfil, Pinozeb), da se doseže želena skupna
količina aktivne snovi. Samo črno listno pegavost lahko zatirate tudi s sredstvi na osnovi
azoksistrobina (Chamane, Ortiva, Mirador 250 SC, Tazer, Zaftra azt 250) ali difenokonazola (Difcor
250 EC, Mavita 250 EC, Score 250 EC, Sercadis plus). Ti pripravki ne zatirajo krompirjeve plesni.
V nasadih spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Za zatiranje ličink lahko uporabite katerega od
pripravkov kot so Alverde, Biscaya, Bulldock EC 25, Calypso SC 480, Coragen, Mavrik 240, Mospilan
20 SG in podobni. Ekološki pridelovalci lahko uporabite Raptol koncentrat, Laser plus ali Neemazal–
T/S.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Slika: Črna listna pegavost krompirja (foto arhiv KIS)

Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin

1

