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OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV V KROMPIRJU
V nasadih kjer je krompir že začel s strjevanjem vrst priporočamo, da opravite preventivno škropljenje proti
krompirjeve plesni z enim od kontaktnih fungicidov: ANTRACOL* (2,5 kg/ha), ANTRACOL WG 70* (2,5
kg/ha), DITHANE DG Neotec* (2 kg/ha), DITHANE M-45* (2 kg/ha), ENERVIN (2 kg/ha),
FROWNCIDE (0,4 l/ha), GETT* (2 – 2,5 kg/ha), MANFIL PLUS 80 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2
kg/ha), MANKOZ 75 WG* (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (1,7 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha),
POLYRAM DF (2 kg/ha), RANMAN TOP (0,5 l/ha), REVUS (0,4 – 0,6 l/ha), SHIRLAN 500 SC (0,4
l/ha), WINBY (0,4 l/ha) ali s pripravkom na osnovi bakra: BADGE WG, CUPRABLAU Z 35 WP* ali
CUPRABLAU Z 35 WG* (3 kg/ha), ki sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi. Navedene pripravke lahko
uporabite tudi na območjih kjer je bila povzročena škoda zaradi toče.
V času pogostih padavin (če pade več kot 30mm padavin) bodite pozorni na možnost izpiranja kontaktnih
sredstev.
Pripravki označeni z * so registrirani tudi za zatiranje črne listne pegavosti krompirja.
Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje
okolja. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.
Koloradski hrošč
V posevkih krompirja smo opazili prve odrasle osebke koloradskega hrošča, samice so tudi že začele z
izleganjem jajčec. Odraslih hroščev običajno ne zatiramo. Ukrepati začnemo, ko imamo na več kot 20%
grmov pred začetkom cvetenja razvitih 10 ličink prvega stadija / grm, ali ko imamo po višku cvetenja več kot
20 ličink na grm. Za zatiranje lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: ACTARA 25 WG,
ALVERDE, BISCAYA, BULLDOCK EC 25, CALYPSO SC 480, **CORAGEN, DASKOR 440,
EVURE, LASER 240 SC, LASER PLUS, MAVRIK 240, MIDO 20 SL, MOSPILAN 20 SG, NUPRID
200 SC ali SPARVIERO.
V ekološki pridelavi krompirja lahko uporabite pripravek NEEMAZAL T/S ali pripravek na osnovi
piretrina: RAPTOL KONCENTRAT.
Letno skušamo insekticide uporabiti le dvakrat. Vsakič uporabite insekticid iz druge kemične skupine. Če
uporabite dotikalne insekticide, škropljenje po potrebi ponovite po 7-10 dneh. V primeru uporabe sistemičnih
sredstev krompir zaščitimo za 3 – 5 tednov.
Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje
okolja. Poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Upoštevajte, da poraba dotikalnih
fitofarmacevtskih sredstev, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin, v dnevnem
času ni dovoljena. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline.
Preglednica 2: Seznam insekticidov, ki so v Sloveniji v letu 2017, registrirani za zatiranje koloradskega
hrošča.
SISTEMIČNI INSEKTICIDI
Fitofarmacevtsko sredstvo

Aktivna snov

Odmerek,
koncentracija/ha

Karenca (dni)

tiametoksam
60-80 g
14
tiakloprid
0,3 l
14
tiakloprid
0,1 l
21
imidakloprid
0,3 l/ha
14
acetamiprid
100 g
14
azadirahtin
0,25 %
/
imidakloprid
0,3 l/ha
14
DOTIKALNI INSEKTICIDI
beta-ciflutrin
0,5 l
7
BULLDOCK EC 25
klorantraniliprol
0,06 l
14
**CORAGEN
lambda-cihalotrin
0,075 l
7
SPARVIERO
cipermetrin + klorpirifos0,625 L
21
DASKOR 440
metil
tau-fluvalinat
0,2 L
14
EVURE
metaflumizon
0,25 l
14
ALVERDE
tau-fluvalinat
0,2 l
14
MAVRIK 240
olje
ogrščice
+
piretrin
10,0
l
3
RAPTOL KONCENTRAT *
spinosad
0,2 l
7
LASER 240 SC
spinosad
0,04 l
14
LASER PLUS
* Pripravki dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.
** Pripravek ni dovoljeno uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO 1) in v ukrepu KOPOP
(POS_FFS).
ACTARA 25 WG
BISCAYA
CALYPSO SC 480
MIDO 20 SL
MOSPILAN 20 SG
NEEMAZAL T/S *
NUPRID 200 SC

