ПРОИЗВОЂАЧИ КРОМПИРА
ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ УЖИЦЕ

ОБЈАВЉУЈЕ
ЗАШТИТУ УСЕВА КРОМПИРА У ПОСЛЕДЊОЈ ДЕКАДИ ЈУНА
ЗАШТИТА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:
1. ПРОУЗРОКОВАЧА ПЛАМЕЊАЧЕ КРОМПИРА (Ph. infestans)
Према подацима са аутоматских метеоролошких станица временски услови у
претходној недељи су били са високим ризиком од појаве пламењаче кромпира (Ph.
infestans). Обзиром на количину падавина која је пала и очекивани раст температуре у
наредном периоду, биће висок ризик и од појаве неких других гљивичних и бактеријских
обољења кромпира. Заштита се може извршити са једним од препоручених препарата:
- CUPROXAT
у дози 2,0 л/ха
- BAKARNI OKSIHLORID-50
у дози 5,0 кг/ха
- FUNGURAN
у дози 2,0 кг/ха
- MANKOGAL-80
у дози 2,5 кг/ха
- DITAN M 70
у дози 2,5-3,0 кг/ха
- RIDOMIL GOLD MZ 68 WP
у дози 3,0 кг/ха
- QUADRIS
у дози 0,750 л/ха
- CURZATE M WG
у дози 3,0 кг/ха
- EQUATION PRO WG
у дози 0,4 кг/ха
- CONSENTO
у дози 1,8-2,0 кг/ха
- TATOO
у дози 4,0 л/ха
У периоду док кромпир интензивно расте, па док не склопи редове препоручује се
коришћење системичних средстава, која пружају заштиту и новом порасту који израсте
после прскања. У условима честих и обилних падавина, период између третирања треба
смањити са 12-15 дана (у нормалним условима), на 7 до 10 дана.
Применом препоручених фунгицида постиже се и заштита од антракнозе – црне
пегавости ( проузроковач Alternaria solani i Alternaria alternata ) која се учестало јавља у
претходном периоду.
2. КРОМПИРОВЕ ЗЛАТИЦЕ (L. decemlineata)
Кромпирову златицу треба сузбијати када се из јаја на наличју листа излегло преко 50
% ларви. (Учестала појава ''Л-3'' - старијих ларви). Прскање се може обавити са неким од
препоручених средстава:
- REGENT
у дози 25-30 гр/ха
- AKTARA
у дози 70 гр/ха
- CONFIDOR 200 SL
у дози 300 мл/ха
- MOSPILAN
у дози 250 гр/ха
- NURELLE-D
у дози 900 мл/ха
- CALYPSO 480 SC
у дози 100 мл/ха
НАПОМЕНА: У случају временских непогода праћених градом и
оштећењима биљака кромпира, потребнa је што хитнија заштита таквих биљака
коришћењем превасходно неког од бакарних средстава , јер је оштећена биљка
много подложнија нападу пламењаче.

