POLJOPRIVREDNA STRUČNA
SLUŽBA „UŽICE“DOO
_____________________________________________________________________________

31000 Užice Dimitrija Tucovića 125 Poštanski fah: 126

tel: 031/513 754

fax: 031/513 491 e-mail: pssuzice@sbb.rs

ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПСС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ
ЗАШТИТУ УСЕВА КРОМПИРА У ДРУГОЈ ДЕКАДИ ЈУЛА
ЗАШТИТА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:
1. ПРОУЗРОКОВАЧА ПЛАМЕЊАЧЕ КРОМПИРА (Ph. infestans)
Обилне падавине које су пале крајем јуна и почетком јула, су испрале постојећу заштиту,
па је неопходно поновити прскање против узрочника болести и штетних инсеката.Услови
за развој пламењаче су повољни, са високим ризиком ширења и настанка секундарних
инфекција. Препорука фунгицида је прилагођена истовременом сузбијању и узрочника
пламењаче (Ph. infestans) и црне пегавости (Alternaria sp.), које се већ јављају на терену.
Прскање се може извршити са једним од препоручених препарата:
- BAKARNI OKSIHLORID 50
у дози 5,0 кг/ха
- FUNGURAN
у дози 2,0 кг/ха
- ANTRACOL
у дози 2,0 кг/ха
- DITHAN NEO TEC
у дози 2,5 кг/ха
- RIDOMIL GOLD MZ 68 WP
у дози 3,0 кг/ха
- FUZIJA
у дози 2,5 л/ха
- CURZATE M WG
у дози 3,0 кг/ха
- ACROBAT MZ-WP
у дози 2,5 кг/ха
- CONSENTO
у дози 1,8-2,0 кг/ха
- TATOO
у дози 4,0 л/ха
Препоручује се коришћење системичних средстава, која пружају заштиту и новом
порасту који израсте после прскања. У случају да дође до појаве пламењаче у усеву,
потребно је хитно извршити заштиту са неким од системичних фунгицида (Consento,
Tatoo, Ridomil gold,).Прскање поновити са истим средством после пет дана.
2. КРОМПИРОВЕ ЗЛАТИЦЕ (L. decemlineata)
Ако до сада није обављено сузбијање кромпирове златице или то није учињено
адекватно, за ову намену се може користити неко 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
- TONUS
у дози 250 гр/ха
- CALYPSO 480 SC
у дози 100 мл/ха
НАПОМЕНА: У случају временских непогода праћених градом и
оштећењима биљака кромпира, препоручује се што хитнија заштита таквих биљака
коришћењем превасходно неког од бакарних средстава у комбинацији са
системичним (Ridomil, Curzate, Fuzija i sl.) јер је оштећена биљка много подложнија
нападу пламењаче.
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