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Z nastopom vročega in suhega vremena razmere za razvoj krompirjeve plesni niso več tako nevarne, saj se pri
temperaturah nad 30 stopinj razvoj povzročitelja upočasni. V preteklem tednu smo pojave bolezni opažali v nekaterih
zgodaj sajenih nasadih krompirja, predvsem na delih, ki so bili spomladi pokri s prekrivko, pa tudi v nepokri h
nasadih v okolici. Pregledujte nasade. Kjer boste v kratkem začeli z izkopavanjem zgodnjega krompirja za ranje s
fungicidi ni več smiselno. Če pa bo krompir na njivi še kak teden pa lahko še uporabite fungicid s kratko karenco, kot
je npr. pripravek Revus (K=3 dni).
V poznejših sortah je potrebno nadaljeva z varstvom. V nasadih, ki sedaj hitro in bujno rastejo še naprej priporočamo rabo
pripravkov s sistemičnim ali delno-sistemičnim delovanjem kot so Inﬁnito, Proxanil 450 SC, Rival duoali Acrobat MZ WG, Forum
MZ WG, Banjo forte, Orvego, Nau le, Moximate, Equa on pro, Tanos 50 WG, Carial ﬂex, Reboot, Pergado MZ, Ge , Revus in
podobni ali tudi Ranmann in Enervin.
Spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča, ki je v toplem vremenu zelo hiter. Insek cid uporabite zgodaj, ko so ličinke še majhne in
bolj občutljive. Za za ranje ličink koloradskega hrošča lahko uporabite katerega od pripravkov kot so Alverde, Biscaya, Bulldock EC
25, Calypso SC 480, Coragen, Daskor 440, Evure, Mavrik 240, Mospilan 20 SG, Sparvieroin podobni. Actara z letošnjo sezono nima
več dovoljenja za uporabo na prostem. Ekološki pridelovalci lahko uporabite pripravke Raptol koncentrat, Laser 240 SC ali Laser plus
ter Neemazal–T/S.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila!
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