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137. VARSTVO PLODOVK - 05.08.2014 16:25 - Zaključeno
Obilica padavin ustvarja pogoje za razvoj in širjenje številnih glivičnih obolenj.
Paradižnik zahteva redno zaščito pred paradižnikovo plesnijo in črno listno pegavostjo s pripravki kot so: ACROBAT
MZ WG (2 kg/ha; 3 dni karence), PERGADO MZ (2 – 2,5 kg/ha; 3 dni karence), FORUM MZ WG (2 kg/ha; 3 dni
karence), BANKO 500 SC (2 l/ha; 3 dni karence), GETT (2 – 2,5 kg/ha; 17 dni karence), QUADRIS (1 kg/ha; 3 dni
karence),… Tretiranje je priporočeno pri gojenju na prostem in v zaščitenih prostorih. V zaščitenih prostorih poskrbite, da
so rastline zadostno prezračene in imajo zagotovljeno dovolj široko medvrstno razdaljo, kar dosežete z rednim odstranjevanjem
zalistnikov.
V zaščitenih prostorih z omejenim prezračevanjem prihaja na papriki do pojava sive plesni. Za zaščito lahko uporabite pripravek SWITCH
62,5 WG (1 kg/ha, 3 dni karence) ali ROVRAL AQUAFLO (1,5 – 2,2 l/ha, 15 dni karence).
Za preventivno zaščito paradižnika pred sivo plesnijo so na voljo sredstva: ROVRAL AQUAFLO (1,5 – 2,2 l/ha, 3 dni karence), SWITCH
62,5 WG (1 kg/ha, 3 dni karence) ali TELDOR SC 500 (1 – 2 kg/ha, 3 dni karence).
V nasadih paprike preverite po poškodbah na plodovih prisotnost koruzne vešče. Proti gosenicam lahko uporabite: LEPINOX PLUS (1
kg/ha; največ 3 × letno; karenca ni potrebna), ki je primeren tudi za ekološko pridelavo ali AFFIRM (2 kg/ha; največ 3 × letno; 7 dni
karence), oz. MATCH 050 EC (2 l/ha; največ 1 × letno; 7 dni).
Naslednje dni bodite v paradižniku pozorni tudi na pojave južne plodovrtke, proti kateri ukrepate z: LEPINOX PLUS (1 kg/ha; največ 3 ×
letno; karenca ni potrebna), ki je primeren tudi za ekološko pridelavo ali ALVERDE (1 l/ha; največ 2 × letno; 1 dan karence), CORAGEN
(0,175 l/ha; največ 2 × letno; 3 dni), AFFIRM (2 kg/ha; največ 3 × letno; 7 dni karence), LASER (0,4 l/ha; največ 3 × letno; 3 dni),…

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Spoštujte omejitve za vodovarstvena
območja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.
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