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ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ
ЗАШТИТУ УСЕВА КРОМПИРА У ЗАДЊОЈ ДЕКАДИ ЈУНА
ЗАШТИТА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:
1. ПРОУЗРОКОВАЧА ПЛАМЕЊАЧЕ КРОМПИРА (Ph. infestans)
Усеви кромпира су у фази цветања и склапања редова. У овој фази развоја кромпира је
карактеристично слабије проветравање између редова. Значајне осцилације између
дневних и ноћних температура утичу на формирање росе и њено дуже задржавање на
лишћу. Овакви услови и учестале кишне падавине повећавају ризик од појаве и ширења
пламењаче кромпира (Ph. infestans). За заштиту се препоручују следећи фунгициди:
- CUPROXAT
у дози 2,0 л/ха
- FUNGURAN
у дози 2,0 кг/ха
- CUPROZIN 35WP
у дози 2,75 кг/ха
- ANTRACOL
у дози 1,8-2,0 кг/ха
- DAKOFLO
у дози 3,0 л/ха
- MANKOGAL-80
у дози 2,5 кг/ха
- DITHANE М- 70
у дози 2,5-3,0 кг/ха
- RIDOMIL GOLD MZ 68 WP
у дози 2,5 кг/ха
- FUZIJA
у дози 2,5 л/ха
- CURZATE M WG (или CURZATE R 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
- REVUS 250 SC
у дози 0,5-0,6 л/ха
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)
Прскање се може обавити са неким од препоручених средстава:
- MOSPILAN (ili TONUS ili AFINEX)
у дози 250 гр/ха
- ACTARA
у дози 70 гр/ха
- CONFIDOR 200 SL
у дози 300 мл/ха
- CALYPSO 480 SC
у дози 100 мл/ха
- CORAGEN
у дози 50-60 мл/ха
Препоручени инсектициди се могу применити када се из јаја на наличју листа излегло 3040% ларви, при чему су најосетљивије младе ларве Л1 и Л2.
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.
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