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ИЗВЕШТАЈНО ПРОГНОЗНА СЛУЖБА ПССС УЖИЦЕ ОБЈАВЉУЈЕ
ЗАШТИТУ УСЕВА КРОМПИРА У ПРВОЈ ДЕКАДИ ЈУНА
ЗАШТИТА СЕ СПРОВОДИ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА:
1. ПРОУЗРОКОВАЧА ПЛАМЕЊАЧЕ КРОМПИРА (Ph. infestans)
Временске прилике које карактерише честа смена кишовитог и сунчаног периода
током истог дана и изгледи времена у наредном периоду су погодни за развој гљиве
(Ph. infestans) узрочника пламењаче кромпира. Услови за појаву пламењаче су
нарочито погодни у усевима кромпира који су у фази склапања редова. Због тога је
потребно да се изврши превентивна заштита у усевима кромпира.
Прскање се може извршити са једним од препоручених препарата:
- CUPROZIN 35WP
у дози 2,75 кг/ха
- CUPROXAT
у дози 2,0 л/ха
- ANTRACOL
у дози 1,8-2,0 кг/ха
- DAKOFLO
у дози 3,0 л/ха
- FUZIJA
у дози 2,5 л/ха
- RIDOMIL GOLD MZ 68 WG
у дози 3,0 кг/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
Препоручује се да се прва заштита кромпира од пламењаче обави препаратима који су
појачани са бакарним фунгицидом (Curzate R WG). Такође, могуће је и извршити
комбиновање бакарних фунгицида са препорученим средствима.
2. КРОМПИРОВЕ ЗЛАТИЦЕ (L. decemlineata)
Прскање се може обавити са неким од препоручених инсектицида:
- MATCH 050 EC
у дози 300-400 гр/ха
- AKTARA
у дози 70 гр/ха
- CONFIDOR 200 SL
у дози 300 мл/ха
- CONFIDOR 70 WG
у дози 100 гр/ха
- MOSPILAN
у дози 250 гр/ха
- TONUS
у дози 250 гр/ха
- CALYPSO 480 SC
у дози 100 мл/ха
Ако је златица у фази положених јаја или почетка пиљења може се применити
инсектицид Match 050 EC који има овицидно и ларвицидно деловање, блокира
пиљење, а касније и пресвлачење ларви. Остали препоручени инсектициди се
примењују када се из јаја на наличју листа излегло 30-40% ларви, односно када се уоче
прве Л2 ларве.
НАПОМЕНА:
На теренима који су захваћени градом и оштећењима биљака
кромпира, препоручује се што хитнија заштита таквих биљака коришћењем
превасходно неког од бакарних средстава, јер је оштећена биљка много
подложнија нападу пламењаче и других болести кромпира.
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