


Osnovne lastnosti

• Aktivna snov: difenokonazol 250 g/L

• Formulacija: koncentrat za emulzijo (EC)

• DIFCOR je fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem. 

• Registrirana uporaba v Sloveniji za naslednje kulture:
• Jablana

• Krompir

• Vinska trta

• VRTNINE: gomoljna zelena, blitva, cikorija, , navadni hren, navadni
, pastinak, , rumena koleraba, , , 

• repa

• Vrtnice

• Okrasne rastline



• je bolezen jablan. 

• Bolezen glavno na listih in plodovih, 

• se pri nas v nasadih pojavlja vsako leto, 
pa predvsem v letih s in pomladjo. 

Jablanov

• listov propadanje listnega tkiva. 
Posledice se lahko v rasti in 
pridelku v naslednjih letih. 

• na plodovih in 
kakovost ter sposobnosti plodov.



• Gliva se preko zime ohranja v obliki saprofitskega micelija v odpadlih listih. 

• Spomladi se v njih oblikujejo spolna (periteciji) iz katerih se v dneh
askospore, ki primarne na organih jablan oz. .

• Do prvih izbruhov askospor prihaja konec marca, obdobje primarnih
traja vse do konca meseca maja oz. dokler se listje iz lanskega leta
popolnoma ne razgradi.
• Za kalitev askospor morajo biti listi dovolj , inkubacijska doba je ca. 10 do 

14 dni. 

• Na peg, gliva tvori poletne trose (konidije), ki jih veter in 
na liste in plodove, kjer sekundarne . Cikel

tvorbe konidijev in sekundarnih se do konca rastne dobe ponovi, 
odvisno od in temperaturnih razmer.

• za askospor in konidijev je v meri pogojena s temperaturo in 
trajanjem listov. 
• Na velja, da mora biti za pri temperaturi trajanja

listov . Npr.: pri temperaturi od 17 do 24°C mora biti listje mokro 18 ur, da pride 
do . Prav tako morajo biti dalj listi in 
plodovi, ki so sicer za manj . 

Jablanov
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• Spada v skupino trizolnih fungicidov

• Deluje na spekter bolezni sadnih vrst, vrtnin, okrasnih rastlin in 

• Je sistemik, ki se zelo enakomerno prerazporeja po rastlinskem tkivu, 
nima tendence hitrega v listov. Zato enakomerno
varuje celotne volumne listov.

• Ima kurativno delovanje
na med triazoli.

Difenokonazol

difenokonazol
inhibira razvoj
micelija v listu



• V jablani je na voljo zelo malo fungicidov za zatiranje .

• Za zatiranje je zelo pomembno, da ima Difcor tudi izrazito kurativno delovanje. Kljub
temu je najbolj preventivna raba. 

• se kombiniranje s kontaktnimi fungicidi.

• Difcor ima tudi dobro stransko delovanje na jablanovo pepelovko.

• Odmerek: 0,2 L/ha

• Difcor se lahko uporabi 3X v eni sezoni. Karenca 14 dni.

• DIFCOR-ju se ter posebno zanesljivost delovanja v vseh vremenskih
pogojih z dodajanjem HI-WETT:
➢ Pri porabi vode do 250 l/ha dodati 0,1 l/ha

➢ Pri porabi vode 250-500 l/ha dodati 0,15 l/ha

➢ Pri porabi vode kot 500 l/ha dodati 0,2 l/ha

Uporaba v jablani



• in kurativno delovanje na .

• Enakomerno prerazporejanje v listju.

• Kratka karenca (14 dni).

• Polna selektivnost za jablano.

• fungicid v programih integriranega varstva

Prednosti


