
 
TRENUTNO STANJE V NASADIH KROMPIRJA

Zelo mokra prva polovica junija in sorazmerno ugodne temperature, so bile razlog, da se je v
zadnjih dneh močneje pojavila plesen. Hitra reakcija je problem v večini primerov lokalizirala ali
odpravila. Zadnje dni pa smo priča izrednemu porastu temperature. Takšen obet – torej suho in
vroče vreme - je tudi za naslednje dni. To bo blagodejno za bistveno manjše probleme s plesnijo.

 

Treba pa je opozoriti, da vremenske
razmere zahtevajo polno osredotočenost
na pojav druge – velikokrat še bolj
problematične bolezni – ČRNE
PEGAVOSTI KROMPIRJA (alternarija).

Prve pojave črne pegavosti smo opazili že
pred 2 tednoma. V zadnjih dneh pa
pridelovalci javljate o močnejšem pojavu te
bolezni.

 

 
ZA TO OBDOBJE PRIPOROČAMO:

 

1. Skrbno in redno prglejujte vaše
nasade krompirja

2. Izmenjujte pripravke proti krompirjevi
plesni – uporabljajte različne a.s., kar
je osnova za preprečevanje nastanka
odpornosti bolezni

3. V tem času vsaj 1x
uporabite pripravke, ki delujejo
antisporulantno proti okužbam
gomoljev s plesnijo preko tal. Najbolj
zanesljiva izbira je Ranman Top.

4. ZA PREPREČEVANJE POJAVA ALI
GAŠENJE ŽE PRISOTNIH OKUŽB Z
ALTERNARIJO UPORABITE
DIFCOR (Poznejše sorte ubvezno
škropite 2x zaporedoma).
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Več o Difcorju

Več o Ranmanu Top

 
BISTVENE PREDNOSTI UPORABE PRIPRAVKA
DIFCOR V TEM OBDOBJU

 

1. Najmočnejše kombinirano preventivno – kurativno delovanje v obdobju, ko se je
krompirjeva cima izgradila.

2. Pripravek se izredno hitro absorbira v rastlino in dobro sistemično premešča.
3. Dvakratna zaporedna uporaba močno poveča odpornost posevka na pojav

alternarije
4. Ob pojavu prvih znakov bolezni je Difcor trenutno najmočnejša izbira na trgu.

 
Za škropljenje do konca junija priporočamo uporabo naslednjih
kombinacij (pozornost predvsem na črno pegavost – alternarijo):

Za škropljenje do konca junija priporočamo uporabo naslednjih kombinacij (osredotočenje
predvsem na črno pegavost – alternarijo)

 

 

HI-WETT
Kakovostna aplikacija

HI-WETT je kompleksno večfunkcionalno
močilo. HI-WETT omogoča odlično
omočevanje, zadrževanje škropilne brozge
na listu, optimizirano penetracijo fungicidov v
rastline ter zmanjšuje zanašanje oz. drift.
Posledično je učinkovitost fungicidov ne
glede na vremenske pogoje bolj zanesljiva in
izboljšana. Zato se lahko fungicidi uporabijo
z malimi količinami vode, 10-20% zmanjšani
odmerki pa v povprečju dajejo enake
učinkovitosti kot škropljenja brez dodajanja
močila HI-WETT. 

 

 

 

https://belchim.si/pdf/Leaflet/2021-Difcor_Alternaria_krompir_SI.pdf
https://belchim.si/pdf/Leaflet/2021-Ranman_Top_SI.pdf


Več o Profiluxu

Kliknite za predstavitev "Varstvo pred krompirjevo plesnijo"

Oglejte si spletni seminar "Krompir Belchim 2021"

Kliknite za predstavitev "Adjuvant HI-WETT"

Kliknite za vstop na našo spletno stran

Mag. Anton Gošnik Mitja Brežnik
Vodja BCP SI in ključni kupci Področni vodja prodaje

051 262 209 Gorenjska, osrednja Slovenija, Savinjska, Koroška

anton.gosnik@belchim.com 051 354 767

 mitja.breznik@belchim.com

Mitja Törnar  

Področni vodja prodaje Alma Flac
Štajerska in vzhodna Slovenija Vodja logistike

031 239 720 031 459 555

mitja.tornar@belchim.com alma.flac@belchim.com

  

Vasja Hafner Polona Petejan  

Vodja marketinga Področni vodja prodaje  

+385 91 4166 555 Zahodna, južna in JV Slovenija  

Vasja.hafner@belchim.com 031 459 500

 polona.petejan@belchim.com

 

 

 

 

 

 
Vaš Belchim

 

Kontakti:

 

 

 
Ta mail je bil poslan:  user@example.com

 
Spremljajte nas na: 

 

            
 

Prijavi se   /   Uredi podatke   /   Posreduj   /   Odjava
 

To sporočilo ste prejeli, ker ste vpisani v našo bazo prejemnikov. Podatke o vašem e-naslovu smo
pridobili iz javno dostopnih virov, udeležbe na naših seminarjih ali iz naše baze poslovnih partnerjev.

Podatke o vašem e-naslovu skrbno varujemo, v skladu z zakonodajo.
 

© 2021 Vse pravice zadržane.
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