LEGENDA

HERBICIDI
FUNGICIDI
INSEKTICIDI
REGULATOR RASTI
GNOJILO - MIKROHRANILO
MOČILO
STIMULATOR RASTI

PROGRAM VARSTVA KROMPIRJA 2022
9

11

15

19

21-25

35

41

51

59

65

79

81

91-93

95-97

RAZVOJNE
FAZE
PROIZVODI
SHARPEN PLUS

enoletni ozkolistni in
širokolistni pleveli

2,5-4 L/ha

ANGELUS

enoletni širokolistni pleveli

0,25 L/ha
ozkolistni pleveli po vzniku

SELECT SUPER

ozkolistni in širokolistni
pleveli po vzniku

RIM 25 WG
CHAMANE

proti rjavi koreninski gnilobi

3 L/ha

proti črni listni pegavosti

za tretiranje semena za
semenski krompir, za belo
nogo krompirja

0.5 L/ha - max. 3x

0,25 - 0,5 kg/t
0,125 L/ha

za zatiranje koloradskega hrošča

BENEVIA

60 ml/ha

za zatiranje koloradskega hrošča

CORAGEN

za preprečevanje kaljenja
in rast poganjkov

FAZOR*
ARGOS

0,5 L/ha

proti krompirjevi plesni
proti krompirjevi plesni in
črni listni pegavosti

ZIGNAL SUPER

*izredna registracija

60 g/ha

2 - 2.5 L/ha max. 6x

PROXANIL 450SC

POLYVERSUM
ekološki fungicid

1 - 2,5 L/ha

5 kg/ha

Naravni rastni regulator, ki preprečuje kaljenje in rast poganjkov / 100 ml/t krompirja
200 ml/ha

TREND 90

100 ml/ha

SILWET GOLD
LEXIN
TONIVIT

1-2 L/ha

fiziološki aktviator in biostimulator koreninskega sistema

1 teden po začetku rasti
1-4 aplikacije
1-3 aplikacije

FOLIFLO MAIA (Zn)
FOLIMAC PLENO (N)
FOLIFLO PALE (Mg)
FOLIFLO NIXI (Ca)
FOLIFLO LUA (Cu)
FOLIFLO JANA (B)
MAJA ČREŠNAR univ. dipl. ing. agr.
Gorenjska, Primorska, Goriška, Dolenjska in osrednja Slovenija
031 685 554
maja.cresnar@picount.si

0,25 L/ha

edinstveno sredstvo za krepitev rastlin

5-6 L/ha
2-4 aplikacije
2-4 aplikacije

1-3 aplikacije
IGOR STERNAD ing. kmetijstva
Prekmurje, Štajerska, Koroška in Savinjska
031 685 599
igor.sternad@picount.si

PETER OCVIRK
Koroška, Savinjska, Dolenjskain Bela Krajina
041 414 971
peter.ocvirk@picount.si

PRIMOŽ REBOLJ dipl. ekonomist
Logistika
08 205 32 00 / 051 673 353
primoz.rebolj@picount.si

BLAŽ REBOLJ univ. dipl. ing. agr.
Registracije
051 333 351
blaz.rebolj@picount.si

0,8-1,2 L/ha
3-5 L/ha
1-2 L/ha
2-4 L/ha
1 L/ha
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SELECT SUPER

VVO
dovoljen

SELEKTIVNI SISTEMIČNI HERBICID
Sredstvo SELECT SUPER, ki vsebuje aktivno snov kletodim je po načinu delovanja uvrščen v skupino HRAC A. Inhibira
encim acetolaktat sintetaza in na ta način preprečuje sintezo lipidov.
AKTIVNA SNOV: kletodim 12 %						
FORMULACIJA: koncentrat za emulzijo (EC)			
UPORABA proti: vseh vrst enoletnih ozkolistnih plevelov, enoletne latovke in plazeče pirnice
KARENCA: 56 dni
PAKIRANJE: 1L, 5L
ODMEREK: za zatiranje vseh vrst enoletnega ozkolistnega plevela v odmerku 1 L/ha, - za
zatiranje enoletne latovke (Poa annua) v odmerku 2 L/ha; tretira se v razvojni fazi od konca razraščanja naprej
(od BBCH 29), - za zatiranje plazeče pirnice (Agropyron repens) v odmerku 2,5 L/ha. Krompir se tretira od
razvojne faze razvitega prvega para listov do faze, ko se 30% rastlin stika med vrstami (BBCH 12-33).
ČAS TRETIRANJA GLEDE NA RAZVOJNO FAZO PLEVELA:
Enoletni ozkolistni plevel naj ima v času tretiranja razvite vsaj 3 liste; tretiranje se lahko opravi najpozneje do konca
razraščanja plevela. Enoletno latovko se lahko zatira v odmerku 2 L/ha tudi v poznejših razvojnih fazah.
Plazeča pirnica naj bo v času tretiranja visoka od 15 do največ 35 cm.

ZIGNAL® SUPER
KONTAKTNO SISTEMIČNI FUNGICID
zoper KROMPIRJEVO PLESEN in ČRNO LISTNO PEGAVOST
Sredstvo ZIGNAL SUPER je kontaktno sistemični fungicid s preventivnim delovanjem.
AKTIVNA SNOV: fluazinam 37,5 %, azoksistrobin 15 %
UPORABA NA: krompir
UPORABA PROTI: krompirjeva plesen (Phytophthora infestans), črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani)
ODMEREK: 0,5 L/ha (5 ml/100 m²)
KARENCA: 7 dni
PAKIRANJE: 1 L
ZIGNAL SUPER se uporablja pred pojavom bolezni in vse do faze cvetenja (BBCH 20 – 49).
Rastline se tretira enakomerno po vsej površini, ob porabi 200 – 500 L škropilne mešanice na 1ha
(2 – 5 L mešanice / 100 m²).
S sredstvom se lahko v času vegetacije na istem zemljišču tretira največ 3x v razmaku najmanj 7 dni med
posameznimi škropljenji.
FITOTOKSIČNOST: Sredstvo uporabljeno v skladu z navodilom za uporabo, ni fitotoksično za krompir.
MEŠANJE: Sredstvo se lahko meša z večino fitofarmacevtskih sredstev ter s foliarnimi gnojili.
Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno. Pred uporabo preberite etiketo in informacije o sredstvu. Za nestrokovno oz. nepravilno uporabo FFS-ja ne odgovarjamo.

SISTEMIČNI FUNGICID zoper KROMPIRJEVO PLESEN
Sredstvo PROXANIL 450 SC vsebuje aktivni snovi cimoksanil in propamokarb hidroklorid. Aktivna snov cimoksanil se
uporablja kot foliarni fungicid s preventivnim delovanjem. Ima kontaktno in lokalno sistemično delovanje, prav tako
pa tudi zavira razvoj spor. Aktivna snov propamokarb hidroklorid je sistemični fungicid, ki se absorbira preko korenin
in listov. Poleg zelo dobrega delovanja na krompirjevo plesen na listih, izjemno deluje tudi na krompirjevo plesen na
steblih.
AKTIVNA SNOV: cimoksanil 5%, propamokarb hidroklorid 40%
FORMULACIJA: koncentrirana suspenzija (SC)
UPORABA NA: krompir
UPORABA PROTI: krompirjeva plesen (Phytophthora infestans)
ODMEREK: 2-2,5 L/ha
KARENCA: 14 dni
PAKIRANJE: 250 ml, 1L, 5L
Sredstvo PROXANIL 450 SC se uporablja v krompirju za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophthora infestans)
v odmerku 2-2,5 L/ha. Priporočena poraba vode je 200- 600 L vode/ha.
Tretirati se začne ob pojavu bolezni oziroma po napovedi opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin.
S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ šest krat v eni rastni dobi, časovni interval med
posameznimi tretiranji naj bo 7 dni.

