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VARSTVO KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI  

Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. 

 

Večina poznih sort krompirja je v zaključnih fazah rasti gomoljev in začetku zorenja, zgodnje sorte 

krompirja so kmetje večinoma že pospravili. 

Vremenske razmere zadnjih dni so ugodne za razvoj krompirjeve plesni. Pri opazovanju v zadnjih 

dneh opažamo tudi močnejši pojav črne listne pegavosti. Za škropljenje krompirišč, kjer se je 

krompirjeva plesen že pojavila, priporočamo uporabo fungicidov s polsistemičnim ali s sistemičnim 

delovanjem: Acrobat MZ WG** = Forum MZ**, Antracol combi, Electis 75 WG, Equation 

pro, Galben M, Infinito (priporočamo za zaključna škropljenja), Melody duo WG, Moximate 

plus, Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Nautile DG, Nautile WP, Profilux, Ridomil gold 

MZ Pepite, ali Sacron 45 DG (z obveznim dodatkom kontaktnega fungicida). 

V še neokuženih krompiriščih imamo na voljo poleg zgoraj naštetih tudi uporabo kontaktnih 

fungicidov kot so: Antracol**, Antracol WG 70**, bakrovi pripravki**, *Banko 500 SC**, 

Dithane DG neotec** = Mankoz 75 WG**, Dithane M- 45**, Enervin, Manfil 75 WG, Manfil 

80 WP, Penncozeb 75 DG, Pergado MZ** = Gett**, Pinozeb M-45, Polyram DF, Ranman top, 

Ranman twinpack, Revus, Shirlan = Frowncide = Winby. Bakrove fungicide priporočamo v 

ekološki pridelavi vso rastno dobo, v integrirani pridelavi pa ob koncu vegetacije ali kot dodatek 

(1kg/ha) do konca julija fungicidom na osnovi mankozeba, propineba, klorotalonila ali metirama, 

ali fungicidom Acrobat MZ WG** = Forum MZ**, Shirlan 500 SC in Electis 75 WG. 

Fungicidi označeni z dvema zvezdicama za imenom (FFS**) so registrirani tudi za zatiranje črne 

listne pegavosti krompirja (Alternaria solani). V času pogostih padavin morate biti pozorni na 

izpiranje kontaktnih fungicidov!  

Samo za zatiranje črne listne pegavosti (Alternaria solani) v krompirju lahko uporabite tudi 

pripravka: Ortiva ali Tazer 250 SC. Opozarjamo na menjavanje pripravkov in upoštevanje 

karenc! 

Za fungicid označen z zvezdico tudi pred imenom *FFS (*Banko 500 SC**) velja omejitev 

uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP 

ukrepih!!! 
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DESIKACIJA - SUŠENJE KROMPIRJEVKE IN PLEVELOV PRED IZKOPOM 

KROMPIRJA 

Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet. 

 

Dva tedna pred predvidenim izkopom lahko opravite desikacijo - krompirjevo cimo in plevele lahko 

poškropite z enim od herbicidov na osnovi (dikvata) Reglone 200 SL ali Dessicash 200 SL. Oba 

herbicida, Reglone 200 SL in Dessicash 200 SL, se uporabljata kot neselektivna herbicida na 

semenskem in jedilnem krompirju za sušenje (desikacijo) krompirjevke. Sredstvi delujeta na zelene 

dele rastlin krompirja hitro in že v nekaj dneh posušita krompirjevko in plevel (proti dežju sta 

odporna že 15 minut po škropljenju). Reglone 200 SL se za sušenje krompirjevke jedilnega 

krompirja uporablja v odmerku od 2,5 L/ha (25 ml na 100 m
2
), za sušenje krompirjevke semenskega 

krompirja v odmerku 4 L/ha (40 ml na 100 m
2
), vedno ob porabi vode 300-400 L/ha (3-4 L na 100 

m
2
), odvisno od bujnosti krompirjevke. V primeru, da je krompirjeva plesen prisotna v nasadu, 

lahko 14 dni pred izkopom uporabimo kombinacijo Shirlan (0,3-0,4 L/ha) + Reglone 200 SL (2,5 

L/ha). Dessicash 200 SL, se uporablja za sušenje krompirjevke  na semenskem in jedilnem 

krompirju v odmerku 4L/ha (40 ml na 100 m
2
), vedno ob porabi vode 200-600 L/ha (2-6 L na 100 

m
2
), odvisno od bujnosti krompirjevke. Za oba velja, da škropite v času, ko imajo gomolji želeno 

debelino in čvrsto kožico, oziroma 14 dni preden se krompir izkoplje in skladišči. Karenca za 

Reglone 200 SL in Dessicash 200 SL je 10 dni! 

OPOZORILO: Desikacijo je potrebno opraviti v jasnem, suhem in ne prevročem vremenu. Tla ne 

smejo biti zasičena z vlago.  

Na krompiriščih, kjer krompirjevko mehansko kosite, le to čim prej po košnji odstranite z njiv in 

počakajte z izkopom vsaj 14 dni, da kožica na krompirjevih gomoljih nekoliko otrdi.  

Pred uporabo kateregakoli fitofarmacevtskega sredstva skrbno preberite priložena navodila 

za uporabo in se držite navedenih odmerkov in opozoril glede karenc, varstva voda in čebel!    
 

 


