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VARSTVO ČEBULNIC PRED BOLEZNIMI
Česnova rja
Pozno sajen česen ima razvitih 6-8 listov, zgodaj sajen že ima 8 listov in listna osnova se je začela
debeliti.
V nasadih česna opažamo pojav česnove rje (Puccinia pori), katera lahko občutno vpliva na pridelek
česna. Vrtičkarjem priporočamo, da močno okužene spodnje liste ročno odstranijo. Tržne
pridelovalce česna opozarjamo, da pregledajo svoje nasade in v primeru potrebe po kemičnem
varstvu česna uporabijo enega od fungicidov: Luna Experience (1L/ha, karenca 7 dni), Ortiva (1
L/ha, karenca za česen je 14 dni).
Dosledno upoštevajte karenčno dobo in vsa opozorila navedena v navodilih za uporabo!
Čebulna plesen
Čebula ima v poprečju razvitih 4-5 listov.
Ob dvigu temperatur bodo zelo ugodni pogoji za širjenje čebulne plesni (Peronospora destructor).
Pridelovalce čebule, šalotke in česna opozarjamo, da varujejo svoje nasade pred čebulno plesnijo z
enim od registriranih fungicidov: Champion 50 WG (3,5 kg/ha, karenca 14 dni), Cuprablau – Z
Ultra (1,8 kg/ha, karenca 3 dni), Ortiva (1 L/ha, karence: čebula 7 dni, česen in šalotka 14 dni, por
21 dni), Penncozeb 75 DG (2 kg/ha, karenca 28 dni), Quadris (1 L/ha, karenca 14 dni), *Ridomil
Gold MZ Pepite (2,5 – 3 kg/ha, karenca 21 dni), Folpan 50 SC (2,4 L/ha, karenca 14 dni).
Za fungicide označene z zvezdico pred imenom (*FFS) velja omejitev uporabe na najožjih
vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!
Dosledno upoštevajte karenčne dobe in vsa opozorila navedena v navodilih za uporabo!
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