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VARSTVO PARADIŽNIKA PRED BOLEZNIMI 

Rjava žametna paradižnikova pegavost 

Pri pridelavi paradižnika, ob povišani zračni vlažnosti v nočnem in dopoldanskem času v zadnjih 
dneh, opažamo pojav in širjenje rjave žametne paradižnikove pegavosti (Cladosporium fulvum). 
Pridelovalcem paradižnika proti omenjeni bolezni priporočamo uporabo fungicidov: Mavita 250 EC 
ali Score 250 EC (oba le za pridelavo na prostem; 0,5 L/ha = 5 mL na ar, K = 7 dni, največ 2 krat v eni 
rastni sezoni), oba fungicida delujeta tudi na črno listno pegavost paradižnika (Alternaria solani) in 
tudi na paradižnikovo pepelovko (Leveillula taurica). 

Dosledno upoštevajte karenčne dobe in vsa opozorila navedena v navodilih za uporabo! 

Paradižnikova/krompirjeva plesen in črna listna pegavost paradižnika 

V zadnjih dneh krajevno beležimo nekaj padavin, posledično nastopijo ugodni pogoji za širjenje 
paradižnikove plesni (Phytophtora infestans) in nekoliko manj ugodni pogoji za širjenje črne listne 
pegavosti paradižnika (Alternaria solani). Tudi pri gojenju paradižnika v zavarovanih prostorih smo 
tam, kjer imajo slabo zračene prostore že našli pege paradižnikove plesni. V tem času priporočamo 
uporabo fungicidov: Champ formula 2 FLO (2, 8 L/ha = 28 mL/ar, paradižnik za svežo uporabo K = 3 
dni, paradižnik za predelavo K = 10 dni, njveč 4 krat v eni rastni dobi), Champion 50 WG (2 kg/ha, 
paradižnik za svežo uporabo K = 3 dni, paradižnik za predelavo K = 10 dni, največ 4 krat v eni rastni 
dobi), Cuprablau Z 35 WP (samo na prostem, deluje tudi na črno listno pegavost paradižnika, 3 
kg/ha, paradižnik za svežo uporabo K = 3 dni, paradižnik za predelavo K = 10 dni, največ 3 krat v eni 
rastni sezoni), Kocide 2000 (samo na prostem, 2 kg/ha, paradižnik za svežo uporabo K = 3 dni, 
paradižnik za predelavo K = 10 dni, največ 5 krat v eni rastni dobi, uporaba ročne škropilnice ni 
dovoljena), Mirador 250 SC ali Ortiva ali Zaftra AZT 250 SC ( vsi trije delujejo tudi na črno listno 
pegavost paradižnika,  1 L/ha = (10 mL/ar, K = 3 dni, v zaščitenem prostoru največ 2 krat, na prostem 
največ 3 krat v eni rastni sezoni na istem zemljišču). Mirador, Ortiva in Zaftra delujejo tudi na 
paradižnikovo pepelovko (Leveillula taurica) in na pepelovke (Erysiphe sp.). Nordox 75 WG (1 kg/ha, 
paradižnik za svežo uporabo K = 3 dni, paradižnik za predelavo K = 10 dni, največ 5 krat v eni rastni 
dobi), Pergado C (5 kg/ha, paradižnik K = 3 dni,  največ 3 krat v eni rastni dobi), Revus 0,6 L/ha, K = 3 
dni, največ 4 krat v eni rastni dobi), Revus top (deluje tudi na črno listno pegavost paradižnika, 0,3 - 
0,6 L/ha = (3 - 6 mL/ar glede na višino rastlin, K = 3 dni, največ 3 krat v eni rastni dobi). Za 
zmanjševanje okužb črne listne pegavosti in alternarijske pegavosti plodov (Alternaria alternata) 
lahko uporabite Sercadis plus (1 L/ha, K = 3 dni, največ 2 krat v enem rastnem ciklusu). 

Dosledno upoštevajte karenčne dobe in vsa opozorila navedena v navodilih za uporabo! 
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