INFORMACIJE ZA PRIDELOVALCE VRTNIN

25. maj 2018

Listne uši na blitvi, špinači in solati
V posevkih blitve, špinače in v nekaterih solatah smo opazili listne uši. Napadene rastline imajo
mehurjave liste, ki slabo rastejo. Za zatiranje listnih uši na listnih vrtninah lahko uporabite pripravke
na osnovi piretrina kot so Raptol koncentrat (star), Raptol spray (star) in Valentin eko insekticid iz
naravnega piretrina R. Vsi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. V špinači lahko uporabite
tudi Neemazal – T/S, v integrirani pridelavi pe še Karate Zeon 5 CS. Za zatiranje uši v solati je na voljo
več pripravkov. V ekološki pridelavi je poleg omenjenjih pripravkov na osnovi piretrina ter sredstva
Biotip Floral dovoljen tudi Naturalis na osnovi Beauveria bassiana, v integrirani pridelavi pa še
Pirimor 50 WG, Actara 25 WG, Moksycan 20 SG in še nekateri.

Slika 1: Kolonija črne fižolove uši na spodnji
strani lista blitve.

Slika 2: Znamenja napada uši na špinači se kažejo v obliki
mehurjavosti listov.

Čebulna plesen in česnova rja
Na posevkih čebule smo opazili prva znamenja čebulne
plesni. Vremenske razmere so sedaj ugodne za razvoj in
širjenje bolezni, zato priporočamo, da rastline zavarujete s
fungicidom. Uporabite lahko pripravek Ridomil gold MZ
pepite ali Penncozeb 75 DG ali katerega od registriranih
bakrovih pripravkov.
Na česnu se je ponekod začela pojavljati česnova rja.
Priporočamo pregledovanje nasadov. V primeru pojava
bolezni lahko preprečite širjenje bolezni po nasadu s sredstvi
kot so Luna Experience, Mirador 250 EC, Ortiva ali Zaftra
AZT 250 EC
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Solatna plesen
Trenutne vremenske razmere z veliko vlage so ugodne tudi za razvoj solatne plesni (Bremia lactucae).
Bolezen se hitreje razvija v gostih sestojih in slabo zračnih razmerah, zato je pomemben preventivni
ukrep primerna gostota posevka, redno odstranjevanje plevela in zmerno gnojenje. Bolezen se
najprej kaže v obliki rumenih peg na zgornji strani lista (slika 4), na spodnji strani se pojavi bela
plesniva prevleka (slika 5). Za zatiranje bolezni lahko na prostem in v zavarovanih porostorih
uporabite naslednja sredstva: Amylo-X, Revus, Zaftra AZT 250 SC, Mirador 250 SC, Ortiva; samo na
prostem Cuprablau Z 35 WG, Enervin, Gett, Infinito, Pergado MZ, Polyram DF, Ridomil Gold MZ
Pepite; izključno v zavarovanih prostorih pa Previcur Energy.

Slika 4: Rumene pege na berivki, kot posledica
okužbe z glivo, ki povzroča solatno plesen.

Slika 5: Bela plesniva prevleka na spodnji strani lista solate
je vzrok solatne plesni.

Pegavosti na listih rdeče pese in blitve
Na blitvi in rdeči pesi so se začele pojavljati listne pegavosti –
okroglaste, rjavo sive pege, obrobljene z rdečim ali temno rjavim
robom. Pege so neenakomerno razporejene po listni ploskvi in se
začnejo združevati, ko bolezen napreduje. Povzročata jih glivi
Cercospora beticola in Ramularia beticola. Priporočamo
pregledovanje njiv. Za omejevanje okužb v rdeči pesi posevke
poškropite s katerim od sledečih fungicidov: Mavita 250 EC,
Mirador 250 EC, Ortiva, Score 250 EC, Sphere 535 SC ali Zaftra
AZT 250 SC. Na posevkih blitve odstranjujte okužene liste.

Sliki 6 in 7: Listna pegavost na rdeči pesi in na blitvi.

Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
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