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Nasvet 8: Uporaba fungicidov v nasadih krompirja 
 
Krompir je rastlina, ki potrebuje precej pozornosti, nege. Bolezni lahko naredijo veliko škode, celo propadle posevke. Najpogostejši 
in najpomembnejši bolezni sta krompirjeva plesen in črna listna pegavost krompirja. 
Krompirjeva plesen je najbolj nevarna bolezen krompirja, ki se širi v hladnem in deževnem vremenu. Okužuje vse rastlinske dele. 
Pomemben vir okužbe so posajeni okuženi semenski gomolji, iz katerih zrastejo nove rastline, ki so že okužene s plesnijo. Znaki se 
pojavijo zelo zgodaj med rastjo in sicer v obliki rjavih peg po steblu, do rastnega vršička, ki navadno odmre. V vlažnih razmerah je 
viden sivo bel micelij. Iz teh rastlin se plesen s trosovniki nato širi na sosednje rastline ter druge rastline v nasadu in okolici. 
Sosednje rastline so najprej prizadete. Na listih v začetni fazi okužbe opazimo majhne svetlo sive ali svetlo rjave pege nepravilnih 
oblik, obkrožene s svetlo zelenim robom. Širjenje peg ni omejeno z listnimi žilami in v optimalnih razmerah hitro napreduje po vsej 
listni površini. V vlažnem vremenu se na spodnji strani lista na pegah izoblikujejo trosonosci s trosovniki, ki jih vidimo kot sivo bele 
prevleke. Spodnji listi so običajno bolj prizadeti, saj so bolj občutljivi, hkrati so pri tleh tudi ugodnejše razmere za okužbo (večja 
zračna vlaga). Na steblu se bolezen najpogosteje pojavi v pazduhah listnih pecljev, kjer se voda najdlje zadržuje. Na mestu okužbe 
stebla potemnijo. Ob ustreznih vremenskih razmerah lahko v nekaj dneh propadejo vsi nadzemni deli rastline, pokončna ostanejo le 
še stebla. 
Na gomoljih so okužbe sprva površinske, kasneje lahko prodrejo tudi nekaj centimetrov v globino. Obolelo tkivo je suho, rdečkasto 
rjave barve in daje zrnat vtis, meja med zdravim tkivom pa ni povsem jasna. Običajno se po okužbi gomolji okužijo še z drugimi 
glivami in bakterijami, zato se videz prizadetih gomoljev lahko tudi spremeni. 

  

 



  

Če v nasadu najdemo plesen zraslo iz semenskega gomolja, škropljenje s fungicidi ne zadostuje. Tako rastlino moramo odstraniti iz 
nasada. Popolnoma odporne sorte krompirja proti krompirjevi plesni ne obstajajo. Vir: https://www.ivr.si/skodljivec/krompirjeva-
plesen/#1512037871879-89ed342c-2673 

Črna listna pegavost krompirja (Alternaria solani, Alternaria alternata) se pojavlja vsako leto, močneje pa se razširi, kadar se 
menjavajo vlažna obdobja s toplimi in suhimi. Nevarna je, kadar se pojavi zgodaj v rastni dobi, ker povzroči predčasno propadanje 
cime, saj predvsem pri občutljivih sortah lahko znatno zmanjša pridelek, tudi do 20 % in več. Prve pege opazimo na spodnjih, 
starejših listih. Na zgornji listni ploskvi se pojavijo temno rjave pege, ki se koncentrično večajo. Večje pege imajo kolobarje različnih 
rjavih odtenkov, česar pri majhnih pegah ne opazimo. Pege so različnih velikosti in oblik, saj jih omejujejo listne žile. Z 
napredovanjem bolezni pride do združevanja peg in postopnega propadanja listov. Na listih pecljih in steblu se pojavljajo 
podolgovate pege rjavo črne barve. Okuženi gomolji imajo temne, vdrte pege z rahlo dvignjenim robom, meso gomolja pod njimi je 
oplutenelo. Bolezen se, če vremenske razmere dopuščajo, širi v novih in novih ciklusih. Trosi nastajajo v širokem temperaturnem 
razponu med 5 in 30 °C, za okužbo pa je ugodna temperatura med 20 in 30 °C, ob omočenosti listja ali višji zračni vlagi. 
Izmenjujoča se obdobja suhega in vlažnega vremena razvoj bolezni pospešujejo, daljša deževna obdobja pa ji ne ustrezajo. Tudi 
močne rose prispevajo k hitrejšemu širjenju bolezni. Prve okužbe lahko v naših pridelovalnih območjih pričakujemo že kmalu po 
vzniku krompirja. Ker so za okužbo bolj občutljivi starejši listi, se bolezen s staranjem rastlin stopnjuje. Bolezen hitreje napreduje pri 
zgodnjih sortah. V skladu s smernicami za pridelavo krompirja skušamo zagotoviti optimalne razmere za rast. S 3 do 5 letnim 
kolobarjem in ukrepi, ki pospešujejo mineralizacijo ostankov gostiteljskih rastlin, zmanjšamo vire okužbe. V primeru, da se pegavost 
pojavi zgodaj v rastni dobi in je nevarnost širjenja velika, jo zatiramo usmerjeno in posežemo po pripravkih z dobro učinkovitostjo. 
Vir: https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2017/11/%C4%8Crna-listna-pegavost-krompirja.pdf 

 

FUNGICIDI V KROMPIRJU, REGISTRIRANI V REPUBLIKI SLOVENIJI, GLEDE ČASA UPORABE (na dan 16. 4. 2020)  

PRIPRAVEK AKTIVNA  

SNOV 

DELUJE NA BOLEZNI ODMER

EK/HA 

ČAS UPORABE KARENCA 

ŠT.DNI 

ACROBAT MZ 

WG 

Dimetomorf 

mankozeb 

Črna listna pegavost 

krompirja, krompirjeva 

plesen 

2 kg Od fenološke faze petih listov do 

začetka cvetenja, uporaba največ pet 

krat v rastni sezoni v časovnih 

razmakih 10 – 14 dni 

7 

https://www.ivr.si/skodljivec/krompirjeva-plesen/#1512037871879-89ed342c-2673
https://www.ivr.si/skodljivec/krompirjeva-plesen/#1512037871879-89ed342c-2673
https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2017/11/%C4%8Crna-listna-pegavost-krompirja.pdf


  

ARMETIL M Mankozeb 

metalaksil 

Krompirjeva plesen 2,5 kg Uporaba ob nastopu ugodnih 

vremenskih razmer za razvoj bolezni, 

od razvojne faze , ko je zaprt četrti 

list, do faze konec cvetenja, uporaba 

največ štiri krat v eni rastni sezoni, v 

časovnih razmakih 10 – 14 dni, v 

primeru močnejšega deževja (več kot 

30 mm) v časovnih razmakih 7 – 10 

dni, varuje tudi mlade gomolje 

21 

AVTAR 74 NT Mankozeb  Črna listna pegavost 

krompirja, krompirjeva 

plesen 

2 kg V skladu z napovedjo opazovalno-

napovedovalne službe za varstvo 

rastlin, uporaba največ osem krat v 

rastni sezoni v časovnih razmikih 14 

dni, v primeru močnejših padavin v 

časovnih razmikih 7 – 10 dni 

7 

BADGE WG Baker v obliki 

bakrovega 

hidrokisda 

Baker v obliki 

bakrovega 

oksiklorida  

Krompirjeva plesen 3 kg Uporaba od razvojne faze, ko je peti 

list glavnega stebla razvit, do 

razvojne faze, ko so jagode prve 

oploditve oker do rjavkasto 

obarvane, uporaba največ štiri krat v 

časovnih intervalih 7 dni 

7 

BANJO FORTE Dimetomorf 

fluazinam 

Črna listna pegavost 

krompirja, krompirjeva 

plesen 

2 kg Uporaba v razvojni fazi od začetka 

sklepanja vrst, ko se 10 % rastlin 

stika med vrstami, do razvojne faze 

začetka rumenenja listov, v časovnih 

razmikih 7 – 10 dni 

7 

CARIAL FLEX Cimoksanil Krompirjeva plesen 0,6 kg Uporaba od razvojne faze začetka 7 



  

mandipropamid sklepanja vrst, do razvojne faze 

začetka rumenenja listov, uporaba 

največ šest krat v rastni sezoni v 

časovnih razmikih 7 dni 

 

CHAMANE Azoksistrobin  Zmanjšanje okužbe rjave 

koreninske gnilobe 

Črna listna pegavost 

krompirja 

3 l 

 

0,5 l 

Tretiranje tal ob sajenju krompirja v 

brazde s posebno sejalnico 

Uporaba od razvojne faze, ko so 

vidni posamezni popki, do razvojne 

faze, ko so jagode prve oploditve še 

zelene in seme rahlo obarvano, 

uporaba največ dva krat v rastni 

sezoni v časovnih razmikih 7 dni  

Zagotovljena 

s časom 

uporabe 

COPFORCE 

EXTRA 

Baker v obliki 

bakrovega 

hidroksida 

cimoksanil 

Krompirjeva plesen 2 kg Uporaba od razvojne faze, ko je prvi 

bazalni poganjek viden oziroma 

najdlje do začetka rumenenja listov, 

uporaba največ tri krat v časovnih 

razmikih 7 dni 

14 

CUPRABLAU Z 35 

WG 

Baker v obliki 

bakrovega 

oksiklorida 

Zmanjšanje okužbe s 

krompirjevo plesnijo 

2,1 kg Uporaba v fenološki fazi od 

razvitega devetega lista, do razvojne 

faze, ko so jagode prve oploditve še 

zelene, seme pa rahlo obarvano, 

uporaba največ štiri krat v rastni 

sezoni v časovnih razmakih 7 – 10 

dni  

14 

CUPRABLAU Z 35 

WG 

Baker v obliki 

bakrovega 

oksiklorida 

Zmanjšanje okužbe s 

krompirjevo plesnijo 

3 kg Uporaba v fenološki fazi, ko se 70 % 

rastlin stika med vrstami, do spravila 

pridelkov, uporaba največ tri krat v  

rastni sezoni v časovnih razmikih 7 – 

14 



  

10 dni 

CURZATE EXTRA Baker v obliki 

bakrovega 

oksiklorida 

Krompirjeva plesen 2 kg V skladu z napovedjo opazovalno-

napovedovalne službe za varstvo 

rastlin, ko so izpolnjeni pogoji za 

okužbo z boleznijo, uporaba največ 

štiri krat v rastni sezoni v časovnih 

razmiki 7 dni, v primeru močnejših 

padavin (več kot 30 mm) je potrebno 

tretiranje ponoviti 

28 

CURZATE M72 

WG 

Cimoksanil 

mankozeb 

Krompirjeva plesen 2,3 kg Uporaba v razvojni fazi, ko so vrste 

popolnoma sklenjene, uporaba 

največ štiri krat v rastni sezoni v 

časovnih razmikih 7 dni 

14 

CURZATE 

PARTNER 

cimoksanil Krompirjeva plesen 0,15 kg Vedno uporabiti v mešanici s 

kontaktnim fungicidom, uporaba od 

razvojne faze, ko se začnejo vrste 

sklepati, do razvojne faze, ko je 50 

% listov rjavkastih, uporaba največ 

štiri krat v eni rastni sezoni v 

časovnih razmikih 5 dni 

1 

CYMBAL cimksanil Krompirjeva plesen 0,2 – 0,5 

kg 

Uporaba od razvojne faze, ko se 

začnejo vrste sklepati, do razvojne 

faze, ko je 50 % listov rjavkastih, 

uporaba največ štiri krat v eni rastni 

sezoni v časovnih razmikih 7 dni 

7 

DIFCOR 25 EC difenokonazol Listna pegavost krompirja 0,5 l V skladu z napovedjo opazovalno-

napovedovalne službe za varstvo 

rastlin, ko so izpolnjeni pogoji za 

14 



  

okužbo z boleznijo, uporaba največ 

štiri krat v rastni sezoni v časovnih 

razmiki 7 dni 

DITHANE D6 

NEOTEC 

mankozeb Črna listna pegavost 

krompirja, krompirjeva 

plesen 

2 kg V skladu z napovedjo opazovalno-

napovedovalne službe za varstvo 

rastlin, ko so izpolnjeni pogoji za 

okužbo z boleznijo, uporaba največ 

osem krat v rastni sezoni v časovnih 

razmiki 14 dni, ob močnejših 

padavinah (več kot 30 mm) v 

časovnih razmikih 7 – 10 dni 

7 

DITHANE M-45 mankozeb Črna listna pegavost 

krompirja, krompirjeva 

plesen 

2 kg V skladu z napovedjo opazovalno-

napovedovalne službe za varstvo 

rastlin, ko so izpolnjeni pogoji za 

okužbo z boleznijo, uporaba največ 

osem krat v rastni sezoni v časovnih 

razmiki 14 dni, ob močnejših 

padavinah (več kot 30 mm) v 

časovnih razmikih 7 – 10 dni 

7 

ELECTIS 75 WG Mankozeb 

zoksamid 

Krompirjeva plesen 1,5 – 1,8 

kg 

Uporaba prvič ob napovedi 

opazovalno-napovedovalne službe za 

varstvo rastlin oziroma ob pojavu 

okužbe z boleznijo, uporaba največ 

štiri krat v eni rastni sezoni v 

časovnih razmikih 7 – 10 dni 

7 

ENERVIN Ametoktradin 

metiram 

Krompirjeva plesen 2 kg Uporaba v skladu z napovedjo 

opazovalno-napovedovalne službe za 

varstvo rastlin, ko so izpolnjeni 

pogoji za okužbo z boleznijo, prvič 

7 



  

ob začetku sklepanja vrst, zadnjič 

pred spravilom, ob upoštevanju 

karence, uporaba največ tri krat v 

rastni sezoni v časovnih razmiki 7 -

14 dni 

EQUATION PRO Cimoiksanil 

famoksadon 

Krompirjeva plesen 400 g Uporaba od fenološke faze, ko je 

viden prvi bazalni stranski poganjek, 

do fenološke faze, ko je 50 % listov 

rjavkastih, uporaba največ šest krat v 

eno rastni sezoni v časovnih razmikih 

7 dni 

14 

FORTUNA GOLD Cimoksanil 

mankozeb 

Krompirjeva plesen 3 kg Uporaba od razvojne faze, ko se 

okoli 90 % rastlin med vrstami stika, 

do razvojne faze do začetka 

rumenenja listov, uporaba največ 

štiri krat v rastni sezoni v časovnih 

razmikih 7 – 10 dni 

14 

FORUM MZ WG Dimetomorf 

mankozeb 

Črna listna pegavost 

krompirja, krompirjeva 

plesen 

2 kg Uporaba od razvojne faze prvih 

listov do razvojne faze začetka 

zorenja krompirja, uporaba največ 

pet krat v rastni sezoni v časovnih 

razmikih 7 – 14 dni 

7 

FROWNCIDE Fluazinam  Krompirjeva plesen 0,4 l Uporaba preventivno, pred pojavom 

bolezni, na podlagi napovedi 

opazovalno-napovedovalne službe za 

varstvo rastlin, uporaba največ štiri 

krat v časovnih razmikih 7 – 10 dni 

7 



  

FUDAN GOLD Cimoksanil 

mankozeb 

Krompirjeva plesen 3 kg Uporaba od razvojne faze, ko se 

okoli 90 % rastlin med vrstami stika, 

do razvojne faze do začetka 

rumenenja listov, uporaba največ 

štiri krat v rastni sezoni v časovnih 

razmikih 7 – 10 dni 

14 

GALBEN M Benaksanil 

mankozeb 

Krompirjeva plesen 2,5 kg Uporaba v skladu z napovedjo 

opazovalno-napovedovalne službe za 

varstvo rastlin, ko so izpolnjeni 

pogoji za okužbo z boleznijo, 

najpozneje v času, ko se začnejo 

zapirati vrste, uporaba največ tri krat 

v časovnih razmikih 10 – 14 dni 

28 

GETT Mandipropamid 

mankozeb 

Črna listna pegavost 

krompirja, krompirjeva 

plesen 

2,5 kg Uporaba od razvojne faze, ko je prvi 

bazalni stranski poganjek viden, 

uporaba največ šest krat v eno rastni 

sezoni v časovnih razmikih 7 dni 

7 

INFINITO Fluopikolid 

propamokarb 

Krompirjeva plesen 1,2 – 1,6 l Uporaba preventivno v skladu z 

napovedjo opazovalno-

napovedovalne službe za varstvo 

rastlin, ko so izpolnjeni pogoji za 

okužbo z boleznijo, uporaba največ 

štiri krat v eni rastni sezoni v 

časovnih razmikih 7 – 10 dni 

7 

MANFIL 75 WG Mankozeb  Krompirjeva plesen 2 kg Prvič se tretira, ko so sklenjene 

vrste, uporaba največ osem krat v 

eni rastni sezoni v časovnih razmikih 

7 – 10 dni 

7 



  

MANFIL 82 WP Mankozeb  Krompirjeva plesen 2 kg Prvič se tretira, ko so sklenjene 

vrste, uporaba največ osem krat v 

eni rastni sezoni v časovnih razmikih 

7 – 10 dni 

7 

MANFIL PLUS 75 

WG 

Mankozeb  Črna listna pegavost 

krompirja, krompirjeva 

plesen 

2 kg Uporaba v skladu z napovedjo 

opazovalno-napovedovalne službe za 

varstvo rastlin, ko so izpolnjeni 

pogoji za okužbo z boleznijo, 

uporaba največ osem krat v eni rastni 

sezoni v časovnih razmikih 14 dni 

7 

MANKOZ 75 WG mankozeb Črna listna pegavost 

krompirja, krompirjeva 

plesen 

2 kg Uporaba v skladu z napovedjo 

opazovalno-napovedovalne službe za 

varstvo rastlin, ko so izpolnjeni 

pogoji za okužbo z boleznijo, 

uporaba največ osem krat v eni rastni 

sezoni v časovnih razmikih 14 dni, 

ob močnejšem dežju (več kot 30 

mm) v časovnih razmikih 7 – 10 dni 

7 

MAVITA 25 EC difenokonazol Črna listna pegavost 

krompirja 

0,6 l Uporaba od rastne faze nastavljanja 

gomoljev, do razvojne faze, ko so 

jagode prve oploditve oker do 

rjavkasto obarvane, uporaba največ 

dva krat v rastni sezoni v časovnih 

razmikih 7 dni 

3 

MIRADOR 250 SC azoksistrobin Zmanjšanje okužbe v črno 

listno pegavostjo krompirja 

 

0,5 l 

 

Uporaba od razvojne faze, ko so 

vidni prvi posamezni popki, do 

razvojne faze, ko so jagode prve 

oploditve še zelene, seme pa rahlo 

7 



  

 

 

Bela noga, krompirjev ožig 

 

 

 

3 l 

obarvano, uporaba največ tri krat v 

eni rastni sezoni v časovnih razmikih 

7 dni 

Tretiranje tal pred ali ob setvi, pred 

vznikom krompirja, uporaba največ 

enkrat v eni rastni sezoni 

MONCUT flutolanil Bela noga, krompirjev ožig 0,2 l/tono Tretiranje gomoljev krompirja pred 

saditvijo 

Karenca 

zagotovljena 

s časom 

uporabe 

MOXIMATE 725 

WG 

Cimoksanil 

mankozeb 

Krompirjeva plesen 2,5 kg Prvo tretiranje na začetku sklepanja 

vrst oziroma v skladu z napovedjo 

opazovalno-napovedovalne službe za 

varstvo rastlin, uporaba največ štiri 

krat v eni rastni sezoni v časovnih 

razmikih 7 dni  

7 

MOXIMATE 725 

WP 

Cimoksanil 

mankozeb 

Krompirjeva plesen 2,5 kg Prvo tretiranje na začetku sklepanja 

vrst oziroma v skladu z napovedjo 

opazovalno-napovedovalne službe za 

varstvo rastlin, uporaba največ štiri 

krat v eni rastni sezoni v časovnih 

razmikih 7 dni  

7 

MOXIMATE PLUS Cimoksanil 

mankozeb 

Krompirjeva plesen 2,5 kg Prvo tretiranje na začetku sklepanja 

vrst oziroma v skladu z napovedjo 

opazovalno-napovedovalne službe za 

varstvo rastlin, uporaba največ štiri 

krat v eni rastni sezoni v časovnih 

7 



  

razmikih 7 dni  

NAUTILE DG Cimoksanil 

mankozeb 

Krompirjeva plesen 2 kg Uporaba prvi, ko se 90 % vrst sklene 

in se nadaljuje do razvojne faze, ko 

je 50 % listov rjavkastih, uporaba 

največ štiri krat v eni rastni sezoni v 

časovnih razmikih 7 – 10 dni 

Tretiranje krompirja ni dovoljeno z 

ročno oprtno škropilnico  

7 

NAUTILE WP Cimoksanil 

mankozeb 

Krompirjeva plesen 2,25 kg Uporaba prvi, ko se 90 % vrst sklene 

in se nadaljuje do razvojne faze, ko 

je 50 % listov rjavkastih, uporaba 

največ štiri krat v eni rastni sezoni v 

časovnih razmikih 7 – 10 dni 

Tretiranje krompirja ni dovoljeno z 

ročno oprtno škropilnico  

21 

NORDOX 75 WG Baker v obliki 

bakrovega 

oksida 

Krompirjeva plesen 1 kg Uporaba od razvojne faze razvitega 

petega lista dalje, pri uporabi 

sredstva je število tretiranj potrebno 

ustrezno zmanjšati tako, da letna 

količina uporabljenega bakra ne 

preseže 4 kg na istem zemljišču na 

ha, uporaba največ pet krat v eni 

rastni sezoni v časovnih razmikih 7 – 

14 dni 

14 

ORTIVA azoksistrobin Zmanjšanje okužbe z belo 

nogo krompirja in 

krompirjevim ožigom 

3l 

 

Tretiranje tal pred ali ob saditvi 

krompirja, pred vznikom krompirja, 

uporaba največ enkrat v eni rastni 

7 



  

 

Zmanjšanje okužbe s črno 

listno pegavostjo krompirja 

 

0,5 l 

 

sezoni 

Uporaba od razvojne faze, ko so 

vidni prvi posamezni popki, do 

razvojne faze, ko so jagode prve 

oploditve še zelene, seme pa rahlo 

obarvano, uporaba največ tri krat v 

eni rastni sezoni v časovnih razmikih 

7 dni  

ORVEGO Ametoktradin 

dimetomorf 

Krompirjeva plesen 0,8 l Uporaba v razvojni fazi ob začetku 

rasti stranskih poganjkov, do 

razvojne faze začetka zorenja 

gomoljev, uporaba največ tri krat v 

eno rastni sezoni v časovnih razmikih 

5 – 10 dni 

7 

PENNCOZEB 75 

DG 

mankozeb Krompirjeva plesen 1,7 kg Uporaba od razvojne faze, ko je 

drugi list glavnega stebla razgrnjen ( 

več kot 4 cm), do razvojne faze, ko 

je 50 % listov rjavkastih, uporaba 

največ osem krat v eni rastni sezoni 

v časovnih razmikih 7 dni 

7 

PERGADO MZ Mandipropamid  

mankozeb 

Črna listna pegavost 

krompirja, krompirjeva 

plesen 

2,5 kg Uporaba od razvojne faze, ko je prvi 

stranski bazalni poganjek viden, 

uporaba največ šest krat v eni rastni 

sezoni v časovnih razmikih 7 dni 

7 

PINOZEB M-45 mankozeb Krompirjeva plesen 2 kg Uporaba prvič v razvojni fazi, ko se 

vrste sklenejo, uporaba največ osem 

krat v eni rastni sezoni v časovnih 

7 

 



  

razmikih 7 – 10 dni 7 

POLYRAM DF metiram Krompirjeva plesen 2 kg Preventivni fungicid, uporaba pred 

napadom bolezni, uporaba največ pet 

krat v eni rastni sezoni v časovnih 

razmikih 7 – 10 dni 

21 

PROFILUX Cimoksanil 

mankozeb 

Krompirjeva plesen 2,5 kg Uporaba od razvojne faze, ko se 

vrste krompirja začnejo sklepati 

oziroma najdlje do razvojne faze, ko 

je 50 % listov rjavkastih, uporaba 

največ štiri krat v eni rastni sezoni v 

časovnih razmikih 8 – 10 dni 

7 

PRORADIX Pseudomonas 

sp. Seu dsmz 

13134 

Bela noga krompirja 60 g Tretiranje gomoljev krompirja v času 

sajenja, škropljenjem v vrsto s 

posebno opremo nameščeno na 

sadilniku krompirja 

Karenca ni 

potrebna 

PROXANIL 450 SC Cimoksanil 

Propamokarb 

hidroklorid 

Krompirja plesen 2 – 2,5 l Uporaba ob pojavu bolezni v skladu 

za navodili opazovalno-

napovedovalne službe za varstvo 

rastlin, za preventivna tretiranja, 

uporaba največ šest krat v eni rastni 

sezoni v časovnih razmikih 7dni 

14 

RANMAN TOP Ciazofamid  Krompirjeva plesen 0,5 l Uporaba v razvojni fazi od zapiranja 

vrst dalje, uporaba največ tri krat v 

eno rastni sezoni v časovnih 

intervalih 7 – 10 dni 

7 

REBOOT Cimoksanil  Krompirjeva plesen 0,45 kg Prvo tretiranje v skladu z napovedjo 

opazovalno-napovedovalne službe za 

7 



  

zoksamid varstvo rastlin, uporaba največ štiri 

krat v eni rastni sezoni v časovnih 

razmikih 7 – 10 dni 

REVUS mandipropamid Krompirjeva plesen 0,6 l Uporaba ob prvih pojavih okužbe z 

boleznijo, v razvojni fazi od začetka 

sklepanja vrst, do razvojne faze 

rumenenja listov, uporaba največ 

šest krat v eni rastni sezoni v 

časovnih razmikih 7 dni 

3 

RIDOMIL GOLD 

MZ PEPITE 

Mankozeb 

Metalaksil-m 

Krompirjeva plesen 2,5 kg Uporaba v skladu z napovedjo 

opazovalno-napovedovalne službe za 

varstva rastlin, ob ugodnih 

vremenskih pogojih za razvoj 

bolezni, uporaba največ tri krat v eni 

rastni sezoni v časovnih razmikih 10 

– 14 dni 21 

21 

 

 

RIVAL DUO Cimoksanil 

Propamokarb 

hidroklorid 

Krompirjeva plesen 2,5 l Uporaba od fenološke faze, ko 

krompir tvori prve bazalne stranske 

poganjke, do fenološke faze, ko je 

50 % listov rjavkastih, uporaba 

največ enkrat v eni rastni sezoni 

14 

SACRON 45 DG Cimoksanil  Krompirjeva plesen 0,22 kg Uporaba razvojne faze od začetka 

tvorbe stranskih poganjkov, do 

razvojne faze staranja, uporaba 

največ štiri krat v rastni sezoni v 

časovnih razmikih 7 – 10 dni 

14 

SCORE 25 EC difenokonazol Črna listna pegavost 0,6 l Uporaba od razvojne faze 

nastavljanja gomoljev, do razvojne 

3 



  

krompirja faze, ko so jagode prve oploditve 

oker do rjavkasto obarvane, uporaba 

največ dva krat v eni rastni sezoni v 

časovnih razmikih 7 dni 

SERCADIS PLUS Difenokonazol 

fluksapiroksad 

Zmanjšanje okužbe s črno 

listno pegavostjo krompirja, 

alternarijska pegavost 

0,75 l Uporaba v fenološki fazi, ko se 80 % 

rastlin stika med vrstami, do 

razvojne faze, ko jagode prve 

oploditve venijo in se širijo, seme je 

temno obarvano, uporaba največ tri 

krat v eni rastni sezoni v časovnih 

razmikih 7 dni 

3 

SERENADE ASO Bacillus 

amyloliquefacie

ns (former 

subtilis) str. Qst 

1,396 

713substilis 

Zmanjšanje okužbe z belo 

nogo krompirja 

5 l Eno tretiranje v brazde ob sajenju 

krompirja 

Karenca ni 

potrebna 

SHIRLAN 50SC fluazinam Krompirjeva plesen 0,4 l Uporaba preventivno pred pojavom 

bolezni v skladu z napovedjo 

opazovalno-napovedovalne službe za 

varstvo rastlin, uporaba največ štiri 

krat v eni rastni sezoni v časovnih 

razmikih 7 – 10 dni 

7 

TANOS 50 WG Cimoksanil 

famoksadon 

Krompirjeva plesen 0,7 kg Uporaba od razvojne faze od začetka 

rastnega stadija, ko je viden prvi 

bazalni stranski poganjek, do 

razvojne faze staranja rastlin oziroma 

v skladu s predpisano karenco, 

uporaba največ tri krat v eni rastni 

14 



  

sezoni v časovnih razmikih 7 dni 

Uporaba ročne oprtne škropilnice ni 

dovoljena 

TAZER 25 SC Azoksistrobin Glive iz rodu Alternaria 0,5 l Prvo tretiranje v času sklepanja vrst, 

zadnje tretiranje ob upoštevanju 

predvidene karence, uporaba največ 

tri krat v eni rastni sezoni v časovnih 

razmikih 14 dni 

7 

VALIS M Mankozeb 

valifenalat 

Zmanjšanje okužbe s 

krompirjevo plesnijo 

2,5 kg Uporaba v skladu z napovedjo 

opazovalno-napovedovalne službe za 

varstvo rastlin oziroma ob nastopu 

ugodnih vremenskih razmer za 

razvoj bolezni, prvo tretiranje v 

razvojni fazi, ko je viden prvi bazalni 

stranski poganjek, zadnje tretiranje 

pa v razvojni fazi, ko jagode venijo 

in se sušijo, eno tretiranje (od 

skupno štirih tretiranj) je dovoljeno 

pred razvojno fazo, ko rastline 

pričnejo z nastavljanjem gomoljev, 

po tej razvojni fazi so dovoljena še 

tri tretiranja, uporaba največ štiri 

krat v eni rastni sezoni v časovnih 

razmikih 7 dni 

7 

VELUM PRIME Fluopiram  Zmanjšanje populacije 

ogorčic koreninskih šišk, bele 

krompirjeve ogorčice, 

rumene krompirjeve ogorčice 

0,625 l Nematocid s sistemičnim 

delovanjem, ki deluje tudi 

fungicidno, tretira se pred sajenjem 

krompirja neposredno v brazde 

Karenca je 

zagotovljena 

s časom 

uporabe 



  

WINDY Fluazinam  Krompirjeva plesen 0,4 l Uporaba preventivno pred pojavom 

bolezni, uporaba v skladu z 

napovedno opazovalno-

napovedovalne službe za varstvo 

rastlin, uporaba, če so razmere za 

pojav bolezni ugodne ali pred 

zapiranjem vrst krompirja, uporaba 

največ štiri krat v eni rastni sezoni v 

časovnih razmikih 7 – 10 dni  

7 

FAFTRA AZT 25 

SC 

azoksistrobin Bela noga krompirja, 

krompirjev ožig 

 

Črna listna pegavost 

krompirja, krompirjeva 

plesen 

3 l 

 

 

0,5 l 

Tretiranje tal pred saditvijo oziroma 

ob saditvi krompirja, pred vznikom 

krompirja, uporaba enkrat v eni 

rastni sezoni  

Uporaba od razvojne faze, ko so 

vidni prvi posamezni popki, do 

razvojne faze, ko so jagode prve 

oploditve še zelene, seme pa rahlo 

obarvano, uporaba največ tri krat v 

eni rastni sezoni v časovnih razmikih 

7 dni 

7 

Vedno, ko se odločate, da boste posegli po fitofarmacevtskih pripravkih, preglejte nasade krompirja in se posvetujte s strokovnjakom. 

In OBVEZNO pred uporabo preberite navodilo o uporabi in upoštevajte predpisana navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih 

pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo 

podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih. 

 

Vir: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm 

 

Pripravila: Metka Barbarič, KGZS-zavod MS 

http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm

