Obvestilo o varstvu solate
Preteklo obdobje nizkih temperatur in velika količina padavin, ki je sledila, sta povzročila, da so
zelenjadnice zdaj izredno ogrožene. Pričakuje in tudi opaža se že napad sive plesni na solati, čebuli,
česnu, čebulne plesni na čebulnicah, kjer je korenček višji od 10 cm, pa tudi črne pegavosti na
korenčku.
Varstvo solate:
Registrirani pripravki siva plesen: ROVRAL AQUAFLO v odmerku 1,5 l/ha, karenca: 21 dni, SIGNUM v
odmerku 1,5 kg/ha karenca: 14 dni, SWITCH 62,5 WG v odmerku 0,6 kg/ha, karenca 7 dni, v ekološki
pridelavi in če težav še ni opaziti je primerna tudi uporaba pripravka SERENADE ASO v odmerku 0,8
l/ha, ki pa deluje samo preventivno, v vremenskih razmerah, kakor so zdaj, pa predlagam ponovitev

po 5 dnevih.
Večina omenjenih pripravkov deluje tudi na belo gnilobo solate (Sclerotinia sclerotiorum), ki pa je
predvsem tudi posledica ozkega kolobarja in pretiranega gnojenja z dušikom.

Solatna plesen ogroža predvsem slovenske avtohtone in udomačene sorte, občutljive pa so tudi vse
glavnate krhkolistne sorte.
Varstvo: ENERVIN v odmerku 2 kg/ha, karenca: 7 dni, INFINITO v odmerku 1,6 l/ha, karenca: 14 dni,
ORTIVA: 1 l/ha, karenca: 28 dni, PERGADO v odmerku 2,5 kg/ha, karenca 21 dni, POLYRAM DF v
odmerku 1,2 kg/ha, karenca: 21 dni, PREVICUR ENERY samo za sadike, potrebno si je dobro prebrati
navodila o uporabi, REVUS v odmerku 0,6 l/ha, karenca: 7 dni, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE v odmerku
2,5 kg/ha, karenca: 21 dni,

V ekološki pridelavi lahko uporabite le bakrena listna gnojila, ki bodo rastlinam zagotovila primerno
prehranjenost z bakrom, s tem pa višji odpornost tudi na glivična obolenja: Labicuper, Tradecorp Cu,
Copfort ali sojin lecitin. Vedno si dobro preberite navodila o uporabi in ravnanju z listnimi gnojili.

Bodite pozorni na karenčne dobe, saj so za solato pri mnogih pripravkih zelo dolge.
Sama svetujem, da zaradi stresnih pogojev sredstvo za varstvo rastlin dodate tudi pripravke, izvlečke
iz morskih alg ali aminokislinske pripravke. Če so bo situacija z visoko zračno vlago nadaljevala (kadar
ni vetra) potem je smiselno solati dodati tudi listna gnojila, ki vsebujejo kalcij, saj se pojavlja tudi ožig
listnih robov solate. Kalcij je tudi hranilo, ki dviguje odpornost samih rastlin.
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