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Solate se fenološko nahajajo v različnih razvojnih stopnjah (od sajenja (13 BBCH) do pobiranja ( 49 BBCH)).
Povečana vlaga ter temperatura ugodno vplivajo na razvoj listnih uši na solati. Pred ukrepanjem preglejte površine in v primeru, da opazite
prisotnost kolonij lahko solato zaščitite z enim izmed naslednjih pripravkov: ACTARA 25 WG (na prostem 200 g/ha; karenca 7 dni), CHESS 50
WG (20 g/100 l (2 g/100 m²); karenca 7 dni), MOKSYCAN 20 SC (0,25 kg/ha (2,5 g/100 m2); karenca 7 dni), MOSPILAN 20 SG (0,25 kg/ha
(2,5 g/100 m2); karenca 7 dni), MOSPILAN SG (0,25 kg/ha (2,5 g/100 m2) karenca 7 dni), PIRIMOR 50 WG (0,5 kg/ha (5 g/100 m2); karenca 14
dni), BIO PLANTELLA FLORA KENYATOX VERDE (100%; karenca 7 dni) , RAPTOL SPREY (odmerek 200 ml sredstva pri rastlinah
visokih do 50 cm zadošča za 3,3 m² površine, pri rastlinah visokih od 50 – 125 cm zadošča za približno 2,2 m² površine, pri rastlinah višjih od 125 cm pa
zadošča za približno 1,7 m² površine; karenca 3 dni), RAPTOL KONCENTRAT (10 ml/1 l (0,1 l/100 m²; karenca 3 dni), NATURALIS (1 l/ha;
karenca ni potrebna), BIOTIP FLORAL (na prostem v 0,27% koncentraciji (27 ml/10 l vode na 167 m²) oziroma v odmerku 1,6 l/ha ob porabi vode
600 l/ha, ter v zaščitenih prostorih v 0,2% koncentraciji (20 ml/10 l vode na 167 m²) oziroma v odmerku 1,18 l/ha ob porabi vode 600 l/ha; karenca 3
dni).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru
uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.
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