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OBVESTILO O VARSTVU ČEŠENJ IN VIŠENJ
Datum: 6. 6. 2018
PLODOVA VINSKA MUŠICA
Vremenske razmere z nestanovitnim vremenom so v zadnjih dneh omogočile pojav sadnih
gnilob na zorečih plodovih poznih sort češenj. Le-ti so atraktivni za pojav plodove vinske
mušice. Sadjarjem priporočamo, da za spremljanje plodove vinske mušice v nasade izobesite
prehranske vabe, ki si jih lahko naredite sami. V plastenko (0,5 L) izvrtate v zgornjem delu 4
luknjice velikosti do 5 mm.
V plastenko se nalije privabilna mešanica iz sledečih sestavin:
- zmes jabolčnega kisa in rdečega vina v razmerju 3:1 z dodatkom žličke sladkorja na 1 L
zmesi
- jabolčni ali vinski kis
- vodna suspenzija krušnega kvasa (75 g kvasa na 3,5 dl vode + 1 čajna žlička sladkorja)
Zaradi boljše privabilnosti priporočamo, da se plastenke obarvajo rdeče. V raztopino
priporočamo dodajanje nekaj kapljic sredstva za pomivanje posode, ki zmanjša površinsko
napetost tekočine in poveča ulov mušice. Plastenke obesite na višino 1,5 m od tal.
V primeru ulova plodove vinske mušice v prehranske vabe, priporočamo škropljenje poznih
sort češenj s sledečimi pripravki: Imidan 50 WG v 1,5 kg/ha (14 dni karence), Spada 200 EC
v 2,5 L/ha (14 dni karence) ali Laser 240 SC 0,3 L/ha (7 dni karence).
SADNE GNILOBE
Spremenljivo vreme omogoča tudi pojav sadnih gnilob. V primeru nadaljevanja pogostih
padavin priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov:
Pripravek

Odmerek

Karenca

Amylo-X

1,5-2,5 kg/ha

Karenca ni
potrebna.

Luna
Experience

0,6 l/ha (0,2 l na 1m višine krošnje na ha)

7 dni

Serenade
Aso

8 l/ha (samo na češnji)

Karenca ni
potrebna.

Signum

0,25 kg/ha na 1m višine krošnje
(največji skupni odmerek 0,75 kg/ha)

7 dni

Switch 62,5
WG

0,08 % (1 kg/ha)
(samo na češnji)

7 dni

0,5 l/ha na 1m višine krošnje (samo na češnji)

3 dni

0,5 l/ha na 1m višine krošnje
(največji skupni odmerek 1,5 l/ha)
(samo na češnji)

3 dni

Teldor Plus
Poraba zalog
do 2.7.2018
Teldor SC
500
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Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati 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.
JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

