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Varstvo breskev in nektarin
V nasadih breskev in nektarin nevarnost okužb z breskovo kodravostjo še ni minila, zato lahko za škropljenje proti
breskovi kodravosti v tem času uporabite pripravek Syllit 400 SC (2,25 L/ha) ali Syllit 544 SC (1,65 L/ha) ali
Thiram 80 WG (0,2%; maksimalni odmerek 3 kg/ha, poraba zalog do 30. 4. 2019). Škropljenje je potrebno opraviti tik
pred napovedanimi padavinami.
V fenološki fazi začetka cvetenja breskev in nektarin, oz. ko bo odprtih 10% cvetov, je v primeru padavin potrebno
opraviti prvo škropljenje proti cvetni moniliji. Drugo škropljenje opravimo, ko bodo začeli odpadati prvi venčni listi.
Uporabite lahko pripravke: Chorus 50 WG ali Luna experience ali Prolectus ali Signum ali Switch 62,5 WG ali
Teldor SC500 (samo breskev) ali Topsin – M (samo breskev) v dovoljenih odmerkih.
Našteta sredstva za čebele niso strupena, vendar zaradi škropljenja v cvet priporočamo njihovo uporabo v
večernem času.

Varstvo marelic
V fenološki fazi začetka cvetenja marelic, oz. ko bo odprtih 10% cvetov, je v primeru padavin potrebno opraviti
prvo škropljenje proti cvetni moniliji. Drugo škropljenje opravimo, ko bodo začeli odpadati prvi venčni listi.
Uporabite lahko pripravke: Amylo-X ali Chorus 50 WG ali Duaxo koncentrat ali Prolectus ali Switch 62,5 WG
ali Signum ali Serenade ASO ali Topsin – M v dovoljenih odmerkih.
Našteta sredstva za čebele niso strupena, vendar zaradi škropljenja v cvet priporočamo njihovo uporabo v
večernem času.
Varstvo češenj in višenj ter sliv in češpelj
Češnje in višnje ter slive in češplje so v fenološki fazi napenjanja brstov. V tej fenološki fazi je čas za škropljenje
proti listni luknjičavosti koščičarjev. Uporabite lahko pripravek Badge WG (3,5 kg/ha) ali Champion 50 WG (2-3
kg/ha) ali Cuprablau Z 35 WG (1,6-2 kg/ha) ali Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha).
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

