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OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV 

Datum: 4.3.2021  _____          ______________             _Številka: 1    

 

Zgodnje sorte jablan in hrušk so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo B po Fleckingerju 

oz. BBCH 51 - 52 (začetek nabrekanja cvetnih in listnih brstov – konec nabrekanja cvetnih in listnih 

brstov).  

 

Pregled zimskih plodišč jablanovega škrlupa je pokazal, da so askospore v posameznih plodiščih 

zaradi sušnega obdobja le delno dozorele. Prve izbruhe askospor lahko pričakujemo šele po obilnejših 

padavinah. 

 

V nekaterih nasadih smo že našli prve hroščke jablanovega cvetožerja.  Priporočamo pregled 

nasadov, predvsem tistih, kjer je škoda v preteklih letih že bila ugotovljena in nasadov v bližini 

gozdov. V teh nasadih priporočamo, da pregledate najbolj razvite cvetne brste – prag škodljivosti je 

presežen kadar je nabodenih več kot 15% brstov (pri šibkem cvetnem nastavku) oz. 30% (pri močnem 

nastavku). O pravočasnem terminu zatiranja vas bomo obvestili v naslednjem obvestilu. 

 

V nasadih, v katerih najdemo sesajoče žuželke, kot npr. hruševe bolšice, priporočamo uporabo 

kaolinskih glin (Cutisan ali Malusan v odmerku 30 kg/ha), katerih uporaba predstavlja ukrep za 

znižanje stopnje napada omenjenih žuželk. Priporočamo, da se njihova uporaba v odvisnosti od 

padavin in trajanja odlaganja jajčec do konca brstenja večkrat ponovi. Ukrep je možno izvesti v 

integrirani in ekološki pridelavi. 

 

V nasadih jablan lahko pride do naleta hroščkov iz skupine podlubnikov (vrtni zavrtači). Le-ti z 

zavrtavanjem v deblo in poganjke prizadenejo sadike in starejša drevesa, ki zato propadejo. Njihovo 

številčnost lahko zmanjšamo z alkoholnimi pastmi sestavljenimi iz rdečih lepljivih plošč REBELL 

ROSSO pod katere namestimo 0,5 l plastenko z 2 dcl alkohola).  
 

 

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 
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