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OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV 

Datum: 4. 11. 2014  _____        _________Številka: 13 

 
Zaradi nadpovprečno visokih temperatur v mesecu oktobru se odpadanje listja v nasadih jablan še ni pričelo. 

Pričakujemo lahko, da bo ob ohladitvi vremena in ob padavinah prišlo do intenzivnejšega odpadanja listja. 

 

Kljub zmanjšanemu potencialu in manjšemu pojavu hruševega oţiga v letu 2014 priporočamo, da se opravi 
dopolnilno škropljenje jablan in hrušk s kemičnimi sredstvi, ki zmanjšujejo moţnosti širjenja okuţb. V času, ko 

bo listje začelo odpadati, nastajajo na poganjkih številne odprte rane, na katerih se v ugodnih vremenskih 

razmerah lahko naselijo bakterije in povzročijo začetno okuţbo v obliki vidnih ali prikritih rakastih ran, ki 

predstavljajo novo ţarišče za širjenje bolezni v naslednji sezoni. Da zmanjšamo moţnost novih okuţb, je na 
okuţenih območjih potrebno v času odpadanja listja opraviti eno ali dve škropljenji z bakrovimi pripravki, ki 

zavarujejo nastale rane. Število škropljenj je odvisno od vremenskih razmer med odpadanjem listja in takoj po 

njem. Če je v času odpadanja listja vreme deţevno, opravimo prvo škropljenje z bakrovimi pripravki ţe tedaj, 

ko odpade pribliţno 10 do 20 % listja. Drugo škropljenje sledi, ko odpade večino listja. Če je med odpadanjem 
listja vreme suho in tudi ni močnejše rose, zadostuje eno škropljenje ob koncu odpadanja listja.  

Za škropljenje v tem obdobju priporočamo sledeče pripravke: Bordojska brozga Caffaro (0,95–1,15% konc.), 

Champion 50 WG (0,7% konc), Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (1,8 kg/ha), Kupro 

190 SC (0,75% konc.) ali Nordox 75 WG (0,2 %). 

 

Škropljenje koščičarjev: 

Listje breskev in nektarin je večinoma ţe odpadlo, pri tem so nastale rane, skozi katere so mogoče okuţbe z 
boleznimi lesa (oţig breskove skorje in breskov rak). Za preprečevanje okuţb z omenjenimi boleznimi 

sadjarjem priporočamo, da v naslednjih dneh uporabite pripravek Topsin M v odmerku 1,7 kg/ha, ki je za ta 

namen registriran samo na breskvah in slivah. Sredstvo se sme uporabiti največ enkrat v eni rastni dobi. Na 

omenjene bolezni kaţejo dobro stransko delovanje tudi bakreni pripravki: Bordojska brozga Caffaro (0,95–
1,15% konc.), Champion 50 WG (0,5%), Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (1,8 

kg/ha), Kocide 2000 (0,25%), Kocide DF (0,5-0,7%) ali Kupro 190 SC (1,0%), ki jih lahko v tem obdobju 

uporabite za zatiranje breskove kodravosti.  

V primeru hladnega in vlaţnega vremena je pri uporabi bakrovih pripravkov potrebna pazljivost, saj lahko 
delujejo fitotoksično. 

 

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo.  

Pri izbiri posameznega pripravka upoštevajte omejitve glede skupnega števila škropljenj, ki so navedena 

v navodilih za uporabo. 

 

JAVNA SLUŢBA ZA VARSTVO RASTLIN  


