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OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV 

Datum: 25. 10. 2016  _____        _________Številka: 14 

 
Ob koncu meseca oktobra se je v nasadih jablan pričelo odpadanje listja. Pričakujemo lahko, da bo ob ohladitvi 

vremena in ob padavinah prišlo do intenzivnejšega odpadanja listja. 

 

V času, ko bo listje začelo odpadati, nastajajo na poganjkih številne odprte rane, ki predstavljajo vhodna mesta 
za povzročitelje bolezni. Da zmanjšamo možnost novih okužb, je potrebno v času odpadanja listja opraviti 

škropljenje z bakrovim pripravkom. V primeru, da je v nasadu prisoten hrušev ožig oz. jablanov rak, lahko 

uporabite pripravek Champion 50 WG v 0,70% konc ali pripravek Biotip bakrov fungicid plus v 0,75% 

konc., samo proti jablanovem raku pa pripravek Nordox 75 WG v odmerku 1,6 kg/ha. 
 

Varstvo koščičarjev: 

Listje na koščičarjih je v fazi odpadanja, pri tem nastale rane pa omogočajo okužbe z boleznimi lesa (ožig 
breskove skorje in breskov rak). Za preprečevanje okužb z omenjenimi boleznimi 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 kažejo dobro stransko 

delovanje tudi bakreni pripravki: Biotip bakrov fungicid plus (1,0% konc., samo breskve), Champion 50 WG 

(0,5%), Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha, samo breskve in nektarine) ali Kocide 2000 (0,25% konc., samo 

breskve), ki jih lahko v tem obdobju uporabite za zatiranje breskove kodravosti.  

V primeru hladnega in vlažnega 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 SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN  
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