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OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV 
Datum: 2.9.2020                                   _              Številka: 18    

 
V zadnjih nekaj dneh je na nekaterih delih severovzhodne Slovenije padlo 30 mm  in več padavin (ponekod 
tudi toča) in ker je bila škropilna obloga izprana priporočamo za preprečevanja okužb s poznim škrlupom 
in skladiščnimi boleznimi v nasadih sort, kot so 'Jonagold', 'Zlati delišes'…, uporabo enega izmed 
naslednjih fungicidov: Amylo – X (1,5-2,5 kg/ha) ali Bellis (0,8 kg/ha; karenca 7 dni) ali Geoxe (0,45 kg/ha; 
karenca 3 dni) ali Pomax (1,6 L/ha; karenca 5 dni) ali Switch 62,5 WG (1 kg; karenca 3 dni) ali Vitisan (2,5 
kg/ha; karenca 1 dan) ob upoštevanju karenčen dobe!!!  
 
V ostalih nasadih (poznejše sorte, kot so 'Idared', 'Braeburn', 'Fuji'…) je še vedno mogoče uporabiti enega od 
naslednjih fungicidov: Merpan 80 WDG v 1,88 kg/ha (karenca 28 dni), Orthocide 80 WG v 2,0 kg/ha 
(karenca 28 dni), Scab 480 SC v 3,13 L/ha (karenca 21 dni), Scab 80 WG v 1,9 kg/ha (karenca 21 dni), 
Zato plus v 1,9 kg/ha (karenca 35 dni) ali Zato 50 WG ali Flint v odmerku 0,1 - 0,15 kg/ha (karenca 21 
dni) ob upoštevanju karenčne dobe!!! 
 
 
V nasadih poznih sort, ki jih je prizadela toča priporočamo uporabo pripravkov, ki vsebujejo aktivno snov 
kaptan: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC, v ostalih nasadi pa uporabo 
enega izmed pripravkov s krajšo karenčno dobo (Amylo-X ali Bellis ali Geoxe ali Pomax ali Switch 62,5 
WG ali Vitisan). Priporočamo tudi dodajanje »foliarnih« gnojil na osnovi aminokislin, izvlečkov alg ali 
sredstva za krepitev rastlin. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno 
v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti. 
 
 
Pri izbiri posameznega pripravka upoštevajte omejitve glede skupnega števila škropljenj in karenčnih 
dob, ki so navedene v navodilih za uporabo oz. v tehnoloških navodilih integrirane pridelave. 
 
 
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  

 


