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OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK 

Datum: 24. 3. 2017  _____      ______________Številka: 2    

 

Jablane so na najbolj zgodnjih legah že v fenološki fazi C3 – D po Fleckingerju oz. BBCH 54-56.  

 

Pregled zimskih plodišč – peritecijev jablanovega škrlupa je pokazal, da so nekatere askospore že dozorele, 

vendar bodo prvi manjši izbruhi askospor možni šele ob obilnejših padavinah. Do prvih primarnih okužb lahko 

pride le v primeru, če bo zaradi padavin listje mokro vsaj 15 ur ali več. Zato je potrebno spremljati vremensko 

napoved za prihodnje tri dni. V primeru vremenske napovedi z obilnimi padavinami (nad 10 L/m2) je potrebno 

poškropiti jablane in hruške še pred napovedanim dežjem.  

 

Priporočamo uporabo enega od bakrovih pripravkov: Champion 50 WG v 0,25 %konc., Cuprablau Z 35 WP 

(3 kg/ha), Cuprablau Z 50 WP (2 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (2,5 kg/ha), Kocide 2000 (2 kg/ha) ali 

Biotip bakrov fungicid plus v 0,5 % konc.  
 

V kolikor nočne temperature v prihodnjih dneh ne bodo padle pod 0°C, lahko do fenološke faze C - D (BBCH 

53 – BBCH 56) uporabite mineralno olje Frutapon, (staro ime: Belo olje-Frutapon). Učinkovitost delovanja 

olja je boljša v oblačnem vremenu in ob višji relativni zračni vlagi. Po podatkih iz tujine, večjo učinkovitost 

delovanja mineralnih olj dosežemo z 'dvojno aplikacijo' iste vrste v nasprotnih smereh vožnje (v tem primeru se 

za posamezno smer vožnje uporabi polovični odmerek).  

 

V letošnjem letu beležimo v nasadih jablan v bližini gozdov močan napad jablanovega cvetožera. V tistih 

nasadih, ki so v fenološki fazi C3 (BBCH 54), je zatiranje tega škodljivca še mogoče. Priporočamo, da 

pregledate najbolj razvite cvetne brste iz dreves v bližini gozda in v primeru, da je nabodenih več kot 15% 

brstov (pri šibkem cvetnem nastavku) oz. 30% (pri močnem nastavku), priporočamo uporabo pripravka Spada 

200 EC v odmerku 2,5 L/ha. V nasadih, ki pa so v vegetaciji že v višjih fenoloških fazah (D, BBCH 56), pa 

zatiranje tega škodljivca ni več smiselno. S sredstvom se lahko jablane tretira najpozneje do 14 dni pred 

začetkom cvetenja (uporaba dovoljena enkrat v eni rastni dobi). Pripravek je strupen za čebele, zato je potrebno 

pred uporabo pripravka cvetočo podrast odstraniti (košnja, mulčenje). 

 

Rdeča sadna pršica je v fazi tik pred izleganjem ličink iz zimskih jajčec. Sadjarji, ki niste oziroma ne boste 

uporabili mineralnega olja, lahko uporabite pripravek Apollo 50 SC v 0,4 L/ha, vendar najkasneje do 

fenološke faze rožnatih popkov (BBCH 57).  

 

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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