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OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV 

Datum: 1. 4. 2014  _____                                   _Številka: 3    

Razvoj sadnega drevja je zaradi visokih temperatur v zadnjem tednu dni hitro napredoval. Sorte jablan, ki so v razvoju hitrejše 

(idared, jonagold…), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo: začetek cvetenja - F po Fleckingerju oz. 62 po BBCH 

skali.  

 

Ob zadnjih manjših padavinah smo v Mariboru zabeleţili šibek izbruh askospor jablanovega škrlupa, kar pomeni, da lahko ob 

napovedanih močnejših padavinah pričakujemo večje izbruhe askospor in velike moţnosti primarnih okuţb z jablanovim 

škrlupom.  

 

Za naslednje škropljenje proti jablanovemu škrlupu, ki ga je potrebno opraviti šele pred napovedanimi padavinami, priporočamo 

uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) mankozeb (Dithane Dg neotec – 2,0 kg/ha, Dithane 

M-45 – 2,0 kg/ha, Manfil 75 WG – 2,0 kg/ha, Manfil 80 WP – 2,0 kg/ha, Mankoz 75 WG – 2,0 kg/ha,  Pinozeb M 45 – 2,0 

kg/ha, Penncozeb 75 DG – 2,5 kg/ha), a.s. metiram (Polyram DF – 2 kg/ha), propineb (Antracol, Antracol WG 70 – 0,2%) ali 

tiram (Thiram 80 WG – 0,2%) ali pripravkov na osnovi ditianona (Delan 700 WG - 0,75 kg/ha) ali dodina (Syllit 400 SC - 1,7 

do 2,25 L/ha).  

 

V kolikor škropljenje pred napovedanimi padavinami ne bo mogoče, ga je potrebno opraviti takoj po končanih padavinah oz. 

najkasneje v času 24 ur. V tem primeru je mogoče uporabiti pripravek Syllit 400 SC ali enega od anilinopirimidinskih pripravkov: 

Chorus 50 WG (0,45 kg/ha) ali Mythos (0,1%) ali Pyrus 400 SC (1 L/ha) ali Clarinet (0,1%). Anilinopirimidinskim pripravkom 

je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov razen pripravka Syllit.   

 

Pri sortah, ki so občutljive na mreţavost plodov (zlati delišes…) po izkušnjah in priporočilih iz tujine, se uporaba pripravka Syllit 

v obdobju od začetka cvetenja do velikosti plodičev velikosti lešnika odsvetuje, še posebej, če v tem obdobju prihaja do večjih 

temperaturnih nihanj. 

 

V tistih nasadih, kjer prevladujejo sorte, ki so občutljive na jablanovo pepelovko (idared, jonagold..), priporočamo, pri 

temperaturi nad 15 °C, dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi močljivega ţvepla, kot so: Cosan, Kumulus DF, Močljivo 

žveplo, Microthiol special, Pepelin, Vindex 80 WG ali Thiovit jet v odmerku 4 kg/ha.  

 

V nasadih, kjer je jablanova pepelovka močno prisotna, priporočamo namesto ţveplenih uporabo pripravka Topas 100 EC 

(0,025%) ali Topaze (0,025%).  

 

V fenološki fazi »začetek cvetenja« je še zadnji čas, da se izobesijo bele lepljive plošče za spremljanje osic jabolčne grizlice. Prag 

škodljivosti je preseţen, ko se na eno ploščo skupno ulovi 30 ali več osic.  

 

Rdeča sadna pršica je v fazi izleganja ličink. Sadjarji, ki ste uporabili mineralna olja ali Apollo, priporočamo v prihodnjih dneh 

kontrolo učinkovitosti delovanja omenjenih pripravkov. V primeru, da boste našli 3-4 ličink ali več na list, priporočamo uporabo 

pripravka  Zoom 11 SC (0,05%), katerega optimalni termin za uporabo bo v sredini prihodnjega tedna. 

 

Opazili smo tudi ţe prve metuljčke sadnega listnega duplinarja. Odloţenih jajčec še nismo opazili, priporočamo pa kontrolo 

listov, ki izraščajo iz listnih rozet šele ob koncu cvetenja jablan. 

 

Češnje in višnje ter slive in češplje: 

Češnje in višnje ter slive in češplje so v fazi polnega cvetenja. Škropljenje proti cvetni moniliji priporočamo pred napovedanimi 

padavinami. Za češnje in višnje lahko proti cvetni moniliji uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: Rovral aquaflo (samo 

na češnji 1,5 L/ha) ali Teldor SC 500 (samo na češnji 0,5 L/ha/1m višine krošnje) ali Topsin M (samo češnja 1 kg/ha) ali Duaxo 

koncentrat (3,3 L/ha), pri slivah in češpljah: Chorus 50 WG (0,5 kg/ha) ali Rovral aquaflo (1,5 L/ha) ali Octave (samo na slivi 

4 g/10 L) ali Teldor SC 500 (0,5 L/ha/1m višine krošnje) ali Topsin M (samo sliva 1 kg/ha). 

Takoj po končanem cvetenju sliv in češpelj priporočamo njihovo zatiranje, vendar samo v primeru, če se je na bele lepljive plošče 

ulovilo več kot 30 osic na belo lepljivo ploščo. Za zatiranje v integrirani pridelavi lahko uporabite pripravek Mospilan 20 SG 

(0,04%). 

  

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi strupenosti 

posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, strupenih za 

čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.       

                                                                           

                       JAVNA SLUŢBA ZA VARSTVO RASTLIN  


