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OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV 

Datum: 17. 4. 2014  _____                                              _Številka: 4    

Zgodnje sorte jablan so na večini lokacij SV Slovenije že odcvetele (fenološka faza: konec cvetenja - BBCH 69). V zadnjem tednu je 

na področju SV Slovenije padlo med 8 in 16 mm padavin. Zaradi nizkih povprečnih temperatur, kljub močnim izbruhom askospor 

zabeleženih na lovilcu spor Mycotrap (10 tisoč in več in tudi v nočnem času), okužbe z jablanovim škrlupom niso bile vedno mogoče.   

 

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

uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.)  kaptan (Merpan 50 WP – 0,2 do 0,3% konc., Merpan 

80 WDG 0,125 do 0,2% konc., Orthocide 80 WG – 2 kg/ha),   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 ali bo po opravljenem škropljenju deževno obdobje trajalo 96 ur 

ali več in bo v tem času padlo več kot 20 do 30 mm padavin, je potrebno škropljenje (kurativno) opraviti takoj po končanih padavinah 

oz. najkasneje v času 24 ur. V primeru, da bodo dnevne temperature pod 10°C, priporočamo uporabo pripravka 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.  

 

V primeru dnevnih temperatur zraka nad 10°C pa je mogoče uporabiti enega od pripravkov iz skupine IBE fungicidov:  Score 250 EC 

(0,3 L/ha) ali Difo 25% EC (0,2 L/ha) ali Indar 5 EW (0,9 L/ha), ki mu dodamo enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov. 

 

Pri sortah, ki so občutljive na mrežavost 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. 

 

Zaradi nizkih temperatur (pod 15°C) v prihodnjih dneh je učinkovitost pripravkov proti jablanovi pepelovki (močljiva žvepla, 

strobilurini in IBE) slaba, zato njihovo uporabo v tem obdobju odsvetujemo. 

Prve ulove metuljčkov jabolčnega zavijača smo na feromonskih vabah zabeležili že 9. aprila. O optimalnih terminih zatiranja 

jabolčnega zavijača vas bomo pravočasno obvestili. Sadjarji, ki ste se odločili za  uporabo metode zbeganja ali konfuzije za zatiranje 

jabolčnega zavijača, je sedaj še zadnji čas za obešanje dispenzorjev RAK 3 ali EXOSEX. 

Ulov jabolčne grizlice je bil na vseh spremljanih lokacijah pod pragom škodljivosti (30 osic na belo lepljivo ploščo) in zato zatiranje 

ni potrebno. V nasadih, kjer je bil prag škodljivosti presežen, je po končanem cvetenju jablan možna uporaba enega od naslednjih 

pripravkov: Actara 25WG (200g/ha) ali Mospilan 20 SG (0,04% konc.) ali Moksycan 20 SG (0,04% konc.) ali Calypso SC480 

(0,3 L/ha).  

 

Jajčeca sadnega listnega duplinarja so tik pred izleganjem, zato v nasadih, kjer se je ta škodljivec v preteklem letu močneje pojavil, 

priporočamo takoj po končanem cvetenju jablan uporabo pripravka Coragen v odmerku 18 ml/hL, pri čemer najvišji dovoljeni 

odmerek ne sme presegati 270 ml/ha. V nasadih, kjer populacija ni bila zelo velika, pa je mogoče uporabiti enega izmed naslednjih 

pripravkov: Calypso SC480 (0,3 L/ha) ali Confidor 200SL (0,0375 – 0,05%) ali ali Kohinor SL 200 (0,0375 – 0,05%)  ali 

Moksycan 20 SG (0,04% konc.) ali Mospilan 20 SG (0,04% konc.) ali Runner 240 SC (0,45 L/ha). 

 

Opozarjamo na redno spremljanje populacije listnih uši ter ob preseženem pragu škodljivosti njihovo zatiranje z enim od dovoljenih 

insekticidov. V nasadih, kjer se je prerazmnožila krvava uš, se naj uporabi pripravek Pirimor 50 WG (0,75 kg/ha), vendar le ob 

temperaturi zraka nad 15°C in porabi vode najmanj 800 L/ha.           

 

Rdeča sadna pršica je še vedno v fazi deutonimfe. V primeru, da boste pri pregledu listov našli 3-4 ličinke ali več na list, 

priporočamo uporabo pripravka  Zoom 11 SC (0,05%), katerega uporaba je dovoljena največ enkrat v eni rastni sezoni. 

 

Po modelu Maryblyt okužbe s hruševim ožigom v času cvetenja zaradi nizkih temperatur zraka niso bile mogoče, pogoji za okužbo 

pa ob nadaljevanju nizkih temperatur zraka tudi v prihodnjih dneh ne bodo izpolnjeni. 

 

 

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 SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN  


