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OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV 

 

Datum: 16. 4. 2015                                   _ Številka: 4    

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

hitrejše (idared,) so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo: začetek cvetenja - F po Fleckingerju oz. 60 do 61 po 

BBCH skali.  

 

Ob zadnjih manjših padavinah smo v Mariboru zabeležili šibek izbruh askospor jablanovega škrlupa, primarna okužba 

(šibka) je bila mogoča le na posameznih lokacijah v SV Sloveniji (Pesnica, Svečina, Zgornja Velka in Selnica ob Dravi). 

Ob napovedanih padavinah lahko pričakujemo večje izbruhe askospor in velike možnosti primarnih okužb z jablanovim 

škrlupom.  

 

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

priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov iz skupine ditiokarbamatov: aktivna snov (a.s.) 

mankozeb (Dithane Dg neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, 

Pinozeb M 45), a.s. metiram (Polyram DF), propineb (Antracol, Antracol WG 70) ali tiram (Thiram 80 WG) ali 

pripravkov na osnovi ditianona (Delan 700 WG) ali dodina (Syllit 400 SC) ali anilinopirimidinskih pripravkov (Chorus 50 

WG, Mythos, Pyrus 400 SC) v priporočenih odmerkih.  

 

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 (1,7 do 2,25 L/ha) ali enega od 

anilinopirimidinskih pripravkov: Chorus 50 WG (0,45 kg/ha) ali Mythos (1,0 do 15 L/ha) ali Pyrus 400 SC (1 L/ha) ali 

Clarinet (1 – 1,5 L/ha). Anilinopirimidinskim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih 

pripravkov razen pripravka Syllit.  
 

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 žvepla, kot so: Cosan, Kumulus, Thiovit 

jet, Pepelin, Vindex 80WG, Microthiol special v odmerku 5 – 8 kg/ha ali Močljivo žveplo v 0,5 do 0,6%.  

 

V nasadih, kjer je jablanova pepelovka močno prisotna, priporočamo namesto žveplenih uporabo pripravkov Luna 

experience v odmerku 0,25 L/m maks. 0,75 L/ha, Stroby WG v odmerku 0,15 kg/ha, Zato WG, Flint v odmerku 0,1 do 

0,15 kg/ha, Zato plus v odmerku 0,625 kg/m maks. 1,9 kg/ha, Tercel v 2,5 kg/ha, Topas 100 EC v 0,025% (poraba starih 

zalog)  

 

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

grizlice. Prag škodljivosti je presežen, ko se na eno ploščo skupno ulovi 30 ali več osic. Po cvetenju jablan je potrebno bele 

lepljive plošče odstraniti, saj se na njih lovijo čebele in drugi koristni organizmi (polonice in tančičarice). 

 

Rdeča sadna pršica je v fazi tik pred izleganjam ličink. Sadjarji, ki niste uporabili mineralna olja, lahko v nasadih, ki še ne 

cvetijo (sredstvo nevarno za čebele), uporabite pripravek Apollo 50 SC v 0,04% (maks. 0,6 L/ha) .  

 

Na spletni strani : http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/prognoza/sadjarstvo/ je na voljo dokument 

"Varstvo jablan pred boleznimi in škodljivci, v katerem so na voljo strategije zatiranja posameznih bolezni in 

škodljivcev na jablani. 

 

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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