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OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV 

Datum: 12.4. 2017__                                                                     Številka: 5                                    

 

Sorte jablan, ki so hitrejše v razvoju (idared), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo polnega 

cvetenja do venenje cvetov oz. 65 - 67 po BBCH skali. 

 

Ob zadnjih padavinah v Mariboru (11.-12. april) smo na lovilcu askospor Mycotrap ob minimalni količini 

padavin (0,8 mm) zabeležili močan izbruh askospor jablanovega škrlupa. V tem času so izpolnjeni tudi pogoji za 

primarno okužbo z jablanovim škrlupom.  Na večini spremljanih lokacij smo zabeležili lahko okužbo, ponekod pa 

tudi zmerno oz. močno okužbo.  

 

V kolikor škropljenje pred padavinami ni bilo opravljeno, 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, uporaba 

brez mešanja z ostalimi FFS) ali enega od anilinopirimidinskih pripravkov: Chorus 50 WG (0,45 kg/ha) ali 

Mythos (1,5 L/ha) ali Scala (1,125 L/ha) ali Pyrus 400 SC (1 L/ha) ali Faban (1,2 L/ha) ali Clarinet (1- 1.5 

L/ha) ali Difcor 250 EC (0,2 L/ha) ali Score 250 EC (0,2 L/ha) ali Indar 5 EW (0,9 L/ha). Naštetim pripravkom 

je potrebno dodati še enega od kontaktnih pripravkov razen pripravkoma Faban in Syllit.  
 

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. 

 

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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