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OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV 

 

Datum: 5. 5. 2015                                   _                Številka: 6    

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

V času med 25. aprilom in 4. majem je v SV Sloveniji padlo od 12 do 31 mm padavin, kar je omogočilo tri do štiri 

primarne (večinoma srednje) okužbe z jablanovim škrlupom. Ob zabeleženih izbruhih askospor smo na lovilcu spor 

ujeli veliko število (preko 8000) askospor jablanovega škrlupa.  

 

Mladi enoletni nasadi jablan so trenutno še vedno v fenološki fazi cvetenja. Sadjarje opozarjamo, da bosta zaradi 

napovedanih visokih temperatur in padavin v prihodnjih dneh mogoči dve cvetni okužbi s hruševim ožigom. 

Verjetnost dejanskih okužb je mogoča predvsem na okuženih območjih, kjer se je hrušev ožig v preteklih letih že 

pojavil. Za preprečitev možnih okužb je potrebno pred napovedanimi padavinami uporabiti enega izmed naslednjih 

pripravkov: Aliette, Aliette flash, Aliette WG (3,75 kg/ha), Blossom protect v 1,2 % konc.,  Cuprablau Z 35 WP v 

0,06 % konc. 

 

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 80 WDG, 

Orthocide 80 WG, Scab 80 WG), mankozeb (Dithane Dg neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, 

Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M 45), metiram (Polyram DF), propineb (Antracol, Antracol WG 

70), tiram (Thiram 80 WG) ali pripravkov na osnovi ditianona (Delan 700 WG) ali dodina (Syllit 400 SC) v 

priporočenih odmerkih.  

 

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. Mogoče je 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. 

 

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 višine krošnje, maks. 0,75 L/ha, Domark 100 EC - 0,3 L/ha (stara registracija), 

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 ali Topas 100 EC v 0,025% (poraba starih zalog)  

 

Prve ulove metuljčkov jabolčnega zavijača smo na feromonskih vabah zabeležili 24. aprila. O optimalnih terminih 

zatiranja jabolčnega zavijača vas bomo pravočasno obvestili.  
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Vinarska ulica 14, 2000 Maribor                                                                         
tel.: (02) 228 49 00,  fax: (02) 251 94 82                                                                          
E-pošta: info@kmetijski-zavod.si,                                                                           
http://www.kmetijski-zavod.si/ 

 

                                                                                   

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).  

 

Po končanem cvetenju je potrebno bele lepljive plošče odstraniti, saj se na njih lovijo čebele in drugi koristni 

organizmi (polonice in tančičarice). 

             

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 200 SL (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). 

 

Trenutno na listih najdemo predvsem odrasle samice in poletna jajčeca rdeče sadne pršice. Zaradi specifičnosti 

delovanja akaricidov bo njihova uporaba smiselna šele ob začetku izleganja ličink iz poletnih jajčec, o terminu 

zatiranja pa vas bomo pravočasno obvestili.  

 

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) ob porabi vode najmanj 800 L/ha.           

 

           

VARSTVO KOŠČIČARJEV 

 

Na koščičastem sadnemu drevju opažamo močnejši pojav listnih uši.  

 

Na češnji in višnji lahko proti črni češnjevi uši uporabite Neemazal T/S v 0,15% konc. 

 

Samo na češnji: Calypso SC 480 v 0,025% konc., Confidor 200 SL ali Kohinor 200 SL v 0,025% konc. 

 

Na slivah:  

Confidor 200 SL ali Kohinor 200 SL v 0,025% konc. ali Mospilan 20 SG v 0,04% konc. ali Mospilan SG v 

0,04% konc. ali Moksycan 20 SG v 0,04% konc. 

 

Na breskvah:    
Chess 50 WG v 0,02%,  Confidor 200 SL v 0,025%, Kohinor 200 SL (0,025%), Teppeki (0,14 kg/ha), Actara 

25 WG (0,1-0,125 kg/ha), Pirimor 50 WG  (max.0,75 kg/ha) 

 

Breskve, nektarine in marelice:  

Mospilan 20 SG (0,025-0,04%), Mospilan SG (0,025-0,04%), Moksycan (0,025-0,04%), Calypso SC 480  

(0,02%),  

 

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  

 


