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OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV 

Datum: 8. 5. 2017                                   _                Številka: 7    

 

Zgodnje sorte jablan so na večini lokacij SV Slovenije dosegle fenološko fazo: plodiči veliki med 10 in 20 mm  

(BBCH 71-72). 

 

V času med 27. in 28. aprilom je na področju SV Slovenije padlo med 16,2 mm in 84,0 mm padavin, kar je omogočilo 

močno primarno okužbo z jablanovim škrlupom, zabeležili pa smo tudi močan izbruh askospor. V obdobju med 3. in 

7. majem, ko je padlo od 5,2 mm do 29,8 mm (na večini spremljanih lokacij do 20 mm), pa smo zabeležili še močno in 

srednjo okužbo, ter na nekaterih lokacijah (Pesnica, Vitomarci) še tretjo: lahko okužbo z jablanovim škrlupom, vse z 

velikim številom izbruhanih askospor.  Sprotne podatke o možnih okužbah za nekatere lokacije lahko najdete na:  

 http://agromet.mko.gov.si/index.asp?ID=Varstvo/modeli/VI/VI_0.asp 

 

V obdobju primarnih okužb z jablanovim škrlupom kljub pozebi še vedno priporočamo preventivno zaščito listja 

pred to boleznijo.  

  

V kolikor je bilo škropljenje opravljeno pred zadnjimi padavinami (npr.: pred 5. majem), lahko naslednje škropljenje 

proti jablanovemu škrlupu opravite tik pred naslednjimi napovedanimi padavinami. Za naslednje škropljenje proti 

jablanovemu škrlupu priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) 

kaptan (Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC), 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, Delan PRO) ali dodina (Syllit 400 SC).  

 

V kolikor škropljenje pred napovedanimi padavinami ne bo mogoče, oziroma da bo padla velika količina padavin (nad 

30 do 40 L/m
2
) in bo listje mokro več kot 2 dni skupaj priporočamo, da se škropljenje opravi čim prej po končanih 

padavinah. V tem primeru priporočamo uporabo enega od pripravkov iz skupine IBE fungicidov: Difcor 250 EC (0,2 

L/ha) ali Duaxo koncentrat (1,1 L na višinski meter krošnje/ha, najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme 

presegati 3,3L/ha) ali Difenzone (staro ime: Difo 25% EC) – 0,2 L/ha ali Score 250 EC (0,2 L/ha) ali Indar 5 EW 

(0,9 L/ha), ki mu dodamo enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov, razen Syllit-u. 

 

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 

DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80WG v odmerku 5 do 8 kg/ha ali Pol-Sulphur 800 SC oz. 

Symbiotica Fito – tekoče žveplo v odmerku 6 do 7,5 L/ha. 

 

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, Sercadis v odmerku 0,25 L/ha, Stroby WG v 

odmerku 0,2 kg/ha, Zato WG, Flint v odmerku do 0,15 kg/ha, Zato plus v odmerku 0,625 kg/m višine krošnje maks. 

1,9 kg/ha ali Tercel v 2,5 kg/ha. 

 

http://www.kmetzav-mb.si/
http://agromet.mko.gov.si/index.asp?ID=Varstvo/modeli/VI/VI_0.asp
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Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonskih vabah so sorazmerno številni in konstantni, vendar vremenske 

razmere trenutno ne omogočajo odlaganja jajčec, saj večerne temperature ne dosegajo 15°C. O optimalnih terminih 

zatiranja jabolčnega zavijača vas bomo pravočasno obvestili. 

 

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

delovanja akaricidov (nedelovanje na odrasle stadije) bo njihova uporaba smiselna šele ob začetku izleganja ličink iz 

poletnih jajčec, o terminu zatiranja pa vas bomo pravočasno obvestili.  

 

Opozarjamo še na redno spremljanje populacije listnih uši in krvave uši ter ob preseženem pragu škodljivosti njihovo 

zatiranje z enim od dovoljenih insekticidov.   

 

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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