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OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV 

Datum: 22. 5. 2017                                   _                Številka: 8    

 

Zgodnje sorte jablan so na večini lokacij SV Slovenije dosegle fenološko fazo: plodiči večji od 20 mm  (BBCH 72). 

 

V obdobju med 13. in 15. majem smo na področju Maribora zabeležili eno srednjo in eno močno primarno okužbo z 

jablanovim škrlupom z velikim številom izbruhanih askospor (do 9500). Ob zadnjih padavinah z dne 21. maja, ko je 

na spremljanih lokacijah SV Slovenije padlo do 2,6 mm padavin,  okužba zaradi kratkega obdobja omočenosti listja ni 

bila mogoča. Na lovilcu askospor jablanovega škrlupa smo ob tem zabeležili še okrog 800 askospor.   

 

Kljub temu, da se število zabeleženih askospor zmanjšuje, se obdobje možnih primarnih okužb z jablanovim škrlupom 

še ni končalo. V nasadih, kjer je bilo lanskoletno odpadlo listje odstranjeno iz nasada, pa je možnost za primarne 

okužbe bistveno manjša. Za naslednje škropljenje proti jablanovemu škrlupu, ki ga je potrebno opraviti pred večjimi 

napovedanimi padavinami, 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 nasadih, ki so povsem pozebli (brez pridelka), je potrebno opraviti škropljenja vsaj vsakih 14 dni, še posebej v 

primeru deževnega vremena, saj je potrebno preprečevati širitev škrlupa in tudi listnih pegavosti. V primeru suhega 

vremena se lahko intervali tudi podaljšajo. V poštev pridejo zgoraj omenjeni pripravki, v nasadih (predvsem na sortah 

'Gala' in 'Zlati delišes'…), kjer so se v preteklih letih pojavljale alternarijske pegavosti, je priporočena uporaba 

pripravka Polyram DF. Ker se rast poganjkov še ni zaključila, se je ob dvigu temperature povečala tudi nevarnost 

okužb z jablanovo pepelovko, zato priporočamo na sortah občutljivih za pepelovko, dodajanje enega od spodaj 

naštetih pripravkov. 

 

V tistih nasadih, kjer prevladujejo sorte, ki so občutljive na jablanovo pepelovko (idared, jonagold…), priporočamo 

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. 

 

Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonske vabe so se v zadnjem tednu zaradi višjih temperatur nekoliko 

povečali. V zadnjih treh dneh smo na opazovanih lokacijah zabeležili večerne temperature nad 15°C, kar pomeni, da je 

jabolčni zavijač pričel z odlaganjem jajčec. V tem tednu je optimalni termin za uporabo pripravka Harpun (1 L/ha), ki 

kaže delovanje na jajčeca. Pripravek se lahko na istem zemljišču uporabi največ dvakrat v eni rastni dobi, v intervalu 7 

do 10 dni. Ob začetku prihodnjega tedna bo mogoče uporabiti pripravek Coragen v odmerku 18 ml/hL, pri čemer 

najvišji dovoljeni odmerek ne sme presegati 270 ml/ha. 

 

V nasadih, kjer je v preteklih letih jabolčni zavijač povzročal veliko škodo, priporočamo redno dodajanje polovičnega 

odmerka virusnega pripravka Madex max ali Carpovirusine, ki povzroča fiziološko oslabitev populacije jabolčnega 

zavijača. 
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V primeru neurij s točo priporočamo v nasadih uporabo pripravkov, ki vsebujejo aktivno snov kaptan: Merpan 80 

WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC. 

 

Opozarjamo na redno spremljanje populacije rdeče sadne pršice, listnih uši in krvave uši ter ob preseženem pragu 

škodljivosti njihovo zatiranje z enim od dovoljenih pripravkov.   

   

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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