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OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV 

Datum: 24. 3. 2015  _____                                  _Številka: 1    

Jablane so na najbolj zgodnjih legah ţe v fazi brstenja B - C po Fleckingerju oz. BBCH 51 – 53.  

 

Pregled zimskih plodišč - peritecijev jablanovega škrlupa iz več sadovnjakov v SV Sloveniji (Gačnik, 

Slovenska Bistrica, Pohorski Dvor, Vrhole, Gančani, Krištanci) je pokazal, da so askospore delno zrele 

(do 50% zimskih plodišč z ţe razvitimi in obarvanimi askosporami). Ob močnejših padavinah lahko 

pričakujemo prve (sicer manjše) izbruhe askospor.  

 

Še posebej so izpostavljeni nasadi, kjer se je jeseni močneje pojavil škrlup na listju (več kot 10% 

okuţenih listov) in je zato potencial bolezni velik (veliko število zimskih plodišč na okuţenem 

prezimelem listju). Zaradi zmanjšanja potenciala bolezni je priporočljivo odpadlo listje pod drevesi 

odstraniti iz nasada ali zmulčiti.   

 

Da zavarujemo jablane in hruške pred zgodnjimi okuţbami s škrlupom, priporočamo predpomladansko 

škropljenje, ki ga je potrebno opraviti še pred napovedanim deţjem. Priporočamo uporabo enega od 

bakrovih pripravkov: Biotip bakrov fungicid plus v 0,5 % konc, Champion 50 WG v 0,25 % konc., 

Cuproxat (staro ime Kupro 190 SC) v 0,5 % konc., Cuprablau Z 35 WP v 0,3% konc., Cuprablau 

Z ultra WP v 0,25 % konc., Nordox 75 WG v 0,1 do 0,2%, ali Bordojska brozga Caffaro 0,5 do 

0,6 % konc. Poškropijo se naj samo tiste sorte, ki so ţe v fazi brstenja. 

 

Zaradi nizkih nočnih temperatur (okoli 0°C) v prihodnjih dneh zaradi zmanjšanja učinkovitosti 

delovanja odsvetujemo uporabo mineralnih olj: Frutapon, (staro ime:Belo olje Frutapon) in olj 

navadne ogrščice: Ogriol. Omenjeni pripravki se naj uporabijo šele, ko bodo nočne temperature nad 

0°C ter po navodilu za uporabo do fenološke faze C3 do D (BBCH 54 – BBCH 56)  

 

V nasadih v bliţini gozdov smo na zgodnjih sortah zabeleţili prve ubode jablanovega cvetoţera, 

vendar odloţenih jajčec še nismo našli. Priporočamo, da pregledate najbolj razvite cvetne brste iz 

dreves v bliţini gozda in v primeru, da je nabodenih več kot 15% brstov (pri šibkem cvetnem 

nastavku) oz. 30% (pri močnem nastavku), priporočamo uporabo registriranega pripravka Spada 200 

EC v 0,25 – 0,3% konc. Škropljenje naj bo opravljeno v tistem delu dneva, ko temperatura zraka 

doseţe 12°C ali več. Takrat so hroščki najbolj dejavni in jih je največ prisotnih v nasadu. S sredstvom 

se lahko jablane tretira najpozneje do 14 dni pred začetkom cvetenja. Pripravek je strupen za čebele, 

zato je potrebno pred uporabo pripravka cvetočo podrast odstraniti (košnja, mulčenje). 

 

 

JAVNA SLUŢBA ZA VARSTVO RASTLIN 

  


