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OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV 

Datum: 10. 4. 2015__                                                        Številka: 3    

Razvoj sadnega drevja je v zadnjem tednu zaradi visokih dnevnih temperatur hitro napredoval. Sorte jablan, ki 

so v razvoju hitrejše (idared, jonagold…), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo D po Fleckingerju 

(54 – 56 po BBCH skali).  

 

Majhne količine padavin na področju SV Slovenije so med 4. in 5. aprilom omogočile drugi izbruh askospor 

jablanovega škrlupa, ki je bil zelo majhen. Okužba ni bila mogoča. Ob naslednjih padavinah lahko 

pričakujemo močnejše izbruhe askospor in s tem tudi dejanske okužbe (ob primernih meteoroloških 

parametrih), zato priporočamo, da se naslednje škropljenje opravi pred napovedanimi padavinami.  

 

Za naslednje škropljenje proti jablanovemu škrlupu, ki ga je potrebno opraviti pred napovedanimi obilnimi 

padavinami, priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov iz skupine ditiokarbamatov: 

aktivna snov (a.s.) 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) ali dodina (Syllit 400 SC) ali 

anilinopirimidinskih pripravkov (Chorus 50 WG, Mythos, Pyrus 400 SC) v priporočenih odmerkih.  

 

V kolikor škropljenje pred napovedanimi padavinami ne bo mogoče, 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) ali enega od anilinopirimidinskih pripravkov: Chorus 50 WG (0,45 kg/ha) ali Mythos (1,0 do 15 L/ha) 

ali Pyrus 400 SC (1 L/ha) ali Clarinet (1- 1.5 L/ha). Anilinopirimidinskim pripravkom je potrebno dodati še 

enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov razen pripravka Syllit.  

 

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%.  

 

Pri kontroli brstov iz nekaterih nasadov v SV Sloveniji smo opazili že izležene listne uši. Priporočamo, da se 

nasadi pregledajo. V primeru, da je prag škodljivosti za posamezno vrsto uši presežen (mokasta jablanova uš; 1 

-2 koloniji, jablanova uš šiškarica 3 - 5 kolonij na 100 pregledanih cvetnih brstov), lahko uporabite pripravke 

(Calypso SC 480 0,02% maks. 0,3 L/ha, Mospilan 20 SG ali Mospilan SG, Moksycan 20 SG v 0,025 do 

0,04%) ali NeemAzal-T/S v 0,15%, ki učinkuje samo na jablanovo mokasto uš.  

 

V nasadih, kjer so se v preteklem letu močneje pojavili občasni škodljivci (gosenice zavijačev lupine sadja in 

pedici), priporočamo natančno kontrolo cvetnih brstov. Prag škodljivosti za zavijače lupine sadja in brstne 

sukače pred cvetenjem je 5 - 6% zapredenih brstov. Uporaba posameznih insekticidov je odvisna od 

ugotovljenih vrst škodljivcev. Če je prisoten samo mali zimski pedic, je mogoče uporabiti NeemAzal T/S. V 

primeru prisotnosti zavijačev lupine sadja pa insekticide: Runner 240 SC, Mimic, Calypso SC 480, Capex, 

Steward ali Lepinox Plus.   
 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi 

strupenosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru 

uporabe sredstev, strupenih 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 

 

OBRNI ! 


