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VARSTVO JABLAN IN HRUŠK 

 

Fenološki razvoj jablan in hrušk 

Na območju Celjske regije jablane povprečno na opazovane lokacije in sorte zaključujejo fenološko 

fazo intenzivnega odpadanja venčnih listov G (BBCH 67) in prehajajo v fazo konca cvetenja H 

(BBCH 69). Zgodaj cvetoče sorte jablan kot je Idared in hruške že prehaja v fazo, ko so posamezni 

plodiči večji od 10 mm (BBCH 71).  

Na območju Koroške pa jablane  intenzivnih nasadov jablan vstopajo v fazo odpadanja venčnih listov. 

 

Škrlup in pepelasta plesen jablan 

Na območju Celjske in Koroške regije je na sadjarskih lokacijah 24. aprila padlo od 0,8 mm (Črnova) 

do 12 mm (Kasaze) dežja. Izpolnjeni so bili pogoji za lahko okužbo.  

Vremenoslovci v nadaljevanju tega tedna napovedujejo hladno in nestanovitno vreme s možnostjo 

pogostih padavin. Nadaljujte s preventivno zaščito listne mase pred škrlupom z enim od kontaktnih 

fungicidov kot so: Delan 700 WG (0,75 kg/ha), Dithane DG Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 

kg/ha), Manfil 75 WG (2 kg/ha), Manfil 80 WG (2 kga/ha), Mankoz 75 WG (2kga/ha), Penncozeb 

75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha) ali Polyram DF (2 kg/ha).  

V primeru daljšega obdobja omočenja listne mase bodo razmere za izbruhe askospor zelo ugodne, zato 

pazite na razmike med škropljenji in v primeru, ko pade nad 20 mm dežja škropljenje ponovite. V 

primeru kratkotrajnih padavin, takoj po dežju (v roku 24 ur), opravite škropljenje s kontaktnim 

fungicidom Delan 700 WG (0,75 kg/ha), ki ima daljše kurativno delovanje.  

Uporaba sistemičnih pripravkov je smiselna samo v primeru, da bodo od zadnjega škropljenja minili 

štirje (96 ur) in več deževni dnevi in bo padlo več kot 20 mm dežja. V takšnem primeru pa po 

padavinah opravite kurativno škropljenje z enim od sistemičnih pripravkov iz skupine IBE fungicidov 

kot so: Score 250 EC (0,2 L/ha), Difo 25% EC (0,2 L/ha) ali Indar 5 EW (0,9 L/ha) v kombinaciji s 

kontaktnim fungicidom Delan 700 WG (0,75 kg/ha).  

V naslednjih dneh, vremenoslovci napovedujejo zelo nizke temperature, zato dodajanje enega od 

pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, 

Thiovit jet ali Vindex 80 WG, poroti pepelasti plesni ni smiselno.  

V primeru, da ste imeli v preteklem letu v nasadu močnejši pojav jablanove pepelovke, uporabite 

naslednje pripravke: Luna experience (0,75 L/ha), Stroby WG (150 g/ha), Flint (100 – 150 g/ha), 

Zato 50 WG (100-150 g/ha) ali Tercel (2,5 kg/ha).  

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.  

 

Jabolčni zavijač 

Ulovi metuljčkov na feromonskih vabah so trenutno na večina lokacijah maloštevilni. Nizke, predvsem 

večerne in jutranje temperature so upočasnile izleganje metuljčkov in preprečujejo parjenje ter 

odlaganje jajčec. O optimalnem času zatiranja vas bomo pravočasno obvestili. 

  

Jabolčna grizlica 
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Ulovi jabolčne grizlice na belih lepljivih ploščah so bili v času cvetenja jablan na opazovanih lokacijah 

zelo različni. Na posameznih lokacijah so presegli tudi prag škodljivosti (30 osic/ploščo). V kolikor je 

prag škodljivosti presežen, oziroma ste imeli v preteklem letu težave z obvladovanjem omenjene 

škodljivke in v kolikor še niste, po končanem cvetenju opravite škropljenje z enim od pripravkov kot 

so: Mospilan SG, 20 SG (0,04 %), Moksycan 20 SG (0,04 %), Calypso SC 480 (0,3 L/ha) ali Actara 

25 WG (200 g/ha).  

Vsi omenjeni pripravki dobro delujejo tudi na listne uši.  

VSE NAŠTETE INSEKTICIDE LAHKO UPORABITE SAMO, KO JE CVETENJE JABLAN 

POPOLNOMA ZAKLJUČENO! 

Po končanem cvetenju jablan bele lepljive plošče odstranite iz nasadov, saj se na njih lovijo tudi 

naravni sovražniki (polonice, tančičarice) in čebele.  

 

Hrušev ožig 

Cvetenje v intenzivnih nasadih hrušk in jablan se zaključuje. Cvetijo le še travniški nasadi jablan starih 

sort. Glede na napoved nizkih temperatur, v naslednjih dneh v nasadih, ki še cvetijo ne bo pogojev za 

cvetne okužbe z bakterijo hruševega ožiga. 


