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VARSTVO KOŠČIČARJEV 

Breskve in nektarine  

V prvi polovici tedna je na območju Celjske in Koroške regije padlo od 3,8mm (Virštanj) do 13,2 mm 

dežje (Kasaze), kar je ob nadpovprečno toplem vremenu vplivalo na hitro napredovanje fenološkega 

razvoja vseh sadnih vrst.  

Breskve in nektarine v povprečju na opazovane lokacije vstopajo v fazo odpiranja brsta (BBCH 53 

cvetni brsti; vegetativni brsti so v fazi konca nabrekanja brsta in prehajajo v fazo BBCH 09, ko so 

vidni zeleni listni vršički). 

Vremenoslovci do konca tedna napovedujejo nadaljevanje suhega in toplega vremena s poslabšanjem 

vremena s padavinami v začetku naslednjega tedna. 

Ob padavinah bodo izpolnjeni pogoji za okužbe z breskovo kodravostjo.  

Zato svetujemo, da na lokacijah, kjer so breskve in nektarine že dosegle fazo odprtega brsta (BBCH 

53), pred padavinami preventivno poškropite breskve in nektarine proti breskovi kodravosti s 

pripravki kot so: Syllit 400 SC (2,25 L/ha), Syllit 544 SC (1,65 L/ha) ali Tiram 80 WG (0,2 %; 

največji odmerek 3 kg/ha, zaloge v uporabi do 30.4.) 

Na lokacijah, kjer breskev še niso dosegle faze odprtega brsta in pri vegetativnih brstih še ni vidnih 

zelenih listnih vršičkov, pa škropljenje še vedno lahko opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra, 

ki so navedeni v preglednici.  

 

Pripravek Odmerek 

Badge WG 3,5 kg/ha 

Cuprablau Z 35 WG 1,6 – 2 kg/ha 

Cuprablau Z 35 WP 3 kg/ha 

Cuprablau Z Ultra WP 1,8 kg/ha 

Nordox 75 WG 2 kg/ha 

 

V primeru, da so jutranje temperature pod lediščem, škropljenje opravite, ko se temperature dvignejo 

nad ledišče. Škropljenje z bakrovimi pripravki pri temperaturah pod 0 °C lahko povzroča ožige.  

Pri škropljenju bodite temeljiti in poskrbite za dobro omočenost celotne površine dreves. 

 

Pred uporabo pripravkov preberite navodila za uporabo in jih dosledno upoštevajte. 

 

VARSTVO ČEŠENJ, VIŠENJ, SLIV IN ČEŠPELJ 

Češnje, višnje, slive in češplje so v fenološki fazi konca nabrekanja brsta BBCH 03. Zato opravite 

preventivno škropljenje proti listni luknjičavosti koščičarjev in rožičavosti češpelj. 

Proti listni luknjičavosti koščičarjev so registrirani pripravki na osnovi bakra kot so: Cuprablau Z 35 

WP (2 kg/ha), Cuprablau Z 35 WG (1,6 - 2 kg/ha), Badge (3,5 kg/ha) ali Champion 50 WG (2 - 3 

kg/ha).  

 

VARSTVO PEČKARJEV 

Na območju Celjske regije v fazo brstenja vstopajo tudi pečkarji. Sorte jablan Carjevič, Gala, 

Breaburn in hruške so v fazi razvoja BBCH 51 – 52, najbolj napredujejo terminalni brsti. Glavnina 

mailto:alenka.ferlez-rus@ihps.si


 

  Obvestila sadjarjem, 28 (2019) 2, s. 3 

ostalih sort (Idred, Zlati delišes, Jonagold, Elstar, Fuji), pa je v fazi vstopa v fazo brstenja BBCH 00-

51.  

Na lokacijah, kjer ste v preteklem letu imeli težave z obvladovanjem jablanovega cvetožerja bodite 

pozorni na njegovo prisotnost. Pri sortah, kjer je že prisoten delež brstov, ki so v fazi BBCH 52, 

najdemo prve vbode. Začnite z izvajanjem pregledov brstov oziroma se poslužujte metode stresanja 

»točenja« vej. Trenutno je delež sort in brstov, primernih za vbode in odlaganje jajčec še majhen. O 

nadaljevanju razvoja jablanovega cvetožerja, preseganju praga škodljivosti in optimalnem času 

zatiranja vas bomo obveščali. 

Trenutno še tudi ni pogoji za prve izbruhe askospor, zato s škropljenjem s pripravki na osnovi bakra 

ne hitite. 


