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VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN 

Hladno vreme je nekoliko upočasnilo razvoj sadnih vrst. Breskve in nektarine so na območju Celjske 

regije v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi D (BBCH 55- 56) in na 

izpostavljenih lokacijah prehajajo v fenološko fazo BBCH 57. Nevarnost za okužbe z breskovo 

kodravostjo še ni minila.  

Na območju Celjske in Koroške regije je v času med 12. in 14. marcem  na opazovanih sadjarskih 

lokacijah padlo od 20 do 26 mm dežja, kar je povzročilo spiranje fungicidne obloge. Zato v primeru 

napovedi padavin, pred padavinami ponovite škropljenje proti breskovi kodravosti s pripravkom Syllit 

400 SC (2,25 L/ha). 

 

breskve in nektarine so času cvetenja občutljive za okužbe s cvetno monilijo. Ugodne pogoje za 

širjenje okužb v večjem obsegu ustvarja deževno in hladno vreme. 

Spremljanje fenološki razvoj breskev in nektarin ter vremenske razmere. V primeru padavin, v 

fenološki fazi začetka cvetenja (ko je odprtih več kot 10 % cvetov), opravite škropljenje proti cveteni 

moniliji. Uporabite enega od pripravkov, ki so navedeni v preglednici. Pripravek Amylo –X je 

dovoljen tudi v ekološki pridelavi.  

 

FFS Odmerek (koncentracija) 

Amylo –X 1,5 – 2,5 kg/ha 

Chorus 50 WG 0,5 kg/ha 

Luna experience 0,6 L/ha (0,2 L na 1 m višine krošnje/ha) 

Switch 62,5 WG 1 kg/ha (0,08%) 

Prolectus 1kg/ha (330 g na 1 m višine krošnje/ha) 

Signum 0,75 kg/ha (0,25 kg na 1 m višine krošnje/ha) 

Zenby 0,9 L/ha 

 

V primeru deževnega in hladnejšega vremena v času polnega cvetenja breskev in nektarin je potrebno 

škropljenje ob koncu cvetenja ponoviti.  
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