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POZEBA 

Na sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije so se v noči s 14. na 15. april temperature zraka 

ponovno spustile pod ledišče (od - 1,3-Slovenske Konjice do - 4 °C -Ponikva) Vremenska napoved 

napoveduje tudi v noči 15./16. april padec temperatur pod ledišče. Nasveti o tehnoloških ukrepih po 

pozebi so podani na: https://www.kmetijski-zavod.si/sl-si/novosti-in-nasveti/objava/id/263/ukrepi-

po-spomladanskih-pozebah-v-sadovnjakih-podravske-in-savinjske-regije. 

 

Na območju Celjske regije so jablane povprečno na opazovane lokacije vstopile v fenološko fazo 

cvetenja. Zgodaj cvetoče sorte so že v fazi polnega cvetenja (BBCH 64 - 65). Tudi hruške so v 

povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi polnega cvetenja (BBCH 64 - 65).  

Sorta 
Razvojna faza 

Fleckinger BBCH 

Carjevič F2  65  

Idared F2 64  

Braeburn, Jonagold  F 62 -63 

Gala, Zlati delišes, Fuju, E2 - F 59 - 60 - 61 

Elstar E2 - F 59 -60 

Na območju Koroške so jablane v povprečju na opazovane sorte v fenoloških fazah BBCH 56 - 57-

59, hruške pa BBCH 57-60.  

 

Škrlup in pepelasta plesen jablan 

Na opazovanih sadjarskih lokacijah je med 12. in 14. aprilom padlo od 13,2 (Slovenske Konjice) do 

23,8  mm (Kasaze) dežje. Na vseh opazovanih lokacijah so bili izpolnjeni pogoji za srednjo do močno 

okužbo. Tudi v naravi smo zabeležili izbruh askospor.  

Naslednje škropljenje jablan in hrušk proti škrlupu približajte in opravite pred naslednjimi 

padavinami. Škropljenje opravite z enim od kontaktnih pripravkov na osnovi a.s. ditianon: Delan Pro 

(2,5 L/ha) ali Alcoban (0,75kg/ha); od konca cvetenja tudi Delan 700 WG (0,75 kg/ha). Prav tako še 

vedno lahko  uporabite pripravke na osnovi a.s. mankozeb: Avtar 75 NT (2 kg/ha), Dithane DG 

Neotic (2 kg /ha), Dithane M-45 (2 kg/ha), Manfil plus 75 WG (2 kg/ha), Mankoz 75 WG (2 kg/ha), 

Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha) ali z aktivno snovjo metiram Polyram DF 

(2 kg/ha).  

V primeru, da vas presenetijo padavine ali napovedi več dnevnih obdobij s padavinami dajte prednost 

pripravkom iz skupine anilinopirimidinov, ki dobro delujejo tudi pri nizkih temperaturah kot so: 

Chorus 50 WG (0,45 kg/ha), Scala (1,125 L/ha), Pyrus 400 SC (1L/ha) ali Batalion 450 SC (0,7 – 

1 L/ha). Vsem naštetim pripravkom iz skupine anilinopirimidinov, dodate enega od zgoraj naštetih 

kontaktnih fungicidov. Škropljenje lahko opravite tudi s pripravkom Faban (1,2 L/ha). Pripravek 

vsebuje kombinacijo aktivnih snovi pirimetanil in ditianon, zato mu ni potrebno dodati kontaktnega 

fungicida.  

Za zmanjšanje infekcijskega potenciala je pri sortah, ki so občutljive na jablanovo pepelovko uporaba 

pripravkov na osnovi močljivega žvepla učinkovita in smiselna smo v primeru temperatur nad 15°C. 

Samo v kolikor, bodo ti pogoji izpolnjeni, dodajte enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla 

kot so: Azumo WG, Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Microthiol disperss, 

Thiovit jet, Vindex 80 WG, Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito –tekoče 

žveplo ali Vertipin, v odmerku 3 kg/ha oz. 3L/ha.  
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Hrušev ožig 

Vremenske razmere trenutno ne ustvarjajo pogojev cvetne okužbe in za razvoj bakterije Erwinie 

amylovara, povzročiteljice hruševega ožiga.  


