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Fenološki razvoj 

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

fazo konca cvetenja BBCH 69. Sorte, ki zgodaj cvetijo (Carjevič, Idared…) in hruške so cvetenje že 

zaključile.  

Sorta 
Razvojna faza 

Fleckinger BBCH 

Carjevič, Idared Braeburn, H  69  

Gala, Jonagold,  Fuji, Zlati delišes; Elstar G (10-20%) – H (80-90%) 67 (10-20%)-69(80-90%) 

Na območju Koroške so jablane v fazi začetka, hruške pa v fazi polnega cvetenja. 

 

Škrlup in pepelasta plesen jablan 

V zadnjih desetih dneh so bili na opazovanih sadjarskih lokacijah dvakrat izpolnjeni pogoji za okužb 

s škrlupom: med 27. in 28.4. aprilom za srednjo oz. močno okužbo in je med 1. in 3. majem na vseh 

lokacijah za močno okužbo. Tudi v naravi smo ob izpolnjenih pogojih za obe okužbi zabeležili zelo 

močne izbruhe askspor. Ob padavinah, ki so se začele v noči iz 5. na 6. maj in še tajajo ter napovedjo 

nadaljevana nestanovitnega vremena do sobote (8.5.) pričakujemo izpolnjene pogoje za nove okužbe.  

Poleg deževnega vremena preventiven pristop zaščite proti škrlupu ovira še veter, ki otežuje optimalno 

izvedbo aplikacije. V kolikor vam bodo vremenske razmere dovoljevale nadaljujte s preventivnim 

pristopom škropljenja in uporabo pripravkov na osnovi a.s. ditianon kot so: Delan Pro (2,5 L/ha), 

Alcoban (0,75kg/ha) ali Delan 700 WG (0,75 kg/ha). V primeru, da bo listje skupaj mokro več kot 

dva dni in bo padlo več kot 20 mm dežja, pa svetujemo uporabo sistemičnih IBE pripravkov na osnovi 

aktivne snovi difenkonazol kot so: Score 250 EC (0,2 L/ha), Difcor 250 EC (0,2 L/ha), Mavita 250 

EC (0,2 L/ha), Difenzone (0,2 L/ha- od BBCH 71) ali tetrakonazol Domark 100 EC (0,4 l/ha - od 

BBCH 69) v kombinaciji s kontaktnimi fungicidi. V nasadih, kjer opažate močnejši pojav jablanove 

pepelovke lahko v kombinaciji s kontaktnim fungicidom, date prednost tudi pripravku: Sercadis plus 

(kombinacija a.s. difenkonazol in fluksapiroksad), ki deluje hkrati na obe bolezni. Ob ustalitvi 

vremena pa v nasadih, ki so močno okuženi s pepelasto pesnijo svetujem tudi dodajanje pripravkov 

kot sta: Luna experience (0,75 L/ha) ali Sercadis (0,25 L/ha). Sercadis ima delovanje tudi na škrlup. 

Prav tako je smiselna uporaba sicer registriranih pripravkov na osnovi strobilurinov kot so: Stroby 

WG (0,2 kg/ha), Flint (0,15 kg/ha), Zato 50 WG (0,15 kg/ha) ali Tercel (2,5 kg/ha), ki pa žal niso 

prisotni na trgu.  

V ostalih nasadi za zmanjšanje infekcijskega potenciala dodajate 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.  

Enaka strategija škropljenja proti škrlupu in pepelasti plesni velja tudi za hruške. 

 

Jabolčna grizlica 

Na opazovanih lokacijah so ulovi jabolčne grizlice na belih lepljivih ploščah še vedno maloštevilni, 

neenakomerni in pod pragom škodljivosti (prag škodljivosti: skupno 30 in več grizlic na posamezno 

ploščo). Ob končanem cvetenju opravite pregled plodičev na prisotnost poškodb. Prag škodljivosti je 

dosežen, ko je poškodovanih 3% plodičev. Poškodbe v obliki luknjic, ki jih z leglico izvrtajo osice v 

cvetne čaše preden odložijo jajčeca so vidne kot majhne temne pege. V primeru preseganja pragov 

škodljivosti, ko je cvetenje jablan popolnoma zaključeno, opravite škropljenje s pripravkom 

Neemazal T/S (1,5 L/ha na meter višine krošnje) ali Mospilan 20 SG (0,04 %). 
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Vsi omenjeni pripravki delujejo tudi na listne uši ter sadnega listnega duplinarja, kažejo pa tudi 

dober stranski učinek na stenice, ki so pogoste v nasadih v bližini gozdov.  
 

Opozorilo: Zaradi zaščite čebel in drugih opraševalcev se med cvetenjem gojenih rastlin in podrasti ne sme tretirati 

s sredstvi, ki so nevarna oz. strupena za čebele. Zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele pred njihovo 

uporabo še posebej pozorno preberite priložena navodila za uporabo! V primeru uporabe sredstev, ki so nevarne 

za čebele je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so 

čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda. 

 

Krvava uš  

V zadnjem tednu aprila se je začela migracija krvave uši na koreninskem vratu. Prav tako opazimo  

aktivnost krave uši na dve in tri letnem lesu in začetek migracije na enoletne poganjke.  

O dinamiki razvoja in optimalnem času zatiranja vas bomo sproti obveščali.  

 

Jabolčni zavijač  

Na feromonskih vabah smo prvega metuljčka ulovili 26 aprila Na vseh opazovanih sadjarskih 

lokacijah pa smo prve ulove zabeležili med 30. aprilom  in 2. majem. O dinamiki razvoja in strategiji 

zatiranja vas bomo sproti obveščali.  

 

VARSTVO OREHOV 

Sorte orehov, ki so zgodnejše v razvoju so vstopile v fazo brstenja. Ob otoplitvi vremena pričakujemo 

tudi začetek razvoja ostalih sort. Nestanovitno vreme s pogostimi padavinami ustvarja ugodne pogoje 

za okužbe s črno pegavostjo oreha. Zato opravite škropljenje z eni od pripravkov na osnovi bakra kot 

so: Cuprablau Z 35 WG (1,6 – 1,7 kg/ha),  Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP 

(3,1 kg/ha) ali  Cuprablau Z 50 WP (2,4 kg/ha), ki zmanjšujejo možnost okužb.  

 


