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19. februar

VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN TER MARELIC
Toplo vreme v prvi dekadi mesca februarje je spodbudilo prebujenje koščičastih sadnih vrst.
Ohladitev in deževno vreme (na območju Celjske in Koroške regije je med 9. in 19.2. padlo med 120
in 130 mm padavin) v drugi dekadi meseca februarja sta nato upočasnila razvoj brstov. Samo na zelo
sončnih in peščenih tleh so brsti breskev in nektarin v fenološki fazi začetka brstenja B (BBCH 01).
Ob napovedi dviga predvsem dnevnih temperatur, lahko pričakujemo hiter razvoj brstov.
Po začetku brstenja in ob izpolnjenih vremenskih pogojih, nastopi obdobje za okužbe z breskovo
kodravostjo. Za okužbo morajo biti izpolnjeni naslednji vremenski pogoji: dovolj padavin in
temperature višje od 6 °C. Vremenoslovci za konec tedna napovedujejo otoplitev vremena in
ponovno poslabšanje ter ohladitev z dežjem v drugi polovici naslednjega tedna. V primeru,
deževnega vremena in toplega vremena bodo izpolnjeni pogoji za prve okužbe z breskovo
kodravostjo. Zato svetujemo, da pred naslednjimi napovedanimi padavinami samo tam, kjer so
breskve in nektarine že vstopile v fenološko fazo brstenja, opravite prvo škropljenje proti breskovi
kodravosti. Uporabite pripravke na osnovi barka kot so: Champion 50 WG (0,5 - 1% konc.),
Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (1,8 kg/ha), Cuproxat – staro ime Kupro
190 SC (1% konc.), Biotop bakrov fungicid plus (1% konc.), Kocide 2000 (2,5 kg/ha) ali Nordox
75 WG (1,5 kg/ha).
V primeru nočnih temperaturah pod 0 °C s škropljenjem z bakrovimi pripravki ne hitite in zaradi
nevarnosti nastanka ožigov počakajte do otoplitve. Pri škropljenju bodite temeljiti in poskrbite za
dobro omočenost celotne površine dreves.
Če so breskve in nektarine še v fazi mirovanja s škropljenjem ne hitite. O optimalne času škropljenja
vas bomo pravočasno obvestili.
Tudi marelice vstopajo v fenološko fazo brstenja. Poti listni luknjičavosti koščičarjev priporočamo
uporabo pripravkov na osnovi bakra kot so: Champion 50 WG (0,5 – 1% konc.), Cuprablau Z 35
WP (2 kg/ha) ali Cuprablau Z Ultra WP (1,8 kg/ha).
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Letnik 25 , št. 2

1. marec 2016

VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN TER MARELIC
Na območju Celjske in Koroške regije so breskve in nektarine v fenološki fazi brstenja (BBCH 01 –
03). Na sončnih in izpostavljenih legah imajo brsti že razprte luske in so v fazi konca nabrekanja
brsta BBCH 03. Sorazmerno toplo in deževno vreme ugodno vpliva na hiter razvoj brstov in ustvarja
pogoje za okužbe z breskovo kodravostjo. Zato svetujemo, da pred ponovnimi padavinami opravite
škropljenje proti breskovi kodravosti s pripravki na osnovi barka kot so: Champion 50 WG (0,5 - 1%
konc.), Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (1,8 kg/ha), Cuproxat – staro ime
Kupro 190 SC (1% konc.), Biotop bakrov fungicid plus (1% konc.), Kocide 2000 (2,5 kg/ha) ali
Nordox 75 WG (1,5 kg/ha).
Pri škropljenju bodite temeljiti in poskrbite za dobro omočenost celotne površine dreves.
V primeru nočnih temperaturah pod 0 °C, zaradi nevarnosti nastanka ožigov, s škropljenjem z
bakrovimi pripravki počakajte do otoplitve.
Marelice so v fenološki fazi konca nabrekanja brsta do odpiranja brsta B – C (BBCH 03-09). Zato
opravite škropljenje poti listni luknjičavosti koščičarjev z enim od pripravkov na osnovi bakra kot so:
Champion 50 WG (0,5 – 1% konc.), Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha) ali Cuprablau Z Ultra WP (1,8
kg/ha).
Topla zima ima za posledico tudi zelo zgodnji začetek brstenja jablan in hrušk. Na območju Celjske
regije so hruške že v fazi brstenja B (BBCH 51 – 52), prav tako določene sorte jablan: Carjevič B
(BBCH 51 – 52), Breaburn B (BBCH 51), medtem ko sorte Gala, Jonagold, Zlati delešes vstopajo v
fazo brstenja A-B (BBCH 00 – 51). Sorti Estar in Fuji pa sta še v fazi mirovanja.
S pred pomladanskem škropljenjem pečkarjev ne hitite. O optimalnem času škropljenja vas bomo
obvestili.
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Letnik 25 , št. 3

10. marec 2016

VARSTVO KOŠČIČASTIH SADNIH VRST
Hladno vreme v zadnjem tednu je upočasnilo razvoj vseh sadnih vrst. Na območju Celjske in Koroške
regije breskve in nektarine prehajajo v fenološko fazo odpiranja brsta BBCH 53 (luske razprte, vidni
svetlo zeleni deli brsta). Nizke temperature (pod 7 °C) v zadnjih dneh (med 7. in 10.3.), kljub padavinam
niso ustvarjale pogojev za okužbe z breskovo kodravostjo. V primeru padavin in dviga temperatur bodo
pogoji za okužbe z breskovo kodravostjo izpolnjeni. Tam, kjer je od škropljenja s pripravki na osnovi
bakra padlo več kot 25 mm dežja, škropljenje ponovite. Za škropljenje proti breskovi kodravosti lahko
uporabite naslednje pripravke: Champion 50 WG (0,5 - 1% konc.), Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha),
Cuprablau Z ultra WP (1,8 kg/ha), Cuproxat – staro ime Kupro 190 SC (1% konc.), Biotop bakrov
fungicid plus (1% konc.), Kocide 2000 (2,5 kg/ha) ali Nordox 75 WG (1,5 kg/ha).
S pripravki na osnovi bakra proti listni luknjičavosti koščičarjev poškropite tudi češnje, višnje, slive,
češplje. V kolikor še niste, proti tej bolezni poškropite tudi marelice, za kar je zadnji čas. Zatiranje listne
luknjičavosti koščičarjev opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra kot so: Champion 50 WG (0,5
– 1% konc.), Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha) ali Cuprablau Z Ultra WP (1,8 kg/ha).
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK
Hladno vreme v zadnjem tednu je upočasnilo začetek brstenja jablan in hrušk. Na območju Celjske
regije so jablane in hruške v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi brstenja BBCH 51
– 52.
Sorta
Carjevič
Gala, Braeburn
Zlati delišes, Idared
Elstar, Jonagold
Fuji

Razvojna faza
Fleckinger
B- C
B
B
B
A-B

BBCH
52 - 53
52
51(90%) – 52 (10 %)
51
00 - 51

Na območju Koroške pa prehajajo iz fenološke faze mirovanja v začetek brstenja BBCH 00 – 51.
Škrlup
Na opazovanih sadjarskih lokacijah Celjske regije (Kasaze, Žalec, Črnova, Ponikva, Bistrica ob Sotli) se
temperaturna vsota pri pragu 0°C približuje vrednosti 300 °C in napoveduje čas, ko naj bi bilo dozorelih
50% askospor, kar ob obilnejših in dolgotrajnejših padavinah lahko povzroči prve izbruhe askospor v
naravi. Tudi v laboratoriju smo zabeležili prvi izbruh askospor (520 spor). To je eden od najzgodnejše
zabeleženih izbruhov askospor v laboratoriju. V prihodnjih petih dneh vremenska napoved na območju
Celjske in Koroške regije ne napoveduje obilnih in dolgotrajnejših padavin. Zato v tem času ne bo
velike možnosti, da bi prišlo do večjih izbruhov askospor v naravi. Prav tako je glavnina sort jablan še v
fenološki fazi začetka brstenja.
Na izpostavljenih legah in pri sortah ki že prehajajo v fazo odpiranja brsta C - BBCH 53 pa bodite
pozorni. Spremljajte vremensko napoved in v primeru napovedi dolgotrajnejšega dežja, pred tem
opravite škropljenje jablan in hrušk s pripravki na osnovi bakra kot so: Champion 50 WG (0,7 %),
Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (1,8 kg/ha), Cuproxat (0,75% konc.), Nordox
75 WG (0,1% - 0,2 % konc.) ali Biotip bakrov fungicid plus (0,75 % konc.).
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Letnik 25 , št. 4

17. marec 2016

VARSTVO KOŠČIČASTIH SADNIH VRST
Na območju Celjske in Koroške regije so breskve in nektarine v fenološki fazi zelenega vršička C
(BBCH 53 cvetni brsti, vegetativni brsti pa prehajajo v fazo BBCH 09, ko so vidni zeleni listni vršički).
Na višjih in sončnih legah sorte, ki so hitrejše v razvoju že prehajajo v fenološko fazo zelenega popka D
(BBCH 55).
Vremenska napoved napoveduje sončen in toplejši konec tedna ter nestanovitno vreme z občasnimi
padavinami v naslednjem tednu. Zato svetujemo, da pred napovedanimi padavinami opravite
škropljenje proti breskovi kodravosti z enim od pripravkov kot sta Ziram 76 WG (3 kg/ha) ali Syllit 400
SC (1,7 – 2,25 L/ha). V primeru, da so jutranje temperature pod lediščem, škropljenje opravite, ko se
temperature dvignejo nad 8 °C.
Češnje, višnje, slive in češplje so v fenološki fazi brstenja. V kolikor še niste, opravite škropljenje proti
listni luknjičavosti koščičarjev z enim od pripravkov na osnovi bakra kot so: Champion 50 WG (0,5 –
1% konc.), Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha) ali Cuprablau Z Ultra WP (1,8 kg/ha).
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK
Na območju Celjske regije jablane v povprečju na opazovane lokacije in sorte zaključujejo fenološko
fazo brstenja B (BBCH 52) in vstopajo v fazo odpiranja brsta C (BBCH 53). Hruške pa so v fenološki
fazi zelenega vršička - odpiranja brsta C (BBCH 53).
Sorta
Carjevič
Gala, Braeburn
Idred
Zlati delišes
Elstar, Jonagold, Fuji

Razvojna faza
Fleckinger
BBCH
C (90%) – C3 (10%)
53 (90%) – 54 810%)
C
53
B (70%) – C (30%)
52 (70%) – 53 (30%)
B (90%) – C (10%)
52 (90%) – 53 (10%)
B
52

Na območju Koroške fenološki razvoj jablan in hrušk nekoliko zaostaja. Jablane so v fenološki fazi
začetka brstenja B (BBCH 51), hruške pa v fazi B (BBCH 51 - 52).
Škrlup
V naravi smo na vazelinskih stekelcih, kljub zelo majhni količini padavin (Žalec 0,8 mm), med 11. in 14.
3. zabeležili prvi manjši izbruh askospor. Prav tako smo manjši izbruh askospor zabeležili v času
deževnega in hladnega vreme med 15. in 16.3.. Vendar fenološki razvoj glavnine sort kot tudi kratko
časovno obdobje omočenih brstov, niso ustvarili pogojev za prve primerne okužbe. Pred nami je
sončen in toplejši konec tedna, kar bo ugodno vplivalo na hitrejši fenološki razvoj brstov. Vremenska
napoved v naslednjem tednu napoveduje nestanovitno vreme z občasnimi padavinami. Zato svetujemo,
da na območju Celjske regije pred naslednjimi napovedanimi padavinami opravite škropljenje jablan in
hrušk s pripravki na osnovi bakra kot so: Champion 50 WG (0,7 %), Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha),
Cuprablau Z ultra WP (1,8 kg/ha), Cuproxat (0,75% konc.), Nordox 75 WG (0,1% - 0,2 % konc.) ali
Biotip bakrov fungicid plus (0,75 % konc.). Koroški sadjarji s škropljenjem ne hitite in počakajte, da
se brsti začnejo odpirati.
Obvestila sadjarjem, 25 (2016) 4, s. 5

Jablanov cvetožer
Pri sortah, ki so zgodnejše v razvoju (Carjevič) že najdejo vbode (7%) in prva odložena jajčeca
jablanovega cvetožerja (1 %). Ob otoplitvi vremena in razvoju brstov bodo hroščki začeli intenzivnejše
odlagati jajčeca. Zato začnite s pregledi brstov. Samica najintenzivnejše odlaga jajčeca v fenološki fazi
mišjega ušesca C3 (BBCH 54). Prag škodljivosti je presežen, če najdete v nasadih z manjšim cvetnim
nastavkom več kot 15 % nabodenih brstov in več kot 30 % nabodenih brstov, v nasadih z močnejšim
cvetnim nastavkom. Za zatiranje jablanovega cvetožerja je registriran pripravek Spada 200 EC
(odmerek: 2,5 L/ha). Pripravek se uporablja kot kontaktni in želodčni insekticid, zato ga ob preseganju
praga škodljivosti uporabite, ko temperature dosežejo od 12 do 15 °C in so hroščki aktivni. O dinamiki
razvoja odlaganja jajčec in času aplikacije vas bomo obveščali.
Opozorilo: S pripravkom Spada 200 EC se lahko jablane tretira najpozneje do 14 dni pred začetkom
cvetenja. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ en krat v eni rastni dobi. S sredstvom se
ne sme tretirati v območju 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Sredstvo je nevarno za
čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih opraševalcev ne tretirati med cvetenjem gojenih rastlin in
podrasti ter odstraniti plevel pred cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel.

Optimalni čas za uporabo oljnih pripravkov kot je parafinsko olje Frutapon (staro ime Belo olje –
Frutapon) ali olje ogrščice Ogriol je v fenološki fazi C3 do D (BBCH 54 – 56). Nizke nočne in jutranje
temperature trenutno ne ustvarjajo pogojev za uporabo olj. Zato z uporabo olj ne hitite in počakajte, na
ugodnejše vremenske razmere kot tudi optimalno fenološko fazo, o čemer vas bomo obveščali.
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Letnik 25 , št. 5

25. marec 2016

VARSTVO KOŠČIČASTIH SADNIH VRST
Na območju Celjske in Koroške regije so breskve in nektarine povprečno v fenološki fazi D (BBCH 55 56), zgodaj cvetoče sorte pa v fazi , ko so vidni vršički rožnatih venčnih listov (BBCH 57), posamezna
socvetja že prehajajo v stadij balona (BBCH 59).
Marelice so v fenološki fazi balonskega stadija (BBCH 59) in na sončni legah že začenjajo cveteti
(BBCH 60).
V primeru nestanovitnega vremena s plohami, bo še obstajala nevarnost za okužbe z breskovo
kodravostjo. Zato, v kolikor še niste proti breskovi kodravosti opravite škropljenje z enim od pripravkov
kot sta Ziram 76 WG (3 kg/ha) ali Syllit 400 SC (1,7 – 2,25 L/ha).
Opazujte fenološki razvoj breskev, nektarin in marelic ter spremljajte vremensko napoved. Če bo v času
začetka cvetenja, ko bo odprtih 10 % cvetov deževalo, opravite prvo škropljenje proti cvetni moniliji.
Uporabite lahko naslednje pripravke: Chorus 50 WG (0,5 kg/ha), Rovral aquaflo (1,5 L/ha), Topsin –
M (1 kg/ha), Switch 62,5 WG (1 kg/ha) ali Score (0,45 L/ha). Poleg naštetih pripravkov je za zatiranje
cvetne monilije v breskvah registriran še pripravek Prolectus (1kg/ha), v marelicah pa Duaxo
koncentrat (3,3 L/ha).
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK
Na območju Celjske regije se fenološki razvoj posameznih sort jablan počasi izenačuje. Jablane so v
povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi mišjega ušesca C 3 (BBCH 54). Tudi hruške so
v fenološki fazi mišjega ušesca C3 (BBCH 53), najbolj zgodaj cvetoče sorte pa prehajajo v fazo zelenega
popka D (BBCH 55).
Sorta
Carjevič
Gala, Braeburn, Idred, Jonagold
Zlati delišes
Elstar
Fuji

Razvojna faza
Fleckinger
BBCH
C3 (20%) – D (80%)
54 (20%) – 55 (80%)
C3
54
C (30%) – C3 (70%)
53 (30%) – 54 (70%)
C (50%) – C3 (50%)
53 (50%) – 54 (50%)
C
53

Na območju Koroške jablane v povprečju na opazovane sorte zaključujejo fenološko fazo brstenja B
(BBCH 52) in prehajajo v fazo zelenega vršičke C (BBCH 53), v kateri so tudi hruške.
Škrlup
Vremenske razmere v zadnjem tednu niso ustvarjale pogojev za okužbe s škrlupom. Ob prvih obilnih
padavinah pa lahko pričakujemo močnejše izbruhe askospor.
Na območju celjske regije je glavnina sadjarjev v tem tednu opravila škropljenje s pripravki na osnovi
bakra. V naslednjem tednu v primeru napovedi večje količine padavin, opravite pred dežjem škropljenje
jablan in hrušk s pripravki iz skupine ditiokarbamatov kot so: 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),
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Penncozeb 75 DG (2,5 kg/ha), Pinozeb M – 45 (2 kg/ha), ali s pripravkom z aktivno snovjo metiram
Polyram DF (2 kg/ha).
Koroški sadjarji pa opravite pred padavinami prvo škropljenje jablan in hrušk s pripravki na osnovi
bakra kot so: Champion 50 WG (0,7 %), Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (1,8
kg/ha), Cuproxat (0,75% konc.), Nordox 75 WG (0,1% - 0,2 % konc.) ali Biotip bakrov fungicid plus
(0,75 % konc.).
Jablanov cvetožer
Jablanov cveteožer se v tem času intenzivno pari in odlaganja jajčec. Posebej bodite pozorni v tistih
nasadih, kjer ste že v preteklem letu imeli težave z obvladovanjem tega škodljivca in v nasadih blizu
gozda. Na takšnih lokacijah % nabodenih že presega prag gospodarske škode in tudi število infestiranih
brstov (z odloženimi jajčeci) se hitro povečuje. Prag škodljivosti je presežen, če najdete v nasadih z
manjšim cvetnim nastavkom več kot 15 % nabodenih brstov in več kot 30 % nabodenih brstov, v
nasadih z močnejšim cvetnim nastavkom ter več kot 15 % infestiranih brstov.
V ostalih nasadih, kjer do sedaj jablanov cvetožer ni povzročal škode je % nabodenih in infestiranih
brstov majhen.
Za zatiranje jablanovega cvetožerja je registriran pripravek Spada 200 EC (odmerek: 2,5 L/ha).
Pripravek se uporablja kot kontaktni in želodčni insekticid, zato ga ob preseganju praga škodljivosti
uporabite, ko temperature dosežejo od 12 do 15 °C in so hroščki najbolj aktivni in prisotni.
Opozorilo: S pripravkom Spada 200 EC se lahko jablane tretira najpozneje do 14 dni pred začetkom
cvetenja. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ en krat v eni rastni dobi. S sredstvom se
ne sme tretirati v območju 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Sredstvo je nevarno za
čebele. Zaradi zaščite čebel in drugih opraševalcev ne tretirati med cvetenjem gojenih rastlin in
podrasti ter odstraniti plevel pred cvetenjem. Ne tretirati v času paše čebel.

Za škropljenje z oljnimi pripravki se odločite na osnovi rezultatov zimskega pregleda lesa in
preseganja praga škodljivosti na prisotnost zimskih jajčec rdeče sadne pršice (več kot 500 na 1 dolžinski
meter) ter prisotnost listnih uši in ličink ameriškega kaparja.
Oljen pripravke uporabite od fenološke faze C3 do D (BBCH 54 – BBCH 56). Za učinkovito delovanje
oljnih pripravkov moramo škropiti v toplem, mirnem, po možnosti oblačnem vremenu in v dnevu, ko
temperature v naslednji noči ne padejo pod 0 °C. Gleda na fenološko fazo in vremensko napoved
predvidevamo, da bo optimalni čas za uporabo oljnih pripravkov v prvi polovici naslednjega tedna, ko
bo fenološka faza glavnine sort jablan in hrušk prešla v fazo zelenega popka D (BBCH 54 – 55) in bodo
tudi jutranje in dnevne temperature nekoliko višje.
Uporabite lahko parafinsko olje Frutapon (staro ime Belo olje – Frutapon) ali olje ogrščice Ogriol, v
odmerku 40 l/ha in veliko porabo vode (800 do 1000 litrov na hektar), da popolnoma omočite površino
dreves.
Po priporočilih strokovnjakov z Bavarskega je zelo učinkovito tudi škropljenje s polovičnim odmerkom
olj pri porabi vode 400-500 l/ha z 2 kratnim hodom posamezne vrste v nasprotni smeri vožnje.
Pridelovalci, ki ste vpisani v register pridelovalcev pri MKGP in imate velike težave z obvladovanjem
ameriškega kaparja, uporabite za omejevanje populacije fitofarmacevtsko sredstvo Admiral 10 EC, ki
mu je bilo izdano izjemno dovoljenje (za dobo 120 dni). Pripravek se lahko uporabi samo 1 krat v
rastni dobi, škropljenje pa mora biti opravljeno v času pred cvetenjem. Na jablanah in hruškah se
sredstvo lahko uporablja v odmerku 40 ml na 100 l vode pri izhodiščni porabi vode 800 L/ha, največji
dovoljeni odmerek sredstva pa je 0,32 L/ha.
Opozorilo: Sredstvo je strupeno za čebele, zato je treba pred tretiranjem odstraniti cvetočo
podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevati je potrebno tudi predpise
s področja varstva voda.
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VARSTVO JABLAN IN HRUŠK
Fenološki razvoj jablan in hrušk
Na območju Celjske regije jablane povprečno na opazovane lokacije in sorte vstopajo v fenološko fazo
rdečega popka E (BBCH 57), medtem ko zgodaj cvetoče sorte jablan in hruške že prehajajo v stadij
balona E2 (BBCH 59).
Razvojna faza
Fleckinger
BBCH
Carjevič
E - E2
59
Idared, Braeburn
E – E2
57 - 59
Jonagold, Gala, Elstar, Zlati delišes, Fuji
D-E
56 – 57
Na območju Koroške so jablane v povprečju na opazovane sorte v fenološki fazi BBCH 54 – 55, hruške
pa v fazi BBCH 56.
Sorta

Škropljenje jablan in hrušk
Visoke temperature v zadnjih dneh vplivajo na hiter fenološki razvoj jablan, hrušk in posledično prirast
listne mase. Trenutne vremenske razmer ne ustvarjajo pogojev za okužbe s škrlupom, a lahko ob tako
toplem vremenu, že ob prvih manjših padavinah pričakujemo večje izbruhe askospor.
Strategijo škropljenja proti škrlupu usmerite v preventivno zaščito listne mase. Zato pred padavinami, ki
jih vremenoslovci napovedujejo v drugi polovici tedna, opravite škropljenje proti škrlupu. Škropljenje
še vedno lahko opravite z enim od kontaktnih pripravkov iz skupine ditiokarbamatov kot so: 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 s pripravkom
z aktivno snovjo metiram Polyram DF (2 kg/ha). V primeru, kratkotrajnega deževja lahko takoj po
padavinah uporabite tudi kontaktni fungicid, ki ima daljše kurativno delovanje kot je Syllit 400 SC (1,7
– 2,25 L/ha). Prav tako je v času od balonskega stadija do cvetenja smiselna uporaba pripravkov iz
skupine anilinopirimidinov: Chorus 50 WG (0,45 kg/ha), Mythos (1,5 L/ha) ali Pyrus 400 SC (1L/ha),
ki jim dodate enega od naštetih kontaktnih fungicidov. V primeru, da vas presenetijo kratkotrajne plohe,
lahko omenjeno kombinacijo uporabite takoj po padavinah. Škropljenje lahko opravite tudi s
pripravkom Faban (1,2 L/ha), ki je kombinacija pirimetanila in ditianona.
Visoke temperature (nad 15°C) ustvarjajo pogoje za uporabo pripravkov na osnovi močljivega žvepla,
ki učinkuje na jablanovo pepelovko. Zato pri sortah, ki so občutljive na pepelovko dodajte enega od
naslednjih pripravkov: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet ali Vindex 80
WG, v odmerku 5 – 8 kg.
Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.
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Uši so se že začele izlegati, zato preglejte nasade. Prag škodljivosti pred cvetenjem je za mokasto
jablanovo uš 1-2 koloniji, za jablanovo uš šiškarico 3 – 5 kolonij in zeleno jablanovo uš 10 - 15 kolonij
na 100 pregledanih poganjkov oz. cvetnih brstov.
V kolikor ste v preteklem letu imeli težave z obvladovanjem mokaste uši je smiselno pred cvetenjem
opraviti škropljenje in dati prednost pripravku Teppeki (0,14 kg/ha), ki ima stransko delovanje tudi na
krvavo uš. Za zatiranje mokaste uši lahko uporabite še pripravek NeemAzal - T/S (1,5 L/ha), ki
zmanjševanje tudi populacijo jabolčne grizlice. Škropljenje lahko opravite tudi s pripravkom Calypso
SC 480 (0,3 L/ha) ali pripravki na osnovi aktivne snovi acetamiprid kot so: Mospilan 20 SG, Mospilan
SG ali Moksycan 20 SG, v 0,025 - 0,04 % konc., ki imajo stransko delovanje tudi na jablanovega
cvetožerja
V nasadih, kjer je v preteklem letu krvava uš povzročila velike rakaste rane, preglejte nasede. Tam, kjer
je krvava uš prisotna je priporočljivo, da v primeru ugodnih vremenskih razmer (temperature nad 15 °C)
in v fenološki fazi stadij balona, opraviti škropljenje s pripravkom Pirimor 50 WG (0,75 kg/L) z
dodatkom močila ali olja. Uporabite veliko količino vode vsaj 800 L/ha in poškropite tudi rane na
koreninskem vratu ter koreninske izrastke. Z omenjenim pripravkom boste učinkovito zatrli tudi vse
ostale vrste uši.
V posameznih letih lahko gosenice malega zimskega pedica (prag škodljivosti:5-8 pedicev/100
pregledanih socvetij) in zavijačev lupine sadja ali brstnih sukačev (prag škodljivosti je 5 do 6 %
zapredenih brstov) povzročajo škodo z objedanjem brstov. V primeru prisotnosti omenjenih občasnih
škodljivcev lahko uporabite insekticide kot so: NeemAzal - T/S, Runner 240 SC, Mimic, Calypso SC
480, Capex, Steward ali Lepinox Plus.
V nasadih, kjer je bil pri pregledu lesa presežen prag škodljivosti na prisotnost zimskih jajčec rdeče
sadne pršice in kjer niste opravili pred spomladanskega škropljenje z oljnimi pripravki lahko zdaj, tik
pred izleganjem ličink iz zimskih jajčec, uporabite akaricid Apollo 50 SC (0,4 L/ha). Za učinkovitejše
delovanje mu dodajte mineralno ali ogrščično olje v odmerku 10 L/ha.
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 strupena 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.
Jabolčna grizlica začne letati tik pred začetkom cvetenja, zato izobesite bele lepljive plošče za
spremljanje naleta. Plošče dimenzije 0,2 x 0,3 m izobesite pri tistih sortah, ki prve cvetijo in dovolj
visoko, da so dobro vidne. Pri spremljanju bodite še posebej pozorni na tisto stran plošče, ki je obrnjena
proti soncu. Prag škodljivosti je več kot 30 grizlic na posamezno ploščo. O spremljanju naleta in
optimalnem času zatiranja vas bomo obveščali.
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VARSTVO KOŠČIČASTIH SADNIH VRST
Breskve, nektarine in marelice
Na območju Celjske in Koroške regije so breskve, nektarine in marelice v fenološki fazi polnega
cvetenja F2 (BBCH 65). Do sedaj vremenske razmere niso ustvarjale pogojev za okužbe s cvetno
monilijo. V primeru deževnega vremena v času odpadanja prvih venčnih listov opravite škropljenje
proti cvetni moniliji s pripravki kot so: Chorus 50 WG (0,5 kg/ha), Rovral aquaflo (1,5 L/ha), Topsin –
M (1 kg/ha), Switch 62,5 WG (1 kg/ha) ali Score (0,45 L/ha). Poleg naštetih pripravkov je za zatiranje
cvetne monilije v breskvah registriran še pripravek Prolectus (1kg/ha), v marelicah pa Duaxo
koncentrat (3,3 L/ha).
Češnje in višnje
Zgodnje sorte češenj so v fenološki fazi, ko je odprtih 20 do 30 % cvetov (BBCH 62 – 63) medtem, ko
so pozne sorte češenj in višnje še v stadiju BBCH 56 – 57. Trenutno suho vreme ne ustvarja pogojev za
okužbe s cvetno monilijo, v primeru dežja pa bodo ti pogoji izpolnjeni. Zato v primeru padavin, ko je
odprtih vsaj 10 % cvetov, pred dežjem opravite škropljenje proti cvetni moniliji.
Škropljenje češenj in višenj opravite z enim od pripravkov kot je Duaxo koncentrat (3,3 L/ha) ali Luna
experience (0,6 L/ha). Škropljenje češenj proti cvetni moniliji lahko opravite tudi s pripravki kot so:
Switch 62,5 WG (0,08 % konc., najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1 kg/ha), Teldor SC
500 in Teldor plus (0,5 L/ha na 1 m višine krošnje), Rovral aquaflo (1,5 L/ha) ali Topsin – M (1
kg/ha)
Slive in češplje
Za škropljenje sliv in češpelj proti okužbam s cvetno monilijo uporabite enega od pripravkov kot so:
Chorus 50 WG (0,5 kg/ha), Octave (400 g/ha), Teldor SC 500 in Teldor plus (0,5 L/ha na 1 m višine
krošnje), Rovral aquaflo (1,5 L/ha), Switch 62,5 WG (0,08 % konc., najvišji dovoljen odmerek za eno
škropljenje je 1 kg/ha) ali Topsin – M (1 kg/ha).
Za spremljanje rumene ali črne češpljene grizlice izobesite bele lepljive plošče. V primeru, da na bele
lepljive plošče lovite več kot 30 osic rumene in črne češpljeve grizlice, po končanem cvetenju opravite
škropljenje proti omenjeni škodljivki s pripravki na osnovi aktivne snovi acetamiprid kot so: Mospilan
20 SG, Mospilan SG ali Moksycan 20 SG, v 0,04 % konc..
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 strupena 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.
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VARSTVO JABLAN IN HRUŠK
Fenološki razvoj jablan in hrušk
Na območju Celjske regije so jablane povprečno na opazovane lokacije in sorte vstopile v fenološko
fazo cvetenja F(BBCH 60-61). Sorte, ki zgodaj cvetijo pa že vstopajo v fazo polnega cvetenja. F2
(BBCH 64 - 65).
Hruške so v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi polnega cvetenja F 2 (BBCH 65).
Sorta
Carjevič
Idared
Braeburn
Jonagold
Elstar, Gala, Zlati delišes
Fuji

Razvojna faza
Fleckinger
F2
F - F2
F
F
F
E2 - F

BBCH
65
63-64
62 - 63
61
60
59 - 60

Na območju Koroške so jablane v povprečju na opazovane sorte v fenološki fazi BBCH 59, hruške pa v
fazi BBCH 59 - 60.
Škropljenje jablan in hrušk
V času med 8. in 10. aprilom je na sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije padlo od 6,4 mm
(Bistrica ob Sotli) do 11,8 mm (Braslovče) dežja. Model in modul za napoved škrlupa sta na vseh
opazovanih lokacijah javila izpolnjene pogoje za srednjo ali pa močno okužbo. Prav tako smo na
objektnih stekelcih kot lovilcu spor zabeležili izbruh askosor. Nadaljujte s preventivno strategijo
škropljenja jablan proti škrlupu in škropljenje usmerite v zaščito listne mase tik pred padavinami.
Škropljenje proti škrlupu opravite z enim od pripravkov iz skupine anilinopirimidinov: Chorus 50 WG
(0,45 kg/ha), Mythos (1,5 L/ha) ali Pyrus 400 SC (1L/ha), ki jim dodate enega od kontaktnih
fungicidov kot je Delan 700 WG (0,75 kg/ha) ali pripravkov na osnovi aktivne snovi mankozeb kot so:
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 s
pripravkom z aktivno snovjo metiram Polyram DF (2 kg/ha). Škropljenje lahko opravite tudi s
pripravkom Faban (1,2 L/ha), ki je kombinacija pirimetanila in ditianona.
V primeru, da vas presenetijo kratkotrajne plohe, takoj po dežju (v roku 24 ur), opravite škropljenje s
kontaktnim fungicidom Delan 700 WG (0,75 kg/ha), ki ima daljše kurativno delovanje ali uporabite
pripravek Clarinet (1,5 L/ha), ki mu dodate polovični odmerek Delana 700 WG (0,4 – 0,5 kg/ha).
Sredstvo Clarinet deluje tudi proti jablanovi pepelovki.
Pri sortah, ki so občutljive na pepelovko dodajte enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot
so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 3
kg/ha.
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Samo v primeru, da ste imeli v preteklem letu v nasadu močnejši pojav jablanove pepelovke, namesto
pripravkov na osnovi močljivega žvepla 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.
Ulovi jabolčne grizlice na bele lepljive plošče na opazovanih lokacijah trenutno ne presegajo praga
škodljivosti (več kot 30 grizlic na posamezno ploščo). O optimalnem času zatiranja vas bomo obvestili.
Metuljčki jabolčnega zavijača pričnejo z letom, ko je vsota efektivnih temperatur pri pragu 10 °C okoli
80 °C, kar po dolgoletnih opazovanjih na območju Celjske in Koroške regije sovpada s fenološko fazo
intenzivnega odpadanje venčnih listov do konca cvetenja (BBCH 67 – 69). Trenutno je na sadjarskih
lokacijah Celjske regije vsota efektivnih temperatur pri pragu 10 °C od 37,7 °C (Braslovče); 42,1 °C
(Črnova), 52,8 °C (Ponikva); 55,9 °C (Bistrica ob Sotli) do 66,8 °C (Kasaze). V primeru, da ste se
odločili za spremljanje jabolčnega zavijača s feromonskimi vabami, jih ob koncu tedna ali v naslednjem
tednu izobesite v nasade. O času izobešanja dispenzorjev za metodo zbeganja – konfuzijo, vas bomo še
obvestili.
Hrušev ožig
Glede na vremensko napoved v prihodnjih dneh in doseženo fenološko fazo cvetenja jablan in hrušk,
obstaja nevarnost za cvetne okužbe z bakterijo hruševega ožiga. Zato v obdobju cvetenja jablan in
hrušk spremljaje temperature zraka. V primeru, da je povprečna vrednost maksimalne temperature
preteklega dne in izmerjene temperature ob 8 uri zjutraj (T max. + T ob 8. uri/2), večja od 15,6°C, so v
primeru močne rose ali dežja (0,25 mm) ali 2,5 mm dežja v prejšnjem dnevu, izpolnjeni pogoji za prve
okužbe cvetov z bakterijo.
V nasadih in njeni okolici, kjer se je bolezen pojavila v preteklem letu v primeru, da so izpolnjeni pogoji
za okužbo, opravite škropljenje s pripravkom Blossom Protect, ki ga je potrebno ob napovedi možnih
okužb, ki sledijo ponoviti. Pripravek ne uporabite hkrati s fungicidi za zatiranje škrlupa.
V času cvetenja lahko v nasadih, kjer so bile okužbe z bakterijo že prisotne, v zmanjšanjem odmerku
(0,03%) uporabite tudi bakrova pripravka Nortox 75 WG ali Cuprablau Z 35 WP. V teh nasadih lahko
uporabite tudi pripravek Aliette flash, Aliette ali Aliette WG.

VARSTVO KOŠČIČASTEGA SADJA
Češnje in višnje
Zgodnje sorte češenj vstopajo v fenološko fazo intenzivnega odpadanja venčnih listov G (BBCH 67)
medtem, ko so pozne sorte češenj in višnje v fenološki fazi polnega cvetenja (BBCH 65).
V primeru padavin, pred dežjem opravite škropljenje češenj in višenj proti cvetni moniliji. Škropljenje
češenj in višenj opravite z enim od pripravkov kot je Duaxo koncentrat (3,3 L/ha) ali Luna experience
(0,6 L/ha). Škropljenje češenj proti cvetni moniliji lahko opravite tudi s pripravki kot so: Switch 62,5
WG (0,08 % konc., najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1 kg/ha), Teldor SC 500 in Teldor
plus (0,5 L/ha na 1 m višine krošnje), Rovral aquaflo (1,5 L/ha) ali Topsin – M (1 kg/ha).
Slive in češplje
Slive in češplje so v fazi cvetenja. V primeru dežja, v času odpadanja prvih venčnih listov opravite
škropljenje proti okužbam s cvetno monilijo in uporabite enega od pripravkov kot so: Chorus 50 WG
(0,5 kg/ha), Octave (400 g/ha), Teldor SC 500 in Teldor plus (0,5 L/ha na 1 m višine krošnje), Rovral
aquaflo (1,5 L/ha), Switch 62,5 WG (0,08 % konc., najvišji dovoljen odmerek za eno škropljenje je 1
kg/ha) ali Topsin – M (1 kg/ha).
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V primeru, da na bele lepljive plošče lovite več kot 30 osic rumene in črne češpljeve grizlice, po
končanem cvetenju opravite škropljenje proti omenjeni škodljivki s pripravki na osnovi aktivne snovi
acetamiprid kot so: Mospilan 20 SG, Mospilan SG ali Moksycan 20 SG, v 0,04 % konc..
V ČASU CVETENJA IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ
VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA!
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VARSTVO JABLAN IN HRUŠK
Fenološki razvoj jablan in hrušk
Na območju Celjske regije je bil vrh cvetenja v intenzivnih nasadih jablan v povprečju dosežen med 14.
in 17. aprilom, kar je deset dni prej kot v preteklem letu. Zdaj jablane povprečno na opazovane lokacije
in sorte zaključujejo fenološko fazo polnega cvetenja F 2 (BBCH 65) in prehajajo v fazo
intenzivnega odpadanja venčnih listov G (BBCH 67). Zgodaj cvetoče sorte kot je Carjevič, Idared pa
so že dosegle fazo G (BBCH 67) in prehajajo v fenološko fazo konca cvetenja H (BBCH 69). Polno
cvetita le še sorti Zlati delišes in Fuji. Hruške v povprečju na opazovane lokacije in sorte prehajajo iz
faze intenzivnega odpadanja venčnih listov G (BBCH 67), v fazo konca cvetenja H (BBCH 69).
Na območju Koroške pa jablane v intenzivnih nasadih polno cvetijo.
Škrlup in pepelasta plesen jablan
14. aprila smo na vseh sadjarskih lokacijah na območju Celjske in Koroške regije zabeležili izpolnjene
pogoje za zmerno okužbo. Sorazmerno veliko spor smo zabeležili tudi na objektnih stekelcih (1530
spor) medtem, ko je bil ulov spor na traku lovilca manjši.
Naslednje poslabšanje vremena z daljšim obdobjem deževja in ohladitvijo vremenoslovci napovedujejo
ob koncu tedna in v naslednjem tednu. Prirast listne mase je v tem času zelo intenziven. Zato
škropljenje proti škrlupu opravite tik pred napovedanimi padavinami. V obdobju nestanovitnega
vremena dajte pri izbiri fungicidov prednost pripravku Delan 700 WG (0,75 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 bo smiselna samo v primeru, da bodo od zadnjega škropljenja minili
štirje (96 ur) in več deževni dnevi ter 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
kontaktnimi fungicidi.
Pri sortah, ki so občutljive na pepelovko dodajte enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot
so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 3
kg/ha.
V primeru, da ste imeli v preteklem letu v nasadu močnejši pojav jablanove pepelovke, namesto
pripravkov na osnovi močljivega žvepla 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
Prvega metuljčka jabolčnega zavijača smo na feromonskih vabah zabeležili 17. aprila, kar je devet dni
prej kot v preteklem letu. V kolikor še niste predvsem tisti, ki ste vključeni v KOPOP ukrepe izobesite
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feromonske vabe za spremljanje jabolčnega zavijača. Tisti, ki ste se pri zatiranju jabolčnega zavijača
odločili tudi za metodo zbeganja–konfuzijo, pa v tem času izobesite tudi dispenzorje. Izoberete lahko
med naslednjimi dispenzorji: RAK 3, EXOSEX ali ISOMATE C TT.
Rdeča sadna pršica
Toplo vreme je ugodno vplivalo na izleganje rdeče sadne pršice iz zimskih jajčec. Izleganje prve
generacije iz zimskih jajčec se zaključuje. Trenutno še prevladujejo nižji razvojni stadiji ličink. Pri
pregledih nasadov, kjer so opravili pred spomladansko škropljenje proti rdeči sadni pršici z oljnimi
pripravki, v večini primerov prag škodljivosti ni presežen. V nasadih, kjer oljni pripravki niso bili
uporabljeni in je bil prag škodljivosti presežen že pri pregledu zimskih jajčec, pa najdemo veliko število
pršic na list. Preglejte nasade, glejte predvsem prve manjše liste na dvoletnem lesu. V primeru
preseganja praga škodljivosti (4 in več pršic na list), lahko v tem času opravite škropljenje s pripravkom
Zoom 11 SC (0,5 L/ha). S škropljenjem ne odlašajte. Uporabite lahko tudi pripravek Nissorun 10 WP
(1kg/ha).
Jabolčna grizlica
Ulovi jabolčne grizlice na belih lepljivih ploščah so na opazovanih lokacijah različni in na posameznih
lokacijah tudi presegajo prag škodljivosti (30 osic/ploščo). V kolikor je prag škodljivosti presežen,
oziroma ste imeli v preteklem letu težave z obvladovanjem omenjene škodljivke, 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 BO 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
Na sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije model Maryblyt do sedaj ni zabeležil okužbe, javlja pa
srednjo stopnjo nevarnosti za okužbe. Dokler jablane ne bodo zaključile cvetenja, ob nadaljevanju
trenutnih vremenskih razmer še obstaja nevarnost za cvetne okužbe z bakterijo hruševega ožiga. Zato
nadaljujte s spremljanjem temperatur zraka. V primeru, da je povprečna vrednost maksimalne
temperature preteklega dne in izmerjene temperature ob 8 uri zjutraj (T max. + T ob 8. uri/2), večja od
15,6°C, so v primeru močne rose ali dežja (0,25 mm) ali 2,5 mm dežja v prejšnjem dnevu, izpolnjeni
pogoji za okužbe cvetov z bakterijo. V nasadih in njeni okolici, kjer se je bolezen pojavila v preteklem
letu v primeru, da so izpolnjeni pogoji za okužbo, opravite škropljenje s pripravkom Blossom Protect.
V času cvetenja lahko v nasadih, kjer so bile okužbe z bakterijo že prisotne, v zmanjšanjem odmerku
(0,03%) uporabite tudi bakrova pripravka Nortox 75 WG ali Cuprablau Z 35 WP. V teh nasadih lahko
uporabite tudi pripravek Aliette flash, Aliette ali Aliette WG.
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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.
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Pozeba in sneg
Na območju Celjske in Koroške regije smo 26. aprila v jutranjih urah doživeli hudo pozebo, ki je
močno prizadela trajne nasade vseh sadnih vrst. Na sadjarskih lokacijah so bile najnižje jutranje
temperature od – 3,9 °C (Ponikva – Slom) do – 2,2 °C (Kasaze). Na lokaciji Braslovče in Ponikva –
Slom smo tudi 25. in 30. aprila zabeležili temperature od – 1 do – 1.5 °C. Večina sadnih vrst je bila v
fenološki fazi zavezovanja in formiranja plodičev, ki je zelo občutljiva za nizke temperature. Glavnina
plodičev v socvetjih je močno poškodovanih (pri prerezu počrneli, se sušijo, povrhnjica nagubana in
odstopa). Natančno oceno nastale škode bo mogoče podati po koncu (junijskega) trebljenja plodičev.
Pozebi je iz 27. na 28. april sledilo še močno sneženje. V tem času je na sadjarskih lokacijah padlo od
25,7 (Bistrica ob Sotli) do 35,4 (Kasaze) mm padavin v obliki snega. V nasadih, kjer so že imeli razprte
proti točne mreže je teža snega povzročila pravo katastrofo in porušila nasade.
Preglednica 1: Dnevi kritičnih minimalnih dnevnih temperatur (T min enaka ali nižja od – 1 °C)

Lokacija
Ponikva - Slom
Braslovče
Črnova
Kasaze

SADJARSKO LOKACIJE
T minimalna (°C)
25.4.
26.4.
- 1,5
- 3,9
- 1.1
- 3,6
- 0,1
- 2,5
0,4
- 2.2

30.4.
- 1,4
-1
3,1
0,3

Fenološki razvoj jablan in hrušk
Na območju Celjske regije jablane povprečno na opazovane lokacije in sorte prehajajo iz faze konca
cvetenja H (BBCH 69) v fazo, ko so plodiči večji od 10 mm (BBCH 71). Hruške pa so v fazi BBCH 71.
Na območju Koroške so jablane intenzivnih nasadov v fazi konca cvetenja.
Škrlup in pepelasta plesen
Na sadjarskih lokacijah je 1. in 2. maja padlo od 29,6 mm (Kasaze) do 47mm (Braslovče) dežja. Na
vseh lokacijah so bili izpolnjeni pogoji za močno okužbo, saj je bilo listje mokro od 36 do 48 ur. Na
objektnih stekelcih in lovilcu spor smo zabeležili srednje velik izbruh askospor.
Večina sadjarjev je 30. aprila opravila preventivno škropljenje z enim od kontaktnih fungicidov. Glede
na veliko količino padavin in napoved nestanovitnega vremena v prihodnjih dneh, škropljenje takoj danes ponovite. Uporabite pripravek Delan 700 WG (0,75 kg/ha). V primeru, da 30.4. škropljenja niste
opravili ali, da zaradi razmočenega terena ne morete danes v nasad, škropljenje opravite 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).
Pri sortah, ki so občutljive na pepelovko dodajte enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot
so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 3
kg/ha.
Pri uporabi strobilurinskih pripravkov, ki jih uporabljamo tako za zatiranje škrlupa kot pepelaste plesni,
kot sta Stroby WG (150 g/ha) in Zato 50 WG (150 g/ha) z dodatkom enega kontaktnih fungicidov
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upoštevajte, da se počasi vežejo v rastlino (od 10 do 20 ur), zato bo njihova uporaba primernejša v
obdobju stanovitnega vremena in zmernega pritiska spor.
Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.
Krvava uš
V posameznih nasadih se je v večjem obsegu pojavila krvava uš. Preglejte nasade in v primeru pojava,
opravite škropljenje s pripravkom Pirimor 50 WG (0,75 kg/L) z dodatkom močila ali olja. Uporabite
veliko količino vode vsaj 800 L/ha in poškropite tudi rane na koreninskem vratu ter koreninske izrastke.
Za dobro delovanje pripravka je potrebna temperatura nad 15 °C. Z omenjenim pripravkom boste
učinkovito zatrli tudi vse ostale vrste uši.
Za zatiranje krvave uši lahko namesto Pirimorja uporabite tudi pripravek Movento SC 100 (največji
dovoljen odmerek 1,9 L/ha), ki je dobil dovoljenje za nujne primere in ga lahko uporabljate v času od
1.5. do 1.9. 2016. Naročite ga lahko samo pri dobavitelju Bayer d.o.o. V jablanah in hruškah se lahko v
odmerku 1,9 L/ha uporablja tudi za zatiranje ameriškega in vejičastega kaparje ter bolšice. V odmerku
1,5 L/ha pa se z njim zatira tudi listne hržice, ki ob prezarmnožitvi lahko povzročijo precej škode v
mladih nasadih jablan in hrušk.

Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi v času od končanega cvetenja do začetka zorenja plodov (BBCH
69 – 81). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ dva krat v eni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.

Jabolčni zavijač
Ulovi metuljčkov na feromonskih vabah so trenutno 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.
Rdeča sadna pršica
Pri pregledu listov na prisotnost rdeče sadne pršice najdemo vse stadije rdeče sadne pršice in prva
odložena jajčeca prve poletne generacije. Zato v primeru, da do zdaj še niste uporabili akaricida in imate
prag škodljivosti presežen (več kot 5 pršic /list), počakajte na izleganje ličink prve poletne generacije,
o čemer vas bomo pravočasno obvestili.
PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO
ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO
PODRAST POMULČENA!
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Fenološki razvoj jablan in hrušk
Na območju Celjske regije so jablane in hruške povprečno na opazovane lokacije in sorte v fenološki
fazi razvoja plodov, ko so plodiči večji od 10 mm (BBCH 71), na območju Koroške regije pa prehajajo
iz fenološke faze konca cvetenja v fazo razvoja plodov (BBCH 69 -71).
Škrlup in pepelasta plesen
V času med 5. in 8. majem je na območju Celjske in Koroške regije padla različna količina dežja,
predvsem v obliki daljših in krajših ploh. Tudi intenzivnost padavin je bila zelo različna. Na sadjarski
lokacijah je v tem času padlo od 6,8 mm (Bistrica ob Sotli, Črnova); 7,4 (Kasaze); 16,6 mm (Slom) do
20,6 mm (Braslovče). Na vseh lokacijah, z izjemo Bistrice ob Sotli so bili 7. in 8. maja izpolnjeni pogoji
za okužbo s škrlupom. Zabeležena moč pričakovane okužbe je bila po posameznih lokacijah zelo
različna od lahke do močne, saj je bilo listje mokro od 16 do 40 ur. Na lovilcu spor smo zabeležili
močan izbruh askospor.
Vremenoslovci napovedujejo nadaljevanje nestanovitnega vremena. V kolikor bo le mogoče,
poskušajte nadaljevati s preventivno zaščito listne mase s kontaktnimi fungicidi in izvajanjem tako
imenovane blok aplikacije. V času sorazmerno toplega vremena, lahko pogoste plohe in nevihte, kljub
majhni količin padavin, povzročijo v naravi močne izbruhe askospor. Pri zbiri kontaktnih fungicidov
dajte prednost pripravku Delan 700 WG (0,75 kg/ha), ki ga uporabite tudi, če vas presenetijo
kratkotrajne plohe. V takšnem primeru škropljenje opravite takoj po dežju, v roku 24 ur. Uporabite
lahko tudi pripravke na osnovi aktivne snovi mankozeb kot so: 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 pripravek z aktivno snovjo metiram
Polyram DF (2 kg/ha). Pri uporabi vseh navedenih pripravkov upoštevajte maksimalno število
dovoljenih škropljenj v eni rastni dobi !
V primeru, da bodo od zadnjega škropljenja minili štirje (96 ur) in več deževni dnevi ter bo padlo več
kot 20 mm dežja, po padavinah opravite kurativno škropljenje z enim od sistemičnih pripravkov iz
skupine IBE fungicidov kot so: Score 250 EC (0,2-0,3 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).
Pri sortah, ki so občutljive na pepelovko dodajte enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot
so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 3
kg/ha.
Toplo in vlažno vreme ustvarja tudi ugodne razmer za razvoj pepelaste plesni. V nasadih, kjer imate
težave z obvladovanjem pepelaste plesni, bo po ustalitvi vremena smiselno opraviti škropljenje proti
pepelasti plesni in škrlupu s kombinacijo enega od strobilurinskih pripravkov kot so: Stroby WG (150
g/ha), Flint (100 – 150 g/ha) ali Zato 50 WG (150 g/ha) in kontaktnega fungicida.
Proti pepelasti plesni lahko uporabite tudi pripravek Luna experience (0,75 L/ha).
Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.
Jabolčni zavijač
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Ulovi metuljčkov na feromonskih vabah so po otoplitvi vremena (po 3. maju) začeli naraščati. Na
določnih lokacijah so ulovi jabolčnega zavijača že presegli prag škodljivosti (od 7–10
metuljčkov/teden), vendar nizke večerne temperature (pod 15 °C) v tem času niso ustvarjale pogojev za
parjenje in odlaganje jajčec. O optimalnih rokih zatiranja vas bomo pravočasno obvestili.
Rdeča sadna pršica
Pri pregledu listov na prisotnost rdeče sadne pršice najdemo predvsem odložene jajčeca prve poletne
generacije in odrasle pršice. Prag škodljivosti je presežen, ko najdete več kot 5 pršic/list. (Glejte prve,
spodnje liste!). Optimalen čas za zatiranje z akaricidi bo v času intenzivnega izleganja ličink prve
poletne generacije, o čemer vas bomo obvestili. Zato s škropljenjem z akaricidi ne hitite in počakajte na
intenzivno izleganje pršic prve poletne generacije.
Krvava uš
V posameznih nasadih se je v večjem obsegu pojavlja krvava uš. Preglejte nasade in v primeru pojava, v
kolikor še niste, opravite škropljenje s pripravkom Pirimor 50 WG (0,75 kg/L) z dodatkom močila ali
olja. Uporabite veliko količino vode vsaj 800 L/ha in poškropite tudi rane na koreninskem vratu ter
koreninske izrastke. Za dobro delovanje pripravka je potrebna temperatura nad 15 °C. Z omenjenim
pripravkom boste učinkovito zatrli tudi vse ostale vrste uši. V kolikor krvave uši še niste zatirali, glede
na vremensko napoved v naslednjih dneh počakajte, da mine obdobje deževnega vremena in opravite
škropljenje v obdobju stabilnega in toplega vremena.
Za zatiranje krvave uši lahko namesto Pirimorja uporabite tudi pripravek Movento SC 100 (največji
dovoljen odmerek 1,9 L/ha), ki je dobil dovoljenje za nujne primere in ga lahko uporabljate v času od
1.5. do 1.9. 2016. Pripravek Movento SC 100 smejo v Republiki Sloveniji uporabiti le poklicni
uporabniki, ki imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine. Naročite ga lahko samo pri
dobavitelju Bayer d.o.o. V jablanah in hruškah se lahko v odmerku 1,9 L/ha uporablja tudi za zatiranje
ameriškega in vejičastega kaparje ter bolšice. V odmerku 1,5 L/ha pa se z njim zatira tudi listne hržice, ki
ob prezarmnožitvi lahko povzročijo precej škode v mladih nasadih jablan in hrušk.
Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi v času od končanega cvetenja do začetka zorenja plodov (BBCH
69 – 81). Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ dva krat v eni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.
PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO
ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO
PODRAST POMULČENA!

Obvestila sadjarjem, 25 (2016) 11, s. 20

___________________________________________________________________

Obvestila sadjarjem
Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednica: Alenka Ferlež Rus,
e-pošta uredništva: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor
Leskošek
Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €

ISSN 1408 – 4791

Letnik 25 , št. 12

25. maj 2016

Fenološki razvoj jablan in hrušk
Na območju Celjske regije so jablane in hruške povprečno na opazovane lokacije in sorte v fenološki
fazi razvoja plodov, ko so plodiči večji od 20 mm (BBCH 72), na območju Koroške regije pa so v
fenološki fazi BBCH 71-72.
Škrlup in pepelasta plesen jablan
Ob izpolnjenih pogoji za okužbo na vseh sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije, tako 14. kot
23. maj, pri štetju spor ugotavljamo trend zmanjševanja izbruhov askospor. Po zadnjem dežju (23.24.5.) smo na petih objektnih stekelcih zabeležili skupno le še 193 spor (35,15,0,48,95 spor/stekelce).
Sadjarji, ki ste do sedaj uspešno obvladali okužbe s škrlupom in vam pozeba ni vzela celotnega
pridelka, nadaljujte s preventivnim škropljenjem proti škrlupu. Razmike med škropljenji podaljšajte na
10 do 14 dni. V primeru napovedi dolgotrajnih in obilnih padavin opravite škropljenje pred dežjem.
Predvsem pa razmike med škropljenji prilagodite količini padavin. V primeru, ko pade več kot 25 mm
dežja predvidevamo, da je fungicidna obloga sprana in je potrebno škropljenje pred naslednjimi
padavinami ponoviti.
V nasadih, kjer so drevesa prazna in nimate pridelka, pa razmike med škropljenji podaljšajte. Vendar
bodite pozorni na obdobja deževnega vremena in škropljenje opravite vsaj v 14 dnevnih presledkih. S
škropljenjem poroti škrlupu posredno obvladujete tudi pojav ostalih listnih pegavosti na listih. Listna
masa mora ostati zdrava, da bodo izpolnjeni pogoji za diferneciacijo brstov za naslednje leto.
Pri škropljenju proti škrlupu dajte zdaj prednost pripravkom na osnovi aktivne snovi kaptan: Merpan
80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha) ali Scab 80 WG (1,9 kg/ha).
Uporabite lahko tudi pripravke na osnovi aktivne snovi mankozeb kot so: 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 pripravek z aktivno snovjo
metiram Polyram DF (2 kg/ha). Pri uporabi vseh navedenih pripravkov upoštevajte maksimalno število
dovoljenih škropljenj v eni rastni dobi !
Poganjki še vedno rastejo., zato so v toplem vremenu pogoji za razvoj pepelaste plesni ugodni. Pri
sortah, ki so občutljive na pepelovko, dodajte še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot
so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 3
kg/ha. V nasadih, kjer najdete veliko plesnivih poganjkov, pa namesto pripravkov na osnovi močljivega
žvepla uporabite enega od strobilurinskih pripravkov kot so: Stroby WG (150 g/ha), Flint (100 – 150
g/ha) ali Zato 50 WG (150 g/ha). Proti pepelasti plesni lahko uporabite tudi pripravek Luna experience
(0,75 L/ha).
Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.
Jabolčni zavijač
Ulovi metuljčkov na feromonskih vabah so se v času toplega vremena med 21. in 22. majem na vseh
opazovanih lokacijah zelo povečali. Povprečni ulov metuljčkov na vse opazovane lokacija je bil v
preteklem tednu 15 metuljčkov/vabo/teden (maksimalen pa 46 metuljčkov). Do zdaj so bili pogoji za
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odlaganje jajčec, ko so bile večerne temperature nad 15 °C na večina opazovanih lokacij izpolnjeni
samo 22. maja. Ob otoplitvi vremena v naslednji dneh pričakujemo glede na intenzivnost leta množično
odlaganje jajčec.
Na območju Celjske in Koroške regije bo optimalen čas za uporabo pripravka Coragen, ob dvigu
temperatur v prihodnem tednu, med 30. majem in 5. junijem.. Pripravek uporabite v odmerku 18
mL/hL, pri tem najvišji dovoljen odmerek pri enem škropljenju jablan ne sme presegati 270 mL
pripravka/ha.
V nasadih, kjer imate težave s sadnim listnim duplinarjem, boste s pripravkom Coragen sočasno
opravili tudi škropljenje proti izlegajočim ličinkam tega škodljivca. V teh nasadi s škropljenjem ne
odlašajte. Pripravek deluje prav tako na breskovega, češpljevega in hruševega zavijača.
Na lokacijah Celjske regije, se sadjarji pri odločitvah za škropljenje proti jabolčnem zavijaču držite prvih
datumov napovedanih rokih škropljenja, medtem ko koroški sadjarji in tisti, ki imate nasade na nekoliko
bolj zatišnih legah (Črnova, Braslovče, Ponikva), škropljene približajte zadnjim napovedanim rokom
škropljenja.
Glede na stanje po pozebi je na območju Celjske in Koroške regije zelo malo nasadov z vsaj količinsko
zadovoljivim pridelkom. V večin nasadov je pridelek zelo majhen ali ga sploh ni. V takšnih nasadih
priporočamo opraviti prvo škropljenje z enim od pripravkov na osnovi aktivne snovi acetamiprid kot so:
Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG v odmerku 0,4 kg/ha ali uporabiti pripravek
Calypso SC 480 (0,3 L/ha), ki hkrati zatirajo tudi uši. S škropljenjem še počakajte, o optimalnem času
uporabe teh pripravkov vas bomo obvestili.
Naslednja izmed možnosti za zatiranje jabolčnega zavijača je uporaba granuloznega virusa Madex
max. Uporablja se kot samostojni pripravek za preprečevanje škode v bioloških nasadih ali kot
dopolnilo insekticidom. Prvič ga uporabite v naslednjem tednu. Letos ga je smiselno glede na
številčnost leta metuljčkov uporabiti za slabljenje populacije tudi v nasadih, kjer zaradi premajhnega
pridelka ne boste uporabili Coragena. Za prvo škropljenje se priporoča odmerek 100 ml/ha ali uporaba
v deljeni (split) aplikaciji 2 x 50 ml/ha, v razmiku 8 sončnih dni.. Na osnovi virusa granuloze je na voljo
tudi pripravek Carpovirusine.
Rdeča sadna pršica
Pri pregledu listov 24. maja, še vedno najdemo predvsem odložena jajčeca prve poletne generacije.
Našli smo tudi prvo izleženo ličinko prve poletne generacije, vendar se množično izleganje le teh še ni
začelo. Ob otoplitvi vremena v naslednjih dneh, lahko pričakujemo tudi intenzivno izleganje ličink. Zato
bodite pozorni in pregledujte nasade. V primeru preseganja praga škodljivosti je optimalen čas za
škropljenje, ko je izleženih večina ličink prve poletne generacije. V nasadih, kjer bo prag škodljivosti
presežen (več kot 5 pršic/list), opravite škropljenje z enim od pripravkov kot so: Masai (0,75 kg/ha),
Milbeknock ali Koromite (0,625 L/ha pri porabi vode 500 L/ha na 1 m višine krošnje), Envidor SC
240 (0,6 L/ha) ali Nissorun 10 WP (0,33 kg/ha na višinski meter krošnje, pri čemer skupni odmerek
sredstva pri enem tretiranju ne sme preseči 1 kg/ha).
V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan
80 WDG, Orthocide 80 WG ali Scab 80 WG.
Hrušev ožig
Na območjih, kjer so bile v preteklih letih potrjene okužbe s hruševim ožigom priporočamo sadjarjem,
da v prvih dneh junija začnejo redno pregledovanje nasadov jablan in hrušk. Opravite tudi preglede
travniških sadovnjakov. Preglede opravljajte v času, ko je listje suho. Simptome opazite predvsem na
poganjkih, ki venejo in se sušijo (pastirska palica), spremlja jih lahko tudi bakterijski izcedek, ki je na
začetku mlečno rumene barve, nato postane oranžen. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se
nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn,
jerebika, šmarna hrušica…). V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno
Obvestila sadjarjem, 25 (2016) 12, s. 22

inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu
(03 71 21 600).
V nasadih, kjer je bil hrušev ožig v preteklih letih potrjen, v primeru neurij s točo opravite škropljenje s
pripravkom Cuprablau-Z 35 WP (0,06 % konc.).
PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER,
PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA!
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Varstvo koščičastih sadnih vrast
Češnjeva muha
V fenološko fazo zorenja, so vstopile zgodnje sorte češenj. Zato je zdaj čas, da na češnje, ki kasneje
zorijo, obesite rumene lepljive plošče, za spremljanje pojava češnjeve muhe. Na območju Celjske in
Koroške regije smo prve ulove muh na rumenih lepljivih ploščah zabeležili v zadnjih dneh maja. Prag
škodljivosti je presežen, če ulovimo eno muho na dve postavljeni plošči od faze, ko češnje spreminjajo
barvo iz zelene v rumeno. V nasadih, kjer vam pozeba ni pobrala pridelka ob preseganju praga
škodljivosti opravite škropljenje z enim od insekticidov kot sta Mospilan 20 SG (0,375 kg/ha) ali Spada
200 EC (2,5 L/ha), ki imata 14 dni karence.
PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO
ZVEČER, PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO
PODRAST POMULČENA!

Prav tako lahko za zatiranje češnjeve muhe uporabite biološki pripravek na osnovi glive Beauveria
bassiana Naturalis (2 L/ha), ki nima karence. Vendar morete opraviti vsaj tri tretiranja v časovnem
razmiku 5 do 7 dni.
Pri zgodnjih sortah češenj muhe ni potrebno zatirati.
Tudi na vrtovih NE svetujemo zatiranja češnjeve muhe z insekticidi. V vrtovih svetujemo, da obesite
rumene lepljive plošče na katere se lovi češnjeva muha. Obesite 10 plošč na drevo (na zahodno in južno
stran krošnje). Po končanem obiranju plošče odstranite.
Plodova vinska mušica
Plodova vinska mušica (Drosophila suzukii) je škodljivec plodov številnih sadnih vrst, ki imajo tanko
kožico in mehko meso, to so predvsem jagodičevje (jagode, maline, robide, ribez, borovnice, bezeg),
koščičarji (češnje, marelice, breskve, slive in češplje) ter tudi grozdje, smokve in plodovi različnih
samoniklih rastlin. Plodove napada v času zorenja do obiranja in lahko povzroči znatno škodo, zlasti v
času deževnega vremena. Za razliko od drugih vrst vinskih mušic, plodova vinska mušica napada tudi
povsem zdrave plodove. V Sloveniji je v preteklosti že povzročila precej škode na češnjah in breskvah.
Natančna navodila za spremljanje in obvladovanje so dostopna na naši spletni strani http://www.ihps.si/ pod splošna
obvestila in spletnih straneh Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin http://www.uvhvvr.gov.si/si/ ter
Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica http://www.kmetijskizavod-ng.si.
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Fenološki razvoj jablan in hrušk
Na območju Celjske in Koroške regije so jablane ter hruške povprečno na opazovane lokacije in sorte v
fenološki fazi razvoja plodov BBCH 72 – 73.
Škrlup in pepelasta plesen jablan
V nasadih, kjer vam pozeba ni pobrala celotnega pridelka je zaščita plodov s kontaktnimi fungicidi zelo
pomembna še posebno tam, kjer so na listih pege in je nevarnost sekundarnih okužb velika. Pogoste
plohe in nevihte spirajo fungicidno oblogo, zato nadaljujte s preventivno zaščito plodov. Tudi v
nasadih, kjer ni pridelka ohranjajte zdravo listno maso.
Razmiki med škropljenji naj bodo dolgi od 10 do 14 dni. V primeru napovedi dolgotrajnih in obilnih
padavin opravite škropljenje pred dežjem. Predvsem pa razmike med škropljenji prilagodite količini
padavin. V primeru, ko pade več kot 25 mm dežja predvidevamo, da je fungicidna obloga sprana in je
potrebno škropljenje pred naslednjimi padavinami ponoviti.
Nadaljujte z uporabo kontaktno delujočih fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan: Merpan 80
WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha) ali Scab 80 WG (1,9 kg/ha).
Uporabite lahko tudi pripravke na osnovi aktivne snovi mankozeb kot so: 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 pripravek z aktivno snovjo
metiram Polyram DF (2 kg/ha). Pri uporabi vseh navedenih pripravkov upoštevajte maksimalno število
dovoljenih škropljenj v eni rastni dobi !
Pri sortah, ki so občutljive na pepelovko, dodajte enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot
so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 3
kg/ha. V nasadih, kjer najdete veliko plesnivih poganjkov, pa namesto pripravkov na osnovi močljivega
žvepla uporabite enega od strobilurinskih pripravkov kot so: Stroby WG (150 g/ha), Flint (100 – 150
g/ha) ali Zato 50 WG (150 g/ha). Proti pepelasti plesni lahko uporabite tudi pripravek Luna experience
(0,75 L/ha).
Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.
Jabolčni zavijač
Ulovi metuljčkov na feromonskih vabah so kontinuirani in po 27. maju nekoliko nižji, vendar na večina
opazovanih lokacijah še vedno dokaj številčni ter dosegajo prag škodljivosti (prag: 7–10
metuljčkov/teden).
Jabolčni zavijač je začel odlagati jajčeca v zadnji dekadi maja, ko so bile večerne temperature več dni
zapored nad 15 °C.
V nasadih, kjer prvo škropljenje proti jabolčnem zavijaču niste opravili s pripravkom Coragen, v tem
tednu - do 12. junija, opravite škropljenje z enim od pripravkov na osnovi aktivne snovi acetamiprid kot
so: Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG v odmerku 0,4 kg/ha ali uporabite pripravek
Calypso SC 480 (0,3 L/ha). Navedenim pripravkom dajte prednost predvsem v tistih nasadih, kjer se v
večjem obsegu pojavila mokasta uš, saj hkrati zatirajo tudi uši.
Obvestila sadjarjem, 25 (2016) 14, s. 25

Namesto navedenih pripravkov lahko proti jabolčnem zavijaču v tem času uporabite tudi insekticida
MAC skupine kot sta Runner 240 SC (0,45 L/ha) ali Mimic (1 L/ha).
V ekološki in ostalih nasadih, kjer uporabljate za slabljenje populacije jabolčnega zavijača pripravke na
osnovi virusa granuloze Madex max ali Carpovirusine, nadaljujte s split aplikacijo in uporabo
polovičnega odmerka pripravka.
V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan
80 WDG, Orthocide 80 WG ali Scab 80 WG.
Hrušev ožig
V koliko še niste predvsem na območjih, kjer so bile v preteklih letih potrjene okužbe s hruševim
ožigom, začnite z rednim pregledovanjem nasadov jablan in hrušk na prisotnost Erwinie amylovora
povzročiteljice bakterijskega hruševega ožiga. Preglede izvajajte tudi v travniških sadovnjakih. Preglede
opravljajte v času, ko je listje suho. Simptome opazite predvsem na poganjkih, ki venejo in se sušijo
(pastirska palica), spremlja jih lahko tudi bakterijski izcedek, ki je na začetku mlečno rumene barve, nato
postane oranžen. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline,
ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru
suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin
na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600).
V nasadih, kjer je bil hrušev ožig v preteklih letih potrjen, v primeru neurij s točo opravite škropljenje s
pripravkom Cuprablau-Z 35 WP (0,06 % konc.).
PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER,
PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA!
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Letnik 25, št. 15

21. junij 2016

Fenološki razvoj jablan in hrušk
Na območju Celjske regije so jablane in hruške povprečno na opazovane lokacije in sorte v fenološki
fazi BBCH 74 (premer plodov večji od 40 mm), na območju Koroške pa v fenološki fazi BBCH 73.
Škrlup in pepelasta plesen jablan
V zadnjih dveh tednih smo priča pogostim nalivom in ploham, ki spirajo fungicidno oblogo. Zato
nadaljujte s preventivno zaščito plodov s kontaktno delujočimi fungicidi na osnovi aktivne snovi
kaptan: Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha) ali Scab 80 WG (1,9 kg/ha).
Uporabite lahko tudi pripravke na osnovi aktivne snovi mankozeb kot so: 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 pripravek z aktivno snovjo
metiram Polyram DF (2 kg/ha). Pri uporabi vseh navedenih pripravkov upoštevajte maksimalno število
dovoljenih škropljenj v eni rastni dobi !
V nasadih, kjer so na listih pege posrbite, da bodo plodovi stalno zaščiteni s fungicidno oblogo.
Razmiki med škropljenji naj bodo dolgi od 10 do 14 dni. V primeru napovedi dolgotrajnih in obilnih
padavin opravite škropljenje pred dežjem. Predvsem pa razmike med škropljenji prilagodite količini
padavin. V primeru, ko pade več kot 25 mm dežja predvidevamo, da je fungicidna obloga sprana in je
potrebno škropljenje pred naslednjimi padavinami ponoviti.
Pri sortah, ki so občutljive na pepelovko, dodajte enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot
so: Cosan, Pepelin, Kumulus DF, Microthiol specilal, Thiovit jet ali Vindex 80 WG, v odmerku 3
kg/ha.
Enaka strategija škropljenja proti škrlupu velja tudi za hruške.
Jabolčni in breskov zavijač
Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonskih vabah so v neškropljenih-travniških nasadih
kontinuirani in številčni ter na večina opazovanih lokacijah nad pragom škodljivosti (7 – 10
metuljčkov/teden/vabo). V intenzivnih nasadih jablan, kjer so prvo škropljenje proti jabolčnem zavijaču
opravili v priporočenih rokih zatiranja so ulovi trenutno pod pragom škodljivosti, a so v tem tednu
začeli naraščati.
Tako v nasadih jablan kot breskev beležimo tudi številčne ulove breskovega zavijača.
V primeru, da ste prvo škropljenje proti jabolčnem zavijaču opravili v napovedanem roku (do 5. junija)
s pripravkom Coragen, in ga nameravate za drugo škropljenje proti prvemu rodu ponovno uporabiti, to
storite v tem tednu, do 26. junija. Coragen uporabite v odmerku 18 mL/hL, pri tem najvišji dovoljen
odmerek ne sme presegati 270 mL pripravka/ha. Drugo škropljenje lahko opravite tudi s pripravki kot
so: Mospilan SG, 20 SG (0,4 kg/ha), Moksycan 20 SG (0,4 kg/ha) ali Calypso SC 480 (0,3 L/ha), ki
hkrati zatirajo tudi listne uši.
Tisti, ki ste prvo škropljenje proti jabolčnem zavijaču opravili med 6. in 12. junijem s pripravki Runner
240 SC, Mimic, Mospilan 20 SG, Mospilan SG, Moksycan 20 SG ali Calypso SC 480, opravite drugo
škropljenje v drugi polovici tega tedna, oziroma v prvih dneh naslednjega tedna, med 23. in 28.
junijem.
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Z navedenimi pripravki zatirate tudi breskovega zavijača.
V nasadih, kjer imate velike težave z jabolčnim zavijačem, dodajte za slabitev populacije kot dopolnilo
klasičnim insekticidom, polovični odmerek pripravka na osnovi virusa granuloze Madex max ali
Carpovirusine.
Pripravka na osnovi virusa granuloze se uporabljata prav tako za zatiranje jabolčnega zavijača v
ekoloških nasadih. Za slabitev populacije jih uporabite tudi v nasadih, kjer imate postavljeno konfuzijo
ali v nasadih, kjer imate zaradi pozebe na drevesih zelo malo plodov in ste omejili število škropljenj z
insekticidi. V nasadih, kjer so zaradi pozebe drevesa prazna, pa zatiranje jabolčnega zavijača ni
potrebno.
Tam, kjer je prag škodljivosti listnih uši presežen, lahko poleg že omenjenih pripravkov za zatiranje
listnih uši uporabite tudi: Confidor SL 200, Kohinor SL 200, Mido 20 SL, Teppeki, Pirimor 50 WG
ali Actara 25 WG, v priporočenih koncentracijah in v skladu z navodili. Uporabite lahko še pripravek
Neemazal T/S, ki ima dovoljenje za uporabo tudi v ekoloških nasadih.
Rdeča sadna pršica
Pri pregledu listov nasadov jablan na prisotnost rdeče sadne pršice najdemo predvsem jajčeca in prve
izlegle ličinke druge poletne generacije. Preglejte nasade in v času polnega izleganja ličink (predvidoma
v naslednjem tednu), v kolikor je prag presežen (ko zmnožek med številom pršic na list in številom dni
do obiranja preseže vrednost 500), opravite škropljenje s pripravki kot so: Envidor SC 240 (0,6 L/ha),
Masai (0,5 kg/ha), Milbeknock (0,625 L/ha pri porabi vode 500 L/ha na 1 m višine krošnje), Koromite
(0,625 L/ha pri porabi vode 500 L na ha na 1 m višine krošnje) ali Nissorun 10 WP (0,33 kg/ha na
višinski meter krošnje, pri čemer skupni odmerek sredstva pri enem tretiranju ne sme preseči 1 kg/ha).
V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan
80 WDG, Orthocide 80 WG ali Scab 80 WG.
PRI UPORABI SREDSTEV NEVARNIH ZA ČEBELE IZVAJAJTE ŠKROPLJENJE IZKLJUČNO POZNO ZVEČER,
PONOČI ALI ZGODAJ VZJUTRAJ, KO SO ČEBELE V PANJIH TER POSKRBITE, DA BO PODRAST POMULČENA!

Hrušev ožig
Na območjih, kjer so bile v preteklih letih potrjene okužbe s hruševim ožigom priporočamo sadjarjem
redno pregledovanje nasadov jablan in hrušk. Opravite tudi preglede višje ležečih travniških
sadovnjakov. Simptome opazite predvsem na poganjkih, ki venejo in se sušijo (pastirska palica),
spremlja jih lahko tudi bakterijski izcedek, ki je na začetku mlečno rumene barve, nato postane oranžen.
Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline, ki so gostiteljice
hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru suma na okužbo s
hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600).
V nasadih, kjer je bil hrušev ožig v preteklih letih potrjen, v primeru neurij s točo opravite škropljenje s
pripravkom Cuprablau-Z (0,06 % konc.).
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Letnik 25, št. 16

14. julij 2016

Fenološka faza
Plodovi jabolk v povprečju na opazovane sorte dosegajo 70 % končne velikosti (BBCH 77).
Jablanov škrlup
Ob nadaljevanju nestanovitnega vremena bodite pozorni na vremensko napoved in količino padavin.
Razmik med škropljenji prilagodite količini padavin. Na sadjarskih lokacija Celjske in Koroške regije je
v noči iz 13. na 14. julij padlo od 15,8 mm (Ponikva) do 36,8 mm (Braslovče) dežja. V nasadih, kjer je
padlo nad 25 mm dežja pred naslednjimi padavinami škropljenje ponovite.
Pri uporabi kontaktno delujočih fungicidov proti škrlupu dajte prednost pripravkom na osnovi aktivne
snovi kaptan: Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha) ali Scab 80 WG (1,9 kg/ha)
ali uporabite pripravek Thiram 80 WG (3kg/ha). Pri uporabi pripravkov pazite na število dovoljenih
škropljenj na isti površini v eni rastni dobi, ki so navedena v navodilih za uporabo.
Pazite na temperature zraka, če te presegajo 30 °C se izogibajte dodajanju vseh pripravkov na
osnovi močljivega žvepla in foliarnih gnojil!
V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan
80 WDG, Orthocide 80 WG ali Scab 80 WG.
Jabolčni zavijač
Število ulovov metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonskih vabah se je po 10. juliju na večina
opazovanih lokacijah začelo povečevati in v ekstenzivnih - neškropljenih nasadih presega prag
gospodarske škode za drugi rod (5 do 7 metuljčkov/vabo/teden). V nasadih, kjer so opravili dve
škropljenji proti prvemu rodu jabolčnega zavijača pa prag še ni presežen. Na sadjarskih lokacijah
Celjske in Koroške regije se tudi vsota efektivnih (pri pragu 10 °C) približuje ali že presega vrednosti
650 °C, ko naj bi se na podlagi dolgoletnih podatkov začel let druge generacije.
Iz navedenega sledi, da se je začel intenziven let druge generacije jabolčnega zavijača.
Za lažjo odločitev glede nadaljevanja strategije zatiranja jabolčnega zavijača in preverjana učinkovitosti
zatiranja prvega rodu jabolčnega zavijača preglejte nasade jablan. Pregled naj obsega 1000 plodov
posamezne sorte (prag škodljivosti za prvi rod je 2 %, za drugi rod pa 1% črvivih plodov).
Pri pregledu in prerezu črvivih plodov ugotavljamo, da je delež gosenic prve generacije, ki so zapustile
plodove zelo različen glede na lokacijo in sorto, giblje se od 60 do 80 %. Gosenice, ki plodov še niso
zapustile, so v zelo različnih razvojnih stadijih.
Glede na navedena dejstva svetujemo, da naslednje škropljenje usmerite v zaključek razvoja prve
generacije ter začetek razvoja druge generacije jabolčnega zavijača. Škropljenje opravite med 15.
in 20. julijem. Uporabite enega od naslednjih insekticidov: Affirm (4 kg/ha), Coragen (270 mL /ha),
Runner 240 SC (0,45 l/ha) ali Mimic (1 L/ha). Uporabite lahko tudi pripravke kot so: Mospilan SG
(0,4 kg/ha), Mospilan 20 SG (0,4 kg/ha), Moksycan 20 SG (0,4 kg/ha) ali Calypso SC 480 (0,3 L/ha).
Tam, kjer so v večjem obsegu prisotne še uši, dajte prednost slednjima štirim pripravkom.
V nasadih, kjer so zaradi pozebe drevesa prazna, pa zatiranje jabolčnega zavijača ni potrebno.
Obvestila sadjarjem, 25 (2016) 16, s. 29

Hrušev ožig
Izvajajte redne preventivne preglede na prisotnost Erwinie amylovora povzročiteljice bakterijskega
hruševega ožiga. Poleg nasadov pregledujte tudi okolico, kjer se nahajajo okrasne in samonikle rastline,
ki so gostiteljice hruševega ožiga (glog, panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica…). V primeru
suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin
na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600 ali 616).
Pri zgodnjih sortah jabolk pazite na karenco! Bodite dosledni pri upoštevanju karenčne dobe glede na
tehnološki rok obiranja! Glej preglednico!
Preglednica: Pripravki in karenčne dobe
Fitofarmacevtsko sredstvo
FUNGICIDI
Scab 80 WG
Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG
Thiram 80 WG
INSEKTICIDI
Affirm
Coragen, Runner 240 SC, Mimic, Calypso SC 480, Mospilan 20 SG,
Mospilan SG, Moksycan 20 SG

KARENCA (št. dni)
21
28
35
7
14

Orehova muha
Na opazovanih lokacijah Celjske in Koroške regije na feromonskih vabah in rumenih lepljivih ploščah,
z izjemo lokacije Gotvolje (samo 1 ulov), še nismo zabeležili ulovov orehove muhe. V kolikor še niste,
izobesite rumene lepljive plošče, da se boste lažje odločili za optimalen čas škropljenja.
Tisti, ki imate na vrtu le posamezna drevesa, kjer zaradi višine dreves in posledičnega zanašanja,
aplikacija z insekticidi ni mogoča, lahko v tem času pokrijete površino pod krošnjo dreves z vrtno
kopreno (vrteks), ki prepreči izlet odraslih osebkov orehove muhe in nadaljnje odlaganje jajčec v zeleno
lupino. Vrtno kopreno na tleh pustite do konca septembra.
Ta ukrep v celoti ne prepreči poškodb, saj poškodbe še vedno lahko povzročijo oplojene samice, ki
priletijo iz sosednjih dreves, prav gotovo pa lahko občutno zmanjša pritisk populacije in posledično
poškodb orehove muhe. Ukrep je primeren le za posamična drevesa, v nasadih orehov pa je učinkovito
le zatiranje s pomočjo insekticidov.
Prvo škropljenje proti orehovi muhi opravite 14 dni po začetku leta orehove muhe oziroma ob prvem
večjem številu ulovov osebkov na rumene lepljive plošče.
Uporabite pripravek Laser 240 SC, v največjem dovoljenem odmerku 0,15 L/ha in porabi vode do
3L/odraslo drevo. Škropilni brozgi je potrebno dodati prehranski atraktant Nutrel, ki služi kot vaba za
orehovo muho. Za tretiranje se pripravi 0,04% suspenzija pripravka (Laser 240 SC – 40 mL/100 L vode
+ Nutrel – 1,5 L/100 L vode). Poškropi se samo spodnjo tretjino drevesne krošnje na severni ali
vzhodni strani tako, da se za vsako odraslo drevo porabi približno 3 L škropilne brozge (380 L/ha).
Škropljenje ponovite v presledku enega do dveh tednov. V primeru, če pada več kot 10 mm dežja,
škropljenje ponovite takoj, ko se drevesa posušijo.
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Letnik 25, št. 17

2. avgust 2016

Fenološka faza
Plodovi jabolk v povprečju na opazovane sorte dosegajo 80 do 90 % končne velikosti (BBCH 78 –
79).
Jablanov škrlup, ostale skladiščne bolezni jablan
Na območju Celjske in Koroške regije je na sadjarskih lokacijah v zadnjih dneh (od 25.7. do 1.8.) padlo
od 37 (Kasaze) do 56,6 mm (Črnova) dežja. V primeru, ko pade nad 25 mm dežja je potrebno pred
naslednjimi padavinami škropljenje ponoviti.
Pri uporabi kontaktno delujočih fungicidov proti škrlupu dajte v sadovnjakih, kjer vam pozeba ni
pobrala celotnega pridelka in bo ta primeren za skladiščenje prednost pripravkom, ki delujejo tudi na
pozni-skladiščni škrlup in ostale skladiščne bolezni. Uporabite pripravke kot so: Thiram 80 WG
(3kg/ha) ), Zato 50 WG (100 – 150 g/ha), Zato plus (1,9 kg/ha). Še vedno pa lahko uporabite pripravke
na osnovi aktivne snovi kaptan: Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha) ali Scab
80 WG (1,9 kg/ha).
Pri zaključnih škropljenjih jablan in hrušk, katerih plodovi bodo primerni za skladiščenje daljše
časovno obdobje, priporočamo uporabo pripravka Bellis (0,8 kg/ha) ali Geoxe (0,15 kg/ha na 1 m višine
krošnje, najvišji dovoljeni odmerek je 0,45 kg/ha), ki imata najkrajšo karenčno dobo (Bellis 7 dni,
Geoxe 3 dni).
Pripravek Bellis deluje proti škrlupu in skladiščnim boleznim kot so grenka gniloba sadja (Gleosporium
spp.) in siva plesen (Botrytis cinerea). Prav tako pripravek Geoxe zmanjšuje okužbe povzročiteljev
skladiščnih bolezni jabolk in hrušk kot so sive plesni (Botryotinia fuckeliana), zelene gnilobe sadja
(Penicillium expansum) ter grenke gnilobe jabolk (Gloesporium album).
V primeru pogostih ploh in padavin v drugi polovici avgusta pri sortah, ki niso pozeble in se pozno
obirajo z zaključnimi škropljenji ne hitite in jih v tem primeru opravite v septembru.
V nasadih, ki so pozebli in nimajo primernega pridelka za skladiščenje, pa v drugi polovici avgusta
opravite zadnja škropljenja proti škrlupu.
Pazite na temperature zraka, če te presegajo 30 °C se izogibajte dodajanju vseh pripravkov na
osnovi močljivega žvepla in foliarnih gnojil!
V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan
80 WDG, Orthocide 80 WG ali Scab 80 WG.
Jabolčni zavijač
Ulovi jabolčnega zavijača na feromonskih vabah so na opazovanih lokacijah tako intenzivnih kot
neškropljenih in ekstenzivnih nasadih pod pragom gospodarske škode.
V nasadih, kjer je kakovosten pridelek preglejte plodove. Pregled naj obsega 1000 plodov posamezne
sorte. V primeru, da je presežen prag škodljivosti (1% črvivih plodov) opravite med 5. in 10. avgustom
še eno škropljenje proti jabolčnem zavijaču. Priporočamo uporabo pripravka Affirm (4kg/ha), ki ima
najkrajšo karenco (7 dni).
V nasadih, kjer so zaradi pozebe drevesa prazna, pa zatiranje jabolčnega zavijača ni potrebno.
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Bodite dosledni pri upoštevanju karenčne dobe glede na tehnološki rok obiranja posamezne sorte
jabolk!
Fitofarmacevtsko sredstvo
FUNGICIDI

KARENCA (št. dni)

Thiram 80 WG, Zato plus
Orthocide 80 WG, Merpan 80 WDG
Scab 80 WG, Zato 50 WG

35
28
21

Bellis

7

Geoxe

3
INSEKTICIDI

Affirm

7

OPOZORILO:
Tiram 80 WG: s sredstvom se ne sme tretirati v območju 50 m tlorisne širine od meje brega
voda 1. in 2. reda.
Bellis: s sredstvom se ne sme tretirati v območju 40 m tlorisne širine od meje brega voda 1.
in 2. reda.
Affirm s sredstvom se v nasadih jablan ne sme tretirati v obmocju 50 m tlorisne širine od
meje brega voda 1. in 2. reda.
Hrušev ožig
Izvajajte redne preventivne preglede na prisotnost Erwinie amylovora povzročiteljice bakterijskega
hruševega ožiga. V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali
javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21
600 ali 616).
Orehova muha
Na območju Celjske in Koroške regije se je let orehove muhe začel med 18. in 20. julijem. Ulovi so
kontinuirani in na posameznih lokacijah tudi številčni (do 23 osebkov/ploščo/teden).
Zato v kolikor še niste, opravite škropljenje proti orehovi muhi s pripravkom Laser 240 SC, v
največjem dovoljenem odmerku 0,15 L/ha in porabi vode do 3L/odraslo drevo. Škropilni brozgi je
potrebno dodati prehranski atraktant Nutrel, ki služi kot vaba za orehovo muho. Za tretiranje se pripravi
0,04% suspenzija pripravka (Laser 240 SC – 40 mL/100 L vode + Nutrel – 1,5 L/100 L vode). Poškropi
se samo spodnjo tretjino drevesne krošnje na severni ali vzhodni strani tako, da se za vsako odraslo
drevo porabi približno 3 L škropilne brozge (380 L/ha). V primeru, da po aplikaciji še beležite ulove
orehove muhe, škropljenje s pripravkom Laser 240 SC ponovite v presledku enega do dveh tednov.
Tudi v primeru, če pada več kot 10 mm dežja, škropljenje ponovite takoj, ko se drevesa posušijo.
Pripravek Laser 240 SC se lahko na istem zemljišču uporabi največ tri krat v eni rastni sezoni.
V primeru, da se bo let orehove muhe nadaljeval še v drugi polovici meseca avgusta, tretje škropljenje
opravite s pripravkom Calypso 480 SC.
Tisti, ki imate na vrtu le posamezna drevesa, kjer zaradi višine dreves in posledičnega zanašanja,
aplikacija z insekticidi ni mogoča, lahko v kolikor še niste, pokrijete površino pod krošnjo dreves z vrtno
kopreno (vrteks), ki prepreči izlet odraslih osebkov orehove muhe in nadaljnje odlaganje jajčec v zeleno
lupino. Vrtno kopreno na tleh pustite do konca septembra.
Ta ukrep v celoti ne prepreči poškodb, saj poškodbe še vedno lahko povzročijo oplojene samice, ki
priletijo iz sosednjih dreves, prav gotovo pa lahko občutno zmanjša pritisk populacije in posledično
poškodb orehove muhe. Ukrep je primeren le za posamična drevesa, v nasadih orehov pa je učinkovito
le zatiranje s pomočjo insekticidov.
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ŠKROPLJENJE KOŠČIČASTIH SADNIH VRST

Zdaj je čas za jesensko škropljenje breskev proti breskovi kodravosti. Vloga bakrenih pripravkov je
razkuževalne narave in bakrovi pripravki kažejo prav tako dobro stransko delovanje na bolezni lesa kot
sta ožig breskove skorje in breskov rak. Bolezenska znamenja prepoznamo po sušenju in smoljenju vej.
Škropljenje lahko opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra kot so: Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha),
Champion 50 WG (0,5 % konc.), Biotip bakrov fungicid plus (1 % konc.) ali Kocide 2000 (2,5
kg/ha). Pazite, da z bakrovimi pripravki ne škropite pri zelo nizkih temperaturah. Te naj bodo vsaj
enake ali višje od 5 °C.
V intenzivnih nasadih breskev dajte pri zatiranju breskovega raka in ožiga breskove skorje
prednost sistemičnem fungicidu Topsin M (1,7 kg/ha), s katerim boste posredno vplivali tudi na
zmanjšanje potenciala sadnih gnilob. Sredstvo je prav tako namenjeno zatiranju omenjenih bolezni na
slivah.
ŠKROPLJENJE JABLAN IN HRUŠK

V letošnjem letu na območju Celjske in Koroške regije nismo zasledili simptomov okužb s hruševim
ožigom. Kljub temu priporočamo, da opravite vsaj eno škropljenje jablan in hrušk z bakrovimi
pripravki. Škropljenje opravite, ko bo listje intenzivno odpadalo oziroma, ko bo odpadla večina
listja.
Uporaba bakrovih pripravkov v jeseni je preventiven ukrep v vseh nasadih jablan in hrušk, ki so bila
okužena z bakterijo Erwinia amylovora, povzročiteljico hruševega ožiga, oziroma tistih nasadih, ki se
nahajajo na okuženih območjih. Priporočamo, da škropljenje opravite tudi v vseh ostalih nasadih ter
ohišnicah jablan in hrušk. Ob odpadanju listja na poganjkih nastajajo številne odprte rane, na katerih se
v ugodnih vremenskih razmerah lahko naselijo bakterije, bodisi v obliki težko opaznih rakastih ran ali v
obliki nevidne latentne okužbe, ki predstavljajo nova žarišča za širjenje bolezni v naslednjem letu.
Škropljenje opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra kot so: Champion 50 WG (0,7 % konc.),
Nordox 75 WG (1,6 kg/ha) ali Biotip bakrov fungicid plus (0,75 % konc.)
Pazite, da z bakrovimi pripravki ne škropite pri zelo nizkih temperaturah. Te naj bodo vsaj enake ali
višje od 5 °C.
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13. december

Spoštovani!
Obveščamo Vas, da na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije - Oddelku za varstvo rastlin v
zimskem obdobju 2016/2017 spet izvajamo preglede lesa jablan na prisotnost zimskih jajčec rdeče
sadne pršice, listnih uši ter ugotavljamo populacijo ameriškega in vejičastega kaparja.
Zato Vas prosimo, da vzorce čim prej dostavite na IHPS oziroma Oddelek za varstvo rastlin.

NAVODILA ZA NABIRANJE VZORCEV
Pregled opravimo na vzorcu, v katerem naj bo najmanj 1 m enoletnega, 2 m dvoletnega in najmanj 1 m
triletnega lesa. (En vzorec naj zajema do 3 ha vzorčene površine.) Priporočljivo je, da vzorec vsebuje
večje dolžine lesa posameznih starosti. Vzorec naberite enakomerno po celem nasadu ali parceli. Vzorci
naj bodo nabrani na prevladujočih sortah nasada oziroma parcele.

Da bilo bi leto pravo,
da bilo bi leto zdravo…
Srečno in uspešno 2017!
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