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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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