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VARSTVO JABLAN IN HRUŠK
Plodovi jablan presegajo polovico končne velikosti (77 po lestvici BBCH).
Redno varstvo proti jablanovemu škrlupu lahko obnavljate na 10 do 14 dni, oz. prilagodite glede na morebitne
padavine. Ob nevihtah z intenzivnimi nalivi (30 in več l/m2), ki hitro izperejo fungicidno oblogo, je potrebno
nanos čim prej obnoviti. Priporočamo preventivna sredstva: CAPTAN 80 WG (2 kg/ha), MERPAN 80 WDG
(1,88 kg/ha), MERPLUS (2 l/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480
SC (3,13 l/ha),... V ekološki pridelavi uporabite sredstvo CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6
l/ha na meter višine krošnje).
Poganjke okužene z jablanovo pepelovko izrezujte in ročno odstranjujte iz nasada. Priporočamo tudi redno
dodajanje sredstev na osnovi žvepla (3 kg/ha, oz. l/ha).
V nasadih se kažejo znamenja okužb z listnimi pegavostmi. Dodatno lahko blažite simptome z VITISAN (5 –
7,5 kg/ha), ki učinkuje tudi proti mušji pegavosti.
Proti drugemu rodu jabolčnega zavijača svetujemo: AFFIRM (največ 4 kg/ha), AFFIRM OPTI (2 kg/ha),
CORAGEN (18 ml/hl; 0,27 l/ha) ali VOLIAM (18 ml/hl), DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha; le 1× v rastni
dobi), LASER PLUS (0,3 l/ha; le 1× v rastni dobi), oz. MADEX MAX (50 ml/ha na 1 m višine krošnje) ali
CARPOVIRUSINE (1 l/ha). Slednji trije so primerni tudi v ekološki pridelavi. V primeru prerazmnožitve
listnih uši, lahko uporabite pripravek MOSPILAN 20 SG (v 0,04 % konc., oz. 4 g na 10 l vode), ki stransko
deluje tudi na zavijače.
Izvedba zaščite je smiselna zlasti iz vidika množičnosti naleta drugih vrst zavijačev. Zoper slednje lahko
uporabite še sredstva na osnovi Bacillus thuringhiensis: LEPINOX PLUS (1 kg/ha), DELFIN WG (0,75 kg/ha)
ali AGREE (1 kg/ha).
Populacije rdeče sadne pršice in navadne pršice zasledimo v prisotne v vseh razvojnih stopnjah. Ob
prerazmnožitvi uporabite: VERTIMEC PRO (1,125 l/ha), SHIRUDO (0,5 kg/ha), MILBEKNOCK (0,625
l/ha pri porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje), KANEMITE SC (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha na 1
m višine krošnje).
Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.
Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.
Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.
VARSTVO KOŠČIČARJEV
Nasadi breskev in nektarin
V času zorenja pridelka svetujemo preventivno varstvo pred sadno gnilobo. Uporabite lahko: SIGNUM (0,75
kg/ha; 7 dni karence), MAVITA 250 EC (0,45 l/ha; 7 dni), PROLECTUS (1,2 kg/ha; 1 dan), LUNA
EXPERIENCE (0,6 l/ha; 7 dni), CHORUS 50 WG (0,6 kg/ha; 7 dni), REVYONA (1,8 l/ha; 3 dni), SCORE
250 EC (0,45 l/ha; 7 dni), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha; 14 dni), TELDOR SC 500 (1 l/ha; 3 dni), oz.
pripravke, ki zmanjšujejo možnost okužb in so sprejemljivi tudi v ekološki pridelavi: AMYLO-X (1,5 – 2,5
kg/ha; karenca ni potrebna), TAEGRO (0,185-0,37 kg/ha; karenca 1 dan), KARBICURE (5 kg/ha; tretira se
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od razvojne faze, ko večina plodov doseže 90 % končne velikosti ploda (BBCH 79), do faze užitno zrelih
plodov (BBCH 89; 1 dan karence).
Hkrati opozarjamo tudi na številčno še vedno krepak nalet drugega rodu metuljev breskovega zavijača in
breskovega molja. Za varstvo pridelka priporočamo: CORAGEN (18-20 ml/hl; 14 dni karence), VOLIAM
(18-20 ml/hl; 14 dni), AFFIRM (3 – 4 kg/ha; 7 dni), DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha; 7 dni), STEWARD
(340 g/ha; 7 dni), LASER PLUS (0,25 l/ha; 7 dni), LEPINOX PLUS (1 kg/ha; karenca ni potrebna), AGREE
WG (1 kg/ha; karenca ni potrebna); zadnji trije so primerni tudi za ekološko pridelavo.
Nasadi sliv
Pridelovalce sliv opozarjamo na nalet metuljev češpljevega in breskovega zavijača. Za varstvo pridelka
priporočamo: CORAGEN (18-20 ml/hl; 14 dni karence), VOLIAM (18-20 ml/hl; 14 dni), AFFIRM OPTI
(2,5 kg/ha; 7 dni), DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha; 7 dni), EXIREL (0,75 kg/ha; 7 dni), LEPINOX PLUS
(1 kg/ha; karenca ni potrebna), AGREE WG (1 kg/ha; karenca ni potrebna); zadnja sta primerna tudi za
ekološko pridelavo.
Nasadi češenj in višenj
Po zaključenem obiranju pridelka preprečite prezgodnje odpadanje listja zaradi češnjeve listne pegavosti in
listne luknjičavosti koščičarjev z nanosom enega od sredstev: DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), MERPAN 80
WDG (2,25 kg/ha; največ 3× v rastni dobi), SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha), SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha), SIGNUM
(0,75 kg/ha).
Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.
V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite
nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.
VARSTVO MALIN IN ROBID PRED PLODOVO VINSKO MUŠICO
V času zorenja malin in robid svetujemo povečano pozornost na pojave plodove vinske mušice. Slednja se
lahko ob deževnem vremenu prerazmnoži in v jagodičju ter mehko plodnem sadju povzroči hitro propadanje
plodov ter širjenje sadnih gnilob. Gostota populacij hitro naraste po nekaj zaporednih deževnih dneh. Njeno
prisotnost sledite s pomočjo prehranskih pasti. Navodila za izdelavo si lahko ogledate na posnetku:
https://www.youtube.com/watch?v=1ueLY2fXRBI
V primeru prerazmnožitev pride za varstvo v poštev: LASER 240 SC (0,4 l/ha; 2× v rastni dobi; 3 dni karence),
LASER PLUS (0,2 l/ha; 2× v rastni dobi; 3 dni) ali ASSET FIVE (v 0,064 % konc., oz. 0,51 l v 800 l vode
/ha; največ 3× v rastni dobi; 3 dni karence).
Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno ozračje in ni možnosti vpliva na čebele.
Pred uporabo sredstev nevarnih za čebele obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.
Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.
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