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OBVESTILO ZA SADJARJE
OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE JABOLK IN HRUŠK
Za varstvo pred glivičnimi obolenji načrtujte uporabo pripravkov, ki imajo poleg učinkovanja
na jablanov škrlup tudi delovanje na skladiščne bolezni: BELLIS (7 dni karence; smiselna
2× zaporedna uporaba), ZATO PLUS (35 dni karence; le za jablano), ZATO 50 WG ali
FLINT (oba 21 dni; le za jablano), MERPAN 80 WDG, MERPAN 50 WP (oba 21 dni
karence), ORTHOCIDE 80 WG (28 dni karence), THIRAM 80 WG (35 dni),…
Dodate lahko enega od pripravkov na osnovi žvepla: COSAN, KUMULUS DF, PEPELIN,
VINDEX 80 WG (vsi 7 dni karence) ali MOČLJIVO ŽVEPLO (14 dni karence), ki
delujejo omejujoče tako na jablanovo pepelovko kot pršice.
Prerazmnožitve navadne in rdeče sadne pršice nadzorujte s sredstvi: MASAI (7 dni),
MILBECKNOCK (14 dni), VERTIMEC 1,8% EC (28 dni),…
Ob zmernejših temperaturah ozračja, bo v zadnji tretjini avgusta in prvih dneh septembra
pričakovati večjo izpostavljenost pridelka na napade jabolčnega in breskovega zavijača. Na
poznih sortah je za zaščito pridelka pred zavijači smiselno predvidevati uporabo pripravkov s
kratko, oz. brez karence: AFFIRM (7 karence; le jablana) ali CORAGEN (14 dni karence;
jablana in hruška), MADEX ali LEPINOX PLUS (oba brez karence).
Za kvalitetnejše razporejanje zaščitnega sredstva priporočamo dodatek močil kot so: BREAK
THRU S 240, SILWET L-77 ali ETALFIX-PRO.
Pozorni bodite na karenco uporabljenih sredstev!
Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za
varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na
varovanje čebel in ostalih opraševalcev.
OBVESTILO ZA PRIDELOVALCE ČEŠENJ IN VIŠENJ
Po močnejših pozno pomladanskih okužbah z listno luknjičavostjo koščičarjev, sedaj (po
spravilu pridelka) intenzivnim pridelovalcem priporočamo izvedbo zaščitnega tretiranja s
pripravkom MERPAN 80 WDG ali MERPAN 50 WP. Aplikacijo opravite v obdobju dneva
z najnižjo temperaturo ali počakajte na ustrezne pogoje. Prezgodnja defoliacija v trenutnih
vremenskih razmerah lahko vodi v porušenje fenološkega ravnovesja dreves.
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Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za
varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na
varovanje čebel in ostalih opraševalcev.
OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE
Trenutne vremenske razmere ne nakazujejo potrebe po kemičnem varstvu pred peronosporo
vinske trte.
Na legah, kjer so okužbe z oidijem vinske trte še vedno aktualne, lahko uporabite pripravek
VITISAN – KALIJEV HIDROGEN KARBONAT (8-10 kg/ha; do mehčanja jagod) ali
sredstva na osnovi žvepla (vsi imajo 28 dni karence), kot je npr.: COSAN, COSAVET DF,
COSINUS, KUMULUS DF, PEPELIN, THIOVIT JET, VINDEX 80 WG, MOČLJIVO
ŽVEPLO, oz. izvedete prašenje z žveplom v prahu.
V ekoloških vinogradih svetujemo proti oidiju vinske trte pripravke: VITISAN –
KALIJEV HIDROGEN KARBONAT (v poštev pride tudi proti sivi plesni),
KOMARČKOV EKSTRAKT in AQ – 10.
VINOGRADI V PRIMERU NEURJA S TOČO
Okoljske razmere z visokimi temperaturami omogočajo hitro sušenje in celjenje ran, zato je
potrebno pri odločanju o izvedbi tretiranja upoštevati stopnjo poškodb, nadaljnjo vremensko
prognozo in razvoj trte. Če se odločite za tretiranje, počakajte da se listje osuši, nato lahko
opravite zaščito z enim od pripravkov na osnovi a.s. folpet ali baker. V času mehčanja
grozdnih jagod bodite pozorni na karenco uporabljenih sredstev. S prehodom v stopnjo
zorenja, se povečuje dovzetnost na okužbe s sivo plesnijo. V primeru poškodovanih jagod, je
v predelu grozdja smiselno uporabiti pripravke z botriticidnim delovanjem kot so: TELDOR
SC 500, SWITCH 62,5 WG, MYTHOS, ROVRAL AQUAFLO (vsi 21 dni karence),
CANTUS (28 dni), PYRUS 400 SC (35 dni) ali BOTECTOR (karenca zagotovljena s časom
uporabe; deluje na osnovi Aureobasidium pullulans). Za kvalitetnejše razporejanje zaščitnega
sredstva priporočamo dodatek močil kot so: BREAK THRU S 240, SILWET L-77 ali
ETALFIX-PRO.
Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za
varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na
varovanje čebel in ostalih opraševalcev.
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