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OBVESTILO ZA SADJARJE
Obvestilo za pridelovalce jabolk in hrušk
V nasadih jablan in hrušk pri izvajanju varstva pred glivičnimi obolenji izbirajte med preventivnimi
sredstvi. Proti jablanovemu in hruševemu škrlupu v 10 do 14 dnevnih razmikih uporabite:
MANFIL 75 WG, MANFIL 80 WP, THIRAM 80, WG MERPAN 80 WDG, MERPAN 50 WP,
DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M-45, ANTRACOL WG 70, ANTRACOL, POLYRAM
DF, PENNCOZEB 75 DG, PINOZEB M-45 ali DELAN 700 WG,... Pripravek BELLIS (7 dni
karence) je predviden tudi za skladiščne bolezni in ga je smiselno uporabiti dvakrat zaporedoma.
Proti jablanovi pepelovki dodajte enega od žveplovih pripravkov: COSAN, KUMULUS,
MOČLJIVO ŽVEPLO, PEPELIN, THIOVIT JET ali VINDEX 80 WG,… , ki delujejo
zaviralno tudi na pršice. Razmiki med tretiranji naj bodo prilagojeni tudi pojavu padavin.
Upoštevajte, da je potrebno zaščitno oblogo obnoviti, če pade več kot 30 l/m2 padavin.
Na površinah, kjer je v preteklih letih jabolčni zavijač delal težave, uporabite sredstva kot so
AFFIRM, CORAGEN ali MOSPILAN 20 SG, oz. CALYPSO SC 480,… Svetujemo dodajanje
pripravka MADEX, ki se v ekološki pridelavi uporablja samostojno. Aplikacijo opravite v večernih
urah, saj je aktivni virus granuloze občutljiv na UV svetlobo.
V primeru toče priporočamo pripravke kot je merpan, delan,…
Opozarjamo tudi na upoštevanje navodil za uporabo priporočenih fitofarmacevtskih sredstev in
dosledno varovanje opraševalcev ter vodnih virov.

OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE
Vinogradnikom za varstvo pred peronosporo vinske trte priporočamo uporabo preventivnih
sredstev: DELAN 700 WG (0,5-0,75 kg/ha), FOLPAN 80 WDG (1,24-1,5 kg/ha), MANFIL 75
WG (2 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha), DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha), POLYRAM
DF (2,4 kg/ha), … ali strobilurinske pripravke, ki učinkujejo tudi proti oidiju vinske trte:
QUADRIS (0,75-1 l/ha), UNIVERSALIS (2 l/ha) ali CABRIO TOP (2 kg/ha). V primeru bujne
rasti lahko uporabimo tudi sredstva na osnovi ali v kombinaciji z bakrom: BAKRENI
ANTRACOL (2,5-3,5 kg/ha, le preventivno), CURZATE R (2-3 kg/ha), GALBEN C (4-5 kg/ha),
PERGADO C (4-5 kg/ha, le preventivno),...
Proti oidiju vinske trte dodajte: COLLIS (0,4 l/ha), POSTALON 90 SC (1-1,25 l/ha), CABRIO
TOP (2 kg/ha), NATIVO 75 WG (0,18 kg/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,6 l/ha),
FALCON EC 460 (0,3-0,4 l/ha), CRYSTAL (0,2 l/ha), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), TALENDO
(0,25 l/ha) ali VIVANDO (0,2 l/ha),… ali PRIPRAVKE NA OSNOVI ŽVEPLA.

V primeru toče uporabite za zaščito pred peronosporo preventivne pripravke kot so delan, folpan,
manfil,… ali sredstva na osnovi bakra. Za varstvo pred oidijem priporočamo pripravek karathane
gold.
Razmiki med tretiranji naj bodo prilagojeni pojavu padavin, v razmikih na 10 – 14 dni.
Upoštevajte, da je potrebno zaščitno oblogo obnoviti, če pade več kot 30 l/m2 padavin.
Vinogradnike opozarjamo na upoštevanje navodil za uporabo priporočenih fitofarmacevtskih
sredstev in dosledno varovanje opraševalcev ter vodnih virov.
NADZOR ZLATE TRSNE RUMENICE – FITOSANITARNO PREGLEDOVANJE
Vinogradnike obveščamo, da bo Služba za varstvo rastlin Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo
mesto, v obdobju med 01. avgustom in 15. septembrom v vinorodni deželi Posavje intenzivno
pregledovala vinograde za simptomi trsnih rumenic. Namen fitosanitarnega pregledovanja je
vzorčenje trt s simptomi trsnih rumenic in svetovanje pravilnega izvajanja ukrepov za preprečevanje
širjenja zlate trsne rumenice.
Vzorčene trse bomo označili z barvnim lepilnim trakom in uradno nalepko, lastniki pa bodo
naknadno pisno obveščeni o rezultatih laboratorijske analize.
Če ste na posamezne rumene lepljive plošče v obdobju tedna dni ulovili 4 ali več ameriških
škržatkov, je v trenutnem obdobju še čas za 3. tretiranje z insekticidom. Priporočen pripravek je
ACTARA 25 WG, v odmerku 200 g/ha. V ekološki pridelavi so dovoljena le sredstva na podlagi
piretrina: KENYATOX VERDE v odmerku 0,8 l/ha ali FLORA VERDE v 1,6 l/ha.
Spremljanje ameriškega škržatka je obvezno tudi v vseh trsnicah, matičnih vinogradih in
matičnjakih. Na omenjenih površinah so za njegovo zatiranje obvezne izvedbe štirih tretiranj.
Podrobnejše informacij o ukrepih zatiranja zlate trsne rumenice so dosegljive na spletni strani
Fitosanitarne uprave Republike Slovenije: http://www.fu.gov.si/ .
Vinogradnike opozarjamo na upoštevanje navodil za uporabo priporočenih fitofarmacevtskih
sredstev in dosledno varovanje vodnih virov. Zaradi varstva čebel in ostalih opraševalcev je
potrebno predhodno odstraniti cvetočo podrast in zaščito opraviti v času, ko čebele ne letajo.
Preprečiti je potrebno zanašanje na sosednje cvetoče rastline.
OBVESTILO ZA VRTNARJE
Obvestilo za pridelovalce plodovk
Pridelovalce plodovk opozarjamo na pojave južne plodovrtke in koruzne vešče. Sovka napada
predvsem paradižnik in jajčevce, vešča ima raje papriko. Pridelek lahko zaščitite s pripravki
ALVERDE (paradižnik, paprika imata 1 dan karence; le proti sovkam, samo v zaščitenih prostorih)
ali AFFIRM (paradižnik, paprika, jajčevec imajo 3 dni karence),…

