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OBVESTILO ZA SADJARJE
Obvestilo za pridelovalce jabolk in hrušk
Varstvo pred jablanovim in hruševim škrlupom opravljajte preventivno. Upoštevajoč vremenske
razmere so lahko razmiki med tretiranji tudi na 10 – 14 dni. Priporočamo uporabo pripravkov:
MERPAN 80 WDG, MERPAN 50 WP, MANFIL 75 WG, MANFIL 80 WP, DITHANE DG
NEOTEC, DITHANE M-45, ANTRACOL WG 70, ANTRACOL, POLYRAM DF,
PENNCOZEB 75 DG, PINOZEB M-45, THIRAM 80 WG ali DELAN 700 WG,...
Proti jablanovi pepelovki dodajajte enega od žveplovih pripravkov: COSAN, KUMULUS,
MOČLJIVO ŽVEPLO, PEPELIN, THIOVIT JET ali VINDEX 80 WG,… , ki delujejo
zaviralno tudi na pršice.
Sicer so zoper prerazmnožitve rdeče sadne in navadne pršice predvideni VERTIMEC 1,8% EC,
MASAI, MILBEKNOCK, ORTUS 5 SC,…
Proti drugi generaciji jabolčnega zavijača ukrepajte s CORAGEN, AFFIRM, PYRINEX 25 CS
ali MOSPILAN 20 SG, CALYPSO SC 480, ki delujeta še na listne uši in sadnega listnega
duplinarja,…
Prerazmnožitve listnih uši lahko drugače nadzorujemo tudi z uporabo sredstev TEPPEKI,
CONFIDOR 200 SL, KOHINOR SL 200, MOSPILAN 20 SG,… ali NEEMAZAL -T/S, ki ga
svetujemo zlasti v nasadih napadenih s sadnim listnim duplinarjem kot 2. del predvideno deljenega
nanosa sredstva.
Opozarjamo tudi 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 VINOGRADNIKE
Vinogradnikom za varstvo pred peronosporo vinske trte priporočamo uporabo preventivnih
sredstev: FOLPAN 80 WDG (1,24-1,5 kg/ha), DELAN 700 WG (0,5-0,75 kg/ha), MANFIL 75
WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha), ANTRACOL (2
kg/ha), DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG
(2 kg/ha), PINOZEB M-45 (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). Kjer se še pojavljajo okužbe, jih zaustavite z: ACROBAT MZ WG (2,5
kg/ha), EQUATION PRO (0,4 kg/ha), RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE (2,5 kg/ha), VALIS
F (1,5 kg/ha),…
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Proti oidiju vinske trte dodajte: NATIVO 75 WG (0,18 kg/ha), KARATHANE GOLD 350 EC
(0,6 l/ha), FALCON EC 460 (0,3-0,4 l/ha), POSTALON 90 SC (1-1,25 l/ha), CRYSTAL (0,2
l/ha), COLLIS (0,4 l/ha), CABRIO TOP (2 kg/ha), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), TALENDO
(0,25 l/ha) ali VIVANDO (0,2 l/ha),… Prednost dajemo sredstvom s kombinacijo več aktivnih
snovi.
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 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.
V ekološki pridelavi priporočamo proti peronospori vinske trte uporabo pripravka FRUTOGARD
(v odmerku 5 l/ha, ne meša se s sredstvi, ki vsebujejo kalcij ali apno, odsvetuje se mešanje s sulfati).
Možna je tudi uporaba bakrovih pripravkov: NORDOX 75 WG, FLOWBRIX BLAU SC,
CUPRABLAU Z, CUPRABLAU Z ULTRA, CHAMPION 50 WG, KOCIDE DF,
BORDOJSKA BROZGA – CAFFARO WP,… katere priporočamo v 30% priporočenega
odmerka. Dodate še KOMARČKOV EKSTRAKT v 0,3% koncentraciji in VITISAN –
KALIJEV HIDROGEN KARBONAT v 1% koncentraciji. Dodana pripravka delujeta tudi na
oidij vinske trte. Proti oidiju vinske trte je predviden še AQ – 10 (35 g/ha, za aktivacijo je potrebna
višja zračna vlaga) na osnovi glive Ampelomyces quisqualis.
Opozarjamo vas na upoštevanje navodil za uporabo in načrtovanje sprejemljivih kombinacij
priporočenih sredstev z drugimi pripravki.
Nadzor prenašalcev zlate trsne rumenice
V trenutnem obdobju je v vinogradu potrebno obesiti 3 do 5 rumenih lepljivih plošč, s katerimi
boste preverjali uspešnost dosedanjih zatiranj ameriškega škržatka. Svetujemo, da plošče, ki jih
obesite na žico v senčne dele trsov, enakomerno razporedite po vinogradu in jih ne režete na manjše
kose. Manjšanje površine plošč ne omogoča primerljivih rezultatov spremljanja. Trenutno se
glavnina osebkov nahaja v zadnji razvojni stopnji ličinke (L5), prisotni so tudi posamezni odrasli
osebki.
V primeru ulova več kot štirih odraslih ameriških škržatkov na ploščo – v obdobju tedna dni, bo
potrebno v zadnji dekadi meseca julija, oz. začetku avgusta opraviti še tretje tretiranje. 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.
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.
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