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VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN
V času zorenja breskev in nektarin svetujemo preventivno varstvo pred sadno gnilobo. Uporabite lahko:
SIGNUM (0,75 kg/ha), MAVITA 250 EC (0,45 l/ha), PROLECTUS (1,2 kg/ha), LUNA EXPERIENCE
(0,6 l/ha), CHORUS 50 WG (0,6 kg/ha), REVYONA (1,8 l/ha), SCORE 250 EC (0,45 l/ha), SWITCH 62,5
WG (1 kg/ha), TELDOR SC 500 (1 l/ha), oz. pripravke, ki zmanjšujejo možnost okužb in so sprejemljivi tudi
v ekološki pridelavi: AMYLO-X (1,5 – 2,5 kg/ha), TAEGRO (0,185-0,37 kg/ha), KARBICURE (5 kg/ha;
tretira se od razvojne faze, ko večina plodov doseže 90 % končne velikosti ploda (BBCH 79), do faze užitno
zrelih plodov (BBCH 89).
Sicer pri srednje poznih in poznih sortah breskev in nektarin (razvoj na stopnji 75 po lestvici BBCH) še vedno
priporočamo pristopanje proti breskovi pepelovki. V poštev pridejo pripravki na osnovi žvepla: AZUMO WG,
COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, MICROTHIOL DISPERSS, PEPELIN,
THIOVIT JET, VINDEX 80 WG v odmerkih 5 – 7,5 kg/ha ali VERTPIN, POL-SULPHUR 800 SC,
BIOTIP SULFO 800 SC, SYMBIOTICA FITO – TEKOČE ŽVEPLO v odmerku 6 l/ha,... Na razpolago
so tudi SCORE 250 EC (0,45 l/ha), MAVITA 250 EC (0,45 l/ha) ali SERCADIS (0,15 l/ha).
Prej navedena SREDSTVA NA OSNOVI ŽVEPLA učinkujejo tudi proti breskovemu škrlupu.
Pridelovalce breskev opozarjamo na številčno krepak nalet drugega rodu metuljev breskovega zavijača in
breskovega molja. Za varstvo pridelka priporočamo: CORAGEN (18-20 ml/hl), VOLIAM (18-20 ml/hl),
AFFIRM (3 – 4 kg/ha), DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha), STEWARD (340 g/ha), LASER PLUS (0,25
l/ha), LEPINOX PLUS (1 kg/ha), AGREE WG (1 kg/ha); zadnji trije so primerni tudi za ekološko pridelavo.
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 ČEŠENJ IN VIŠENJ
Pridelovalcem priporočamo, da po zaključenem obiranju pridelka preprečite prezgodnje odpadanje listja zaradi
češnjeve listne pegavosti in listne luknjičavosti koščičarjev ter poskrbite za nemoten nadaljnji razvoj drevja.
Prezgodnje razlistanje vodi v stresne razmere in moteno preobrazbo cvetih brstov za naslednjo rastno dobo. Za
varstvo pridejo v poštev pripravki: 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 SLIV
Pridelovalce sliv opozarjamo na številčno močan nalet metuljev češpljevega in breskovega zavijača. Za varstvo
pridelka priporočamo: CORAGEN (18-20 ml/hl), VOLIAM (18-20 ml/hl), AFFIRM OPTI (2,5 kg/ha),
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DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha), EXIREL (0,75 kg/ha), LEPINOX PLUS (1 kg/ha), AGREE WG (1
kg/ha); zadnja sta primerna tudi za ekološko pridelavo.
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 in 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), LASER
PLUS (0,2 l/ha; 2× v rastni dobi) ali ASSET FIVE (v 0,064 % konc., oz. 0,51 l v 800 l vode /ha; največ 3× v
rastni dobi).
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 OREHOV
Pridelovalcem orehov svetujemo postavitev privabilnih pasti za spremljanje orehove muhe. V nasadu na
senčno stran dreves namestite po dve rumeni lepljivi plošči s prehranskim privabilom. Prva plošča naj bo
obešena na višini 2 m. Drugo namestite na drugo drevo, nekaj deset metrov stran, na višino 6 m. Vabe
pregledujte na 2-3 dni.
V nasadih je primeren čas za nanos insekticidnega sredstva pet dni po prvih zabeleženih ulovih muh. Dovoljenje
za varstvo pridelka imajo: IMIDAN 50 WG (1,5 kg/ha; največ 2× v eni rastni dobi), LASER 240 SC (0,15
l/ha, pri porabi vode 3 l na polno razvito drevo; nanos le v spodnji 1/3 krošnje; uporaba priporočena s
prehransko vabo NUTREL; največ 3× v eni rastni dobi) in LASER PLUS (0,075 l/ha, pri porabi vode 3 l na
polno razvito drevo; nanos le v spodnji 1/3 krošnje; uporaba priporočena s prehransko vabo NUTREL; največ
3× v eni rastni dobi).
Na sadnih vrtovih, oz. drevesih v bližini naselja lahko pristopite z DECIS TRAP OREHOVA MUHA (50 do
100 pasti na ha; na južno stran krošnje, 1,4 – 2,0 m od tal) ali pa prekrijete tla pod drevesi s TEKSTILNO
KOPRENO. V tem primeru nameščena koprena / ponjava bo do konca septembra fizično preprečevala
izletanje izleglih muh. Koprena mora biti na robovih tesno in trdno nameščena.
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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