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OBVESTILO ZA SADJARJE
Obvestilo za pridelovalce jabolk in hrušk
Pridelovalcem pečkatega sadjapriporočamo izvedbo preventivne zaščite pred škrlupom z
uporabo enega od bakrovih pripravkov: CHAMPION 50 WP, CUPRABLAU-Z,
CUPRABLAU-Z ULTRA, BORDOJSKA BROZGACAFFARO, KUPRO 190 SC ali
NORDOX 75 WG.
Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za
varovanje okolja.
Obvestilo za pridelovalce breskev in nektarin
Pridelovalcem breskev in nektarin svetujemo ponovno izvedbo zaščite pred breskovo
kodravostjo. Na večini leg je v teh dneh uporaba bakrovih pripravkov kot so CHAMPION 50
WP, CUPRABLAU-Z, CUPRABLAU-Z ULTRA, BORDOJSKA BROZGACAFFARO,
KUPRO 190 SC, KOCIDE 2000, KOCIDE DF ali NORDOX 75 WGob manjšem tveganju
ožigov še možna. Z izjemo zadnjih treh, so vsi našteti pripravki registrirani tudi za zaščito
pred listno luknjičavostjo koščičarjev.
Kjer neugodni vremenski ali terenski pogoji takoj še ne bodo omogočali aplikacije, bo
primerneje uporabitiZIRAM 76 WG ali SYLLIT 400 SC.
Posebno pozorni bodite na tehniko škropljenja ter zaščitite tudi vrhove dreves. Za dobro
učinkovitost je potrebno uporabiti večje količine vode in poskrbeti, da se aplikacija izvaja v
mirnem vremenu.
Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za
varovanje okolja.
Obvestilo o zatiranju murvovega kaparja v nasadih breskev in nektarin s sredstvom
ADMIRAL 10 EC
Registriranim pridelovalcem breskev in nektarin, katerih nasadi so napadeni z murvovim
kaparjem, sporočamo, da nastopa čas za uporabo pripravka ADMIRAL 10 EC, ki ima za
omejevanje številčnosti populacije murvovega in ameriškega kaparja izdano dovoljenje za
nujne primere v zvezi z varstvom rastlin. Sredstvo ni v prosti prodaji in ga lahko uporabljajo
le registrirani pridelovalci breskev in nektarin ter marelic, jabolk ali hrušk, ki so ga
pravočasno naročili.
Admiral je sredstvo z dolgim rezistentnimovicidnim in larvicidnim načinom delovanja in se
ga na istem zemljišču lahko uporabi samo 1 krat v rastni dobi.Tretiranja morajo biti
izvedena v času pred cvetenjem in sicer pri breskvah v fenološki fazi BBCH 09, ko so
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konice zelenih listov 5 mm nad brstnimi luskami oz. v razvojnem stadiju oplojenih samic
murvovega kaparja. Pri breskvah, nektarinah in marelicah se sredstvo lahko uporablja v
odmerku od 35 do 40 ml/hl vode pri izhodiščni porabi vode 800 l/ha, oz. v največjem
dovoljenem odmerku 0,32 l/ha. Priporočamo, da močneje napadena drevesa poškropite
ročno.
Sredstvo je strupeno za čebele, zato je treba pred in med aplikacijoposkrbeti za njihovo
varnost.Upoštevati je potrebno tudi predpise s področja varstva voda.
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