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VARSTVO KOŠČIČASTIH SADNIH VRST
Nasadi breskev in češenj so zaključili s cvetenjem in razvijajo plodiče (71 – 72 po lestvici BBCH).
Po neurju, ki ga je na območju Posavja in nekaterih predelih Dolenjske spremljala toča, je obvezno opraviti
varstvo nasadov pred glivičnimi obolenji. Priporočamo sredstva, ki so v tem obdobju predvidena že za redno
varstvo pred listnimi pegavostmi in listno luknjičavostjo koščičarjev: LUNA EXPERIENCE (0,6 l/ha; v
nasadih češenj in breskev), SIGNUM (0,75 kg/ha; v nasadih češenj), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha; v nasadih
češenj, breskev in marelic), SYLLIT 544 SC (1,4 l/ha; v nasadih češenj), SYLLIT 400 SC (1,9 l/ha; v nasadih
češenj) ali CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter višine krošnje; v nasadih češenj,
breskev in marelic).
Intenzivne padavine so zelo oslabile delovanje sredstev, ki ste jih uporabili proti prerazmnožitvam listnih uši.
V nasadih češenj v primeru prerazmnožitve črne češnjeve uši (kolonije razvite na več kot 3 % poganjkov)
ukrepajte z: AFINTO (0,14 kg/ha), TEPPEKI (0,14 kg/ha; češnja, višnja, marelica, breskev in nektarina),
MOVENTO SC 100 (1,5 l/ha; le češnje, višnje in slive) ali NEEMAZAL – T/S (1,5 l/ha na meter višine
krošnje), ki je primeren tudi za ekološko pridelavo. Pripravek ASSET FIVE (0,96 l v 1500 l vode) ima
dovoljenje za nujne primere prerazmnožitev listnih uši. V nasadih breskev je najbolj problematična siva
breskova uš (7 % napadenih poganjkov breskev, 3 % napadenih poganjkov nektarin). Proti njej prideta v poštev
še PIRIMOR 50 WG (0,75 kg/ha) in MOSPILAN 20 SG (0,04 % konc.)
Za kvalitetnejši nanos poskrbite, da se aplikacija izvaja v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v
večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite
navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK
Nasadi jablan so na večini leg zaključili s cvetenjem, oblikujejo se plodiči (69 – 71 po lestvici BBCH).
Po neurju, ki ga je na območju Posavja in nekaterih predelih Dolenjske spremljala toča, je obvezno obnoviti
zaščitno fungicidno oblogo za varstvo pred jablanovim škrlupom. Možnost za močno okužbo je bila nazadnje
zabeležena 01.05.2022 (v trajanju 42 ur). Svetujemo uporabo preventivnih fungicidov kot so: ALCOBAN
(0,75 kg/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), DELAN PRO (2,5 l/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha),… Če je bila
na lokaciji nasada količina padavin večja od 25 l/m2 in po padavinah še niste opravili ponovnega tretiranja, je
potrebno prej navedene pripravke kombinirati s sredstvi, ki imajo poleg preventivnega tudi določeno zdravilno
delovanje: SCORE 250 EC (0,2 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,2 l/ha), MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), REVYONA
(2,34 l/ha), CHORUS 50 WG (0,45 kg/ha), SCALA (1,125 l/ha), BATALION (0,7-1,0 l/ha), PYRAMID
(1,125 l/ha), PYRUS 400 SC (1 l/ha), MYTHOS (1,5 l/ha). FABAN (1,2 l/ha) lahko uporabite samostojno.
V ekološki pridelavi uporabite sredstvo CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter
višine krošnje).
Naslednji nevarnosti za primarne okužbe sta glede na vremensko prognozo nakazani (visoke jakosti) 05.05. in
izredne jakosti med 06. in 07. do 08.05.2022.
Pri načrtovanju naslednjega tretiranja upoštevajte tudi potrebo po zaščiti listne površine, ki se razvije z
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intenzivnejšim priraščanje listne mase v obdobju po zaključenem cvetenju.
Pri občutljivih sortah na jablanovo pepelovko ('Idared', Jonagold', 'Granny Smith', 'Gala', 'Elstar',…) svetujemo
v tem obdobju SERCADIS PLUS (0,72 l/ha), SERCADIS (0,25 l/ha), LUNA CARE (3 kg/ha; odsvetuje se
uporaba na sorti 'Zlati delišes' in njenih varietetah), LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha), REVYONA (2 l/ha).
Možna je tudi raba: STROBY WG (0,2 kg/ha), ZATO (100-150 g/ha), TERCEL (2,5 kg/ha), TOPAS 100 EC
(0,5 l/ha), TOPAZE (0,5 l/ha), DUAXO KONCENTRAT (3,3 l/ha) ali pripravkov na osnovi MOČLJIVEGA
ŽVEPLA.
Z zaključkom cvetenja iz nasada pospravite bele lepljive plošče za spremljanje naleta jabolčne grizlice. Prag
škodljivosti je dosežen, ko se ulovi 30 ali več osic na ploščo. Za varstvo pridelka pride v poštev pripravek
MOSPILAN 20 SG (v 0,04 % konc., oz. 4 g na 10 l vode) ali NEEMAZAL – T/S (4,5 l/ha), ki je primeren
tudi za ekološko pridelavo. Njegov drugi nanos (prvič pred cvetenjem) je predviden po zaključenem cvetenju.
Z navedenima pripravkoma zatirate tudi listne uši in sadnega listnega duplinarja.
V nasadih z izraženim napadom jablanove mokaste uši je potrebno po zaključenem cvetenju ukrepati s
TEPEKKI (0,14 kg/ha) ali AFINTO (0,14 kg/ha).
Proti krvavi uši lahko uporabite MOVENTO SC 100 (1,9 l/ha) ali PIRIMOR 50 WG (0,75 kg/ha).
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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