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Tehnološko navodilo po pozebi

V večini nasadov na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine smo v letošnjem letu beležili
solidni rodni nastavek. Tudi enoletni les je obložen s cvetovi terminalno in lateralno.
Trenutne razmere nam ne dopuščajo, da bi se skupaj v prijazni dvorani v Artičah pogovorili o
stanju v nasadih in aktualnih tehnoloških ukrepih po pozebi.
Na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine smo imeli v minulem tednu rekordno nizke
temperature, kakršnih v tem razvojnem obdobju sadnega drevja še nismo doživeli. Ponekod so
negativne temperature trajale tudi več kot 13 ur. S tovrstnimi okoliščinami nimamo izkušenj.
Teoretično noben cvet, popek oziroma plodiček pri pečkarjih in koščičarjih ne more prenesti
tako nizkih temperatur.
Zelo poškodovani so nasadi jagodičja izven tunelov in nasadi kakija. Poškodbe se kažejo v
nasadih lupinarjev. Jagodičje v tunelih je manj poškodovano.
Sadjarjem priporočamo, da opravijo temeljit pregled nasadov. Vsi nadaljnji ukrepi so odvisni
od stopnje poškodovanosti brstov, cvetov in plodičev oziroma od ekonomičnosti ukrepov, ki
sledijo.
Za natančno analizo poškodb po pozebi je potrebno opraviti podolžni prerez brsta, cveta ali
plodiča na vseh vrstah rodnega lesa.

Hruška
V nasadih hrušk, kjer je prerez cvetov in popkov kazal nekoliko spremenjeno barvo, so
zaradi možnosti nastanka plodov brez oplodnje , bili že uporabljeni giberlinski (Novagib,
Floragib tablete) pripravki. Sredstva dobro delujejo pri temperaturi nad 15 0 C.

Jablana
V kolikor pri jablani vsi prerezi kažejo črno sliko, oziroma noben prerez tudi na enoletnem lesu
ni zelen, potem so vsi nadaljnji ukrepi v tem letu usmerjeni v pridelavo jabolk v naslednji rastni
sezoni.

V kolikor natančni pregled prerezov kaže vsaj 5% nepoškodovanost, je pri dobrem cvetnem
nastavku smiselna uporaba vseh že v lanskem letu priporočenih sredstev. Sredstva različnih
podjetij in natančna navodila za uporabo smo opisali v prejšnjem navodilu: Ukrepi za
zmanjševanje posledic spomladanske pozebe.
Večina pripravkov (giberelini, Proheksadion-Ca, sredstva za dvig odpornosti, aminokislinski
pripravki, listna gnojila,…), bolje delujejo v toplem vremenu.
Poudarjamo, da je potrebno pred uporabo najprej ugotoviti poškodovanost in s tem tudi
smiselnost uporabe posameznih sredstev.
Še enkrat povzemamo povzetek rezultatov poskusov, ki so jih opravili v pozebnem letu 2017
v nasadih jablan v okolici Bodenskega jezera z uporabo različnih sredstev in kombinacij :
-

pridelek je bistveno odstopal navzgor pri uporabi kombinacije giberelinskega
pripravka A4 in A7: Novagib v količini 0,5 l/ha in 0,2 – 0,25 l Excilis ali Maxcel
po pozebi v toplem vremenu (dnevna T nad 15 0) z dodatnim škropljenjem v istem
dnevu z sredstvom Regalis ali Kudus v količini 1l/ha. Enako kombinacijo so po 7
- 10 dneh ponovili.

-

Pri samostojni uporabi sredstev Regalis ali Kudus je bil pridelek malo boljši kot v
kontroli

Vremenske razmere kakor tudi razvoj listov (min 2 cm poganjek oziroma 2 - 3 listi) , ki so
nujni za delovanje vseh treh sredstev.
V kolikor boste uporabili navedena sredstva v kombinaciji ali pa posamezno, obvezno
pustite dele nasada ne poškropljene, saj boste le v tem primeru pridobili dragocene izkušnje.
Metoda, ki je tukaj predstavljena, je namenjena predvsem podpori razvoju tkiv plodičev in ne
obuja »k življenju« plodičev, ki so propadli zaradi pomrznjenosti.
Po lanskoletni pozebi smo po uporabi zgoraj navedene kombinacije imeli pozitivne izkušnje
pri sorti Zlati delišes.
Sadjarji so navajali dobre izkušnje tudi po uporabi giberlinskega pripravka v kombinaciji z
aminokislinami.

Koščičarji
Glede na izkušnje, temni prerez cvetov, popkov oziroma plodičev kažejo na izgubljeni pridelek
v tem pridelovalnem letu.
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