VARSTVO KOŠČIČARJEV

26.4. 2022

Po zaključenem cvetenju je v nasadih koščičarjev
potrebno nameniti pozornost pojavu sesajočih in
grizočih škodljivcev ter spremljati njihov razvoj. Na
češnjah se po cvetenju pojavlja črna češnjeva uš ki jo
je potrebno zatirati v primeru, da je prag škodljivosti
presežen (prisotne kolonije na več kot 3% poganjkov).
Škodljivca lahko zatirate z enim izmed insekticidov
Afinto, Teppeki, Movento SC 100, Asset five ali
Neemazal T/S. Na breskvah in nektarinah lahko za
zatiranje listnih uši uporabite enega izmed naslednjih
insketicidov : Mospilan 20 SG, Pirimor 50 WG,
Afinto, Asset five, Neemazal T/S in Teppeki. V
nasadih sliv in češpelj, kjer ste s spremljanjem naleta
češpljeve grizlice ugotovili presežen prag škodljivost
(30 osic na belo lepljivo ploščo) je po končanem
cvetenju potrebno opraviti zatiranje škodljivca.
Uporabite lahko insekticid Mospilan 20 SG, ki
učinkuje tudi proti listnim ušem. Za zatiranje listnih Slika 1: Črnjeva češnjeva uš na češnji (foto:
uši lahko uporabite tudi pripravke Teppeki in arhiv KIS)
Movento SC 100, Asset five in Neemazal T/S.
V nasadih koščičarjev po cvetenju občasno škodo povzročajo tudi gosenice malega zimskega
pedica, ki se prehranjujejo na listih rastlin. Za zatiranje škodljivca lahko uporabite sredstva
Exirel (češnje, višnje, slive), Agree WG, Neemazal T/S. Slednja sta dovoljena tudi v ekološki
pridelavi sadja. Tretiranje se opravi po cvetenju v času izleganja gosenic škodljivih metuljev.
Nestanovitno vreme s padavinami ustvarja ugodne pogoje za razvoj in širjenje glivičnih
bolezni listja kot so listna luknjičavost koščičarjev, češnjeva listna pegavost, breskova
kodravost, češpljeva rdeča listna pegavost in češpljeva rja. V nasadih, ki so že popolnoma
odcveteli je potrebno izvajati preventivno varstvo pred naštetimi boleznimi. Škropljenje s
fungicidi opravite pred padavinami.
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Slika 2: Na listih češenj so že vidna znamenja okužb z listno luknjičavostjo koščičarjev (foto: arhiv KIS)

Za varstvo višenj in češenj lahko uporabite katerega od pripravkov kot je Delan 700 WG,
Luna Experience, Signum, Syllit 544 SC, Syllit 400 SC ali Curatio-žvepleno apnena brozga.
Za varstvo sliv in češpelj so registrirani pripravki Delan 700 WG, Luna Experience, Mavita
250 EC, Score 250 EC, Signum, ali Curatio-žvepleno apnena brozga.
Za varstvo breskev in nektarin pa Delan 700 WG, Luna Experience ali Curatio-žvepleno
apnena brozga.
Pred uporabo preberite sredstvom priložena navodila in veljavne registracije ter jih
upoštevajte! Pred aplikacijo čebelam nevarnih sredstev pokosite cvetočo podrast in
škropljenje opravite v večernem času.
Pripravila: David Snoj
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