VARSTVO KOŠČIČARJEV

4.7.2022

V času po zaključenem obiranju češenj in višenj, je v nasadih
pomembno izvajati varstvo pred okužbami z listnimi
pegavostmi kot sta listna luknjičavostjo koščičarjev in
češnjeva listna pegavost. Ob močnih okužbah listja lahko
pride do prezgodnjega razlistanja kar izrazito negativno
vpliva na prehranjenost brstov in dreves v prihodnjem letu.
V ta namen je možna uporaba dotikalnih pripravkov kot so
Delan 700 WG, Merpan 80 WDG, Signum, Syllit 400 SC/544
SC. Fungicidno oblogo je v poletnem in času potrebno redno
obnavljati, predvsem glede na količino padavin. Izbiro
sredstva prilagodite dovoljenemu število uporab,
navedenih v registraciji.
V času zorjenja marelic breskev in nektarin bodite pozorni
predvsem na pojav navadne sadne gnilobe. Proti navadni
sadni gnilobi so na voljo tudi sredstva Amylo-X, Chorus 50
WG, Karbicure, Prolectus, Revyona, Signum, Switch 62,5
SC, Taegro, Teldor SC 500 (samo breskve), Luna Experience
(samo breskve in nektarine), Serenade Aso (samo
marelice).

Slika1: prezgodnje odpadanje
listja zaradi močnih okužb s
povzročitelji listnih pegavosti
močno prizadene drevesa (Foto:
arhiv KIS)

Proti pepelovki lahko uporabite enega izmed registriranih žveplovih pripravkov ali pa
katerega od fungicidov kot so Sercadis, Score 250 ali EC Mavita 250 EC, zadnji dve sredstvi
delujeta tudi proti navadni sadni gnilobi.
Izbiro fitofarmacevtskih sredstev prilagodite predvidenemu terminu obiranja in predpisani
karenčni dobi!
Za zatiranje plodove vinske mušice lahko ukrepate z
insekticidi kot so Asset Five, Imidan 50 WG (razen
marelice) in Laser Plus. Več o škodljivcu si lahko
preberete
na
spletni
povezavi:
https://www.ivr.si/skodljivec/plodova-vinskamusica/
Na posameznih lokacija beležimo močan nalet
češpljevega zavijača. V kolikor ulovi v vaših nasadih
sliv in češpelj presegajo prag škodljivosti opravite
Slika 2: številčni ulov metuljev
škropljenje z enim izmed registriranih insekticidov.
češpljevega zavijača (Foto:arhiv KIS)
Uporabite lahko ali Affirm opti, ali Coragen, ali
Voliam, ali Delegate 250 WG, ali Exirel, ali Insegar 25 WG.
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Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije posameznih pripravkov in
priporočila za varstvo okolja! Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast!

Pripravil: David Snoj,
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