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12. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 06.04.2018 11:07 - Zaključeno
Večina koščičarjev prehaja v cvetenje (59 – 62 po BBCH).

V nasadih breskev in nektarin pred napovedanimi padavinami proti breskovi kodravosti priporočamo varstvo s
sintetičnimi organskimi fungicidi: SYLLIT 400 SC (2,25 l/ha), SYLLIT 544 SC (1,65 l/ha; do konca cvetenja) ali od
začetka cvetenja THIRAM 80 WG (ko je odprtih 10% cvetov / v manjših kulturah / v 0,2 % konc., oz. največ 3 kg/ha).

V nasadih češenj, višenj in sliv proti listni luknjičavosti koščičarjev ter nekaterim drugim glivičnim in bakterijskim obolenjem
ukrepajte: CHAMPION 50 WG (2-3 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (1,6-2 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (2 kg/ha) ali BADGE WG
(3,5 kg/ha).

Med cvetenjem koščičastih sadnih vrst je zlasti ob deževnem vremenu potrebno varovati nastavek pred cvetno monilijo. Prvič opravite
nanos fungicidov na začetku cvetenja (odprtih 10 % cvetov) in drugič ob njegovem zaključevanju (ko bodo odpadli venčni listi). Za
posamezne vrste so registrirani pripravki:
marelica: CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), ROVRAL AQUAFLO (1,5-2,25 l/ha; zaloge v uporabi do 05.06.2018), TOPSIN-M (1
kg/ha), MAVITA 250 EC (0,45 l/ha), SIGNUM (0,75 kg/ha), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha) ali SCORE 250 EC (0,45 l/ha). Možna
je tudi uporaba pripravkov SERENADE ASO (8 l/ha) in AMYLO-X (1,5-2,5 kg/ha), ki pride v poštev tudi v ekološki pridelavi.
breskev in nektarina: CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), LUNA EXPERIENCE (0,6 l/ha), ROVRAL AQUAFLO (1,5-2,25 l/ha; zaloge
v uporabi do 05.06.2018), PROLECTUS (1 kg/ha), MAVITA 250 EC (0,45 l/ha), SCORE 250 EC (0,45 l/ha), SWITCH 62,5 WG
(1 kg/ha), SIGNUM (0,75 kg/ha)
sliva: CHORUS 50 WG (0,5 kg/ha), LUNA EXPERIENCE (0,6 l/ha), ROVRAL AQUAFLO (1,5 l/ha; zaloge v uporabi do
05.06.2018), MAVITA 250 EC (0,22 l/ha; za manjše kulture), SCORE 250 EC (0,22 l/ha), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha), SIGNUM
(0,75 kg/ha), TELDOR SC 500 (0,5 l/ha na 1m višine krošnje), TELDOR PLUS (0,5 l/ha na 1m višine krošnje; zaloge v uporabi
do 02.07.2018) ali SERENADE ASO (8 l/ha) in AMYLO-X (1,5-2,5 kg/ha), ki prideta v poštev tudi v ekološki pridelavi.
češnja in višnja: LUNA EXPERIENCE (0,6 l/ha), ROVRAL AQUAFLO (1,5 l/ha; zaloge v uporabi do 05.06.2018), SWITCH 62,5
WG (1 kg/ha), SIGNUM (0,75 kg/ha), TOPSIN-M (1 kg/ha), TELDOR SC 500 (0,5 l/ha na 1m višine krošnje), TELDOR PLUS
(0,5 l/ha na 1m višine krošnje; zaloge v uporabi do 02.07.2018) ali SERENADE ASO (8 l/ha) in AMYLO-X (1,5-2,5 kg/ha), ki
prideta v poštev tudi v ekološki pridelavi.

Za kvalitetnejši nanos poskrbite z aplikacijo v mirnem vremenu. Priporočamo, da jo opravite v večernem času, ko ni
možnosti vpliva na čebele (navedena sredstva sicer niso nevarna za čebele). Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev
pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.
Datum objave obvestila: 06.04.2018 11:07
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS
MKGP-UVHVVR | FITO-INFO | NEOKS s.p. © 2014/20

