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Ukrepi po neurjih s točo v sadovnjakih in vinogradih 

Sadovnjaki in sadna drevesa 

Po neurju s točo, ki je v nekaterih predelih Pomurja včeraj popoldan povzročilo škodo na 
drevesih in plodovih moramo nasade in drevesa čimprej zaščititi.  

V ta namen uporabite pripravke na osnovi aktivne snovi kaptan.  

Na voljo so naslednja registrirana sredstva: 

Captan 80 WG jablana, hruška 

Merpan 80 WDG jablana, hruška, češnja 

Merplus jablana, hruška 

Orthocide 80 WG jablana, hruška 

Scab 480 SC jablana, hruška, kutina 

Scab 80 WG jablana, hruška 

 

V ostalih sadnih vrstah in v ekoloških nasadih lahko uporabite bakreni pripravek v 
polovičnem odmerku ali pa pripravek, ki deluje kot foliarno gnojilo in vsebuje baker 
(Labicuper, Copfort) ali pa podobno. Uporabo bakra svetujemo tudi v primeru, ko je močneje 
poškodovan tudi les dreves. Če so na drevesu še zdravi plodovi, lahko baker povzroča 
porjavenje plodov. 

Za reaktivacijo rasti in lažje premagovanje stresa dodajte tekoče gnojilo na osnovi 
aminokislin ali morskih alg. (Delfan plus, Drin , Protifert, Goemar, Algoplasmin, Aminovital 
oz. podobno). 

Pri uporabi je potrebno upoštevati navodila in karenčne dobe. 
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Ukrepi v vinogradih 

Tudi v prizadetih vinogradih je potrebno opraviti škropljenje. 

V ta namen uporabite pripravke na osnovi aktivne snovi folpet. (follow 80 WG, folpan80 
WDG, solofol) ali pa sredstvo, ki dodatno vsebuje aktivno snov folpet v kombinaciji z drugo 
aktivno snovjo. 

V ekoloških nasadih lahko uporabite bakreni pripravek, ali pa pripravek, ki deluje kot foliarno 
gnojilo in vsebuje baker (Labicuper, Copfort) ali pa podobno. Uporabo bakra svetujemo tudi 
v primeru, ko je močneje poškodovan tudi les dreves 

Za reaktivacijo rasti in lažje premagovanje stresa dodajte tekoče gnojilo na osnovi 
aminokislin ali morskih alg. (Delfan plus, Drin , Protifert, Goemar, Algoplasmin, Aminovital 
oz. podobno). 

 

V primeru močno poškodovanih trt priporočamo dodatno pletev mladic, kjer je pomembno 
nameniti vso pozornost vzgoji rodnega lesa za naslednjo leto. 

 

     Svetovalec-specialist za sadjarstvo, vinogradništvo 

                                Miran TORIČ univ.dipl.ing.agr.  

 

 

 

 

 

 

 


