OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV

15. april 2019

Večina sort jablan in hrušk je sedaj v polnem cvetenju, jablane, ki so nekoliko poznejše v
razvoju pa so v fazi balona. Obdobje deževnega in hladnega vremena v minulem tednu je
bilo zelo ugodno za primarne okužbe drevja s škrlupom. Obilne padavine so spirale
fungicidno oblogo in oteževale škropljenja. Sadjarjem priporočamo, da nadaljujete s
preventivnim varstvom pred škrlupom z enim izmed dotikalnih pripravkov kot so Antracol,
Antracol WG 70, Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan pro, Dithane DG Neotec, Dithane M45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45,
Polyram DF, Thiram 80 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC
ali Curatio-žvepleno apnena brozga. Zaradi neugodnega vremena je poleg dotikalnih
pripravkov v tem času priporočljiva uporaba sistemično delujočih fungicidov kot so Chorus,
Mythos, Pyrus 400 SC, Scala in Faban ali triazolnih pripravkov, kot so Difcor 250 EC, Duaxo
concentrat, Mavita 250 EC in Score 250 EC. Omenjeni pripravki imajo tudi kurativno
delovanje, a mora biti škropljenje opravljeno v najkrajšem možnem času po padavinah.
Škropljenje je potrebno ponoviti, ko skupno pade več kot 25 mm dežja, saj takšna količina
padavin spere fungicidno oblogo. Med cvetenjem odsvetujemo uporabo pripravkov na
osnovi a.s. kaptan in dodin.
Napovedano toplejše vreme bo sedaj spet bolj ugodno za širjenje jablanove pepelovke, zato
priporočamo, da za varstvo jablan pred to boleznijo škropilni brozgi dodate žveplov
pripravek.
Hrušev ožig
Dosedanje vremenske razmere niso bile ugodne za razvoj hruševega ožiga. Verjetnost za
izpolnitev pogojev za cvetne okužbe je glede na vremensko napoved za sedaj zelo majhna.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo
okolja!
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Slika 1: znamenje napada hruševe rjaste pršice

Slika 2: Navadna tenčičarica je eden izmed
pogostejših koristnih organizmov v
sadovnjakih

Besedilo: Matic Novljan
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