OBVESTILO O VARSTVU JABLAN
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Sadjarjem priporočamo nadaljevanje preventivnega pristopa varstva. Razmiki med
škropljenji naj bodo predvsem prilagojeni količini padavin in zdravstvenemu stanju vašega
nasada. Domneva se, da je fungicidna obloga sprana v primeru, ko skupno pade več kot 25
mm dežja. Svetujemo uporabo pripravkov na osnovi aktivne snovi kaptan kot so Merpan 80
WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, lahko pa uporabite tudi katerega od
drugih pripravkov z dotikalnim načinom delovanja.
Za varstvo ekoloških sadovnjakov lahko uporabite pripravka Curatio-žvepleno apnena
brozga in Vitisan.
V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade, dajte prednost uporabi pripravkom
na osnovi kaptana.
Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo, da plesnive poganjke izrezujete in
odstranjujete iz nasadov. Škropilni brozgi dodajte enega izmed žveplovih fungicidov.
Jabolčni zavijač
Na večini opazovanih lokacij ulovi prve generacije jabolčnega zavijača pojenjujejo, a zaenkrat
še vedno ostajajo visoki. Vremenske razmere so bile skozi ves pretekli teden ugodne za
njegovo parjenje in odlaganje jajčec (nad 15°C ob 21:30). Vremenska napoved tudi za
prihodnje dni obeta ugodne pogoje za razvoj jabolčnega zavijača. V nasadih, kjer je že minilo
več kot 14 dni od prvega škropljenja z insekticidi je potrebno opraviti ponovno škropljenje.
Za varstvo lahko v tem času uporabite enega izmed pripravkov kot so Coragen, Mimic ali
Runner 240 SC ali katerega izmed neonikotinoinskih pripravkov kot sta Calypso SC480 in
Mospilan 20 SG. Neonikotinoinske pripravke je smiselno uporabiti le, če imate težave tudi z
listnimi ušmi in jablanovo mokasto ušjo. Raba neonikotinoinskih pripravkov je škodljiva za
koristne organizme, kar lahko privede do prerazmnožitve nekaterih škodljivcev kot so pršice
prelke in krvava uš.
Za varstvo ekoloških sadovnjakov priporočamo uporabo virusnega pripravka Madex max ali
Carpovirusine v polnem odmerku. V nasadih, kjer imate težave tudi z drugimi škodljivimi
metulji pa je bolj smiselno uporabiti pripravek Laser plus, ki ima širši spekter delovanja.
Razmaki med škropljenji z virusnima pripravkoma naj bodo največ 10 dni.
Pred škropljenjem z insekticidi pokosite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena
navodila in registracije posameznih pripravkov!
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