16. marec 2020
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK V OBDOBJU BRSTENJA
Zaradi razmeroma visokih dnevnih temperatur je
razvoj sadnega drevja zelo nagel. Odvisno od sorte in
lege so jablane in hruške večinoma v fazi zelenega
vršička (BBCH 53) in mišjega ušesa (BBCH 54). V
primeru dalj časa trajajoče omočenosti listja lahko že
pride do prvih okužb s škrlupom. Za varstvo pred
okužbami s škrlupom in za preventivno varstvo
pečkarjev pred okužbami z različnimi povzročitelji
bolezni lesa ter bakterijo povzročiteljico hruševega
ožiga, v tem času sadjarjem svetujemo uporabo
bakrovih pripravkov kot so Badge WG, Cuprablau Z
35 WP, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 50 WP,
Cuprablau Z ultra WP, Kocide 2000 ali Nordox 75
WG. Namesto bakrovih pripravkov lahko v tem času
za ta namen uporabite pripravek Curatio – žvepleno
apnena brozga (dovoljenje za nujne primere, od
15.3.2020 za 120 dni). Škropljenje opravite pred
napovedanimi padavinami.

Slika: Jablana v fenofazi mišjega ušesa BBCH 54 (foto arhiv KIS)

V času brstenja je priporočljiva preventivna raba parafinskega olja Ovitex z namenom zatiranja
škodljivcev kot so listne uši, navadna pršica, rdeča sadna pršica, ameriški kapar in drugi. Vsi
našteti pripravki so primerni tudi za ekološko pridelavo pečkarjev.
Sadjarji, ki ste imeli v preteklih letih škodo zaradi jablanovega cvetožera, začnite pregledovati
nasade zaradi ugotavljanja prisotnosti hroščkov in poškodb na cvetnih brstih. V večini nasadov
je letos cvetni nastavek velik, zato je nevarnost za večjo škodo manjša. Kljub temu priporočamo,
da ob preseženem pragu škodljivosti opravite zatiranje škodljivca. Za zatiranje jablanovega
cvetožera je registriran pripravek Imidan 50 WG ter pripravek Asset Five (dovoljenje za nujne
primere, od 1.3.2020 za 120 dni), slednji je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. Zaradi nevarnosti
za čebele mora biti škropljenje opravljeno vsaj 14 dni pred cvetenjem jablan, priporoča se
škropljenje v toplem vremenu, ko se hroščki aktivno hranijo.
Pridelovalcem hrušk svetujemo, da v tem času redno obnavljate nanose kaolinskih glin, ki
odvračajo hruševe bolšice. Uporabite lahko pripravke kot so Cutisan, Malusan ali Surround
WP.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo
okolja!

