OBVESTILO O VARSTVU PEČKARJEV
Hruške so na vseh območjih že odcvetele, posamezne sorte jablan na hladnejših območjih še
cvetijo. Modeli za spremljanje jablanovega škrlupa kažejo, da so bili pogoji za okužbo
izpolnjeni le enkrat v tem mesecu in še to le v severovzhodnem delu države. Vseeno pa lahko
ob naslednjih obilnejših in dalj časa trajajočih padavinah pričakujemo močne izbruhe
askospor škrlupa. Za varstvo nasadov priporočamo, da pred naslednjimi obilnejšimi
padavinami uporabite enega izmed dotikalnih pripravkov kot so Avtar 75 NT, Delan 700 WG,
Delan PRO, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz
75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF. Sedaj, ko so jablane že odcvetele
lahko ponovno za varstvo uporabite tudi pripravek Curatio – žvepleno apnena brozga in
pripravek Vitisan, oba sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.
V primeru napovedi dolgotrajnih padavin je dotikalnim pripravkom smiselno dodati enega
izmed sistemično delujočih pripravkov kot so Syllit 400 SC, Syllit 544 SC, Chorus 50 WG,
Mythos, Pyrus 400 SC, Scala ali Batalion 450 SC, Score 250 EC, Mavita 250 EC, Difcor 250 EC
ali Duaxo koncentrat.
Vremenske razmere z malo padavinami in visoko zračno vlago so ugodne za širjenje
jablanove pepelovke, zato za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo uporabo enega
izmed žveplovih pripravkov kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit
jet, Vindex 80 WG, Biotip sulfo 800 SC, Pol-Sulphur 800 SC ali Symbiotica Fito – tekoče
žveplo. Žveplovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. V nasadih, kjer imate težave
z obvladovanjem te bolezni lahko uporabite sredstva kot so Luna experience, Stroby WG,
Flint, Zato 50 WG, Tercel, Sercadis ali Sercadis plus.
V obdobju po cvetenju je v nasadih, kjer je presežen prag škodljivosti, pomembno opraviti
škropljenje pred škodljivci, ki lahko povzročijo velik izpad pridelka. Zelo veliko škode lahko v
tem obdobju povzročata jabolčna grizlica in mokasta jablanova uš, prav tako tudi listne uši,
krvava uš, rdeča sadna pršica, navadna pršica, hruševa rjasta pršica, bolšice idr. Za zatiranje
škodljivcev v jablanovih in hruševih nasadih lahko uporabite enega izmed pripravkov kot je
Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Movento SC 100, Teppeki, Pirimor 50 WG ali Neemazal –
T/S. Slednji je primeren tudi v ekološki pridelavi jabolk.
Našteti pripravki so nevarni za čebele, zato jih uporabite le, če je sadno drevje že
popolnoma odcvetelo (venčni listi so že odpadli)! Pred škropljenjem odstranite cvetočo
podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!
Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt
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