VARSTVO JABLAN IN HRUŠK
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Sadjarjem priporočamo nadaljevanje preventivnega varstva drevja pred jablanovim
škrlupom. Nestanovitno vreme ustvarja dobre razmere za okužbe z jablanovim škrlupom.
Fungicidno oblogo obnavljajte na 5 do 7 dni, oziroma pred napovedanimi padavinami. V tem
času dajte prednost pripravkoma na osnovi aktivne snovi dithianon Delan 700 WG in Delan
PRO, lahko pa uporabite tudi katerega izmed ostalih dotikalnih pripravkov kot so Avtar 75
NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG,
Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80
WG, Scab 480 SC, Curatio – žvepleno apnena brozga ali Vitisan, slednja sta dovoljena tudi v
ekološki pridelavi.Uporaba sistemično delujočih pripravkov kot so Score 250 EC, Mavita 250
EC, Difcor 250 EC, Duaxo koncentrat ali Domark 100 EC je upravičena le izjemoma, ko je
izvajanje pravočasnega varstva z dotikalnimi pripravki onemogočeno. V primeru pojava
neurij s točo, ki bi poškodovala nasade, dajte prednost uporabi pripravkom na osnovi
kaptana kot so Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC.
Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo dosledno izrezovanje okuženih poganjkov
in dodajanje škropilni brozgi enega izmed žveplovih pripravkov. Žveplovi pripravki so
dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem te bolezni,
lahko uporabite tudi sredstva kot so Luna experience, Stroby WG, Flint, Zato 50 WG, Tercel
100 EC, Topaze Topas Sercadis ali Sercadis plus. Škropljenje opravite po izrezovanju
okuženih poganjkov!
Jabolčni zavijač
Večerne temperature v preteklem tednu na večini opazovanih lokacij niso bile ugodne za
razvoj jabolčnega zavijača. Ulovi na feromonske vabe so med sadovnjaki različni, a
kontinuirani. Na hladnejših območjih je še vedno primeren termin za uporabo pripravkov
Harpun in Insegar 25 WG. Za zatiranje gosenic jabolčnega zavijača na toplejših območjih pa
je sedaj primeren termin za uporabo pripravka Coragen ali Exirel.V sadovnjakih, kjer ste
imeli v lanskem letu težave z obvladovanjem jabolčnega zavijača, priporočamo dodajanje
pripravka Madex max, Carpovirusine v polovičnem odmerku. Virusni pripravki fiziološko
slabijo gosenice.Ekološki pridelovalci lahko za zatiranje jabolčnega zavijača uporabite
pripravek Madex max, Carpovirusine ali Laser plus, slednji dobro zatira tudi gosenice drugih
škodljivih zavijačev. V ekoloških nasadih, kjer imate pogosto škodo zaradi drugih zavijačev
priporočamo, da škropilni brozgi dodate pripravek na osnovi Bt, kot je Agree, Lepinox plus
ali Delfin WG.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred
škropljenjem pokosite cvetočo podrast!
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