VARSTVO JABLAN IN HRUŠK
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V večini nasadov je prva vegetacija končana (večina poganjkov je zaključila rast), odvisno od
sorte in lokacije plodiči dosegajo premere 40 mm in več. Na nekaterih območjih še vedno
obstaja nevarnost primarnih okužb. Zaradi pogostih in obilnih padavin priporočamo
nadaljevanje preventivnega varstva pred jablanovim škrlupom. Fungicidno oblogo
obnavljajte na 5 do 7 dni, oziroma pred napovedanimi padavinami. Za škropljenje
priporočamo enega izmed pripravkov na osnovi a.s. kaptan kot so Merpan 80 WDG,
Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC, lahko pa uporabite tudi katerega izmed ostalih
dotikalnih pripravkov kot so Avtar 75 NT, Delan 700 WG in 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, Curatio – žvepleno apnena brozga ali Vitisan, slednja sta
dovoljena tudi v ekološki pridelavi.
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.
Jabolčni zavijač
Letos je zatiranje jabolčnega zavijača zaradi velikih temperaturnih nihanj zapleteno. Po
zgodnji otoplitvi in letu metuljčkov je zaradi ohladitve nastopil daljši premor v razvoju
škodljivca. V zadnjih dneh pa so bile večerne temperature ponovno ugodne za let metuljev
(nad 15°C po 21.45). Glede na vremensko napoved za prihodnje dni, lahko pričakujem
nadaljevanje ugodnih razmer za razvoj jabolčnega zavijača. Za zatiranje škodljivca
priporočamo uporabo insekticidov kot so Coragen, Exirel, Mimic, Runner 240 SC. V nasadih
kjer imate težave tudi s prerazmnožitvijo listnih uši pa lahko uporabite pripravek Calypso SC
480 ali Mospilan 20 SG.
V sadovnjakih, kjer ste imeli v lanskem letu težave z obvladovanjem jabolčnega zavijača,
priporočamo dodajanje pripravka Madex max ali 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.
Upoštevajte, da imajo virusni pripravki izpostavljeni soncu kratko življensko dobo, zaradi
česar jih je potrebno redno nanašati. 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.
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Slika: Poškodba zaradi gosenic jabolčnega zavijača na plodu jablane (foto arhiv KIS)
Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred
škropljenjem pokosite cvetočo podrast!
Pripravili: Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt
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