VARSTVO JABLAN IN HRUŠK
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Zaključuje se obdobje nevarnosti primarnih okužb z jablanovim škrlupom. V nasadih, kjer
pege škrlupa niso prisotne, lahko časovne razmike med posameznimi škropljenji povečate na
10 do 14 dni oziroma prilagodite varstvo vremenskim razmeram. V nasadih, kjer opažate
pege škrlupa, pa obstaja nevarnost sekundarnih okužb, zato je potrebno dosledno izvajanje
preventivnega varstva za preprečevanje okužb na plodovih. 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.
Za varstvo ekoloških nasadov lahko uporabite pripravek Curatio – žvepleno apnena brozga
ali Vitisan.
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
V nasadih, kjer je minilo več kot 14 dni od zadnjega škropljenja proti jablanovemu zavijaču, je
potrebno ponovno opraviti škropljenje. Za zatiranje škodljivca lahko uporabite enega izmed
pripravkov 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.
Za varstvo ekoloških nasadov lahko uporabite pripravek Madex max, Carpovirusine ali Laser
plus. Slednji poleg jabolčnega zavijača dobro zatira tudi gosenice drugih škodljivih zavijačev.
Upoštevajte, da imajo virusni pripravki izpostavljeni soncu kratko življensko dobo, zaradi
česar jih je potrebno redno nanašati. Za varstvo pred drugimi škodljivimi gosenicami
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!
Pripravili: Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt
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