VARSTVO KOŠČIČARJEV

8. marec 2021

Toplo vreme v letošnjem letu močno pospešuje vegetacijo sadnih rastlin. Nizke nočne
temperature zadnjih dnih so razvoj nekoliko upočasnile.
Na večini opazovanih lokacij so češnje in slive v fazi nabrekanja brstov (51-54 BBCH), zato
svetujemo preventivno škropljenje z bakrovimi pripravki (Badge WG, Cuprablau Z 35 WP,
Cuprablau Z 35 WG, Champion 50 WG). Baker preprečujejo okužbe z različnimi povzročitelji
bolezni kot so listna luknjičavost koščičarjev, rožičavost češpelj razne vrste monilij in
bakterijski ožig koščičarjev. Škropljenje opravite v suhem vremenu pred napovedanimi
padavinami.
Na cvetenje marelic zelo vpliva
mikrolokacija. Pridelovalcem svetujemo
škropljenje proti cvetni moniliji v
primeru, da je odprtih najmanj 10 %
cvetov. Cvetovi in mladi poganjki marelic
so zelo občutljivi za okužbe z monilijami,
zato jih je pred dežjem potrebno
zavarovati z enim izmed registriranih
fungicidov. V primeru deževnega
vremena in dalj časa trajajočega cvetenja
je potrebnih več škropljenj. Uporabite
lahko pripravke kot so Amylo-X, Chorus
50 WG, Duaxo koncentrat, Mavita 250
EC, Prolectus, Score 250 EC, Serenade
ASO, Signum, Switch 62,5WG, Topsin-M
ali Zenby.

Brstenje češnje (KIS-arhiv, 8.3.2021)

Breskve in nektarine so večinoma v fazi brstenja. Za prvo škropljenje pred breskovo
kodravostjo svetujemo uporabo pripravkov na osnovi bakra, ki delujejo tudi proti drugim
glivičnim obolenjem. Škropljenju se je potrebno izogibati v času nizkih temperatur in
padavin, saj se lahko pojavijo ožigi. Na voljo so pripravki CUPRABLAU Z 35 WP, CUPRABLAU Z
35 WG, CUPRABLAU Z ULTRA WP, BADGE WG, NORDOX 75 WG.
Sedaj je tudi čas za preventivno škropljenje s parafinskim oljem, s katerim zatremo jajčeca in
na novo izlegle nimfe oz. ličinke nekaterih škodljivcev kot so listne uši, kaparji, pršice in
nekateri drugi. Škropljenje je potrebno opraviti do fenološke faze BBCH 53 (odpiranje brsta:
luske razprte, vidni so svetlo zeleni deli brsta). Uporabite lahko pripravek Ovitex in Frutapon.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila!
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