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Nasadi hrušk so v polnem cvetenju, medtem
ko je glavnina sort jablan v fazi rdečega
popka oz v balonskem stadiju in tik pred
pričetkom cvetenja. Padavine v obdobju
zadnjih dni že omogočajo prve primarne
okužbe z jablanovim škrlupom. Sadjarjem
svetujemo ponovno uporabo enega od
kontaktnih fungicidov kot so Syllit 400 SC
Syllit 544 SC (uporaba v času cvetenja ni
priporočljiva zaradi možnih ožigov), Avtar 75
NT, Dithane DG Neotec, Dithane M-45,
Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus
75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG,
Pinozeb M-45Na, Alcoban, Delan PRO, Slika: Hruške v polnem cvetenju (foto arhiv KIS)
Polyram DF. Ekološki sadjarji lahko
uporabijo tudi sredstvo Curatio-žvepleno
apnena brozga.

Toplo in suho vreme v preteklem tednu je bilo
ugodno za razvoj jablanove pepelovke, v nasadih je
bilo že moč opaziti prve simptome bolezni. Trenutne
vremenske razmere so manj ugodne za okužbe.
Sadjarjem kljub temu priporočamo dodajanje
žveplovih pripravkov, vendar le v času, ko dnevne
temperature presežejo 15°C. Uporabite lahko
sredstva kot so Cosan, Pepelin, Kumulus DF,
Microthiol specilal, Thiovit jet, Vindex 80 WG,
Microthiol disperss, Biotip Sulfo 800 SC, Pol sulphur
800 SC, Vertipin, Symbiotica Fito –tekoče žveplo ali
Azumo WG.

Slika: Znamenja okužbe mladih lističev
z jablanovo pepelovko (foto arhiv KIS)

Jabolčna in hruševa grizlica
Pred cvetenjem svetujemo začetek spremljanja naleta jabolčne in hruševe grizlice s pomočjo
belih lepljivih plošč. Te je potrebno namestiti čim višje, na zgornjo žico armature, da so dobro
vidne. Prag škodljivosti je presežen, če se do konca cvetenja ujame na ploščo 30 osic. Proti
grizlicam se ukrepa šele ob koncu cvetenja.
Listne uši in drugi škodljivci
Pred cvetenjem začnite s spremljanjem pojava listnih uši. Bodite pozorni predvsem na mokasto
uš in v primeru preseženega praga škodljivosti (1-2 koloniji na 100 pregledanih poganjkov)
opravit škropljenje še pred cvetenjem z enim od pripravkov kot so Teppeki, Afinto, Sivanto
prime (mladi nasadi) ter NeemAzal-T/S v ekoloških nasadih jablan.
V nasadih lahko do cvetenja proti ameriškemu kaparju in hruševi bolšici uporabite sredstvo
Harpun.
Pred škropljenjem natančno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila!
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