VARSTVO JABLAN IN HRUŠK
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Za varstvo pred jablanovim škrlupom svetujemo nadaljevanje varstva s fungicidnimi sredstvi,
ki delujejo dotikalno. Priporočamo uporabo fungicidov na osnovi aktivne snovi kaptan
(Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC) ali druge fungicide z
dotikalnim delovanjem. Škropljenje opravite, če je bila fungicidna obloga izprana oziroma je
od zadnjega škropljenja minilo 10-14 dni. Škropljenja prilagodite zdravstvenemu stanju
vašega nasada. Za varstvo ekoloških sadovnjakov lahko uporabite pripravek Vitisan.
Ob vremenskih neprilikah kot so neurja s točo, ki povzročajo poškodbe v sadovnjakih, je
priporočljivo škropljenje s sredstvi na osnovi aktivne snovi kaptan.

V okuženih nasadih z jablanovo pepelovko priporočamo nadaljevanje varstva z
odstranjevanjem plesnivih poganjkov in dodajanje škropilni brozgi katerega izmed fungicidov
na osnovi žvepla.
V nasadih spremljajte tudi navzočnost in razvoj škodljivih žuželk in fitofagnih pršic ter po
potrebi opravite zatiranje z registriranimi pripravki.
Jabolčni zavijač
Na večini opazovanih lokacij se je začel let druge generacije jabolčnega zavijača. Za zatiranje
druge generacije metuljev svetujemo rabo enega izmed fitofarmacevtskih sredstev kot so
Affirm, Affirm opti, Mimic, Runner 240 SC, Delegate 250 WG ali Laser Plus. Ponovno
škropljenje je potrebno opraviti v nasadih, kjer ulovi jabolčnega zavijača na feromonske vabe
presegajo prag škodljivosti hkrati pa je od zadnjega škropljenja minilo več kot 14 dni.
Sredstva Madex max, Carpovirusine in Laser plus so namenjena varstvu pred jabolčnem
zavijačem v ekoloških nasadih. Če imate težave tudi z drugimi škodljivimi gosenicami
priporočamo dodajanje Bt pripravkov, kot so Agree, Lepinox plus ali Delfin WG. Virusna
pripravka Madex in Carpovirosine imata zelo kratko življensko dobo, če sta izpostavljena
sončnemu sevanju, zato priporočamo škropljenje v večernem času.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred
škropljenjem insekticidov pokosite cvetočo podrast!
Pripravili: Pripravili: Matic Novljan, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt
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