VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

10. avgust 2020

Vroči dnevi z ne predvidenimi padavinami in hladnimi nočmi so ugodni za razvoj glivičnih
obolenj na listju in plodovih. Ohranjanje zdravega listja je pomembno za uspešno
diferenciacijo brstov in ustrezno prehranjenost dreves v naslednjem letu. Uspeh pri
skladiščenju pa je v veliki meri odvisen od zdravstvenega stanja plodov v času obiranja, zato
je potrebno izvajati redno varstvo pred poznim škrlupom in ostalimi skladiščnimi boleznimi.
Za varstvo poznih sort še vedno priporočamo uporaba fungicidov na osnovi a.s. kaptan kot so
Merpan 80 WDG (28 dni), Orthocide 80 WG (28 dni), Scab 80 WG (21 dni), Scab 480 SC (21
dni) ter sredstva na osnovi trifloksistrobina kot sta Flint (21 dni) in Zato 50 WG (21 dni). V
kolikor predvidevate, da bo do obiranja minilo 35 dni (karenca) ali več lahko uporabite tudi
pripravek Zato Plus.
Za varstvo zgodnjih sort so primerna sredsteva s krajšo karenčno dobo. Uporabite lahko
pripravke Luna Experience (14 dni), Bellis (7 dni), Pomax (5 dni), Geoxe (3 dni) ter pripravka
Vitisan (1 dan) in Amylo – X (brez karence), ki sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.
Jabolčni zavijač
V nasadih, kjer so ulovi jabolčnega zavijača na feromonske vabe nad pragom škodljivosti, je
še naprej potrebno izvajat kemično varstvo. Pripravki Delegate 250 WG, Affirm, Affirm opti
in Steward so primerni za uporabo na zgodnejših sortah saj imajo karenco 7 dni. Na
poznejših sortah lahko uporabite tudi sredstva z daljšo karenco kot so Coragen, Mimic,
Runner 240 SC, Calypso SC 480 ali Mospilan 20 SG ob upoštevanju predpisanega
maksimalnega števila škropljenj v eni rastni dobi. Za zatiranje metuljev jabolčnega zavijača
na zgodnjih sortah so učinkovita tudi sredstva, ki se uporabljajo v ekološki pridelavi in imajo
kratko karenco (Laser Plus, Agree WG, Lepinox plus, Carpovirusine, Madex Max).
V tem času bodite pozorni na maksimalno število škropljenj ter karenčne dobe
uporabljenih pripravkov, še posebno na zgodaj zorečih sortah!
Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred
škropljenjem insekticidov pokosite cvetočo podrast!
Pripravili: Pripravili: David Snoj, Primož Žigon, Meta Urbančič Zemljič, Neja Marolt
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