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Nevarnost primarnih okužb z jablanovim škrlupom se v nasadih jablan in hrušk postopoma
zmanjšuje, vendar je kljub temu potrebno še naprej skrbeti za ustrezno preventivno varstvo.
Posebna pozornost še posebej velja v sadovnjakih, kjer so pege škrlupa na listih že prisotne.
Zaradi pogostih ploh in neviht so listi in plodiči dalj časa mokri, zato so pogoji za širjenje
bolezni še naprej ugodni. Priporočamo nadaljnje izvajanje škropljenj v rednih časovnih
intervalih, ki jih prilagodite količini padavin in predvidenim vremenskim razmeram.
Uporabite lahko kontaktne pripravke na osnovi kaptana (Captan 80 WG, Merpan 80 WDG,
Orthocide 80 WG, Merplus, Scab 80 WG oz. 480 SC), metirama (Polyram DF) ali ditianona
(Delan Pro, Alcoban). V primeru, da škropljenja ne boste uspeli opraviti pravočasno in bo ob
izpolnjenih pogojih za okužbe drevje dalj časa nezavarovano, svetujemo škropljenje s
sistemičnimi pripravki kot so Difcor 250 EC, Difenzone, Duaxo koncentrat, Domark 100 EC,
Mavita 250 EC, Score 250 EC ali Revyona, ki jim dodajte enega od kontaktnih fungicidov.
V primeru pojava neurij s točo dajte pri izbiri pripravkov prednost fungicidom s kaptanom
kot so Captan 80 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG ,Scab 80 WG idr.

Slika: Začetna znamenja okužbe z jablanovim škrlupom na listju (foto arhiv KIS)

Za zatiranje jablanove pepelovke sicer uporabite pripravke na osnovi močljivega žvepla. Kjer
imate več težav z obvladovanjem omenjene bolezni, pa svetujemo uporabo pripravkov s
sistemičnim delovanjem kot so Luna experience, Stroby WG, Zato, Zato plus, Tercel, Topas
100 EC, Topaze, Sercadis ali Sercadis plus (slednja dva delujeta tudi proti jablanovem
škrlupu).
Še naprej je potrebno spremljati tudi ulove metuljev jabolčnega zavijača na feromonske
vabe. V primeru preseganja praga škodljivosti ( 5-7 metuljev/teden) je priporočljivo opraviti
škropljenje z insekticidi kot so: Imidan 50 WG, Delegate, Laser plus ali Mospilan 20 SG (v
primeru sočasnega zatiranja listnih uši). Kjer naleta metuljev ne spremljate s feromonskimi
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vabami, je ponoven nanos insekticida priporočljivo opraviti po 14 dneh od prejšnjega
škropljenja.
V ekoloških nasadih za varstvo pred škrlupom in pepelovko opravite škropljenje z žvepleno
apneno brozgo (pripravek Curatio). Za zatiranje gosenic jabolčnega zavijača lahko uporabite
pripravek Madex max, Carpovirusine ali Laser plus. Slednji poleg jabolčnega zavijača dobro
zatira tudi gosenice drugih škodljivih zavijačev. Za zatiranje drugih vrst škodljivih gosenic
lahko uporabite tudi pripravke kot so Agree, Lepinox plus ali Delfin WG.
Insekticidi so nevarni za čebele, zato jih uporabite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so
čebele v panjih. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast! Pri izbiri FFS upoštevajte
pravila antirezistentne strategije in bodite pozorni na največje dovoljeno število rab
posameznih pripravkov.
Pripravil: Primož Žigon
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