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Za preprečevanje okužb in širjenja glivičnih bolezni, v nasadih pečkatih vrst sadja svetujemo redna,
preventivna škropljenja, ki jih izvajajte v približno dvotedenskih razmikih. V kolikor so na listih
prisotne pege škrlupa poskrbite, da bodo listi in plodovi stalno zaščiteni. Pogostost škropljenj
prilagodite padavinam in vremenski napovedi. Za varstvo jablan je v tem času primerna uporaba
kontaktnih pripravkov na osnovi aktivne snovi kaptan kot so Merpan 80 WDG, Captan 80 WG,
Merplus, Ortocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC. Naštete pripravke uporabite tudi v primeru
neurij s točo, saj delno vplivajo na preprečevanje gnitja poškodovanih plodov. V kolikor jih imate še
na zalogi, je pri zgodaj zorečih sortah, smiselno uporabiti pripravke s trifloksistobinom kot sta Zato 50
WG in Zato plus, ki preprečujejo razvoj poznega škrlupa in drugih skladiščnih bolezni na plodovih.

Slika 1 in 2: Močne okužbe listja s povzročitelji listnih pegavosti lahko povzročijo prezgodnjo defoliacijo kar
negativno vpliva na prehranjanost dreves v prihodnji rastni dobi (Foto: Arhiv KIS)

V ekoloških nasadih lahko proti listnimi pegavostim in škrlupu uporabite tudi žvepleno apneno b
rozgo Curatio ter pripravek Vitisan.
Glede na številčnost ulovov jabolčnega zavijača sklepamo, da smo v polnem naletu druge generacije
škodljivca. Škropljenje opravite v primeru, da ulovi metuljev na feromonske vabe presegajo prag
škodljivosti, ki za drugi rod škodljivca znaša 5-7 metuljev/ ploščo/ teden in je od zadnjega škropljenja
minilo vsaj 14 dni. Ustrezna je izbira enega izmed insekticidov s krajšo karenčno dobo kot so Affirm,
Affirm opti, Delegate 250 WG ali Laser plus. V nasadih kjer imate težav z ušmi, lahko še vedno
uporabite pripravek Mospilan 20 SG. Ekološki pridelovalci lahko uporabite pripravke: Madex max,
Carpovirusine in Laser plus.
V obdobju suhega in toplega vremena prihaja v nasadih do prerazmnožitev fitofagnih pršic, zlasti
navadne pršice in rdeče sadne pršice. Ob preseganju pragov škodljivosti lahko proti njim ukrepate z
uporabo registriranih akaricidov kot so Vertimec PRO, Shirudo, Milbeknock, Kanemite SC.
Pri varstvu zgodnjih sort jabolk bodite pozorni na karenčne dobe pripravkov! Pred škropljenjem z
insekticidi odstranite cvetočo podrast in škropljenje opravite zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so
čebele v panjih!
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