VARSTVO PEČKARJEV

1.8.2022

V nasadih zgodnjih sort jablan, se sezona rednih škropljenj proti povzročiteljem bolezni in škodljivcem
postopoma končuje. Pri zaključnih škropljenjih lahko za varstvo pred poznim škrlupom in drugimi
skladiščnimi boleznimi uporabite naslednje pripravke: Bellis (7 dni karence), Geoxe (3 dni), Pomax (5
dni), Luna Experience (14 dni), Switch (3 dni). Uporabite lahko tudi pripravek na osnovi
mikroorganizmov Amylo-X (brez karence) ali pripravka na osnovi kalijevega hidrogenkarbonata kot
sta Karbicure (1 dan) in Vitisan (1 dan).

Slika 1: Grenka gniloba na plodovih jablane (foto arhiv KIS)

Pri sortah, ki dozorevajo pozneje (Idared, Braeburn, Fuji ipd.), je v avgustu še vedno priporočljivo
opraviti škropljenje s pripravki na osnovi kaptana kot so Zato plus (35 dni karence), Zato 50 WG (21
dni), Merpan 80 WDG (28 dni), Orthocide 80 WG (28 dni), Scab 80 WG /480 SC (21 dni) ali Luna Care
(28 dni). Uporaba slednje ni dovoljena na sorti zlati delišes in njegovih varietetah.
V nasadih, kjer ni prisotnih peg škrlupa še naprej obnavljajte fungicidno oblogo v presledkih 10 do 14
dni. Natančnejše termine škropljenj prilagodite količini padavin in napovedanim vremenskim
razmeram.
Na opazovanih lokacijah so ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača relativno majhni. Sadjarjem
svetujemo, da ukrepanje prilagodite stanju v nasadu. Prag škodljivosti je presežen v primeru, da se na
eno feromonsko vabo ujame 5 do 7 metuljev/teden ali, da je ob pregledu črvivih več kot 1 % plodičev
(potrebno je pregledati vsa 1000 plodičev/sorto). V primeru preseganja pragov škodljivosti svetujemo
uporabo pripravkov s krajšo karenčno dobo kot so Affirm, Affirm opti, Delegate 250 WG ali Laser
plus.
Trenutne vremenske razmere zelo ustrezajo razvoju različnih vrst fitofagnih pršic. V določenih
sadovnjakih opažamo pojav simptomov (poškodb) na listih, ki so posledica prerazmnožitve nekaterih
vrst pršic, zlasti navadne in rdeče sadne pršice ter po nekod tudi rjaste pršice. Ukrepate lahko z enim
izmed registriranih akaricidov kot so Kanemite SC Vertimec PRO, Shirudo ali Milbeknock.
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Slika 2: Drobne, razbarvane pege kot posledica prehranjevanja pršic (foto: arhiv KIS).

Pri varstvu zgodnjih sort jablan 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!
Pripravil: David Snoj, Kmetijski inštitut Slovenije
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