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Večina sort jablan in hrušk je že odcvetela, jablane, ki so nekoliko poznejše v razvoju in sadovnjaki v hladnejših legah
pa so še v polnem cvetenju. Sadjarjem priporočamo, da nadaljujete s preven vnim varstvom drevja pred škrlupom z
enim izmed dotikalnih pripravkov kot so Antracol, Antracol WG 70, Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan pro, Dithane
DG Neotec, Dithane M-45, Manﬁl 75 WG, Manﬁl Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG, Pinozeb M-45,
Polyram DF, Thiram 80 WG, Merpan 80 W DG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SCali Curatio-žvepleno
apnena brozga. V primeru napovedi dalj časa trajajočega deževnega vremena je poleg do kalnih pripravkov v tem času priporočljiva
uporaba sistemično delujočih fungicidov kot so Chorus, Mythos, Pyrus 400 SC,Scala in Faban ali triazolnih pripravkov, kot so Difcor
250 EC, Duaxo concentrat, Mavita 250 ECin Score 250 EC. Omenjenim pripravkom je vedno potrebno doda sredstvo z do kalnim
načinom delovanja. Škropljenje je potrebno ponovi , ko skupno pade več kot 25 mm dežja, saj takšna količina padavin spere
fungicidno oblogo. Med cvetenjem odsvetujemo rabo pripravkov na osnovi a.s. kaptan ali dodin.
Toplejše vreme je ugodno tudi za širjenje jablanove pepelovke, zato priporočamo, da za varstvo jablan pred to boleznijo škropilni
brozgi dodate žveplov pripravek. V nasadih, kjer imate težave z obvladovanjem te bolezni lahko uporabite sredstva kot so Luna
experience, Stroby WG, Flint, Zato 50 WG, Tercel, Sercadis ali Sercadis plus. Vsi našte pripravki podobno kot pripravki na osnovi
a.s. tebukonazol zatirajo jablanovo pepelovko kot tudi jablanov škrlup.

Če so jablanovi in hruševi nasadi že popolnoma odcveteli lahko začnete z za ranjem škodljivcev kot so jabolčna grizlica, listne uši,
mokasta jablanova uš, krvava uš, rdeča sadna pršica, navadna pršica, hruševa rjasta pršica, bolšice ipd. Za za ranje škodljivcev v
jablanovih in hruševih nasadih lahko uporabite enega izmed pripravkov kot je Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Movento SC 100,
Teppeki, Pirimor 50 WG ali Neemazal – T/S. Slednji je primeren tudi v ekološki pridelavi jabolk.
Našte pripravki so nevarni za čebele zato jih uporabite le, če je sadno drevje že popolnoma odcvetelo (venčni lis so že
odpadli)! Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast! Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih
pripravkov!
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