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Razvoj jablan in hrušk je zaradi obdobja hladnega in deževnega vremena nekoliko upočasnjen, kljub temu je drevje na
večini območij že doseglo fazo razvoja 72 BBCH (plodiči veliki do 20mm). Nadaljevanje nestanovitnega vremena še
naprej ustvarja ugodne razmere za primarne in tudi sekundarne okužbe z jablanovim škrlupom ter drugimi glivičnimi
povzročitelji bolezni. Sadjarjem priporočamo, da nadaljujete s preven vnim pristopom varstva sadnega drevja pred
škrlupom in nasade poškropite pred napovedanimi padavinami z enim izmed do kalnih pripravkov kot so Antracol,
Antracol WG 70 (pripravka nista več v prodaji, imata dovoljenje za uporabo do 22.6.2019), Avtar 75 NT, Delan 700 WG, Delan pro,
Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manﬁl 75 WG, Manﬁl 80 W P, Manﬁl Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 WG,
Pinozeb M-45, Polyram DF, Merpan 80 W DG, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG, Scab 480 SC,Cura o-žvepleno apnena brozga ali
Vitisan, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.
V nasadih, kjer s preven vnim pristopom varstva niste bili uspešni in na listju opažate pege škrlupa je poleg do kalnih pripravkov
priporočljiva uporaba sistemično delujočih fungicidov kot so Difcor 250 EC, Duaxo concentrat, Mavita 250 EC, Score 250 ECin
Domark 100 EC. Omenjenim pripravkom je zaradi zmanjševanja pojava odpornos 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. V primeru
pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade uporabite pripravek na osnovi A.S. kaptan kot je Merpan 80 W DG, Orthocide 80 WG,
Scab 80 WG ali Scab 480 SC.
Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo, da plesnive poganjke izrezujete in odstranjujete iz nasada. Škropilni brozgi dodajte
enega izmed žveplovih fungicidov.
Priporočamo, da v nasadih še naprej spremljate pojav in razvoj škodljivcev kot so listne uši, krvava uš, bolšice, jabolčna grizlica,
hruševa brstarica, vejičas in ameriški kapar idr. V primeru prerazmnožitve katerega od škodljivcev opravite za ranje z enim izmed
registriranih pripravkov. Za škropljenje z insekticidi priporočamo, da škropilni brozgi dodate močilo.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem pokosite cvetočo podrast!
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