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Obilne padavine v preteklem tednu so omogočale več močnih okužb z jablanovim škrlupom ter drugimi glivičnimi
povzročitelji bolezni. Fungicidna obloga je bila povsod sprana, zato je bilo potrebno škropljenje čimprej ponovi . V
nadaljevanju tedna je napovedano toplejše in bolj suho vreme, z možnostjo posameznih ploh in neviht. Sadjarjem
priporočamo, da nadaljujete s preven vnim pristopom varstva sadnega drevja pred škrlupom in nasade poškropite
pred napovedanimi obilnejšimi padavinami. Domneva se, da je fungicidna obloga sprana v primeru, če skupno pade
več kot 25 mm dežja. Svetujemo uporabo pripravkov na osnovi ak vne snovi kaptan kot so Merpan 80 W DG, Orthocide 80 WG, Scab
80 WG, Scab 480 SC,lahko pa uporabite tudi katerega od drugih pripravkov z do kalnim načinom delovanja 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, Curatio-žvepleno apnena brozga ali Vitisan, slednja sta dovoljena tudi v ekološki pridelavi.
V primeru pojava neurij s točo, ki bi poškodovala nasade, dajte prednost uporabi pripravkom na osnovi kaptana.
Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo, da plesnive poganjke izrezujete in odstranjujete iz nasadov. Škropilni brozgi
dodajte enega izmed žveplovih fungicidov. V nasadih kjer imate težave z obvladovanjem jablanove pepelovke pa lahko uporabite tudi
katerega izmed sistemičnih pripravkov kot so Stroby WG, Zato 50 WG, Flint, Sercadis, Sercadis plus, Tercel, Luna experience,
Topaze ali Topas 100 EC. Našteti pripravki delujejo tudi proti jablanovemu škrlupu.
Jabolčni zavijač
Višje temperature v času sončnega zahoda (nad 15°C ob 21:30) so ugodne za parjenje in odlaganje jajčec jabolčnega zavijača.
Sadjarjem svetujemo pozorno spremljanje ulovov na feromonske vabe in temperatur na posamezni lokaciji nasada. Kjer bodo večerne
temperaturne več dni zapored presegale 15 ⁰C, bo potrebno izves zatrianje škodljivca. Za prvo škorpljenje sta primerna pripravka
Harpun ali Insegar 25 WG, ki kažeta delovanje na jajčeca in morata bi nanešena pred odlaganjem jajčec. Škropljenje opravite le, če
sta izpolnjena oba pogoja; pozorno spremljajte vremenske razmere in ulove na feromonske vabe.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov! Pred škropljenjem pokosite cvetočo podrast!
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