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Škrlup
Pozne sorte jablan še vedno škropimo proti jablanovem škrlupu .
Za njegovo obvladovanje priporočamo uporabo kontaktnih fungicidov v predpisanih koncentracijah.
Za zadnja škropljenja so priporočljivi predvsem sredstva, ki hkrati zmanjšujejo gnitje plodov. Posebej za te
namene je registriran pripravek EUPAREN MULTI WP 50.

Pazite na karenco uporabljenih sredstev in škropljenje ter izbor sredstev prilagodite času zorenja posameznih
sort jabolk.
OBIRANJE JABOLK
Rezultati spremljanja dozorelosti kažejo, da je letošnja letina kasnejša od lanske za približno teden dni.
Na Vipavskem in v Istri je čas za obiranje sort Jonagold, Zlati delišes in Melrose. V naslednjem tednu bo čas za začetek
obiranja Idareda.
Na območju Divače – Kozine je čas za začetek obiranja Jonagolda, ki je dovolj obarvan. Zorenje jabolk v višje ležečih nasadih
je poznejše za 7 – 10 dni.
Na Tolminskem je v dolini čas za začetek obiranja Zlatega delišesa in dovolj obarvanega Jonagolda.
V Brkinih je čas za obiranje Elstarja in Gale. Z ostalimi sortami je potrebno še počakati pravo zrelost.
Navedeni termini so okvirni in veljajo za dolgo skladiščenje. Za takojšnjo porabo se lahko obira nekoliko kasneje. Ker so med
posameznimi legami lahko precejšnje razlike in je v veliki meri zrelost odvisna tudi od obloženosti dreves ter starosti nasada,
je za natančnejšo določitev roka obiranja za posamezen nasad potrebno narediti vsaj škrobni test.

Hrušev ožig
Zaradi nevarnosti pojava hruševega ožiga priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter
da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v
Novi Gorici (tel. 3351200).
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