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135. OBVESTILO ZA VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 26.08.2016 15:54 - Zaključeno
Pri zgodnjih sortah jablan ('Gala' in 'Elstar') poteka obiranje pridelka za hlajenje od 22.08.2016 dalje. Termin začetka
spravila pridelka za sorto 'Zlati delišes' in 'Jonagold' se na najtoplejših legah predvideva od 10., oz. 12.09.2016. Obiranje
poznih sort se obeta v začetku tretje dekade ('Idared') in zadnje dni ('Breaburn') meseca septembra. Hruške sorte
'Viljamovka se za hlajenje obira od 20.08.2016. Približuje se tudi termin za začetek spravila sorte 'Konferans'.
Za zaključna tretiranja srednje poznih in poznih sort pred skladiščnimi boleznimi pridejo v poštev pripravki s kratko
varnostno dobo: LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha; karenca 14 dni; tretiranje na 7 dni), BELLIS (0,8 kg/ha; karenca 7 dni; tretiranje 2×
zaporedoma na 7 – 12 dni: zadnji nanos 7 dni pred obiranjem) ali GEOXE (0,45 kg/ha; karenca 3 dni; tretiranje 2×; zadnji nanos 3 dni
pred obiranjem).
Zaščito najpoznejših sort pred okužbami z jablanovim in hruševim škrlupom ter skladiščnimi boleznimi lahko ob upoštevanju
iztekajoče karence v teh dneh opravite tudi še s: SCAB 80 WG (1,9 kg/ha) in SCAB 480 SC (3,13 l/ha; oba karenca: 21 dni) ali tiram:
ZATO 50 WG (le jablana; 150 g/ha; karenca: 21 dni; tretiranje 35 in 21 dni pred obiranjem), FLINT (le jablana; 150 g/ha; karenca: 21 dni;
tretiranje 35 in 21 dni pred obiranjem).
V ekološki pridelavi je za zmanjševanje okužb z mušjo pegavostjo, škrlupom in listnimi pegavostmi še vedno smiselna uporaba
pripravka VITISAN (2,5 kg/ha na meter višine krošnje; karenca 1 dan)
Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe
insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne
letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.
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