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OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV
Datum: 1. 8. 2012

Številka: 15

Od 18.7. do 1.8. je padlo v severovzhodni Sloveniji od 30,2 l/m2 do 76 l/m2. Padavine so se
pojavljale v obliki lokalnih neviht, ponekod tudi s točo. Padavine so povzročile spiranje škropilne
obloge. Za naslednje škropljenje proti jablanovemu škrlupu, ki ga je potrebno opraviti pred
napovedanimi padavinami, priporočamo pripravke, ki so bili navedeni v predhodnih obvestilih, to
so kontaktni ali površinski fungicidi iz skupine ditiokarbamatov: (a.s.) mankozeb (Dithane Dg
neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M 45), a.s.
metiram (Polyram DF), propineb (Antracol, Antracol WG 70) ali tiram (Thiram 80 WG) ali
Merpan 80 WDG ali Merpan 50 WP v priporočenih odmerkih. Pri izbiri posameznih pripravkov
upoštevajte karenčno dobo pripravkov.
Presledki med škropljenji so lahko dolgi do 14 dni, pri tem moramo spremljati vremensko napoved
(opraviti škropljenje pred obilnim dežjem) ter upoštevati količino padavin glede spiranja kontaktne
obloge. V primeru, da je po opravljenem škropljenju padlo 20-30 mm padavin smatramo, da je
potrebno škropljenje pred naslednjimi napovedanimi padavinami ponoviti.
Pri izbiri posameznega pripravka upoštevajte omejitve glede skupnega števila škropljenj, ki so
navedena v navodilih za uporabo oz. v tehnoloških navodilih integrirane pridelave.
V primeru toče priporočamo uporabo pripravka Merpan 80 WDG. V nasadih okuženih s
hruševim ožigom pa priporočamo tudi dodajanje bakrovega pripravka Cuprablau Z v
koncentraciji 0,06%.
Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonske vabe, kakor tudi v insektariju so bili v zadnji
dekadi julija veliki, prav tako smo ugotovili intenzivno odlaganje jajčec v insektariju. V tistih
nasadih, kjer je od zadnje uporabe insekticida minilo 14 dni ali več, je mogoče proti jabolčnemu
zavijaču uporabiti naslednje pripravke: Affirm, Mimic, Runner 240 SC, Calypso SC 480,
Mospilan ali Pyrinex 25 CS.
Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za
uporabo, zaradi strupenosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od
voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, strupenih za čebele, je potrebno cvetočo
podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem času, ko so čebele v panjih.
JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

