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VARSTVO JABLAN
Pečkate sadne vrste so po razvoju na stopnji odpiranja brstov: vidne so že konice zelenih listkov. Zgodnje sorte
pa so v stadiju mišjega ušesca (53-54 po lestvici BBCH).
Za preventivno zaščito pred jablanovim škrlupom poskrbite s pripravki na osnovi bakra. Tretiranje s tovrstnimi
sredstvi je priporočljivo zlasti zaradi širšega fungicidnega in baktericidnega delovanja proti številnim
povzročiteljem bolezni lesa jablane (jablanov rak, gniloba koreninskega vratu,…) in hruške ki nastopajo ob
zimski rezi ter drugih fizičnih poškodbah in hruševemu ožigu. Uporabite lahko: CUPRABLAU Z 35 WP (3,0
kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (3,0 kg/ha), CUPRABLAU Z 50 WP (2,0 kg/ha), CUPRABLAU Z
ULTRA WP (2,5 kg/ha), KOCIDE 2000 (2,0 kg/ha), NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha; proti jablanovemu raku
in hruševemu ožigu), BADGE WG (2,9 kg/ha; proti hruševemu ožigu).
Pri pregledih nasadov na napad jablanovega cvetožera sledimo nekaj dni starim izvrtinam, v katere je hrošček
začel jajčeca odlagati šele pred kratkim. Trenutno smo jajčeca zasledili v 40% brstov. Priporočamo, da v
nasadih oz. predelih nasadov, kjer se škoda pojavlja redno, uporabite IMIDAN 50 WG (1 kg/ha; z drugimi
pripravki ga ne mešamo; s sredstvom lahko na isti površini zoper jablanovega cvetožera tretirate največ enkrat
v eni rastni sezoni; poraba vode je 1000 l/ha). Sredstvo je nevarno za čebele, zato je pred uporabo potrebno
poskrbeti za njihovo varnost. Cvetočo podrast je potrebno odstraniti in ga nanesti v času, ko čebele ne letajo.
Zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev se sme z njim tretirati do najpozneje14 dni pred cvetenjem
jablan. V ekološki pridelavi je zoper jablanovega cvetožera predviden ASSET FIVE (0,96 l/ha ob porabi vode
1500 l/ha), ki je na osnovi piretrinov in je v letu 2019 dobil dovoljenje UVHVVR za nujne primere v zvezi z
varstvom rastlin (v RS ga smejo uporabljati le poklicni pridelovalci jabolk, ki imajo nasade napadene s
škodljivimi organizmi in imajo veljavno potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine; prodaja se neposredno,
samo znanim kupcem in ne sme biti v prosti prodaji). Nanesemo ga v večernem času, ko čebele ne letajo.
Pri izvedbi zaščite upoštevajte, da se sredstvi proti jablanovemu cvetožeru z bakrovimi pripravki ne mešata.
Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.
V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času,
ko čebele ne letajo.
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