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VARSTVO JABLAN IN HRUŠK
Pridelovalcem jabolk in hrušk svetujemo, da v nasadih ob odpadanju listja poskrbite za preventivno varstvo
ran, ki nastanejo ob defoliaciji in drugih poškodbah na skorji.
Za zmanjšanje možnosti okužb lesa z glivičnimi (jablanov rak, gniloba koreninskega vratu,…) in bakterijskimi
obolenji (hrušev ožig) svetujemo ob začetku odpadanja listja uporabo bakrovih pripravkov. Njihova uporaba
bo znižala tudi infekcijski potencial jablanovega in hruševega škrlupa. Izbirate lahko med pripravki:
CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha; proti jablanovemu škrlupu), CUPRABLAU Z 35 WG (za zatiranje
jablanovega škrlupa v odmerku 3 kg/ha, oz. gnilobe koreninskega vratu: tretiranje posamičnih okuženih dreves
v odmerku 15-35 g na 100 l vode, ob porabi od 0,1 do 0,15 l vode na drevo), CUPRABLAU Z ULTRA WP
(2,5 kg/ha; proti jablanovemu škrlupu) ali NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha; le proti jablanovemu raku).
Z dodajanjem UREE (20 kg/ha; 2 % raztopina) boste odpadanje in razgradnjo listja še pospešili.
Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.
Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.
OBVESTILO ZA VARSTVO KOŠČIČARJEV
V jesenskem času so koščičarji izpostavljeni številnim glivičnim okužbam.
V nasadih breskev in nektarin priporočamo varstvo pred breskovo kodravostjo z uporabo bakrovih
pripravkov. Tretiranje opravite, ko odpade večina listja. S tem popolnite zaščito lesa pred glivičnimi in
bakterijskim obolenji. Izbirate lahko med: CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), CUPRABLAU Z ULTRA WP
(1,8 kg/ha) ali NORDOX 75 WG (2 kg/ha).
Varstvo pred ostalimi povzročitelji bolezni koščičastih sadnih vrst (breskev, marelica, češnja, sliva), kot so
listne luknjičavosti, monilijska obolenja, listne pegavosti in ožigi, lahko opravite tudi s CUPRABLAU Z 35
WG (2 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (2 kg/ha), CHAMPION 50 WG (2-3 kg/ha, le za marelico, češnjo in
slivo) ali BADGE WG (3,5 kg/ha).
Pri izvedbi nanosa priporočamo večjo porabo vode.
Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.
Uporaba bakrovih pripravkov pri prenizkih temperaturah lahko povzroči fitotoksičnost.
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