
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i 
informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu 
wskazanych na etykiecie. 

 

SYSTEM KOMUNIKATÓW SADOWNICZYCH 
 

KOMUNIKAT SKS 5 2018-04-23 
 
UPRAWY ZIARNKOWE: jabłoń, grusza 
 
PARCH JABŁONI 
Uwaga jeżeli potwierdzą się prognozy pogody to od poniedziałku po południu możliwe są opady deszczu i pierwsze 
znaczące wysiewy zarodników workowych w tym sezonie. W niektórych rejonach mogą mieć one postać 
intensywnych opadów burzowych. Dlatego w najbliższym czasie polecamy wykonanie zabiegu zapobiegawczego. 
Jednym z lepszych rozwiązań na ten moment są produkty Delan 700 WG (0,7 kg/ha) lub Delan Pro (2,5 l/ha). 
Środki zawierające ditianon doskonale pokrywają tkankę roślinną i zabezpieczają ją na długi czas. Dla wydłużenia 
działania w niższych temperaturach i zabezpieczenia tkanek również od wewnątrz można zastosować łącznie 
produkt Delan 700 WG (0,5 kg/ha) i Batalion 450 SC (1 L/ha). 
 

MĄCZNIAK JABŁONI 
Coraz więcej sygnałów z kraju dociera o dużej presji ze strony mączniaka. Dla przypomnienia zgodnie z zaleceniami 
z poprzednich komunikatów SKS  proponujemy użycie produktu Kendo 50 EW w dawce 0,4 l/ha lub Fontelis 200 
SC w dawce 0,5 l/ha. Drugi z produktów wykazuje również działanie zapobiegawcze i interwencyjne w stosunku do 
parcha jabłoni dzięki czemu użycie tego środka byłoby uzasadnione w przypadku jednoczesnego zwalczania obu 
chorób grzybowych zwłaszcza w obliczu spodziewanego na poniedziałek zagrożenia ze strony parcha jabłoni. 

 
ZWÓJKI LIŚCIOWE i MSZYCE 
W sadach w których obserwuje się pojawienie gąsienic zwójek liściowych lub mszyc konieczne będzie 
zastosowanie odpowiednio produktu Runner 240 SC w dawce 0,4 l/h (zwójki) oraz Mospilan 20 SP w dawce 
0,125 kg/ha lub Apis 200 SE 0,125 l /ha (mszyce). W sadzach jest już bardzo dużo owadów pożytecznych m.in. 
pszczół dlatego należy stosować środki o selektywnym działaniu najlepiej późnym wieczorem po oblocie owadów 
zapylających. 
 

PRZĘDZIOREK OWOCOWIEC 
W sadach gdzie stwierdzono obecność przędziorków i został przekroczony próg szkodliwości (3 formy ruchome w 
próbie 200 liści, po jednej rozecie z 40 losowo wybranych drzew), należy wykonać zabieg zwalczający preparatem, 
np. Ortus 05 SC w dawce 1,25-1,5l/ha, produkt ten należy do grupy (Inchibitorów mitochondrialnego transportu 
elektronów) – zwalcza wszystkie ruchome stadia roztoczy. 
 
 

POPRAWA ZAWIĄZYWANIA 
Zastosowanie GA4+7 w początkowym okresie kwitnienia, w znacznym stopniu wydłuża żywotność komórek 
jajowych, zwiększając szanse na zapłodnienie. Taki zabieg jest szczególnie waży dla odmian z grupy Jonagolda - 
pierwszy oprysk należy wykonać na późny różowy pąk, gdy pierwsze kwiaty królewskie zaczynają się rozwijać, 
zabieg  GA4/7 Novagib 010 SL (1% substancji aktywnej) w dawce 0,5 litra. Oprysk należy powtórzyć przy bardzo 
słabym kwitnieniu. Zabieg ten należy wykonać w temperaturze powyżej 16oC.  
 

 
 
SKS 5 2018 Parch zabezpieczająco:  Delan 0,7kg / Delan Pro 2,5L, ewentualnie Delan 0,5kg + Batalion 1L, Maczniak: Kendo 0,4L / Fontelis 
0,5L Zwojki: Runner 0,4L Mszyce: Apis 0,125L Przedziorki: Ortus 05SC 1,5L Poprawa zawiązywania: Novagib 0,5L   
www.fruitakademia.pl/wp-content/uploads/2018/03/SKS_5_2018.pdf 
 
 


