APRÍL
ZO SZZ v Ždani upozorňuje priateľov záhradkárov na vhodný termín chemického
ošetrenia niektorých ovocných drevín.
Predjarný postrek proti prezimujúcim škodcom sa aplikuje na ovocné dreviny
vždy až po vypučaní, ale najneskôr tesne pred ich rozkvitnutím. Tento postrek treba
aplikovať za bezvetria, a vtedy, keď aspoň tri dni po sebe je teplota vzduchu nad 15 st.
C. Prípravky sú na báze oleja a insekticídnej zložky - Mospilan 20 SP.
Po ošetrení ovocných stromov proti prezimujúcim škodcom pokračujeme
v ošetrení marhúľ a višní proti moníliovej spále. Termín aplikácie postreku je vždy
začiatok kvitnutia a keď je asi 20% rozkvitnutých kvetov a koniec kvitnutia asi 80%
odkvitnutých kvetov, v prípade daždivého počasia aplikovať hneď po daždi, prípravkami:
Sporgon 50 WP, Signum, Horizon 250 EW, Prolectus.
Piliarka slivková je pôvodcom skorej červivosti sliviek. Významne znižuje úrodu.
Na ňu stačí jediný postrek, ak sa stromy sliviek ošetria pri dokvitaní, alebo ihneď po
odkvitnutí. Môžeme použiť prípravky proti cicavým a žravým škodcom: Decis EW 50,
Reldan 22, alebo Spintor.
Významne pomôžu aj lepové pásy na kmeni stromu, a to aj čerešniam a višniam.
Múčnatka jabloňová sa objavuje skoro na jar. Zbadáme ju ako múčnatý povlak
na koncoch lístkov a listových ružiciach. Musíme ju zo stromu odstrániť a citlivé odrody
aj chemicky ošetriť. Môžeme použiť prípravok Kumulus.
Prvý preventívny postrek sa robí krátko po vypučaní a druhý tesne pred kvitnutím
stromov. Ošetrujeme aj po odkvitnutí v 10 až 14 dňových intervaloch, dovtedy, kým
pretrváva daždivé počasie. Ak použijeme prípravky: Topas, alebo Zato 50 WG,
zasiahneme nielen proti múčnatke, ale aj proti chrastavosti jabloní a hrušiek.
Ošetrujeme za daždivého počasia aj dvakrát.
V suchom počasí ošetrujeme už iba proti múčnatke dostupnými prípravkami.
Ošetrujeme aj broskyne a nektarinky - postrek proti kučeravosti listov a monílii.
Pred pučaním použijeme prípravky meďnaté: Champión 50WP, Cuproxat SC... a sírnatý
prípravok: Sulka. Po vypučaní, ak je daždivé počasie, najneskôr pred kvitnutím, už len
organický fungicídny prípravok: Signum.
Ošetrujeme aj náchylné odrody egreša proti Americkej múčnatke prípravkom
Sulfurus...
Hlavné zásady pri aplikovaní postrekov. Vyhýbame sa priameho zásahu
postrekov do otvorených kvetov rastlín počas najväčšieho tepla cez deň.
Striekame buď skoro ráno, alebo neskôr večer, aby sme neuškodili pri opeľovaní kvetov
včelám a inému užitočnému hmyzu.
Dodržiavaním týchto zásad pomôžeme prírode – rastlinám ale aj sebe pri
dopestovaní zdravého ovocia a zeleniny.
Ak budeme v tomto mesiaci aplikovať ochranné prostriedky, významne
ovplyvníme zdravotný stav ovocných stromov, ale aj nasledujúcu úrodu.
Výbor ZO SZZ v Ždani

