System Komunikatów Sadowniczych – SKS –zalecenia agrotechniczne i ochrony roślin opracowane przez
Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego Warka Sp. z o.o., w oparciu o program doradczy FRUIT AKADEMIA.
System SKS realizowany jest przy współudziale władz samorządowych gmin: Belsk Duży, Błędów, Goszczyn,
GóraKalwaria, Grójec, Jasieniec, Magnuszew, Mogielnica, Chynów, Pniewy, Sadkowice, Tarczyn, Warka, Wilga.
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PARCH JABŁONI
Zalecamy kontynuowanie systematycznego (co 5-7 dni) zabezpieczania młodych przyrostów oraz zawiązków
preparatami kontaktowymi (Delan, Kaptan).

OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA
W ciągu najbliższych dni (najpóźniej do 18 czerwca) należy wykonać zabieg zwalczający owocówkę jabłkóweczkę w
fazie „czarnej główki”. Należy zastosować jeden z poniższych produktów:
preparaty zwalczające owocówkę jabłkóweczkę oraz zwójki liściowe (produkty z tej grupy wykazują najdłuższe
działanie na owocówkę i dlatego ich stosowanie jest najbardziej uzasadnione):
Coragen 200 SC w dawce 0,175 ml/ha
Runner 240 SC w dawce 0,4 l/ha
Steward 30 WG w dawce 0,2 kg/ha
Affirm 095 SG w dawce 2,5 kg/ha
lub preparaty zwalczające owocówkę jabłkóweczkę, zwójki liściowe, a także mszyce:
Calypso 480 SC w dawce 0,2 l/ha
Mospilan 20 SP w dawce 0,2 kg/ha
Reldan 225 EC w dawce 2,25 l/ha (preparat nieselektywny)
względnie preparaty z grupy pyretroidów (zwalczają również mszyce, ale należy podkreślić, że nie są selektywne, a
w wysokich temperaturach mają krótkotrwałe działanie):
Sherpa 100 EC w dawce 0,45 l/ha;
Fastac 100 EC w dawce 0,18 l/ha.

DOKARMIANIE DOLISTNE
Zalecamy zwrócić szczególną uwagę na dokarmianie dolistne drzew owocowych. Szczególnie w miejscach gdzie
długo utrzymywała się woda (podtopienia) liście są w bardzo słabej kondycji. Liście i ich kondycja bezpośrednio
wpływają na jakość owoców oraz ilość wiązanych pąków kwiatowych na następny sezon.
Aby poprawić jakość liści należy wykonać zabieg stosując mieszaninę produktu aminokwasowego oraz nawozu
mikroelementowego bogatego w magnez i żelazo. Proponujemy preparaty:
Megafol w dawce 2,5 l/ha + OptiMikro w dawce 2-3 kg/ha.
Zabieg należy powtórzyć po 7-10 dniach.
W przypadku jabłoni i gruszy zalecamy również zastosować dodatkowy zabieg nawozem zawierającym magnez
oraz azot np. FruitAkademia na wzrost owoców I w dawce 8 kg/ha.

OGRANICZANIE OPADANIA LIŚCI NA ODMIANIE GOLDEN DELICIOUS
W obecnym sezonie na odmianie Golden Delicious oraz na części odmian od niej pochodzących można
zaobserwować wyjątkowo silny opad liści (tzw. opadzina). Specyficzne warunki pogodowe w tym sezonie sprzyjały
nasileniu tego zjawiska. Preparaty zawierające mankozeb wyraźnie wpływają na ograniczenie opadania liści (2 – 3
zabiegi). Również dodatkowe zabiegi dolistne preparatami zawierającymi magnez oraz mangan wpływają na
ograniczenie tego zjawiska. Zalecamy zastosować co najmniej dwa zabiegi jednym z nawozów:
OptiMikro w dawce 5 kg/ha
Magnitech w dawce 5 l/ha
Siarczan magnezu w dawce 7 kg/ha (zawiera tylko magnez).

