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.

Komunikat sadowniczy SKS 2 2016-03-24
PARCH JABŁONI
Z obserwacji zarodników workowych parcha jabłoni wynika, że nie są one jeszcze gotowe do wysiewu.
Zapowiadane ocieplenie w okresie świąt może zmienić tę sytuację. Jeśli do tego czasu otworzą się pąki i
pokaże się zielona tkanka wskazane będzie wykonanie zabiegu zapobiegawczego przed spodziewanym
deszczem. Do tego celu zalecamy zastosowanie preparatu miedziowego:
Copper Max NEW 50 WP lub Miedzian 50 WP, w dawce 1,5 kg/ha.

CHOROBY KORY I DREWNA
Sady po formowaniu koron, zagrożone chorobami kory i drewna, należy zabezpieczyć preparatem
Topsin M 500 SC w dawce 1,5 l/ha.

ZWALCZANIE RAKA BAKTERYJNEGO DRZEW PESTKOWYCH
W okresie nabrzmiewania pąków drzew pestkowych należy wykonać zabieg przeciwko rakowi
bakteryjnemu stosując jeden z produktów miedziowych, np.: Copper Max NEW 50 WP w dawce 1,5-2
kg/ha.

MIODÓWKA GRUSZOWA
Kiedy temperatura w ciągu dwóch kolejnych dni osiągnie około 12-15˚C dorosłe osobniki miodówek na
gruszach rozpoczynają swoją aktywność. W takich warunkach sadownicy na zachodzie rozpoczynają
zwalczanie. Pierwsze dwa zabiegi bazują na olejach mineralnych:
 pierwszy: 10 l/ha oleju + 5 kg/ha siarki zanim pojawią się pierwsze zielone tkanki.
 drugi zabieg gdy pojawią się zielone tkanki: 10 l/ha oleju mineralnego z dodatkiem pyretroidu
Ważne jest aby rośliny były możliwie jak najdokładniej pokryte cieczą roboczą.

KWIECIAK JABŁKOWIEC
W sadach gdzie szkodnik stanowił problem w poprzednim sezonie należy wykonać lustrację na jego
obecność. Kwieciak jest aktywny w temperaturze powyżej 15°C i w takich warunkach należy
przeprowadzić lustracje oraz ewentualne zwalczanie jednym z zarejestrowanych pyretroidów.

SKS 1 Parch jabłoni: Copper Max 1,5 kg; Choroby kory i drewna: Topsin 1,5 l; Rak bakteryjny pestkowych: Copper
Max NEW 2 kg; Miodówka gruszowa: pyretroid; Kwieciak jabłkowiec: pyretroid
http://zzowarka.pl/download/SKS_2_2016.pdf

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.

