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
Prognozowane na weekend opady mogą przynieść najsilniejszą w tym sezonie infekcję parcha
jabłoni. Jeśli nie wykonano zabiegu zabezpieczającego zalecamy wykonanie zabiegu
zapobiegawczego preparatem Delan w dawce 0,5 kg/ha lub innym produktem opartym na
kaptanie lub mankozebie.
Dodanie do zabiegu 2-3 l/ha preparatu fosforynowego np. Prevent P indukuje naturalną
odporność drzew co znacząco podnosi efektywność ochrony. Nawozy fosforynowe zalecamy
stosować jako dodatek do zabiegów zapobiegawczych.
MĄCZNIAK JABŁONI
Zalecamy usunięcie porażonych w ubiegłym sezonie pędów dopóki nie są jeszcze osłonięte
liśćmi. Najlepsze działanie ograniczające mączniaka jabłoni wykazują: Tercel, Vision,
Kaptan Plus, Flint Plus, Topas i Zato.
SZARA PLEŚŃ
W sadach jabłoniowych należy w fazie pełni kwitnienia oraz w okresie opadania płatków
kwiatowych wykonać zabieg jednym z preparatów zwalczających szarą pleśń. Zalecamy
wykonać zabieg jednym z preparatów: Mythos lub Thiram Granuflo 80 WG 3 kg/ha
Zabieg preparatem Mythos należy wykonać w mieszaninie z jednym z preparatów
kontaktowych (np. Delan, Kaptan, Captan).
MIODÓWKA GRUSZOWA
Po stwierdzeniu w sadzie dużej liczebności larw należy po kwitnieniu wykonać zabieg
preparatami Acaramik, Apacz lub Movento. Movento zwalcza również skorupiki oraz
pryszczarki.
KWIECIAK NA GRUSZACH
Jeżeli populacja kwieciaka przekracza próg ekonomicznej szkodliwości należy zastosować jeden
z pyretroidów: Sherpa lub Karate Zeon.
NAWOŻENIE DOLISTNE SADÓW
Na kwitnących odmianach jabłoni należy stosować nawozy bogate w azot, bor i mangan.
Polecamy nawóz FruitAkademia na kwitnienie.
Do cieczy użytkowej również warto dodać preparat aminokwasowy (np. Megafol).
W sadach pestkowych nawożenie dolistne należy wstrzymać na okres kwitnienia.
WZMOCNIENIE KONDYCJI LIŚCI
Na wielu kwaterach jabłoni oraz grusz występują problemy z jakością liści. 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 2,5 l/ha + OptiMikro 2-3 kg/ha.
Zabieg należy powtórzyć po 7-10 dniach.

