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
Ostatnie opady nie wywołały silnych infekcji, zabiegi zapobiegawcze wykonane w ciągu ostatnich kilku
dni powinny skutecznie przed nimi zabezpieczyć. Zalecamy kontynuowanie ochrony zapobiegawczej
preparatami: Captan, Kaptan Zaw. lub Sadoplon, Thiram Granuflo, Pomarsol Forte, Antracol, Indofil,
Dithane Neo Tec. Opady zapowiadane na najbliższe dni wywołają duże wysiewy zarodników i
prawdopodobnie silną infekcję.

ZARAZA OGNIOWA
Symulacje komputerowe wskazują na wzrastające zagrożenie ze strony zarazy ogniowej, warto
w tym momencie, tzn. zanim dojdzie do infekcji, wykonać zabieg prewencyjny jednym z
zarejestrowanych preparatów miedziowych lub środkiem /Aliette Flash. Doświadczenia
prowadzone w Belgii i Holandii wykazały, że preparaty fosforynowe (Prevent P) mają silne
działanie ograniczające rozprzestrzenianie się zarazy ogniowej.
OWOCNICA JABŁKOWA
W sadach, w których w ubiegłym sezonie były objawy uszkodzeń na owocach wywołanych przez
owocnicę warto wykonać zabieg zwalczający preparatami: Calypso lub Mospilan. Opryskiwać
należy po przekroczeniu progu zagrożenia.
MIODÓWKA GRUSZOWA
Zalecamy wykonanie lustracji i w razie potrzeby wykonanie zabiegu zwalczającego preparatem Acaramik
lub Movento.

MALINA – ZAMIERANIE PĘDÓW
Choroba ta w ostatnich latach czyni w malinach duże spustoszenie. Zalecamy opryskiwanie młodych
przyrostów jednym z preparatów: Rovral Aquaflo, Sadoplon, Signum lub Switch.

SZARA PLEŚŃ - Truskawka
Truskawka gruntowa wchodzi w fazę kwitnienia. Zabiegi zwalczające szara pleśń w trakcie kwitnienia są
bardzo ważne, ponieważ pozwalają uchronić owoce przed infekcjami. Zalecamy: preparaty zawierające
Tiuram, Mythos, Signum, Rovral Aquaflo, Frupica, Grisu.

KWIECIAK MALINOWIEC
Na plantacjach truskawek kwieciak malinowiec powoduje duże szkody. Zalecamy wykonanie lustracji i w
razie potrzeby wykonanie zabiegu jednym z pyretroidów: Decis Mega, Karate Zeon lub Mospilan.

PRZĘDZIORKI
Należy monitorować liczebność populacji przędziorków. W przypadku przekroczenia progu
ekonomicznej szkodliwości zalecamy opryskiwanie jednym z preparatów: Envidor, Sumo, Zoom.

USZKODZENIA PRZYMROZKOWE
W niektórych rejonach ostatnie spadki temperatur poniżej zera wywołały uszkodzenia, część zawiązków
jest przemarznięta. Zalecamy racjonalne dokarmienie roślin, aby wspomóc regenerację uszkodzonych
zawiązków. Na uszkodzonych kwaterach zalecamy zastosować nawóz Plantafol 20.20.20 (2-3 kg/ha)
wraz z Megafolem (2,5 l/ha). Tam gdzie jakość liści jest słaba zalecamy opryskiwanie Tecnokel Amino
Mix (2-3 l/ha).

