TERMINARZ OPRYSKÓW ŚLIWY
Choroba lub
szkodnik

szkodniki śliwy

choroby kory i
drewna
leukostomoza

mszyce
misecznik śliwowy
zwójkówki i inne
gąsienice zjadające
liście

przędziorek
owocowiec

brunatna zgnilizna
drzew pestkowych

dziurkowatość liści
drzew pestkowych

Opryski naturalne i
ekologiczne
OKRES NABRZMIEWANIA PĄKÓW (LUTY- MARZEC)
oprysk preparatami
Emulpar 940 EC (90-120 ml
zawierającymi olej parafnowy na 10 l wody), Promanal 60
niszczący zimujące stadia
EC (20 ml na litr wody)
szkodników
zapobieganie uszkodzeniom
mrozowym, zabezpieczanie ran,
usuwanie porażonych pędów,
karczowanie i palenie silnie
porażonych drzew
PRZED KWITNIENIEM (KWIECIEŃ)
usuwanie i niszczenie
zasiedlonych przez mszyce
opryski z pokrzywy, czosnku,
pędów zmniejsza liczebność
cebuli
populacji
usuwanie pędów
zaatakowanych przez szkodniki
dbanie o bioróżnorodność roślin
w sadzie i otoczeniu sprzyja
zwiększeniu liczebności
drapieżców i pasożytów
drapieżne roztocze z rodziny
Phytoseiidae, drapieżne
pluskwiaki z rodziny
dziubałkowatych i
tasznikowatych, chrząszcze
m.in. skulik przędziorkowiec
opryskiwanie wywarem (1:4)
ze skrzypu polnego lub
usuwanie porażonych pędów i
preparatem EVASIOL
mumii owoców
opartym na skrzypie polnym
(50ml na 5 l wody), powtarzać
co 10-15 dni
wyciąg z krwawnika lub
odwar ze skrzypu oraz
wycinanie silnie porażonych
gnojówka, wywar, napar bez
pędów
rozcieńczenia ze chrzanu
pospolitego
Profilaktyka

Opryski środkami
ochrony roślin

smarować maścią
ogrodniczą np..
Funaben Plus 03 PA
miejsca po cięciu lub
po powstaniu rany

Mospilan 20 SP
(1,25g na 9l wody)
Mospilan 20 SP (2g
na 2-7,5l wody)
Mospilan 20 SP (2g
na 2-7,5l wody)

Ortus 05 SC (10ml na
5-10l wody)

Topsin M 500 SC
(15ml na 7,5 l wody)

Zato 50 WG lub
Magnicur Gold 50
WG (1,5g na 7,5 l
wody)

KWITNIENIE (MAJ)

dziurkowatość liści
drzew pestkowych

systematycznie usuwać
porażone pędy

rdza śliwy

w pobliżu sadów niszczyć
zawilca żółtego, drugiego
żywiciela sprawcy rdzy śliwy

Topsin M 500 SC
wyciąg z krwawnika lub
(15ml
na 7,5 l wody),
odwar ze skrzypu oraz
Zato
50 WG lub
gnojówka, wywar, napar bez
Magnicur Gold 50
rozcieńczenia ze chrzanu
WG (1,5g na 7,5 l
pospolitego
wody)
Zato 50 WG lub
Magnicur Gold 50
WG (1,5g na 7,5 l
wody)

PO KWITNIENIU (CZERWIEC)
duże znaczenie w ograniczaniu
odgrywa kruszynek, który jest
zwójkówki liściowe
pasożytem zimujących jaj
szkodnika
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Mospilan 20 SP (2g
na 2-7,5l wody)

przędziorek
owocowiec

mszyce

pordzewiacz
śliwowy
choroby kory i
drewna
leukostomoza

dziurkowatość liści
drzew pestkowych

rdza śliwy

brunatna zgnilizna
drzew pestkowych

drapieżne roztocze z rodziny
Phytoseiidae, drapieżne
pluskwiaki z rodziny
dziubałkowatych i
tasznikowatych, chrząszcze
m.in. skulik przędziorkowiec
usuwanie i niszczenie
zasiedlonych przez mszyce
opryski z pokrzywy, czosnku,
pędów zmniejsza liczebność
cebuli
populacji
warto wprowadzać do sadu
naturalnych wrogów szpecieli
jak drapieżne roztocze z rodziny
Phytoseiidae
zapobieganie uszkodzeniom
mrozowym, zabezpieczanie ran,
usuwanie porażonych pędów,
karczowanie i palenie silnie
porażonych drzew

Ortus 05 SC (10ml na
5-10l wody)

Mospilan 20 SP
(1,25g na 9l wody)
Ortus 05 SC (15ml na
5-10l wody)

smarować maścią
ogrodniczą np..
Funaben Plus 03 PA
miejsca po cięciu lub
po powstaniu rany
Topsin M 500 SC
wyciąg z krwawnika lub
(15ml
na 7,5 l wody)
odwar ze skrzypu oraz
systematycznie usuwać
lub
Zato
50 WG lub
gnojówka, wywar, napar bez
porażone pędy
Magnicur
Gold 50
rozcieńczenia ze chrzanu
WG (1,5g na 7,5 l
pospolitego
wody)
Zato 50 WG lub
w pobliżu sadów niszczyć
Magnicur
Gold 50
zawilca żółtego, drugiego
WG
(1,5g
na 7,5 l
żywiciela sprawcy rdzy śliwy
wody)
opryskiwanie wywarem (1:4)
ze skrzypu polnego lub
usuwanie porażonych pędów i
preparatem EVASIOL
Topsin M 500 SC
mumii owoców
opartym na skrzypie polnym (15ml na 7,5 l wody)
(50ml na 5 l wody), powtarzać
co 10-15 dni
OKRES WZROSTU OWOCÓW (CZERWIEC)

przędziorek
owocowiec

pordzewiacz
śliwowy
owocówka
śliwkóweczka
dziurkowatość liści
drzew pestkowych

brunatna zgnilizna
drzew pestkowych

drapieżne roztocze z rodziny
Phytoseiidae, drapieżne
pluskwiaki z rodziny
dziubałkowatych i
tasznikowatych, chrząszcze
m.in. skulik przędziorkowiec
wprowadzać do sadu
naturalnych wrogów szpecieli
jak drapieżne roztocze z rodziny
Phytoseiidae
stosowanie pułapek z
feromonami

Ortus 05 SC (10ml na
5-10l wody)

Ortus 05 SC (15ml na
5-10l wody)

Mospilan 20 SP (2g
na 5-9l wody)
Topsin M 500 SC
wyciąg z krwawnika lub
(15ml na 7,5 l wody)
odwar ze skrzypu oraz
systematycznie usuwać
lub Zato 50 WG lub
gnojówka,
wywar, napar bez Magnicur Gold 50
porażone pędy
rozcieńczenia ze chrzanu
WG (1,5g na 7,5 l
pospolitego
wody)
opryskiwanie wywarem (1:4)
ze skrzypu polnego lub
usuwanie porażonych pędów i
preparatem EVASIOL
Switch 62,5 WG (6mumii owoców
opartym na skrzypie polnym 10g na 6-15l wody)
(50ml na 5 l wody), powtarzać
co 10-15 dni
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rdza śliwy

przędziorek
owocowiec
owocówka
śliwkóweczka
rdza śliwy

dziurkowatość liści
drzew pestkowych

brunatna zgnilizna
drzew pestkowych

w pobliżu sadów niszczyć
zawilca żółtego, drugiego
żywiciela sprawcy rdzy śliwy
OKRES DOJRZEWANIA OWOCÓW (LIPIEC-SIERPIEŃ)
drapieżne roztocze z rodziny
Phytoseiidae, drapieżne
pluskwiaki z rodziny
dziubałkowatych i
tasznikowatych, chrząszcze
m.in. skulik przędziorkowiec
stosowanie pułapek z
feromonami

Zato 50 WG lub
Magnicur Gold 50
WG (1,5g na 7,5 l
wody)

Ortus 05 SC (10ml na
5-10l wody)

Mospilan 20 SP (2g
na 5-9l wody)
Zato 50 WG lub
w pobliżu sadów niszczyć
Magnicur
Gold 50
zawilca żółtego, drugiego
WG
(1,5g
na 7,5 l
żywiciela sprawcy rdzy śliwy
wody)
Topsin M 500 SC
wyciąg z krwawnika lub
(15ml
na 7,5 l wody)
odwar ze skrzypu oraz
systematycznie usuwać
lub
Zato
50 WG lub
gnojówka, wywar, napar bez
porażone pędy
Magnicur
Gold 50
rozcieńczenia ze chrzanu
WG (1,5g na 7,5 l
pospolitego
wody)
opryskiwanie wywarem (1:4)
ze skrzypu polnego lub
usuwanie porażonych pędów i
preparatem EVASIOL
Switch 62,5 WG (6mumii owoców
opartym na skrzypie polnym 10g na 6-15l wody)
(50ml na 5 l wody), powtarzać
co 10-15 dni

Więcej: Opryski śliw. Kiedy i czym pryskać śliwki od robaków i na choroby?
Tu zamówisz: środki ochrony do oprysku śliwek
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