
Ukrepi po katastrofalni toči v vinogradih in sadovnjakih  

 

V trajnih nasadih in še posebno v vinogradih je toča  kritična točka, od katere je odvisna ne 

samo  pridelana količina in kakovost pridelka, temveč tudi  ekonomska uspešnost in  

preživetje vinogradnika. Toča ne vpliva samo na zmanjšanje letnega pridelka, temveč s 

posledično večletno sanacijo prekinja in zaustavlja razvoj vinogradnikov. 

Prav  posebno nevarne pa so toče v času zorenja in še posebno tik pred trgatvijo. 

Točo v vinogradu lahko označimo z izrazom katastrofalna, ko je ob izpadu pridelka že 

vprašljiv obstoj celotne trte in je trta ostala povsem brez grozdja in listja.  

Ob izrazu katastrofa ,ta toča v vinogradu pomeni tudi dolgoletno sanacijo,ali krčitev in  s tem 

obnovo novega vinograda. To so redke toče in zahtevajo trajno širšo družbeno pomoč 

vinogradniku, drugače bo vprašljiv obstoj vinogradništva in preživetja prizadetih 

vinogradnikov. Po tej toči na trti ni listja,ostanejo  samo štrclji in povsem prizadete 

(olupljene, udarjene,prebite,odrgnjene) mladike. Trta ostane brez grozdja ,brez listja in vsi 

razvojni procesi se v rastlini za določen čas tudi ustavijo. Pred trto je vprašanje preživetja.je. 

Nasveti vinogradnikom  po katastrofalni toči: 

• V vinogradih brez grozdja in listja  opravite temeljito zaščito prizadetega lesa vinske 

trte  praviloma z bakrovimi pripravki(zaščita ran pred gnilobo in vdorom gliv in bakterij v les) 

• priporočamo, da v vinogradu z dodatnimi deli ( rez ali prikrajševanje) ne povečujete 

stroškov in prepustite naravi, da se čim prej začne razvijati novo listje. 

• Rez in prikrajševanje ne priporočamo tudi zato ker lahko s tem vzpodbudimo rast 

zimskih očes na osnovi bodočih šparonov in s tem na povečano izgubo pridelka v naslednjem 

letu. 

• V primeru sončnega vremena bo na zalistnikih hitro pognalo mlado listje, ki pa ga bo 

potrebno tudi zaščititi vse tja do konca meseca septembra. Opozarjamo,da peronospora na 

tem listju lahko vpliva na večjo občutljivost trte za zimsko pozebo. 

• Sanacija po  katastrofalni toči pomeni, da se pripravimo na rekonstrukcijo trte pri rezi 

v naslednjem letu in na delni izpad pridelka. 

• sanacija bo uspešna samo pod pogojem dolgotrajne sončne in dolgo tople jeseni in 

dobre nege vinogradnika 

  



2. SADJARSTVO 

V nasadih sadnega drevja, ki so poškodovani od toče takoj opravite škropljenje s pripravki na 

osnovi aktivne snovi kaptan.  

V sadovnjakih, ki še imajo zeleno listno maso priporočamo dodajanje listnih gnojil, ki 

vsebujejo mikroelemente, alge in aminokisline, ki rastlini pomagajo v stresnih situacijah. V 

sadovnjakih, ki so praktično ostali brez listne mase pa priporočamo, da prej omenjena listna 

gnojila uporabite šele po odganjanju dreves (zelena masa). Pred uporabo posameznih 

kombinacij pripravkov in listnih gnojil v navodilih za uporabo preverite združljivost teh 

sredstev zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti . Zaradi nevarnosti pojava hruševega 

ožiga v od toče poškodovanih nasadih priporočamo redne preglede sadovnjakov na 

prisotnost te bolezni. Več informacij o bolezenskih znamenjih in okuženih območij je na 

spletnih straneh Fitosanitarne uprave RS. 
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