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  Vinogradniško obvestilo: 

 

                                         ESCA- nujno obvestilo za vinogradnike! 

 

 

Vse vinogradnike pozivamo, da po trgatvi pregledajo svoje vinograde in še pred odpadanjem listja vidno 

obeležijo s trakovi ali vidnimi barvami vse prizadete trte tako po esci kot tudi po rumenicah. V tem letu 

beležimo izreden porast okuženih trt, zato se  moramo prav vsi potruditi, da te bolezni omejimo in 

zaustavimo nadaljnjo širitev in  v veliki meri  poiščemo načine kako okužene trte tudi lahko ozdravimo.  

 

Sedaj je skrajni  čas, da okužene trte(na listju so vidni simptomi v obliki in barvi, ki spominjajo na tigraste 

lise ) označite,  kasneje pri zimski rezi  pa jih bomo ločeno in na povsem drugačen način obrezali in s 

posebnimi  postopki  tudi sanirali. Naš cilj je ohranitev zdravih trt,  preprečitev nastanka in razvoja  in 

širjenja esce , ter iskanja  uspešnih  načinov  zdravljenja.     

 

Za reševanje rumenice na trtah obstaja državni program in ustaljen strokovni protokol varovanja trte, tako 

s postopki preprečitve okužb preko prenašalcev (škržati), kot postopki revitalizacije ali odstranitve 

prizadetih trt (rez debel nad cepljenim mestom in vzgoja novih poganjkov).O postopkih revitalizacije 

okuženih trt z rumenico tipa črni les bomo spregovorili  drugič, prav tako poglobljeno o vzrokih nastanka 

esce in načinih zdravljenja, sedaj pa vas želimo zgolj obvestiti, da smo po našem mnenju na Kmetijskem 

zavodu Maribor pripravili  primerno učinkovit  preprost in ceneni protokol za zaustavitev širjenja in tudi  

načine  s katerimi lahko trte okužene z esco tudi  v veliki meri ozdravimo.  

 

V ta namen smo v 20 let starem vinogradu s sorto Sauvignon izvedli poskus, kjer smo ob kontroli vključili  

štiri naključno vrsteče postopke v obliki postopka dendrofikacije, ko  z  motorno žago staro deblo trte 

prezračimo, tudi  izvotlimo , ter odstranimo okuženo tkivo. Pri prvem postopku smo po postopku 

dendrofikacije  deblo zaščitili s patentiranim premazom  različnih gliv podjetja Eurovix, pri drugem 

načinu smo imeli samo dosledno čiščenje  brez premaza, tretji je bil postopek enostavne penetracije z 

delnim vzdolžnim rezom z zaščito Eurovix in četrti z  istim načinom  toda povsem brez zaščite. Pri prvih 

dveh zelo zahtevnih in dragih načinih pričakujemo do 80%, pri ostalih dveh , ki sta zelo preprosti, hitri in 

poceni pa do 40 % uspešnost. 

 Namen poskusa so praktične in uporabne rešitve v pridelavi in še posebno, da ob izredno kompleksnih 

boleznih na trti kot jo predstavlja esca, potrdimo  realni optimizem v znanost in njene rešitve tudi za 

mnoge sedaj še praktično  nerešljive  težave, med njimi esce. O poteku in rezultatih poskusa vas bomo 

tudi redno obveščali. 
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