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VARSTVO VINOGRADOV po toči 

Datum: 11. 8. 2017      
 

V neurju 10.8. se je ob močnih nalivih ponekod pojavila tudi toča, ki je povzročila poškodbe na listju in grozdju.  

 

V primeru poškodb priporočamo škropljenje z enim oz. kombinacijo spodaj naštetih pripravkov. 

 

Samo za pozne sorte, ki se bodo obirale po 20. septembru, lahko uporabite pripravka Folpan 80 WDG - karenca 

35 dni ali Folpan 50 SC – karenca 28 dni. 

 

Za nearomatiče in ranejše sorte lahko uporabite tudi enega od bakrenih pripravkov s krajšo karenčno dobo: 

Cuprablau Z 50 WP – karenca 21 dni, Cuprablau Z 35 WP – karenca 21 dni, Cuprablau Z ultra WP – 

karenca 21 dni, Champion 50 WG samo s staro etiketo – karenca 21 dni, Champ formula 2 Flo samo s staro etiketo 

– karenca 21 dni. Ostali registrirani bakreni pripravki imajo daljšo karenco (28 oziroma 35 dni). 

 

V vinogradih, kjer so poškodovane tudi grozdne jagode in je grozdje v fenološki fazi mehčanja, priporočamo tudi 

dodajanje enega od »botriticidov« ob upoštevanju karenčne dobe: Cantus (1,2 kg/ha), Mythos (2,5 L/ha), 

Prolectus (1,2 kg/ha), Pyrus 400 SC (2 L/ha), Rovral Aquaflo (1,5 L/ha), Switch 62,5 WG (1 kg/ha), Teldor SC 

500, Teldor plus (1-1,5 L/ha). 

 

Karenčne dobe: Cantus WG – 28 dni, Switch 62,5 WG – 21 dni, Teldor SC 500, Teldor plus – 21 dni, Mythos – 21 

dni, Prolectus – 14 dni, Pyrus 400 SC - 35 dni, Rovral aquaflo – 21 dni. 

 

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi 

nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru 

uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v 

večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.                                                                          
      

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN  
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