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OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV  

 

Datum: 23. 7. 2014                             Številka: 10 

 

V obdobju od 10. julija je na področju SV Slovenije na spremljanih lokacijah padlo od 30 do 80 L/m
2
 padavin, kar je 

povzročilo močnejši pojav peronospore vinske trte. Ker so padavine napovedane tudi v naslednjih dneh, ostaja nevarnost 

za okužbo s peronosporo še naprej velika. Večina sort vinske trte je trenutno v fenološki fazi BBCH 79 (večina jagod se 

med seboj dotika). 

V nekaterih predvsem bujnih vinogradih v zadnjem obdobju še vedno opažamo močnejši pojav peronospore vinske trte 

na listju, kakor tudi na grozdih, zato priporočamo v vinogradih, kjer je prisotna peronospora vinske trte, uporabo enega 

izmed naslednjih pripravkov: Acrobat MZ WG v 0,25% konc. ali Antracol combi v 0,2% konc. ali Alleato 80 WG (2,5 

kg/ha) ali Aviso DF v 0,25% konc. ali Curzate M v 0,2 - 0,3% konc. ali Enervin (2,5 kg/ha) ali Emendo F (1,5 kg/ha) 

ali Equation pro v 0,04% konc. ali Electis v 0,15 do 0,18 % ali Fantic F WG v 0,2% konc. ali Forum star v 0,16% 

konc. ali Gett (1,6 kg/ha) ali Melody duo WG 66,8 A v 0,2 - 0,25% konc. ali Melody combi WG 65,3 v 0,15% konc. ali 

Mikal Flash v 0,35% konc. ali Mikal premium F v 0,3% ali Momentum F (4 kg/ha) ali Momentum trio (3kg/ha) ali 

Moximate 725 WG oz. WP (1,25 kg/ha) ali Mildicut (4 L/ha) ali Pergado F 0,16 % (1,6 kg/ha) ali Pergado MZ 0,16% 

(1,6 kg/ha) ali Profiler v 0,3% konc. ali Ridomil gold combi Pepite v 0,2% ali Ridomil gold MZ Pepite v 0,25% konc. 

ali Revus v 0,04 do 0,06% ali Sfinga Extra WDG (2 kg/ha) ali Valis F (1,5  kg/ha).  

Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od 8 - 10 dni in jih je potrebno prilagajati količini padavin (če pade več kot 

30 L/m
2 
je potrebno škropljenje opravit prej) in prirastu mladic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pripravkom Revus, Profiler, Alleato 80 WG in Equation pro priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v 

vsaj polovičnem odmerku.  

V bujno rastočih vinogradih se lahko uporabi namesto zgoraj naštetih pripravkov tudi kombinacije bakrovega in 

sistemičnega oz. kontaktnega fungicida, kot so Amaline flow (2,25 L/ha) ali Curzate R  (2–3 kg/ha) ali Pergado C (4–5 

kg/ha). Uporabo omenjenih kombiniranih pripravkov ne priporočamo na aromatičnih sortah, kot so 'sauvignon' in 'rumeni 

muškat' zaradi negativnega vpliva na aromatičnost. 

Vinogradnike opozarjamo na še vedno ugodne pogoje za pojav in širjene oidija vinske trte. Ker nevarnost okužb še ni 

minila, za preprečitev okužbe z oidijem vinske trte priporočamo v vinogradih, kjer je okužba v začetni fazi, še vedno 

uporabo pripravka Karathane gold 350 EC ali Falcon EW 460, pri čemer je potrebno dovolj dobro omočiti cono grozdja 

in škropljenje ponoviti v 5 do 7 dneh.  

 

V ostalih vinogradih  pa za preprečitev okužbe z oidijem priporočamo uporabo najbolj zanesljivih pripravkov, kot so: 

Falcon EC 460 (0,3 do 0,4 L/ha) ali Crystal (0,16 l/ha) ali Collis (0,4 L/ha) ali Dynali (0,65 l/ha) ali Domark 100 EC 

(0,25 L/ha) ali Kusabi 300 SC (0,15 L/ha) ali Karathane Gold 350 EC (0,5 – 0,6 L/ha) ali Mystic 250 EC (0,4 l/ha) ali 

Nativo 75 WG (0,18 kg/ha) ali Orius 25 EW (0,3 l/ha) ali Postalon 90 SC (1 do 1,25 l/ha) ali Talendo (0,25 l/ha) ali 

Topas 100 EC (0,3 l/ha) ali Vivando (0,16 l/ha) ali Stroby WG (0,01 do 0,02 % konc.).  

 

Lahko uporabite tudi pripravek Cabrio top (2,0 kg/ha) ali Universalis (2 l/ha), ki zaradi kontaktne komponente delujeta 

tudi proti peronospori vinske trte. 

 

Sredstvom za zatiranje oidija lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so Cosan ali 

Kumulus DF ali Microthiol special ali Pepelin ali Thiovit jet v odmerku 3-8 kg/ha ali Močljivo žveplo v odmerku 3-5 

kg/ha ali Vindex 80 WG v odmerku 3-6 kg/ha. Cosinus oziroma Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF se 

uporabijo v odmerku 8 kg/ha samo v primeru pojava oidija. 
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Ameriškega škržatka trenutno najdemo v razvojnem stadiju ličinke L5 in odraslih osebkov, katere je potrebno spremljati 

s pomočjo rumenih lepljivih plošč (zadnji čas za postavitev rumenih lepljivih plošč je še v tem tednu). 

 

V skladu s Pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 48/14) in Načrtom 

ukrepov obvladovanja trsnih rumenic sta v vinogradih obvezni dve tretiranji ameriškega škržatka. Če je vinogradnik za 

prvo tretiranje uporabil pripravek Actara 25 WG, je drugo tretiranje lahko izvedel v času zatiranja grozdnih sukačev.  

 

Tretje tretiranje je treba opraviti, če proti koncu julija ali v začetku avgusta ulov škržatkov na rumenih lepljivih ploščah  

doseže 4 škržatke ali več na teden na ploščo. Za tretiranje je v tem času mogoče uporabiti pripravek  Actara 25 WG, v 

ekološki pridelavi pa pripravke na podlagi piretrina, kot so Kenyatox verde, Valentin eko insekticid iz nar. piretrina 

konc. in Biotip floral. Pri tem je treba upoštevati karenco, ki pri pripravkih na podlagi piretrina znaša 3 dni, pri pripravku 

Actara 25 WG pa 14 dni, pri pripravku Actara je potrebno upoštevati predpisano razdaljo  20 m od vodotokov, 

vodnjakov, jezer in vodnih virov.  

 

 

V primeru pojava neurij in toče imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet: (Fantic F, 

Forum star, Melody combi, Sfinga extra WDG, Pergado F, Mikal flash, Ridomil gold combi, Mikal premium F in 

podobni). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so Protifert LMW, Algoplasmin, Basfoliar 

aktiv ali podobnih. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za 

uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti. 

 

 

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

posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, 

strupenih 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  

 


