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OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV  

 

Datum: 31. 7. 2014                             Številka: 11 

 

Na področju SV Slovenije je v zadnjem tednu na spremljanih lokacijah v obliki ploh in neviht padlo tudi do 90 L/m
2
 

padavin, ki so še vedno omogočile nove okužbe s peronosporo vinske trte. Večina sort vinske trte je trenutno v fenološki 

fazi BBCH 81 (začetek zorenja), nekatere zgodnejše sorte pa so že dosegle BBCH 85 (začetek mehčanja jagod). 

Okužbe s peronosporo vinske trte so v tem času možne predvsem na listju, medtem ko nevarnosti okužb na grozdju ni 

več. V vinogradih, kjer se peronospora močneje pojavlja, za naslednja škropljenja proti tej bolezni priporočamo uporabo 

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',  saj po nekaterih podatkih iz strokovne literature lahko pri uporabi bakrovih pripravkov za zaključna škropljenja 

prihaja do vpliva na arome. Namesto bakrovih pripravkov lahko proti peronospori vinske trte uporabite pripravke, ki 

imajo kratko karenčno dobo kot so: Electis 75 WG (1,5 – 1,8 kg/ha) ali Mildicut (4 L/ha) ali Quadris (1,0 l/ha).  

V ostalih vinogradih je mogoče uporabiti enega od bakrovih pripravkov kot so: Cuprablau Z 35 WP v 2 kg/ha, 

Cuprablau Z 50 WP v 2 kg/ha, Cuprablau Z  ultra WP v 1,8 kg/ha, Champion 50 WG v 2,0 do 2,5 kg/ha, Champ 

formula 2 Flo v 2,0 L/ha, Flowbrix blau SC v 2,5 L/ha, Kocide 2000, Kocide DF v 1,5 do 2.0 kg/ha,  Nordox 75 WG v 

1,0 do 1,5 kg/ha, Kupro 190 SC v 7,5 kg/ha ali Bordojska brozga Caffaro v 6,0 do 8,0 kg/ha. 

Za zatiranje oidija so primerni pripravki na osnovi močljivega žvepla:  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. Pri temperaturah zraka nad 28°C je pri rabi močljivega žvepla potrebna previdnost zaradi možnega pojava 

fitotoksičnosti. 

Primeren termin za uporabo pripravkov proti sivi grozdni plesni – botritisu je v fenološki fazi mehčanja jagod, ki bo za 

zgodnje sorte po 5. avgustu.  Zaradi obilnih padavin in ponekod tudi toče priporočamo dodajanje - uporabo enega od 

naslednjih specifičnih fungicidov–botriticidov: Cantus WG (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 (1-1,5 L/ha) ali pripravek 

Botector (0,4 kg/ha), ki se lahko na istem zemljišču uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi in sicer v razvojni fazi, ko je 

odpadlo 80% cvetnih kapic do razvojne faze, ko so jagode zrele. Pri uporabi botriticidov priporočamo škropljenje samo v 

coni grozdja (v tem primeru zadostuje polovični odmerek), pri čemer mora biti cona grozdja dobro omočena. 

V primeru pojava neurij in toče v tem času priporočamo uporabo enega od zgoraj naštetih bakrovih pripravkov ter 

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. 

Opozarjamo na dosledno upoštevanje karenčne dobe za posamezne kemične pripravke. 

Karenčne dobe za priporočene pripravke znašajo: 

Electis 75 WG - 28 dni, Mildicut - 21 dni, Quadris  - 21 dni, Cuprablau Z 50 WP – 21 dni, Cuprablau Z 35 WP– 21 dni, 

Cuprablau Z ultra – 21 dni, Champion 50 WG – 21 dni, Champ formula 2 Flo – 21 dni, Flowbrix blau SC – 28 dni, 

Kocide DF – 35 dni, Kocide 2000 - 35 dni, Nordox 75 WG – 35 dni, Kupro 190 SC – 28 dni ter Bordojska brozga caffaro 

namizno grozdje – 21 dni, vinsko grozdje 28 dni.  

Močljiva žvepla– 28 dni. 

Cantus WG – 28 dni, Switch 62,5 WG – 21 dni, Teldor SC 500 – 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 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

  

 


