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OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV 

Datum: 9. 4. 2014         Številka: 3 
 
Vinska trta je na najtoplejših legah dosegla fenološko fazo 13 po skali BBCH (tretji list razgrnjen). 

To fenološko fazo so dosegle najbolj hitro razvijajoče se sorte kot so Chardonnay, Rumeni muškat 

in Rizvanec. Ostale sorte npr. Laški rizling so trenutno v fenološki fazi BBCH 11 do 12 (prvi do 

drugi list razprt). 

 

Vinogradnike opozarjamo na zatiranje črne pegavosti. Glivica je prisotna predvsem na občutljivih 

sortah kot so Laški rizling, Šipon, Rizvanec in Kerner. Do okuţb prihaja samo v primeru 

deţevnega vremena v začetku rasti mladic. Drugo škropljenje proti črni pegavosti vinske trte je 

potrebno običajno opraviti, ko mladice doseţejo 5 do 10 cm, oziroma pribliţno 7 – 10 dni po 

prvem škropljenju. Škropimo samo močneje okuţene vinograde pred napovedanimi padavinami. 

Proti črni pegavosti priporočamo uporabo kontaktnih fungicidov kot so: 0,2% Antracol ali 0,2 % 

Antracol WG 70  ali 0,075% Delan 700 WG ali Folpan 50 SC (3 L/ha) ali Folpan 80 WDG (1,9 

kg/ha) ali 0,3% Polyram DF ali Quadris (0,075% do 0,1%) ali Universalis (2 L/ha) ali Stroby 

WG (0,09 kg/ha). Z zadnjimi tremi pripravki je mogoče hkrati zatirati še oidij vinske trte. 

Mogoče je uporabiti tudi bakrove pripravke in sicer Cuprablau Z 35 WP (2 kg/ha) ali 

Cuprablau Z ultra WP (1,8 kg/ha) ali Nordox 75 WG (0,1 – 0,15%) ali Kocide DF (0,25 – 

0,3%) ali Kocide 2000 (0,15 – 0,2%).  

V vinogradih, kjer se je v preteklem letu močneje pojavil oidij lahko ţe v fenološki fazi trte 3 - 5 

listov (BBCH 13 - 15) uporabite pripravek Karathane Gold 350 EC (0,5 L/ha), ki ga lahko 

kombinirate z zgoraj naštetimi pripravki (razen s pripravki Quadris, Universalis in Stroby).   

 

Trsno kodravost ali akarinozo in erinozo lahko v tem času zatiramo s pripravkoma  Ortus 5 SC 

(0,1%) z upoštevanjem omejitve uporabe 1x v rastni dobi ali Vertimec pro (0,1%)  

 

Na področju SV Slovenije beleţimo pojav občasnih škodljivcev vinske trte (gosenice sovk in 

gosenice zemljemerke), ki izjedajo očesa oz. odgnale mladice. V večini vinogradov pojav 

omenjenih gosenic ne presega pragu škodljivosti, ki znaša 2-3% izjedenih očes. V primeru 

preseţenega pragu škodljivosti in pojava novih škod, lahko za zmanjšanje populacije omenjenih 

gosenic uporabite pripravek Reldan 22 EC (0,1 % konc.) ali Pyrinex 25 CS (0,1 % konc.). Ker so 

sovke oz. zemljemerke aktivne ponoči, je potrebno opraviti škropljenje šele po 22 uri, ko prilezejo 

iz tal. Pripravek Reldan 22 EC se sme po navodilu o uporabi uporabiti samo 1 krat letno. 

 

Za to škropljenje se odmerja od 40% do 60% od predpisanega odmerka (npr. pri pripravku Ortus 

namesto 1,0 L/ha samo 0,4 do 0,6 L/ha). Količina vode se prilagodi aplikacijski tehniki in 

fenološki fazi tretirane rastline. 

 

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 SLUŢBA ZA VARSTVO RASTLIN 

  


