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OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV  

 

Datum: 29. 6. 2015                             Številka: 8 

V času od 18. junija je na področju SV Slovenije na spremljanih lokacijah padlo od 35 do 56 L/m
2
 padavin, ki so se 

pojavljale večinoma v obliki ploh in neviht, ponekod pa tudi neurij s točo. Vinska trta je sedaj večinoma v fenološki fazi 

BBCH 75 (jagode velikosti graha) do 77 (začetek dotikanja jagod).  

Zaradi pogostih padavin priporočamo proti peronospori vinske trte za naslednje škropljenje uporabo enega od 

kombiniranih pripravkov (sistemični oz. polsistemični + kontaktni) kot so: Acrobat MZ WG (2,5 kg/ha) ali Antracol 

combi (2 kg/ha) ali Alleato 80 WG (2,5 kg/ha) ali Curzate M (2-3 kg/ha) ali Enervin (2,5 kg/ha) ali Emendo F (1,5 

kg/ha) ali Equation pro (0,4 kg/ha) ali Electis (1,5-1,8 kg/ha) ali Fantic F WG (2 kg/ha) ali Forum MZ WG (2,5 

kg/ha) ali Forum star (1,6 kg/ha) ali Gett (1,6 kg/ha) ali Galben M (2,5 kg/ha) ali Melody combi WG 65,3 (1,5 kg/ha) 

ali Mikal Flash (4 kg/ha) ali Mikal premium F (3 kg/ha) ali Momentum F (4 kg/ha) ali Momentum trio (3 kg/ha) ali 

Moximate 725 WG oz. WP (2,5 kg/ha) ali Mildicut (4 L/ha) ali Nautile DG (2,4 kg/ha) ali Pergado F (1,6 kg/ha) ali 

Pergado MZ (2,5 kg/ha) ali Profiler (3 kg/ha) ali Profilux (2 kg/ha) ali Ridomil gold combi Pepite (2 kg/ha) ali 

Ridomil gold MZ Pepite (2,5 kg/ha) ali Revus (0,4 – 0,6 l/ha) ali Sfinga Extra WDG (1,5-2,0 kg/ha) ali Valis F (1,5 

kg/ha). Presledki med škropljenji s kombiniranimi pripravki naj ne bodo daljši kot 8-10 dni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pripravkom Revus, Profiler, Alleato 80 WG in Equation pro ali Quadris priporočamo dodajanje enega od kontaktnih 

pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.  

V nekaterih vinogradih se je zaradi ugodnih vremenskih pogojev začel pojavljati oidij vinske trte, zato za preprečitev 

okužbe s to boleznijo priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: Crystal (0,2 l/ha) ali Collis (0,4 l/ha) ali 

Domark 100 EC (0,3 l/ha) ali Dynali (0,65 l/ha) ali Falcon EC 460 (0,3 do 0,4 L/ha) ali Folicur EW 250 (0,03% 

konc.) ali Karathane Gold 350 EC (0,6 l/ha) ali Kusabi 300 SC (0,25-0,3 L/ha) ali Luna experience (0,5 l/ha) ali 

Misha 20 EW (0,23 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 Stroby WG (0,1-0,2 kg/ha) ali Talendo (0,25 l/ha) ali Talendo extra (0,13-0,3 

l/ha) ali Tebusha 25% EW (0,4 l/ha) ali Topas 100 EC (0,3 l/ha) ali Topaze (0,3 l/ha) ali Vivando (0,16 l/ha). 

Lahko uporabite tudi pripravka 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, 

Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin ali Thiovit jet (3-8 kg/ha), Vindex 80 WG (3-6 kg/ha), Močljivo žveplo 

(0,3 – 0,5%) ali Cosinus oziroma Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF (8 kg/ha – v primeru pojava oidija). Pri 

temperaturah zraka nad 28°C je pri uporabi močljivih žvepel potrebna previdnost zaradi možnega pojava fitotoksičnosti 

Let metuljčkov drugega rodu grozdnih sukačev se je na večini spremljanih lokacij začel v času med 24. in 26. junijem.  

 

Sedaj je tudi zadnji čas za postavitev feromonskih vab za spremljanje pojava grozdnih sukačev drugega rodu. 

 

Vinogradniki, ki ste za prvo zatiranje ameriškega škržatka (trenutno ga najdemo v stadiju ličinke L3 in L4) uporabili 

pripravek Actara 25 WG, drugo tretiranje proti ameriškemu škržatku ni obvezno.  

V tem primeru lahko za zatiranje drugega rodu grozdnih sukačev uporabite enega od naslednjih insekticidov: Affirm 

(1,5 kg/ha), Coragen (15 ml/hL), Mimic (0,6 L/ha), Runner (0,3 L/ha), Steward (0,0125%), Delfin (0,1 – 0,15 %) ali 

Lepinox plus (1 kg/ha). Optimalni termin za njihovo uporabo bo v času med 30. junijem in 5. julijem.  

 

V kolikor ste za prvo zatiranje ameriškega škržatka uporabili pripravek Reldan 22 EC (uporaba dovoljena enkrat letno), 

Decis 2,5 EC, Decis, Gat decline 2,5 EC, Kenyatox verde,Valentin eko insekticid iz naravnega piretrina, Biotip floral ali 

Flora verde, je potrebno opraviti še drugo tretiranje, ki je v tem primeru obvezno. Uporabiti bo mogoče pripravek Actara 

25 WG (deluje samo na ameriškega škržatka) ali kontaktna insekticida: Reldan 22 EC (v kolikor še ni bil uporabljen) 

oziroma Pyrinex 25 CS, ki delujeta hkrati na ameriškega škržatka in grozdne sukače. O optimalnem roku uporabe 

kontaktnih insekticidov vas bomo pravočasno obvestili.  
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Ob pričetku strnjevanja jagod v grozdih je čas za prvo škropljenje proti sivi grozdni plesni – botritisu. Zaradi pogostih 

padavin in ponekod tudi toče v zadnjih dneh priporočamo dodajanje - uporabo enega od naslednjih specifičnih 

fungicidov–botriticidov: 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 (1-1,5 L/ha) ali pripravek Botector (400 g/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). 

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

Forum star, Melody combi WG 65,3, Sfinga extra WDG, Pergado F, Mikal flash, Ridomil gold combi Pepite, 

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 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  


