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OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV
Datum: 27. 6. 2012

Številka: 6

Vremenske razmere na področju SV Slovenije so zelo ugodne za pojav in širjenje peronospore vinske trte, saj se je
posebej še v bujnejših vinogradih že začela pojavljati.
Za preprečevanje okužb s peronosporo vinske trte zato priporočamo uporabo naslednjih pripravkov: Acrobat MZ v
0,25% konc. ali Antracol combi v 0,2% konc. ali Aviso DF v 0,25% konc. ali Curzate M v 0,3% konc. ali Equation
pro v 0,04% konc. ali Fantic F WG v 0,2% konc. ali Forum star v 0,175% konc. ali Melody duo v 0,25% konc. ali
Melody combi WP 43,5 v 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 Pergado F 0,16 % (1,6 kg/ha) ali Pergado MZ 0,16% (1,6 kg/ha) ali Ridomil gold MZ
Pepite v 0,25% konc. ali Ridomil gold combi v 0,2% ali Revus v 0,04 do 0,06% ali Verita v 0,25% konc. ali Verita
profiler v 0,25 do 0,3% konc. ali Valis F (1,5 kg/ha).
Mogoče je uporabiti še pripravke Electis 75 WG v 0,15 do 0,18% (1,5 do 1,8 kg/ha) ali Mildicut (4,0 l/ha) ali
Universalis (2,0 l/ha) ali Cabrio top (2,0 kg/ha). Pripravka Universalis in Cabrio top delujeta hkrati tudi na oidij
vinske trte.
Pripravkom Revus, Verita, Quadris in Equation pro priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov kot so:
Delan 700 WG ali Folpan 80 WDG ali Antracol, Antracol WG 70 ali Dithane DG neotec, Dithane M 45, Kor DG
ali Manfil 75 WG ali Manfil 80 WP ali Pinozeb M 45 ali Penncozeb 75 DG ali Polyram DF v vsaj polovičnem
odmerku.
Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od 8 do 10 dni in jih je potrebno prilagajati količini padavin (če pade več
kot 30 l/m2 je potrebno škropljenje opravit prej) in prirastu mladic.
Za preprečitev okužbe z oidijem priporočamo uporabo najbolj zanesljivih pripravkov, kot so: Crystal v 0,015 do
0,02%, Collis SC 0,03 do 0,04%, Falcon EW 460 v 0,03 do 0,04%, Folicur EW 250 v 0,03%, Orius 25 EW v
0,03%, Mystic 0,04%, Karathane Gold 350 EC v 0,05%, Nativo 75 WG v 0,018%, Postalon 90 SC v 0,1 do
0,125%, Stroby WG v 0,02%, Vivando 0,016 do 0,02%, Talendo v 0,025% konc. ali Tebusha 25% EW v
odmerku 0,4 l/ha. Mogoče je uporabiti tudi še naslednje pripravke: Domark 100 EC v 0,025%, Topas 100 EC v
0,025%.
Uporabljenim pripravkom priporočamo dodajanje močljivega žvepla kot so 0,3% Cosan ali 0,3% Vindex 80 WG v
0,3 % ali 0,3% Kumulus DF ali 0,3% Močljivo žveplo ali 0,3 % Pepelin ali 0,3% Thiovit jet.
V primeru pojava neurij in toče imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. folpet: (Fantic F,
Forum star, Melody combi, Pergado F, Mikal flash, Ridomil gold combi in Mikal premium F). V tem primeru
priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so Protifert LMW, Algoplasmin, Basfoliar aktiv ali Drin ali podobnih.
Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti
mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.
Let metuljčkov drugega rodu grozdnih sukačev se je na večini spremljanih lokacij začel okrog 22. junija. Menimo, da
bo optimalni termin za uporabo dovoljenih pripravkov kot so: Affirm, Coragen, Runner, Mimic, Steward ali Delfin,
v času med 30. junijem in 7. julijem. Omenjeni insekticidi na ameriškega škržatka ne kažejo nobenega učinka.
Uporabo specifičnih fungicidov–botriticidov priporočamo preden se jagode v grozdu strnejo. Uporabimo lahko enega
od naslednjih pripravkov: Cantus WG, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Mythos, Pyrus 400 SC, Rovral Aquaflo
ali pripravek Botector, 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.
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.
JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

