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OBVESTILO O ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA
Datum: 13.6. 2018
Vinska trta je v vinogradih SV Slovenije že večinoma odcvetela, fenološka faza – BBCH 69 (konec cvetenja).
V vinogradih, kjer je vinska trta popolnoma odcvetela, je sedaj čas za prvo zatiranje AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA (Scaphoideus
titanus Ball.) - prenašalca zlate trsne rumenice, ki ga trenutno najdemo v stadiju ličinke L2 in L3. Škropljenje naj bo opravljeno
najkasneje do 24. junija, vendar ne pred povsem zaključenim cvetenjem vseh sort v vinogradu!
Zatiranje ameriškega škržatka je v skladu s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice (UL
RS, št. 48/14 in 49/16) obvezno za vse imetnike trte in sicer:
- v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v žariščih okužbe
in njihovih varovalnih pasovih (območje celotne Štajerske in Prekmurja).
- v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije
V vinogradih za pridelavo grozdja, ki se nahajajo v razmejenem območju zlate trsne rumenice (to so žarišča okužbe in varovalni
pasovi žarišč okužbe), je obvezno najmanj 1 tretiranje. Tretiranje opravimo, ko je trta povsem odcvetela, pri tem dajemo prednost
pripravku Actara 25 WG (aktivna snov tiametoksam) v odmerku 200g/ha. Pripravek Actara 25 WG je sistemični insekticid z rezidualnim
načinom delovanja, ki učinkovito zatira ameriškega škržatka, zato tretiranja običajno ni potrebno ponoviti.
Pri tem je smiselno spremljati ulov odraslih ameriških škržatkov z rumenimi lepljivimi ploščami.
Drugo tretiranje opravimo, če je na rumene lepljive plošče ulovljenih 4 ali več škržatkov na ploščo na teden.
Ulov odraslih ameriških škržatkov spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami predvidoma od začetka julija dalje in sicer:
- izobesimo najmanj od 3 do 5 plošč na ha, v primeru večjih površin število plošč ustrezno povečamo,
- plošče postavimo v začetku julija in jih menjavamo na dva do 3 tedne,
- pregledujemo jih vsakih 7 do 10 dni; škržatki letajo do sredine septembra,
- ulov redno beležimo.
Mogoče je uporabiti še pripravke Reldan 22 EC ali Pyrinex M 22 v 1 L/ha ali Decis 2,5 EC ali Decis ali Gat decline 2,5 EC v 0,5L/ha ali
Biotip floral ali Flora verde v 0,16% koncentraciji, vendar je uporaba pripravkov Reldan 22 EC ali Pyrinex M 22 je bolj smiselna za
drugo tretiranje ameriškega škržatka v času zatiranja drugega rodu grozdnih sukačev.
Če za prvo tretiranje namesto pripravka Actara 25 WG uporabimo katero drugo izmed sredstev, ki so dovoljenja za zatiranje ameriškega
škržatka, je potrebno tretiranje ponoviti v 2. napovedanem roku. Delovanje ostalih sredstev je namreč krajše in so manj učinkovita (samo
teden do 10 dni).
Pripravka Reldan 22 EC in Pyrinex M 22 imata isto aktivno snov, to je klorpirifos-metil. Na istem zemljišču lahko to aktivno snov
uporabimo le 1-krat v rastni dobi.
V ekološki pridelavi je potrebno opraviti dve tretiranji s pripravki na podlagi piretrina: Flora verde ali Biotip floral, razen če po prvem
tretiranju s spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na rumeno
lepljivo ploščo na teden. V takem primeru tretiranja ni treba ponoviti. Če je potrebno, opravimo drugo tretiranje 7 do 10 dni po prvem
tretiranju.
V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je treba na območju celotne Slovenije opraviti vsaj dve tretiranji.
V matičnih vinogradih je dovoljena je uporaba pripravkov: Actara 25 WG ali Decis 2,5 EC ali Reldan 22 EC ali Pyrinex M 22 ali
pripravkov na podlagi piretrina: Flora verde, Biotip floral., v matičnjakih: Actara 25 WG ali Decis 2,5 EC ter v trsnicah: Actara 25
WG ali Decis 2,5 EC ali Decis.
V vinogradih izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka ni obvezno. Priporočljivo je opraviti vsaj eno tretiranje, če je
ameriški škržatek v njih navzoč oziroma je populacija velika. Zato je priporočljivo spremljanje ulova z rumenimi lepljivimi ploščami.
Več informacij o zlati trsni rumenici in zatiranju ameriškega škržatka najdete na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin: http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/6213/
Pred uporabo pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti 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

