OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE
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V obdobju vročega in soparnega vremena je verjetnost za pojav oidija večja, zato je
potrebno nameniti varstvu pred to boleznijo dodatno pozornost. Še posebej so za okužbe
občutljivi mladi grozdiči po cvetenju in v času formiranja jagod. Osnovni preventivni ukrep za
preprečevanje okužb je dosledno opravljena pletev in odstranjevanje zalistnikov v območju
grozdičev, da ohranjamo listno steno čim bolj zračno. Za varstvo pred omenjeno boleznijo
svetujemo rabo učinkovitih pripravkov z dolgotrajnejšim delovanjem kot so Baltazar, Collis
SC, Crystal, Custodia, Domark, Dynali, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Karathane Gold 350
EC, Kusabi 300 SC, Luna Experience, Luna Max, Mavita 250 EC, Misha 20 EW, Mystic 250 EC,
Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Score 250 EC, Sercadis, Spirox D, Star
Tebukonazol, Talendo, Talendo Extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Topsin-M
ali Vivando, ki jih uporabite v kombinaciji s pripravkom na osnovi močljivega žvepla.
Tudi nevarnost za okužbe s peronosporo še ni minila, saj lokalne nevihte in obilnejše jutranje
rose povzročajo zadostno omočenost listne površine, ki omogoča uspešno kalitev zoospor in
sekundarne okužbe. Še naprej svetujemo uporabo pripravkov s kombiniranim kontaktnim
in sistemičnim oz. polsistemičnim delovanjem, ki smo jih navedli v prejšnjih obvestilih. Pri
izberi pripravkov upoštevajte načela antirezistenčne strategije in izmenično uporabljajte
pripravke na podlagi aktivnih snovi z različnimi načini delovanja. Izjema so pripravki na
podlagi fosetil-Al, ki jih je za doseganje večje učinkovitosti priporočljivo uporabiti dva do
trikrat zaporedoma.
Presledki med posameznimi škropljenje naj ne bodo daljši od 10 do 12 dni, odvisno od
prirasta in količine padavin. V primeru, da pade skupno več kot 25-30 mm padavin, se
smatra, da je fungicidna obloga sprana in jo je potrebno obnoviti.
V primeru pojava neurji s točo svetujemo čimprejšnjo uporabo kontaktnih pripravkov kot so:
Folpan 50 SC / 80 WDG ali Follow 80 WG ali drugih kombiniranih pripravkov, ki vsebujejo
aktivno snov folpet.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije posameznih pripravkov!
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