VARSTVO VINSKE TRTE
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Sorte vinske trte, ki so hitrejše v razvoju, na večini vinogradniških leg že cvetijo, drugod pa
postopoma prehajajo v to obdobje, ko lahko zlasti okužbe s peronosporo resno ogrozijo
pridelek. Aktualne vremenske razmere so zelo ugodne za širjenje okužb, zato vinogradnikom
svetujemo dosledno opravljanje ukrepov preventivnega varstva. Nedavne padavine so sprale
fungicidno oblogo na listih in kabrnkih, mladike pa še naprej intenzivno priraščajo, zato je
potrebno vinograde ponovno poškropiti z enim od kombiniranih pripravkov s kontaktnim in
sistemičnim oz. polsistemičnim delovanjem kot so Ampexio, Cymbal, Daymio F, Enervin,
Equation pro, Folpan gold, Forum star, Mikal flash, Mikal premium F, Momentum F,
Momentum trio, Orondis, Orvego, Pergado F, Pergado D, Pergado SC, Profiler, Reboot,
Revus, Sanvino, Sfinga extra WDG, Tanos 50 WG, Twingo, Valis F, Videryo F, Vincya F ali
Zorvec zelavin. S ponovnim postopnim višanjem temperatur zraka se stopnjuje tudi možnost
okužb z oidijem, zato pri naslednjem škropljenju za varstvo pred to boleznijo svetujemo
uporabo sisitemičnih pripravkov. Na voljo so pripravki na osnovi tebukonazola kot so Folicur
EW 250, Orius 25 EW, Tebusha 25%EW ali Unicorn DF. Uporabite lahko tudi druge pripravke
s sistemičnim delovanjem kot so Collis, Difcor 250 EC, Dynali, Luna Experience, Luna max,
Mavita, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Prosper CS 300, Revyona, Score 250
EC, Sercadis, Spirox D, Talendo, Talendo extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze ali
Vivando. Za zatiranje oidija je škropilni brozgi priporočljivo tudi dodajanje žveplovih
pripravkov.
V primeru poškodb vinogradov zaradi toče je priporočljiva prednostna uporaba pripravkov, ki
vsebujejo a.s. folpet kot so Forum star, Sfinga extra WDG, Pergado F, Folpan Gold, Mikal
flash ipd.
Pred uporabo preberite sredstvom priložena navodila in veljavne registracije ter jih upoštevajte!

Slika: Začetek cvetenja vinske trte (foto arhiv KIS)
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