VARSTVO VINSKE TRTE
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V večini vinogradov je cvetenje zaključeno. Prirast mladik vinske trte je še naprej intenziven,
zato je potrebno nadaljevati s preventivnim varstvom. Po cvetenju se povečuje tudi
nevarnost za pojav oidija, ki lahko povzroči poškodbe na mladih grozdičih. Aktualne
vremenske razmere so zelo ugodne za razvoj bolezni. Za preprečevanje okužb svetujemo
redno uporabo sistemičnih fungicidov v 8 do 10 dnevnih razmikih. Na voljo so naslednji
registrirani pripravki: Collis, Custodia, Difcor 250 EC, Domark 100 EC , Dynali, Folicur EW
250, Luna experience, Luna max, Mavita, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius
25 EW, Prosper CS 300, Revyona, Score 250 EC, Sercadis, Spirox D, Talendo extra, Tebusha
25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Unicorn DF in Vivando. Za izboljšanje kontaktnega
delovanja poleg sistemičnih fungicidov priporočamo tudi redno uporabo žvepla. V ekološki
pridelavi za varstvo pred oidijem poleg žvepla lahko uporabite tudi pripravke na osnovi
kalijevega hidrogenkarbonata kot sta Karbicure ali Vitisan. Na voljo so tudi pripravki na
osnovi mikroorganizmov: AQ 10, Sonata in Taegro.

Nevarnost za pojav peronospore je na večini
vinogradniških območji še naprej velika, pogoji za
širjenje okužb so izpolnjeni zlasti v primeru pojava
ploh in neviht, ki povzročajo, da je listje dalj časa
mokro. Svetujemo uporabo pripravkov s
kombiniranimi kontaktnim in sistemičnim oz.
polsistemičnim delovanjem kot so Ampexio,
Cymbal, Emendo F, Enervin, Equation pro, Folpan
gold, Forum star, Magma triple, Mikal flash, Mikal
premium F, Momentum F, Momentum trio,
Orondis, Orvego, Pergado D, Pergado F, Pergado
SC, Profiler, Reboot, Revus, Sanvino, Sfinga extra
WDG, Tanos 50 WG, Twingo, Valis F ali Zorvec
zelavin. V ekološki pridelavi za varstvo pred
peronosporo uporabite fungicid na osnovi bakra.
Pri uporabi kontaktnih pripravkov škropljenja
izvajajte v približno tedenskih časovnih intervalih.
Slika: Znamenja okužbe s peronosporo na
listu vinske trte (foto arhiv KIS)

V primeru poškodb vinogradov zaradi toče je priporočljiva prednostna uporaba pripravkov, ki
vsebujejo a.s. folpet kot so na primer Forum star, Sfinga extra WDG, Pergado F, Folpan gold,
Mikal flash ipd.
Pripravil: Primož Žigon, Kmetijski inštitut Slovenije

Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin
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