ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA – PRENAŠALCA ZLATE TRSNE RUMENICE

27. 6. 2022

Do konca meseca se na večini vinogradniških območji iztekajo predpisani roki za izvedbo prvega
zatiranja ameriškega škržatka z insekticidi. V začetku julija lahko v vinogradih že pričakujemo pojav
odraslih osebkov. Ulov ameriškega škržatka spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami (RLP).
V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je spremljanje ameriškega škržatka obvezno.
V vinogradih za pridelavo grozdja spremljanje ni obvezno, je pa priporočljivo zlasti v razmejenem
območju zlate trsne rumenice, saj tako lahko ugotovimo stanje populacije ameriškega škržatka in
tudi, če je bilo zatiranje ameriškega škržatka uspešno opravljeno.
V vinograd za pridelavo grozdja, matični vinograd, trsnico ali matičnjak izobesimo najmanj 3 RLP. Če
je površina večja od 2 ha, število plošč ustrezno povečamo, kot je navedeno v preglednici spodaj:
Površina (ha)

Število rumenih lepljivih plošč

do 2

3

nad 2 do 5

6

nad 5

9

Priporočljivo je, da plošče izobesimo v sredino vinograda, matičnjaka ali trsnice in ne v robne vrste ali
na konec vrste. Plošče obesimo v senčni del trte na žico ali trto, ker se škržatki najraje zadržujejo v
senci. V trsnici izobesimo plošče na količke, ki jih postavimo na grebenih. Pri tem pazimo, da se
plošče ne prilepijo na listje trte.
Vinogradi za pridelavo grozdja v razmejenih območjih
Drugo škropljenje z insekticidi je obvezno opraviti v okuženih območjih v JV Sloveniji in v SV
Sloveniji, razen, če vinogradnik po opravljenem prvem tretiranju spremlja ulov ameriškega škržatka,
pri čemer znašajo ulovi manj kot 4 škržatke na ploščo na teden. V takem primeru drugega tretiranja
ni treba opraviti.
V vinogradih v varovalnem pasu JV in SV Slovenije ter v ostalih razmejenih območjih drugo
tretiranje ni obvezno in ga opravite le, če se ulovijo 4 škržatki ali več na ploščo na teden. Za drugo
zatiranje priporočamo uporabo sistemičnih insekticidov Sivanto prime, če ga nismo uporabili že pri
prvem tretiranju, ali Movento SC 100. Uporabite lahko tudi pripravka Mospilan 20 SG (42 dni
karence) ali Decis 2,5 EC (oba pripravka je dovoljeno uporabiti enkrat v rastni dobi).
V ekološki pridelavi sta za zatiranje ameriškega škržatka registrirana pripravka Flora verde in Biotip
floral na podlagi a.s. piretrin, s katerima je treba opraviti 3 tretiranja v 7 dnevnih razmikih.
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Natančnejše časovne roke za drugo tretiranje za posamezna območja v Sloveniji napove Javna
služba zdravstvenega varstva rastlin na Kmetijsko gozdarskih zavodih Nova Gorica, Novo mesto
in Maribor ter na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in na Kmetijskem inštitutu
Slovenije. Napovedi so objavljene v prognostičnih obvestilih, ki so dostopna na spletni strani
Agrometeorološkega portala RS: http://agromet.mkgp.gov.si/pp/, kjer se je mogoče naročiti na
prejemanje prognostičnih obvestil po elektronski pošti.
V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je treba opraviti najmanj dve tretiranji proti
ameriškemu škržatku, obenem pa morajo imetniki spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi
lepljivimi ploščami na način, kot je opisano zgoraj. Če je na rumeno lepljivo ploščo ulovljen vsaj en
škržatek, je treba opraviti še tretje tretiranje. Za drugo zatiranje priporočamo uporabo sistemičnih
insekticidov Sivanto prime, če ga nismo uporabili že pri prvem tretiranju, ali Movento SC 100.
Uporabite lahko tudi pripravka Mospilan 20 SG (42 dni karence) ali Decis 2,5 EC.
Fitofarmacevtska sredstva je potrebno uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na
etiketi. Vsa sredstva, ki so dovoljena za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Pred
uporabo insekticida je treba pokositi cvetočo podrast v vinogradu oziroma na drug način preprečiti,
da bi jo FFS doseglo.
Pripravil: Primož Žigon, Kmetijski inštitut Slovenije

Slika: Ameriški škržatek (odrasel osebek) na rumeni lepljivi plošči (foto arhiv KIS)
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