PROGNOSTIČNA
OBVESTILA
JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN
Napovedi za vso Slovenijo - Kmetijski inštitut Slovenije / Vinska trta / 65. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE

65. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 18.07.2017 07:47 - Zaključeno
Glavnina sort vinske trte je v fazi zapiranja grozdov, ko se večina jagod v grozdih med seboj do ka (BBCH 79). Napovedano
suho in vroče vreme je manj ugodno za okužbe s peronosporo vinske trte, zato lahko pri naslednjem škropljenju za varstvo
pred omenjeno boleznijo uporabite katerega od registriranih do kalnih fungicidov kot so: Antracol, Antracol WG 70,
Dithane DG NeoTec, Dithane M-45, Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG, Manﬁl 75 WG, Manﬁl 80 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb
75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Cabrio Top ali Universalis. Slednja dva delujeta hkra tudi na oidij vinske trte. Namesto
našte h pripravkov lahko uporabite tudi katerega od registriranih bakrovih fungicidov ali pripravkov s kombinacijo bakra in drugih ak vnih
snovi. V tem času bodite pozorni predvsem na varstvo novo zraslih zalistnikov na vrhu prikrajšanih poganjkov. Presledki med posameznimi
škropljenji naj ne bodo daljši od 10 dni oz. krajši v primeru, da pade več kot 25 mm padavin.
Nevarnost za pojav oidija vinske trte še ni povsem minila, zato za preprečevanje pojava in širjenja okužb še vedno priporočamo uporabo
učinkovitejših do kalnih ali sistemičnih pripravkov, ki jim lahko dodate še pripravek na osnovi močljivega žvepla. Pri uporabi slednjih je pri
temperaturah nad 28 ⁰C potrebna previdnost zaradi možnos pojava ﬁtotoksičnos . V ekološki pridelavi lahko za varstvo pred oidijem
uporabite sredstva na osnovi žvepla ter pripravke kot so AQ 10, Serenade ASO ali Vitisan.
Pri izbiri fungicidov upoštevajte navodila glede dovoljenega števila rab in priporočila o menjavanju ak vnih snovi z različnimi načini
delovanja.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila in registracije pripravkov!
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