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Nevarnost za pojav peronospore in oidija je še vedno velika. Vinogradnikov svetujemo, da nadaljujete z rednim
preven vnim varstvom z uporabo ustreznih fungicidov, ki nudijo dolgotrajnejšo učinkovitost delovanja. Za preven vno
varstvo pred peronosporo so v fazi debeljenja jagod primerni predvsem pripravki kot so Ampexio, Enervin, Gett,
Pergado D, Pergado – F, Pergado MZ, Revus, Orvego a l i Profiler. Lahko pa uporabite tudi druge sistemične
pripravke, ki smo jih navedli v prejšnjih obves lih. V primeru pojava simptomov bolezni za preprečevanje širjenja
okužb svetujemo izbiro pripravkov na osnovi ak vne snovi dimetomorf, cimoksanil, iprovalikarb ali kotaktni pripravki na osnovi
ciazofamida. Za varstvo pred oidijem so v obdobju večje nevarnos za okužbe primerni predvsem pripravki kot so Collis SC, Custodia,
Dynali, Falcon EC 460, Luna Experience, Na vo 75 WG, Postalon 90 SC, Sercadis, Spirox D, Talendo Extra ali Vivando. Lahko
uporabite tudi druge registrirane pripravke, ki smo jih navedli v prejšnjih obves lih. Škropivu dodajte tudi žveplov pripravek v
zmanjšanem odmerku. V ekološki pridelavi lahko poleg žvepla za zatiranje oidija uporabite pripravka AQ-10 ali Vitisan.

Vinska trta hitro prirašča, zato je potrebno razmike med škropljenji prilagodi hitros razvoja jagod, ras mladic in zalistnikov.
Razmiki med posameznimi škropljenji naj ne bodo daljši od 10 dni. Zaradi visokih dnevnih temperatur opravite škropljenje v jutranjem
ali večernem času, ko je nanos škropilne brozge boljši in manjša možnos pojava ﬁtotoksičnos zaradi uporabe nekaterih pripravkov,
predvsem na osnovi žvepla.

V primeru pojava neurji s točo svetujemo čimprejšnjo uporabo kontaktnih pripravkov kot so: Folpan 50 SC / 80 W DG ali Follow 80
WG ali drugih kombiniranih pripravkov, ki vsebujejo aktivno snov folpet.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!
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