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V vinogradih je potrebno še naprej izvaja preven vne varstvene ukrepe za preprečevanje novih okužb in širjenja
glivičnih bolezni. Nanos fungicidov je potrebno ponovi najkasneje po 10 dneh od prejšnjega škropljenja oziroma prej,
če je vmes padlo več kot 30 mm dežja. Pred okužbami s peronosporo je potrebno zavarova predvsem mlade liste na
vrhovih in zalistnikih, Razvijajoče grozde je potrebno zavarova pred oidijem. Pogoste plohe in nevihte omogočajo
hiter prirast zelenih delov rastlin ter intenzivno spiranje škropilne obloge, zato za naslednje škropljenje še vedno
priporočamo uporabo fungicidov s kombiniranim kontaktnim in sistemičnim oz. polsistemičnim načinom delovanja, ki smo jih navedli
v prejšnjih obvestilih.
Pri sortah, ki so hitrejše v razvoju in grozdiči že prehajajo v razvojno fazo BBCH 77 (začetek do kanja jagod) je priporočljivo opravi
škropljenje pro sivi grozdi plesni – botri su. Uporabite lahko katerega od za ta namen registriranih pripravkov oz. botri dcidov kot
s o Cantus, Mythos, Prolectus, Pyrus 400 SC, Scala, Switch 62,5 WG ali Teldor SC 500. Uporabite lahko tudi pripravke: Amylo-X,
Botector ali Serenade ASO (le za namizno grozdje). Slednji so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. Zaradi boljšega nanosa in s tem
večje učinkovitos delovanja pripravkov, je potrebno škropljenje opravi preden se jagode strnejo v grozde. Nanos botri cidov lahko
opravite le v območju grozdov in temu ustrezno prilagodite tudi odmerek pripravkov ter količino vode.

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