PROGNOSTIČNA
OBVESTILA
JAVNA SLUŽBA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RASTLIN
Jugovzhodna Slovenija - Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto / Vinska trta / 157. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE

157. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 07.08.2012 14:37 - Zaključeno
Vinogradnikom za varstvo pred peronosporo vinske trte za zadnja škropljenja priporočamo uporabo bakrenih pripravkov
(karenca od 21 – 35 dni, odvisno od pripravka). V primeru, da imate še vedno prisotne okužbe v spodnjih delih rastlin in
grozdju, priporočamo uporabo preventivnih sredstev: BAKRENI ANTRACOL (21 dni karence za namizno, 42 dni karence
za vinsko grozdje), CURZATE R (28 dni karence za namizno, 42 dni karence za vinsko grozdje), GALBEN C (42 dni),
ANTRACOL WG 70 (56 dni), DELAN 700 WG (42 dni), FOLPAN 80 WDG (35 dni), MANFIL 75 WG (28 dni), DITHANE
DG NEOTEC (28 dni), POLYRAM DF (28 dni za namizno, 56 dni za vinsko grozdje), ….
Proti oidiju vinske trte dodajte PRIPRAVKE NA OSNOVI ŽVEPLA (karenca 28 dni) oz. tam kjer imate še vedno močno prisotne okužbe
enega od pripravkov: COLLIS (28 dni), POSTALON 90 SC (28 dni), CABRIO TOP (35 dni), NATIVO 75 WG (14 dni),….
Za preventivno zaščito pred sivo plesnijo je smiselna uporaba biotičnega pripravka BOTECTOR (na osnovi Aureobasidium pullulans,
karenca zagotovljena s časom uporabe), ki se ga uporabi 3 do 4 krat. Pripravek je primeren tudi za ekološko pridelavo. Tam kjer so
jagode bile poškodovane od oidija ali toče priporočamo botriticide, kot so: PYRUS 400 SC (35 dni), CANTUS (28 dni), TELDOR SC 500
(14 dni za namizno grozdje, 21 dni za vinsko grozdje), SWITCH 62,5 WG (21 dni), MYTHOS (21 dni), ROVRAL AQUAFLO (21 dni).
Razmiki med tretiranji naj bodo prilagojeni pojavu padavin, v razmikih na 10 – 14 dni. Upoštevajte, da je potrebno zaščitno oblogo
obnoviti, če pade več kot 30 l/m2 padavin.
Vinogradnike opozarjamo na upoštevanje navodil za uporabo priporočenih fitofarmacevtskih sredstev in dosledno varovanje
opraševalcev ter vodnih virov.
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