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OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE 

 

V vinorodni deželi Posavje vinska trta še oblikuje grozdiče; večina jagod se med seboj dotika (79 po lestvici 

BBCH). 

Za varstvo pred peronosporo vinske trte svetujemo do začetka zorenja varstvo s pripravki kot so: PERGADO 

MZ (2,5 kg/ha), GETT (2,5 kg/ha), AMPEXIO (0,5 kg/ha), PERGADO F (3 kg/ha), PERGADO D (1,4 

l/ha), ORVEGO (0,8 l/ha), ENERVIN (2,5 kg/ha), MILDICUT (4 l/ha), VIDERYO F (2,5 l/ha), VINCYA 

F (2,5 l/ha), DAIMYO F (2,5 l/ha), CYMBAL (0,25 kg/ha),… Kjer je rast prebujna, lahko uporabite tudi 

sredstva v kombinaciji z bakrom: AMALINE FLOW (2,25 l/ha), CURZATE C EXTRA (2 kg/ha), 

PERGADO C (4-5 kg/ha). V ekološki pridelavi pridejo v poštev PRIPRAVKI NA OSNOVI BAKRA, pri 

čemer upoštevajte, da njihova uporaba umirja bujnost. Kjer grozdne jagode nekoliko zaostajajo v razvoju, lahko 

v primeru obsežnejših okužb opravite nanos pripravka: REBOOT (0,4 kg/ha), TANOS 50 WG (0,4 kg/ha), 

MOXIMATE 725 WG (2,5 kg/ha), MOXIMATE 725 WP (2,5 kg/ha), MOXIMATE PLUS (2,5 kg/ha), 

NAUTILE DG (2,4 kg/ha), PROFILUX (2 kg/ha), EQUATION PRO (400 g/ha), FOLPAN GOLD (staro ime 

RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE; 2,5 kg/ha), ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), FORUM MZ WG (2,5 

kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), ali SFINGA EXTRA WDG (2 kg/ha),… 

Proti oidiju vinske trte priporočamo sredstva kot so: FALCON EC 460 (0,4 l/ha), BALTAZAR (0,4 l/ha), 

LUNA EXPERIENCE (0,5 l/ha), LUNA MAX (1 l/ha), CUSTODIA (0,525 l/ha), SPIROX D (0,5 l/ha), 

SERCADIS (0,15 l/ha), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), KUSABI 300 SC (0,15 

l/ha), DOMARK 100 EC (0,3 l/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,6 l/ha), POSTALON 90 SC (1,25 

l/ha), TALENDO EXTRA (0,13 - 0,3 l/ha), TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha), MISHA 20 EW (0,23 l/ha),... V 

ekološki pridelavi je je poleg pripravkov na osnovi žvepla primerna raba sredstev: VITISAN (12 kg/ha) in 

AQ 10 (35 g/ha). 

V stresnih okoljskih razmerah (izredno visoka temperatura ozračja, suša, nizke temperature) se srečujemo s 

pogosto uporabo spodbujevalcev rasti in listnih gnojil. Vinogradnike opozarjamo, da nepoznavanju njihovega 

načina delovanja sledi pojav fitotoksičnosti. Svetujemo, da trtam nudite le sredstva, ki so nujna za vzdrževanje 

njihovega zdravstvenega stanja. 

Upoštevajte, da visoke temperature ovirajo nanos in učinkovitost fitofarmacevtskih sredstev. Zaščito 

vinogradov opravite v večernem ali jutranjem času, ko so temperature nižje in se izognete zanašanju. Razmike 

med tretiranji prilagodite intenzivnosti priraščanja in morebitnim padavinam (ko pade več kot 30 mm, je 

zaščitna obloga že oslabljena), oz. na 7 - 8 dni. 

V primeru neurja s točo opravite varstvo vinograda čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov 

dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet: FOLPAN 50 SC, FOLPAN 80 WDG, FOLLOW 80 WG ali 

katerim drugim kombiniranim pripravkom z a.s. folpet. 

V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna, pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, 

ko čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe 

za varovanje okolja.  

 

 

OBVESTILO O DRUGEM ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA 

 

Vinogradnike obveščamo, da nastopa obdobje drugega zatiranja ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne 
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rumenice. Večina škržatkov se nahaja v razvoju ličinke stopnje L5 in manj v L4. Sedaj je tudi zadnji čas za 

namestitev rumenih lepljivih plošč (tri do pet rumenih lepljivih plošč na hektar namestite v vinograde in jih 

menjate na 2 do 3 tedne). 

Vinogradi za pridelavo grozdja, brajde in ohišnice v vinorodni deželi Posavje: Drugo zatiranje je obvezno 

opraviti povsod kjer za prvo zatiranje ameriškega škržatka ni bil uporabljen pripravek MOSPILAN 20 SG ali 

SIVANTO PRIME. V kolikor ste prvo škropljenje proti ameriškemu škržatku opravili s katerim od teh dveh 

pripravkov, drugo škropljenje ni obvezno. Kjer za prvo tretiranje ni bil uporabljen pripravek MOSPILAN 

20 SG ali SIVANTO PRIME, oz. se na rumene lepljive plošče v 7 – 10 dneh ulovijo štirje ali več odraslih 

škržatkov, je potrebno v naslednjih desetih dneh opraviti drugo tretiranje proti ameriškemu škržatku. Za drugo 

tretiranje uporabite eno izmed sredstev: SIVANTO PRIME (0,5 l/ha; le enkrat v rastni dobi), RELDAN 22 

EC (1 l/ha; le enkrat v rastni dobi; deluje na grozdne sukače), PYRINEX M22 (1 l/ha; le enkrat v rastni dobi; 

deluje na grozdne sukače), DASKOR 440 (0,5 l/ha; le enkrat v rastni dobi; deluje na grozdne sukače). 

V ekološki pridelavi je potrebno opraviti dva do tri tretiranja, razen če po prvem tretiranju s spremljanjem ulova 

ugotovite, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 osebke na rumeno lepljivo ploščo na teden. V takem primeru 

tretiranja ni potrebno ponoviti, sicer uporabite enega izmed pripravkov na podlagi piretrina (FLORA VERDE 

ali BIOTIP FLORAL; trikrat v rastni dobi) v odmerku 0,16 l/ha z dodatkom 0,5% ogrščičnega olja. 

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je potrebno opraviti vsaj dve tretiranji in hkrati obvezno 

spremljati ulov odraslih osebkov z rumenimi lepljivimi ploščami.  

V matičnih vinogradih opravite drugo tretiranje okoli 2 do 3 tedne po prvem (okoli 15. julija) in uporabite: 

SIVANTO PRIME (0,5 l/ha; le enkrat v rastni dobi), DECIS 2,5 EC (0,5 l/ha; dvakrat v rastni dobi; deluje na 

grozdne sukače), RELDAN 22 EC (1 l/ha; le enkrat v rastni dobi; deluje na grozdne sukače) ali PYRINEX 

M22 (1 l/ha; le enkrat v rastni dobi; deluje na grozdne sukače). Tretje tretiranje opravite konec julija, prvo 

dekado avgusta SIVANTO PRIME ali DECIS 2,5 EC. 

V matičnjakih opravite drugo tretiranje okoli 2 do 3 tedne po prvem (okoli 15. julija) in uporabite: MOSPILAN 

20 SG (0,375 kg/ha; le enkrat v rastni dobi), SIVANTO PRIME (0,5 l/ha; le enkrat v rastni dobi) ali DECIS 

2,5 EC (0,5 l/ha; dvakrat v rastni dobi; deluje na grozdne sukače). Tretje tretiranje opravite konec julija, prvo 

dekado avgusta z DECIS 2,5 EC. 

V trsnicah opravite drugo tretiranje okoli 3 tedne po prvem (okoli 15. julija) in uporabite: MOSPILAN 20 SG 

(0,375 kg/ha; le enkrat v rastni dobi), SIVANTO PRIME (0,5 l/ha; le enkrat v rastni dobi) ali DECIS 2,5 EC 

(0,5 l/ha; dvakrat v rastni dobi; deluje na grozdne sukače). Nadaljnja tretiranja so čez 2 do tri tedne z DECIS 

2,5 EC. 

Navedena sredstva so čebelam nevarna, zato pokosite cvetočo podrast in jih uporabite v večernem času, ko 

čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za 

varovanje okolja.  

 


