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FENOLOŠKI RAZVOJ VINSKE TRTE 

Toplo vreme ugodno vpliva na razvoj vinske trte. Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – 

Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline je vinska trta v povprečju na opazovane 
lokacije in sorte vstopila v fenološko fazo stadija volne B (BBCH 05). Nekoliko hitrejša v razvoju je 
sorta Chardonnay, ki je že v fazi začetka odpiranja brsta C (BBCH 07). V razvoju najbolj zaostajata 

sorti Laški rizling in Šipon, ki prehajata v fenološko fazo konca nabrekanja brsta (BBCH 03).  

 

TRSNA KODRAVOST ALI AKARINOZA IN ERINOZA 

V vinogradih predvsem tistih sort, ki pozno odganjajo (Laški, Renski rizling), pogosto zasledimo 
pojav trsne listne pršice šiškarice (Colomerus vitis), ki povzroča erinozo in njene sorodne vrste 
(Calepitrimerus vitis), ki povzroča trsno kodravost ali akarinozo.  
V zadnjih letih na posameznih lokacijah zasledimo predvsem močnejši pojav trsne kodravosti ali 
akarinoze. Zato priporočamo, da v vinogradih, kjer ste imeli v preteklem letu težave z akarinozo ali 
erinozo za zmanjšanje populacije omenjenih pršic, uporabite pripravke na osnovi žvepla. Optimalen 

čas škropljenja s pripravki na osnovi žvepla je v fenološki fazi od stadija volne do odpiranja brsta – 

konice zelenih poganjkov jasno vidne (BBCH 05-08).  

Uporabite lahko naslednje pripravke: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, ali Vindex 

80 WG, v odmerku 2,5 do 8 kg/ha ali Thiovit Jet, v odmerku 3 do 8 kg/ha.  

 

Škropljenje priporočamo opraviti tudi v vseh tistih vinogradih, kjer ste v preteklih letih zasledili pojav 
Grapevine Pinot gris virusa – GPGV virusa, saj je pršica šiškarica (Colomerus vitis) dokazana kot 

prenašalka tega virusa. Bolezenska znamenja so podobna napadu akarinoze in jih v našem 
vinorodnem okolišu opažamo predvsem na sortah Modri pinot, Sivi pinot ter Traminec.  

Pripravki na osnovi žvepla prav tako zmanjšujejo okužbe črne pegavosti vinske trte in posredno 

delujejo tudi na oidij vinske trte.  

 

Trenutne vremenske razmer so idealne za uporabo pripravkov na osnovi žvepla, saj mora biti za 
njihovo učinkovito delovanje temperatura zraka dovolj visoka, nad 15 °C. 

Za zatiranje akarinoze in erinoze se lahko odločite tudi v fenološki fazi D do E (BBCH 11-13) 

oziroma, ko so mladice dolge 2 do 5 cm. Škropljenje opravite s pripravkom Vertimec pro (1L/ha).  

 
Opozorilo: Pripravek Vertimec pro je nevaren za čebele, zato je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma 
pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s 
področja varstva voda. 
 

OBČASNI ŠKODLJIVCI VINSKE TRTE 

V času odganjanja vinske trte obstaja možnost pojava škodljivih vrst gosenic sovk in 

zemljemerke, ki izjedajo napeta očesa in komaj odgnale mladice, kasneje pa se hranijo z listi.  
Gosenice so najbolj aktivne v nočnem času. Zato v nočnem času (po 22:00 uri) redno pregledujte 

vinograde. Preglede usmerite predvsem v tiste sorte, ki prve odganjajo. Še posebej bodite pozorni v 
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vinogradih, kjer ste v preteklih letih že utrpeli škodo. Ob pojavu prvih poškodb svetujemo ročno 
odstranjevanje gosenic, ki se mora ob velikem pojavu gosenic izvajati vsak dan.  
 

ČRNA PEGAVOST VINSKE TRTE 

Pogoj za razvoj črne pegavosti je deževno vreme v času začetka rasti mladic. V takšnih razmerah 
lahko močnejši pojav bolezni pričakujemo predvsem na občutljivih sortah kot so: Šipon, Kerner ali 
Laški rizling. Za okužbe so najbolj občutljive 3 do 10 cm dolge mladice. V primeru pogostih padavin 
v začetku rasti mladic, opravite proti črni pegavosti dve škropljenji. Škropimo samo močnejše 
napadene vinograde. Prvo opravite, ko bodo mladice dolge 1 do 2 cm, drugo pa ponovite čez 7 
do 10 dni. Škropljenje opravite pred dežjem, z enim od kontaktnih fungicidov kot so: Antracol, 

Antracol WG 70 (2 kg/ha); ali pripravki na osnovi aktivne snovi folpet: Folpan 80 WDG (1,9 kg/ha), 

Follow WG (1,9 kg/ha) ali Folpan 50 SC (3 L/ha); ali uporabite Polyram DF (2,4 kg/ha)  

Za prvo škropljenje lahko namesto naštetih pripravkov uporabite tudi enega od bakrovih pripravkov 

kot sta: Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha) ali Cuprablau Z ultra WP (1,8 kg/ha).  

 

V vinogradih, kjer je bil v preteklem letu močen pojav oidija, namesto naštetih pripravkov v 
primeru sočasnega zatiranja črne pegavosti uporabite Universalis (2 L/ha). 
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FENOLOŠKI RAZVOJ VINSKE TRTE 

Nadpovprečno toplo vreme za te letni čas ugodno vpliva na hiter fenološki razvoj vinske trte. Na 
območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline 
je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi, ko so razprti 3 listi (BBCH  
13). Na izpostavljenih legah pa imajo sorte, ki so hitrejše v razvoju kot je Chardonnay, razprte 4 do 5 

listov (BBCH 14 - 15). V razvoju najbolj zaostajata sorti Laški rizling in Šipon, ki sta v fazi razvoja 

prvega  lista (BBCH 11).  

 

ČRNA PEGAVOST VINSKE TRTE 

Pogoj za razvoj črne pegavosti je deževno vreme v času začetka rasti mladic. V takšnih razmerah 
lahko močnejši pojav bolezni pričakujemo predvsem na občutljivih sortah kot so: Šipon, Kerner ali 
Laški rizling. Za okužbe so najbolj občutljive 3 do 10 cm dolge mladice. 
Trenutne vremenske razmere ne ustvarjajo pogojev za razvoj črne pegavosti. Zato je v tem času pred 
dežjem smiselno škropiti samo tiste vinograde, ki so bili v preteklem letu močneje napadeni.  
Škropljenje opravite pred dežjem, z enim od kontaktnih fungicidov kot so: Antracol, Antracol WG 

70 (2 kg/ha); ali pripravki na osnovi aktivne snovi folpet: Folpan 80 WDG (1,9 kg/ha), Follow WG 

(1,9 kg/ha) ali Folpan 50 SC (3 L/ha); ali uporabite Polyram DF (2,4 kg/ha)  

V vinogradih, kjer je bil v preteklem letu močen pojav oidija, namesto naštetih pripravkov v 
primeru sočasnega zatiranja črne pegavosti uporabite Universalis (2 L/ha). 

 

TRSNA KODRAVOST ALI AKARINOZA IN ERINOZA 

V vinogradih, kjer so imeli že v preteklem letu težave z akarinozo ali erinozo tudi v letošnjem letu 

zasledimo močnejši pojav predvsem erinoze. Zato v napadenih vinogradih v tem času opravite 
škropljenje s pripravkom Vertimec pro (1L/ha).  

 
Opozorilo: Sredstvo Vertimec pro je nevarno za čebele. Pred škropljenjem pozorno preberite priložena navodila za 
uporabo! V primeru uporabe sredstev, ki so nevarna za čebele je pred škropljenjem potrebno po mulčiti oziroma 
pokositi podrast in škropljenje opraviti ponoči, ko so čebele v panjih. Upoštevati je potrebno tudi predpise s 

področja varstva voda. 
 

GROZDNI SUKAČI 

V tem času v vinograde izobesite feromonske vabe za spremljanje grozdnih sukačev še posebej tisti, 
ki ste vključeni v KOPOP ukrepe. Izobesite vabe za spremljanje obeh vrst sukačev, tako križastega 
kot pasastega. Čeprav smo na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in Slovenskih 
Konjic v preteklih letih beležili veliko večji pojav in številčnost križastega grozdnega sukača.  
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Fenološki razvoj vinske trte 

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske 

doline ima vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte Chardonnay, Modra frankinja, 

Sauvignon razprtih 6 do 7 listov (BBCH 16 - 17) medtem, ko imajo sorte kot so Rumeni muškat, 
Renski rizling, Laški Rizling, Šipon razvitih 4 do 5 listov (BBCG 14 - 15).  

 

 

Peronospora in oidij vinske trte 

Nadpovprečno toplo vreme, s plohami in nevihtami v zadnjih dveh dneh ter zelo hiter prirast mladic 

vinske trte ustvarjajo ugodne pogoje za pojav peronosporo vinske trte. Na posameznih opazovanih 

vinogradniških lokacijah je model za napoved peronospore vinske trte 3. maja javil izpolnjene pogoje 

za prvo primarno okužbo. Inkubacijska doba se bo predvidoma iztekla v petih do šestih dneh (8.-9. 

maj). Zato svetujemo, da po ustalitvi vremena v prvih dneh prihodnjega tedna tednu ter pred iztekom 

inkubacijske dobe za prvo primarno okužbo in pred ponovno možnostjo padavin v naslednjem 

tednu, opravite škropljenje proti peronospori z enim od kontaktnih fungicidov kot so: Folpan 80 

WDG (1,25 kg/ha), Follow 80 WG (1,25 kg/ha), Folpan 50 SC (2 L/ha), Daimyo F (2,5 L/ha), 

Vincya F (2,5 L/ha), Antracol ali Antracol WG 70 v odmerku 2 kg/ha, Polyram DF (največ 2,4 
kg/ha) ali pripravki na osnovi aktivne snovi mankozeb kot so: Dithane DG Neotec, Dithane M-45, 

Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG ali 

Pinozeb M – 45 v odmerku 2 kg/ha.  

Za zatiranje oidija vinske trte dodajte pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, 

Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG - v odmerku 3 do 8 

kg/ha ali Pol- Sulphur 80 WG, WP, Symbiotica fito – granulirano žveplo - v odmerku 4 kg/ha ali 

pripravka Pol- Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – tekoče žveplo - v odmerku 4L/ha. Ob pojavu 

okužbe lahko uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v odmerku do 8 

kg/ha. 

 

 

Grozdni sukači 
Prve ulove metuljčkov grozdnih sukačev smo na feromonskih vabah zabeležili 3. maja. O dinamiki 

leta in razvoju sukačev vas bomo obveščali.  
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Fenološki razvoj vinske trte 

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske 

doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije pri glavnini sort dosegla fenološko fazo 
BBCH 53, ko so socvetja jasno vidna in je razvitih sedem listov.  

 

Peronospora in oidij vinske trte 

V kolikor še niste je zdaj zadnji čas, da opravite prvo škropljenje proti peronospori vinske trte. 

Škropljenje opravite z enim od kontaktnih fungicidov kot so: Folpan 80 WDG (1,25 kg/ha), Follow 

80 WG (1,25 kg/ha), Folpan 50 SC (2 L/ha), Daimyo F (2,5 L/ha), Vincya F (2,5 L/ha), Antracol ali 

Antracol WG 70 v odmerku 2 kg/ha, Polyram DF (največ 2,4 kg/ha) ali pripravki na osnovi aktivne 

snovi mankozeb kot so: Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, 

Manfil Plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG ali Pinozeb M – 45 v odmerku 2 kg/ha.  

Za zatiranje oidija vinske trte dodajte pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, 

Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG - v odmerku 3 do 8 

kg/ha ali Pol- Sulphur 80 WG, WP, Symbiotica fito – granulirano žveplo - v odmerku 4 kg/ha ali 

pripravka Pol- Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – tekoče žveplo - v odmerku 4L/ha. Ob pojavu 

okužbe lahko uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v odmerku do 8 

kg/ha. 

 

V vinogradih, kjer je v lanskem letu prišlo do močnejših okužb z oidijem, priporočamo namesto 
naštetih pripravkov uporabo pripravka Universalis ( 2 L/ha), ki deluje tako na oidij kot peronosporo. 

Proti oidiju vinske trte lahko uporabite tudi pripravek Karathane Gold 350 EC (0,5 L/ha) ali 

Kussabi 300 SC (0,15 L/ha), ki ga dodate že naštetim kontaktnim fungicidom za zatiranje 

peronospore.  
 

 

V primeru toče opravite škropljenje s kontaktnim fungicidom na osnovi aktive snovi folpet kot so: 

Folpan 80 WDG, Follow 80 WG ali Folpan 50 SC.  
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Fenološki razvoj vinske trte 

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske 

doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte dosegla fenološko fazo BBCH 55, ko 
so socvetja nabrekla, cvetovi pa so stisnjeni skupaj. Sorte, ki so hitrejše razvoju, predvsem 
Chardonnay, na izpostavljenih legah že prehaja v fazo BBCH 57 (socvetja popolnoma razvita, 

cvetovi ločeni). V razvoju najbolj zaostajata sorti Laški rizling in Šipon, ki sta v fenološki fazi BBCH 
53 (socvetja jasno vidna).  

 

Peronospora in oidij vinske trte 

Nestanovitno vreme s pogostimi padavinami v zadnjih dneh ustvarja pogoje za nove primarne 

okužbe s peronosporo vinske trte.  
Vremenoslovci napovedujejo nadaljevanje nestanovitnega vremena v obliki krajevnih ploh in neviht. 

Zato opravite škropljenje proti peronospori vinske trte s kombiniranimi, sistemično ali polsistemično 
delujočimi pripravki kot so: Antracol combi (2,5 kg/ha), Equation pro (0,4 kg/ha), Tanos 50 WG 

(0,4 kg/ha), Curzate M (2 – 3 kg/ha), Moximate 725 WG ali WP (1,25 kg/ha), Moximate plus (1,25 

kg/ha), Profilux (1,25 kg/ha), Nautile DG (2,4 kg/ha), Cymbal (0,125kg/ha), Twingo (3 kg/ha), 

Enervin (2,5 kg/ha), Electis 75 WG (1,5 – 1,8 kg/ha), Emendo F (1,5 kg/ha), Valis F (1,5 kg/ha), 

Ridomil Gold combi Pepite (2 kg/ha) ali Ridomil Gold MZ Pepite (2,5 kg/ha). 

V primeru pogostih in obilnejših padavin pa pri sortah, ki so hitrejše v razvoju uporabite pripravke 
kot so: Forum star (1,6 kg/ha), Sfinga Exstra WDG (1,5 kg/ha), Forum MZ WG (2,5 kg/ha), 

Acrobat MZ (2,5 kg/ha) ali Orvego (0,8 L/ha). 

Pripravkoma Equation pro in Cymbal priporočamo dodati polovični odmerek enega od kontaktnih 
fungicidov. 

Prav tako lahko opravite škropljenje z enim od pripravkov na osnovi aktivne snovi ciazofamid kot so 
Mildicut (2L/ha) ali pripravkoma, ki vsebujeta še folpet kot sta: Videryo F (2,5 L/ha) ali Vincya F 

(2,5 L/ha).  

Zaradi hitrega prirasta mladic in velike možnosti izpiranja fungicidne obloge ob plohah in nevihtah, 
naj razmik med škropljenji ne bodo daljši od 8 dni.  

 

Vremenske razmere trenutno ne ustvarjajo pogojev za okužbe z oidijem. Ob napovedani otoplitvi 

vremena pa se bo povečala tudi nevarnost za okužbe z oidijem.  
V vinogradih, kjer je v lanskem letu prišlo do močnejših okužb z oidijem, priporočamo dodati 
pripravek Karathane Gold 350 EC (0,5L/ha) ali kombiniran pripravek Falcon EC 460 (0,4 L/ha) ali 

pripravke, ki vsebujejo samo aktivno snov tebukonazol kot so: Folicur EW 250 (0,4 L/ha), Orius 25 

EW (0,4 L/ha), Mystic 250 EC (0,4 L/ha.), Tebusha 25%EW (0,4 L/ha), Baltazar (0,4 L/ha) ali 

Star Tebukonazol (0,4 L/ha).  

Namesto naštetih pripravkov lahko uporabite tudi: Crystal (0,16 L/ha), Kusabi 300 SC (0,15 L/ha), 

Sercadis (0,15 L/ha), Vivando (0,16 L/ha), Topas 100 EC(3L/ha), Topaze (3L/ha), Score 250 EC 

(0,2 L/ha) ali Mavita 250 EC (0,2 L/ha).  
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Za zatiranje oidija vinske trte lahko dodajte tudi enega od pripravkov pripravke na osnovi močljivega 
žvepla kot so: Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG - v 

odmerku 3 do 8 kg/ha ali Pol- Sulphur 80 WG, WP, Symbiotica fito – granulirano žveplo - v 

odmerku 4 kg/ha ali pripravka Pol- Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – tekoče žveplo - v odmerku 

4L/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia 
DF v odmerku do 8 kg/ha. 

 

V primeru toče opravite škropljenje s kontaktnim fungicidom na osnovi aktive snovi folpet kot so: 
Folpan 80 WDG, Follow 80 WG ali Folpan 50 SC ali drugimi pripravki, ki prav tako vsebujejo 

aktivno snov folpet (Forum star, Sfinga Exstra WDG, Emendo F, Valis F ali Ridomil Gold combi 

Pepite).  
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Fenološki razvoj vinske trte 

Toplo in vlažno vreme zelo ugodno vpliva na rast in razvoj vinske trte. Na območju vinorodnega pod 
okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske vinska trta v povprečju na 
opazovane lokacije in sorte vstopa v fenološko fazo začetka cvetenja (BBCH 60 – 61). Na 

izpostavljenih lokacijah sorte, ki so hitrejše v razvoju (Rumeni muškat, Modra Frankinja) že 
dosegajo fazo BBCH 62 (20 % odprtih cvetnih kapic). Sorta Chardonnay pa je v fazi zgodnjega 

cvetenja BBCH 63 (30% odprtih cvetnih kapic). 

 

Peronospora in oidij vinske trte 

Glede na fenološko fazo vinske trte, pogoste plohe in nevihte ter napoved le teh tudi v prihodnjih 
dneh, je nevarnost za nove primarne okužbe s peronosporo zelo velika. V posameznih vinogradih 

najdemo tudi prve okužbe tako na listih kot kabrnkih. Zato pri škropljenju proti peronospori 
priporočamo dati prednost kombiniranim, sistemično ali polsistemično delujočim pripravkom kot so: 
Forum star (1,6 kg/ha), Sfinga Exstra WDG (1,5 kg/ha), Forum MZ WG (2,5 kg/ha), Acrobat MZ 

(2,5 kg/ha), Mildicut (3 L/ha), Daimyo F (2,5 L/ha), Vincya F (2,5 L/ha), Videryo F (2,5 L/ha), 

Orvego (0,8 L/ha) ali Galben M (2,5 kg/ha).  

V času prehoda vinske trte v fazo polnega cvetenje, pa lahko v zdravih vinogradih dajte prednost 
pripravkom kot so: Alleato 80 WG (2,5 kg/ha), Mikal flash (4 kg/ha), Momentum F (4kg/ha), 

Alleato duo (2-3 kg/ha), Mikal premium F(3 kg/ha), Momentum trio (3kg/ha), Melody combi WG 

65,3 (1,5 kg/ha).  

Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od 8 do10 dni. 
Škropljenje proti peronospori lahko v zdravih vinogradih še vedno opravite tudi s pripravki kot so: 

Antracol combi (2,5 kg/ha), Equation pro (0,4 kg/ha), Tanos 50 WG (0,4 kg/ha), Curzate M (2,3 

kg/ha), Moximate 725 WG ali WP (1,9 kg/ha), Moximate plus (1,9 kg/ha), Profilux (1,25 kg/ha), 

Nautile DG (2,4 kg/ha), Cymbal (0,25 kg/ha), Twingo (3 kg/ha), Enervin (2,5 kg/ha), Electis 75 

WG (1,5 – 1,8 kg/ha), Emendo F (1,5 kg/ha), Valis F (1,5 kg/ha), Ridomil Gold combi Pepite (2 

kg/ha) ali Ridomil Gold MZ Pepite (2,5 kg/ha). Pri tem pazite na količino padavin (nad 20 mm 
dežja, škropljenje pred ponovnimi padavinami ponoviti) in presledke med škropljenji!  
Pripravkom Alleato 80 WG, Cymbal, Equation pro priporočamo dodati polovični odmerek enega 
od kontaktnih fungicidov. 

 

Toplo in vlažno vreme ustvarja tudi zelo ugodne pogoje za razvoj oidija. 

V tem času za preprečevanje okužb z oidijem priporočamo uporabo enega od naslednjih pripravkov: 

Collis (0,4 L/ha), Luna Experience (0,375 L/ha), Falcon EC 460 (0,4 L/ha), Misha 20 EW (0,23 

L/ha), Systhane 20 EW (0,14 L/ha), Kusabi 300 SC (0,25 L/ha),  Domark 100 EC (0,3 L/ha), 

Topas 100 EC(3L/ha), Topaze (3L/ha), Score 250 EC (0,2 L/ha), Mavita 250 EC (0,2 L/ha), 

Sercadis (0,15 L/ha), Crystal (0,16 L/ha) ali uporabite pripravke, ki vsebujejo samo aktivno snov 

tebukonazol kot so: Folicur EW 250 (0,4 L/ha), Orius 25 EW (0,4 L/ha), Mystic 250 EC (0,4 

L/ha.), Tebusha 25%EW (0,4 L/ha), Baltazar (0,4 L/ha) ali Star Tebukonazol (0,4 L/ha). 
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Uporabite lahko tudi pripravek Cabrio Top (2,0 L/ha), ki deluje tudi na peronosporo vinske trte. 

 

Pripravkom za zatiranje oidija lahko dodajte še pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so:  
Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG - v odmerku 3 

do 8 kg/ha ali Pol- Sulphur 80 WG, WP, Symbiotica fito – granulirano žveplo - v odmerku 4 

kg/ha ali pripravka Pol- Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – tekoče žveplo - v odmerku 4L/ha. Ob 

pojavu okužbe lahko uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v 

odmerku do 8 kg/ha. 

 

V primeru toče opravite škropljenje s kontaktnim fungicidom na osnovi aktive snovi folpet kot so: 
Folpan 80 WDG, Follow 80 WG ali Folpan 50 SC ali drugimi pripravki, ki prav tako vsebujejo 

aktivno snov folpet (Forum star, Sfinga Exstra WDG, Daimyo F, Vincya F, Videryo F, Mikal flash, 

Momentum F, Alleato duo, Mikal premium F, Momentum trio, Melody combi WG 65,3, Emendo F, 

Valis F ali Ridomil Gold combi Pepite).  

 

Ameriški škržatek 

Prve ličinke ameriškega škržatka, ki je prenašalec zlate trsne rumenice smo našli sredi meseca maja 

(16. maj). Ličinke prvega L1  razvojnega stadija so se množično začele izlegati po 20. maju. O 

zatiranju in uporabi primernih insekticidov vas bomo pravočasno obvestili.  
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Ameriški škržatek 

 

Zatiranje ameriškega škržatka, ki je glavni prenašalec zlate trsne rumenice, je poleg 

odstranjevanja okuženih trt, eden izmed ključnih ukrepov za preprečevanje širjenja te nevarne 

bolezni v naravi.  

 

Po Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 
48/14 in 49/16) je zatiranje ameriškega škržatka obvezno za vse imetnike trte 

 v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem območju 
zlate trsne rumenice (to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih), ki obsega 

celotno območje vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožji okoliš Slovenske 
Konjice ter  

 v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije. 

 

V vinogradih za pridelavo grozdja, ki se nahajajo v razmejenem območju zlate trsne rumenice, je 

obvezno najmanj 1 škropljenje, ki ga opravimo, ko je trta povsem odcvetela.  

 

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Slovenske Konjice je 

cvetenje vseh sort vinske trte zaključeno. V vinogradih prevladujejo ličinke L1 in L2 razvojnega 

stadija ameriškega škržatka. Prav tako so v manjšem številu prisotne že nimfe L3 razvojnega stadija. 

Glede na nadaljevanje toplega vremena, lahko pričakujemo hitro napredovanje razvojnih stadijev.  

Zato opravite prvo škropljene proti ličinkam ameriškega škržatka v drugi polovici tega tedna, 

oziroma v naslednjem tednu. To pomeni med 14. in 24. junijem.  

Navedeni termin prvega škropljenja velja tudi za pridelavo grozdja v ekološki pridelavi ter za 
zatiranje ameriškega škržatka v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah. 
 

Pri prvem škropljenju dajemo prednost pripravku Actara 25 WG v odmerku 200 g/ha, ki je 

sistemični insekticid z rezidualnim načinom delovanja in učinkovito zatira ameriškega škržatka, zato 
škropljenja običajno ni potrebno ponoviti. 
Če bo za prvo škropljenje uporabljeno katero drugo izmed naštetih sredstev v preglednici 1 je 
potrebno škropljenje proti ameriškemu škržatku ponoviti v 2. napovedanem roku  oziroma se ponovi, 

če se bo na rumene lepljive plošče ulovilo 4 ali več odraslih škržatov na teden. Delovanje ostalih 

sredstev je namreč krajše in manj učinkovito.  
V ekološki pridelavi je potrebno opraviti dve škropljenji, razen če po prvem škropljenju s 
spremljanjem ulova z rumenimi lepljivimi ploščami ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne 
presega 4 osebkov na rumeno lepljivo ploščo na teden. V takem primeru škropljenja ni treba 
ponoviti. Če je potrebno, pa opravimo drugo škropljenje 7 do 10 dni po prvem škropljenju. V 

ekološki pridelavi sta dovoljena pripravka na osnovi piretrina kot sta Flora verde in Biotip floral. 
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V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah sta povsod po Sloveniji obvezni najmanj dve 

škropljenji ameriškega škržatka. Če se kasneje na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, 
je potrebno škropljenje ponoviti. Imetniki vinogradov morajo spremljati ameriškega škržatka z 
rumenimi lepljivimi ploščami do sredine septembra. 
 

Izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja ni 

obvezno, je pa priporočljivo opraviti vsaj eno škropljenje, če je ameriški škržatek v njih navzoč, 
oziroma če je populacija velika. V takih vinogradih je priporočljivo spremljati ulov ameriškega 
škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami. 
 
Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za zatiranje ameriškega škržatka in povzetki omejitev njihove 
uporabe  

 

Pripravek Aktivna snov Odmerek 

Število 
dovoljenih 

tretiranj/leto 

Karenca 

(št. dni) 

Actara 25 WG
 
 tiametoksam 200 g/ha tri

1 
14 

Reldan 22 EC 
2
 klorpirifos-metil 1 L/ha eno

2 
21 

Pyrinex M22 klorpirifos-metil 1 L/ha eno
2
 21 

Decis 2,5 EC deltametrin 0,5 L/ha eno
3 

14 

Decis deltametrin 0,5 L/ha dve
4 

14 

Gat decline 2,5 EC deltametrin 0,5 L/ha dve 14 

Flora verde piretrin 1,6 L/ha tri 3 

Biotip floral piretrin 1,6 L/ha tri 3 

Steward indoksakarb 150 g/ha dve 10 
1
 sredstvo je dovoljeno tudi v matičnjakih in trsnicah kot manjša uporaba.  

2
 z aktivno snovjo na podlagi klorpirifos-metila lahko tretiramo le 1 krat, kar pomeni, da lahko 1 krat uporabimo Reldan 22 EC ali 

Pyrinex M22.  
3
 v vinogradih za pridelavo grozdja. 

4
 v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah 

 

OPOZORILO: Vsa sredstva, ki jih uporabljamo za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za 
čebele. Pomembno je, da zatiranje ameriškega škržatka opravite šele takrat, ko je trta že povsem 
odcvetela. Škropljenje opravite v poznih večernih ali zgodnjih jutranjih urah (dve uri po sončnem zahodu do dve 
uri pred sončnim vzhodom), ko so čebele v panjih in ne letijo. Pred škropljenjem odstranite cvetočo podrast. 
 
Pripravka Reldan 22 EC in Pyrinex M22 se v odmerku 1 L/ha uporabljata kot insekticida za omejevanje 

številčnosti ameriškega škržatka in ne zadoščata kot karantenski ukrep v razmejenem območju. Oba 

pripravka sta registrirana tudi za zatiranje grozdnih sukačev.  
Stransko delovanje na ameriškega škržatka ima tudi pripravek Daskor 440, ki prav tako vsebuje 

aktivno snov klorpirifos-metil in ima v odmerku 0,5 L/ha dovoljenje za zatiranje grozdnih sukača. 
 

S pripravki na osnovi aktivne snovi klorpirifos-metil lahko škropimo le 1 krat v rastni dobi kar 

pomeni, da lahko 1 krat uporabimo Reldan 22 EC ali Pyrinex M22 ali Daskor 440.  

Navedene pripravke uporabljamo predvsem za zatiranje drugega roda grozdnih sukačev, zato jih je v 

vinogradih za pridelavo grozdja smiselno uporabljati tudi za omejevanje številčnosti ameriškega 
škržatka, vendar v času drugega tretiranja ameriškega škržatka (običajno 2 do 3 tedne po prvem 
škropljenju), če je potrebno škropljenje proti ameriškemu škržatku ponoviti.  
 
Decis 2,5 EC in Decis: eno tretiranje je dovoljeno za vinograde za pridelavo grozdja in sicer od konca cvetenja trte do 

takrat, ko jagode dosežejo velikost graha (BBCH 71 do 75); dve tretiranji za matične vinograde, matičnjake in trsnice. Ni 

priporočeno mešanje z alkalnimi pripravki, s pripravki na podlagi žvepla in tiofanata.  
Gat decline: dovoljeni sta dve tretiranji. 

Skupno število tretiranj z vsemi tremi sredstvi je največ dva krat na istem zemljišču v eni rastni dobi. Pripravki imajo 
negativni vpliv na plenilske pršice iz družine Phytoseiidae – naravne sovražnike rdeče sadne pršice in pršic šiškaric 
(akarinoze in erinoze). Zato lahko v takšnih vinogradih pride do prerazmnožitve omenjenih škodljivcev. 
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Učinek sredstev na osnovi piretrina je boljši z dodatkom ogrščičnega olja v koncentraciji 0,5 %. Rastline temeljito 

omočimo tudi na spodnji strani listov, kjer se nahajajo škržatki. Tretiramo ob lepem vremenu, po možnosti zvečer 
oziroma v hladnejših urah dneva. 
 

Prav tako pripravek Steward, katerega uporaba je dovoljena le za ličinke stadijev od L1 do L3, le zmanjšuje populacijo 
ameriškega škržatka in za karantenski ukrep v razmejenih območjih ne zadošča. 

 

Spremljanje odraslih osebkov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami 
Svetujemo, da v vinograde v zadnji dekadi junija oz. v začetku julija, ko se začnejo izlegati odrasli 
osebki ameriškega škržatka, izobesite rumene lepljive plošče. Plošče obesite tik pod območjem 
grozdja na žico ali na trse, po možnosti v senčne dele trsov, kjer se škržatek najraje zadržuje.  
V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je spremljanje ameriškega škržatka obvezno.  

- Izobesimo najmanj od 3 do 5 plošč na ha, v primeru večjih površin število plošč ustrezno povečamo, 
- plošče menjavamo na dva do 3 tedne, 
- pregledujemo jih vsakih 7 do 10 dni; škržatki letajo do sredine septembra, ulove beležimo. 

Podatki o ulovih na rumene lepljive plošče nam dajo informacijo, ali je v vinogradih za pridelavo 

grozdja potrebo opraviti še drugo škropljenje proti ameriškemu škržatku.  
 

Drugo škropljenje opravimo, če je na rumene lepljive plošče ulovljenih 4 ali več škržatkov. 
Populacija ameriškega škržatka je: 

 majhna, če je ulovljenih od 0 do 3 na ploščo na teden; 
 srednja, če je ulovljenih od 4 do 15 na ploščo na teden; 
 velika, če je ulovljenih 16 in več na ploščo na teden. 

Za pomoč pri prepoznavanju ameriškega škržatka se obrnite na Javno službo zdravstvenega varstva na Inštitutu za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600). 
 

Podrobnejše informacije o zatiranju ameriškega škržatka in obvladovanju zlate trsne rumenice v letu 

2018 so vam na voljo na spletni 

strani:http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdr

avje_rastlin/2017/Nevarni_SO/Zlata_trsna_rumenica/2018_Nacrt_ukrepov_zlata_trsna_rumenica_ko

nc_za_splet.pdf 

 

Fenološki razvoj vinske trte 

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske 
doline je cvetenje vseh sort zaključeno. Pozne sorte (Laški rizling, Šipon) so v fenološki fazi konca 
cvetenja BBCH 69. Glavnina sort (Modra frankinja, Sauvignon Žametna črnina, Traminec…) je v 

fenološki fazi nastanka plodiča BBCH 71. Na izpostavljenih lokacijah sorte, ki so hitrejše v razvoju 
(Chardonnay, Rumeni muškat) že prehajajo v fenološko fazo BBCH 73 (jagode velikosti prosenih 

zrn).  

 

Peronospora in oidij vinske trte 

Pri škropljenju proti peronospori priporočamo uporabo kombiniranih, sistemično ali polsistemično 
delujočim pripravkom kot so: Alleato 80 WG (2,5 kg/ha), Alleato duo (3 - 4 kg/ha), Mikal flash (4 

kg/ha), Momentum F (4kg/ha), Mikal premium F (3 kg/ha), Momentum trio (3kg/ha), Melody 

combi WG 65,3 (1,5 kg/ha), Forum star (1,6 kg/ha), Sfinga Exstra WDG (1,5 kg/ha), Acrobat MZ 

(2,5 kg/ha), Forum MZ WG (2,5 kg/ha), Mildicut (4 L/ha), Daimyo F (2,5 L/ha), Vincya F (2,5 

L/ha), Videryo F (2,5 L/ha) ali Orvego (0,8 L/ha). 

Po cvetenju v času formiranja grozdnih jagod dajte prednost pripravkom kot so : Pergado – F (2 – 

2,5 kg/ha), Pergado MZ ali Gett (2,5 kg/ha), Pergado D (1,4L/ha), Ampexio (0,5 kg/ha), Profiler (3 

kg/ha) ali Enervin (2,5 kg/ha),  

Uporabite lahko tudi pripravek Cabrio Top (2,0 L/ha), ki deluje prav tako na oidij vinske trte. 

http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_rastlin/2017/Nevarni_SO/Zlata_trsna_rumenica/2018_Nacrt_ukrepov_zlata_trsna_rumenica_konc_za_splet.pdf
http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_rastlin/2017/Nevarni_SO/Zlata_trsna_rumenica/2018_Nacrt_ukrepov_zlata_trsna_rumenica_konc_za_splet.pdf
http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_rastlin/2017/Nevarni_SO/Zlata_trsna_rumenica/2018_Nacrt_ukrepov_zlata_trsna_rumenica_konc_za_splet.pdf
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Pripravkoma Alleato 80 WG in Profiler priporočamo dodati polovični odmerek enega od kontaktnih 
fungicidov. 

Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od 8 do10 dni. 
 

Trenutne vremenske razmere glede na fenološko fazo vinske trte ustvarjajo zelo ugodne pogoje za 
okužbe z oidijem vinske trte. 

V začetku formiranja jagod dajte prednost učinkovitim pripravkom proti oidiju kot so: Dynali (0,65 

L/ha), Vivando (0,2 L/ha), Talendo Extra (0,2-0,4 L/ha), Talendo (0,25 L/ha), Nativo 75 WG (0,16 

kg/ha) ali Postalon 90 SC (1 – 1,25 L/ha). 

 

Za preprečevanje okužb z oidijem lahko uporabite tudi enega od naslednjih pripravkov: Collis (0,4 

L/ha), Luna Experience (0,375 L/ha), Falcon EC 460 (0,4 L/ha), Kusabi 300 SC (0,3 L/ha), Misha 

20 EW (0,23 L/ha), Systhane 20 EW (0,14 L/ha), Domark 100 EC (0,3 L/ha), Score 250 EC (0,2 

L/ha), Mavita 250 EC (0,2 L/ha), Topas 100 EC(3L/ha), Topaze (3L/ha); ali uporabite pripravke, ki 

vsebujejo samo aktivno snov tebukonazol kot so: Folicur EW 250 (0,4 L/ha), Orius 25 EW (0,4 

L/ha), Mystic 250 EC (0,4 L/ha.), Tebusha 25%EW (0,4 L/ha), Baltazar (0,4 L/ha) ali Star 

Tebukonazol (0,4 L/ha). 

Uporabite lahko tudi pripravek Cabrio Top (2,0 L/ha), ki deluje tudi na peronosporo vinske trte. 

 

Pripravkom za zatiranje oidija lahko dodajte še pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so:  
Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG - v odmerku 3 

do 8 kg/ha ali Pol- Sulphur 80 WG, WP, Symbiotica fito – granulirano žveplo - v odmerku 4 

kg/ha ali pripravka Pol- Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – tekoče žveplo - v odmerku 4L/ha. Ob 

pojavu okužbe lahko uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v 

odmerku do 8 kg/ha. Pri temperaturah nad 25 °C lahko pripravki na osnovi močljivega žvepla 
povzročajo fitotoksičnost. Zato v vročih dneh škropite izključno pozno zvečer ali zgodaj zjutraj.  
 

V primeru toče opravite škropljenje s pripravkom Folpan 80 WDG Follow 80 WG ali Folpan 50 SC 

oziroma drugimi pripravki, ki vsebujejo aktivno snov folpet (Forum star, Sfinga Exstra WDG, 

Daimyo F, Vincya F, Videryo F, Mikal flash, Momentum F, Alleato duo, Mikal premium F, 

Momentum trio, Melody combi WG 65,3, Pergado F).  
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Fenološki razvoj vinske trte 

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske 
doline je vinska trta v povprečju na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 75 (jagode 
velikosti graha, grozdiči povešeni). Na najbolj izpostavljenih legah pa sorta Chardonnay že prehaja v 
fazo BBCH 77 (začetek dotikanja jagod). Pozne sorte (Laški rizling, Šipon) so v fenološki fazi BBCH 
73 (jagode velikosti prosenih zrn).  

 

Peronospora in oidij vinske trte 

Pri škropljenju proti peronospori dajte v času formiranja grozdnih jagod prednost kombiniranim, 

sistemično ali polsistemično delujočim pripravkom kot so: Pergado – F (2 – 2,5 kg/ha), Pergado 

MZ ali Gett (2,5 kg/ha), Pergado D (1,4L/ha), Ampexio (0,5 kg/ha), Profiler (3 kg/ha) ali Enervin 

(2,5 kg/ha),  

Uporabite lahko tudi pripravek Cabrio Top (2,0 L/ha), ki deluje prav tako na oidij vinske trte. 

Prav tako lahko uporabite enega od pripravkov kot so: Alleato 80 WG (2,5 kg/ha), Alleato duo (3 - 4 

kg/ha), Mikal flash (4 kg/ha), Momentum F (4kg/ha), Mikal premium F (3 kg/ha), Momentum 

trio (3kg/ha), Melody combi WG 65,3 (1,5 kg/ha), Forum star (1,6 kg/ha), Sfinga Exstra WDG 

(1,5 kg/ha), Acrobat MZ (2,5 kg/ha), Forum MZ WG (2,5 kg/ha), Mildicut (4 L/ha), Daimyo F (2,5 

L/ha), Vincya F (2,5 L/ha), Videryo F (2,5 L/ha) ali Orvego (0,8 L/ha). 

Pripravkoma Alleato 80 WG in Profiler priporočamo dodati polovični odmerek enega od kontaktnih 
fungicidov. 

 

Trenutne vremenske razmere ustvarjajo zelo ugodne pogoje za okužbe z oidijem vinske trte. 
V času formiranja jagod dajte prednost učinkovitim pripravkom proti oidiju kot so: Dynali (0,65 

L/ha), Vivando (0,2 L/ha), Talendo Extra (0,2-0,4 L/ha), Talendo (0,25 L/ha), Nativo 75 WG (0,16 

kg/ha) ali Postalon 90 SC (1 – 1,25 L/ha). 

 

Za preprečevanje okužb z oidijem lahko uporabite tudi enega od naslednjih pripravkov: Collis (0,4 

L/ha), Luna Experience (0,375 L/ha), Falcon EC 460 (0,4 L/ha), Kusabi 300 SC (0,3 L/ha), Misha 

20 EW (0,23 L/ha), Systhane 20 EW (0,14 L/ha), Domark 100 EC (0,3 L/ha), Score 250 EC (0,2 

L/ha), Mavita 250 EC (0,2 L/ha), Topas 100 EC(3L/ha), Topaze (3L/ha); ali uporabite pripravke, ki 

vsebujejo samo aktivno snov tebukonazol kot so: Folicur EW 250 (0,4 L/ha), Orius 25 EW (0,4 

L/ha), Mystic 250 EC (0,4 L/ha.), Tebusha 25%EW (0,4 L/ha), Baltazar (0,4 L/ha) ali Star 

Tebukonazol (0,4 L/ha). 

Uporabite lahko tudi pripravek Cabrio Top (2,0 L/ha), ki deluje tudi na peronosporo vinske trte. 

 

Pripravkom za zatiranje oidija lahko dodajte še pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so:  
Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG - v odmerku 3 

do 8 kg/ha ali Pol- Sulphur 80 WG, WP, Symbiotica fito – granulirano žveplo - v odmerku 4 
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kg/ha ali pripravka Pol- Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – tekoče žveplo - v odmerku 4L/ha. Ob 

pojavu okužbe lahko uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v 

odmerku do 8 kg/ha. Pri temperaturah nad 25 °C lahko pripravki na osnovi močljivega žvepla 
povzročajo fitotoksičnost. Zato v vročih dneh škropite izključno pozno zvečer ali zgodaj zjutraj.  
Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od 8 do10 dni. 
 

Grozdni sukači  
Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Konjice se je let druge 
generacije grozdnih sukačev začel med 16. in 18. junijem. Toplo vreme ugodno vpliva na njihov 

razvoj. Število predvsem križastih grozdnih sukačev na feromonskih vabah se povečuje. Zato bo v 
naslednjem tednu, med 25. junijem in 1. julijem, optimalen rok za uporabo pripravkov kot so: 

Coragen (0,15 L/ha), Affirm (1,5 kg/ha), Steward (150 g/ha) ali MAC insekticidov kot sta Runner 

240 SC (0,3 L/ha) in Mimic (0,6 L/ha).  

V napovedanem roku lahko za zatiranje grozdnih sukačev uporabite tudi pripravke na osnovi 
Bacillus thuringhiensis kot so: Delfin WG (0,75 kg/ha), Lepinox Plus (1 kg/ha) ali Agree WG (0,75 

– 1 kg/ha). S pripravkom Delfin WG je potrebno škropiti dvakrat v presledku 14 dni, s pripravkoma 
Lepinox Plus ali Agree WG pa največ 3 krat v presledku 7 do 10 dni.  
Vinogradniki, ki nameravate grozdne sukače zatirati z enim od insekticidov kot so Reldan 22 EC, 

Pyrinex M22 ali Daskor 440 s škropljenjem še počakajte, o optimalnem roku škropljenja vas bomo 
pravočasno obvestili.  

 

Siva grozdna plesen 

V času, ko se jagode v grozdu strnejo opravite prvo škropljenje proti sivi grozdni plesni (botritisu). 
Zaradi nestanovitnega vremena, ki ga je po nekod spremljala tudi toča pri škropljenju dodajte enega 
od botriticidov kot so: Cantus WG (1,2 L/ha), Mythos (2,5 L/ha), Pyrus 400 SC (2 L/ha), Scala (2 

L/ha), Prolectus (1,2 kg/ha), Switch 62,5 WG (1 kg/ha) ali Teldor SC 500, Teldor plus (1-1,5 

L/ha). Prav tako lahko uporabite pripravek Botector (400g/ha), ki se lahko na istem zemljišču 
uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi ali samo za pridelavo namiznega grozdja pripravek Serenade ASO 

(8 L/ha), za katerega je dovoljenih do 6 tretiranj v eni rastni dobi.  

 

V primeru toče opravite škropljenje s pripravkom Folpan 80 WDG Follow 80 WG ali Folpan 50 SC 

oziroma drugimi pripravki, ki vsebujejo aktivno snov folpet (Forum star, Sfinga Exstra WDG, 

Daimyo F, Vincya F, Videryo F, Mikal flash, Momentum F, Alleato duo, Mikal premium F, 

Momentum trio, Melody combi WG 65,3, Pergado F).  
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Fenološki razvoj vinske trte 

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske je 

fenološki razvoj vinske trte zelo izenačen, glavnina sort je v fenološki fazi BBCH 79, ko se večina jagod 
med seboj dotika (BBCH 79). 
 

Grozdni sukači in drugo zatiranje ameriškega škržatka 

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Slovenske Konjice se je 
število ulovov metuljčkov križastih grozdnih sukačev zelo povečalo medtem, ko so ulovi pasastih 

grozdnih sukačev manj številčni. Zato ob koncu tedna in v naslednjem tednu, med 6. in 15. julijem, 

opravite škropljenje proti grozdnim sukačem z enim od kontaktnih insekticidov na osnovi aktivne snovi 

klorpirifos-metil kot so Reldan 22 EC (1L/ha), Pyrinex M22 (1L/ha) ali Dascor 440 (0,5 L/ha).  

Omenjeni kontaktni insekticidi delujejo tudi na ameriškega škržatka in v navedenih odmerkih 

omejujejo njegovo številčnost. S pripravki na osnovi aktivne snovi klorpirifos-metil lahko škropimo le 
1 krat v rastni dobi. 

Za zmanjšanje samo številčnosti populacije grozdnih sukačev lahko uporabite tudi pripravek Vertimec 

pro (1 L/ha – največji dovoljen odmerek). 
 

Pri spremljanju razvoja ameriškega škržatka trenutno najdemo predvsem ličinke L4 in L5 razvojnega 
stadija. Ob ustalitvi in otoplitvi vremena pričakujemo hitro izleganje odraslih osebkov. V kolikor še niste 
je zdaj zadnji čas, da izobesite rumene lepljive plošče za spremljanje populacije in ugotavljanje 
prisotnosti odraslih osebkov ameriškega škržatka.  
V kolikor ste prvo škropljenje proti ameriškemu škržatku opravili s pripravkom Actara 25 WG in ne 
boste beležili odraslih osebkov na rumenih lepljivih ploščah, drugo škropljenje ni obvezno. Drugo 
škropljenje opravite v primeru, če boste na rumene lepljive plošče ulovili 4 in več odraslih osebkov 

ameriškega škržatka na teden. Zato še posebej pozorno spremljaje ulove odraslih osebkov na rumenih 
lepljivih ploščah in ob preseganju praga škodljivosti opravite drugo škropljenje.  
V vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem območju 
zlate trsne rumenice (to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih), ki obsega celotno 

območje vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožji okoliš Slovenske Konjice, kjer prvega 

škropljenja proti ameriškemu škržatku niste opravili s pripravkom Actara 25 WG, morate drugo 

škropljenje obvezno opraviti.  
Čas drugega škropljenja proti ameriškemu škržatku sovpada z zatiranjem grozdnih sukačev, zato 
ga opravite med 6. in 15. julijem.  

V tem času je za omejevanje številčnosti ameriškega škržatka na razmejenih območjih zlate trsne 
rumenice najbolj smiselna uporaba enega od kontaktn insekticidov Reldan 22 EC ali Pyrinex M22, ki 

hkrati zatirata tudi grozdne sukače. Lahko pa uporabite tudi pripravek Actata 25 WG, ki pa deluje samo 
na ameriškega škržatka. 
V ekološki pridelavi je potrebno opraviti dve škropljenji, razen če po prvem škropljenju s 
spremljanjem ulova na rumene lepljive plošče ugotovimo, da ulov odraslih škržatkov ne presega 4 
osebke na lepljivo ploščo na teden, v takem primeru škropljenja ni treba ponoviti. V nasprotnem 
primeru uporabimo enega izmed pripravkov na osnovi piretrina kot sta: Flora verde ali Biotip floral v 
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odmerku 1,6 L/ha. Oba pripravka sta registrirana tudi za zatiranje grozdnih sukačev.  
V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je treba na območju celotne Slovenije opraviti vsaj 
2 škropljenji. Če se kasneje na rumene lepljive plošče še ulovijo odrasli škržatki, je treba škropljenje 
ponoviti. V matičnih vinogradih lahko uporabite enega od pripravkov kot so: Actara 25 WG, Decis 2,5 

EC, Reldan 22 EC ali Pyrinex M22. Uporabite lahko tudi že našteta pripravka na osnovi piretrina. V 

trsnicah pa je dovoljena uporaba pripravkov Actara 25 WG, Decis 2,5 EC ali Decis, v matičnjakih pa 

Actara 25 WG ali Decis 2,5 EC. 

 

V vinogradih izven razmejenih območij zatiranja ameriškega škržatka ni obvezno. Priporočljivo je 
opraviti vsaj 1 škropljenje, če je ameriški škržatek v njih navzoč oziroma je populacija velika. Zato je 
priporočljivo spremljanje ulova z rumenimi lepljivimi ploščami. 
 

Peronospora in oidij vinske trte 

Nestanovitno vreme še naprej ustvarja ugodne pogoje za okužbe s peronosporo vinske trte. Pri 

škropljenju proti peronospori dajte prednost kombiniranim, sistemično ali polsistemično delujočim 

pripravkom kot so: Pergado – F (2 – 2,5 kg/ha), Pergado MZ ali Gett (2,5 kg/ha), Pergado D 

(1,4L/ha), Ampexio (0,5 kg/ha), Profiler (3 kg/ha) ali Enervin (2,5 kg/ha),  

Uporabite lahko tudi pripravek Cabrio Top (2,0 L/ha), ki deluje prav tako na oidij vinske trte. 

Prav tako lahko uporabite enega od pripravkov kot so: Alleato 80 WG (2,5 kg/ha), Alleato duo (3 - 4 

kg/ha), Mikal flash (4 kg/ha), Momentum F (4kg/ha), Mikal premium F (3 kg/ha), Momentum trio 

(3kg/ha), Melody combi WG 65,3 (1,5 kg/ha), Forum star (1,6 kg/ha), Sfinga Exstra WDG (1,5 

kg/ha), Acrobat MZ (2,5 kg/ha), Forum MZ WG (2,5 kg/ha), Mildicut (4 L/ha), Daimyo F (2,5 L/ha), 

Vincya F (2,5 L/ha), Videryo F (2,5 L/ha) ali Orvego (0,8 L/ha). 

Pripravkoma Alleato 80 WG in Profiler priporočamo dodati polovični odmerek enega od kontaktnih 

fungicidov. 

Za preprečevanje okužb z oidijem dajte prednost učinkovitim pripravkom proti oidiju kot so: Dynali 

(0,65 L/ha), Vivando (0,2 L/ha), Talendo Extra (0,2-0,4 L/ha), Talendo (0,25 L/ha), Nativo 75 WG 

(0,16 kg/ha) ali Postalon 90 SC (1 – 1,25 L/ha). 

Lahko pa uporabite tudi enega od naslednjih pripravkov: Collis (0,4 L/ha), Luna Experience (0,375 

L/ha), Falcon EC 460 (0,4 L/ha), Kusabi 300 SC (0,3 L/ha), Misha 20 EW (0,23 L/ha), Systhane 20 

EW (0,14 L/ha), Domark 100 EC (0,3 L/ha), Score 250 EC (0,2 L/ha), Topas 100 EC(3L/ha), Topaze 

(3L/ha); ali uporabite pripravke, ki vsebujejo samo aktivno snov tebukonazol kot so: Folicur EW 250 

(0,4 L/ha), Orius 25 EW (0,4 L/ha), Mystic 250 EC (0,4 L/ha.), Tebusha 25%EW (0,4 L/ha), 

Baltazar (0,4 L/ha) ali Star Tebukonazol (0,4 L/ha). 

Uporabite lahko tudi pripravek Cabrio Top (2,0 L/ha), ki deluje tudi na peronosporo vinske trte. 

Pripravkom za zatiranje oidija lahko dodajte še pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so:  
Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG - v odmerku 3 do 8 

kg/ha ali Pol- Sulphur 80 WG, WP, Symbiotica fito – granulirano žveplo - v odmerku 4 kg/ha ali 

pripravka Pol- Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – tekoče žveplo - v odmerku 4L/ha. Ob pojavu 

okužbe lahko uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v odmerku do 8 

kg/ha. Pri temperaturah nad 25 °C lahko pripravki na osnovi močljivega žvepla povzročajo 
fitotoksičnost. Zato v vročih dneh škropite izključno pozno zvečer ali zgodaj zjutraj.  

Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od 8 do10 dni. 
 

V primeru toče opravite škropljenje s pripravkom Folpan 80 WDG ali Follow 80 WG oziroma drugimi 

pripravki, ki vsebujejo aktivno snov folpet (Forum star, Sfinga Exstra WDG, Daimyo F, Vincya F, 

Videryo F, Mikal flash, Momentum F, Alleato duo, Mikal premium F, Momentum trio, Melody combi 

WG 65,3, Pergado F).  

 
Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi. Pri uporabi FFS, ki so 

nevarna za čebele in druge žuželke opravite škropljenje v poznih večernih ali zgodnjih jutranjih urah (dve uri po 
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sončnem zahodu do dve uri pred sončnim vzhodom), ko so čebele v panjih in ne letijo. Pred škropljenjem pa odstranite 
cvetočo podrast. 
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Fenološki razvoj vinske trte 

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske 
doline je vinska trta v fenološki fazi BBCH 79, ko se večina jagod med seboj dotika. 
 

Peronospora in oidij vinske trte 

V primeru ploh in neviht so še vedno možne okužbe s peronosporo vinske trte. Bolezen se zdaj pojavlja 

predvsem na novih listih in zalistnikih.  

V vinogradih, kjer so prisotne okužbe s peronosporo, opravite še eno škropljenje z enim od 

kombiniranih, sistemično ali polsistemično delujočih pripravkov kot so: Pergado – F (2 – 2,5 kg/ha), 

Pergado MZ ali Gett (2,5 kg/ha), Pergado D (1,4L/ha), Ampexio (0,5 kg/ha), Profiler (3 kg/ha) ali 

Enervin (2,5 kg/ha),  

Prav tako lahko uporabite enega od pripravkov kot so: Alleato 80 WG (2,5 kg/ha), Alleato duo (3 - 4 

kg/ha), Mikal flash (4 kg/ha), Momentum F (4kg/ha), Mikal premium F (3 kg/ha), Momentum trio 

(3kg/ha), Melody combi WG 65,3 (1,5 kg/ha), Forum star (1,6 kg/ha), Sfinga Exstra WDG (1,5 

kg/ha), Acrobat MZ (2,5 kg/ha), Forum MZ WG (2,5 kg/ha), Mildicut (4 L/ha), Daimyo F (2,5 L/ha), 

Vincya F (2,5 L/ha), Videryo F (2,5 L/ha) Orvego (0,8 L/ha).  

Pripravkoma Alleato 80 WG in Profiler priporočamo dodati polovični odmerek enega od kontaktnih 
fungicidov. 

V vinogradih, kjer peronospora ni prisotna pa lahko  uporabite že enega od kontaktnih fungicidov kot 

so: Folpan 80 WDG (1,25 kg/ha), Follow 80 WG (1,25 kg/ha), Antracol ali Antracol WG 70 v 

odmerku 2 kg/ha, Polyram DF (največ 2,4 kg/ha) ali pripravke na osnovi aktivne snovi mankozeb kot 

so: Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Mankoz 75 WG, Penncozeb 75 DG ali 

Pinozeb M – 45 v odmerku 2 kg/ha. Slednje tri pripravke lahko uporabite samo do fenološke faze 
BBCH 79.  

Uporabite lahko še pripravka Cabrio top (2 kg/ha) ali Universalis (2 L/ha), ki delujeta hkrati tudi na 

oidij vinske trte.  

V primeru ploh in neviht, ko pade 25 in več mm dežja je pri uporabi kontaktnih pripravkov fungicidna 

obloga sprana in je potrebno pred ponovnimi padavinami škropljenje ponoviti. Zato pazite na razmike 
med škropljenji!  
 

Za preprečevanje okužb z oidijem dajte prednost učinkovitim pripravkom proti oidiju kot so: Dynali 

(0,65 L/ha), Vivando (0,2 L/ha), Talendo Extra (0,2-0,4 L/ha), Talendo (0,25 L/ha), Nativo 75 WG 

(0,16 kg/ha) ali Postalon 90 SC (1 – 1,25 L/ha). 

Lahko pa uporabite tudi enega od naslednjih pripravkov: Collis (0,4 L/ha), Luna Experience (0,375 

L/ha), Falcon EC 460 (0,4 L/ha), Karathane Gold 350 EC (0,6 L/ha), Kusabi 300 SC (0,3 L/ha), 

Misha 20 EW (0,23 L/ha), Systhane 20 EW (0,14 L/ha), Domark 100 EC (0,3 L/ha), Score 250 EC 

(0,2 L/ha), Topas 100 EC(3L/ha), Topaze (3L/ha); ali uporabite pripravke, ki vsebujejo samo aktivno 

snov tebukonazol kot so: Folicur EW 250 (0,4 L/ha), Orius 25 EW (0,4 L/ha), Mystic 250 EC (0,4 

L/ha.), Tebusha 25%EW (0,4 L/ha), Baltazar (0,4 L/ha) ali Star Tebukonazol (0,4 L/ha). 

Pripravkom za zatiranje oidija lahko dodajte še pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so:  
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Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG - v odmerku 3 do 8 

kg/ha ali Pol- Sulphur 80 WG, WP, Symbiotica fito – granulirano žveplo - v odmerku 4 kg/ha ali 

pripravka Pol- Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – tekoče žveplo - v odmerku 4L/ha. Ob pojavu 

okužbe lahko uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v odmerku do 8 

kg/ha. Pri temperaturah nad 25 °C lahko pripravki na osnovi močljivega žvepla povzročajo 
fitotoksičnost. Zato v vročih dneh škropite izključno pozno zvečer ali zgodaj zjutraj.  
 

V primeru toče opravite škropljenje s pripravkom Folpan 80 WDG ali Follow 80 WG oziroma drugimi 

pripravki, ki vsebujejo aktivno snov folpet (Forum star, Sfinga Exstra WDG, Daimyo F, Vincya F, 

Videryo F, Mikal flash, Momentum F, Alleato duo, Mikal premium F, Momentum trio, Melody combi 

WG 65,3, Pergado F).  
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Fenološki razvoj vinske trte 

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj in ožjega okoliša Slovenske Konjice je vinska 

trta v povprečju na opazovane lokacije v fenološki fazi sortno značilnega barvanja jagod BBCH 81 - 83, 

nekatere zgodnejše sorte pa že dosegajo fenološko fazo BBCH 85 (mehčanje jagod). 
 

Peronospora in oidij vinske trte 

Visoke temperature ne ustvarjajo pogojev za nove okužbe s peronosporo vinske trte. Zato za zaključna 
škropljenja proti peronospori vinske trte uporabite enega od bakrovih pripravkov kot so: Badge WG 

(2,5 kg/ha), Cuprablau Z 35 WG (3 kg/ha), Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha), Cuprablau Z 50 WP (2 

kg/ha), Cuprablau Z ultra WP (1,8 kg/ha), Cuproxat (5,3 L/ha), Kocide 2000 (2 kg/ha) ali Nordox 75 

WG (1,6 kg/ha. 

Za zaključna škropljenja aromatičnih sort (Rumeni muškat, Sauvignon) namesto bakrovih pripravkov 
uporabite fungicide, ki imajo čim krajšo karenčno dobo kot sta: Ampexio (0,5 kg/ha) ali Mildicut (4 

L/ha). Uporabite lahko tudi pripravka Curzate M 72,5 (2,3 kg/ha) ali Electis 75 WG (1,5 – 1,8 kg/ha) ali 

kontaktne fungicide s krajšo karenčno dobo kot so: Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankoz 75 

WG, v odmerku 2 kg/ha. Uporaba bakrovih pripravkov pri zadnjih škropljenjih lahko namreč pri 
aromatičnih sortah (kot navajajo nekateri članki) vpliva na razvoj arome.  

Za zatiranje oidija uporabite enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so: Cosan, Kumulus 

DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG - v odmerku 3 do 8 kg/ha ali Pol- 

Sulphur 80 WG, WP ali Symbiotica fito – granulirano žveplo - v odmerku 4 kg/ha ali pripravka Pol- 

Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – tekoče žveplo - v odmerku 4L/ha. Ob pojavu okužbe lahko 
uporabite tudi Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v odmerku do 8 kg/ha. 

Pri temperaturah nad 25 °C lahko pripravki na osnovi močljivega žvepla povzročajo 
fitotoksičnost. Zato v vročih dneh škropite izključno pozno zvečer ali zgodaj zjutraj. 
 

Siva grozdna plesen (Botritis cinerea) 

Uporaba botriticidov v fenološki fazi mehčanja jagod je smiselna samo v primeru napovedi 

dolgotrajnih, večdnevnih padavin ali v vinogradih, ki jih je prizadela toča. V takšnih primerih opravite 
škropljenje z enim od pripravkov kot so: Teldor SC 500 (1,5 L/ha), Scala (2 L/ha), Switch 62,5 WG (1 

kg/ha), Prolectus (1,2 kg/ha), Cantus WG (1,2 kg/ha), Mythos (2,5 L/ha) ali Pyrus 400 SC (2 L/ha). 

Slednje štiri pripravke lahko uporabite le enkrat letno. 
Prav tako lahko uporabite pripravke na podlagi mikroorganizmov kot so: Botector (400g/ha), ki se lahko 

na istem zemljišču uporabi 3-4 krat v eni rastni dobi ali Amylo–X (1,5-2,5 kg/ha) ali samo za pridelavo 

namiznega grozdja pripravek Serenade ASO (8 L/ha), za slednja dva pripravka je dovoljenih do 6 

tretiranj v eni rastni dobi.  

Škropljenje z botriticidi opravite samo v coni grozdja, zato temu prilagodite tudi odmerek in poskrbite 

za dobro omočenost poškropljene površine. 
 

V primeru toče poškropite vinograde z enim od naštetih bakrovih pripravkov.  
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Pri izbiri pripravkov pazite na dosledno upoštevanje karenčne dobe!  
 
Preglednica: Karenčna doba 

Pripravek 
Karenca 

(dni) 

Pyrus 400 SC 
35 

Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankoz 75 WG, Curzate M 72,5, Electis 75 WG, 

Cosan, Kumulus DF, Pepelin, Microthiol special, Vindex 80 WG, Thiovit jet, Pol - 

Sulphur 800 SC, Symbiotica fito – tekoče žveplo, Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo 
žveplo Karsia DF, Cantus 

28 

Badge WG, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP, Cuprablau Z 50 WP, Cuprablau 

Z ultra WP, Cuproxat, Kocide 2000, Nordox 75 WG, Ampexio, Mildicut, Switch 62,5 

WG, Mythos, Scala 

21 

Teldor SC 500, Prolectus 14 

Pol- Sulphur 80 WG, WP, Symbiotica fito – granulirano žveplo,  5 

Botector 
zagotovljena 

s časom 
uporabe 

Amylo–X, Serenade ASO 
karenc ni 

potrebna 

 

Plodova vinska mušica 

V času, ko grozdje zori, v vinograde izobesite prehranske pasti za spremljanje pojava plodove vinske 

mušice. Navodila za izdelavo prehranskih pasti, o načinu prepoznavanja, spremljanja in obvladovanja 
plodove vinske mušice so vam na voljo na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin: 
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/rastlinski_skodljivi_organizmi/drugi_skodljivi_organi

zmi/gospodarski_skodljvi_organizmi/drugi_novejsi_skodljivi_organizmi/plodova_vinska_musica/  

 

Na prisotnost škodljivke bodite še posebej pozorni v primeru večjega gnitja in pojava kisle gnilobe.  

Za strokovno pomoč pri prepoznavanju plodove vinske mušice in ukrepih ob morebitnem večjem 
pojavu škodljivca v vinogradih, se lahko obrnete na Službo za varstvo rastlin na Inštitut za hmeljarstvo 
in pivovarstvo Slovenije.  
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