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Fenološki razvoj vinske trte
Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske
doline sorta Chardonnay vstopa v fazo začetka cvetenja BBCH 60 – 61. Glavnina sort pa je v
fenološki fazi BBCH 57, ko so socvetja popolnoma razvita in cvetovi ločeni. V razvoju najbolj
zaostajata sorti Laški rizling in Šipon, ki zaključujeta fenološko fazo BBCH 55 in prehajata v fazo
BBCH 57.
Peronospora in oidij vinske trte
Glede na fenološko fazo vinske trte, ki prehaja v fazo cvetenja, ko je vinska trta občutljiva na
okužbe, bo v primeru pogostih ploh in neviht nevarnost za okužbe s peronosporo velika. Škropljenje
proti peronospori še vedno lahko opravite s pripravki, ki smo jih svetovali uporabiti v obvestilu št. 6:
Antracol combi (2 kg/ha), Curzate M (2 – 3 kg/ha), Equation pro (0,4 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),
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).
Glede na nadaljevanje toplega vremena v naslednjih dneh pričakujemo začetek cvetenja glavnine
sort. 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), Fantic F (2 kg/ha), Galben M (2,5
kg/ha), Mildicut (2 L/ha) ali Orvego (0,8 L/ha).
V času, ko bo vinska trta prešla v fazo polnega cvetenje (BBCH 65), pa dajte prednost pripravkom
kot so: Alleato 80 WG (2,5 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) ali Melody duo WP
66,8 (2 – 2,5kg/ha).
Pripravkoma Equation pro in Alleato 80 WG priporočamo dodati polovični odmerek enega od
kontaktnih fungicidov.
Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od 8 do10 dni.
Trenutne vremenske razmer ustvarjajo ugodne pogoje za pojav oidija na vinski trti. Zato v
vinogradih, kjer ste v preteklem letu imeli težave z obvladovanje oidija bodite še posebej pozorni. 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 (0,3 do 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.) ali Tebusha 25%EW (0,4 L/ha).
Namesto naštetih pripravkov lahko v času prehoda vinske trte v fazo cvetenja uporabite naslednje
pripravke: Crystal (0,16 L/ha), Collis (0,4 L/ha), Luna Experience (0,375 L/ha),Kusabi 300 SC
(0,15 L/ha), Stroby WG (0,1 – 0,2 kg/ha), Misha 20 EW (0,23 L/ha), Domark 100 EC (0,3 L/ha),
Topas 100 EC(3L/ha) ali Topaze (3L/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 v odmerku 4 kg/ha. Ob pojavu okužbe lahko uporabite tudi
Cosinus, Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF v odmerku do 8 kg/ha.
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V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravkom Folpan 80 WDG ali Folpan 50 SC oziroma
drugimi pripravki, ki vsebujejo aktivno snov folpet (Forum star, Sfinga Exstra WDG, Emendo F,
Valis F, Fantic F, Momentum trio, Momentum F, Mikal flash, Mikal premium, Melody combi WG
65,3 ali Ridomil Gold combi Pepite).
Grozdni sukači
Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske
doline se let prve generacije grozdnih sukačev zaključuje. Pri pregledu grozdičev na lokacijah, kjer
smo imeli številčnejše love križastega grozdnega sukača (ožji okoliš Konjice), trenutno najdemo od
25 do 40 zapredkov na 100 pregledanih grozdičev, kar je pod pragom gospodarske škode, (prag za
prvi rod: 100 in več zapredkov na 100 pregledanih grozdičev). V teh vinogradih bo potrebno
zatiranju drugega rodu križastih sukačev nameniti posebno pozornost, o čemer vas bomo pravočasno
obvestili.
Ameriški škržatek
Prve ličike ameriški škržatek, ki je prenašalec zlate tresne rumenice smo našli 26. maja. Trenutno
prevladujejo ličinke prvega L1 razvojnega stadija, najdemo pa tudi posmezne ličinke drugega L2
razvojnega stadija. O zatiranju in uporabi primernih insekticidov vas bomo pravočasno obvestili.
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