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128. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 07.08.2017 16:05 - Zaključeno
Vinsko trto je vročinsko obdobje spodbudilo k zgodnjemu začetku zorenja. Pri sortah 'Modra frankinja' in 'Žametna
črnina' se grozdne jagode barvajo in mehčajo. Podobno se pri beli sorti 'Kraljevina' jagode svetlijo in mehčajo (81-85 po
lestvici BBCH).
Varstvo pred peronosporo vinske trte je smiselno zaključiti s tretiranjem v naslednjih dneh s pripravki kot so:
DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha; 28 dni), DITHANE M-45 (2 kg/ha; 28 dni), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha; 28 dni),
PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha; 28 dni), DAIMYO F (2,5 l/ha; 28 dni), VIDERYO F (2,5 l/ha; 28 dni), VINCYA F (2,5 l/ha; 28 dni),
MILDICUT (4 l/ha; 21 dni), REVUS (0,6 l/ha; 21 dni; do začetka zorenja BBCH-81), FOLPAN 50 SC (2 l/ha; 28 dni za vinsko grozdje),
FOLPAN 80 WDG (1,25 kg/ha; 35 dni za vinsko grozdje). Kjer je rast prebujna, lahko za zaključna tretiranja ob upoštevanju karence
uporabite tudi PRIPRAVKE NA OSNOVI BAKRA. Pri aromatičnih sortah upoštevajte njihov možno neugoden vpliv na razvoj arome.
Proti oidiju vinske trte dodajte SREDSTVO NA OSNOVI ŽVEPLA (3-4 kg/ha). Pri obsežnejših okužbah je še vedno možna tudi
uporaba pripravkov DYNALI (0,65 l/ha; 21 dni), NATIVO 75 WG (0,16 kg/ha; 14 dni), LUNA EXPERIENCE (0,5 l/ha; 28 dni za vinsko
grozdje), SERCADIS (0,15 l/ha; 35 dni), KARATHANE GOLD 350 EC (0,6 l/ha; 21 dni za vinsko grozdje), BALTAZAR (0,4 l/ha; 14 dni),
MISHA 20 EW (0,23 l/ha; 14 dni), TOPAS 100 EC (0,3 l/ha; 28 dni) ali TOPAZE (0,3 l/ha; 28 dni), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha; 14 dni za
vinsko grozdje), TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha; 14 dni), KUSABI 300 SC (0,3 l/ha; 28 dni), TALENDO (0,25 l/ha; 28 dni), MYSTIC 250
EC (0,4 l/ha; 42 dni), FALCON EC 460 (0,4 l/ha; 35 dni), CRYSTAL (0,2 l/ha; 30 dni za vinsko in 21 dni namizno grozdje), …
Ob potrebi za varstvo pred sivo plesnijo bomo pripravili dodatne nasvete.
V primeru neurja s točo je potrebno varstvo vinograda opraviti čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte
prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet ali baker. Poškodovano grozdje je v primeru toče potrebno pred razvojem gnilobe
zaščititi tudi z botriticidnimi pripravki.
Lastnike vinogradov hkrati obveščamo, da Služba za varstvo rastlin na KGZS – Zavodu Novo mesto na podlagi javnih pooblastil
pregleduje vinograde na prisotnost karantenske zlate trsne rumenice. Sumljive trse vzorčimo in pri tem označimo z belim lepljivim
trakom ter nalepko 'Uradni vzorec MKGP'. Po opravljeni laboratorijski analizi bodo lastniki obveščeni o rezultatu preiskave.
Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru
uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko
čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.
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