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Kmetijsko Svetovanje za Varstvo in Prehrano Rastl in 
KARSIA, Dutovlje, d.o.o., Dutovlje 66, 6221 Dutovlje, Poslovalnica Ljubljana, Tržaška 132, 1000 Ljubljana-SI
Tel.: ++386-8-387-89-31, Splet: www.karsia.si,  E-pošta: enovice@karsia.si, 
FB: https://www.facebook.com/karsia.dutovlje
Svetovanje:
- Drago MAJCEN 031-394-227, Sandi ARNUŠ 041-715-641: Štajerska do Celja, Prekmurje     
- Primož ŠTEPIC 051-319-517: Primorska, Gorenjska, Notranjska
- Marjan KRAGL 041-207-523: Bela Krajina, Dolenjska, Štajerska od Celja do Krškega, Koroška 
- Andrej Kos 041 689 120: marketing&razvoj

V I N O G R A D N I Š T V O
Varstvo vinske trte
Oidij
Pogoji za pojav oidija so v zadnjih dneh izjemno ugodni, 
pojavljati pa se je pričel v vseh vinorodnih pokrajinah. 
Fenološka faza je najdlje seveda na Primorskem, kjer so se 
grozdi zgodnjih sort že pričeli zapirati. Zelo širok fenološki 
razpon je pa v Posavskem vinorodnem rajonu, kar pa 
je posledica spomladanske pozebe, saj je trta ponekod 
komaj odcvetela, ponekod pa se grozdi že zapirajo. 
Glede na vremenske pogoje priporočamo, da skrbno 
pregledate grozdiče na morebitno okužbo. 
V neokuženih vinogradih in kjer ni minilo od zadnjega 
škropljenja več kot 10 dni, lahko uporabite naslednje 
kombinirane, sistemične fungicide:
•	TALENDO EXTRA v odmerku 0,3 L/ha (30 mL/hL), 

ki nudi izredno dolgo preventivno zaščito s plinsko fazo;
•	SPIROX D v odmerku 0,5 L/ha (50 mL/hL), z izrednim 

kurativnim in tudi delnim eradikativnim delovanjem;
•	CUSTODIA v odmerku 0,5 L/ha (50 mL/hL), z 

dolgotrajnim preventivnim in kurativnim delovanjem.

Vremenska napoved za Slovenijo (Vir: ARSO, četrtek, 02. julij 2020 ob 06:00)

Danes bo spremenljivo oblačno. Na zahodu bodo prve plohe in nevihte možne že dopoldne, drugod povečini sredi dneva in 
popoldne, ponekod se bodo nadaljevale tudi v noč. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature 
bodo od 25 do 30, v jugovzhodni Sloveniji do 32 °C.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na 
Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, najvišje dnevne od 19 do 24, na Primorskem okoli 28 °C.

Obeti V soboto bo na Primorskem povečini sončno s šibko burjo. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa 
se bo postopno jasnilo.V nedeljo bo pretežno jasno in spet bolj vroče.

Vremenska slika Območje visokega zračnega tlaka nad Balkanom slabi. Hladna fronta je dosegla severne Alpe in bo v petek 
vplivala tudi na vreme pri nas. Pred njo k nam od jugozahoda priteka razmeroma topel in vlažen zrak.

Uporabite pa lahko tudi klasične sistemične fungicide kot so:
•	SYSTHANE 20 EW v odmerku 140 mL/ha (14 mL/

hL) ali
•	ORIUS 25 EW v odmerku 0,4 L/ha (40 mL/hL) ali
•	DOMARK 100 EC v odmerku 0,3 L/ha (30 mL/hL).

V vinogradih, kjer je minilo od zadnjega škropljenja več kot 
10 dni, pa priporočamo, da prej omenjenim fungicidom 
dodate fungicid KARATHANE GOLD v odmerku 0,5 L/
ha (50 mL/hL).

V vinogradih, kjer pa najdete znake okužbe v obliki 
sivo-bele plesnive prevleke, v najkrajšem možnem času 
opravite pletev zalistnikov in delno odstanitev listja v 
območju grozdja (paziti pri sorti refošk in renski rizling) in 
takoj uporabite fungicid KARATHANE GOLD v odmerku 
0,6 L/ha (60 mL/hL, pri porabi vode 1.000 L/ha). 
Škropljenje je potrebno čez 4-5 dni ponoviti, oziroma tako 
dolgo, dokler se okužba ne zaustavi.
Pri zaustavljanju oidija je zelo pomembna dobra zračnost 
območja grozdja in omočljivost s škropilno brozgo, v ta 
namen pa priporočamo dodajanje močil kot sta NU-
FILM-17 v odmerku 30 mL/hL ali STICMAN v odmerku 
100 mL/hL.
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Peronospora

Beležijo se lokalni izbruhi te bolezni, glede na vremensko 
prognozo, pa jih pa lahko v bodoče pričakujemo. 
V primeru pojava okužbe in kjer je razmik med škropljenji 
večji od 10-12 dni, priporočamo uporabo fungicida 
SFINGA EXTRA WG v odmerku 2,0 kg/ha (200 g/hL), 
ki tudi blokira okužbe in briše pege. 
V vinogradih, s krajšim intervalom od zadnjega škropljenja, 
pa priporočamo naslednje fungicide:
•	FOLPAN GOLD v odmerku 2,5 kg/ha (250 g/hL) ali 
•	MOMENTUM TRIO v odmerku 3,0 kg/ha (300 g/

hL) ali lokositemičnih fungicidov kot so:
•	MOXIMATE 725 WG v odmerku 2,5 kg/ha (250 g/

hL) ali 
•	REBOOT v odmerku 0,4 kg/ha (40 g/hL) ali 
•	SANVINO v odmerku 1,5 kg/ha (150 g/hL). 

Za dobro omočljivost in preprečevanje spiranja zaradi 
padavin dodajte močilo/lepilo NU-FILM-Premium v 
odmerku 30 mL/hL ali STICMAN v odmerku 100 mL/
hL.

Ameriški škržatek
Za zatiranje ameriškega škržatka prenašalca zlate 
trsne rumenice, priporočamo uporabo sistemičnega 
insekticida MOSPILAN 20 SG v odmerku 375 g/ha 
(37,5 g/hL). Sredstvo samo ni klasificirano kot nevarno 
za čebele, vendar v kombinaciji s triazolnimi fungicidi, se 
njegova nevarnost poveča, zato mora biti cvetoča podrast 
v vinogradu pokošena oz. zmulčana ali pa se proti oidiju 
uporabi fungicid  iz druge kemijske skupine.

Grozdni sukači in siva grozdna gniloba
Napoved za zatiranje je že izdana za Primorski vinorodni 
rajon, optimalni čas v Podravskem in Posavskem 
vinorodnem rajonu pa bo najverjetneje po 10.juliju oz. 
preden se grozdi zaprejo.
Zelo pomembno je to, da sistemična sredstva za 
zatiranje ameriškega škržatka nimajo zadovoljivega 
delovanja na grozdne sukače, razen piretroidni 
insekticid, vendar pa njegov čas uporabe ne sovpada 
s časom zatiranja sukačev, zato ne računati no to, da 
boste s tem ukrepom hkrati zatrli škržatka in sukače!
Za zatiranje grozdnih sukačev lahko uporabite naslednja 
sredstva:
•	RADIANT v odmerku 0,35 L/ha (35 mL/hL) NOVO 

(delovanje tudi na vinsko mušico),
•	LASER PLUS v odmerku 0,2 L/ha (20 mL/hL),
•	MIMIC v odmerku 0,60 L/ha (60 mL/hL) ali
•	LEPINOX PLUS (BIO) v odmerku 1,0 kg/ha (100 g/

hL), škropljenje pa je potrebno ponoviti čez 7-10 
dni.

Čas zapiranja grozdov je tudi idealen termina za 
preventivno zatiranje sive grozdne plesni, ki je v veliki 
meri posledica napada grozdnih sukačev (zgornja slika).
Zato v času uporabe insekticidov proti sukačem 
priporočamo dodajanje botriticidov, kot sta npr.:
•	PYRUS 400 SC v odmerku 2,0 L/ha (200 mL/hL) ali
•	AMYLO-X (BIO) v odmerku 1,5-2,5 kg/ha (150-

250 g/hL).

Zatiranje plevelov
Za zatiranje plevelov pod vrstami priporočamo neselektivni 
herbicid TAJFUN 360 v odmeku 5,0 L/ha. V primeru 
uporabe trde vode (nad 15o nemške trdotne stopnje), 
priporočamo dodajanje posebnega sredstva GONDOR 
v odmerku 250 mL/hL. Gondor deluje kot močilo, 
poveča penetracijo herbicida in preprečuje zanašanje 
herbicidne brozge.

Desikacija ali kemično odstranjevanje koreninskih in 
debelnih izrastkov
Vinogradnike obveščamo, da je še vedno na razpolago 
nekaj sredstva KABUKI, za desikacijo koreninskih in 
debelnih izrastkov. Sredstvo je na voljo pod posebnimi 
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pogoji, najdete jih pa na naši spletni strani, pod zavihkom 
registracije.
Sredstvo KABUKI uporabljamo za uničevanje koreninskih 
in debelnih poganjkov na trti za pridelavo vinskega in 
namiznega grozdja, po 3. letu starosti vinograda, v času 
odganjanja koreninskih in debelnih mladic (do višine 
15-20 cm) oziroma dokler le-ti ne začnejo z olesenitvijo. 
Uporabljamo ga pri enkratni uporabi v odmerku 0,8 L/
ha pri porabi vode 300-400 L/ha in pri dvakratni ali 
deljeni (split) uporabi v odmerku 0,4 L/ha pri porabi 
vode 300-400 L /ha. V primeru deljene uporabe 
opravimo dve tretiranji v presledku največ 14 dni.
OPOZORILO: zaradi preprečevanja herbicidne 
brozge obvezno dodajte posebno sredstvo proti 
zanašanju GONDOR v odmerku 250 mL/hL.

Foliarna prehrana vinske trte
V fazi zapiranje grozdov priporočamo enkratno dodajanje 
kalcija, za bolj črvsto jagodno kožico. V ta namen lahko 
uporabite:
•	CALMAX ULTRA v odmerku 1,0-3,0 L/ha (100-300 

mL/hL) 
•	STOPIT NOVO v odmerku 5 L/ha (500 mL/hL).

Za hitrejši razvoj jagod z velikim številom celic 
priporočamo uporabo foliarnih gnojil, kot so:
•	Yara KOMBIPHOS v odmerku v 3,0-5,0 L/ha (300-

500 mL/hL) ali 
•	LABIFOSFORMIX v odmerku 3,0 kg/ha (300 g/hL) 

ali 
•	HASCON 10AD v odmerku 3,0 L/ha (300 mL/hL).

Na občutljivih sortah za pomanjkanje magnezija, se že 
kažejo znaki pomanjkanja na listju v obliki značilnih kloroz. 

Priporočamo uporabo foliarnih gnojjil kot sta PROTIFERT 
MAGNEZIJ v odmerku 4-6 L/ha (400-600 mL/hL) ali 
MAGNESIOGREEN v odmerku 5 kg/ha (500 g/hL).

Ponekod (na Krasu na sorti refošk) so se pričeli kazati znaki 
pomanjkanja kalija. Listi v tem primeru pričnejo bledeti, 
njihov zunanji rob pa se prične vihati navzgor. To so začetni 
znaki pomanjkanja, ki se sčasom stopnjujejo in negativno 
vplivajo na pridelek. Za preprečevanje pomanjkanja 
priporočamo uporabo naslednjih foliarnih gnojil:
- PROTIFERT KALIJ v odmerku 3,5 L/ha (350 mL/hL) ali
- PROTEOLEAF v odmerku 4,0 kg/ha (400 g/hL) ali
- HASCON 10 AD v odmerku 3,0 L/ha (300 mL/hL).

Za dobro omočljivost in preprečevanje spiranja zaradi 
padavin dodajte močilo/lepilo NU-FILM-Premium v 
odmerku 30 mL/hL.

*********************************************************
OPOZORILO: VSA FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA 
JE POTREBNO UPORABLJATI VARNO, ŠE POSEBEJ 
TISTA, KI SO NEVARNA ZA ČEBELE IN PRED UPORABO 
VEDNO PREBRATI ETIKETO OZIROMA NAVODILO ZA 
UPORABO, DA NE PRIDE DO MOREBITNE NEVARNOSTI 
ZA UPORABNIKA IN OKOLJE! ČE SE UPORABLJAJO 
SREDSTVA, KI SO NEVARNA ZA ČEBELE, SE Z NJIMI LAHKO 
ŠKROPI V ČASU, KO SO ČEBELE V PANJIH, CVETOČA 
PODRAST V NASADIH PA MORA BITI POKOŠENA 
ALI NA KAKŠEN DRUG NAČIN ODSTRANJENA, PRI 
ŠKROPLJENJU PA JE POTREBNO ZAGOTOVITI, DA 
NE PRIDE DO ZANAŠANJA NA SOSEDNJE CVETOČE 
KULTURE. PRAV TAKO JE POTREBNO UPOŠTEVATI 
PREDPISANE RAZDALJE OD VODA 1. IN 2. REDA.

Podatki in nasveti v obvestilu so le informativnega 
značaja, morebitne napake pri pripravi obvestila niso 
izključene, zato je pred uporabo potrebno obvezno 
prebrati navodilo za uporabo!

VSEM UPORABNIKOM SVETUJEMO NAKUP 
SREDSTEV PREVERJENEGA IZVORA, KAJTI LE TAKO JE 
ZAGOTOVLJENA IZVORNA KAKOVOST, ROK TRAJANJA 
IN UČINKOVITOST.

Vsi, ki se želite ponovno naročiti na prejemanje naših 
obvestil, lahko to storite na povezavi: 
http://www.karsia.si/e-novice.html. 
Prav tako lahko na tej povezavi opravite tudi odjavo od 
obvestil. 

KARSIA, Dutovlje, d.o.o., 
Marketing&Razvoj


