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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 pred glivičnimi boleznimi
Razvoj ozirom prirast vinske trte je v zadnjih dneh izredno 
hiter.  V glavnem je trta odcvetela in jagode se lepo razvijajo, 
so pa v tej fazi in ob takšnem vremenu izjemno občutljive 
za okužbo z oidijem, ki ima kjub visokim temperaturam 
ugodne pogoje, saj je ponoči zračna vlaga še vedno visoka. 
Poleg tega je nevarnost za okužbo toliko večja, saj se zaradi 
sušnega vremena presledki daljšajo oz. prilagajajo zatiranju 
peronospore.
Priporočamo uporabo zanesljivih kombiniranih fungicidov kot so 
•	TALENDO EXTRA v odmerku 0,3 L/ha (30 mL/100 L, v 

primeru porabe vode 1.000 L/ha) ali 
•	CUSTODIA v odmerku 0,5 L/ha (50 mL/100 L, v 

primeru porabe vode 1.000 L/ha) ali 
•	SPIROX D v odmerku 0,5 L/ha (50 mL/100 L, v primeru 

porabe vode 1.000 L/ha). 

V primeru krajših presledkov pa lahko uporabite tudi
•	SYSTHANE 20EW v odmerku140 mL/ha (14 mL/hL, v 

primeru porabe vode 1.000 L/ha) ali 
•	DOMARK 100 EC v odmerku 0,3 L/ha (30 mL/hL, v 

primeru porabe vode 1.000 L/ha) ali 
•	ORIUS 25 EW v odmerku 0,4 L/ha (40 mL/hL, v primeru 

porabe vode 1.000 L/ha).

V ekološki pridelavi lahko proti oidiju uporabite biotični 
fungicid AQ-10 v odmerku 35 g/ha (3,5 g/100 L, v 
primeru porabe vode 1.000 L/ha) ali MOČLJIVO ŽVEPLO 
KARSIA DF v odmerku 4 kg/ha (400 g/100 L, v primeru 
porabe vode 1.000 L/ha).

Vremenska napoved za Slovenijo (Vir: ARSO, ponedeljek, 28. junij 2021 ob 11:00)

Danes Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 °C.

Jutri bo pretežno jasno, pihati bo začel jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, ob morju okoli 
20, najvišje dnevne od 30 do 37 °C.

OPOZORILO Do vključno srede bo v popoldanskem času po nižinah velika toplotna obremenitev.

Obeti V sredo bo še sončno in vroče. Popoldne in zvečer predvsem na severu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali ne-
vihta. Ponekod bo pihal jugozahodnik. V četrtek kaže na osvežitev s plohami in nevihtami.

Vremenska slika Nad srednjo Evropo, Balkanom in Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. Od jugoza-
hoda priteka k nam suh in zelo topel zrak.

V vinogradih, ki so bili lani okuženi, uporabite KARATHANE 
GOLD 350 EC v odmerku 0,6 L/ha (60 mL/100 L, v 
primeru porabe vode 1.000 L/ha), 2-3 krat v presledkih na 
4-5 dni. KARATHANE GOLD lahko kombinirate tudi s kakšnim 
prej omenjenim sistemičnim fungicidom.

Nevarnost za okužbo s peronosporo je zaradi sušnega 
vremena precej nizka, je pa zelo velik prirastek in s tem veliko 
nezaščitene listne mase in grozdne jagode. Zato priporočamo  
redna preventivna škropljenja s sitemičnimi fungicidi kot so
•	SANVINO v odmerku1,5 kg/ha (150 g/100 L, v 

primeru porabe vode 1.000 L/ha) ali 
•	MOMENTUM TRIO v odmerku 3,0 kg/ha (300 g/100 

L, v primeru porabe vode 1.000 L/ha) ali 
•	REBOOT v odmerku 400 g/ha (40 g/100 L, v primeru 

porabe vode 1.000 L/ha) ali 
•	FOLPAN GOLD v odmerku 2,5 kg/ha (250 g/100 L, v 

primeru porabe vode 1.000 L/ha). 
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V vinogradih, kjer pa se še vedno pojavljajo problemi, pa 
priporočamo uporabo fungicida 
•	SFINGA EXTRA v odmerku 2,0 kg/ha (200 g/100 L, v 

primeru porabe vode 1.000 L/ha) ali 
•	REBOOT v odmerku 400 g/ha (40 g/100 L, v primeru 

porabe vode 1.000 L/ha). 
•	Škropljenje je potrebno čez 4-5 dni ponoviti.

V ekološki pridelavi priporočamo za preventivno zatiranje 
peronospore bakreni fungicid BADGE WG v odmerku 
2,5 kg/ha (250 g/100 L, pri porabi vode 1.000 L/ha). 
Skupna letna uporaba čistega bakra na istem zemljišču je 4 
kg. BADGE WG vsebuje 140 g čistega bakra v oksikloridni in 
140 g čistega bakra v hidroksidni obliki, torej skupno 280 g, 
kar pomeni, da v odmerku 2,5 kg/ha obremenimo zemljišče s 
700 g čistega bakra.

Varstvo vinske trte pred škodljivci
Ameriški škržatek je prenašalec fitoplazme Grapevine 
Flavescence dorée (FD), ki povzroča zlato trsno rumenico. 
Zatiranje ameriškega škržatka je obvezno na razmejenem 
območju zlate trsne rumenice (žarišča okužbe in varovalni 
pasovi), kar zajem vse naše vinorodne okoliše, izvesti pa 
ga je potrebno v naslednjih 10 dnevih. Zatiranje je obvezno 
v vinogradih za pridelavo grozdja, tudi ohišnicah (brajde), 
matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah. Več o zlati trsni 
rumenici najdete na https://www.gov.si/teme/zlata-trsna-
rumenica/ .

Za zatiranje priporočamo uporabo sistemičnega insekticida 
MOSPILAN v odmerku 375 g/ha (37,5 g/100 L, v 
primeru porabe vode 1.000 L/ha).

Za dobro omočljivost, predvsem pa preprečevanje 
spiranja zaradi padavin in daljše obstojnosti škropilne 
brozge zaradi visokih temperatur in visokega indexa 
UV, priporočamo dodajanje močila/lepila NU-FILM-
Premium v odmerku 30 mL/hL, ki je prav tako dovoljen v 
ekološki pridelavi.

Foliarna prehrana
Vinska trta je v fazi intenzivne rasti in razvoja jagod. Trenutno 
še ni pomanjkanja talne vlage, glede na vremensko prognozo 
pa lahko nekaj dežja pričakujemo za vikend. 
Hranila, ki jih trta potrebuje v tem obdobju, pa do pričetka 
zorenja, so predvsem dušik, magnezij, fosfor in kalij.
Dušik potrebuje trta za normalni vegetativni razvoj in razvoj 
jagod. Pomanjkanje povzroči bledenje listja, kratke internodije, 
ki se dobarvajo rdečkasto. Dušik dodamo 1-2 krat v 14 
dnevnem razmaku takoj po končanem cvetenju, svetujemo pa 
uporabo foliarnega gnojila UNIVERSAL BIO v odmerku 
3-5 L/ha (300-500 mL/100 L, v primeru porabe vode 1.000 
L/ha). ali PROTEOBOOM v odmerku 2-3,5 kg/ha (200-
350 g/100 L, v primeru porabe vode 1.000 L/ha).

Magnezij je zelo pomembno hranilo ki pozitivno vpliva na 
dobro fotosintezo, skupaj s kalijem pa vpliva tudi na vodni režim 
trte. Pomanjkanje lahko na občutljivih sortah, kot so laški 
in renski rizling, rumeni muškat, muškat otonel, traminec, 
kerner, malvazija, modra frankinja in cabernet sauvignon, 
povzroči listne kloroze na spodnjih listih in kasneje sušenje 
pecljevine, kar vodi k slabši kakovosti in količini grozdja.
Za preprečevanje pomanjkanja magnezija priporočamo 
uporabo foliarnih gnojil kot sta PROTIFERT MAGNEZIJ v 
odmerku 4-6 L/ha (400-600 mL/100 L, v primeru porabe 
vode 1.000 L/ha) ali MAGNESIOGREEN v odmerku 2-6 
kg/ha (200-600 g/100 L, v primeru porabe vode 1.000 L/
ha). Uporabimo jih 3-4 krat v 10 dnevnih razmakih.

Fosfor je hranilo, ki predstavlja trti predvsem energijo, vpliva 
na število celic v grozdni jagodi in povišanje antocianov pri 
rdečih sortah. pomanjkanje se zelo redko pokaže, je pa v 
obliki rumenja listne površine, ki se lahko kasneje posuši.
Za dognojevanje s fosforjem priporočamo uporabo 
foliarnega gnojila Yara KOMBIPHOS v odmerku 3-5 L/
ha (300-500 mL/100 L, v primeru porabe vode 1.000 L/ha). 
Uporabimo ga 2 krat v 10 dnevnih razmakih.
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Kalij je hranilo, ki predstavlja pospešuje dozorevanje lesa 
in grozdja ter vpliva na vodni režim v trti. Pomanjkanje, 
predvsem na rdečih sortah, povzroči najprej zvijanje listnih 
robov navzgor, kasneje pa rumenje listne površine od roba 
navznoter. Pri močnem pomanjkanju se ta klorotičen del listja 
lahko prične sušiti.
Za dognojevanje s kalijem priporočamo uporabo 
foliarnega gnojila PROTIFERT KALIJ v odmerku 2,5-3 L/
ha (2,5-3,0 L/100 L, v primeru porabe vode 1.000 L/ha). 
Uporabimo ga 2 krat v 10 dnevnih razmakih.

Zmanjšanje vročinskega stresa 
V ta name uporabljamo fitostimulatorje, kot so PROTIFERT 
LMW v odmerku 3,5 L/ha (350 mL/100 L, v primeru 
porabe vode 1.000 L/ha) ali DRIN v odmerku 1-1,5 L/ha 
(100-150 mL/100 L, v primeru porabe vode 1.000 L/ha) ali 
GÖEMAR BM86 v odmerku 3 L/ha (300 mL/100 L, pri 
porabi vode 1.000 L/ha).

******************************************
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


