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Značilnosti varstva vinske trte pred škodljivimi organizmi v severovzhodni Sloveniji 

  

UDK: 634.8:632.9:657.471.16:631.1(043.2)=863 

 

V obsežni raziskavi izvedeni v letu 2012  o značilnostih varstva vinske trte pred škodljivimi organizmi je bilo 

ugotovljeno, da se pri dejavnikih odločanja za zatiranje škodljivih organizmov v 66 % pridelovalci odločijo 

za dejavnik pregleda nasada in v 42,70 % upoštevajo navodila strokovnih služb in napovedovalne službe. Pri 

nekemičnih ukrepih 100 % pridelovalcev uporablja mehansko zaščito pred glodalci in divjimi živalmi in 

plevel uničuje mehansko. Pred boleznimi in škodljivci se poslužujejo odstranjevanja zelenih delov (96,70 % 

in 100%), izbora sorte (87 % in 53,30 %) in načina pridelave (90 %). Glavni dejavnik pri nakupu 

fitofarmacevtskih sredstev so lastne izkušnje (67 %) in priporočila strokovnih služb (13 %). Škodljivi 

organizmi se v 32 % pojavljajo vsako leto, občasno se jih pojavlja v 25 % in v 43 % se pojavijo redko ali 

nikoli. Pridelovalci v 45 % škodljive organizme zadovoljivo obvladujejo in v 50 %  delno. Ukrepi za 

zmanjšano porabo fitofarmacevtskih sredstev so izboljšana tehnika nanosa (100 %),  način pridelave (100 %), 

mehansko zatiranje plevelov (100 %), izbor sorte (70 - 76,7 %), odstranjevanje obolelih delov(73,30 – 100 

%), biotično varstvo in metode zbeganja (93,39 %). Z dostopnostjo in učinkovitostjo fitofarmacevtskih 

sredstev na našem trgu so pridelovalci zadovoljni. Stroški varstva vinske trte pred škodljivimi organizmi 

vinske trte na ha površine se gibljejo v razponu od 395,84  €/ha do 976,14 €/ha. Delež stroškov varstva 

vinske trte pred škodljivimi organizmi v lastni ceni pridelave grozdja predstavlja od 9 - 15,05 % v odvisnosti 

od velikosti nasada.  

 

Ključne besede: vinska trta, varstvo vinske trte, škodljivi organizmi, ekonomičnost, 

kalkulacije 

 

OP: VI, 59 strani, 2 preglednici, 4 slike, 24 grafikonov in 21 citiranih virov. 
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Features protection against grapevine pests in northeastern Slovenia 

 

UDC: 634.8:632.9:657.471.16:631.1(043.2)=863 

 

In a comprehensive survey conducted in 2012 on the characteristics of protection against grapevine pests 

were found to be factors in the decision-making for pest control in 66 % of the producers decide to review the 

crop factor and 42.70 % Follow the professional services and forecasting service . For non-chemical 

measures 100 % of growers use mechanical protection against rodents and wild animals and destroying 

weeds mechanically. Against diseases and pests utilizing the disposal of green parts (96.70 % and 100 %), 

selection of varieties (87 % and 53.30 %) and the method of production (90 %). The main consideration 

when buying a PPP are our own experience (67 %) and recommendations from professional services (13 %). 

Harmful organisms in 32 % occur each year, occasionally they are found in 25 % and 43 % occur rarely or 

never. Producers in 45 % of harmful organisms controlled and satisfactory in 50% partially. Measures for 

reducing the consumption of plant protection products as improved coating technique (100 %), crops (100 

%), mechanical weed control (100 %), selection of varieties (70 - 76.7 %), removal of diseased parts (73.30 

to 100 %), biological control and mating disruption method (93.39 %). With the availability and efficiency of 

plant protection products on the market today, growers happy. Cost of protection against grapevine pests of 

vines per hectare of surface area are in the range of € 395.84 / € 976.14 to ha / ha. Share of the costs of 

protection against grapevine pests in grape production cost price represents from 9 - 15.05 %, depending on 

the size of the plantation. 

 

Key words: winegrape, protection of winegrape, pests, economy, calculations 

 

NO: VI, 59 pages, 2 tables, 4 figures, 24 graphs and 21 references 
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1  UVOD 

 

 

Vinogradništvo je ena izmed intenzivnejših kmetijskih panog in ima na območju Slovenije 

večletno tradicijo ter velik pomen, tako v prehrani, kot v kulturi bivanja. Večina 

vinogradov leži na strmih pobočjih, zaradi česar je njihova obdelava in oskrba tehnično ter 

finančno zelo zahtevna. Prav zaradi razgibanega reliefa, so slovenski vinogradi biotično 

pestri in raznoliki, kar predstavlja naravne danosti za pridelavo vin izjemne kakovosti. 

Vinogradi ohranjajo kulturno krajino in omogočajo zaposlovanje ljudi na podeželju in 

njihov gospodarski razvoj. V začetku leta 2010 je bilo v register pridelovalcev grozdja in 

vina (RPGV) vpisanih 28 tisoč pridelovalcev grozdja in vina, ki so obdelovali skupno 17 

tisoč hektarjev vinogradov oziroma nekaj več kot 3 % kmetijskih površin v rabi na 

kmetijskih gospodarstvih. Grozdje in vino skupaj predstavljata okoli 12 % vrednosti 

kmetijske proizvodnje. V vinogradih prevladujejo bele sorte (66 %). Glede na podatke v 

registru je  78 % manjših pridelovalcev, ki obdelujejo do 0,5 ha vinogradov, le 5 % je 

takih, ki obdelujejo več kot 2 ha vinogradov  (oziroma skupaj dobrih 8600 ha). 

 

V RPGV vpisani pridelovalci grozdja so skoraj vsi tudi pridelovalci vina. Za stekleničenje 

je registriranih skoraj 1800 pridelovalcev, od tega je 16 večjih (preko 500.000 litrov letno). 

Velikostna struktura je najbolj razdrobljena v Halozah, na Prekmurju, v Šmarju pri Jelšah, 

v Virštanju, na Dolenjskem ter v  Beli krajini, kjer več kot 90 % pridelovalcev obdeluje 

manj kot 1ha vinogradov. Manj kot 0,5 ha pa obdeluje večina pridelovalcev v vinorodnih 

območjih Prekmurja (94 %), Bele krajine (93 %) in Dolenjske (93 %). Največji  premiki  k 

izboljšanju velikostne strukture vinogradov so se zgodili na območju vinorodnega okoliša 

Goriška Brda, in sicer v tem okolišu 64 % pridelovalcev obdeluje več kot 1 ha vinogradov, 

12% pa jih obdeluje več kot 5 ha vinogradov. V tem vinorodnem okolišu je površina 

vinogradov zajeta preko letalskih posnetkov, praktično enaka kot površini vpisani v 

register. Medtem ko je v okoliših z največjo razdrobljenostjo ta delež ponekod tudi pod 50 

% (KGZS 2012). 

Slovenija se ocenjeni porabi vina z 40 litri na prebivalca uvršča med evropske države zelo 

visoko. (Bavčar 2006) 
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1.1 Namen in cilji raziskave 

 

Raziskava  je bila narejena z namenom  ugotovitve uspešnosti in značilnosti varstva vinske 

trte pred škodljivimi organizmi, pri večji skupini pridelovalcev grozdja v severovzhodni 

Sloveniji. S pomočjo anketnega vprašalnika bomo skušali pridobiti čim več informacij o 

različnih pristopih, pri zaščiti vinske trte, v pridelovalnem  letu 2011. Na podlagi 

anketnega vprašalnika bomo ugotovili glavne dejavnike, ki vplivajo na odločitev za 

zatiranje škodljivih organizmov in dejavnike, ki vplivajo na odločitev o nakupu določenega 

fitofarmacevtskega sredstva (FFS).  

 

Pomemben delež, v lastni ceni pridelave grozdja, predstavljajo stroški varstva vinske trte 

pred škodljivimi organizmi (ŠO), ki smo jih želeli ugotoviti v raziskavi. V raziskavi je bila 

zajeta tudi subjektivna ocena pridelovalcev o pogostnosti pojavljanja posameznih ŠO, o 

uspešnosti njihovega obvladovanja in o učinkovitosti delovanja FFS. 

 

Cilj raziskave je bil tudi, da na osnovi pridobljenih informacij, s pomočjo kalkulacij, 

ocenimo stroške varstva vinske trte pred škodljivimi organizmi v pridelovalni sezoni 2011. 

Sledi primerjava med pridelovalci z večjimi površinami, polprofesionalnimi pridelovalci in 

ljubiteljskimi pridelovalci ter ocena koeficienta ekonomičnosti. Prav tako želimo ugotoviti  

razširjenost uporabe nekemičnih ukrepov in kakšne so možnosti za zmanjšanje uporabe 

FFS v prihodnje ter nadomestitev FFS z nekemičnimi ukrepi.  

 

1.2 Delovne hipoteze 

 

V raziskavi so bile postavljene naslednje delovne hipoteze: 

Hipoteza 1:   

 

Vinogradniki se pri odločitvah o zatiranju ŠO pri pridelavi grozdja v veliki meri zanesejo 

na svoje izkušnje iz preteklosti. 
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Hipoteza  2:  

 

Delež  stroškov varstva vinske trte, pred ŠO v lastni ceni, pri pridelavi grozdja je pri 

manjših pridelovalcih večji kot pri velikih. Enako velja za koeficient ekonomičnosti. 

 

 

Hipoteza 3:  

Če bi se tehnika nanosa FFS v vinogradih izboljšala, bi se lahko uporaba FFS v prihodnje 

zmanjšala.  

 

2  PREGLED LITERATURE 

 

2.1  Pomembnejše bolezni vinske trte 

 

Bolezni vinske trte pomembno vplivajo na pridelavo zdravega in kakovostnega grozdja. 

Pojav bolezni je v največji meri odvisen od vremenskih razmer. Bolezni vinske trte ne 

zmanjšujejo samo pridelka ampak vplivajo tudi na kakovost. Bolezen se lahko pojavi  v 

različnem obsegu in jakosti  glede na to,  če ima izpolnjene  pogoje za razvoj. Pojavijo pa 

se v različnih letnih obdobjih. 

2.1.1 Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola Berl & de Toni) 

Lešnik in Vršič (2005) navajata, da je peronospora najpomembnejša glivična bolezen 

vinske trte. Peronospora lahko popolnoma uniči grozdje in zelene dele. Nekje od sredine 

maja do pozne jeseni gliva okuži vse zelene nadzemne dele vinske trte. Pojavi se zagotovo 

prav vsako leto. Jakost napada niha iz leta v leto in je odvisna od vremenskih razmer.  

Peronospora se začne razvijati spomladi, navadno po desetem maju, ko dozorijo zimski 

spolni trosi, glive, ki prezimijo v preperevajočem listnem drobirju. 
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 Za primarno infekcijo morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: srednja dnevna temperatura 

mora znašati zadnja dva do tri dni vsaj 10 °C; v zadnjih 24 urah mora pasti vsaj 10 mm 

dežja na kvadratni meter, da je zemlja dobro namočena; premer lističev trte mora znašati 

vsaj 2 mm in dolžina poganjkov 10 cm. Med 20 °C in 25 °C je optimalna temperatura za 

razvoj glive. Pri temperaturi ki je višja od 30 °C gliva odmre, pod 6 °C pa naj se ne bi več 

razvijala. (Pikapolonca 2012, Bayer CropScience Slovenija, Syngenta Slovenija). 

Pridelovanje grozdja zaradi klimatskih razmer, v Sloveniji brez kemičnega varstva vinske 

trte pred peronosporo, načeloma ni mogoče. (Tehnološka navodila za integrirano pridelavo 

grozdja 2012 – TN za integrirano pridelavo grozdja).  Peronosporo najprej opazimo na 

listju v obliki razvodenelih rumenkastih peg, ki jih imenujemo tudi oljni madeži. Že dan ali 

dva po pojavu teh peg se na spodnji strani lista, kjer so pege, pojavi plesniva snežno-bela 

prevleka, ki jo sestavljajo trosonosci. Te pege rjavijo in se sušijo. Če se na listu pojavi več 

rumenkastih peg se med sabo združijo, zato celotni listi porjavijo in odpadejo. Pri pozni 

okužbi z peronosporo, tam nekje od meseca julija naprej so bolezenska znamenja 

drugačna. Namesto oljnih madežev, se tedaj na listju pojavijo oglate z listnimi žilami 

omejene manjše pege, ki se najprej nahajajo ob listnih žilah, pozneje pa so prisotne tudi 

med njimi. Če gliva okuži mlade kabrnike je na njih prisotna bela plesniva prevleka, 

zvijejo se po dolžini in porjavijo. Zgledajo kot da bi bile parjene. Pri okužbi grozdnih 

jagod se pojavi bela plesniva prevleka, jagode se pozneje obdajo z voščenim oprhom. 

Okužene jagode se značilno nagubajo in dobijo značilno vijoličasto rjavo barvo ter se 

posušijo ( Jagodic 2004, Maček  1990). 

 

 2.1.2 Pepelasta plesen vinske trte (Uncinula necator (Schwein) Burrill)   

 

Pepelovka vinske trte, ali oidij, kot jo drugače imenujemo po nespolnem stadiju glive 

povzročiteljice, je druga najpomembnejša glivična bolezen vinske trte. V sušnih letih, v 

krajih z malo padavinami, je pepelovka pomembnejša bolezen od peronospore. Glivi 

ustreza toplo, vlažno, soparno in oblačno vreme.  

V  zelo vročih dnevih (od 25 °C do 30 °C)  soparnih dnevih, z dokaj nizkimi nočnimi 

temperaturami in obilno roso, so idealne razmere za razvoj pepelovke.  
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Gliva zajeda vse nadzemne zelene dele ( Vršič in Lešnik 2005).  Prvi simptomi bolezni se 

pojavijo sredi meseca junija. Na spodnji in najpogosteje na zgornji strani lista so razvidne 

sivkasto-belkaste pepelaste prevleke. Če je večji del lista zavzet s to prevleko se list zvije, 

otrdi, postane rumen in rjav in na koncu odpade. Na majhnih grozdičih se pojavi pepelasto 

siva plesniva prevleka. Večje  grozdne jagode se obdajo s sivkasto plesnivo prevleko, 

kmalu zatem jagode počijo in pokažejo pečke. Gliva prezimi na dva različna načina, 

najpogosteje prezimi v obliki micelija v očesih enoletnega lesa med listnimi zametki. Drug 

način prezimovanja je v obliki spolnih plodišč, ki vsebujejo mešičke s spolnimi trosi. Ta 

plodišča opazimo kot drobne črne pikice na zgornji strani okuženih listov (Jagodic 2004, 

Maček 1990), Pikapolonca 2012, Bayer CropScience Slovenija, Syngenta Slovenija, TN za 

integrirano pridelavo grozdja 2012, Agrios 1988).  
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2.1.3 Siva grozdna plesen (Botryotinia fuckeliana (de Bary) Fuckel) 

Siva grozdna plesen je gliva, ki živi kot parazit in saprofit in napada vse rastline. Možnost 

pojava te bolezni poveča vsako pretirano gnojenje z dušikom (Pikapolonca 2012).  Lešnik 

in Vršič (2005) navajata, da gliva sodi med pomembne povzročitelje bolezni trte. Gliva je 

zelo nezahtevna in se lahko razvija vse leto pri temperaturi od 3 °C do 30 °C. Zelo hitro  

razvije odpornost na fungicide s katerimi jo želimo zatreti. Okuži lahko vse nadzemne 

dele. V večjem ali majhnem obsegu se lahko razvija na trti vse leto, odvisno od dostopnosti 

hranil in vremenskih razmer. 

V deževnih letih v jeseni gliva povzroča gnitje grozdja in precejšnjo izgubo pridelka, kar 

pa vpliva tudi na kakovost vina. Ustreza ji vlažno in toplo vreme. Prve okužbe so lahko 

vidne, ko so mladice dolge okrog 15 centimetrov, pozneje lahko okužene mladike ovenijo 

ter se posušijo. V deževnem in toplem vremenu se na listih pojavijo rjave vodenaste pege, 

na katerih se pozneje pokaže siva plesniva prevleka. Pege, ki se pojavijo na kabrnikih in 

grozdičih najprej porjavijo, nato se posušijo. V deževnem vremenu, se kažejo nagnita 

mesta, prisotna je tudi siva plesniva prevleka. Na jagodah, ki so zelene, do okužb ne 

prihaja pogosto. Ko se jagode zmehčajo in vsebujejo vsaj 4 % sladkorja se rjavo obarvajo 

in gnijejo. Na dozorevajočih grozdnih jagodah pa gliva povzroči tako imenovano žlahtno 

gnilobo. Voda iz povrhnjice gnilih jagod hitreje izhlapeva ker je porozna, zato gliva za svoj 

razvoj porabi več kisline kot sladkorja in  se količina sladkorja poveča. V suhi jeseni ta 

gniloba naredi vino vrhunske kvalitete (Jagodic 2004, Maček 1990, Pikapolonca 2012, 

Bayer CropScience Slovenija, Syngenta Slovenija, TN 2012).  

2.1.4 Črna pegavost vinske trte (Phomopsis viticola Sacc.) 

Črna pegavost se pojavlja v vinogradih po celotni državi. Bolezen je dobila ime po  

spremembah barve  okuženih rozg. Okužbe rozg so možne vso rastno dobo. Poleti in jeseni 

se zgodi le malo okužb, največ pa se jih zgodi, ko se začnejo razvijati poganjki. 

Povzročiteljica črne pegavosti je zajedalka glivica, ki je lahko parazit ali saprofit (Lešnik in 

Vršič 2005). Škropimo samo močneje okužene vinograde, brez utemeljenega razloga 

škropljenje ni dovoljeno (TN za integrirano pridelavo grozdja 2012).  
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Črna pegavost okužuje v času dolgih obdobij hladnega in deževnega vremena spomladi. 

Med rezjo okužene rozge izrežemo in jih odstranimo iz vinograda. Onemogočamo pogoje 

za razvoj glive (vlažna, senčna območja v vinogradu). 

Med rezjo iščemo: 

- obledele (srebrne) internodije na olesenelih spečih rozgah, 

- male črne pege (piknidije) na obledelih delih, 

- ostre črne reze na obledelih delih.  

Med rastno sezono iščemo: 

- male črne pike (<1 mm), obdane z rumenim prstanom na listih, 

- črne raze na spodnjih 3 do 4 internodijih mladega poganjka, 

- zakrnele poganjke (Bayer CropScience 2011). 

2.1.5 Rdeči listni ožig vinske trte (Pseudopeziza tracheiphila Muller) 

Bolezen se pojavi le na nekaterih legah in sicer na sušnih, kamnitih, lapornatih in peščenih 

tleh, kjer so nihanja z vodo večja. Občutljivi sorti sta rizling in rizvanec (Pikapolonca 

2012). Konec meseca maja ali na začetku meseca junija lahko pa  udi pozneje na spodnjih 

4-5 listih opazimo precej velike z listnimi žilami omejene pege. Te pege so pri belih sortah 

najprej rumenkaste, pozneje porjavijo, dobijo značilen rumen rob, ki prehaja v zeleno 

barvo. Pri rdečih sortah so te pege škrlatnordeče barve z rumenim robom. Če pride do 

močnejšega napada se lahko celi listi posušijo in odpadejo (Jagodic 2004). Redno 

škropimo proti tej bolezni le vinograde, kjer se bolezen pogosto pojavlja. Dolžina 

poganjkov naj bo od 10 do 15 cm (TN za integrirano pridelavo grozdja 2012). Gliva je 

škodljiva zaradi zmanjšanja listne površine, asimilacija je manjša, zato je sladkorna stopnja 

nižja in dozorevanje grozdja slabše (Bayer CropScience 2011). 
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2.1.6 Trsne rumenice fitoplazmatskega izvora 

 

Trsno rumenico povzročajo fitoplazme. V vseh naših vinorodnih deželah pa se njihov 

delež povečuje. Pri nas je najbolj zastopana rumenica tip črni les. Pri nas so najhujšo 

obliko rumenic potrdili leta 2005 in sicer zlato trsno rumenico. Zlata trsna rumenica je 

izredno agresivna in povzroča večjo škodo kot rumenica tipa črni les. Fitoplazme se 

prenašajo z vegetativnim razmnoževanjem in  s prenašalci, od katerih sta najpomembnejša 

sklenokrili škržat, ki je prenašalec rumenice tipa črni les in ameriški škržat, ki prenaša 

zlato trsno rumenico. Najbolj občutljiva sorta na to bolezen je Chardonnay. Trta je škržatu 

le vmesni gostitelj, na njej se hrani in zadržuje le nekaj dni. Škržati se zadržujejo na veliki 

koprivi in slaku, ki sta škržatovi gostiteljici. (Pikapolonca 2012). Fitoplazma povzroča 

zvijanje listnih robov navzdol in rumenenje oziroma rdečenje listov, sušenje grozdov in 

posledično zmanjšanje pridelka po kakovosti in količini, v nekaj letih pa tudi propadanje trt 

in celih vinogradov. Okuženo trto odstranimo (Bayer CropScience 2011). Znaki rumenenj 

se pokažejo konec poletja, listje se zvije navzdol.(Agroscope 2007) 

 

2.1.7 Esca propadanje – »eskarioza« 

 

Bolezen povzročajo glive razkrojevalke lesa (lesne gniloživke). Bolezen se pojavlja  v 

dveh oblikah - kot kronična ali akutna.  

 Kronična oblika: trta hira več let, v nekaterih letih bolj, v nekaterih manj in si v 

kakšnem letu celo opomore.  

 Akutna oblika: trta propade že po enem ali dveh letih od okužbe.  

 

Simptomi, ki so vidni na listju, so precej podobni pomanjkanju hranil ali poškodbam zaradi 

neprimerne uporabe herbicidov ali drugih kemikalij. Najprej se znaki bolezni pojavijo na 

začetku poletja in sicer na spodnjih listih mladik. List se na ploskvah med glavnimi žilami 

obarva bledo rumeno pri belih sortah grozdja ali rdeče-rjavo pri rdečih sortah grozdja. Na 

teh mestih se tkivo po nekaj dnevih  posuši. Pege se širijo proti listnim žilam.  
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List dobi značilen mrežast vzorec, v katerem se ob listnih žilah prepletata zelena barva  ter 

suh odmrli del na ostalem delu lista (Bayer CropScience 2011). 

2.2  Pomembnejši škodljivci vinske trte 

 

Škode na vinski trti ne povzročajo samo bolezni, ampak so tu tudi škodljivci, ki lahko v 

vinogradih povzročijo precejšnjo škodo. Poleg žuželk, škodo v vinogradih lahko 

povzročajo tudi divje živali, kot so srnjad, divji prašiči, fazani, ptice in druge živali. 

 

2.2.1 Pasasti in križasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella HB. in Lobesia botrana 

Den. et Schiff) 

 

Pasasti in križasti grozdni sukač sodita med pomembnejše škodljivce vinske trte. V veliki 

meri lahko vplivata na količino in kakovost grozdja. To sta dva metuljčka, ki pripadata 

družini zavijačev in sukačev ter se pri nas bolj ali manj redno pojavljata (Jagodic 2004). V 

običajnih letih imata dve generaciji letno. Pojavi se lahko tudi tretji rod, ki je pri križastem 

sukaču precej reden, pri pasastem pa je pojav tretje generacije redek. Škoda, ki jo 

povzročata sukača ima dve plasti. Gosenice metuljčkov, ki izhajajo iz prve generacije se 

hranijo z cvetovi, kabrnki in pravkar oplojenimi grozdiči. Gosenice, ki izhajajo iz druge 

generacije pa se hranijo z dozorevajočimi jagodami, ki so v grozdih, zaradi teh poškodb se 

poveča okužba grozdov s sivo grozdno plesnijo. Obe vrsti sukača sta različno zastopani 

glede na kraj. V nekaterih vinogradih je več križastega sukača, v drugih pa pasastega. 

Naravni sovražnik sukačev so parazitske osice in plenilske stenice, ker pa niso ti dovolj 

uspešni jih moramo zatirati (Lešnik in Vršič 2005).  Let metuljčkov prve generacije 

pričakujemo, ko je povprečna temperatura v 10 dneh višja od 10 °C (konec aprila oz. v 

začetku maja) in se konča v sredini junija. V začetku julija začnejo let metuljčki druge 

generacije, ki letajo do polovice avgusta (Bayer CropScience 2011). 
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2.2.2 Škodljive pršice na trti 

Pršice so izredno male živali, ki jih lahko vidimo zgolj s pomočjo povečevalnega stekla. 

Zelo hitro pa jih odkrijemo po simptomih, ki se kažejo na napadenih trsih (Bayer 

CropScience 2011, Vrabl 1999, Alford 1999). 

 

Rdeča sadna pršica (Panonychus ulmi Koch) 

 

Rdeča sadna pršica se pojavi v obliki prerazmnožitev v ugodnih vremenskih razmerah, 

zaradi nesmotrne rabe fitofarmacevtskih sredstev in odsotnosti naravnih sovražnikov 

(Jagodic 2004).  

Prezimi v obliki rdečih in sploščenih jajčec. Škodo povzroča z izsesavanjem lističev. Na 

mestih sesanja se razvijejo rumenkaste pegice z vijolično-rdečo sredino. Listi zaostanejo v 

rasti, se nagubajo in ob listnih žilah porumenijo. Postanejo togi in sivi, listni rob se zvije 

navzdol. Zelena barva preide v sivkasto in vijolično. Ob hudem napadu se listi posušijo 

(Bayer CropScience 2011). 

Navadna pršica (Tetranychus urticae Koch) 

 

Največjo škodo povzroča ob koncu poletja in v začetku jeseni. Podobno kot rdeča sadna 

pršica prebada listno ploskev in sesa sokove. Sprva opazimo svetlejše pikice, kasneje pa 

listje porumeni. Napadeno listje se posuši. Na spodnji strani opazimo pajčevinasto 

prevleko, v kateri najdemo zapredke pršic (Bayer CropScience 2011, Alford 1999). 

 

Trsna listna pršica šiškarica (Eriophyes vitis Pagst.) - erinoza 

 

Pršice povzročajo škodo na listju, mladikah in kabrnikih s svojim vbadanjem. Ob sesanju 

izločajo slino, ki toksično deluje na rastline, zaradi te sline pa nastanejo izbočene šiške na 

zgornji strani lista. Pri močnem napadu te šiške pordečijo.  
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Pod temi šiškami, na spodnji strani lista se pojavi klobučevinasta prevleka, ki je najprej 

bela, nato rumena pozneje pa porjavi. Ob milejšem napadu se ti listi zvijajo. Tudi na 

kabrnikih so belkaste šiške, če pa je napad bolezni močan so kabrniki oviti s to prevleko, se 

posušijo in na koncu odpadejo (Pikapolonca 2012).      

                                          

 

 

             

Pršica trsne kodravosti (Calepitrimerus vitis Nal.) – akarinoza 

 

Pršica trsne kodravosti je v svetu razširjena v vseh vinorodnih območjih. Zimo preživijo 

pod zgornjimi luskolisti zimskih očes, v volni brstov in v skorji starega lesa. 

Pršice so zelo odporne na visoke in nizke temperature, na vlago in sušo, od vsega tega pa 

je odvisna jakost napada. Ko je lepo vreme in  hiter začetek vegetacije, pršice bujni rasti 

mladic ne morejo slediti, zato je tudi število vbodov manjše. Ob hladnem in slabem 

vremenu se število vbodov hitro poveča. Od aprila do septembra traja njihov razvojni 

ciklus, kasneje preidejo na prezimovanje (Pikapolonca 2012). Največ pršic najdemo v 

očesih, ki so bližje staremu lesu. Očesa so različno poškodovana, kar je odvisno od števila 

pršic, ki so v posameznem očesu. Če je v očesu več kot 100 pršic, tako oko ne bo niti 

odgnalo. Če  pa je v očesu manj pršic, bodo mladike zakrnele in iznakažene, s kratkimi 

medčlenki,tudi kabrniki bodo krajši, po cvetenju se bodo osipali in posledično tudi grozdi 

ne bodo enaki nepoškodovanim (Bayer CropScience 2011). 

 

2.2.3 Škržati 

 

Vinsko trto napada več vrst škržatov. Zeleni škržat, ameriški škržat, medeči škržat  in 

bivolček so najbolj znani. Neposredno škodo povzročajo s sesanjem mladih listov in 

poganjkov (s tem zaustavljajo rast rastline), posredno škodo pa povzročajo z izločanjem 

medene rose na zelene dele vinske trte, na kateri se naselijo sneti, ki zmanjšujejo 

asimilacijo rastline. V zadnjih letih pa vedno večji preplah povzroča ameriški škržat, kot 

prenašalec fitoplazme zlate trsne rumenice  (Bayer CropScience 2011). 
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2.2.4 Kaparji 

 

Pogosteje se pojavljajo v primorskih vinogradih. Najbolj znani so veliki trtni kapar, mali 

trtni kapar in volnati kapar agrumov. Na rozgah, ki so naseljene s kaparji, oslabijo očesa in 

spomladi slabo odganjajo. Mladike na napadenih šparonih se slabo razvijejo. Lahko tudi 

popolnoma propadejo in se posušijo skupaj s šparonom. Dodatno na listih povzroča težave 

tudi medena rosa, na kateri se naseli sajavost, ki otežuje fotosintezo.  

Trsi, ki jih je napadel kapar se pojavljajo v gnezdih. Ob rezi odstranimo napadene rozge in 

jih sežgemo. V zimskem času moramo trs dobro pregledati in odstraniti ščitke kaparjev. 

Delno pomaga tudi škropljenje z oljnimi pripravki v času odganjanja brstov (Bayer 

CropScience 2011, Alford 1999). 
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2.3 Škropilni programi 

 

Vsako podjetje, ki trži fitofarmacevtska sredstva pred pridelovalno sezono predstavi 

škropilni program za zatiranje ŠO, kjer so pretežno zajeti njihovi pripravki. V poplavi 

različnih škropilnih programov in  različnih fitofarmacevtskih sredstev, lahko postanejo 

vinogradniki zelo hitro zmedeni. Da bi se izognili zmešnjavi in da bi pravilno pozicionirali 

fitofarmacevtska sredstva tekom rastne dobe, sodelavci oddelka za varstvo rastlin na  

Kmetijsko gozdarskem zavodu Maribor vsako leto sestavijo in javno objavijo škropilni 

program, ki zajema vsa dovoljena in registrirana fitofarmacevtska sredstva. Prav tako so 

dovoljena FFS navedena v Tehnoloških navodilih za integrirano pridelavo grozdja, ki jih 

vsako leto izdaja MKGP. Posamezna podjetja, ki tržijo FFS, prav tako vsako leto izdajo 

lasten priročnik, v katerem so predstavljena sredstva za varstvo in prehrano rastlin. Ti 

priročniki so brezplačni in jih pridelovalci lahko pridobijo v kmetijskih apotekah, jih 

naročijo po pošti ali pa jih snejo z njihove spletne strani. Običajno škropilni program 

vsebuje: varstveni ukrep, čas uporabe glede na razvojni stadij rastline, ŠO katerega 

zatiramo, priporočljiv odmerek, karenco in nekatere posebnosti za posamezen pripravek 

glede spektra delovanja in nevarnosti za koristne organizme ter okolje. 
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Slika 1: Škropilni program za pridelovalno sezono 2011 Kmetijsko gozdarski zavod 

Maribor 
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Škropilni program se nadaljuje v prilogi A 
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2.4  Analitične kalkulacije 

 

Stroški pridelave grozdja se iz leta v leto višajo. Za njihovo ugotavljanje  pri sami pridelavi 

proizvodov se poslužujemo kalkulacij stroškov. Kalkulacija stroškov je računski postopek 

obračunavanja stroškov proizvodnje. Glede na metodologijo ločimo:   

 kalkulacijo skupnih stroškov    

 kalkulacijo pokritja variabilnih stroškov 

                                                                                                                                                                         

Posebna vrsta kalkulacij so modelne kalkulacije, ki se pripravljajo na podlagi simulacijskih 

modelov. V osnovi je rezultat simulacijskega modela  tehnološka karta, ki vsebuje 

kalkulacije skupnih stroškov neke proizvodnje. Kalkulacije skupnih stroškov zajemajo vse 

variabilne stroške in pripadajoč delež fiksnih stroškov. Pri samem  izračunu ekonomske 

upravičenosti pridelave smo upoštevali finančni rezultat, lastno ceno, koeficient 

ekonomičnosti in skupni prihodek kot indikatorje ekonomske upravičenosti.  

 

 Finančni rezultat       

Finančni rezultat je razlika med skupnimi prihodki in skupnimi stroški.   

                 

FR = SP – SS                                                                                                 (1) 

 

FR -  finančni rezultat (€) 

SP -  skupni prihodek (€) 

SS - skupni stroški (€)      

                                                                                                                                        

 Lastna cena 

Lastna cena se izračuna kot koeficient med skupnimi stroški in skupnim pridelkom. 

 

 LC = SS / y                                                                                                    (2) 

 

LC - lastna cena (€/enoto) 

SS - skupni stroški (€) 
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 Y - skupni pridelek (kg, l, kom, kos) 

 

 Koeficient ekonomičnosti 

Koeficient ekonomičnosti je podan kot kvocient med skupnimi prihodki in skupnimi 

stroški. 

Ke =  SP / SS                                                                                                 (3) 

 

Ke - koeficient ekonomičnosti 

SP- skupni prihodek ( €) 

SS - skupni stroški (€) 

 

Kadar je koeficient ekonomičnosti večji od 1 je proizvodnja ekonomsko upravičena, kadar 

pa je koeficient manjši od 1 pa je proizvodnja neupravičena. 

 

 Skupni prihodek 

Skupni prihodek  se izračuna kot zmnožek med skupnega pridelka in njegove prodajne 

cene. 

 

SP = y*Cy                                                                                                         (4) 

 

SP - skupni prihodek                                                        

Y - skupni pridelek (kg,l,kom,kos) 

Cy - cena enote proizvoda (€/kg, €/l, €/kom, €/kos) 

 

2.5  Ekonomičnost pridelave grozdja 

 

V slovenskih vinogradih se prideluje 48 sort vinske trte. Največji delež predstavljajo bele 

sorte. Vinska trta je večinoma posajena  na strmih legah, kar pa kljub dražji pridelavi daje 

vina odlične kakovosti. V Sloveniji se pridela 60 % kakovostnega vina. Iz leta v leto se na 

domačem trgu proda manj vina, zato so pridelovalci primorani prodajati na tujih trgih in 

istočasno zmanjševati stroške pridelave. 
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 V zadnjih letih se obseg vinogradov ni veliko spremenil, površine z vinogradi so se do leta 

1996 povečevale, kasneje pa so upadale. Ker se površine vinogradov niso veliko 

spremenile, je pridelek odvisen predvsem od vremenskih razmer v tekoči pridelovalni 

sezoni. Vinogradniki so po letu 1992 imeli količinsko izredno bogate letine in sicer leta 

1993, 1997, 2000, 2002 in 2007. V teh letih so vinogradniki napolnili kleti in povečali 

zaloge vin, kar je vplivalo na znižanje cen vina in grozdja (MKGP 2012). 

 

Grozdje in vino v zadnjih desetih letih skupaj predstavljata med 8 % in 12 % vrednosti 

kmetijske proizvodnje, kar je največ med rastlinskimi pridelki. V vrednosti rastlinske 

pridelave zavzemata  v zadnjih letih med 19 % in 23 %. V letu 2011 je k skupni vrednosti 

kmetijske proizvodnje grozdje prispevalo 1,5 %, vino pa 11,8 %. Po podatkih statističnega 

urada  je bilo lani skupaj pridelano 121 tisoč ton grozdja, kar je 12 % več, kot leta 2010 in 

tudi za desetino več kot v povprečju zadnjih petih let. V register so vinogradniki skupno 

prijavili 16 % grozdja in vina več, kot v pridelovalni sezoni 2010 (Kmetijski inštitut 

Slovenije 2012). 

V jesenskem poročilu o kmetijstvu leta 2011 so na podlagi ocen iz modelnih kalkulacij 

ugotovili, da se bodo, kljub količinsko in kakovostno zelo dobri letini 2011,  v prihodnje, 

že sicer slabi ekonomski rezultati pri pridelavi grozdja, še poslabšali, kar je razvidno iz 

slike 2. 
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Slika 2:  Osnovni ekonomski in proizvodni kazalci pri pridelavi grozdja  (indeks 

povprečje 2006-2010 = 100; 2011: predhodna ocena) povzeto po »Ocena 

stanja o kmetijstvu v letu 2011  jesensko poročilo« 

 

Ekonomske razmere za pridelavo grozdja se v Sloveniji iz leta v leto slabšajo. Pridelava 

grozdja za prodajo tako v zadnjem desetletju ostaja med najmanj ekonomsko zanimivimi 

panogami v kmetijstvu. Povprečne odkupne cene grozdja letine 2011 so se znižale. 

Odkupne cene grozdja so se po podatkih SURS po vinorodnih deželah gibale raznosmerno. 

V vinorodni deželi Primorska so bile v povprečju nižje za 11 %, medtem, ko so se v 

vinorodnih deželah Podravje in Posavje zvišale za 3 % (Kmetijski inštitut Slovenije 2012). 

Na podlagi modelnih kalkulacij so ocenili, da so stroški pridelave grozdja letine 2011 višji 

med 3 % in 4 %, medtem, ko naj bi bili prihodki (odkupna cena, vračilo trošarine), po 

prvih ocenah, nižji za desetino (Kmetijski inštitut Slovenije 2012). 
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2.6  Ekonomičnost varstva vinske trte 

 

Ekonomičnost pridelave grozdja je odvisna predvsem od ravni cen, saj skupna tržna 

ureditev za vino ne predvideva posebnih neposrednih podpor pridelavi grozdja, razen 

tistim pridelovalcem, ki so vključeni v integrirano pridelavo. Omenjeni pridelovalci 

pridobijo ob izpolnjevanju vseh zahtev, ki jih predpisuje pravilnik o integrirani pridelavi 

grozdja in vina, 300 € na hektar površine finančne pomoči za nadstandardno pridelavo, kar 

znaša okrog 50 % vseh stroškov varstva vinske trte pred ŠO. Informacij in izračunov o 

sami ekonomičnosti varstva vinske trte ni zaslediti.  
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3   MATERIAL IN METODE DELA 

 

Osnovna metoda dela je metoda anketiranja. Za zbiranje podatkov smo sestavili anketo in 

jo uporabili na terenu za anketiranje pridelovalcev grozdja na območju Ljutomersko-

ormoških goric. Iz pridobljenih podatkov bomo izdelali analitične kalkulacije in izračunali 

stroške varstva vinske trte pred ŠO na površino in  delež le teh v lastni ceni. Prav tako 

bomo v preglednicah in grafikonih prikazali delež posameznih odgovorov na zastavljena 

vprašanja v anketi. Tako bomo pridobili aktualni posnetek stanja ekonomičnosti, 

uporabljenih metod zatiranja, problematike, strokovnosti, uspešnosti in zadovoljstva 

pridelovalcev pri varstvu vinske trte pred ŠO, na podlagi njihove lastne ocene. Pri izdelavi 

diplomske naloge bomo uporabili tudi različno literaturo in elektronske vire. 

 

3.1 Vremenske razmere v pridelovalni sezoni 2011  

 

Leto 2011 se je pričelo z nadpovprečno toplima januarjem in februarjem, ki sta bila 

skromna s padavinami. Tudi v naslednjih mesecih, vse tja do julija, so bile temperature 

nadpovprečne z majhnim deležem padavin. Največja izjema je bil mesec julij, ko smo prvo 

polovico meseca imeli vročinski val, v drugi polovici meseca pa je bilo hladno s pogostimi 

padavinami. Mesec avgust in september sta bila izrazito suha, z visokimi temperaturami. 

Pojavil se je tudi sušni stres. Skromne padavine so se nadaljevale tudi v mesecu oktobru, 

meja sneženja se je 20 oktobra spustila vse do nižin. V zadnjem koledarskem mesecu pa 

smo imeli v nižinah občutno toplejše vreme kot običajno (Naše okolje 2011). 

 

V Sloveniji je povprečna letna temperatura zraka znašala 9,5 °C. Povprečna mesečna 

temperatura zraka je bila januarja 0,1 °C, meseca julija pa je znašala 18,1 °C. V letu 2011 

je bilo v povprečju skupnih letnih padavin za 40 % manj, kot v preteklem letu 2010. 

Januarja je v Sloveniji padlo povprečno 45 mm padavin, meseca julija pa 152 mm padavin 

(SURS 2011). 

Na območju Murske Sobote so bile najvišje povprečne mesečne temperature izmerjene v 

mesecu juniju, juliju, avgustu ter septembru. Najvišja povprečna mesečna temperatura je 

bila dosežena v mesecu avgustu in je znašala 21,2 °C.   
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Padavin je primanjkovalo, največ jih je bilo v mesecu juniju, juliju in oktobru. Julija je 

padlo 194 mm padavin, sledil mu je mesec oktober z 92 mm padavin in mesec junij z 87 

mm padavin. (Slika 3) 

 

 

Slika 3:  Modificirani Walter – Gaussenov klimadiagram za Mursko Soboto za leto 2011 

razmerju 1:4 

 

Hauptman in Štabuc (2011) navajata, da je bil vinski letnik 2011 v vinorodni deželi 

Podravje, zaradi zelo kakovostnega grozdja in dobre količinske pridelave, izjemen letnik. 

Trta je cvetela že zgodaj v mesecu maju, oploditev je bila dobra, poletni razvoj je bil hiter 

in ni bilo večjih težav s poletnimi točami in rastlinskimi boleznimi. Konec meseca julija je 

bilo hladno, septembra pa je bilo najbolj toplo obdobje zadnjih petdeset let. Zaradi 

zgodnjega in intenzivnega razvoja vinske trte je grozdje hitro dozorelo, zato je velika 

večina vinogradnikov trgatev opravila zelo zgodaj v mesecu septembru.  

Klimadiagram Murska Sobota 2011
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Pridelovalno leto 2011 je bilo manj zahtevno leto z vidika pojavljanja bolezni, saj s 

peronosporo in oidijem ni bilo večjih težav. Grozdje je bilo zdravo, povsem dozorelo, 

vinski letnik pa je bil, tako količinsko, kot tudi kakovostno, bogat letnik. 

3.2 Napovedi Javne službe za varstvo rastlin v letu 2011  

 

Javna služba za varstvo rastlin, ki deluje v okviru fitosanitarne uprave Republike Slovenije 

obvešča vinogradnike o nevarnostih pojavljanja ŠO in pristopih varstva vinske trte. 

Slovenski informacijski sistem FITO – INFO za varstvo rastlin je spletni portal, ki deluje 

že 15 let. Za območje severovzhodne Slovenije prognostična obvestila izdaja oddelek za 

varstvo rastlin Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor. V nadaljevanju je prikazan primer 

prognostičnega  obvestila za varstvo vinske trte pred ŠO z dne 6.4.2011: 

Vinska trta je na najtoplejših legah dosegla fenološko fazo B do C oziroma 2 do 5 po skali 

BBCH. To fenološko fazo so dosegle najbolj najhitreje razvijajoče se sorte, kot so 

Chardonnay, Rumeni muškat in Rizvanec. V vinogradih, kjer je bil v preteklem letu v 

poletnem času opažen močan pojav akarinoze ali trsne kodravosti na zgornjih listih zelenih 

mladic, priporočamo za predspomladansko škropljenje v integrirani pridelavi uporabo 

Žvepleno apnene brozge v 20 do 25 %. Mogoče je uporabiti pripravke na osnovi 

močljivega žvepla Thiovit jet ali Kumulus v 2 % koncentraciji pri porabi 400 – 800 L vode 

na ha. Za učinkovito delovanje pripravka Thiovit jet ali pripravka Kumulus je potrebna 

dovolj visoka temperatura zraka ( nad 15 °C) v času tretiranja. Trsno kodravost ali 

akarinozo in erinozo lahko zatiramo tudi kasneje v fenološki fazi D – E, to je v času, ko so 

mladice dolge od 2 do 5 cm (BBCH 12- 14). V tem času lahko uporabite 0,06 % Demitan 

ali 0,1 % Ortus.   

Vinogradnike opozarjamo tudi na zatiranje črne pegavosti. Glivica je prisotna predvsem na 

občutljivih sortah, kot so Laški rizling, Šipon, Rizvanec in Kerner. Do okužb prihaja samo 

v primeru deževnega vremena, v začetku rasti mladic. Proti črni pegavosti vinske trte je 

potrebno običajno opraviti dvoje škropljenj, prvič, ko mladice dosežejo od 1 do 2 cm in 

drugič v primeru deževnega vremena čez približno 7 do 10 dni. Škropljenje je potrebno 

opraviti pred začetkom padavin. Proti črni pegavosti priporočamo uporabo kontaktnih 
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fungicidov kot so: 0,25 % Antracol ali 0,25 % Antracol WG 70 (oz. 1,0 kg pri običajni 

porabi vode) ali 0,3 % Bravo 500 SC ali 0,075 % Delan 700 WG ali 0,125 do 0,15 % 

Folpan 80 WDG ali 0,3 % Polyram DF (oz. 2,4 kg/ha) ali 0,3 % Bravo. Mogoče je 

uporabiti tudi bakrove pripravke in sicer Nordox 75 WG (0,1 – 0,15 %) ali Kocide DF 

(0,25 – 0,3 %), ali Kocide 2000 (0,15 – 0,2 %). Škropimo samo močneje okužene 

vinograde, pred napovedanimi padavinami. V vinogradih, kjer se je v preteklem letu 

močneje pojavil oidij lahko namesto zgoraj omenjenih pripravkov uporabite Quadris ali 

Stroby WG. Za to škropljenje se odmerja od 40 do 60 % od predpisanega odmerka (npr. pri 

pripravku Ortus namesto 1,0 L/ha samo 0,4 do 0,6 L/ha). Količina vode se prilagodi 

aplikacijski tehniki in fenološki fazi tretirane rastline. 

 

Nadaljnja obvestila za pridelovalno leto 2011 so prikazana v prilogi B.  

 

3.3 Predstavitev sestave anketnega vprašalnika 

 

Delovna raziskava je bila izvedena s pomočjo ankete. Anketni podatki so bili pridobljeni 

na osnovi anketiranja pridelovalcev grozdja. Največ anket je bilo izvedenih na območju 

Ljutomersko-Ormoških goric. Anketa je bila izvedena v mesecu juliju 2012 in sicer pri 30 

vinogradnikih. Vprašanja, ki jih je vsebovala anketa so bila zaprtega tipa. Zanimalo nas je 

predvsem: 

 uporaba nekemičnih ukrepov v vinogradu 

 kako bi zmanjšali uporabo FFS v prihodnje 

 dejavniki,ki vplivajo na nakup FFS 

 pogostost pojavljanja škodljivih organizmov in njihovo obvladovanje 

 pomanjkljivosti pri zagotavljanju primernega zdravstvenega stanja vinske trte 

 dejavniki ki vplivajo na odločitev za zatiranje škodljivih organizmov 

 opis zatiranja bolezni, škodljivcev,plevelov 

 opis uporabe nekemičnih metod 

 ali ima katero FFS pojemajoče delovanje 

 nadomestitev FFS v prihodnje z nekemičnimi ukrepi 
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V nadaljevanju je prikazan anketni vprašalnik, nadaljevanje pa sledi v prilogi C 
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3.4 Predstavitev analitične kalkulacije 

 

Vsi pridobljeni podatki s pomočjo anketnega vprašalnika so bili najprej pregledani, 

razvrščeni in urejeni za potrebe poznejše obdelave. Uporabljen je računalniški program 

Microsoft Office Excel 2007, s pomočjo katerega so izdelane tudi  kalkulacije in 

izračunani stroški varstva vinske trte pred ŠO za posameznega pridelovalca, glede na 

njegovo površino. Izračunali smo tudi delež, ki ga predstavlja varstvo vinske trte v lastni 

ceni pridelavi grozdja (del izračuna je prikazan na sliki 4).  Narejen pa je bil tudi izračun 

finančnega rezultata za 3 različne skupine pridelovalcev in sicer za pridelovalca z večjo 

površino, polprofesionalca in ljubiteljskega pridelovalca. 

 

 

Slika 4: Izsek kalkulacije za pridelovalce z večjimi površinami  
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4  REZULTATI Z RAZPRAVO 

 

 

4.1 Rezultati ankete 

 

Rezultati ankete so v večini primerov prikazani grafično in sicer v deležih glede na to 

kolikšno število anketirancev se je odločilo za posamezen odgovor od skupnega števila 

anketirancev. Natančna sestava anketnega vprašalnika je prikazana v prilogi C. 

 

4.1.1 Dejavniki odločanja za zatiranje ŠO 

 

Na zastavljeno vprašanje: »Označite dejavnike na podlagi katerih se odločate za zatiranje 

škodljivih organizmov«,  so bili na voljo štirje odgovori: pregledam nasad in vem kdaj 

moram ukrepati, upoštevam opozorila strokovnih služb in napovedovalne službe, 

upoštevam priporočila prodajalca, pogovorim se z drugimi pridelovalci. Na seznamu so 

bili vsi pomembnejši ŠO, ki se pojavljajo na vinski trti. Za vsak ŠO je bilo potrebno izbrati 

dejavnik odločitve. Za posamezen ŠO je lahko pridelovalec izbral več dejavnikov 

odločitve. (Grafikon 1) 



28 
Vozlič S. Značilnosti varstva vinske trte pred škodljivimi organizmi  v SV Sloveniji. 

Dipl. delo. Ljutomer, Univerza v Mariboru,Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2012

 
 
 

 

 

Grafikon 1: » Pregledam nasad in vem kdaj morem ukrepati« 

 

V povprečju se je kar 66 % vseh anketirancev pri zatiranju vseh  ŠO odločilo za  odgovor: 

»Pregledam nasad in vem kdaj moram ukrepati«. Zanimivo je, da se je pri peronospori 

vinske trte kar 93 % vseh anketirancev odločilo za ta odgovor, čeprav vemo, da je to 

najnevarnejša bolezen in da imajo z njo pridelovalci največ težav. Sledila sta pepelasta 

plesen z 90 % in siva plesen z 80 %. Pri nobenem škodljivem organizmu ni bil odstotni 

delež manjši od 60. 
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Grafikon 2: » Upoštevam priporočila strokovnih služb in napovedovalne službe« 

 

Za odgovor: «Upoštevam navodila strokovnih služb in napovedovalne službe«, se je v 

povprečju odločilo 42,70 % anketirancev. Pri ameriškem škržatku kar 96,70 %  

pridelovalcev upošteva priporočila strokovnih služb in napovedovalne službe, kar je 

nekako pričakovano, saj je ameriški škržatek novejši in manj poznani škodljivi organizem. 

S 86,75 % deležem anketirancev, ki upoštevajo navodila strokovnih služb in 

napovedovalne službe sledi siva plesen in s 83,30 % peronospora vinske trte in pepelasta 

plesen, kar potrjuje, da se pridelovalci zavedajo nevarnosti omenjenih bolezni. Za izbiro 

tega odgovora se je pri škodljivih organizmih, ki povzročajo manjšo gospodarsko škodo 

odločilo manj kot 40 % anketirancev. Za zatiranje plevela, glodavcev in polžev 

pridelovalci niso izbrali tega odgovora.(Grafikon 2)  
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Grafikon 3: » Upoštevam priporočila prodajalca« 

 

Za upoštevanje priporočil prodajalca  se je v povprečju odločilo 12,3 % anketirancev, kar 

kaže na to, da pridelovalci ne zaupajo preveč strokovnosti in dobronamernosti prodajalcev. 

Največ anketirancev se je odločilo za ta odgovor pri ameriškemu škržatku, in sicer 43,30 

%. 30 % anketirancev se je odločilo za izbiro tega odgovora pri peronospori vinske trte, 

sledi s 26,70 % pepelasta plesen. Za zatiranje črne pegavosti vinske trte, rdečega listnega 

ožiga vinske trte, eskarioze, plevelov in drugih škodljivih organizmov pridelovalci niso 

izbrali tega odgovora kot odločitvenega dejavnika. (Grafikon 3) 
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Grafikon 4: » Pogovorim se z drugimi pridelovalci« 

 

Kot je razvidno iz grafikona 4 žal ni komunikacije med pridelovalci oziroma je ta 

minimalna. Za pogovor z drugimi pridelovalci  se je v povprečju za vse ŠO odločil samo 1 

% anketirancev. Glede na rezultat pridelovalci ne zaupajo pristopom varstva svojih 

kolegov ali pa zadržujejo skrivnosti zase. Kot odločitveni dejavnik je ta odgovor 

pomemben pri zatiranju ameriškega škržatka (10 %) in peronospore vinske trte (3 %).  

 

4.1.2 Nekemični ukrepi 

 

Tudi pri varstvu vinske trte pred ŠO so vedno večji trendi v posluževanju nekemičnih 

metod z namenom zmanjšanja uporabe FFS in posledično manjšega onesnaževanja 

bivalnega okolja, zraka in podtalnice. Že nekoč so se  pridelovalci grozdja srečevali z 

raznovrstnimi škodljivci vinske trte. Danes veliko škode povzroča divjad, in sicer srne in 

fazani se radi hranijo z grozdnimi jagodami. Ne smemo pa pozabiti časa pred trgatvijo, ko 

so najpogostejši škodljivci ptice. Ljutomersko-ormoške gorice so že od nekdaj znane po 

mehanski zaščiti pred pticami, to je prleški klopotec.   
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Grafikon 5 : Uporaba nekemičnih ukrepov pred glodavci, divjimi živalmi 

 

Po vinogradih so jih že nekoč postavljali misleč, da bodo z ropotom odganjali ptice iz 

vinograda. Za vse skupine ŠO se je vprašanje glasilo: Ali že uporabljate katerega od spodaj 

naštetih nekemičnih ukrepov? V odvisnosti od skupine ŠO so bili navedeni različni možni 

ukrepi, na katere so pridelovalci odgovorili pritrdilno ali pa negativno kar je razvidno iz 

naslednjih grafikonov. 100% anketirancev je odgovorilo, da se poslužuje mehanske zaščite 

pred glodavci in divjimi živalmi, 93,30% pridelovalcev pa ne uporablja nekemičnih vab. 

(Grafikon 5) 
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Grafikon 6: Uporaba nekemičnih ukrepov pred pleveli 

 

Pri posluževanju nekemičnih ukrepov pred pleveli mehansko zatiranje izvaja 100 % 

anketirancev, saj je tehnično dokaj enostavno izvedljivo in če niso stroški dela previsoki 

tudi stroškovno učinkovito. Uničevanje plevelov s termično obdelavo pa  ne izvaja 

nobeden od anketirancev, zaradi previsoke nabavne cene strojev in nepoznavanja 

tehnologije uničevanja plevelov s termično obdelavo. Prav tako je 100% anketirancev 

odgovorilo, da ne izvaja aplikacije pripravkov na osnovi rastlinskih izvlečkov in 

mineralnih snovi, saj so herbicidni pripravki na osnovi teh snovi redkeje zastopani.  Za 

uničevanje plevelov 46,70 % anketirancev uporablja  zastirko.  Pridelovalci so se v 86,7 % 

odločili, da nimajo možnosti, da bi z izborom lokacije vplivali na zmanjšanje 

zapleveljenosti, kar je razvidno iz grafikona 6. 
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Grafikon 7: Uporaba nekemičnih ukrepov pred škodljivci 

 

100 % vprašanih se pri uporabi nekemičnih ukrepov pred škodljivci poslužuje 

odstranjevanja obolelih delov. Z izborom sorte se 53,30 % pridelovalcev bori proti 

škodljivcem, medtem ko pa 96,70 % vprašanih ne izvaja prekrivanja rastlin za zmanjšanje 

pojava škodljivcev. Nekemične vabe v 80 % pridelovalci ne uporabljajo. Pri skrbi za 

razvoj naravnih sovražnikov je pritrdilno odgovorilo 30 % anketirancev. Biotičnega 

varstva in metodah zbeganja se poslužuje 6,70 % anketirancev. 16,70 % vprašanih se je 

odločilo za ukrep mešanega sajenja, 23,30 % pa poskuša zmanjšati pritisk škodljivcev z 

ukrepom izbora lokacije. Pri aplikaciji pripravkov na osnovi rastlinskih izvlečkov  ali 

mineralnih snovi se je za pritrdilen odgovor odločilo 33,35 % vprašanih, za odgovor ne pa 

66,75 % anketirancev. (Grafikon 7) 
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Grafikon 8: Uporaba nekemičnih ukrepov pred boleznimi 

 

Uporaba nekemičnih ukrepov pri zatiranju bolezni je najbolj izrazita pri ukrepu 

odstranjevanja obolelih delov, kjer je za uporabo tega ukrepa pritrdilno odgovorilo 96,70 

% anketirancev. Z izborom sorte poskuša 87 %  anketirancev  zmanjšati pritisk bolezni v 

svojem vinogradu. 100% anketirancev je odgovorilo, da prekrivanja rastlin v svojem 

vinogradu ne uporablja. Zastirko kot nekemični ukrep uporablja 50 % vinogradnikov 

zajetih v anketi. Velik delež anketirancev  (90 %) je odgovorilo, da se poslužujejo načina 

pridelave (osvetlitev, zračnost). Nasprotno pa se 90 % anketirancev ne poslužuje ukrepa 

mešanega sajenja. Kot je razvidno iz grafikona 8, se 70 % vprašanih ne poslužuje ukrepa 

izbora lokacije, kar je na nek način logično, saj so pridelovalci omejeni s pridelovalnimi 

površinami. Da uporabljajo pripravke na osnovi rastlinskih izvlečkov in mineralnih snovi 

je odgovorilo 33,30 % vprašanih, ostali -  66,70 %  pa se teh pripravkov ne poslužujejo. 

 

4.1.3. Dejavniki, ki vplivajo na izbor FFS 

 

Pri izboru pripravka bi morali odločilno vlogo odigrati strokovni argumenti, kot je npr. 

razmerje med ceno in učinkovitostjo nekega pripravka. V praksi pa velikokrat  ni tako, saj 

smo lahko pri kooperacijski pridelavi vezani na določene pogodbene obveznosti in 

posebnosti.  
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Velikokrat ima podjetje s katerim pogodbeno sodelujemo okrnjen nabor pripravkov ali pa 

le - ti niso cenovno konkurenčni. Anketiranci so morali označiti dejavnike,  ki vplivajo na 

izbor oziroma nakup FFS in sicer od 1(najpomembnejši) do 4 (najmanj pomemben 

dejavnik). Na voljo so bili naslednji odgovori: cena, lastne izkušnje, priporočilo prodajalca, 

priporočilo strokovnih služb in drugo. Noben anketiranec ni napisal ničesar pod odgovor 

drugo, zato število 4 označuje najmanj pomemben dejavnik. 

 

 

 

 

Grafikon 9: Dejavniki nakupa FFS  

 

Iz grafikona 9 je razvidno, da so za  67 % anketirancev lastne izkušnje najpomembnejši 

dejavnik, ki vpliva na nakup FFS. Iz tega lahko sklepamo, da so pridelovalci manj dovzetni 

za novi pripravek, ki se lahko pojavi na tržišču, ker veliko dajo na lastne izkušnje in 

uporabljajo preizkušeni pripravek saj ne želijo tvegati.  
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Iz grafikona je prav tako razvidno, da vinogradniki ne zaupajo preveč strokovnim službam, 

saj se jih le 13 % odloči za nakup pripravka na priporočilo strokovnih služb. Cena in 

priporočilo prodajalca sta  dejavnika ki v manjši meri vplivata na odločitev o nakupu FFS.    

 

4.1.4 Pogostost pojavljanja ŠO 

 

Pri naslednjem vprašanju so anketiranci imeli na obrazcu seznam pomembnejših ŠO, ki 

delajo škodo na vinski trti. Po njihovi subjektivni oceni, so morali pogostost pojavljanja 

ŠO v njihovih nasadih razvrstiti v 3 skupine. Možni odgovori oziroma skupine so bile 

naslednje: vsako leto, občasno, redko ali nikoli. 

 

 

 

Grafikon 10: Pogostost pojavljanja škodljivih organizmov 

 

Iz rezultatov ankete je razvidno, da se v povprečju 32 % vseh ŠO pojavi vsako leto, 25 % 

jih pojavi občasno, in 43 %  pa se jih pojavi redko ali nikoli. Izstopa peronospora vinske 

trte, saj je 93,30 % anketirancev odgovorilo, da se pojavi vsako leto, ter 6,70 % da se 

pojavi občasno. 100 % anketirancev je odgovorilo, da se pepelasta plesen ali oidij pojavi 

vsako leto. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Pogostost pojavljanja škodljivih organizmov 

vsako leto

občasno

redko/nikoli



38 
Vozlič S. Značilnosti varstva vinske trte pred škodljivimi organizmi  v SV Sloveniji. 

Dipl. delo. Ljutomer, Univerza v Mariboru,Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2012

 
 
 

 S sivo plesnijo se vsako leto sreča 83,30 % anketirancev, 13,30 % jo ima občasno v 

vinogradu, in 3,30 % pa je odgovorilo, da jo imajo redko ali nikoli. Po ocenah 

pridelovalcev sta rdeči listni ožig in eskarioza v 46,70 % primerih občasno v vinogradu, v 

53,30 % pa  sta prisotna redko ali nikoli. Kap vinske trte se v 90 % pojavi redko ali nikoli. 

Pasasti in križasti grozdni sukač se pojavljata  občasno v  26,70 % primerih, v  73,30 % 

odgovorov pa  redko ali nikoli. 3,30 % anketirancev je odgovorilo, da je trtna uš vsako leto 

v vinogradu, 30 % z  občasno in 33,30 % z redko ali nikoli. 3,30 % meni da se ameriški 

škržat vsako leto pojavlja v vinogradih , 20 % jih odgovarja,da se pojavlja občasno,  76,70 

% pa jih odgovori, da se pojavlja redko ali nikoli. 16,70 % anketirancev je odgovorilo, da 

je trtar vsako leto prisoten, 13,30 %, da je občasno prisoten in 70 % , da je prisoten redko 

ali nikoli. 10 % vprašanih  meni, da se pršica trsne kodravosti pojavi vsako leto, 60 % 

vprašanih meni, da se pojavi občasno, 30% jih meni, da se pojavi  redko ali nikoli . Z trsno 

listno pršico šiškarico se vsako leto sreča 10 % vprašanih, občasno 63,60 % in 26,70 % 

redko ali nikoli. S pleveli se vsako leto sreča 90 % anketirancev, občasno 3,30 % in z 6,70 

% redko ali nikoli. (Grafikon 10) 

 

Pridelovalci zajeti v raziskavi so na istem obrazcu ocenili obvladovanje posameznega 

škodljivega organizma z razpoložljivimi sredstvi. Možni odgovori so bili: zadovoljivo, 

delno, nezadovoljivo. 
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Grafikon 11: Obvladovanje škodljivih organizmov z razpoložljivimi sredstvi 

 

V povprečju je 45 % vprašanih odgovorilo, da škodljive organizme obvladuje zadovoljivo, 

50% jih je odgovorilo, da jih obvladuje delno, in 5 %  škodljivih organizmov ne obvladuje 

zadovoljivo. 100 % anketirancev z razpoložljivimi sredstvi zadovoljivo  obvladuje 

peronosporo, kar je verjetno posledica izkušenj in resnega pristopa pri zatiranju. Pepelasto 

plesen 93,30 % pridelovalcev zadovoljivo obvladuje in 6,7 % jo obvladuje delno 

zadovoljivo. 80 % vprašanih je odgovorilo, da  sivo plesen zadovoljivo obvladujejo, 20 % 

jo obvladuje delno zadovoljivo. Črno pegavost vinske trte 40% anketiranih zadovoljivo 

obvladuje, 56,70 % jo obvladuje delno zadovoljivo in 3,30 % anketiranih pa ni zadovoljnih 

z obvladovanjem črne pegavosti. V 26,70 % se rdeči listni ožig vinske trte zadovoljivo 

obvladuje in v 73,30 %   le delno zadovoljivo. Pri eskariozi jih je 23,30 % odgovorilo, da 

jo zadovoljivo obvladujejo, 70 % delno zadovoljivo in 6,70 % nezadovoljivo. 20 % 

vprašanih kap vinske trte zadovoljivo obvladuje, 50 % pa  jih meni, da jo delno 

obvladujejo 30 % nezadovoljivo. Pri pasastem in križastem grozdnem sukaču je 30 % 

vprašanih ocenilo, da ju zadovoljivo obvladujejo, 60 % jo delno zadovoljuje in 10% 

nezadovoljivo. Trtna uš se zadovoljivo obvladuje po mnenju 20 % vprašanih, delno jo 

obvladuje 66,70 % in nezadovoljivo 13,30 % vprašanih.  
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Ameriškega škržatka  23,30 % vinogradnikov zadovoljivo obvladuje, 70 % delno,  6,70% 

pa nezadovoljivo . Pri pršici trsne kodravosti je 40 % anketirancev odgovorilo, da se 

zadovoljivo obvladuje in 60 % da se delno. 33,30 % vprašanih je odgovorilo da se trsna 

listna pršica šiškarica zadovoljivo obvladuje in  66,70 % jih je odgovorilo da se delno 

obvladuje. Pleveli se zadovoljivo obvladujejo po mnenju 76,70 % anketiranih in delno 

zadovoljivo po mnenju 23,30 %. (Grafikon 11) 

 

4.1.5. Ukrepi za zmanjšanje FFS v prihodnje 

 

Želja širše javnosti kot tudi samih pridelovalcev je, da bi v prihodnosti poskušali v največji 

možni meri zmanjšati uporabo FFS. Anketno vprašanje se je glasilo: Kateri od ukrepov bi 

po vašem mnenju lahko zmanjšal uporabo FFS v prihodnje? Pridelovalci so imeli v 

odvisnosti od skupine ŠO na voljo večje število ukrepov pri katerih so odgovorili pritrdilno 

ali negativno. 

 

 

 

Grafikon 12:  Možnosti za zmanjšanje porabe fitofarmacevtskih sredstev v prihodnje pri 

boleznih. 
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Zanimivo je, da je kar 100 % anketirancev mnenja, da bi z izboljšano tehniko nanosa FFS 

lahko zmanjšali porabo le - teh. 70 % vprašanih je mnenja, da bi z ukrepom izbora sorte 

lahko zmanjšali porabo FFS, medtem ko pa v 96,70 % anketiranih  meni, da s širšim 

kolobarjem zmanjšanje porabe ne bi bilo možno. 93,30 % vprašanih je odgovorilo, da z 

ukrepom prekrivanja rastlin ni možno zmanjšati porabo FFS. 20 % pridelovalcev meni, da 

bi z uporabo zastirke lahko zmanjšali uporabo  FFS. 100% anketirancev meni, da bi se z 

odstranjevanjem obolelih delov in načinom osvetlitve 100 %  dalo zmanjšati uporabo FFS 

v prihodnje. Pri mešanem sajenju je pritrdilno odgovorilo 30 % vprašanih, 40% vprašanih 

meni, da bi izborom lokacije lahko zmanjšali uporabo FFS. 86,70 % vprašanih je mnenja, 

da se z aplikacijo pripravkov na osnovi rastlinskih izvlečkov in mineralnih snovi ne bo 

bistveno zmanjšala poraba FFS. (Grafikon 12) 

 

 

 

Grafikon 13:  Možnosti za zmanjšanje porabe fitofarmacevtskih sredstev v prihodnje pri 

škodljivcih 
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Da je zmanjšanje porabe FFS v boju s škodljivci možno doseči z izboljšano tehniko nanosa 

meni 100 % anketirancev, prav tako jih je 76,70 % mnenja, da se z izborom primerne sorte  

lahko zmanjša porabo FFS. Vinogradniki so tudi mnenja, da širši kolobar in prekrivanje 

rastlin bistveno ne pripomoreta k zmanjšanju porabe FFS (96,70 % in 93,30 %). Da bi se z 

uporabo nekemičnih vab  zmanjšala poraba FFS je mnenja 26,70 % vprašanih. Velik 

potencial zmanjšanja porabe FFS pa pridelovalci vidijo v odstranjevanju obolelih delov in 

biotičnem varstvu ter metodah zbeganja (73,30 % in 93,30 %). Da je s primernim načinom 

pridelave možno zmanjšanje FFS je odgovorilo 50 % anketirancev. Pri ukrepu mešanega 

sajenja je bil v 93,30 % odgovor negativen.  Po mnenju vprašanih bi v 46,70 % lahko z 

izborom lokacije zmanjšali porabo FFS. Z ukrepom aplikacije pripravkov na osnovi 

rastlinskih izvlečkov in mineralnih snovi je 100 % anketirancev mnenja, da s temi 

pripravki ne bi zmanjšali porabe fitofarmacevtskih sredstev. (Grafikon 13) 

 

 

 

Grafikon 14:  Možnosti za zmanjšanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev v prihodnje pri 

plevelih. 

 

Da je zmanjšanje porabe FFS pri zatiranju plevelov mogoče z izboljšano tehniko nanosa in 
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Iz grafikona 14  je tudi razvidno da večji delež anketiranih meni, da s kolobarjem in 

termično obdelavo ni možno zmanjšanje porabe FFS (65 % in 56,70 %). Potencial 

zmanjšanja porabe FFS še pridelovalci vidijo v ukrepu zastiranja in načina pridelave 

(63,30 % in 63,30 %), ne vidijo pa ga v izboru lokacije in aplikaciji pripravkov na osnovi 

rastlinskih izvlečkov (70 % in 56,70 %). 

 

 

 

Grafikon 15:  Možnosti za zmanjšanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev v prihodnje 

pred glodalci, divjimi živalmi. 

 

Anketiranci menijo, da je najbolj realen ukrep  za zmanjšanje porabe FFS pred divjimi 

živalmi in glodavci  mehanski (96,70 %).  Vinogradniki bi v  43,30 % zmanjšali porabo 

FFS, če bi se posluževali aplikacije pripravkov na osnovi rastlinskih izvlečkov. Prav tako 

jih je 60 %  mnenja, da bi prišlo do zmanjšanja porabe FFS pri uporabi nekemičnih vab.  

 

4.1.6. Uspešnost zatiranja ŠO 

 

Naslednji sklop vprašanj je vseboval vprašanja o uspešnosti zatiranja ŠO, dostopnosti FFS 

na trgu in vplivu ostankov FFS na trženje proizvodov. Anketiranci so lahko odgovorili 

pritrdilno ali pa negativno. 
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Ali ocenjujete, da bi lahko uspešno nadaljevali s pridelovanjem grozdja, če bi se na 

trgu za 30% zmanjšala ponudba pripravkov za varstvo rastlin? 

 

 

 

Grafikon 16:  Ali bi lahko uspešno nadaljevali pridelovanjem grozdja če bi se na trgu za 

30% zmanjšala ponudba pripravkov za varstvo rastlin? 

 

Čeprav bi se ponudba pripravkov za varstvo rastlin na trgu zmanjšala za 30 %,  kar  93 % 

pridelovalcev meni, da bi lahko uspešno nadaljevali s pridelovanjem grozdja. Vzrok je 

lahko v tem, da imamo na tržišču večje število pripravkov, ki se komercialno različno 

poimenujejo, imajo pa enako aktivno snov (se podvajajo). Drugi razlog pa je lahko, da 

imamo na trgu dovolj učinkovitih pripravkov z različnimi mehanizmi delovanja in da 

pridelovalci dobro obvladajo  zatiranje ŠO.  
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Ali je neuspešno varstvo pred boleznimi in škodljivci vzrok, da razmišljate o 

opuščanju pridelave posameznih sort grozdja? 

 

 

 

Grafikon 17:   Ali je neuspešno varstvo pred boleznimi in škodljivci vzrok, da pridelovalci 

razmišljajo o opuščanju pridelave posameznih sort grozdja? 

 

Iz odgovorov je razvidno, da neuspešno varstvo pred boleznimi in škodljivci ni vzrok, da 

bi pridelovalci razmišljali o opuščanju pridelave posameznih sort grozdja. Večji razlog za 

zamenjavo določenih sort oziroma opuščanje je v tržni nezanimivosti zaradi spremembe 

navad potrošnikov. 
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Ali so slabe možnosti za zatiranje pomembnih bolezni in škodljivcev pomemben 

vzrok, da se ne odločite za povečanje površin pridelave grozdja, ki ga že gojite ali za 

začetek pridelave nove sorte , ki je še ne gojite? 

 

 

 

Grafikon 18:  Ali so slabe možnosti za zatiranje pomembnih bolezni in škodljivcev 

pomemben vzrok, da se pridelovalci ne odločite za povečanje površin 

pridelave grozdja, ki ga že gojite ali za začetek pridelave nove sorte , ki je še 

ne gojite? 

 

100 % anketirancev meni, da niso slabe možnosti za zatiranje pomembnih bolezni in 

škodljivcev pomemben vzrok, da se ne odločijo za povečanje površin pridelave grozdja, ki 

ga že gojijo ali za začetek pridelave nove sorte. Vzroki so verjetno v omejitvah  kmetijskih 

površin, kapacitetah kleti, logističnih težavah in premajhnem povpraševanju. 
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Ali se vam dogaja, da zaradi neuspešnega varstva pred boleznimi in škodljivci ne 

uspete zagotoviti kakovosti  grozdja, ki se od vas zahteva na trgu? 

 

 

 

Grafikon 19:  Ali se vam dogaja, da zaradi neuspešnega varstva pred boleznimi in 

škodljivci ne uspejo zagotoviti kakovosti  grozdja, ki se od njih zahteva na 

trgu? 

 

Tudi tukaj so vsi anketiranci odgovorili, da se jim ne dogaja, da ne bi zaradi neuspešnega 

varstva pred boleznimi in škodljivci  uspeli zagotoviti kakovosti  grozdja, ki se od njih 

zahteva na trgu. Kakovost grozdja je v večji meri odvisna od vremenskih razmer in 

ampelotehničnih del. Če so neugodne vremenske razmere lahko s pomočjo FFS  le do 

določene mere držimo ŠO pod nadzorom. Obstaja pa tudi možnost, da so pridelovalci pri 

odgovorih premalo samokritični. 
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Ali ocenjujete, da je vaš položaj glede dostopnost pripravkov za varstvo rastlin na 

trgu, enakopraven s pridelovalci v sosednjih državah? 

 

 

 

 

Grafikon 20:  Ali ocenjujete, da je vaš položaj glede dostopnosti pripravkov za varstvo 

rastlin na trgu, enakopraven s pridelovalci v sosednjih državah? 

 

73 % pridelovalcev je ocenilo, da je dostopnost pripravkov za varstvo rastlin na trgu 

enakopravno s pridelovalci v sosednjih državah. Dokaj visok delež pritrdilnih odgovorov je 

verjetno posledica nepoznavanja stanja v sosednjih državah in območja s katerega 

prihajajo anketirani vinogradniki. Na Primorskem npr. vinogradniki množično kupujejo 

FFS v sosednji Italiji, ker so cenejša. 
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Kako pomembni so po vašem mnenju pri trženju vašega grozdja  podatki o ostankih 

FFS v njem? 

Možni odgovori so bili: zelo pomembni, srednje pomembni in manj pomembni. 

 

 

Grafikon 21:  Kako pomembni so po vašem mnenju pri trženju vašega grozdja  podatki o 

ostankih FFS v njem? 

 

Na vprašanje o ostankih fitofarmacevtskih sredstvih je 53 % anketirancev odgovorilo, da 

so za njih ti podatki zelo pomembni, za 40 % pridelovalcev so srednje pomembni in za 7 % 

anketirancev niso pomembni. 
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4.2 Rezultati primerjave stroškov zatiranja ŠO 

 

Za izračun stroškov zatiranja je bilo potrebno najprej pridobiti podatke o velikosti 

vinograda.  Ugotovljeno je bilo,  da je največja zajeta površina v anketi 16 ha (pridelovalec 

pod zaporedno št. 9), najmanjša pa 0,10 ha (pridelovalec pod zaporedno št. 30). S pomočjo 

podatkov, ki so bili pridobljeni z anketo in vneseni v zbirne tabele za vsakega pridelovalca 

posebej so bili opravljeni izračuni stroškov zatiranja ŠO. Anketiranci so v anketah navedli 

vrste in odmerke posameznih uporabljenih pripravkov v kg/ha ali l/ha. S pomočjo cenika 

FFS in znanih podatkov porabe FFS ter znane velikosti površine vinograda smo za 

posameznega pridelovalca izračunali stroške zatiranja ŠO. 

 

 

 

 

Grafikon 22: Velikost površin v hektarjih za 30 anketirancev 
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Preglednica 1: Prikaz stroškov na lastno površino in na 1 hektar. 

pridelovalec Površina ( ha) stroški (€)/ lastno površino stroški (€)/ hektar 

1 1,04 411,7 395,84 

2 1,8 1176,3 653,52 

3 1 591,6 591,63 

4 0,4 39,2 529,32 

5 0,2 115,4 576,87 

6 1,5 671,2 447,47 

7 0,35 172,5 492,93 

8 0,34 232,3 683,09 

9 16 11415,8 713,49 

10 1,31 8104,9 675,41 

11 6,24 3757,9 602,23 

12 0,12 76,0 633,58 

13 0,2 122,4 611,80 

14 0,25 167,8 671,32 

15 0,2 641,0 640,99 

16 0,2 109,1 545,52 

17 0,56 408,2 729,02 

18 1,06 522,8 493,23 

19 2,2 1068,7 485,78 

20 2,3 2245,1 976,14 

21 0,66 387,9 587,74 

22 0,86 346,0 402,29 

23 0,64 257,5 402,29 

24 0,9 835,6 928,46 

25 0,25 131,3 525,32 

26 0,18 145,8 809,76 

27 0,18 134,3 746,00 

28 0,5 404,9 809,76 

29 0,12 90,6 754,99 

30 0,1 88,0 879,99 
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Z izračuni je bilo ugotovljeno, da je pričakovano največ stroškov na lastno površino  

(11.415,8€) imel pridelovalec s pridelovalno površino 16 ha (pridelovalec pod zaporedno 

št. 9) , najmanjši strošek pa pridelovalec s površino 0,40 ha (pridelovalec pod zaporedno št. 

4) in sicer 39,20 €. Preračunani stroški na ha površine so se gibali v razponu od 395,84 

€/ha (pridelovalec pod zaporedno št. 1) do 976,14 €/ha (pridelovalec pod zaporedno št. 20).  

 

 

 

 

Grafikon 23: Stroški zatiranja ŠO v €/ha  

 

Kot je razvidno iz preglednice 1 in grafikona 23, so bili najvišji stroški na ha površine pri 

pridelovalcih z manjšimi površinami vinogradov. Rezultat je pričakovan in povsem 

logičen. Pri nakupu FFS so običajno majhna pakiranja FFS preračunano na ha rabe 

občutno dražja, kot velika pakiranja. Večji pridelovalci tudi dosežejo večje popuste pri 

nakupu FFS in se tudi obnašajo bolj ekonomično. Večina ljubiteljskih vinogradnikov ni 

pripravljena tvegati in je pripravljena odšteti nekaj več za FFS z namenom dokazovanja 

pred prijatelji. 
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4.3 Rezultati primerjave analitične kalkulacije pridelave grozdja 

 

Nadalje je bila primerjava med tremi pridelovalci grozdja z različno velikimi površinami 

(0,20 ha, 1,8 ha in 6,4 ha). S pomočjo analitičnih kalkulacij smo želeli ugotoviti ali je 

pridelovalec posloval z dobičkom ali ne. Od vsakega pridelovalca so se zbrali naslednji 

podatki: površina, količina pridelka, odkupna cena grozdja, predvideno direktno plačilo, 

poraba veziva, poraba zaščitnih sredstev, domače strojne storitve, najete strojne storitve, 

ročno delo in preneseni fiksni stroški kamor štejemo tudi amortizacijo nasada. Odkupna 

cena grozdja se je razlikovala, glede na sorto grozdja in vsebnost sladkorja. V izračunu 

smo uporabili povprečno prodajno ceno 0,45 € za kilogram grozdja, določena na podlagi 

podatkov prodajne cene, določena s strani odkupovalca. Ker še noben izmed teh treh 

vinogradnikov ne bo povsem obnavljal vinograda, so bili pridobljeni potrebni podatki za 

oceno vrednosti amortizacije iz modelnih kalkulacij Kmetijskega inštituta Slovenije za leto 

2011. V tem viru so bile pridobljene tudi cene strojnih ur.  

 

Preglednica 2: Izsek rezultatov primerjave analitične kalkulacije pridelave grozdja 

       VINOGRAD 
  

Preračunano na ha 
  

       Površina v hektarjih 
 

0,2 
 

1,8 
 

6,4 

         
      pridelek 
 

9000,00 
 

9400,00 
 

10000,00 

cena proizvoda € 
 

0,45 
 

0,45 
 

0,45 

subvencija 
 

0,00 
 

381,00 
 

381,00 

lastna cena (L.C.) 
 

0,71 
 

0,54 
 

0,44 

L.C. z upoštevano subvencijo 
 

0,71 
 

0,50 
 

0,40 

vrednost proizvodnje 
 

4050,00 
 

4230,00 
 

4500,00 

finančni rezultat 
 

-2338,60 
 

-439,40 
 

509,40 

koeficent ekonomičnosti 
 

0,63 
 

0,91 
 

1,11 

skupni stroški/ha   6388,60   5050,40   4371,61 

stroški varstva/ha   576,87   653,52   602,23 
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S pomočjo razvitih kalkulacij skupnih stroškov smo ugotovili, da bi pri takih pridelkih na 

ha površine z vsemi upoštevanimi stroški  posloval z dobičkom le pridelovalec z največjo 

površino 6,4 ha. Preostala dva pridelovalca z manjšimi površinami sta poslovala z izgubo 

(Finančni rezultat je negativna vrednost), medtem ko je največji pridelovalec dosegel 

pozitiven finančni rezultat v vrednosti 509,40 €/ha (preglednica 2). Iz teh rezultatov 

sklepamo, da je za doseganje dobička potreben dovolj velik obseg proizvodnje.  

 

4.4  Delež stroškov zatiranja ŠO v LC stroškov pridelave grozdja 

 

Eden izmed ciljev raziskave je tudi bil, da ugotovimo  delež stroškov za varstvo vinske trte 

pred ŠO v lastni ceni pridelave grozdja. Ocenili smo ga na ta način, da smo stroške varstva 

na ha delili s količino pridelka na ha. Dobljeni rezultat smo nato delili z LC za 

posameznega pridelovalca in pomnožili s faktorjem 100, da je dobljena vrednost lahko 

izražena v %. 

 

 
 

Grafikon 24: % delež stroškov varstva vinske trte pred ŠO v LC 

 

Iz grafikona 24 je razvidno, da delež stroškov varstva vinske trte pred ŠO v LC pridelave 

grozdja predstavlja od 9 - 15,05 % v odvisnosti od velikosti nasada.  
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Pri manjšem pridelovalcu je % delež manjši zaradi višje LC in obratno, pri večjem 

pridelovalcu je ta % delež večji zaradi tega, ker uspejo večji pridelovalci doseči nižjo LC, 

kot je tudi razvidno iz preglednice 2 in grafikona 24. 

5  SKLEPI 

 

 

V obsežni raziskavi, ki je bila izvedena med 30 anketiranimi  pridelovalci grozdja z 

različno velikimi površinami na območju ljutomersko-ormoških goric v mesecu juliju in 

avgustu leta 2012 za pridelovalno leto 2011 o značilnostih varstva vinske trte pred 

škodljivimi organizmi smo ugotovili naslednje: 

 Pri dejavnikih odločitve za zatiranje ŠO so se v povprečju za vse naštete ŠO v  66 

% pridelovalci odločili za dejavnik pregleda nasada in v 42,70 % upoštevajo 

navodila strokovnih služb in napovedovalne službe. Priporočilom prodajalcev ne 

zaupajo. 

 Pri nekemičnih ukrepih 100 % pridelovalcev uporablja mehansko zaščito pred 

glodalci in divjimi živalmi, 100 % jih plevel uničuje mehansko, v 46,70 % 

uporabljajo tudi zastirko. Pred boleznimi in škodljivci pa se poslužujejo predvsem 

odstranjevanja zelenih delov (96,70 % in 100 %), izbora sorte (87 % in 53,30 %) in 

načina pridelave (osvetlitev, zračnost, …) 90 %. 

  Glavni dejavnik pri nakupu FFS so lastne izkušnje (67 %) in priporočila 

strokovnih služb (13 %). Na ceno in priporočila prodajalcev se vinogradniki ne 

ozirajo. 

 Povprečno se škodljivi organizmi v 32 % pojavljajo vsako leto, občasno se jih 

pojavlja 25 % in 43 % se jih pojavi redko ali nikoli. Izstopata peronospora in oidij, 

ki se v 93,3 % in 100 % pojavita vsako leto. 

 Pridelovalci po njihovih lastnih ocenah v povprečju v 45 % ŠO zadovoljivo 

obvladujejo in delno v 50 %. Menijo da peronosporo v 100 %, oidij v 93,3 % in sivi 

plesen 80 % zadovoljivo obvladujejo. 
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 Glavni ukrepi s katerimi bi pridelovalci lahko v prihodnje zmanjšali uporabo FFS 

so izboljšana tehnika nanosa (100 %), izbor sorte (70 - 76,7 %), odstranjevanje 

obolelih delov(73,30 – 100 %), način pridelave (100 %), biotično varstvo in metode 

zbeganja (93,39 %) ter mehansko zatiranje plevelov (100 %). 

 Z dostopnostjo in učinkovitostjo FFS na našem trgu so pridelovalci zadovoljni. FFS 

ne krivijo za neuspešno varstvo in slabšo kakovost grozdja ter v 93 % menijo, da bi 

lahko uspešno nadaljevali z varstvom vinske trte, tudi če bi se ponudba FFS 

zmanjšala za 30 %. 

 Preračunani stroški varstva vinske trte pred ŠO vinske trte v celotni pridelovalni 

sezoni na ha površine se gibljejo v razponu od 395,84 €/ha do 976,14 €/ha, v 

povprečju okrog 600 €/ha.  

 Delež stroškov varstva vinske trte pred ŠO v LC pridelave grozdja predstavlja   

od 9 - 15,05 % v odvisnosti od velikosti nasada. Pri manjšem pridelovalcu je  delež 

manjši zaradi višje LC in obratno, pri večjem pridelovalcu je ta  delež večji zaradi 

tega, ker uspejo večji pridelovalci doseči nižjo LC. 
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PRILOGA B 

Obvestila Javne službe za varstvo rastlin za leto 2011 

 

Datum: 6. 5. 2011 Številka: 2 

Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju 

(Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 15 (5 listov 

razprtih). Pri ostalih sortah je povprečna dolžina poganjkov le do 15 cm (BBCH 13).  

V obdobju med 24. aprilom in 4. majem je na območju SV Slovenije padlo od 10 do 70 

mm padavin. Dne 3. maja so bili izpolnjeni pogoji za prvo primarno okužbo s peronosporo 

vinske trte na območju severovzhodne Slovenije. Inkubacijska doba se bo po naših 

predvidevanjih iztekla 12. maja, zato priporočamo, da je optimalni čas za prvo škropljenje 

proti peronospori vinske trte od 7. maja dalje. Priporočamo uporabo kontaktnih pripravkov, 

kot so: Delan 700 WG (0,05 % konc.), Folpan 80 WDG (0,125 – 0,15 % konc.) ali 

Bravo 500 SC (0,3 % konc.) ali Antracol, Antracol WG 70 (0,2 %) ali Dithane DG 

neotec, Dithane M 45 (0,2 do 0,25 %) Manfil 75 WG (2,0 kg/ha) ali Manfil 80 WP ( 2,0 

kg/ha) ali Polyram DF v 0,24 % ali Electis 75 WG v 0,15 do 0,18 %.  

Škropljenje je potrebno opraviti pred napovedanimi padavinami in predvsem na tistih 

sortah, ki so zgodnejše v razvoju, npr.: Chardonnay, Rizvanec… 

V vinogradih, kjer se je v preteklem letu močneje pojavil oidij in kjer pri prejšnjem 

škropljenju niste uporabili pripravkov za zatiranje oidija, lahko sedaj uporabite 

kombinirane pripravke (proti peronospori in oidiju), kot sta Quadris (0,075-0,1 % konc.), 

ali Universalis (0,2 % konc.). Samo proti oidiju vinske trte (ob kombiniranju z zgoraj 

naštetimi kontaktnimi fungicidi) lahko uporabite tudi pripravka Karathane Gold 350 EC 

(0,05 % do 0,06 % konc.) ali Stroby WG (0,01 do 0,02 % konc.) 
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V nekaterih vinogradih še vedno opažamo močnejši napad erinoze, medtem, ko je pojav 

akarinoze sporadičen in odvisen od posamezne vinogradniške lege in sorte. V močneje 

napadenih vinogradih, v kolikor še niste uporabili akaricidov, lahko uporabite Demitan 

(0,06 % konc.) ali Ortus 5 SC (0,1 % konc.) z upoštevanjem omejitve uporabe 1x v 

rastni dobi.  

Za to škropljenje se odmerja do 50 % do 75 % od predpisanega odmerka (npr. pri 

pripravku Ortus namesto 1,0 L/ha samo 0,5 od 0,75 L/ha), v odvisnosti od razvojne faze 

vinske trte (dolžine mladic).  

Količina vode se prilagodi aplikacijski tehniki in fenološki fazi tretirane rastline. 

Sporočamo, da je ulov metuljčkov prvega rodu grozdnih sukačev na nekaterih opazovanih 

vinogradih številen. O morebitnem preseženem pragu škodljivosti vas bomo pravočasno 

obvestili. 

  

Datum: 18. 5. 2011 Številka: 3 

Vremenske razmere v preteklem tednu dni so vplivale, da so poganjki sort, ki so hitrejše v 

razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) že presegli dolžino 50 do 70 cm. Pri 

ostalih sortah je povprečna dolžina poganjkov le od 30 do 40 cm.  

Padavine med 15. in 16. majem so povzročile v severovzhodni Sloveniji drugo primarno 

okužbo s peronosporo vinske trte. Po naših predvidevanjih se bo inkubacijska doba iztekla 

okoli 22. maja. Zato priporočamo, da se opravi škropljenje še pred iztekom inkubacijske 

dobe.  

Tudi zaradi prirasta mladic, spiranja škropilne obloge in napovedanega nestanovitnega 

vremena (napovedane plohe in padavine v prihodnjem tednu) priporočamo uporabo 

pripravkov kot so: Delan 700 WG (0,05 % konc.), Folpan 80 WDG (0,125 – 0,15 % 

konc.) ali Bravo 500 SC (0,3 % konc.) ali Antracol, Antracol WG 70 (0,2 %) ali 

Dithane DG neotec, Dithane M 45 (0,2 do 0,25 %) Manfil 75 WG (2,0 kg/ha) ali 
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Manfil 80 WP ( 2,0 kg/ha) ali Polyram DF v 0,24 % ali Electis 75 WG v 0,15 do 0,18 

%. ali Mildicut v 0,4 % koncentraciji in sicer do cvetenja 2,0 l/ha. Presledki med 

škropljenji s kontaktnimi pripravki naj ne bodo daljši od 7 dni.  

Na bujno rastočih sortah lahko uporabite tudi kombinirane pripravke (sistemični oz. 

polsistemični + kontaktni) kot so: Acrobat MZ v 0,25 % konc. ali Antracol combi v 0,2 

% konc. ali Aviso DF v 0,25 % konc. ali Curzate M v 0,3 % konc. ali Equation pro v 

0,04  % konc. ali Electis 75 WG v 0,18 % ali Fantic F WG v 0,2 % konc. ali Forum 

star v 0,175 % konc. ali Melody duo v 0,25 % konc. ali Melody combi v 0,25 % konc. 

ali Mikal Flash v 0,35 % konc. ali Pergado F 0,16 % (1,6 kg/ha) ali Pergado MZ 0,16 

% (1,6 kg/ha), Ridomil gold MZ Pepite v 0,25 % konc. ali Ridomil gold combi v 0,2 

% ali Revus v 0,04 do 0,06 % ali Verita v 0,25 % konc. ali Verita profiler v 0,25 do 

0,3 % konc. ali Mikal premium v 0,3 %. Presledki med škropljenji s kombiniranimi 

pripravki naj ne bodo daljši kot 10 dni. 

Pripravkom Revus, Verita in Equation pro priporočamo dodajanje enega od zgoraj 

naštetih kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.  

Proti oidiju lahko uporabite pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so 0,3 % do 0,6 % 

Cosan ali 0,3 % do 0,6 % Vindex 80 WG, 0,3 % do 0,5 %, Kumulus DF ali 0,3 % do 

0,5 % Močljivo žveplo ali 0,3 % do 0,6% Pepelin ali 0,3 % do 0,6 % Thiovit jet. V 

vinogradih, kjer se je v lanskem letu močneje pojavljal oidij, priporočamo uporabo 

pripravka Karathane Gold 350 EC (0,05 % konc.) ali Falcon EC 460 (0,3 do 0,4 L/ha).  

Za to škropljenje se odmerja 60 % do 75 % od predpisanega odmerka, v odvisnosti od 

razvojne faze vinske trte (dolžine mladic). Količina vode naj se prilagodi aplikacijski 

tehniki in fenološki fazi tretirane rastline. 
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Datum: 30. 5. 2011 Številka: 4  

Vroče vreme v zadnjih desetih dneh je omogočilo hitro rast in razvoj vinske trte, tako, da vinska 

trta na nekaterih lokacijah že cveti. V fenološki fazi cvetenja je vinska trta najbolj občutljiva na 

okužbe z glivičnimi boleznimi, predvsem s peronosporo in oidijem. V tem obdobju je zato 

potrebno uporabljati najbolj učinkovita kemična sredstva in izvajati tudi vse ostale s strani stroke 

priporočene agrotehnične ukrepe (pletev…). 

Proti peronospori vinske trte v tem obdobju priporočamo uporabo naslednjih kombiniranih 

pripravkov (sistemični oz. polsistemični + kontaktni) kot so: Acrobat MZ v 0,25 % konc. ali 

Antracol combi v 0,2 % konc. ali Aviso DF v 0,25 % konc. ali Curzate M v 0,3 % konc. ali 

Equation pro v 0,04 % konc. ali Electis 75 WG v 0,18 % ali Fantic F WG v 0,2 % konc. ali 

Forum star v 0,175 % konc. ali Melody duo v 0,25 % konc. ali Melody combi v 0,25 % konc. 

ali Mikal Flash v 0,35 % konc. ali Pergado F 0,16 % (1,6 kg/ha) ali Pergado MZ 0,16 % (1,6 

kg/ha) ali Ridomil gold MZ Pepite v 0,25 % konc. ali Ridomil gold combi v 0,2 % ali Revus v 

0,04 do 0,06 % ali Verita v 0,25 % konc. ali Verita profiler v 0,25 do 0,3 % konc. ali Mikal 

premium v 0,3 %.  

Pripravkom Revus, Verita, Quadris in Equation pro priporočamo dodajanje enega od kontaktnih 

pripravkov kot so: Delan 700 WG, ali Folpan 80 WDG ali Bravo 500 SC ali Antracol, Antracol 

WG 70 ali Dihtane DG neotec, Dithane M 45, Kor DG ali Manfil 75 WG ali Manfil 80 WP ali 

Polyram DF v vsaj polovičnem odmerku.  

Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od 8 do 10 dni in jih je potrebno prilagajati količini 

padavin (če pade več kot 30 L/m
2 
je potrebno škropljenje opravit prej) in prirastu mladic.  

V primeru pojava neurij in toče imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. 

folpet: (Fantic F, Forum star, Melody combi, Pergado F, Mikal flash, Ridomil gold combi in Mikal 

premium). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so Protifert LMW, 

Algoplasmin, Basfoliar aktiv ali Drin ali podobnih. Pred uporabo posameznih kombinacij 

pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi 

morebitnega pojava fitotoksičnosti.  
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Za preprečitev okužbe z oidijem uporabo najbolj zanesljivih pripravkov, kot so: Crystal v 0,015 do 

0,02 %, Collis SC 0,03 do 0,04 %, Falcon EW 460 v 0,03 do 0,04 %, Folicur EW 250 v 0,03 %, 

Orius 25 EW v 0,03 %, Mystic 0,04 %, Karathane Gold 350 EC v 0,05%, Nativo 75 WG v 

0,018 %, Stroby WG v 0,02 %, ali Vivando 0,016 do 0,02% ali Talendo v 0,025 % konc. 

Mogoče je uporabiti tudi še naslednje pripravke: Domark 100 EC v 0,025 %, Topas 100 EC v 

0,025 % ali Quadris v 0,1 % konc. 

Uporabljenim pripravkom priporočamo dodajanje močljivega žvepla kot so 0,3 % Cosan ali 0,3 % 

Vindex 80 WG (Kalinosul 80 WG odprodaja zalog do 29. 9) v 0,3 % Kumulus DF ali 0,3 % 

Močljivo žveplo ali 0,3 % Pepelin ali 0,3 % Thiovit jet.  

Prve ličinke ameriškega škržatka – prenašalca zlate trsne rumenice, smo v SV Sloveniji ujeli že 20. 

maja. Trenutno se nahaja v stadiju L1 in v fazi izleganja. Zaradi strupenosti insekticidov za čebele 

in cvetenja vinske trte vas bomo o uporabi insekticidov za zatiranje ameriškega škržatka 

pravočasno obvestili.  

Za to škropljenje se odmerja 80% od predpisanega odmerka, v odvisnosti od razvojne faze vinske 

trte (dolžine mladic). Količina vode naj se prilagodi aplikacijski tehniki in fenološki fazi tretirane 

rastline. 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za 

uporabo, zaradi strupenosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda 

I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, strupenih za čebele, je potrebno cvetočo podrast 

pokositi.  

 

Datum: 9. 6. 2011 Številka: 5  

Vremenske razmere na področju SV Slovenije so zelo ugodne za pojav in širjenje peronospore 

vinske trte.  

Trta je trenutno v fenološki fazi polnega cvetenja, sorte, ki pa so hitrejše v razvoju (Chardonnay, 

…) pa so že v fenološki fazi konec cvetenja.  
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Za preprečevanje okužb s peronosporo vinske trte zato priporočamo uporabo naslednjih 

pripravkov: Acrobat MZ v 0,25 % konc. ali Antracol combi v 0,2 % konc. ali Aviso DF v 0,25 

% konc. ali Cabrio Top v 0,2 % konc. ali Curzate M v 0,2 - 0,3 % konc. ali Equation pro v 

0,04 % konc. ali Electis 75 WG v 0,18 % ali Fantic F WG v 0,2 % konc. ali Forum star v 

0,175 % konc. ali Galben M v 0,2 - 0,25 % ali Melody duo v 0,25 % konc. ali Melody combi v 

0,25 % konc. ali Mikal Flash v 0,35 % konc. ali Mikal premium F v 0,3 % ali Mildicut v 0,4 

% konc. ali Pergado F v 0,16 - 0,25 % ali Pergado MZ v 0,16 - 0,25 % ali Ridomil gold MZ 

Pepite v 0,25 % konc. ali Ridomil gold combi v 0,2 % ali Revus v 0,04 do 0,06 % ali Quadris v 

0,1 % ali Universalis v 0,2 % konc. ali Verita v 0,25 % konc. ali Verita profiler v 0,25 do 0,3 

% konc. 

Pripravkom Revus, Verita, Quadris in Equation pro priporočamo dodajanje enega od kontaktnih 

pripravkov kot so: Delan 700 WG ali Folpan 80 WDG ali Bravo 500 SC ali Antracol, Antracol 

WG 70 ali Dithane DG neotec, Dithane M 45, Kor DG ali Manfil 75 WG ali Manfil 80 WP ali 

Pinozeb M-45 ali Polyram DF v vsaj polovičnem odmerku.  

Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od 8 do 10 dni in jih je potrebno prilagajati količini 

padavin (če pade več kot 30 L/m
2 
je potrebno škropljenje opravit prej) in prirastu mladic.  

V primeru pojava neurij in toče imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki vsebujejo a.s. 

folpet: (Fantic F, Forum star, Melody combi, Pergado F, Mikal flash, Ridomil gold combi in Mikal 

premium F). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so Protifert LMW, 

Algoplasmin, Basfoliar aktiv ali Drin ali podobnih. Pred uporabo posameznih kombinacij 

pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi 

morebitnega pojava fitotoksičnosti.  

Za preprečitev okužbe z oidijem priporočamo uporabo najbolj zanesljivih pripravkov, kot so: 

Crystal v 0,015 % do 0,02 %, Collis SC 0,03 do 0,04 %, Falcon EW 460 v 0,03 do 0,04 %, 

Folicur EW 250 v 0,03 %, Orius 25 EW v 0,03 %, Mystic 0,04 %, Karathane Gold 350 EC v 

0,05%, Nativo 75 WG v 0,018 %, Postalon 90 SC v 0,125 %, Stroby WG v 0,02 %, Vivando 

0,016 do 0,02 % ali Talendo v 0,025 % konc. Mogoče je uporabiti tudi še naslednje pripravke: 

Domark 100 EC v 0,025 %, Topas 100 EC v 0,025 % ali Quadris v 0,1 % konc. 
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Uporabljenim pripravkom priporočamo dodajanje močljivega žvepla kot so 0,3 % Cosan ali 0,3 % 

Vindex 80 WG (Kalinosul 80 WG odprodaja zalog do 29. 9) v 0,3 % Kumulus DF ali 0,3 % 

Močljivo žveplo ali 0,3 % Pepelin ali 0,3 % Thiovit jet.  

Let metuljčkov prvega rodu grozdnih sukačev se je v SV Sloveniji že zaključil. Po naših 

opazovanjih prag škodljivosti za prvi rod ni bil presežen in zato škropljenje proti prvemu rodu ni 

potrebno oz. po tehnoloških navodilih integrirane pridelave ni dovoljeno. 

Prve ličinke ameriškega škržatka – prenašalca zlate trsne rumenice, smo v SV Sloveniji ujeli že 20. 

maja. Trenutno se nahaja v stadiju L2. Optimalni termin za zatiranje ameriškega škržatka bo po 

popolnoma končanem cvetenju vinske trte, na kar vas bomo v prihodnjem tednu še pravočasno 

obvestili.  

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za 

uporabo, zaradi strupenosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda 

I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, strupenih za čebele, je potrebno cvetočo podrast 

pokositi.  

 

ZATIRANJE AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA 

Datum: 16. 6. 2011  

  

V vinogradih SV Slovenije je ameriški škržatek Scaphoideus titanus Ball. (prenašalec zlate 

trsne rumenice) sedaj večinoma v stadiju ličinke L2, najdemo pa tudi že posamezne ličinke 

v stadiju L3, vinska trta pa je na večini lokacij že odcvetela.  

 

Pri prvem škropljenju proti ameriškemu škržatku kaže največjo učinkovitost insekticid 

Actara 25 WG v odmerku 200g/ha, mogoče je uporabiti tudi pripravek Steward v 150 

g/ha ali Decis v 0,5 L/ha ali Pyrinex 25 CS v 1 L/ha ali Reldan 22 EC v 1 L/ha. Uporaba 

zadnjih dveh naštetih je bolj priporočljiva v času zatiranja grozdnih sukačev ter je omejena 

na eno tretiranje v rastni dobi. V ekološki pridelavi pa lahko uporabite insekticid Kenyatox 

verde v odmerku 800 ml/ha. 
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Na ogroženih območjih (glej karto), ter razmejenih območjih za zlato trsno rumenico sta 

obvezni najmanj 2 tretiranji v rastni dobi.  

Po pravilniku je ta ukrep na razmejenem območju, to je v žarišču okužbe in varnostnem 

območju, obvezen za vse imetnike trte v vinogradih za pridelavo grozdja, v matičnih 

vinogradih, matičnjakih in trsnicah. 

Izven razmejenega območja je zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice 

zatiranje ameriškega škržatka obvezno v vseh matičnih vinogradih, matičnjakih in 

trsnicah.  

V proizvodnih vinogradih na območjih izven razmejitev, kjer zlata trsna rumenica ni 

navzoča in kjer je populacija ameriškega škržatka srednja ali velika, je priporočljivo 

opraviti najmanj 1 dodatno tretiranje po končanem cvetenju (sredina do konca 

junija), poleg tega pa še tretiranje proti grozdnim sukačem z insekticidi, ki delujejo 

tudi na ameriškega škržatka. 

Omenjeni pripravki so strupeni za čebele, zato je potrebno s škropljenjem na sortah, ki še 

cvetijo, počakati do konca cvetenja, prav tako je potrebno cvetočo podrast pred tretiranjem 

pokositi oz. zmulčiti. Upoštevati je potrebno tudi predpisane razdalje od voda I. in II. reda.  

Razmejena območja zajemajo naslednje katastrske občine: 

Katastrske občine v okolici Maribora: Brezje, Celestrina, Dolnja Počehova, Dragučova, 

Gačnik, Gradiška, Hrenca, Jareninski dol, Jareninski vrh, Jelenče, Kamnica, Koroška vrata, 

Košaki, Kozjak, Krčevina, Kušernik, Ložane, Malečnik, Mali Rošpoh, Maribor-grad, 

Melje, Morski jarek, Orešje, Pekel, Pernica, Pesniški dvor, Pobrežje, Počehova, Ranca, 

Rošpoh, Spodnje Dobrenje, Studenci, Tabor, Vodole, Vosek, Vukovje, Vukovski dol, 

Vukovski vrh, Zrkovci.  

Katastrske občine v okolici Dobrovnika: Bogojina, Bukovnica, Dobrovnik, Filovci, 

Kobilje, Motvarjevci, Renkovci, Strehovci, Vučja gomila, Žitkovci.  
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Katastrske občine v okolici Gerlincev: Kramarovci, Rogašovci, Sveti Jurij, Fikšinci, 

Večeslavci, Kruplivnik, Motovilci, Pertoča, Gerlinci, Ropoča, Vadarci, Krašči, Korovci, 

Gornji črnci, Domajinci, Beznivci, Topolovci, Cankova, Strukovci, Skakovci.  

  

  

Ogroženo območje trsničarske pridelave v vinorodnem okolišu Štajerska Slovenija: 

  

Vinorodni 

okoliš 

Občina Katastrske občine 

Štajerska 

Slovenija 

Deli občin:  

Cerkvenjak, 

Destrnik, 

Dornava, 

Gorišnica, 

Juršinci, 

Ljutomer, Ormož, 

Ptuj, Sveti Andraž 

v Slovenskih 

goricah, Sveti 

Jurij, Sveti 

Tomaž. 

deli katastrskih občin:  

Andrenci, Bodkovci, Bratislavci, Bratonečice, Brengova, Bresnica, 

Cerkvenjak, Cerovec - Stanka Vraza, Cogetinci, Cvetkovci, Čagona, 

Dornava Dragovič, Drakovci, Drbetinci, Formin, Gajevci, Galušak, 

Gorišnica, Gradiščak, Gresovščak, Grlinci, Hardek, Hlaponci, 

Hvaletinci, Ilovci, Ivanjkovci, Juršinci, Kajžar, Ključarovci pri 

Ormožu, Kokolajnščak, Lešnica pri Ormožu, Levanjci, Libanja, 

Litmerk, Mali Brebrovnik, Mezgovci, Mihalovci, Miklavž, Moravci, 

Mostje, Moškanjci, Novinci, Ormož, Osluševci, Pacinje, Pavlovci, 

Pavlovski vrh, Plešivica, Podgorci, Podvinci, Polenci, Polenšak, 

Prerad, Radomerje, Rjavci, Rotman, Rucmanci, Runeč, Sakušak, 

Senčak, Senešci, Senik pri Tomažu, Slavšina, Slomi, Sodinci, Spodnji 

Velovlek, Stanovno, Strjanci, Šardinje, Tibolci, Trgovišče, Trnovci, 

Veličane, Velika Nedelja, Veliki Brebrovnik, Vičanci, Vinski vrh, 

Vitomarci, Vuzmetinci, Zagorci, Zamušani, Žerovinci, Župetinci. 

Deli občin:  

Apače, Radenci in 

Gornja Radgona.  

deli katastrskih občin: 

Police, Hercegovščak, Lomanoše, Plitvica, Zbigovci, Orehovski vrh, 

Orehovci, Očeslavci, Janžev vrh, Stavešinci, Kapelski vrh, Rihtarovci, 

Boračeva, Segovci, Lutverci, Radenci, Ivanjševci, Mele, Črešnjevci in 

Gornja Radgona. 
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Datum: 27. 6. 2011 Številka: 6 

Vremenske razmere na področju SV Slovenije so zelo ugodne za pojav in širjenje 

peronospore vinske trte, saj se je posebej še v bujnejših vinogradih (sorta kerner) že začela 

pojavljati.   

Za preprečevanje okužb s peronosporo vinske trte zato priporočamo uporabo naslednjih 

pripravkov: Acrobat MZ v 0,25 % konc. ali Antracol combi v 0,2 % konc. ali Aviso DF 

v 0,25 % konc. ali Cabrio Top v 0,2 % konc. ali Curzate M v 0,2 - 0,3 % konc. ali 

Equation pro v 0,04 % konc. ali Electis 75 WG v 0,18 % ali Fantic F WG v 0,2 % 

konc. ali Forum star v 0,175 % konc. ali Galben M v 0,2 - 0,25 % ali Melody duo v 

0,25 % konc. ali Melody combi v 0,25 % konc. ali Mikal Flash v 0,35 % konc. ali 

Mikal premium F v 0,3 % ali Mildicut v 0,4 % konc. ali Pergado F v 0,16 - 0,25 % ali 

Pergado MZ v 0,16 - 0,25 % ali Ridomil gold MZ Pepite v 0,25 % konc. ali Ridomil 

gold combi v 0,2 % ali Revus v 0,04 do 0,06 % ali Quadris v 0,1 % ali Universalis v 

0,2 % konc. ali Verita v 0,25 % konc. ali Verita profiler v 0,25 do 0,3 % konc. 

Pripravkom Revus, Verita, Quadris in Equation pro priporočamo dodajanje enega od 

kontaktnih pripravkov kot so: Delan 700 WG ali Folpan 80 WDG ali Bravo 500 SC ali 

Antracol, Antracol WG 70 ali Dithane DG neotec, Dithane M 45, Kor DG ali Manfil 

75 WG ali Manfil 80 WP ali Pinozeb M-45 ali Polyram DF v vsaj polovičnem odmerku.  

Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od 8 do 10 dni in jih je potrebno prilagajati 

količini padavin (če pade več kot 30 L/m
2 

je potrebno škropljenje opravit prej) in prirastu 

mladic.  

V primeru pojava neurij in toče imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki 

vsebujejo a.s. folpet: (Fantic F, Forum star, Melody combi, Pergado F, Mikal flash, 

Ridomil gold combi in Mikal premium F). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje 

foliarnih gnojil kot so Protifert LMW, Algoplasmin, Basfoliar aktiv ali Drin ali podobnih. 

Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v 

navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.  
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Za preprečitev okužbe z oidijem priporočamo uporabo najbolj zanesljivih pripravkov, kot 

so: Crystal v 0,015 % do 0,02 %, Collis SC 0,03 do 0,04 %, Falcon EW 460 v 0,03 do 

0,04 %, Folicur EW 250 v 0,03 %, Orius 25 EW v 0,03 %, Mystic 0,04 %, Karathane 

Gold 350 EC v 0,05 %, Nativo 75 WG v 0,018 %, Postalon 90 SC v 0,125 %, Stroby 

WG v 0,02 %, Vivando 0,016 do 0,02 % ali Talendo v 0,025 % konc. Mogoče je 

uporabiti tudi še naslednje pripravke: Domark 100 EC v 0,025 %, Topas 100 EC v 0,025 

% ali Quadris v 0,1 % konc. 

Uporabljenim pripravkom priporočamo dodajanje močljivega žvepla kot so 0,3 % Cosan 

ali 0,3 % Vindex 80 WG (Kalinosul 80 WG odprodaja zalog do 29. 9) v 0,3 % Kumulus 

DF ali 0,3 % Močljivo žveplo ali 0,3 % Pepelin ali 0,3 % Thiovit jet.  

Uporabo specifičnih fungicidov–botriticidov priporočamo preden se jagode v grozdu 

strnejo. Uporabimo lahko enega od naslednjih pripravkov: Cantus WG, Switch 62,5 WG, 

Teldor SC 500, Mythos, Pyrus 400 SC, Rovral Aquaflo ali biološki pripravek Serenade 

WP, ki ga je mogoče uporabiti do 5 krat in sicer od konca cvetenja do začetka mehčanja 

jagod ter pripravek Botector, ki se lahko na istem zemljišcu uporabi 3-4 krat v eni rastni 

dobi in sicer vrazvojni fazi, ko je odpadlo 80% cvetnih kapic do razvojne faze, ko so 

jagode zrele. 

Amerški škržatek 

Na razmejenih in ogroženih območjih zlate trsne rumenice lahko v času od 1. do 10. 

julija za drugo škropljenje proti ameriškemu škržatku uporabite pripravka Actara 

25 WG (200 g/ha) ali Reldan 22 EC (1,6 L/ha), s slednjim hkrati zatiramo tudi drugi 

rod grozdnih sukačev, medtem, ko pripravek Actara ne kaže delovanja na grozdne 

sukače. 
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Tudi na ostalih območjih priporočamo za zatiranje grozdnih sukačev uporabo pripravka 

Reldan 22 EC v odmerku 1,0 L/ha, saj s tem hkrati najbolj učinkovito zatiramo 

ameriškega škržatka. 

V ekološki pridelavi pa lahko za zatiranje ameriškega škržatka uporabite pripravek 

Kenyatox verde. 

Za zatiranje grozdnih sukačev je na ostalih območjih je mogoče v času med 1. in 8. julijem 

uporabiti tudi pripravke: Affirm, Coragen, Match, Runner, Mimic, Steward ali Delfin, 

ki pa na ameriškega škržatka ne kažejo nobenega učinka.  

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za 

uporabo, zaradi strupenosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj 

od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, strupenih za čebele, je potrebno 

cvetočo podrast pokositi.  

  

Datum: 12. 7. 2011 Številka: 7 

V prvi dekadi meseca julija je v severovzhodni Sloveniji padlo povprečno 15 l/m
2
 padavin, 

več padavin (do 30 l/m
2
) je bilo ob padavinah lokalno (Godemarci, Črešnjevec in Savci). 

Zato lahko v vinogradih, kjer ni opaziti peronospore vinske trte za naslednja škropljenja 

uporabite samo kontaktne pripravke kot so: Delan 700 WG (0,05 % konc.), Folpan 80 

WDG (0,125 – 0,15 % konc.) ali Antracol, Antracol WG 70 (0,2 %) ali Dithane DG 

neotec, Dithane M 45 (0,2 do 0,25 %) ali Polyram DF v 0,24 % ali Electis 75 WG v 

0,15 do 0,18 % ali Mildicut v 0,4 % konc ali Manfil 75 0,2 % ali Manfil 80 WP 0,2 % 

ali Pinozeb M-45 0,2 %. Zaradi spiranja kontaktne obloge fungicidov, presledki med 

škropljenji naj ne bodo daljši od 8 do 10 dni in jih je potrebno prilagajati količini padavin 

(če pade več kot 30 l/m
2 

je potrebno škropljenje opravit prej) in prirastu mladic. 
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V vinogradih, kjer se pojavlja peronospora vinske trte, še vedno priporočamo uporabo 

najbolj učinkovitih pripravkov; Acrobat MZ v 0,25 % konc. ali Antracol combi v 0,2 % 

konc. ali Aviso DF v 0,25 % konc. ali Cabrio Top v 0,2 % konc. ali Curzate M v 0,2 - 

0,3% konc. ali Equation pro v 0,04 % konc. ali Electis 75 WG v 0,18 % ali Fantic F 

WG v 0,2 % konc. ali Forum star v 0,175 % konc. ali Galben M v 0,2 - 0,25 % ali 

Melody duo v 0,25 % konc. ali Melody combi v 0,25 % konc. ali Mikal Flash v 0,35 % 

konc. ali Mikal premium F v 0,3% ali Mildicut v 0,4 % konc. ali Pergado F v 0,16 - 

0,25 % ali Pergado MZ v 0,16 - 0,25 % ali Ridomil gold MZ Pepite v 0,25 % konc. ali 

Ridomil gold combi v 0,2 % ali Revus v 0,04 do 0,06 % ali Quadris v 0,1 % ali 

Universalis v 0,2 % konc. ali Verita v 0,25 % konc. ali Verita profiler v 0,25 do 0,3 % 

konc. 

Pripravkom Revus, Verita, Quadris in Equation pro priporočamo dodajanje enega od 

kontaktnih pripravkov kot so: Delan 700 WG ali Folpan 80 WDG ali Bravo 500 SC ali 

Antracol, Antracol WG 70 ali Dithane DG neotec, Dithane M 45, Kor DG ali Manfil 

75 WG ali Manfil 80 WP ali Pinozeb M-45 ali Polyram DF v vsaj polovičnem odmerku.  

V primeru pojava neurij in toče imajo pri zaščiti vinske trte prednost pripravki, ki 

vsebujejo a.s. folpet: (Fantic F, Forum star, Melody combi, Pergado F, Mikal flash, 

Ridomil gold combi in Mikal premium F). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje 

foliarnih gnojil kot so Protifert LMW, Algoplasmin, Basfoliar aktiv ali Drin ali podobnih. 

Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v 

navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.  

V nekaterih vinogradih opažamo močnejši pojav oidija vinske trte. V z oidijem okuženih 

vinogradih priporočamo uporabo predvsem pripravka Karathane gold ali Falcon WE 460, 

pri čemer je potrebno dovolj dobro omočiti cono rasti grozdja in škropljenje ponoviti v 5 

do 7 dneh. V ostalih vinogradih zaradi velike nevarnosti pojava oidija še vedno 

priporočamo uporabo najbolj zanesljivih pripravkov, kot so: Crystal v 0,015 % do 0,02 

%, Collis SC 0,03 do 0,04 %, Falcon EW 460 v 0,03 do 0,04 %, Folicur EW 250 v 0,03 

%, Orius 25 EW v 0,03%, Mystic 0,04 %, Karathane Gold 350 EC v 0,05 %, Nativo 

75 WG v 0,018 %, Postalon 90 SC v 0,125 %, Stroby WG v 0,02%, Vivando 0,016 do 
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0,02 % ali Talendo v 0,025 % konc. Mogoče je uporabiti tudi še naslednje pripravke: 

Domark 100 EC v 0,025 %, Topas 100 EC v 0,025 % ali Quadris v 0,1 % konc. 

Uporabljenim pripravkom priporočamo dodajanje močljivega žvepla kot so 0,3% Cosan 

ali 0,3 % Vindex 80 WG (Kalinosul 80 WG odprodaja zalog do 29. 9) v 0,3 % Kumulus 

DF ali 0,3 % Močljivo žveplo ali 0,3 % Pepelin ali 0,3 % Thiovit jet.  

Prvo izleganja goseničic drugega rodu grozdnih sukačev smo opazili po 8. juliju. V 

vinogradih, kjer še ni bil uporabljen insekticid za zatiranje grozdnih sukačev priporočamo 

uporabo pripravkov Reldan 22 EC ali Pyrinex 25 CS v odmerku 1,0 l/ha ali Affirm v 

odmerku 1,5 kg/ha.  

Ameriški škržatek 

V vinogradih se na večini spremljanih lokacij pojavljajo ličinke ameriškega škržatka 

razvojnega stadija L4 in L5. V vinogradih, kjer še niste opravili drugega škropljenja 

je mogoče še vedno uporabiti pripravek Reldan 22 EC v odmerku 1,0 l/ha. Omenjeni 

pripravek ima na razmejenih in ogroženih območjih zlate trsne rumenice dovoljen 

odmerek 1,6 l/ha. Uporabite lahko tudi pripravek Actara 25 WG (200 g/ha), ki ne 

kaže delovanja na grozdne sukače.  

V ekološki pridelavi pa lahko za zatiranje ameriškega škržatka uporabite pripravek 

Kenyatox verde. 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za 

uporabo, zaradi strupenosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj 

od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev strupenih za čebele, je potrebno 

cvetočo podrast pokositi.  
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OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE PO TOČI z dne 15.7. 2011 

V vinogradih prizadetih od toče, kjer je minilo od zadnjega škropljenja manj od 5 dni 

priporočamo škropljenje s pripravkom Folpan 80 WDG (karenca 35 dni) v priporočenih 

odmerkih. Priporočamo dodajanje foliarnih gnojil kot so Protifert LMW, Algoplasmin, 

Basfoliar aktiv ali Drin ali podobnih. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in 

foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega 

pojava fitotoksičnosti.  

V vinogradih, kjer je od zadnjega škropljenja minilo več kot 5 dni, lahko namesto zgoraj 

omenjenih pripravkov uporabite: Fantic F WG v 0,2 % konc. ali Forum star v 0,175 % 

konc. ali Melody combi v 0,25 % konc. ali Pergado 0,16 do 0,25 % ali Ridomil gold 

combi v 0,2 % ali Universalis v 0,25 % konc.  

Proti oidiju priporočamo uporabo pripravkov kot so: Crystal v 0,015 % do 0,02 %, Collis 

SC 0,03 do 0,04%, Falcon EW 460 v 0,03 do 0,04 %, Folicur EW 250 v 0,03 %, Orius 

25 EW v 0,03 %, Mystic 0,04 %, Karathane Gold 350 EC v 0,05%, Nativo 75 WG v 

0,018%, Postalon 90 SC v 0,125 %, Stroby WG v 0,02 %, Vivando 0,016 do 0,02 % ali 

Talendo v 0,025 % konc. Mogoče je uporabiti tudi še naslednje pripravke: Domark 100 

EC v 0,025 %, Topas 100 EC v 0,025 % ali Quadris v 0,1 % konc.  

 

Datum: 26. 7. 2011 Številka: 8 

V zadnjem vikendu je v severovzhodni Sloveniji padlo povprečno od 35 do 118 l/m
2
 

padavin, največ padavin (nad 100 l/m
2
) je padlo v Mariboru, Selnici ob Dravi in na 

Pohorskem dvoru. Omenjene količine padavin so izprale kontaktno oblogo fungicidov. 

Priporočamo, da v vinogradih, kjer so bili pri prejšnjem škropljenju uporabljeni samo 

kontaktno delujoči pripravki in je od zadnjega škropljena minilo več kot 5 do 7 dni, čim 

prej ponovno poškropite. Uporabite samo kontaktne pripravke kot so: Delan 700 WG 

(0,05 % konc.), Folpan 80 WDG (0,125 – 0,15 % konc.) ali Antracol, Antracol WG 70 

(0,2 %) ali Dithane DG neotec, Dithane M 45 (0,2 do 0,25 %) ali Polyram DF v 0,24 % 
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ali Electis 75 WG v 0,15 do 0,18 % ali Mildicut v 0,4 % konc. ali Manfil 75 0,2 % ali 

Manfil 80 WP 0,2 % ali Pinozeb M-45 0,2 %. Zaradi spiranja kontaktne obloge 

fungicidov, presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od 8 do 10 dni in jih je potrebno 

prilagajati količini padavin (če pade več kot 30 l/m
2 

je potrebno škropljenje opravit prej) in 

prirastu mladic. 

V bujno rastočih vinogradih ali v vinogradih, kjer se pojavlja peronospora vinske trte lahko 

uporabite sledeče pripravke: Curzate R v odmerku 2 – 3 kg/ha ali Galben C v odmerku 

4 – 4,5 kg/ha ali Ridomil gold plus 42,5 WP v odmerku 3,0 do 4,0 kg/ha ali Bakreni 

antracol v odmerku 2,5 – 3,5 kg/ha. Podobne kombinacije bakrovega in kontaktnega 

fungicida si lahko pripravite tudi sami, npr.: 0,15% Folpan 80 WDG + 0,2% Champion 

50 WP ali 0,2 % Antracol WG + 0,2 % Cuprablau Z – ultra. 

Zaradi ohladitve se je zmanjšala nevarnost pojava oidija. V vinogradih, kjer je opaziti 

močnejši pojav oidija vinske trte je najbolje za sledeče škropljenje uporabiti pripravek 

Karathane gold, v ostalih pa pripravke na osnovi močljivega žvepla kot so 0,3 % Cosan ali 

0,3 % Vindex 80 WG (Kalinosul 80 WG odprodaja zalog do 29. 9.) v 0,3 % Kumulus 

DF ali 0,3 % Močljivo žveplo ali 0,3 % Pepelin ali 0,3 % Thiovit jet.  

Ameriški škržatek 

V vinogradih se na večini spremljanih lokacij pojavljajo odrasli stadiji ameriškega 

škržatka. V vinogradih, kjer ste v juniju in juliju že uporabili insekticid za zatiranje 

ameriškega škržatka, je sedaj čas za izobešanje rumenih plošč. V vinograd je potrebno 

obesiti tri rumene plošče. Prag škodljivosti je do 4 odrasli osebki ameriškega škržatka na 

rumeno ploščo na teden. V primeru, da je prag škodljivosti presežen, je potrebno v 

razmejenih in ogroženih območjih uporabiti pripravek Actara 25 WG (200 g/ha). V 

ekološki pridelavi pa lahko za zatiranje ameriškega škržatka uporabite pripravek Kenyatox 

verde. 
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Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za 

uporabo, zaradi strupenosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj 

od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev strupenih za čebele, je potrebno 

cvetočo podrast pokositi.  

  

Datum: 3. 8. 2011 ____________Številka: 9 

Rane in srednje pozne sorte so že v fenološki fazi mehčanja jagod, pozne sorte pa v 

začetku omenjene fenološke faze, zato priporočamo uporabo »botriticidov« proti sivi 

grozdni plesni – botritisu. Za srednje pozne sorte je optimalni termin škropljenja od 5. 

avgusta naprej, za pozne sorte pa po 10. avgustu, oziroma ob začetku mehčanja. 

Uporabiti je mogoče pripravke Cantus WG v odmerku 1,0 do 1,2 kg/ha, Switch 62,5 WG 

v 0,8 kg/ha, Teldor SC 500 v 1,0 do 1,5 L/ha, Mythos v 2,5 L/ha, Pyrus 400 SC v 2,0 

L/ha, Rovral aquaflo v 1,5 L/ha ali pripravek Serenade WP v 2,5 do 4,0 kg/ha ki ga je 

mogoče uporabiti do 5 krat in sicer od konca cvetenja do začetka mehčanja jagod, ali 

Botector v odmerku 0,4 kg/ha ob porabi vode 400 l/ha.  

Za zatiranje peronospore vinske trte lahko uporabite pripravke, ki smo jih že omenili v 

obvestilu o varstvu vinogradov št. 8 z dne 26.7. 2011: Delan 700 WG (0,05 % konc.) ali 

Folpan 80 WDG (0,125 – 0,15 % konc.) ali Antracol, Antracol WG 70 (0,2 %) ali 

Dithane DG neotec, Dithane M 45 (0,2 do 0,25 %) - uporaba dovoljena do začetka 

mehčanja jagod (BBCH 85) ali Polyram DF v 0,24 % ali Electis 75 WG v 0,15 do 0,18 

% ali Mildicut v 0,4% konc. Omenjeni pripravki imajo prednost predvsem na 

aromatičnih sortah kot npr. Sauvignon, kjer po nekaterih podatkih iz strokovne literature 

pri uporabi bakrovih pripravkov za zaključna škropljenja lahko prihaja do vpliva na arome.  

V ostalih vinogradih je mogoče uporabiti uporabo enega od bakrovih pripravkov kot so: 

Cuprablau Z v odmerku 3,0 kg/ha, Cuprablau Z ultra v 2,5 kg/ha, Champion 50 WG v 

2,0 do 2,5 kg/ha, Champ formula 2 Flo v 2,0 L/ha, Flowbrix blau SC v 2,5 L/ha, Kocide 

2000, Kocide DF v 1,5 do 2.0 kg/ha, Ramin 50 v 5,0 do 7,5 kg/ha, Kupro 190 SC v 7,5 
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kg/ha in Bordojska brozga v 6,0 do 8,0 kg/ha ali Modra galica-Scarmagnan v 1 do 1,5% 

konc.  

Za zatiranje oidija so primerni pripravki na osnovi močljivega žvepla kot so 0,3 % Cosan 

ali 0,3 % Vindex 80 WG (Kalinosul 80 WG odprodaja zalog do 29. 9.) v 0,3 % 

Kumulus DF ali 0,3 % Močljivo žveplo ali 0,3 % Pepelin ali 0,3 % Thiovit jet.  

Opozarjamo na dosledno upoštevanje karenčne dobe za posamezne kemične pripravke. 

Karenčne dobe za priporočene pripravke znašajo: 

Delan 700 WG – 42 dni, Folpan 80 WDG – 35 dni, Mildicut 21 dni, Antracol WG 70 – 56 

dni, Dithane DG neotec, Dithane M 45 - namizno grozdje 21 dni, vinsko grozdje 42 dni, 

Polyram DF - namizno grozdje 28 dni, vinsko grozdje 56 dni, Electis 75 WG – 28 dni, 

Mildicut – 21 dni. 

Cuprablau Z – 28 dni, Cuprablau Z ultra – 28 dni, Champion 50 WG– 21 dni, Champ 

formula 2 Flo– 21 dni, Flowbrix blau SC – 28 dni, Kocide DF – 35 dni, Kocide 2000 - 35 

dni, Ramin 50 – 21 dni, Nordox 75 WG – 35 dni, Kupro 190 SC – 28 dni ter Bordojska 

brozga – 21 dni.  

Močljiva žvepla (Cosan, Vindex 80 WG, Kalinosul 80 WG, Kumulus DF, Močljivo 

žveplo, Pepelin in Thiovit jet) – 28 dni. 

Cantus WG – 28 dni, Switch 62,5 WG – 21 dni, Teldor SC 500 – namizno grozdje 14 dni, 

vinsko grozdje 21 dni, Mythos – 21 dni, Pyrus 400 SC - 35 dni, Rovral aquaflo – 21 dni, 

biološki pripravek Serenade WP – 3 dni. 
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PRILOGA  C 

Anketni vprašalnik 

PRIDELOVALNO LETO 2011 - vinska trta    opis uporabe 

nekemičnih metod                

            

skupna površina 

NASADA     

Način pridelave (integrirana, ekološka, konvencionalna)                 

                  

Nekemično zatiranje               

  Opis ukrepov              

                  

Bolezni   

      

  

  

       

  

 

                

                  

Škodljivci   

      

  

    

      

  

                  

                  

Pleveli   

      

  

    

      

  

                  

                  

Drugo   

      

  

                  

         Ali pri katerem FFS opažate pojemajoče delovanje? Če da, opišite.         

                  

        

  

                  

         Napišite če in kako bo po vaše v prihodnje mogoče rabo FFS za zatiranje bolezni, škodljivcev in plevelov  

nadomestiti z nekemičnimi ukrepi (npr. s povečanjem obsega mehanskega zatiranja plevelov, izboljšanjem 

tehnike nanosa FFS, izbiro manj občutljivih sort, …) 
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S številkami od 1 do 5  označite dejavnike, ki pri vas vplivajo na izbor (nakup) FFS       

(1 - najpomembnejši, 5 - najmanj pomemben dejavnik)           

___ cena     

__

_ 

priporočilo strokovnih 

služb   

___ lastne izkušnje 

 

__

_ drugo (napišite) 

 

  

___ 

priporočilo 

prodajalca 

    

  

                  

 

Dodatna vprašanja glede uspešnosti zatiranja škodljivih organizmov. 

Ali ocenjujete, da bi lahko uspešno nadaljevali s pridelovanjem grozdja, če bi se na trgu za 30% 

zmanjšala ponudba pripravkov za varstvo rastlin? 

DA              NE  

 

Ali je neuspešno varstvo pred boleznimi in škodljivci vzrok, da razmišljate o opuščanju pridelave 

posameznih sort grozdja? 

DA  NE  

Ali so slabe možnosti za zatiranje pomembnih bolezni in škodljivcev pomemben vzrok, da se ne 

odločite za povečanje površin pridelave grozdja, ki ga že gojite ali za začetek pridelave nove sorte , 

ki je še ne gojite? 

DA  NE  

Ali se vam dogaja, da zaradi neuspešnega varstva pred boleznimi in škodljivci ne uspete zagotoviti 

kakovosti  grozdja, ki se od vas zahteva na trgu? 

DA             NE  

Ali ocenjujete, da je vaš položaj glede dostopnost pripravkov za varstvo rastlin na trgu, 

enakopraven s pridelovalci v sosednjih državah? 

DA             NE  

 

Kako pomembni so po vašem mnenju pri trženju vašega grozdja  podatki o ostankih FFS v njem? 

 

ZELO POMEMBNI  

 

SREDNJE POMEMBNI  

 

MANJ POMEMBNI  
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Nadaljevanje priloge C 

 

Označite dejavnike na podlagi katerih se odločate za zatiranje škodljivih organizmov              

    Pregledam nasad in   Upoštevam opozorila Upoštevam  Pogovorim se     

    vem kdaj moram     strokovnih služb   priporočila z drugimi    

    ukrepati   in napovedovalne službe  prodajalca pridelovalci   

Peronospora vinske trte                 

Pepelasta plesen - oidij                 

Siva plesen - botritis                 

Črna pegavost vinske trte                 

Rdeči listni ožig vinske trte                 

Eska propadanje - eskarioza                 

Kap - apopleksija - trtna metličavost                 

Pasasti in križasti grozdni sukač                 

Trtna uš                 

Ameriški škržatek                 

Trtar                 

Pršica trsne kodravosti                 

Trsna listna pršica šiškarica                 

Pleveli                 

Drugo (glodalci, polži, ..)                 
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POGOSTOST POJAVLJANJA ŠKODLJIVIH ORGANIZMOV IN NJIHOVO 
OBVLADOVANJE     Vinska trta     

    Škodljvi org. se pojavljajo   
Z razpoložljivimi sredstvi jih 
obvladujem     

      1-vsako leto     Z-zadovoljivo  
 

  
      2-občasno     D-delno 

 
  

      3-redko/nikoli     NZ-nezadovoljivo   

Peronospora vinske trte                 

Pepelasta plesen - oidij                 

Siva plesen - botritis                 

Črna pegavost vinske trte                 

Rdeči listni ožig vinske trte                 

Eska propadanje - eskarioza               

Kap - apopleksija - trtna metličavost               

Pasasti in križasti grozdni sukač               

Trtna uš                 

Ameriški škržatek                 

Trtar                 

Pršica trsne kodravosti                 

Trsna listna pršica šiškarica                 

Pleveli                 

Drugo (glodalci, polži, ..)                 

         Kje so po vaše največje pomanjkljivosti pri zagotavljanju primernega 
zdravstvenega stanja vinske trte?           
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Opis ukrepov 

           

 
izboljšana tehnika nanosa FFS izbor sorte širši kolobar 

prekriv
anje 

rastlin 

uporaba 
zastirke 

odstranjeva
nje obolelih 

delov 

način 
pridelave 

(osvetlitev, 
zračnost..) 

mešano sajenje 
izbor 

lokacije 

aplikacija 
pripravkov 
na osnovi 
rastlinskih 
izvlečkov 

ali 
mineralnih 

snovi 

  

Bolezni 
            

 
izboljšana tehnika nanosa FFS izbor sorte širši kolobar 

prekriv
anje 

rastlin 

uporaba 
nekemičnih 

vab 

odstranjeva
nje obolelih 

delov 

skrb za 
razvoj 

naravnih 
sovražnikov 

biotično varstvo in 
metode zbeganja 

način 
pridelave 

(osvetlitev, 
zračnost..) 

mešano 
sajenje 

izbor 
lokacije 

aplikaci
ja 

priprav
kov na 
osnovi 
rastlins

kih 
izvlečk
ov ali 

mineral
nih 

snovi 

Škodljivci 
            

 
izboljšana tehnika nanosa FFS 

mehansko 
zatiranje 

širši kolobar 

termič
na 

obdela
va 

zastirka 
izbor 

lokacije 

aplikacija 

pripravkov na 
osnovi 

rastlinskih 
izvlečkov ali 
mineralnih 

snovi 

način pridelave 
(osvetlitev, zračnost..)     

Pleveli 
            

 

aplikacija pripravkov na osnovi 
rastlinskih izvlečkov ali 

mineralnih snovi 

mehanska 
zaščita 

uporaba 
nekemičnih 

vab 
         

Glodalci, 
divje živali             

             
Drugo 
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Ali že uporabljate katerega od spodaj naštetih nekemičnih ukrepov.  Če jih uporabljate odgovorite Da,   če jih ne 
uporabljate pa Ne: 

      

Nekemično 
zatiranje                 

   Opis ukrepov    

  
        

  

  izbor sorte prekrivanje rastlin uporaba zastirke 
odstranjevanje 
obolelih delov 

način pridelave 
(osvetlitev, 
zračnost..) mešano sajenje 

izbor 
lokacije 

aplikacija 
pripravkov 
na osnovi 
rastlinskih 
izvlečkov ali 
mineralnih 
snovi   

Bolezni                   

  izbor sorte prekrivanje rastlin 
uporaba 
nekemičnih vab 

odstranjevanje 
obolelih delov 

skrb za ravoj 
naravnih 
sovražnikov 

biotično varstvo in metode 
zbeganja 

mešano 
sajenje 

izbor 
lokacije 

aplikacija 
pripravko
v na 
osnovi 
rastlinski
h 
izvlečkov 
ali 
mineralni
h snovi 

Škodljivci                   

  
mehansko 
zatiranje   termična obdelava zastirka izbor lokacije 

aplikacija pripravkov 
na osnovi rastlinskih 
izvlečkov ali 
mineralnih snovi         

Pleveli                   

  
mehanska 
zaščita  

uporaba nekemičnih 
vab               

Glodalci, divje 
živali                   

                    
Drugo                   
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Kemično zatiranje   
   

Uporabljeno fitofarmacevtsko sredstvo 

Količina 
FFS                  
kg ali 
l/ha 

Način rabe (zaznamuj) 
 

  

na 
celotni 
površini v vrsti  

v 
medvrstnem 
prostoru 

robno 
apliciranje vabe 

 
                  

 
                  

 
Škodljivci                 

 
                  

 
                  

 
                  

 
Pleveli                 

 
                  

 
Drugo                 

 
(polži, glodalci,                  

 
divjad, …                 

 
                  

 
Ali pri katerem FFS opažate pojemajoče delovanje? (zaželena razlaga)     
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OPIS ZATIRANJA BOLEZNI, ŠKODLJIVCEV IN PLEVELOV 

GOJENA RASTLINA: VINSKA TRTA 

PRIDELOVALEC: 
 PRIDELOVALNO LETO  2011 

skupna površina kulture:   

Način pridelave (obkroži): integrirana, ekološka, konvencionalna 

Povprečna starost nasada:   

Kemično zatiranje                   

  

Uporabljeno fitofarmacevtsko sredstvo 
Količina FFS   kg 
ali l/ha 

Način rabe (zaznamuj) 

  
na celotni 
površini v vrsti  

v medvrstnem 
prostoru 

robno 
apliciranje s semenom vabe 

Peronospora vinske trte                   

Pepelasta plesen - oidij                   

Siva plesen - botritis                   

Črna pegavost vinske trte                   

Rdeči listni ožig vinske trte                   

Eska propadanje - eskarioza                 

Kap - apopleksija - trtna metličavost                 

Pasasti in križasti grozdni sukač                 

Trtna uš                   

Ameriški škržatek                   

Trtar                   

Pršica trsne kodravosti                   

Trsna listna pršica šiškarica                   

Pleveli                   

Drugo (glodalci, polži, ..)                   



 


