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Vremenska napoved (Vir: ARSO, ponedeljek, 18.april 2016 ob 11:00)
Danes popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na severu in jugu bodo krajevne padavine. Pihal bo šibak jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj C. Ponoči bodo padavine zajele večji del države. Zapihal bo
severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, ob morju 12 stopinj C.
Jutri dopoldne bo dež večinoma ponehal. Sprva bo še precej oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Ni izključena kakšna
popoldanska ploha. Veter bo oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj C.
Obeti V sredo in četrtek bo pretežno jasno in suho.
Vremenska slika
Ciklonsko območje z vremensko fronto se pomika preko naših krajev. Nad zahodno in srednjo Evropo se krepi območje visokega
zračnega tlaka. Z vetrovi vzhodnih smeri bo nad naše kraje pričel dotekati nekoliko hladnejši zrak.
Napoved za sosednje pokrajine
Danes bo v krajih južno od nas sprva še toplo in suho vreme, v sosednjih pokrajinah Italije in Avstrije pa bo ponekod že občasno
deževalo. Padavine se bodo popoldne prehodno razširile nad vse sosednje pokrajine. Zapihal bo severovzhodni veter, ob Jadranu
burja.

VINOGRADNIŠTVO

Peronospora

lahko okuži lističe, ki imajo premer večji od 3 cm, kajti takrat
se stome odprejo. Zato lahko že pri prvih konkretnejših padavinah pričakujemo izpolnitev pogojev za prvo primarno
okužbo s peronosporo.

Razvoj vinske trte v zadnjih dneh je izredno napredoval. Razvojne faze se seveda razlikujejo glede na vinorodni okoliš
in le še pozne sorte na slabših legah so še v fazi odpiranja
brstov, ko zelene konice prebijajo volno. Najbolj je trta seveda razvita na Primorskem, kjer so ponekod mladice sorte
chardonnay dolge že tudi 15-20 cm. Letos je vegetacija za
7-10 dni zgodnejša in temu primerno je potrebno prilagoditi
tudi ukrepe.

Črna pegavost in črni pikec

Pozne sorte na hladnejših legah, ki so ponekod šele v fazi
odpiranja brstov, je potrebno zaščititi pred črno pegavostjo
in črnim pikcem.

Iz tega razloga je potrebno vse vinograde, kjer so mladice
10 in več cm zaščititi z dotikalnimi fungicidi kot so DITHANE
M-45 ali DITHANE DG Neotec ali MANFIL 75 WG vsi trije
v konc. 0,20 % (200 g/100 L) ali FOLPAN 80 WDG v konc.
0,125 % (125 g/100 L) ali FOLPAN 50 SC v konc. 0,20 % (200
mL/100 L).
Za boljšo omočljivost in preprečevanje spiranja dodajte sredstvo NU-FILM-17 v konc. 0,05 % (50 mL/100 L) ali
STICKMAN v konc. 0,10 % (100 mL/100 L).

Priporočamo, da pred padavinami zaščitite vinsko trto z dotikalnim fungicidom FOLPAN 80 WDG v konc. 0,19 % (190
g/100 L) ali FOLPAN 50 SC v konc. 0,30 % (300 mL/100 L). Za
boljšo omočljivost in preprečevanje spiranja dodajte sredstvo NU-FILM-17 v konc. 0,05 % (50 mL/100 L) ali STICKMAN v konc. 0,10 % (100 mL/100 L).
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Oidij

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

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

(zgodnja okužba mladice)
Pogoji za oidij so ugodni, zato svetujemo pri škropljenjih
dodajanje fungicida KARATHANE GOLD v konc. 0,06 % (60
mL/100 L) za zatiranje primarne okužbe.

Feromonsker vabe

Za idealno spremljanje leta škodljivcev križastega in pasastega grozdnega sukača so na voljo profesionalne feromonske vabe največjega svetovnega proizvajalca ShinEtsu
Pheromones s trgovskim imenom DELTA TRAP LB (križasti
grozdni sukač Lobesia botrana) in DELTA TRAP EA (pasasti
grozdni sukač Eupoecilia ambiguella). Termin izobešanja feromonskih vab je sedaj.
DELTA TRAP LB (križasti)
komplet vsebuje 1 hiško,
3 lepljive plošče in 1 feromonsko vabo (razpršilec) s
podaljšanim delovanjem in
zadostuje za celo sezono,
DELTA TRAP EA (pasasti) pa
vsebuje 3 standardne feromonske vabe (razpršilec), ki jih je potrebno na pričetku vsakega rodu nastaviti na novo oziroma jih zamenjati.

Foliarna prehrana

Pri takšni intenzivni rasti trta potrebuje zelo pomembna mikrohranila kot so cink, mangan in železo. Zato v vinogradih,
kjer so mladice 10 in več cm, priporočamo dodajanje foliarnega gnojila OLIGOGREEN v konc. 0,15 % (150 g/100 L).

