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AktualnoAktualnoAktualnoAktualno    

Obdobje intenzivne vegetativne rasti, ki traja od brstenja do cvetenja, se počasi končuje. V vinogradih, ki niso bili 
poškodovani od pozebe, je prirast mladik normalen, razvoj socvetij pa v fenofazi 57, cvetovi odvojeni in razviti, tik 
pred cvetenjem.  

Obdobje med brstenjem in začetkom cvetenja je najbolj odvisno od temperatur zraka. V primeru enakomernega 
naraščanja dnevnih temperatur, brez večjih motenj kot so nenadne ohladitve, pozebe ali toče, trta razmeroma hitro 
preide v fazo cvetenja. Že nekaj let zelo sistematično zbiramo podatke o gibanju fenofaz od 1. aprila naprej. Podatki 
za naše razmere kažejo, da trta prične s cvetenjem povprečno po 63 dneh, šteto od 1. aprila naprej. To pa pomeni, da 
lahko pričakujemo v vinogradih, ki niso bili poškodovani od pozebe, odvisno od lege in sorte, odpiranje cvetov okoli 
1. junija. Najzgodnejši pojav cvetenja smo zabeležili v letu 2017, ko je trta pričela s cvetenjem 25. maja, najkasnejši 
pojav cvetenja pa je bil zabeležen leta 2019, ko je trta pričela s cvetenjem šele 12. junija. V vinogradih, ki so utrpeli 
spomladansko pozebo, je rast neenakomerna, prav tako je neenakomeren razvoj socvetij. V prizadetih vinogradih 
pričakujemo pozno cvetenje; nekje po 5 juniju.  

 

Bolezni in škodljivciBolezni in škodljivciBolezni in škodljivciBolezni in škodljivci    

Obdobje hitre rasti zaznamuje pojav bolezni in škodljivcev. Nekatere bolezni se odlično razvijajo zgodaj spomladi in 
ne potrebujejo za svoj razvoj visokih temperatur npr. glive, ki povzročajo bolezni lesa, eska, črna pegavost vinske trte, 
črna gniloba, antraknoza, spet druge so prilagojene na hitre spremembe v temperaturnih nihanjih. Ko se pojavijo 
ugodne razmere (vlaga in visoke temperature) so glive sposobne hitrega odziva na nastale razmere in prično intenzivno 
sporulirati. Tipičen primer je peronospora vinske trte. V naših razmerah so bile razmere za primarne okužbe prvič 



ugodne po 25. aprilu. Temperature v maju, predvsem velika nihanja, ohladitve in suho vreme, pa niso bile najbolj 
ugodne za razvoj bolezni. Zelo podobno je z oidijem. Iz podatkov, ki jih posredujejo naše agrometeorološke postaje 
je mogoče razbrati, kakšna so aktualna tveganja za pojav bolezni. Podatke redno objavljamo in nam služijo za dobro 
orientacijo pri načrtovanju zaščite. Barvna skala tveganj je zasnovana kot semafor; barve nas opozorijo na stopnjo 
nevarnosti. 

TVEGANJETVEGANJETVEGANJETVEGANJE    Indeks tveganjaIndeks tveganjaIndeks tveganjaIndeks tveganja    Prisotnost patogenaPrisotnost patogenaPrisotnost patogenaPrisotnost patogena    

NI TVEGANJ  Neugodni pogoji za razvoj patogenov 

NIZKO 0-30 Prisoten, zaznana aktivnost 

SREDNJE 40-50 Reprodukcija vsakih 15 dni 

VISOKO 60 in več Reprodukcija vsakih 5 dni  
Tabela 1: Pojav patogenov in tveganja za razvoj bolezni 

Po podatkih z naših agrometeoroloških postaj sta peronospora in oidij trenutno še v območju nizkega tveganja – 
rumeno območje – glej objavljene podatke. Vinogradnikom priporočamo temeljit pregled nasadov in pravočasno 
zaščito. Pravilna izbira FFS je odvisna od aktualne stopnje tveganja, intervala med škropljenji ter od izbire pripravka. 
Kontaktni pripravki npr. žveplo in pripravki iz skupine M lahko ob nizkem tveganju trto uspešno zaščitijo do 14 dni. 
Če uporabimo polsistemike in sistemike pa je lahko interval med škropljenji največ do 21 dni. V primeru srednjega 
in visokega tveganja se ta interval skrajša na 7 do 14 dni. Poleg upoštevanja vrste uporabljenega pripravka FFS je 
potrebno upoštevati še pritisk bolezni iz prejšnjega leta, aktualno tveganje na dan zaščite, interval med škropljenji in 
prirast. Zadnja leta opažamo, da se na feromonske vabe ujame veliko število metuljčkov grozdnega sukača 1. 
generacije. Izredno močna populacija lahko v vinogradih napravi občutno škodo. Glede na povečan ulov je smiselno 
1. generacijo zatirati. Ker cvetenje in zaščita sovpadata je potrebno izbirati tiste pripravke FFS, ki niso škodljivi za 
čebele in škropiti v času, ko čebele niso prisotne v vinogradih. Bodimo odgovorni in škropimo v primernem času s 
primernimi pripravki. 

Stanje v nasadihStanje v nasadihStanje v nasadihStanje v nasadih    

S prehodom v fenofazo cvetenja se prične obdobje intenzivne zaščite vinske trte. Pred nanosom zaščitnega sredstva je 
zelo pomembno, da so vinogradi na zaščito ustrezno pripravljeni. Temeljita pletev trsov, redčenje mladik, 
naravnavanje mladik med žice in odstranjena podrast so pogoj za učinkovito zaščito. S pletvijo uravnamo število 
mladik na dolžinski meter vrste. Mladik naj bo 10 do 12 na meter, s tem zagotovimo ustrezno zračnost listne stene. 
Pri sortah, ki razvijejo zelo veliko površino lista je smiselno odstraniti del listja v coni grozdja, da učinkovito zaščitimo 
grozdje. Ta ukrep je še posebej pomemben pri modri frankinji.  

Cvetoča podrast privablja žuželke in še posebno čebele. Pred zaščito odstranimo podrast, da ne škodujemo čebelam. 

Letos opažamo, da so vinogradi manj intenzivno zeleni, bolj rumenkasto zeleni. To je lahko posledica prehranskih 
motenj ali zapoznel efekt letošnje pozebe. Vinogradniki, ki imate opravljene analize tal, dognojujete nasade v skladu 
z analizo in priporočilom! Za izboljšanje stanja lahko uporabite foliarna gnojila, pred cvetenjem pa gnojila z borom 
(B), da izboljšate oplodnjo. Foliarna gnojila lahko mešate z večino FFS, pred nanosom je potrebno prebrati navodilo 
in preveriti mešanje. 

Spremljajte meteorološke podatke z naših meteoroloških postaj, Sremič, Straža, Vrhulje in gibanja tveganj za razvoj 
bolezni na naših spletnih straneh.  



Za vsa dodatna pojasnila je za vas na voljo svetovalec Aleš Germovšek, Zavod IPRA na mobilni številki: Za vsa dodatna pojasnila je za vas na voljo svetovalec Aleš Germovšek, Zavod IPRA na mobilni številki: Za vsa dodatna pojasnila je za vas na voljo svetovalec Aleš Germovšek, Zavod IPRA na mobilni številki: Za vsa dodatna pojasnila je za vas na voljo svetovalec Aleš Germovšek, Zavod IPRA na mobilni številki: 
031/655031/655031/655031/655----936.936.936.936.    
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Vse z linki je direktno dostopno na: https://www.klet-krsko.si/aktualno 

 

Točka 1 - direktni linki do vremenski postaj – uporabnik ne bo potreboval iskati postaj: 

• postaja Sremič: https://www.weatherlink.com/map/a78ae1b8-bd8f-4227-a817-85bc29f6452e 
• postaja Vrhulje:  https://www.weatherlink.com/map/15d60595-6417-46dc-bf21-4807fe3d7e16 

 

Točka 2: Povezava do prenosa mobilnih aplikacij:  

• Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.davisinstruments.weatherlink&hl=en 
• Apple: https://apps.apple.com/us/app/weatherlink/id1304504954 

 

Točke 3,4,5 - skrajšani linki za spremljanje bolezni: 

• Straža - spremljanje bolezni: https://tinyurl.com/w6s3y6z 
• Vrhulje – spremljanje bolezni: https://tinyurl.com/so29uxy 
• Sremič – spremljanje bolezni: https://tinyurl.com/wbu8suj 

 

 

    

 

  


