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ВИНОВА ЛОЗА
Винова лоза се налази у фенофази развоја листова и почетка раста ластара зависно од
локације, сорте и позиције.
Највећу опасност за винову лозу у наведеним фенофазама представљају гриње и црна
пегавост (фомопсис). Пошто се најављују падавине у идућим данима потребно је
провести превентивно третирање винограда против црне пегавости једним од
следећих препарата: MANKOGAL 80 , DITHANE DG NeoTec ili DITHANE M-45. А
тамо где је прошле године било доста проблема с црном пегавости препоручујемо
виноград третирати с препаратом SALOMEA 75 WG.
Наведеним препартима је потребно додати сумпорни препарат. Осим што
успоравају и ометају раст гриња, сумпорни препарати делују превентивно и на
пепелницу. Један од таквих препарата је и COLOSUL.
У случају већих проблема с грињама, потребно је користити неки од акарицида на
бази fenazakvina или ciheksatina.
Напомињем да најављена прогноза за идућих неколико дана изразито погодује
развоју црне пегавости те је свакако потребно спровести третирање пре кише или
непосредно након кише када се осуши лист.
За сузбијање корова у винограду користите један од тоталних хербицида на бази
глифосата. Један од таквих је DOMINATOR. Сузбијање корова треба спровести по
мирном времену, без вјетра. Хербицид никако не смије доћи на зелене дијелове трсева.
Препоручамо кориштење фолијарне прихране након развитка листова. Фолијарне
препарате за прихрану користите саме. Држите се упутстава наведених на препаратима
за заштиту биља и припазите на могућности мијешања производа, посебно акарицида и
сумпорних приправака.
ПЕПЕЛНИЦА ВИНОВЕ ЛОЗЕ – велике проблеме ствара виноградарима и због тога
је треба на време сузбијати: falcon 0,3-0,4 l/ha, folicur EM 50-WP 0,25%, thiovit jet 80
WG 0,6%, akord 0,03%, crystal 250 EC 0,02%, cantus 1-1,2 kg/ha, collis 0,03-0,04%,
karatane EC 0,04-0,05%, systhane 12 E 0,015%, topas 100 EC 0,25-0,4 l/ha, trifmine 30
WP 0,03-0,05%, impact 25-SC 0,015-0,02%, talendo 200-250 ml/ha, olymp 10 EW
0,016%.
ЕРИОФИДНЕ ГРИЊЕ НА ВИНОВОЈ ЛОЗИ – представљају задњих година велике
проблеме у производњи грожђа. У повољним условима развоја могу довести до сушења
целог чокота. Од препарата се могу користити: abastate + nu film 17 (0,075%+0,15%),
tiomark 0,15%, demitan 200-SC 0,04-0,06%.
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