
 

Velika nevarnost za oidij

Še pred kratkim je bila zaradi vlažnih razmer peronospora ključni problem v vinogradih. Naenkrat
so se vremenske razmere drastično spremenile. Priča smo izredni suši in visokim temperaturam,
kar je pričakovati za daljše obdobje. Oidij je posledično zdaj daleč največji problem za vinsko trto.
Izjemno pomembno je dosledno opraviti varstvo vinske pred oidijem!  

 

Na kaj moramo biti pozorni

Oidij ima dolgo inkubacijsko dobo (bistveno daljšo od peronospore), ko je okužba že
prisotna a ni vidna. Zato je izjemno pomembno, da se program varstva pred oidijem začne
še preden so prisotni vidni znaki bolezni.
Kurativno zatiranje oidija je zelo nezanesljivo.Le preventivni program varstva pred oidijem
je pravi pristop. Le redki pripravki imajo kurativno delovanje, ki je lahko do neke mere
uspešno tudi kadar so simptomi oidija že vidni.
Kadar so že prisotni vidni znaki bolezni, je potrebno uporabiti najboljše pripravke, ki
delujejo tudi kurativno. V takšnih situacijah je primerno uporabiti kombinacije dveh močnih
aktivnih snovi.
Oidij je nevarna bolezen. Ko se začne s programom varstva proti oidiju, je potrebno redno
opraviti škropljenja v intervalih, ki naj ne bodo daljši od 10 dni.

 

Najnovejši in v ključnih vinorodnih državah EU najbolj uveljavljen
fungicid proti oidiju

Kusabi je najnovejši fungicid na osnovi japonske tehnologije za zatiranje oidija, ki ga odlikuje
nekaj ključnih lastnosti, ki omogočajo odlično delovanje na oidij:
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Več o Kusabiju

Kurativno delovanje

Oidij ima dolgo inkubacijsko dobo, ko je
okužba že prisotna a ni vidna. Zato je
izjemno pomembno škropiti še preden so
prisotni vidni znaki bolezni. Kusabi deluje tudi
še ob prvih vidnih znakih bolezni, ko ovira
razvoj lezij.

Parno delovanje

Kusabi se premešča zelo specifično v parni
fazi. Parno delovanje omogoča dobro varstvo
pred oidijem tudi kadar aplikacija ni idealna.
To je npr. zelo pomembno ob zapiranju
grozdov, ko škropilna brozga težko dospe na
vsa skrita mesta.

Premešča se translaminarno (z ene strani lista na drugo)
 
Odlično preventivno deluje na oidij
 
V poskusih v EU je KUSABI vedno med najbolj učinkovitimi in
zanesljivimi pripravki
 
Ima izrazito stransko delovanje na sivo plesen

 

 

https://belchim.si/pdf/Leaflet/2021-Kusabi_SI.pdf


Več o Hi-Wettu

VinePro program varstva vinske trte - shema

Spletna stran BELCHIM

Belchim priporočilo:

Odmerek Kusabija: 0,3 L/ha
največ tri tretiranja v eni  rastni sezoni.
 

Pri vsakem škropljenju se priporoča dodajanje 2 kg žvepla.
 
V primeru velike nevarnosti za oidij (že prisotni vidni znaki) se lahko Kusabiju doda
tudi Difcor
 
Učinkovitost in zanesljivost delovanja v vseh  vremenskih pogojih se izrazito poveča
z dodajanjem 0,1-0,2 l/ha močila HI-WETT:

poraba vode do 250 l/ha 0,1 l/ha
poraba vode 250-500 l/ha 0,15 l/ha
poraba vode nad 500 l/ha 0,2 l/ha

 

 

 

 
 

Vaš Belchim
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Mitja Törnar  

Področni vodja prodaje Alma Flac
Štajerska in vzhodna Slovenija Vodja logistike

031 239 720 031 459 555
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Vasja Hafner Polona Petejan  

Vodja marketinga Področni vodja prodaje  

+385 91 4166 555 Zahodna, južna in JV Slovenija  

Vasja.hafner@belchim.com 031 459 500

 polona.petejan@belchim.com

 

Kontakti:

 

 

 
Ta mail je bil poslan:  user@example.com

 
Spremljajte nas na: 

 

            
 

Prijavi se   /   Uredi podatke   /   Posreduj   /   Odjava
 

To sporočilo ste prejeli, ker ste vpisani v našo bazo prejemnikov. Podatke o vašem e-naslovu smo
pridobili iz javno dostopnih virov, udeležbe na naših seminarjih ali iz naše baze poslovnih partnerjev.

Podatke o vašem e-naslovu skrbno varujemo, v skladu z zakonodajo.
 

© 2021 Vse pravice zadržane.
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