Poročilo z dne 29. avgust 2019
Referenčno območje: slovenski in italijanski Kras

VREME:

Graf 1: Beležene in predvidene padavine in temperature (na desni strani osi) na italijanskem Krasu.
Temperatura(°C) - Temperatura (v oC); Pioggia(mm) - Dež (v mm); med - povprečna; min - najnižja; max - najvišja.

Tabela 1: Podrobna vremenska napoved (italijanski Kras)
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Graf 2: Beležene in predvidene padavine in temperature (na desni strani osi) na slovenskem Krasu.
Temperatura(°C) - Temperatura (v oC); Pioggia(mm) - Dež (v mm); med - povprečna; min - najnižja; max - najvišja.

Tabela 2: Podrobna vremenska napoved (slovenski Kras)
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35. teden

Območje

Zadnjih 7 dni
najvišja
število
količina
deževnih
dežja v
dni
mm

skupna
količina
dežja v
mm

Napoved za naslednjih 5 dni

najvišja
skupna
najvišja
najnižja
število predvidena
količina
absolutna
absolutna deževnih količina
dežja v
temperatura temperatura
dni
dežja v
mm
mm

italijanski Kras

3

2,1

3,4

31,4

18,9

1

1,5

1,5

slovenski Kras

4

7,6

11,7

30,7

15,3

2

4,0

5,7

Tabela 3: Vremenski podatki spremljanih območjih (za zadnjih 7 in naslednjih 5 dni).

Grafa 1 in 2 ter tabeli 1 in 2 prikazujeta vremenske podatke za zadnjih 7 ter napoved za naslednjih 5 dni.
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POTEK GLAVNIH TEŽAV
Peronospora - Plasmopara viticola (Berl. in De Toni)

Graf 3: Analiza DSS (model Vite.net®) Peronospora (Plasmopara viticola (Berk. in M. A. Curtis) Berl. in De Toni,
1888): italijanski Kras.

Graf 4: Analiza DSS (model Vite.net®) Peronospora (Plasmopara viticola (Berk. in M. A. Curtis) Berl. in De Toni,
1888): slovenski Kras.

V grafu 3 in 4 je prikazan tako predhodni kot predvideni trend primarne okužbe s peronosporo na
območju Krasa.
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PERONOSPORA
35. teden

Območje

Zadnjih 7 dni

Napoved za naslednjih 5 dni Inkubacijska doba

št.
št.
prisotnost
št. primarnih
primarnih sekundarnih spremljane
okužb
okužb
okužb
okužbe

št.
sekundarnih
okužb

Začetek

Konec

TVEGANJE v
naslednjih
dneh

italijanski Kras

0

0

SI

0

0

-

-

Srednje-Nizko

slovenski Kras

0

1

SI

0

0

29-avg

29-avg

Srednje-Nizko

Tabela 4: Povzetek podatkov o okužbi s peronosporo Plasmoparo viticolo (Berl. in De Toni) po modelu Vite.net® in
glede na tedensko spremljanje (za zadnjih 7 in naslednjih 5 dni).

Iz tabele 4 je opaziti, da so na območju Krasa prisotne določene okužbe s peronosporo, odkrite med
tedenskim spremljanjem. Pričakuje se srednje-nizko tveganje okužbe.

Oidij - Erysiphe necator (Schwein)
OIDIJ
35. teden

Napoved za
naslednjih 5
dni

Zadnjih 7 dni

Razvoj spor

TVEGANJE v
naslednjih
dneh

Območje

št.
primarnih
okužb

prisotnost
spremljane
okužbe

št. okužb z
askosporo

Začetek

Konec

italijanski Kras

0

JA

0

-

-

Nizko

slovenski Kras

0

NE

0

-

-

Nizko

Tabela 5: Povzetek podatkov o okužbi z oidijem Erysiphe necator (Schwein) po modelu Vite.net® in glede na
tedensko spremljanje (za zadnjih 7 in naslednjih 5 dni)

Iz tabele 5 je razvidno nizko tveganje za oidij, ker bi glede na napovedi v naslednjih dneh lahko prišlo do
idealnih pogojev za razvoj novih okužb.
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FENOLOŠKE FAZE
Fenološke faze spremljanih trt so opisane po indeksu BBCH.
Pri spremljanju 35. tedna je povprečna fenološka faza BBCH 84 (100% zorenje).

Slika 1: Refošk

Graf 7: Povprečni BBCH indeks sorte, spremljane v tem tednu, glede na občino (grozd). Temnejša barva označuje
višjo povprečno vrednost BBCH glede na sorto.
Savogna d'Isonzo - Sovodnje; Duino-Aurisina - Devin – Nabrežina; Sagrado - Zagraj; Malvasia Istriana - Istrska
malvazija; Terrano - Refošk.
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Graf 8: Primerjava povprečnih fenoloških faz v letih 2018 in 2019.

POVZETEK SLEDENJA

Graf 9: Razširjenost peronospore Plasmopara viticola (Berl. in De Toni) na mladih listih glede na sorto (v %).
Danno% - Škoda v %; Avg(PercDiffusione) - Povprečje (% razširjenosti); numero di vigneti osservati - Število
pregledanih vinogradov; Savogna d'Isonzo - Sovodnje; Duino-Aurisina - Devin – Nabrežina; Sagrado - Zagraj.

Iz grafa 9 je razvidno, da je trta sorte Vitovska najbolj okužena s peronosporo, in sicer je razširjenost
bolezni 8 %. S peronosporo so okužene še sorte refošk.
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Graf 10: Razširjenost peronospore Plasmopara viticola (Berl. in De Toni) glede na občino (v %).
Danno% - Škoda v %; Avg(PercDiffusione) - Povprečje (% razširjenosti); numero di vigneti osservati - Število
pregledanih vinogradov; Savogna d'Isonzo - Sovodnje; Duino-Aurisina - Devin – Nabrežina; Sagrado - Zagraj.

Graf 11: Razširjenost oidija Erysiphe necator (Schwein) na sorto (v %).
Danno% - Škoda v %; Avg(PercDiffusione) - Povprečje (% razširjenosti); numero di vigneti osservati - Število
pregledanih vinogradov; Savogna d'Isonzo - Sovodnje; Duino-Aurisina - Devin – Nabrežina; Sagrado - Zagraj.
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Graf 12: Razširjenost oidija Erysiphe necator (Schwein) na občino (v %).
Danno% - Škoda v %; Avg(PercDiffusione) - Povprečje (% razširjenosti); numero di vigneti osservati - Število
pregledanih vinogradov; Savogna d'Isonzo - Sovodnje; Duino-Aurisina - Devin – Nabrežina; Sagrado - Zagraj.

Graf 13: Razširjenost Botrytis cinerea [Pers.] glede na občino (v %).
Danno% - Škoda v %; Avg(PercDiffusione) - Povprečje (% razširjenosti); numero di vigneti osservati - Število
pregledanih vinogradov; Savogna d'Isonzo - Sovodnje; Duino-Aurisina - Devin – Nabrežina; Sagrado - Zagraj.

Poročilo z dne 29. avgust 2019
Izdelano v okviru projekta Agrotur II

9|Pag.

Graf 7: Razširjenost kisle gnilobe glede na občino (%).

Graf 13: Tedenski let pasastega (Eupoecilia ambiguella [Hb.]) in križastega (Lobesia botrana [Den et
Schiff]) gozdnega sukača glede na pokrajino.
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Slika 2: Peronospora

Slika 3: Botrytis cinerea
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NASVETI ZA ZAŠČITO
Glede na vremenske napovedi, podatke iz modela Vite.net® in ugotovitve priporočamo naslednje ukrepe:
okvirno od 30. do 31. avgust 2019

Škodljivci
Peronospora,
Black Rot

BIOLOŠKA IN CELOSTNA ZAŠČITA
Doziranje (kg
Učinkovina
Opombe
ali l/ha)
Bakrov hidroksid ali
Ukrepajte na zgornji strani listja. Če je
mešanica hidroksida
0,15 Kg/ha
okužba v teku, je bolje uporabiti
in oksiklorida ali
(baker, kovina)
bakrov hidroksid
bordojska mešanica

Priporočamo, da na komercialnih izdelkih natančno preberete etiketo, pri čemer bodite pozorni predvsem
na koncentracijo učinkovin. Po potrebi prilagodite doziranje na hektar glede na navodila iz tabele.
Priporočamo, da upoštevate doziranje, navedeno na etiketi izdelka.
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OBVESTILA
Vsem ciljnim kmetijam,
V okviru dejavnosti projekta Agrotour II imajo kmetije, ki so vključene v spremljanje trt, na
voljo potisna obvestila aplikacije 4Grapes, s katerimi so uporabniki obveščeni o
posebnostih (napadih oidija ali peronospore), ki bi se lahko pojavile v spremljanih
območjih.
Storitev je brezplačna, koristite pa jo lahko tako, da si iz spletne trgovine na svojo napravo
snamete aplikacijo.
- za naprave android
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quindes.fourgrapes)
- za naprave Apple (https://itunes.apple.com/it/app/4grapes/id1204776856?mt=8)
Po tem, ko napravo nastavite in vanjo vnesete potrebne podatke, morate na elektronski
naslov support@4grapes.it poslati sporočilo, v katerem navedete ime kmetije.

Storitev spremljanja trt predvideva:
•

pogodbo z zaposlenim na projektu, ki bo na voljo za pregled nekaterih nasadov trt na kmetiji;

•

možnost stika z registriranim svetovalcem na področju fitopatologije, ki je usposobljen za
svetovanje na področju trajnostne rabe fitosanitarnih izdelkov in alternativnih metod zaščite kot
predvideva veljavna zakonodaja (direktiva 2009/128 ES), in s strokovnjakom na področju
pridelovanja vina;

•

podatki, ki bodo pridobljeni s spremljanjem nasadov, bodo sproti na voljo prek aplikacije
4Grapes, vključno z obvestili o morebitnih okužbah in stopnjah tveganja;

•

območno tedensko poročilo, v katerem bodo povzeti podatki o spremljanju, morebitnih
tveganjih, navodila za izvajanje ukrepov z morebitnimi posebnostmi glede na kmetijo, ko je to
potrebno.
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