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Spoštovani pridelovalci!

Pred vami je brošura, ki vam lahko poda pomembne  
smernice za uspešno varstvo vaših nasadov. 

Vinogradništvo je soočeno z vedno večjimi izzivi tako tekom 
proizvodnje, kot tudi po spravilu pridelkov. Večina teh izzivov 
je vezanih na vedno strožje zahteve tržišča v smislu kvalitete, 
cen, rasti proizvodnje, povečanja konkurenčnosti in težav, ki jih 
prinašajo klimatske spremembe. 

Sedaj je pred nami nova sezona  in isto vprašanje – kako doseči 
stabilne pridelke in povečati dobiček v pridelavi?

KONCEPT PRIDELEK PLUS PREDVIDEVA, DA SE VEČJI 
DOBIČEK USTVARJA Z VEČJIMI PRIDELKI IN VIŠJO 
KAKOVOST.

UVAJANJE NAPREDNIH TEHNOLOGIJ IN INOVATIVNIH 
REŠITEV JE PREDPOGOJ ZA URESNIČITEV TEH CILJEV.

KVALITETNO VARSTVO RASTLIN IMA LAHKO 
NEPOSREDEN VPLIV NA PRIDELEK IN KAKOVOST TER 
PREDSTAVLJA INVESTICIJO, KI VARUJE VSA OSTALA 
VLAGANJA V PRIDELAVO.

Želimo vam veliko uspehov in obranih plodov!

Vaš BASF tim
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Delan® Pro
Proaktivna tehnologija 

Zanesljiva zaščita proti peronospori, črni pegavosti in črni gnilobi

Proaktivna zaščita mladic in večanje odpornosti rastline

Odlična pokrovnost in odpornost na izpiranje z dežjem
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Pepelovka − oidij
(Uncinula necator)
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Sercadis®

Cabrio® Top

Vivando®

Collis®

Kumulus® DF

Kdaj se pojavi pepelovka (oidij) vinske trte?

j Temperaturni optimum za pojav in širjenje pepelovke je 
od 20 - 28 stopinj C, potrebna je visoka relativna zračna 
vlažnost (nad 75%), oblačnost pa bolezen še pospeši.

j Vinogradi na težjih tleh, blizu gozda, na slabše 
prevetrenih legah, so v večji nevarnosti za napad oidija.

j Posledice „slabega leta“, mislimo na močan pritisk oidija, 
vplivajo na večji pojav v naslednjem letu.

j Jagode in grozdje je posebej občutljivo na infekcijo 
od začetka cvetenja do 3 tedne po formiranju jagod 
(BBCH56-75).

j Bujne in z grozdi preobremenjene rastline so zelo 
občutljive na napad oidija. Nevarnost okužbe se poveča, 
če se ne izvedejo zelena dela pravočasno in optimalno. 
To velja tudi za pretirano gnojenje z dušikom.

Pepelovka (oidij) vinske trte

Sercadis®  
0,15 l/ha

j Superiorno zatiranje oidija 
s stranskim delovanjem na 
črno grozdno gnilobo.

j Edinstvena mobilnost in 
zaščita novega prirasta

j Najhitrejši prodor v rastlino in 
podaljšano delovanje zaradi 
postopnega osvobajanja 
aktivne snovi Xemium

j Odlična odpornost na izpiranje

j Ne moti vrenja mošta

Vivando®  
0,2 l/ha

j Delovanje s plinasto fazo – 
prodre med jagode in ščiti tam 
kjer drugi fungicidi ne morejo

j Lokalno sistemično delovanje 
in nalaganje v voščenem 
sloju zelenih delov rastline

j Dolgotrajno delovanje

j Dodatno kurativno delovanje

j Odporen na izpiranje

Kumulus® DF 
3-8 kg/ha

j Nezamenljiv kontaktni fungicid  
za zatiranje oidija

j Zanesljiv partner drugim 
fungicidom v boju proti rezistenci 

j Kontaktno in plinsko delovanje  

j Odlično dodatno delovanje  
na pršice

Collis®  
0,4 l/ha

j Odličen fungicid za zatiranje 
oidija s stranskim delovanjem 
na botritis, dvojna kombinacija 
a.s. različnih skupin delovanja 
= antirezistentna strategija

j Preventivno in dolgo 
rezidualno delovanje  tudi 
na črno grozdno gnilobo

BASF fungicidi za zatiranje oidija

Začetek vegetacije Mladice 5-10 cm Mladice 20-25 cm Začetek cvetenja Cvetenje Konec cvetenja Formiranje grozda Zapiranje grozda Barvanje jagod Zorenje
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Sercadis® 
Nezamenljiv del sestavljanke
Novi standard proti pepelovki

MOČAN. Proti pepelovki in črni gnilobi.

EDINSTVEN. Mobilen, da varuje nov prirast.

ZANESLJIV. Hitro se veže in nudi dolgotrajno zaščito.
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Sercadis®

Sercadis® je fungicid 
maksimalne moči in 
učinkovitosti proti pepelovki 
vinske trte.

Nova aktivna snov Xemium® 
je zelo mobilna in istočasno 
odporna na izpiranje z dežjem. 
Uporablja se v majhnih odmirkih 
in zagotavlja velik učinek, 
tako da je uporaba fungicida 
preprosta in lahka. 

Aktivna snov Xemium® (Fluksapiroksad)

Formulacija 300 g a.s./l SC

Spekter bolezni pepelovka (Uncinula 
necator), črna grozdna 
gniloba (Guinardia bidwellii)

Uporaba Vinska trta za pridelavo 
namiznega in vinskega grozdja

Odmerek 0,15 l/ha

Interval med tretiranji 10 – 14 dni

Karenca 35 dni

Dovoljeno št. tretiranj 3x
Sercadis® ima edinstveno 
sposobnost premeščanja po rastlini, 
hitrejši je od konkurence

Xemium® se širi pod vplivom vlage 
(rose). Formira specifične kristalne 

strukture vezane v voščeni sloj iz 
katerih se pozneje postopno aktivira 

in varuje rastlino pred glivami

Priporočamo prvo uporabo pripravka Sercadis® v fazi intenzivne 
rasti mladic (25-30 cm) zaradi preprečevanja primarnih infekcij. 
Druga uporaba se priporoča, ko je pritisk bolezni običajno največji 
(po cvetenju, jagode v velikosti grahovega zrna). 

Kleistoteciji na listu

Kontaktno  
delovanje

Redistribucija  
po ponovnem  

vlaženju

Trans- 
laminarno  
delovanje

Apikalno 
premeščanje

Listi/
grozdi ++++ +++ +++ +++

++++ = visoko / odlično  +++ = srednje do visoko/zelo dobro

Sercadis® 

– edinstvena 
lastnost 

premeščanja 
Xemiuma®
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Collis®

Jedno rješenje za
dva problema

Collis®

Collis® sestavljata dve aktivni 
snovi različnega mehanizma 
delovanja za zatiranje pepelov-
ke vinske trte. Obe aktivni snovi 
se medsebojno dopolnjujeta pri 
delovanju na patogene glive v 
njenem razmnoževalnem ciklu 
od klitja spor, rasti micelija in 
sporulacije pepelovke. Aktivna 
snov boskalid se premesti v 
notranjost rastline in se po njej 
lokalno sistemično porazdeli. 
Njegovo delovanje je preventiv-
no. Boskalid delno zatira tudi 
sivo plesen grozdja (Botrytis ci-
nerea). Druga aktivna snov, kre-
zoksim-metil, se naloži na povr-
šini listov in od tam deluje pre-
ventivno. Poseduje dobro od-
pornost na izpiranje z dežjem. 
Collis® deluje na celice oidija na 
dveh mestih. Ima dolgo rezi-

največja, to je od cvetenja pa 
do pojava poprha na grozdnih 
jagodah.

Kumulus® DF
Kumulus® DF je kontaktni 
fungicid na bazi žvepla za 
varstvo pred pepelovko 
vinske trte, ki deluje tudi 
s plinsko fazo.  V praksi 
se dodaja tudi sredstvom za 
zatiranje pršic. Pri žveplenih 
pripravkih je delovanje odvisno 
od temperature. Najbolje 
deluje v intervalu od 15°C 
(začetek delovanja) do 28°C. 
Pri temperaturah višjih od 
28°C, lahko, pod določenimi 
pogoji, pride do fitotoksičnosti. 
Kumulus® DF se razlikuje od 
drugih žveplenih sredstev 
po razmerju med malimi in 
večjimi delci. Mali delci zago-

dualno delovanje. Aktivna snov 
boskalid ima dobro stransko 
delovanje na sivo grozdno ple-
sen – botritis, kot tudi na črno 
grozdno gnilobo. Formulacija 
fungicida omogoča dobro po-
kritost rastline. Ob koncu cvete-
nja se začne kritično obdobje 
zaščite pred oidijem, od 
takrat naprej so zelo ogro-
žene grozdne jagode. V tem 
času se pokaže potreba po 
zaščiti pred insekti, ki lahko 
v poznejših fazah neposred-
no vplivajo na razvoj sive 
grozdne plesni. Kot fungicid 
je v tem obdobju Collis® tisti, 
ki najbolje zaščiti trto pred 
oidijem in botritisom.
Collis® uporabimo v najbolj 
občutljivem obdobju rasti vinske 
trte, ko je nevarnost oidija tudi 

tovijo močno začetno, večji 
pa dolgotrajno delovanje. 
Vse pomembnejše je tudi nje-
govo delovanje na obe vrsti pr-
šic na vinski trti. Z dodajanjem 
fungicida Kumulus® DF v stan-
dardnem varstvu pred pepelov-
ko vinske trte poveča učinkovi-
tost ostalih fungicidov in zma-
njšuje nevarnost za pojav rezi-
stence. Prav tako se ustvarjajo 
neugodni pogoji za razvoj pršic. 
Opombe: Delovanje fungicida 
je odvisno od temperature. 
Sredstvo boljše deluje pri 
višjih temperaturah, optimalno 
med 18-25 °C. Izogibati 
se je potrebno uporabi pri 

temperaturah višjih od 28 °C 
in pri močni sončni osvetlitvi 
ter uporabi v času cvetenja.

Ena rešitev  
za dve težavi
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Vivando®

Vivando® odlično dopolnjuje 
antirezistentno strategijo. Ak-
tivna snov je metrafenon, ki je  
predstavnik  skupine benzofe-
nona, ki ima na tržišču samo še 
enega predstavnika. Ima po-
polnoma drugačen mehanizem 
delovanja v primerjavi s drugimi 
fungicidi za zatiranje oidija. Vi-
vando® preprečuje razvoj oidija 
na površini, kot tudi njegovo 
prodiranje v rastlino. Ko pride 
v rastlino se po njej premešča 
lokalsistemično. Že prvo uro po 
tretiranju ni več nevarnosti pred 
izpiranjem. Na ta način daje za-
nesljivo zaščito v deževnih ob-
dobjih. Morda najpomembnejša 
lastnost fungicida Vivando® je 
sposobnost redistribucije s plin-
sko fazo. Na ta način se poveča 
in istočasno obnovi pokritost 
površine. Ta lastnost omogoča, 
da v obliki plinaste faze prod-

re  tudi v notranjost kaberni-
kov in pozneje tudi grozdov. 
To lastnost potrjujejo poskusi, 
ko smo 14 dni po tretiranju merili 
vsebnost aktivne snovi v zraku 
okrog tretiranega grozdja. V zra-
ku smo še vedno našli aktivno 
snov iz sredstva Vivando®. Na 
ta način Vivando® omogoča 
odličnu zaščito proti oidiju v 
času, ko ta bolezen lahko nare-
di največ škode. Odpornost na 
izpiranje z dežjem in delovanje 

Sloj sredstva 
po aplikaciji

Pokanje sloja 
sredstva

zaradi rasti jagod

Premeščanje aktivne 
snovi s pomočjo 

plinske faze ščiti se 
novi prirast

v plinski fazi omogoča dolgo 
rezidualno in preventivno de-
lovanje fungicida Vivando®. 
Vivando® deluje v plinasti fazi 
– to je najboljša zaščita pred 
oidijem v kritičnem obdobju. 
Sredstvo se priporoča v inte-
griranem varstvu zaščtite in se 
dobro umešča v antirezistentno 
strategijo varstva pred oidijem.
Ni posebnih omejitev pri meša-
nju z ostalimi sredstvi, ki se upo-
rabljajo za varstvo vinske trte.

Vivando® 
Najboljši, ko je najbolj potrebno

Proti pepelovki na listu in grozdu

Preventivna uporaba in kurativen učinek

Močna vezava aktivne snovi in odpornost na izpiranje z dežjem

Delovanje v plinski fazi in neprekinjena zaščita skozi celoten razvoj jagod

Fleksibilna uporaba skozi celo vegetacijo
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Scala® /  Cantus®

Kumulus® DF

Polyram®

PERONOSPORA

PEPELOVKA 
– OIDIJ

ČRNA  
PEGAVOST

SIVA  
GROZDNA 
PLESEN

Acrobat® MZ  WG, Forum® Star, Orvego®

Cantus®

Cabrio® Top

Sercadis®, Vivando®, Collis®

Delan® Pro

+ +
+ + +

+

++Tehnologija zaščite 
vinske trte 

Začetek vegetacije in razvoj mladik Zapiranje grozda ZorenjeCvetenje
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Fenofaze rasti vinske trte in 
zaščita pred boleznimi

Začetek 
vegetacije

Mladice  
5-10 cm

Mladice  
20-25 cm

Začetek  
cvetenja Cvetenje

Prvo tretiranje vinske trte je namenjeno 
varstvu pred črno pegavostjo (Phomopsis 
viticola) in oidijem. Oidij prezimi v brstih, 
zato je prvo tretiranje potrebno izvesti v času 
odpiranja brstov s sredstvom Kumulus® DF. 
Optimalni čas zatiranja fomopsisa je, ko 
so mladice dolge 5 cm, imajo 2-3 liste. 
Fomopsis uničuje vinograd sistematsko, 
iz leta v leto bolj, zato je preventivno 
tretiranje skoraj neizbežno. Za razvoj mu 
ustreza hladno in deževno vreme. Za to 
bolezen priporočamo na začetku vegetacije 
uporabiti Delan® Pro ali Polyram® DF.

Mladice dolge od 20 - 25 
cm se že lahko okužijo z 
oidijem. V slučaju pritiska 
bolezni (spomnimo se 
leta 2014 in 2018) so 
škode lahko velike. Na 
drugi strani je to velika 
priložnost za Sercadis®, 
saj je to pravi trenutek, 
da „počistimo“ infektivni 
materijal in zatiranje 
oidija naredimo lažje.

Tretiranje na začetku 
cvetenja je skoraj 
obvezno. To je obdobje, 
ko prirast listja ni tako 
intenziven (energija rastline 
je usmerjena v cvetenje), 
vendar je v tem času trta 
bolj občutljiva na bolezni. 
Listi so nežni in tako bolj 
občutljivi za infekcijo s 
peronosporo in oidijem. 
Pred cvetenjem moramo 
posvetiti pozornost tudi 
zatiranju grozdnih sukačev. 
Sam kabernik je v tem 
času še posebej občutljiv 
na infekcijo s peronosporo. 
V tem obdobju je obvezno 
uporabiti sistemično 
sredstvo in najboljše proti 
oidiju. Poleg direktnega 
delovanja na peronosporo - 
Delan® Pro aktivira rastlini 
lastne mehanizme odpor-
nosti in pripravi rastlino za 
obrambo pred naslednjimi 
infekcijami, ne samo pred 
peronosporo. V slučaju, 
da niste prepričani, če 
pred načrtovano uporabo 
Delana® Pro ni prišlo do 
infekcije s peronosporo, 
uporabite Acrobat® MZ WG, 
z njim zaustavite začeto 
infekcijo peronospore. Vi-
vando® zagotavlja zaščito 
pred oidijem na lokalno 
sistemičen način ali s 
plinskim delovanjem. To je 
v tem obdobju pomembno, 
saj je listna masa že 
velika in plinska faza 
zagotovi dodatno zaščito.

Obdobje po cvetenju 
je tudi lahko kritično, 
če imamo v mislih 
bolezni vinske trte. 
Konec cvetenja je, ko 
odpadejo cvetne kapice, 
to pa je kritično obdobje 
za infekcije. To je tudi 
obdobje, ko razmišljamo 
o zaščiti pred botritisom. 
Scala®, na bazi 
pirimetanila, je naš izbor 
za zatiranje te bolezni. 
Zagotovimo lahko, da 
se naši fungicidi lahko 
uporabijo v vsaki fazi 
rasti vinske trte. 

Konec  
cvetenja

Formiranje 
grozda

Zapiranje  
grozda

Barvanje  
jagod Zorenje

Obdobje formiranja 
grozdnih jagod 
je obdobje, ko je 
nevarnost napada 
oidija in peronospore 
še vedno zelo velika. 
Moramo povedati, 
da infekcije listov 
z oidijem še lahko 
rešimo s skrajšanimi 
inervali med trtiranji. V 
primeru, da se bolezen 
pojavi na jagodah 
pa so rešitve zelo 
težavne. Zato – pozor!
Proti peronospori 
priporočamo uporabo 
sredstev, ki dobro 
ščitijo grozd. Takšni 
sta Forum® Star 
ali Delan® Pro.
Proti oidiju moramo 
v tem času uporabiti 
najboljše, to je 
Sercadis®, proti 
botritisu Scalo®, ki 
deluje tudi v plinasti 
fazi in prispeva 
k antirezistentni 
strategiji.

Faza formiranja 
grozdov je obdobje 
infekcij oidija, ki 
lahko povzroči veliko 
gospodarsko škodo. 
Oidij na jagodah lahko 
pozneje povzroči še 
infekcijo z botritisom.
Izmenično menjavanje 
tretiranj Sercadis® – 
Vivando®, ob dodatku 
Kumulusa® DF daje 
zanesljivo zaščito 
pred oidijem. Praksa 
je pokazala, da so v 
tem obdoju sredstva 
na  osnovi triazolov 
neuspešna.
Proti peronospori je 
potrebno še naprej 
uporabljati fungicide, 
ki se dobro vežejo v 
voščeni sloj in zaščitijo 
grozd pred vdorom 
peronospore. Takšna 
sta Orvega® in Delan® 
Pro, kot tudi alternativa 
Forum® Star.

Faza zapiranja grozdov, 
ko se jagode zbijajo, je 
nevarnost za okužbo 
s botritisom in še 
vedno oidijem. Collis® 
deluje na oidij in 
dodatno na botritis.  
Delan® Pro ali Acrobat  
MZ WG  je naše 
priporočilo za zatiranje 
peronospore v tem 
obdobju.

Obdobje, ko jagode 
začnejo spreminjati 
barvo, je obdobje 
občutljivosti na 
botritis. Takrat 
je tudi še zadnja 
možnost, da se 
staro listje še okuži 
s peronosporo in 
oidijem. Cantus, 
uporabljen v tej fazi 
zaščiti pred botritisem, 
če se uporabi samo v 
coni grozdja, tretiranje
cele rastline pa je 
zaščita tudi pred 
oidijem. Cantus® 
je edini fungicid, 
ki zatira botritis in 
oidij istočasno.
Proti peronospori 
uporabite Orvego®, 
Acrobat® MZ WG 
ali Forum® Star. 

V fazi zorenja je 
potrebno zaščititi novo 
listje pred peronosporo, 
priporočamo Cabrio® 
Top, za oidij uporabimo 
Kumulus® DF. 
Cabrio® Top, zaradi 
aktivne snovi 
piraklostrobin, 
poveča otpornost 
rastline na napad
fitoplazme, ki jo 
prenašajo insekti 
iz skupine Cicadae 
(škržati) in zaščiti 
rastline pred 
peronosporo in oidijem. 
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Peronospora 
(Plasmopara viticola)
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Peronospora je najbolj raziskana bolezen vinske trte. Bolezen 
povzroča gliva Plasmopara viticola. Gliva prezimi v obliki oospor 
v odpadlem listju, za okužbo so potrebni naslednji pogoji:

j 2-3 dni s srednjo dnevno temperaturo najmanj 11°C

j Okuženo listje v vinogradu

j Nekaj deževnih dni (2-3) z najmanj 10 mm padavin

Poenostavljeno, pogoji za primarno infekcij se 
najpogosteje opisujejo s „3x10“. To pomeni, da je 
potrebno najmanj 10 mm padavin, dnevna temperatura 
najmanj nad 10°C in dolžina mladic najmanj 10 cm.

Prva primarna okužba sama po sebi ni nevarnost, je pa 
signal, da nas čakajo sekundarne okužbe, ki pa so nevarne. 
Za sekundarno okužbo je dovolj, da je list vlažen in da je 
temperatura najmanj 12°C ter da list ni zaščiten s fungicidom.

To seveda ne smemo dovoliti. Paleta BASF 
sredstev za vinogradništvo je kompletna, to 
velja tudi za zaščito pred peronosporo.

Peronospora na grozdu

Delan® Pro  
3 l/ha

j Edinstvena in učinkovita rešitev 
za zatiranje peronospore 
vinske trte v vseh razmerah

j Močno orodje v borbi proti 
fomopsisu in črni grozdni gnilobi

j Preventivno delovanje in  
jačanje naravne otpornosti 

j Popoln sistemik

Acrobat® MZ WG  
2,5 kg/ha

j Lokalno sistemično in 
preventivno delovanje

j Prekine infekcijo v nastajanju
j Izreden v preventivi

Forum® Star 
1,6 kg/ha

j Dolgotrajna zaščita
j Dodatno delovanje na botritis
j Standard v vinski trti

Polyram® DF  
2,4 kg/ha

j Formulacija z dodanim cinkom bolje 
od bakra povečuje zdravstvje rastline

j Lahko topne granule omogočajo 
dobro topnost in mešanje

j Boljši toksikološki profil v primerjavi  
z ostalimi ditiokarbamati (mankozeb)

Cabrio® Top  
2 kg/ha

j Proti peronospori in oidiju (combo)
j Pomaga v borbi s fitoplazmo
j Vrhunska preventivna zaščita

Orvego®  
0,8 l/ha

j Edinstveno delovanje proti 
peronospori na listih in grozdih

j Ustavi razvoj bolezni tudi ko, 
je ta že prisotna - kurativa

j Boljša pokrovnost tudi v 
rosnih razmerah

j Najboljša zaščita jagod in 
zanesljivega pridelka

Kompletna paleta sredstev za  
zatiranje peronospore vinske trte.  
Popolna zaščita v teku cele sezone. 

Začetek vegetacije Mladice 5-10 cm Mladice 20-25 cm Začetek cvetenja Cvetenje Konec cvetenja Formiranje grozda Zapiranje grozda Barvanje jagod Zorenje

* DITIOKARBAMAT!
Pripravke, ki vsebujejo samo 

aktivno snov mankozeb, 
metiram ali propineb smemo 

SKUPAJ uporabiti največ 
2-krat v rastni dobi.

Delan® Pro

Orvego® 

Acrobat® MZ

Forum® Star

Cabrio® Top

Polyram®*
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Aktivna snov Kalijevi fosfonati + ditianon

Formulacija 561,2 + 125 g a.s./l SC

Bolezni Peronospora (Plasmopara 
viticola), črna grozdna gniloba 
(Guinardia bidwellii), črna 
pegavost (Phompsis viticola)

Kultura Vinske sorte grozdja

Doza 3 l/ha

Interval med tretiranji 10 – 14 dni

Karenca 42 dni

Št. tretiranj Max. 4x

Fomopsis Črna grozdna gniloba

Delan® Pro uporabljamo pre-
ventivno, takrat deluje najboljše. 
Dva ali tri zaporedna tretiranja  
omogočijo jačanje naravne 
odpornosti. Pomembno je, da 
Delan® Pro dodatno deluje na 
pomembne bolezni vinske trte: 
fomopsis (Phomopsis viticola) 
in črno gnilobo lista (Guignardia 
bidwelii). Kombinacija Delan® 
Pro + Sercadis®, ob zatiranju 
najpomembnejših bolezni, pe-
ronospore in oidija, omogoča 
najboljšo zaščito tudi proti črni 
grozdni gnilobi. 
Delan® Pro je idealna kombi-
nacija sistemika, to je fosforna 
kislina in močnega preventivca 

– ditianona. Fosforna kislina 
je edinstvena, v rastlini se širi 
navzgor in navzdol, kot popoln 
sistemik. V fazah intenzivne 
rasti mladic uspešno ščiti novi 
prirast. Ditianon je preventivni 
fungicid, ki se močno veže v 
voščeni sloj in odlično ščiti list 
in grozd. Odpornost na izpira-
nje z dežjem je pri Delan® Pro 
dobra, to omogoči dodatek 
regulacije kislosti. Znižanjem pH 
vrednosti se zmanjša topnost 
aktivne snovi Ditianon, zato je 
Delan® Pro izredno obstojen na 
listu. Ta lastnost je dobrodošla 
ob nenadnih plohah, ko ni po-
trebno ponoviti tretiranja.

Delan® Pro
Edinstven kot 
vaše vino
Delan® Pro je fungicid ki 
se uporablja za zatiranje 
peronospore vinske trte. Deluje 
sistemično in preventivno. 
Kalijevi fosfonati, njegova aktivna 
snov - fosforna kislina je popoln 
sistemik, z nekaterimi kurativnimi 
znaki, na drugi strani ditianon 
deluje na več organov celice 
glive, govorimo o „multisite“ 
delovanju. Takšen način 
delovanja je za preprečevanje 
nastanka rezistence najboljši.

na vosku

v vosku

v listih

Delan® Pro omogoča zanesljivo 
zaščito trte zaradi izrednega 
delovanja na najpomembnejše 
faze v ciklusu razvoja 
peronospore.
Njegov učinek je boljši zahvaljujoč 
dodatnemu regulatorju kislosti. 
Z zniževanjem pH vrednosti se 
zmanjšuje topnost ditianona, zato 
je Delan® Pro izredno obstojen 
na listu. Ta prednost je posebej 
izrazita kadar prihaja do nenednih 
neviht, ki pa fungicida ne bodo 
izprale.
Rezultati učinka fungicida 
Delan® Pro presegajo vrhunske 
konkurente na tržišču.
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Acrobat® MZ WG
Acrobat® MZ WG je že leta standardni 
izbor vinogradnikov ko je vprašenje 
zaščita pred peronosporo. 
Dimetomorf je lokosistemik, ki ga že 
v eni uri po tretiranju dež ne bo izpral. 
Dopolnjen z mankozebom, kontaktnim 
fungicidom s širokim spektrom delovanja, 
zagotavlja zaščito tudi v času najbolj 
kritičnih proizvodnih razmer. Acrobat® 
MZ WG enako ščiti list z obeh strani 
ter tudi novi prirast, znano pa je 
tudi njegovo kurativno delovanje. 

Cabrio® Top 
Cabrio® Top je fungicid prilagodljiv glede 
uporabe, posebno v poletnih mesecih.

Odvisno od pogojev za razvoj bolezni se 
lahko uporabi samostojno ali s partnerskim 
proizvodom, ki poveča zaščito pred 

Forum® Star
Forum® Star je tradicionalno nepogrešljiv 
fungicid za zaščito pred peronosporo v 
najobčutljivejši fazi, v času cvetenja.
Njegova uporaba sovpada z idealnimi 
pogoji za pojav okužb, v obdobjih 
izmenjave dežja in sonca ter pri zmernih 
temperaturah. Prednosti pripravka 
Forum® Star, brez katerega ni dobre 
zaščite vinograda, izvirajo iz odlične 
kombinacije aktivnih snovi dimetomorf 
in folpet. Poleg peronospore ima 
pripravek stransko delovanje še na sivo 
plesen, tako ima njegova uporaba v 
času cvetenja dvojni učinek.

Orvego®

Orvego® je fungicid velike moči, namjenjen 
zatiranju peronospore (Plasmopara viticola) 
v najtežjih pogojih. Je lokalni sistemik 
z kurativnim delovanjem, vendar ga je 
potrebno uporabljati preventivno, če je le 
mogoče. Lipofilne lastnosti aktivne snovi 
Initium sredstva Orvego® omogočijo, 
da se aktivna snov trdno veže v voščeni 
sloj grozdnih jagod in tako zagotavlja 
zanesljivo zaščito grozdja pred 
napadom peronospore. Zaradi tega je 
Orvego® med najmočnejšimi fungicidi za 
zatiranje peronospore vinske trte. 

Polyram® DF
Polyram® DF je preventivni fungicid 
za zatiranje peronospore vinske trte. 
Poleg aktivne snovi metiram vsebuje 
še 4.4% cinka (Zn). Cink je eden od 
ključnih elementov v procesu fotosinteze.  
Polyram® DF kot FFS daje rastlini 
potrebno količino cinka, listje je zaradi 
povečane fotosinteze bolj zeleno in 
zdravo, s tem pa se poveča odpornost 
na bolezni. Polyram® DF se odlično 
veže za površino listov in jagod, to mu 
zagotavljajo dodatki v formulaciji kot 
tudi zelo majhni delci aktivne snovi.Gibanje piraklostrobina 

po nanosu na list

peronosporo in pepelovko. Vse svoje prednosti 
najbolje pokaže, če se uporabi preventivno. 
Poleg fungicidnega ima močno izraženo tudi 
fiziološko delovanje, tako da zmanjšuje stres 
trte izzvan z nizkimi temperaturami, sušo in 
točo ali v primeru simptomov fitoplazem.

Cabrio® Top - en fungicid, več rešitev!

Pod vplivom rose se sredstvo ne izpere, 
ampak se dodatno razporedi po rastlini, 
tretirana površina se poveča. Tako se 
učinkovitost še izboljša, to Orvego® dela 
edinstven. Ta lastnost omogoča uporabo 
manj vode za tretiranje in deluje tudi takrat, 
ko je pojav rose že dovolj za širjenje bolezni.

Po tretiranju ne pušča vidnih madežev 
na plodovih. Uporabljen za zatiranje 
peronospore dodatno deluje tudi na 
fomopsis (Phomopsis viticiola) in črno 
grozdno gnilobo (Guignardia bidwellii).  
Za ti dve bolezni je v svetu tudi registriran.

®
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Siva plesen vinske trte  
(Botrytis cinerea) 
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Kdaj je vinska trta najbolj občutljiva za infekcijo 
s sivo grozdno plesnijo in kdaj jo je potrebno 
zatirati?

j Na odpadlih cvetnih kapicah (odmrli ra-
stlinski deli) se začne saprofitna faza sive 
grozdne plesni. Nikoli ne vemo, kdaj se lahko 
pojavijo simptomi bolezni. Tretiranje je najbolje, 
odvisno od vremenskih pogojev, narediti čim prej 
v fazi, ko je 5-10% cvetnih kapic odpadlo. To je 
čas za prvo tretiranje sive grozdne plesni. 

j Zapiranje grozdov je zelo občutljiva faza 
za zatiranje sive grozdne plesni. V tej fazi se 
začnejo grozdne jagode dotikati in v primeru po-
škodb (celo po močnem dežju) se odprejo vrata 
za okužbo s plesnijo. Posebno so občutljive bele 
sorte z zbitim grozdom (Renski rizling, Souvig-
non, Chardonay itd.), to je čas drugega tretiranja 
proti botritisu. 

j V začetku spreminjanja barve grozdnih ja-
god se začne spreminjat tudi biokemijska sesta-
va grozdja, zato postaja bolj občutljivo na infek-
cijo z botritisom. Takrat je čas za tretje in zadnje 
tretiranje.

Razvoju bolezni ustreza deževno vreme, kot tudi po-
škodbe na grozdju od oidija, insektov ali toče.

Cantus® 

zatira tudi 
kislo grozdno 

gnilobo

Scala®  
2 l/ha

j Scala® je fungicid na osnovi 
pirimetanila namenjen 
zatiranju sive plesni

j Poleg kontaktnega ima tudi 
translaminarno delovanje 
in kar je najpomembnejše 
deluje tudi parno ter zanesljivo 
ščiti  v času zapiranja 
grozda in barvanja jagod   

j Ne vpliva na okus vina 
in proces vrenja

j Zelo ugoden ekotoksikološki 
profil, priporočljiv za 
integrirano pridelavo

Cantus®  
1,2 kg/ha 

j Fungicid z dvoletnim  
učinkom

j Fungicid, ki ščiti grozdje 
pred povzročitelji sive 
plesni in pepelovke ter nudi 
učinkovito zaščito pred 
povzročitelji kisle gnilobe

j Cantus® je edinstevn še po 
nečem. Potrjeno je namreč, 
da uporaba fungicida v fazi 
barvanja jagod ali malo 
kasneje z namenom varstva 
pred sivo plesnijo, vpliva na 
zakasneli pojav pepelovke v 
naslednji sezoni. Popolnoma 
pa preprečuje pojav “belih 
mladic” v začetku naslednje 
vegetacije. Učinek je tako 
pravzaprav dvoleten.

Najboljši sredstvi za zatiranje sive grozdne 
plesni, inovativne in preverjene rešitve,
brez vpliva na vrenje in okus vina.

Siva 
grozdna 

plesen

Začetek vegetacije Mladice 5-10 cm Mladice 20-25 cm Začetek cvetenja Cvetenje Konec cvetenja Formiranje grozda Zapiranje grozda Barvanje jagod Zorenje

Scala® Cantus®
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+ Agro tim

BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska cesta 165

1000 Ljubljana, Slovenija
T +386 (0)1 589 75 00
F +386 (0)1 568 55 56

www.agro.basf.si  
® - zaščiteno ime podjetja  
BASF We create chemistry

Pravilen vrstni red  
mešanja sredstev
Pri mešanju sredstev za varstvo rastlin se mora 
upoštevati vrstni red dodajanja formulacij v rezervoar 
škropilnice. V nadaljevanju se nahaja navodilo kako 
pravilno pripraviti škropilno brozgo.

A
1. Vodotopne vrečke
2. Trda gnojila
3. Formulacije WG, SG, SP in WP

 
Trde snovi (granulati)

C  
Že raztopljene aktivne snovi

5. Formulacije SL
6. Pomožne snovi v formulaciji (izjema je AHL)
7. Formulacije EW in EC
8. Tekoča gnojila 

B  
Trdi delci v tekočini 

4. formulacije SC, CS in SE

Katalog je informativnega pomena.

® - registriran zaščitni znak BASF.

Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno.
Pred uporabo obvezno preberite navodilo za uporabo.

Tel.: +381 11 3093 408
sandra.lausevic@basf.com

REGIJSKA VODJA PRODAJE

SANDRA LAUŠEVIĆ

Tel.: +381 11 3093 438
andrija.lilic@basf.com

REGIJSKI VODJA TRŽENJA

ANDRIJA LILIĆ

Tel.: +386 30 708 881
simon.ograjsek@partners.basf.com

PRODAJNI PREDSTAVNIK

SIMON OGRAJŠEK

Tel.: +381 63 309 491
anamarija.masic@basf.com

TRŽENJE SEGMENTA SADJARSTVO, 
 VINOGRADNIŠTVO IN ZELENJADARSTVO

ANAMARIJA MAŠIĆ

Tel.: +386 30 643 266
branko.zupancic@basf.com

VODJA PRODAJE KLJUČNIM KUPCEM 
SLOVENIJA

BRANKO ZUPANČIČ

Tel.: +385 98 244 020
jadranka.aleksic@basf.com

TEHNIČNI VODJA ODDELKA

JADRANKA ALEKSIĆ

BASF Croatia d.o.o. 
Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb  
tel.: 01 60 00 020 | fax: 01 60 00 090 
www.agro.basf.hr   
      BASFAgriculturalSolutionsHR 
® - Registrirani zaštićeni znak tvrtke BASF SE 

Tel.: +381 11 3093 438
andrija.lilic@basf.com

Tel.: +385 99 600 00 48
ante.rogic@basf.com

MARKETING MANAGER
APEE/AREA WEST 

ANDRIJA LILIĆ

SALES & KEY ACCOUNT MANAGER 
CROATIA

ANTE ROGIĆ

Tel.: +381 11 3093 429
anamarija.masic@basf.com

SPECIALITY CROP MANAGER
APEE/AREA WEST

ANAMARIJA MAŠIĆ

Tel.: +381 11 3093 408
sandra.lausevic@basf.com

TECHNICAL MANAGER
CRO/SLO/BIH

JADRANKA ALEKSIĆ

Tel.: +385 98 244 020
jadranka.aleksic@partners.basf.com

edipast@gmail.com

SALES REPRESENTATIVE
(KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKA, MEĐIMURSKA, 
ZAGREBAČKA, GRAD ZAGREB, KRAPINSKO-
ZAGORSKA, KARLOVAČKA, BJELOVARSKO-

BILOGORSKA, VARAŽDINSKA)
 

ROBERT BAČAJ

Tel.: +385 98 481 435
robert.bacaj@basf.com

SALES REPRESENTATIVE
 (OSJEČKO-BARANJSKA, 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA)

IVAN NAIMAREVIĆ

Tel.: + 385 99 60 000 20
ivan.naimarevic@partners.basf.com

SALES MANAGER 
APEE/AREA WEST

SANDRA LAUŠEVIĆ

 PROMOTOR

EDI PASTROVICCHIO

Tel.: +385 91 5723 289

 SALES REPRESENTATIVE
(BRODSKO-POSAVSKA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA, 

POŽEŠKO-SLAVONSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA)

MARTIN ANDROŠEVIĆ

Tel.: +385 99 4818 505
martin.androsevic@basf.com

Podaci objavljeni u ovoj publikaciji 
bazirani su na našem dosadašnjem 

znanju i iskustvu. Publikacija je 
savjetodavnog karaktera. Prije uporabe 

sredstava za zaštitu bilja obavezno 
pročitajte uputu za uporabu.    

Tel.: +385 98 462 613
alma.udovcic@basf.com

TRŽENJE SEGMENTA POLJŠČINE

ALMA UDOVČIĆ

Tel.: +386 1 5897 512
klementina.homsak@basf.com

LOGISTIKA IN PODPORA STRANKAM

KLEMENTINA HOMŠAK
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Vsi podatki in nasveti so 
informativnega značaja. 

Morebitne napake pri pripravi 
in tisku niso izključene. 

Fitofarmacevtska sredstva 
uporabljajte varno. Pred vsako 

uporabo preberite etiketo in 
informacije o proizvodu.  

® = zaščiteno ime podjetja 
BASF We create chemistry

BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska cesta 165

1000 Ljubljana, Slovenija
T +386 (0)1 589 75 00
F +386 (0)1 568 55 56

www.agro.basf.si




