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Ameriški škržat, zlata trsna rumenica
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Okuženo območje 2022



Zatiranje škržata v letu 2022

V vinogradih za pridelavo grozdja v razmejenih območjih je v rastni dobi obvezno
opraviti:

- Dve tretiranji v okuženih območjih v jugovzhodni Sloveniji in v severovzhodni
Sloveniji, razen, če vinogradnik po opravljenem prvem tretiranju spremlja ulov
ameriškega škržatka v skladu s prilogo 1 in izkazuje, da so ulovljeni manj kot 4
škržatki na ploščo na teden. V takem primeru drugega tretiranja ni treba opraviti.

- Najmanj eno tretiranje v varovalnih pasovih v jugovzhodni Sloveniji in v
severovzhodni Sloveniji. Priporoča se, da vinogradnik sam spremlja ulov ameriškega
škržatka v skladu s prilogo 1. Če se ulovijo 4 škržatki ali več na ploščo na teden,
opravi tudi drugo tretiranje.

- Najmanj eno tretiranje v celotnem razmejenem območju v zahodni Sloveniji.
Priporoča se, da vinogradnik sam spremlja ulov ameriškega škržatka v skladu s
prilogo 1. Če se ulovijo 4 škržatki ali več na ploščo na teden, opravi tudi drugo
tretiranje.

- Ne glede na zgoraj navedeno so v ekološki pridelavi v razmejenem območju
obvezna najmanj 3 tretiranja.



Uporaba lepljivih plošč



Ameriški škržat-zatiranje

Pripravek Aktivna snov Odmerek/ha

Število 
dovoljenih 
tretiranj na

rastno dobo

Karenca
(št. dni)

Datum 
veljavnosti

Mospilan 20 SG1 acetamiprid 0,375 kg/ha eno 42 1.5.-31.8.2022

Sivanto prime flupiradifuron 0,5 l/ha eno 14 9.12.2025

Movento SC 100 spirotetramat 0,7 l/ha dve 14 30.4.2025

Decis 2,5 EC4 deltametrin 0,5 l/ha eno5
dve6 14 31.10.2023

Flora verde piretrin 1,6 l/ha tri 3 31.8.2023

Biotip floral piretrin 1,6 l/ha tri 3 31.8.2023



Ameriški škržat-zatiranje

Tretiranje / 
Okvirni termin

Fenološka faza 
razvoja trte

Razvojni stadij 
ameriškega 

škržatka
Pripravek Opombe

1. tretiranje:
sredina junija do 

konca junija

Po končanem 
cvetenju
BBCH 69

Ličinke L1– L3
(2-4 tedne po 

začetku izleganja)

Mospilan 20 SG ali
Sivanto prime ali 
Movento SC 100

Po končanem cvetenju 
vinske trte!

Pripravki Mospilan 20 SG, 
Sivanto prime in Movento 
SC 100 imajo sistemično 

delovanje.

Sredstva Mospilan 20 SG, 
Sivanto prime lahko v eni 
rastni dobi uporabimo le 

enkrat.

2. tretiranje:
običajno 3 tedne po 
1. tretiranju (do 15. 

julija)

BBCH
od 71 dalje

Ličinke L2 do L5, prvi 
odrasli škržatki

Sivanto prime ali
Movento SC 100 ali

Decis 2,5 EC

Prednost dajemo pripravku 
Sivanto prime, če ga nismo 

uporabili pri prvem 
tretiranju, ali Movento SC 

100. Pripravek Decis 2,5 EC 
lahko uporabimo samo 

enkrat v rastni dobi.

Drugo tretiranje opravimo, 
če so na rumeno lepljivo 

ploščo ulovljeni 4 škržatki ali 
več na teden.



Ameriški škržat-zatiranje

Tretiranje / 
Okvirni termin

Fenološka faza 
razvoja trte

Razvojni stadij 
ameriškega 

škržatka
Pripravek Opombe

1. tretiranje:
sredina junija do 

konca junija

Po končanem 
cvetenju
BBCH 69

Ličinke L1– L3
(2-4 tedne po 

začetku izleganja)

Flora verde ali
Biotip floral

Po končanem 
cvetenju vinske 

trte!

2. tretiranje: 7 dni 
po 1. tretiranju BBCH od 71 dalje

Ličinke L2 do L5, 
prvi odrasli 

škržatki

Flora verde ali
Biotip floral

Pripravka Flora 
verde in Biotip 

floral sta 
registrirana tudi 
proti grozdnim 

sukačem.
3. tretiranje: 7 dni 

po 2. tretiranju BBCH od 71 dalje
Ličinke L2 do L5, 

prvi odrasli 
škržatki

Flora verde ali
Biotip floral



Marmorirana smrdljivka

Vir: Kgzs-Zavod Nova Gorica
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Marmorirana smrdljivka

Vir: Kgzs-Zavod Nova Gorica



Marmorirana smrdljivka

Vir: Kgzs-Zavod Nova Gorica



Plodova vinska Mušica 
Sadne vrste



Prihodnost pridelave


