Strokovne naloge v vinogradništvu

Prispevek št. 3/2018

Dan odprtih vrat Selekcijsko trsničarskega središča Vrhpolje
Andreja Škvarč, Ivan Žežlina, Matej Vrčon, KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

V sklopu dneva odprtih vrat 22. 8. 2018 smo pripravili voden ogled matičnega vinograda posajenega s slovenskimi
kloni, ogled tehnološkega poskusa na sorti malvazija, ogled kolekcijskega vinograda na Pouzelcah posajenega s starimi
primorskimi sortami, kloni rumenega muškata, klonskimi kandidati sort malvazija, refošk, tokaj, laški rizling, merlot,
vitovska grganja in cipro ter s tolerantnimi sortami.
Pripravili smo razstavo in degustacijo namiznih sort grozdja in degustacijo vin pridelanih v Selekcijsko trsničarskem
središču Vrhpolje: 9 vzorcev klonskih kandidatov malvazija , 5 vzorcev tolerantnih sort in vina starih sort.
V vinogradu smo posebno pozornost namenili boleznim lesa vinske trte in prikazali nekaj inovativnih in manj
običajnih ukrepov zdravljenja obolelih trt.

Mehansko odstranjevanje nekrotičnega in trhlega dela debla
Potrebujemo manjšo motorno žago za
obsežno sanacijo trte in odstranjevanje
in čiščenje trohnobe. Običajno se
nekroze pojavijo pod večjimi ranami
ali na odmrlem delu trte in na tem
mestu
pričnemo
s
čiščenjem.
Zarežemo v deblo obolele trte, ga
postopoma čistimo in odstranjujemo
oboleli del. Deblo pustimo izvotljeno
in odprto. Paziti je potrebno, da se
ohrani funkcionalni del debla. Ukrep
lahko poimenujemo dendrokirurgija
oz. dendrokirurški poseg. Delo je
zamudno in lahko ga izvajamo skozi
celo leto, vendar le v suhem vremenu.
V letu 2017 smo prvič na tak način očistili 6 trt, v letošnjem letu so vse, razen ene trte, brez znakov obolenja. Seveda je
potrebno počakati in opraviti čiščenja pri večjem številu in pri različnih sortah.

Vbrizgavanje vodikovega peroksida
Vodikov peroksid - H2O2 uporabljajo v
različnih koncentracijah v razne namene,
priznan je kot varno antimikrobno sredstvo.
Nastaja tudi v živih organizmih, kot
odgovor na stres in poškodbe. Preizkušajo
ga v vinogradih za obvladovanje bolezni
lesa in v številnih primerih se kaže, da si
obolele trte opomorejo. Delovanje H2O2 in
njegova učinkovitost nista znanstveno
dokazana in sredstvo ni registrirano za
vinsko trto.
Najprimernejši čas za
vbrizgavanje je takoj, ko se pojavijo prvi
znaki obolenja. Potrebujemo vrtalni stroj,
lesni sveder debeline 8-10 mm in v zdrav
del debla vinske trte, najbolje tik pod glavo
oz. pod šparonom zvrtamo luknjo dolžine
6-8 cm. Z brizgalko v luknjo počasi
vbrizgamo 3-4 ml 10 % H2O2 .
Vodikov peroksid smo v nekaj obolelih trt vbrizgavali že konec julija in v nekaj preostalih obolelih avgusta letos.
Izgleda, da so si trte opomogle, simptomi bolezni so se zmanjšali, potrebna pa bodo opazovanja v naslednjih letih.

Vse dodatne informacije dobite pri avtorjih prispevka in v vinogradih STS Vrhpolje !

