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V letu 2016 in 2017 smo v dveh vinogradih v belokranjskem vinorodnem okolišu
spremljali prisotnost treh vrst škodljivih organizmov na žlahtni vinski trti (Vitis
vinifera L.), in sicer križastega grozdnega sukača (Lobesia botrana [Denis &
Schiffermüller]), pasastega grozdnega sukača (Eupoecilia ambiguella Hübner) in
ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus Ball). Poskus smo opravljali na sortah
'Modra frankinja' in 'Žametovka'. Za spremljanje številčnosti metuljev grozdnih
sukačev smo uporabili feromonske vabe. Število osebkov ameriškega škržatka smo
beležili na rumenih lepljivih ploščah. V letu 2016 je bilo največ škržatkov v
obdobju med 27. junijem in 24. julijem oziroma 5. in 11. septembrom. V
naslednjem letu pa med 31. julijem in 6. avgustom. Leta 2017 (356 osebkov) se je
na lepljive plošče ujelo 5,4 % več škržatov kot v predhodnem letu (337 osebkov).
Pri križastem sukaču je bil v letu 2016 najbolj številčen drugi rod (22 metuljev/dan)
v zadnjem tednu maja. V naslednjem letu pa prvi rod (62 metuljev/dan) med 17. in
23. aprilom. V letu 2017 (5100 metuljev) je bilo križastih sukačev za 22,3 % več
kot v predhodnem letu (3962 metuljev). Pri pasastem sukaču je bil v obeh letih
najbolj številčen drugi rod (4. do 10. julij 2016 - 4 metulji/teden oziroma 26. junij
do 2 julij 2017 - 10 metuljev/teden). V letu 2017 se je na vabe ujelo za 65,1 % več
metuljev pasastega sukača kot v letu 2016. Kar 99 % vseh ujetih metuljev na vabe
so bili križasti grozdni sukači. V naši raziskavi smo ugotovili tudi, da v vinorodnem
okolišu Bela krajina križasti grozdni sukač razvije letno tri rodove. Pasasti sukač
razvije letno dva rodova in ameriški škržat en rod. Pridobljeni podatki, bodo v
pomoč belokranjskim vinogradnikom, saj se bodo lažje odločali za optimalni čas
zatiranja.
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In the years of 2016 and 2017 the presence of three pests on grapevine (Vitis
vinifera L.) European grapevine moth (Lobesia botrana [Denis & Schiffermüller]),
European grape berry moth (Eupoecilia ambiguella Hübner) and American
grapevine leafhopper (Scaphoideus titanus Ball) were monitored in two vineyards
located in Bela krajina winegrowing district. The research included grape varieties
'Modra frankinja' and 'Žametovka'. The number of moths was monitored by
pheromone baits. The number of the leafhopper was monitored using yellow sticky
traps. In 2016 the highest number of the leafhopper was recorded from June 27th to
July 24th and from September 5th to September 11th. In the following year the
highest number was recorded from July 31st to August 6th. In 2017 (356 specimens)
percentage of the leafhopper fallen into a trap was 5.4 % higher than in the previous
year (337 specimens). In the last week of May 2016 2nd generation of the grapevine
moth was the most numbered generation that year (22 butterflies per day). And 1 st
generation (62 butterflies per day) in the following year from April 17th to April
23rd. In 2017 (2100 butteflies) the percentage of the grapevine moth was 22.3 %
higher than in the previous year (3962 butterflies). In 2016 and 2017 the highest
number of grape berry moth was in 2nd generation (from June 4th to July 10th 2016 –
4 butterflies per week and from June 26th to July 2nd 2017 – 10 butterflies per
week). In 2017 65.1 % more of the grape berry moth fell in to a trap than in 2016.
99 % of all trapped butterfies were grapevine moths. The results suggest that there
are three generations of the grapevine moth, two generations of the grape berry
moth and one generation of the leafhopper per year in Bela krajina winegrowing
district. Considering the results of this research the winegrowers in Bela krajina
will easier determine the optimal time for the repression of both moths and the
leafhopper.
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI
EU

Evropska Unija
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1

UVOD

1.1

POVOD ZA DELO

Za vinorodni okoliš Bela krajina bi lahko rekli, da je prepogosto spregledan, v senci bolj
opevanih Goriških brd, Istre, Krasa, Vipavske doline in Štajerske, a si tega ne zasluži.
Čeprav je po površini vinogradov naš najmanjši vinorodni okoliš, ponuja bogato vinsko
tradicijo. Že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja je KZ Metlika pridelala prvo rose in
ledeno vino na območju tedanje Jugoslavije. Poleg vin portugalka in modra frankinja ter
Metliške črnine PTP oziroma Belokranjca PTP, ki sta v letu 2008 pridobila oznako
priznanega tradicionalnega poimenovanja (PTP), pa je ta okoliš vse bolj prepoznan po
predikatnih vinih (O vinu, 2018).
Da bi še naprej pridelovali vina vrhunske kakovosti, moramo že v vinogradu poskrbeti, da
izpolnimo vse pogoje, ki jih zahteva žlahtna vinska trta (Vitis vinifera L.). Eden od teh
pogojev je tudi ustrezno in čim bolj učinkovito varstvo zoper škodljivce in bolezni. V
magistrski nalogi se bomo posvetili trem gospodarsko pomembnim škodljivcem vinske
trte.
Grozdna sukača, križasti grozdni sukač (Lobesia botrana [Denis & Schiffermüller]) in
pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella Hübner) sta že dolgo znana škodljivca
vinske trte (Vitis vinifera L.). Oba metulja sodita v skupino zavijačev oziroma sukačev in
se v slovenskih vinogradih pojavljata skoraj istočasno, s tem da v različnih območjih bolj
ali manj prevladuje ena izmed vrst. Škodljivi sta predvsem prva in druga generacija.
Samice prvega rodu odlagajo jajčeca na kabernike. Ličinke zapredejo več cvetov skupaj in
jih v takšnem pajčevinastem zapredku objedajo. Samice drugega rodu odlagajo jajčeca na
jagode. Ličinke tega rodu se zavrtajo v jagodo. Zaradi poškodb grozdnih jagod, se značilno
poveča okužba grozdov s sivo grozdno plesnijo (Botrytis cinerea Pers.). Značilen vpliv
grozdnih sukačev na razvoj sive plesni je poglavitni vzrok, da moramo te škodljivce
zatirati (Vršič in Lešnik, 2005).
Vse večje pozornosti pa je v zadnjih letih deležen ameriški škržatek (Scaphoideus titanus
Ball). Gre za škodljivca vinske trte, ki je znan predvsem kot glavni prenašalec fitoplazme
Grapevine flavescence dorée (FD), ki povzroča karantensko bolezen trte - zlato trsno
rumenico. Fitoplazmo (FD) prenaša na perzistenten način s trte na trto. Zlata trsna
rumenica povzroča veliko gospodarsko škodo zlasti pri pridelavi grozdja. Ameriški
škržatek živi predvsem na trti, hrani se z rastlinskim sokom in letno razvije en rod (Riolo
in sod., 2014).
V Sloveniji in drugod po svetu je bilo narejenih že mnogo raziskav glede številčnosti
posameznega škodljivca v vinogradih. Za vinorodni okoliš Bela krajina pa podatkov o
zastopanosti posameznega škodljivega organizma primanjkuje oziroma so le ti zastareli.
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Zato smo se odločili, da bomo v dveh zaporednih letih v dveh belokranjskih vinogradih
spremljali številčnost osebkov zgoraj omenjenih škodljivcev.
1.2

CILJ RAZISKAVE

Namen raziskave je bil spremljanje populacijske dinamike treh gospodarsko pomembnih
škodljivcev vinske trte v letih 2016 in 2017. V vinorodnem okolišu Bela krajina (dva
vinograda) smo s feromonskimi vabami spremljali številčnost križastega in pasastega
grozdnega sukača, medtem ko ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami.
1.3

DELOVNA HIPOTEZA

S poskusom smo želeli ugotoviti, (1) koliko rodov bodo imele vse tri vrste škodljivih
žuželk v obdobju od zgodnje pomladi do jeseni; (2) katera od treh vrst se številčneje
pojavlja v vinorodnem okolišu Bela krajina; (3) v katerem letu je bila številčnost osebkov
določene vrste bolj množična; (4) ponovno potrditi prisotnost grozdnih sukačev in
ameriškega škržatka.
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2

PREGLED OBJAV

2.1

SLOVENSKO VINOGRADNIŠTVO IN VINO

Po podatkih iz leta 2015, se je v Sloveniji ukvarjalo z vinogradništvom 30.210
pridelovalcev, kar je za slabih 20 % več kot v letu 2009. Vinogradniki so obdelovali okoli
15.700 hektarjev površin. V letu 2009 je bilo glede na površino, 4 % več vinogradov v
primerjavi z letom 2015 (Plešivčnik, 2017).
Slovenija je razdeljena na tri vinorodne dežele, in sicer Podravje, Primorska in Posavje.
Vinorodne dežele se delijo naprej na devet vinorodnih okolišev. Največ vinogradov
najdemo v vinorodni deželi Podravje (več kot 40 %). V tej vinorodni deželi je skoraj 93 %
vseh vinogradov zasajenih z belimi sortami, najbolj pomembne so 'Laški rizling',
'Sauvignon', 'Renski rizling' in 'Chardonnay'. Vinorodni okoliš Štajerska Slovenija je s
svojimi 6000 ha največji slovenski okoliš v kateremu je zasajena vinska trta. Druga po
velikosti je vinorodna dežela Primorska, ki je razdeljena na štiri vinorodne okoliše, in sicer
Vipavska dolina, Goriška brda, Slovenska Istra in Kras. Sortiment (bele in rdeče sorte) je
skoraj enakomerno razdeljen. V vinogradih, kjer so zasajene rdeče sorte je kar 90 %
površin zasajenih s sorto 'Refošk', preostali del predstavljata sorti 'Merlot' in 'Cabernet
sauvignon'. Najmanjša po velikosti je vinorodna dežela Posavje. Razdeljena je na tri
vinorodne okoliše (Bela krajina, Dolenjska, Bizeljsko-Sremič). V tej vinorodni deželi je
zaenkrat več površine zasajene z rdečimi sortami (rdeče 58 %, bele 42 % površine), vendar
pa ta delež upada. Med rdečimi sortami prevladujeta 'Modra frankinja' in 'Žametovka'; med
belimi pa 'Laški rizling' in 'Kraljevina' (Plešivčnik, 2017).
Vinorodni okoliši so po velikosti vinogradov zelo različni - primer: vinograd v Goriških
brdih (0,6 ha) je kar štirikrat večji od vinograda v Beli krajini (0,14 ha). Za slovenskega
vinogradnika je značilno, da obdeluje vinograd, ki je manjši od 1 ha. V letu 2015 je bilo
takšnih 90 %, kar predstavlja manj kot 35 % celotne površine slovenskih vinogradov. V
Sloveniji je povprečna velikost vinograda 0,3 ha (Plešivčnik, 2017).
V slovenskih vinogradih prevladujejo bele sorte vinske trte (68 % celotne površine z
vinogradi). Sorte, ki so bile zasajene v nove vinograde ali vinograde, ki so bili obnovljeni,
so bile v večini bele. Med temi sortami je prevladovala sorta 'Sauvignon' (med letoma 2009
in 2015 224 ha). Sledili sta sorti 'Chardonnay' (180 ha) in 'Malvazija' (160 ha). Od rdečih
sort so med leti 2009 in 2015 zasadili največ površin s sortami 'Refošk', 'Modra frankinja'
in 'Žametovka'. V šestih letih je bilo skupaj obnovljenih manj kot 11 % (1.655 ha) vseh
vinogradov (Plešivčnik, 2017).
Po statističnih podatkih za leto 2017 je bil skupni pridelek grozdja 89.416 ton. Povprečni
pridelek na hektar je bil 5,6 ton. Vremenske razmere v letu 2017 so bile neugodne
predvsem za pridelavo rdečega grozdja. Skupni pridelek pri rdečih sortah je bil 26.144 ton
(5,3 t/ha). Pridelek pri belih sortah je bil skoraj enkrat večji kot pri rdečih, in sicer 63.272
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ton (5,8 t/ha). Povprečni hektarski pridelek belega grozdja je bil za desetino manjši od
zadnjega desetletnega povprečnega hektarskega pridelka belega grozdja. Povprečni
hektarski pridelek rdečega grozdja je bil za petino manjši od zadnjega desetletnega
povprečnega pridelka rdečega grozdja (Plešivčnik, 2017).
Slovenija je med evropskimi vinogradniškimi državami svojevrsten fenomen, saj se vinska
trta goji na večjem deležu kmetijske površine kot v ostalih državah. V Sloveniji je kar 3,3
% vseh kmetijskih površin namenjenih za pridelavo grozdja. V zadnjem desetletju sta se
povečala uvoz in izvoz vina. Države v katere smo izvozili največ vina so bile naše sosede
Italija, Avstrija in Hrvška, poleg njih pa še Nizozemska in ZDA. V zadnjem času pa se
povečuje izvoz vina v Azijo, predvsem na Kitajsko (Plešivčnik, 2017).
2.2

AMERIŠKI ŠKRŽATEK

2.2.1 Sistematika
Ameriški škržatek spada v red enakokrilcev (lat. Homoptera). Je dokaj številčen red, z
veliko pomembnimi škodljivci vinske trte in sadnega drevja. Ta red naj bi dobil ime
enakokrilci zato, ker imajo imagi dva para enakih kožastih kril. Ne velja pa to za vse vrste.
Pri nekaterih vrstah kril sploh ni, oz. jih ima lahko le samica. Možno je tudi, da se
izmenjujejo nekrilate in krilate oblike (alternirajoči polimorfizem). Za žuželke iz tega reda
je značilno, da imajo ustne dele za bodenje in sesanje v obliki rilčka, ki se nahaja na
spodnji strani glave. Prehranjujejo se samo z rastlinami. Številne vrste izločajo veliko
medene rose, s katero se rade hranijo mravlje in druge žuželke. Na kapljice medene rose se
rade naselijo glive sajavosti (npr. Capnodium salicinum). Red enakokrilcev se deli na pet
podredov (Vrabl, 1999).
Nadalje se ameriškega škržatka uvršča v podred, ki se imenuje škržati (lat.
Auchenorrhyncha). Za ta podred so v glavnem značilne majhne do srednje velike žuželke,
katerih krila so strehasto zložena. Večina ima kratke tipalnice, za stopala pa je značilno, da
so sestavljena iz treh členkov. Nekatere vrste ustvarjajo glasove ter skačejo. Žuželke iz
tega podreda lahko preletijo velike razdalje (so zelo gibljive) (Vrabl, 1999). Pomen
škržatkov se je v Sloveniji začel vrednotiti v zadnjih petnajstih letih. Nekaj vrst je takšnih,
ki se redno hranijo na trti, še več pa takšnih, ki se nanjo naselijo le občasno in so slabo
preučene. Škržati so toploljubne žuželke. Škodljivi so, ker povzročajo poškodbe z
izsesavanjem zelenih rastlinskih delov, še bolj pa zaradi prenašanja gospodarsko
pomembnih fitoplazem in virusov (Vršič in Lešnik, 2005). Ta škodljivec vinske trte sodi v
družino malih škržatkov (Cicadellidae) (Laznik in Trdan, 2015).
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2.2.2 Razširjenost
Ameriški škržatek izvira iz Severne Amerike, natančneje iz severovzhoda ZDA oziroma
JV Kanade (Chuche in Thiéry, 2014). V Evropo naj bi bil prenesen pred približno stotimi
leti. Predpostavlja se, da je bil v Evropo zanesen s sadilnim materialom, kjer so bila
odložena jajčeca (Rak Cizej in sod., 2011). V Evropi je bil prvič najden v francoskih
vinogradih, od tam pa se je njegovo širjenje nadaljevalo v sosednje države, Španijo in
Portugalsko. Razširil se je tudi v Italijo ter nazadnje dosegel države na Balkanskem
polotoku (Laznik in Trdan, 2015).
Ameriški škržatek je nearktična vrsta. V Sloveniji je bil prvič najden leta 1983 na
Primorskem. V letu 2003 je bil najden v severovzhodnem delu Slovenije. Danes je
razširjen v vseh slovenskih vinorodnih deželah (Laznik in Trdan, 2015).
2.2.3 Razvojni krog
Samice odlagajo jajčeca v poznem poletju (od konca julija do konca septembra). Pri
odlaganju si pomagajo z leglico, s katero v lub večletnega ali dvoletnega lesa vrežejo
zarezo in vanjo odložijo belkasta jajčeca (posamično ali v skupini), ki prezimijo (Vršič in
Lešnik, 2005). Bagnoli in Gargnani (2011) poročata, da so bila jajčeca opažena tudi na
enoletnih rozgah. Povprečno število jajčec, ki jih izleže samica je 15, redko tudi 20.
Diapavza traja od 6 do 8 mesecev (slika 1). Da bi se diapavza prekinila, niso potrebne
nizke temperature. Ameriški škržatek je univoltilna vrsta (ima en rod na leto).
Od sredine maja pa vse do začetka julija, se iz jajčec izležejo ličinke. Razvoj poteka prek
petih razvojnih stadijev ličink oz. nimf. Čas, ki ga nimfa potrebuje, da se prek petih
razvojnih stadijev ličinke razvije v odrasel osebek je od 7 do 8 tednov. V nekaterih državah
je ta čas krajši (Španija in Italija). Glavni dejavnik, ki vpliva na čas razvoja ličinke v
odrasel osebek, so klimatske razmere. Smrtnost ličink je največja v 1. razvojnem stadiju.
Med prvim in drugim ter drugim in tretjim je odstotek smrtnosti 50 %. Ličinkam njihovo
gibanje omogoča, da se premikajo iz trte na trto. Nimfe se nahajajo na nižjih, notranjih in
bolj senčnih listih trte. Ob optimalnih vremenskih razmerah, najdemo ličinke tudi na
vrhovih mladik (Chuche in Thiéry, 2014).
Odrasle škržatke najdemo na trti od začetka julija do začetka oktobra z viškom v prvi
polovici avgusta (Seljak in Orešek, 2007). Življenska doba odraslega škržatka je okoli
enega meseca. Samice začnejo z izleganjem jajčec 10 dni po tem, ko so dosegle stopnjo
odraslega osebka.
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Slika 1: Razvojni krog ameriškega škržatka (Chuche in Thiéry, 2014)

2.2.4 Opis žuželke
Jajčeca so ledvičasta in belkaste barve, dolga 1,3 mm. Ličinke so v prvih treh razvojnih
stadijih rumenkaste, v četrtem in petem stadiju (slika 2) pa so pisane in imajo na zadnjem
delu zadka dve stranski črni pegi. Za ličinke je značilno, da skačejo (Vrabl, 1999).

Slika 2: Ličinka (L5) ameriškega škržata (Chuche in Thiéry, 2014)

Odrasel osebek (slika 3) meri v dolžino od 4,9 do 5,8 mm. Ima vitko telo rumenkaste barve
z več rjavimi progami na hrbtni strani. Glava je trikotna s tankimi temno rdečkastorjavimi
prečnimi črtami in širšimi rumenkasto rdečimi črtami. Krila so podolgovata, bledo rumene
do rjave barve in imajo rjave krilne žile ter bele in temnorjave pege. Na koncu zadka
gledajo izpod kril črnorjave ščetine (Vrabl, 1999; Vršič in Lešnik, 2005).
Za ameriškega škržatka je značilno, da je aktiven ponoči. Lessio in Alma (2004) navajata,
da je njihovo gibanje največje od mraka do zore (med šesto uro popoldan in osmo uro
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zjutraj). Razlogi za to so v umirjenemu ozračju v nočnih urah in večji spolni aktivnosti.
Ugotovila sta tudi, da je bilo gibanje škržatkov v dnevih z veliko sonca zelo majhno.
Minimalna in maksimalna temperatura sta statistično značilno vplivali na dnevni ulov
škržatkov. Visoka relativna zračna vlaga je negativno vplivala na aktivnost škodljivca.
Glavni dejavnik, ki vpliva na gibanje je fotoperioda, v manjši meri tudi gojitvena oblika
same trte.
Samci in samice komunicirajo med seboj s pomočjo oddajanja vibracijskih signalov, ki
potujejo po rastlini. Samci razvijejo sposobnost oddajanja vibracij 24 ur po preobrazbi v
odrasel osebek, medtem ko samice potrebujejo 6 dni. Komunikacija je potrebna predvsem
pri parjenju. Ob mraku samčki oddajo signal samički. Parjenje nastopi, ko samička sprejme
signal in ga pošlje nazaj. Parjenje traja od 40 do 70 min. Samčki se lahko parijo večkrat,
samice le enkrat (Chuche in Thiéry, 2014).
Ličinke se po izleganju preselijo na spodnjo listno stran in se tam s pomočjo aparata za
sesanje hranijo s sokovi iz listnih žil. Odrasli osebki se kasneje hranijo na večjih listnih
žilah, listnih pecljih in mladikah (Vrabl, 1999).
Ameriški škržatek je vrsta, ki ni pomembna kot neposredni škodljivec, temveč kot glavni
žuželčji prenašalec fitoplazne povzročiteljice zlate trsne rumenice (tip Flavescence dorée).

Slika 3: Odrasel osebek ameriškega škržata (Chuche in Thiéry, 2014)

2.2.5 Gostiteljske rastline
Ameriški škržatek je v Evropi večinoma prisoten na žlahtni vinski trti. V njegovem
naravnem okolju, je bilo večino osebkov najdenih v gozdu, ali na njegovem robu, kjer sta
bili prisotni severno ameriški vrsti - Vitis riparia in Vitis labrusca . V vinogradih zasajenih
z vrsto V. vinifera je bilo najdenih malo osebkov. Škržatek je bil najden tudi na rastlinah,
ki ne spadajo v družino Vitaceae. Omeniti velja beko (Salix viminalis), breskev (Prunus
persica) in brest (Ulmus americana). V Severni Ameriki se nahaja na območjih
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sadovnjakov, barij, gozdov, travnikov. V zadnjih raziskavah je bilo ugotovljeno, da lahko
škržatek del svojega razvoja preživi na drugih gostiteljskih, kot so plazeča detelja, plazeča
zlatica, navadni srobot (Laznik in Trdan, 2015).
2.2.6 Zatiranje
Za spremljanje odraslih škržatkov so najustreznejše in tudi cenovno najugodnejše rumene
lepljive plošče. Populacijo škržatkov lahko spremljamo tudi z lovom z entomološko mrežo,
otresanjem mladik v entomološko mrežo, neposredno pregledovanje listov na prisotnost
ličink in nimf. Slabost teh tehnik je manjša zanesljivost in večja zahtevnost. Ameriškega
škržatka se uvršča med nadzorovan škodljiv organizen, ki ga je potrebno v skladu s
Pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranja zlate trsne rumenice (Ur. l. RS,
št. 48/14) obvezno zatirati. Ukrep obveznega zatiranja ameriškega škržatka izvajajo tudi v
sosednji Avstriji, Švici, Franciji, Italiji in ostalih evropskih državah. Zatiranje ameriškega
škržatka ima dvojni pomen: preprečevanje neposrednega prenosa fitoplazme z morebitnih
okuženih trsov na neokužene in preprečevanje odlaganja jajčec v les razmnoževalnega
materiala ter s tem nenadzorovano razširjanje škodljivca na območja, kjer ga še ni.
2.2.6.1 Integrirano varstvo
Vinogradniki, ki so vključeni v integrirano varstvo rastlin, morajo, ker je to zakonsko
predpisano, zatirati ameriškega škržatka z uporabo FFS, kar je ključni ukrep za
preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice (FD).
Po pravilniku je zatiranje ameriškega škržatka obvezno za vse imetnike trte:
 v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oz. ohišnicah na razmejenem
območju zlate trsne rumenice (to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih
pasovih,
 v matičnih vinogradih, matičnjakih, trsnicah na celotnem območju Slovenije.
V vinogradih izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka ni obvezno, je pa
priporočljivo. Natančnejše roke tretiranj za posamezna območja v Sloveniji napove javna
služba zdravstvenega varstva rastlin, ki je organizirana v petih centrih (Kmetijsko
gozdarski zavodi in inštituti). Pomembno je, da v vinogradu, trsnici ali matičnjaku
pričnemo zatirati škodljivca dovolj zgodaj, že ko se začnejo pojavljati ličinke (L1, L2) in
nimfe (L3-L5) oziroma še preden se začno pojavljati odrasli škržatki. Preimaginalne oblike
(ličinke in nimfe) so bolj občutljive na insekticide kot odrasli osebki, zato jih je lažje
zatreti. Poleg tega pa lahko fitoplazmo prenašajo že nimfe tretjega razvojnega stadija. Pri
zatiranju ameriških škržatkov, ki se pojavljajo še v avgustu in septembru (odlaganje
jajčec), moramo biti pozorni na karenčno dobo! Število ulovljenih odraslih škržatkov
ugotavljamo na rumenih lepljivih ploščah zlasti v juliju in avgustu. Prag zatiranja so 4
osebki na ploščo na teden. Populacija ameriškega škržatka je: (1) majhna-od 0 do 3
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osebkov na ploščo/teden; (2) srednja-od 4 do 15 osebkov na ploščo/teden; (3) velika-16 in
več osebkov na ploščo/teden.
V juniju in juliju sta obvezni najmanj dve tretiranji ličink ameriškega škržatka. Če se v
začetku avgusta na rumene lepljive plošče ulovi štiri ali več osebkov na teden na ploščo,
opravimo še eno tretiranje.
Trenutno sta za zatiranje ameriškega škržatka registrirani sredstvi Reldan 22 in Steward
(Fito-info, 2019). V vinogradih izven razmejenih in ogroženih območij zlate trsne
rumenice, kjer je populacija ameriškega škržatka srednja do velika, je priporočljivo
opraviti najmanj eno dodatno tretiranje po končanem cvetenju.
Poleg uporabe FFS sodi v sklop integriranega varstva tudi odstranjevanje oziroma
uničevanje rastlin vinske trte in tudi drugih vrst iz rodu Vitis v opuščenih vinogradih, saj
lahko take rastline služijo kot nekakšne vrste bivališče za ameriškega škržatka. Med načine
integriranega varstva vinske trte pred množičnim pojavom ameriškega škržatka so doslej
uporabljali metodo zbeganja ali konfuzije in privabilne posevke (Chuche in Thiéry, 2014).
Metodo zbeganja so raziskovalci uporabili s spreminjanjem vibracij. Znano je, da poteka
parjenje ameriškega škržatka z zaznavanjem vibracij, ki jih zaznava iz okolja. Rezultati so
se izkazali za zelo pozitivne v laboratorijskem poskusu, na prostem pa do danes še ne
(Mazzoni in sod., 2009).
Strategija privabilnih posevkov vključuje nadziranje obnašanja žuželk s kombinacijo rabe
rastlinskih privabil in odvračal, ki povzročijo premik ciljne žuželke na območje, kjer jo
zatremo. Omenjeno metodo so preizkusili v Izraelu, kjer so učinkovito zatrli škržatka
Hylalethes obsoletus Signoret, ki prenaša fitoplazme na vinski trti. Tubajika in sod. (2007)
navajajo, da so ameriške vrste trt bolj dovzetne za napad ameriškega škržatka, kot sorte
žlahtne vinske trte. Zgoraj omenjeni avtorji navajajo možnost, da bi v vinograde, kjer raste
vinska trta posadili izmenično ameriške vrste, na katere se bi naselili ameriški škržatki iz
žlahtne vinske trte. Skorjo ameriških vrst bi nato tretirali z mineralnimi olji.
Zaradi vse strožje okoljske politike, ki temelji na zmanjšani uporabi sintetičnih FFS, se bo
potrebno v prihodnosti posvetiti razvoju novih, okoljsko sprejemljivih načinov varstva
rastlin. Trenutno je nemogoče zatreti ameriškega škržatka brez uporabe sintetičnih
insekticidov. Opraviti bo potrebno veliko raziskav, ki vključujejo iskanje ustreznih
biotičnih agensov (entomopatogene ogorčice, entomopatogene glive, parazitoide in
plenilce) (Laznik in Trdan, 2015).
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2.2.6.2 Biotično varstvo
Rezultati oziroma ugotovitve v znanstvenih raziskavah o možnosti biotičnega zatiranja
ameriškega škržatka so pomankljive. Zastopanost škržatka je v francoskih vinogradih
veliko večja kot v ameriških. To lahko povežemo z možnostjo, da v ZDA obstajajo naravni
sovražniki ameriškega škržatka, ki številčnost le-tega učinkovito zmanjšujejo. Maixner in
sod. (1993) v svojem delu predvidevajo, da se v Evropo niso skupaj s škržatom istočasno
prenesli tudi naravni sovražniki. Drugi raziskovalci so mnenja, da je tako v Severni
Ameriki kot tudi v Evropi številčnost naravnih sovražnikov ameriškega škržatka zelo
majha, v primerjavi z naravnimi sovražniki nekaterih drugih škodljivih žuželčjih vrst.
Izsledki iz ameriških raziskav so, da nekateri parazitoidi (Drynidae: Hymenoptera in
Pipunculidae: Diptera) parazitirajo ameriškega škržatka, vendar je odstotek učinkovitosti
zelo majhen. Chuche in Thiéry (2014) ugotavljata, da parazitoidi iz družin Mymaridae
(Hymenoptera) in Trichogrammatidae (Hymenoptera) parazitirajo ameriškega škržata,
vendar je ta odstotek zelo majhen.
Opravljeni so bili tudi poskusi uporabe različnih koristnih organizmov z namenom
zmanjšanja populacije ameriškega škržatka. Poskusi so vključevali primere klasičnega
biotičnega varstva in varovalnega biotičnega varstva. Oba načrta sta se izkazala kot
neučinkovita pri zmanjšanju populacije ameriškega škržatka. V francoske vinograde (dve
lokaciji) so vnesli parazitoidno osico Gonatopus clavipes Thunberg, Hymenoptera:
Drynidae. V triletnem poskusu so vnesli 368 osebkov parazitoidne osice in preverili
parazitiranost 46.000 ameriških škržatkov. Delež parazitiranja je znašal le 0,4 % Omeniti
velja še sožitje med ameriškim škržatkom in plenilsko stenico Malacocoris chlorizans
Panzer, Hemiptera: Miridae. Stenica se ne hrani z ameriškim škržatkom, temveč ob stiku z
zadkom ali tipalkami ameriškega škržatka povzroči, da začne škržatek izločati medeno
roso (Chuche in Thiéry, 2014).
2.3

FITOPLAZME IN TRSNE RUMENICE

Fitoplazme so mikroskopsko majhni enocelični organizmi, ki se z okuženih rastlin
prenašajo s pomočjo prenašalcev oziroma vektorjev (škržati, resarji, stenice, ogorčice;
pršice) in vegetativnim razmnoževanjem. Fitoplazme so podobne bakterijam. Ena od
lastnosti je ta, da ti organizmi prilagajajo svojo obliko tkivu, v katerem se nahajajo
(ponavadi so to vodovodne in sitaste cevi). Znaki okužbe se pojavijo zaradi njihovih
izločkov, ki povzročajo poškodbe na teh tkivih (Kos, 2012).
Za vse trsne rumenice je značilno, da jih povzročajo fitoplazme. V Evropi so prisotne
naslednje fitoplazmatske bolezni vinske trte: zlata trsna rumenica (FD), rumenica
počrnelosti lesa vinske trte (BN), rumenica aster (AY) in jelševa rumenica (EY). V vseh
slovenskih vinorodnih deželah je opaženo povečanje njihove prisotnosti. Poznamo okoli
pet fitoplazem, pri nas pa je najbolj zastopana rumenica tipa črni les (BN – Bois Noir)
(Seljak in Orešek, 2007). Zlato trsno rumenico (FD – Flavescence dorée), ki je najhujša
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oblika rumenic, so najprej potrdili leta 2005 na Primorskem v koprskih vinogradih. Leta
2008 na Dolenjskem v vasi Straža pri Novemu mestu, leta 2009 pa tudi na Štajerskem, in
sicer v Počehovi pri Mariboru ter v Prekmurju v dobrovniških vinogradih (Seljak in
Orešek, 2007). V primerjavi s fitoplazmo tipa črni les je zlata trsna rumenica veliko bolj
agresivna in posledično povzroča večjo škodo. Najbolj znana prenašalca fitoplazem sta
ameriški škržatek in sklenokrili škržatek (Hyalestes obsoletus Signoret).
Primeren čas za pregledovanje trt na navzočnost trsnih rumenic je v času od konca cvetenja
oziroma začetka julija do konca rastne dobe trte (jeseni, ko se začne staranje in odpadanje
listja – september, izjemoma tudi oktober). Bolezenska znamenja so običajno dobro vidna
od sredine avgusta naprej. Brez laboratorijske analize je nemogoče ugotoviti, za katero
fitoplazmo gre (Knapič in Orešek, 2011).
Sorte vinske trte so različno občutljive na trsne rumenice. Med občutljivejše sorte sodijo
'Chardonnay', 'Sangiovesse', 'Renski rizling' in 'Šipon'. Toleratnejše sorte so 'Barbera',
'Cabernet sauvignon', 'Malvazija', 'Pinela', 'Rebula', 'Refošk', 'Žametovka', 'Modra
frankinja', 'Beli pinot', 'Sivi pinot', 'Modri pinot', 'Rumeni muškat', 'Rumeni plavec' in
'Kerner'. Najbolj tolerantne sorte so 'Laški rizling', 'Merlot' in 'Tokaj' (Chuche in Thiéry,
2014).
2.3.1 Zlata trsna rumenica
Zlata trsna rumenica je nevarna bolezen vinske trte, ki jo povzroča karantenska fitoplazma
Grapevine flavescence dorée. Potrditev navzočnosti te vrste fitoplazme v Sloveniji zahteva
izvajanje v Evropi uveljavljenih fitosanitarnih ukrepov za preprečevanje oz. omejevanje
njenega širjenja, ob tem pa tudi prilagoditev varstva vinske trte, ki bo vključevalo
sistematično zatiranje ameriškega škržatka, kot najpomembnejšega prenašalca te bolezni
(Seljak in Orešek, 2007).
Fitoplazma preide v telo ameriškega škržatka iz okuženega trsa, preko ustnega aparata za
sesanje v prevodno celičje ob vbodnem mestu. Inkubacijska doba traja en mesec. FD se
nato razmnožuje v telesu ameriškega škržatka (v večini organov), brez vpliva na njegovo
zdravstveno stanje. Zelo kratek čas hranjenja je potreben, da preide fitoplazma v
prenašalca. Fitoplazma ostane v telesu škržatka vse do njegove smrti. FD zmanjšuje
življenjsko dobo okuženega škržatka (tako samčkov kot samic). Prav tako pri samicah
zmanjšuje plodnost. V laboratorijskih poskusih je bilo ugotovljeno, da so samčki boljši
prenašalci FD kot samice (Chuche in Thiéry, 2014). To razmerje se povečuje skozi rastno
dobo (Lessio in Alma, 2004).
V letu 2005 je bila v okviru sistematičnega nadzora trsnih rumenic (Grapevine yellows) v
okolici Ankarana prvič ugotovljena zlata trsna rumenica (FD). V letu 2006 sta bili v pet
kilometrskem pasu ugotovljeni še dve žarišči – nad Ankaranom in na Debelem rtiču.
Okužba je bila ugotovljena na belih sortah 'Beli pinot', 'Malvazija' in 'Chardonnay'. Na
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okuženem območju se izvajajo fitosanitarni ukrepi z obveznim odstranjevanjem trsov z
značilnimi bolezenskimi znamenji ter zatiranjem ameriškega škržatka. Obvezno zatiranje
ameriškega škržatka se izvaja tudi v vseh matičnih vinogradih in trsnicah na območjih, kjer
je ugotovljena njegova navzočnost (Seljak in Orešek, 2007).
Bolezenska znamenja so običajno vidna le na vinski trti. Na različnih sortah so različno
izražena. Na matičnih rastlinah za podlage pa so le redko vidna oz. slabše izražena.
Bolezenska znamenja so dobro vidna na samorodnicah. Izraženost bolezenskih znamenj je
odvisna od sorte, časa v rastni dobi in tudi od časa, ki je minil po okužbi ter okoljskih
dejavnikov. Manj pogosto se zlata trsna rumenica pojavlja na sortah 'Merlot', 'Sauvignon'
in 'Syrah'. Bolj občutljive sorte pa so 'Chardonnay', 'Modri pinot', 'Cabernet franc',
'Cabernet sauvignon', 'Gamay' in 'Beli muškat'.
2.4

GROZDNI SUKAČI

Grozdni sukači so gospodarsko pomembni škodljivci vinske trte. Njihova prisotnost v
vinogradih vpliva tako na kakovost kot na količino grozdja in vina. Poznani sta dve vrsti
sukačev, in sicer križasti grozdni sukač (Lobesia botrana [Denis & Schiffermüller]) in
pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella Hübner). V literaturi sta pogosto
obravnavana skupaj, saj se razlikujeta le po nekaterih morfoloških lastnostih (Vršič in
Lešnik, 2005).
2.4.1 Sistematika
Trenutna sistematika uvršča obe vrsti grozdnih sukačev v naslednje sistematske kategorije:
živali oziroma Animalia (kraljestvo), mnogočlenarji oz. Polymeria (deblo), členonožci oz.
Arthropoda (poddeblo), žuželke oz. Insecta (razred), krilate žuželke oziroma Pterygota
(podrazred), metulji oziroma Lepidoptera (red), rilčasti metulji oziroma Glossata (podred),
Tortricoidea (naddružina), zavijači oz. Tortricidae (družina).
V družino Tortricidae spada nekaj manj kot 9.000 vrst, ki so prisotne po vsem svetu. Je
najpomembnejša družina v skupini metuljčkov (Microlepidoptera). Nadalje delimo
predstavnike te družine med (Maceljski, 1999):
-

zavijače vinske trte,
zavijače brstov,
zavijače plodov sadnega drevja.

Glavne morfološke lastnosti imagov so, da imajo razpon kril med 8 in 40 mm, na luskasti
glavi imajo tipalke, pikčaste oči, rilček in ustnične tipalke (palpus lubialis). Nekaj vrst ima
na krilih pritrjene dlačice (Gilligan, 2003).
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2.4.2 Razširjenost
Grozdna sukača sta endemični vrsti, na palearktičnem območju. Razširjena sta po skoraj
vseh evropskih vinorodnih deželah. Njuna številčnost in gospodarski pomen sta največja v
državah, kjer je obseg vinogradniških površin velik in kjer so razmere za razvoj ugodne
(južna Francija, Nemčija, Avstrija, Hrvaška osrednja in južna Španija, Portugalska, Grčija,
Italija, otoki v sredozemskem morju) (Ioriatti in sod., 2011; Pavan in sod., 2014; Bažok in
Diklič, 2016). Na vzhodu Evrope oziroma na meji z Azijo pa ju najdemo v Izraelu, Gruziji,
Azerbajdžanu, Iranu) (Gallardo in sod., 2009; Sharon in sod., 2009; Saeidi in Kavoosi,
2011). Razširila naj bi se vse do Etiopije in Japonske (Cooper in sod., 2010; Pavan in sod.,
2014). Križasti grozdni sukač je bil nedavno najden tudi v vinorodnih območjih Severne in
Južne Amerike (vinorodna dežela Kalifornija; Argentina in Čile). Na severu palearktičnega
območja je delež križastega grozdnega sukača večji, medtem ko je na jugu obratno, tu
prevladuje pasasti grozdni sukač (Sciaretta in sod., 2008).
V Sloveniji sta sukača prisotna v vseh treh vinorodnih deželah, vendar se njihova
številčnost razlikuje med vinorodnimi deželami. Križasti sukač se pogosteje pojavlja v
vinorodni deželi Podravje in Posavje. Številčnost pasastega sukača pa je večja v vinorodni
deželi Primorska (Vrabl, 1999; Kos, 2012).
2.4.3 Razvojni krog
Za družino metuljev (Lepidoptera), v katero spadata oba sukača je značilna popolna
preobrazba. V letih z običajnimi vremenskimi razmerami ima pasasti grozdni sukač dva
rodova na leto. Tretji rod je velikokrat izjema, kar je posledica ugodnih vremenskh razmer.
Pri križastem grozdnem sukaču pa je pojav tretje generacije običajen. Za križastega
grozdnega sukača so značilne prerazmnožitve, medtem ko je pri pasastem grozdnem
sukaču populacija stalna in nima velikih nihanj v številu osebkov (Vršič in Lešnik, 2005).
Obe vrsti sukačev prezimita v stadiju bube, ki je zavita v zapredek in pritrjena pod skorjo
večletnega lesa trsov ali na podpornih stebrih. Nekaj bub prezimi tudi v strženu debelejših
rozg, ki so bile ob vršičkanju prikrajšane (Vršič in Lešnik, 2005).
Prvi rod metuljčkov se pojavi, ko povprečna dnevna temperatura preseže 10 °C. V
Sloveniji se to ponavadi zgodi v zadnjem tednu aprila oziroma prvemu tednu maja. Metulji
pasastega gozdnega sukača se večinoma pojavijo nekaj dni za križastim grozdnim
sukačem. Samičke prvega rodu po oploditvi odložijo posamična jajčeca (navadno med 40
in 80, tudi do 100) na cvetne kapice (pasasti sukač) ter plodnice in cvetne prilističe
(križasti grozdni sukač) vinske trte. Jajčeca potrebujejo za razvoj od 6 do 12 dni. Po tem
času se pojavijo ličinke prvega rodu, ki zapredejo več cvetov skupaj in jih v
''pajčevinastem'' zapredku objedajo. Sukači v stadiju ličinke (v povprečju 22 dni) obžrejo
med 5 in 6 cvetov, velikokrat tudi več (20 cvetov). Ličinka se zabubi v razpokah lubja na
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trti in ostane zabubljena 10 dni (Maceljski, 1999; Vrabl, 1999; Vršič in Lešnik, 2005;
Pevec, 2008; Kos, 2012).
Metulji drugega rodu začno letati ob koncu junija, v glavnem pa julija. Let drugega rodu
traja vse do sredine avgusta. Samičke odlagajo jajčeca na dozorevajoče grozdne jagode, ali
v njihovo bližino (peclji). Razvoj jajčec traja slab teden. Ličinke tega rodu se zapredejo
med jagode in delajo vanje značilne izjede in vrtine. Ena ličinka izje od štiri do devet
jagod. Njen razvoj traja 17-24 dni. Ko ličinke končajo z razvojem se zabubijo (Maceljski,
1999; Vrabl, 1999; Vršič in Lešnik, 2005; Pevec in sod. 2008; Kos, 2012).
V septembru je ob ugodnih vremenskih razmerah možen pojav tretjega rodu pri križastem
grozdnem sukaču. Metulji tega rodu izletijo iz manjšega števila bub drugega rodu (Vršič in
Lešnik, 2005).
2.4.4 Opis žuželke
Jajčeca križastega grozdnega sukača merijo okoli 0,9 x 0,6 mm, so ovalne oblike in
rumenkasto prozorne barve, steklastega izgleda. Jajčeca pasastega grozdnega sukača so
nekoliko večja in lečaste oblike. Po površini imajo oranžne pegice. Jajčeca križastega
grozdnega sukača teh pegic nimajo (Pevec in sod. 2008).
Odrasla ličinka (gosenica) križastega grozdnega sukača meri od 8 do 10 mm. Telo je
rumenkasto zelene barve, z rumeno glavo. Za gosenice križastega grozdnega sukača je
značilno živahno gibanje, ob dotiku se ''kačasto'' zvija. Ličinka pasastega grozdnega sukača
je nekoliko večja, od 10 do 12 mm. Barva telesa je rdeče rjava, glava je črna. V primerjavi
s križastim grozdnim sukačem je gibanje pri tej vrsti počasno. Zapredek, ki ga oblikuje
križasti grozdni sukač na cvetovih je iz belih nitk, zapredek pasastega grozdnega sukača pa
je bolj kompleksne sestave (bele nitke, delci lubja vinske trte, zemlja) (Doberšek, 1978;
Pevec in sod., 2008).
Buba križastega grozdnega sukača je zelenkasto rjave barve, ima koničast dolg zadek. Na
koncu zadka je 8 kocin. Pri pasastem grozdnem sukaču je buba rdečerjave barve, zadek je
kratek in top. Iz zadka izrašča 16 kocin (Doberšek, 1978).
Metulj križastega grozdnega sukača (slika 4 levo) meri v dolžino od 6 do 7 mm, v širino pa
od 10 do 12 mm. Krilni vzorec je zapleten – sestavljen je iz mozaično porazdeljenih peg.
Te pege so sivozelene, rumenorjave in temnorjave na sivkastorumeni podlagi. Metuljčki so
aktivni od sončnega zahoda do popolne teme. Optimalen razvoj metuljčkov je pri
temperaturi med 15 in 25 °C in relativni zračni vlagi od 40 do 70 % (Vršič in Lešnik, 2005;
Pevec in sod., 2008).
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Slika 4: Odrasla osebka križastega (Lobesia botrana [Denis Schiffermüller] (levo) in pasastega [Eupoecilia
ambiguella Hübner] (desno) grozdnega sukača (Vršič in Lešnik, 2005)

Metulj pasastega grozdnega sukača (slika 4 desno) je večji od križastega grozdnega
sukača. V dolžino meri od 7 do 8 mm, če krila razpremo pa je njegova velikost od 12 do 14
mm. Čez prvi par kril je horizontalno, glede na glavo, razpotegnjena značilna modrorjava
proga, ki so v osnovi rumena. Za razliko od predhodnje vrste so metuljčki tega sukača
aktivni vso noč. Razvoj metuljčkov je najboljši pri temperaturah nad 25 °C in relativni
zračni vlagi med 70 in 90 % Aktivnost metuljčkov močno zmanjšajo hladni in deževni
dnevi (Vršič in Lešnik, 2005; Pevec in sod., 2008).
2.4.5 Gostiteljske rastline
Tako pasasti kot križasti grozdni sukač sta polifagni vrsti. Ličinke križaste grozdnega
sukača se hranijo na 40-ih rastlinskih vrstah, ki pripadajo 27 družinam. Pasasti grozdni
sukač se hrani na nekaj manj rastlinskih vrstah (32). Z vidika vinogradnika je
najpomembnejša gostiteljska rastlina grozdnih sukačev evropska vinska trta (Vitis vinifera
L.). Za volčin (Daphne gnidium L), ki je divje rastoča rastlina v gozdovih in gozdnih
robovih v nekaterih evropskih državah, se smatra, da je primarni gostitelj za grozdne
sukače (Ioriatti in sod., 2011).
Poleg vinske trte in volčina so bili grozdni sukači najdeni tudi na nekaterih rastlinskih
vrstah, ki rastejo v mediteranskem podnebju (žižola, kivi, oljka in rožmarin), lesnatih
(češmin, dren, glog, liguster, tulipanovec, kosteničevje, srobot, brogovita, bršljan, mirta,
krhlika) in zelnatih (bob) rastlinah (Ioriatti in sod., 2011).
Sciaretta in sod. (2008) so izvedli raziskavo, katere cilj je bil ugotoviti, ali se grozdni
sukači gibljejo le znotraj vinogradniških površin, ali pa se gibljejo tudi zunaj teh površin
(oljčni nasadi, polja, žive meje, gozd, površine v zaraščanju). Poskus je bil izveden v regiji
Abruzzo (centralna Italija) na skupni površini 50 ha, v dveh zaporednih letih. Številčnost in
gibanje metuljčkov so spremljali s feromonskimi vabami (2/ha, razmak 115 m). Ugotovili
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so, da se ličinke obeh vrst grozdnih sukačev hranijo na vseh sortah vinske trte. Sorte naj bi
različno vplivale na razvoj grozdnih sukačev.
2.4.6 Lovljenje metuljčkov s feromonskimi vabami
Z uporabo feromonskih vab, lahko ugotovimo začetek leta grozdnih sukačev ter številčnost
populacije. Ta metoda temelji na uporabi sintetično proizvedenih feromonov. Feromoni
(semiokemikalije) so nestrupene in biološko razgradljive snovi, ki jih žuželke uporabljajo
za kemično sporazumevanje med osebki iste vrste. Samičke z oddajanjem feromonov
obvestijo samčke, da so v bližini in pripravljene na oploditev. Na podlagi kemičnega
sporočila, jo samec najde. Vsaka vrsta metuljev izloča vrstno specifične feromone (Vršič in
Lešnik, 2005; Laznik in Trdan, 2013).
Feromonska vaba je iz plastičnega ohišja strehaste oblike. Površina na spodnji strani ohišja
je namazama z lepilom. Na sredini vabe je gumijasta kapsula, ki je prepojena s
feromonom. Iz kapsule izpareva sintetični feromon. Ko samec prileti na vabo, se ujame na
lepilo. Vaba se pregleduje dnevno ali tedensko (prešteje se vse metuljčke). Ob pregledu
vabe ugotovimo, kakšna je populacija samcev v določenem časovnem obdobju. Za prvi rod
vabe izobesimo v zadnjem tednu aprila ali v začetku maja. Za drugi rod pa vabe izobesimo
v zadnjem tednu junija ali v začetku julija. Priporočljivo pa je, da vabe izobesimo v
zadnjem tednu aprila, ali pa nekoliko bolj zgodaj in jih pustimo na trti vse do pozne jeseni.
Mesečno menjamo samo kapsulo s feromonov in po potrebi lepljivo površino vabe (Vršič
in Lešnik, 2005).
2.4.7 Škodljivost na vinski trti
Grozdni sukači povzročajo tako neposredno kot posredno škodo na vinski trti. Škodo
povzročajo gosenice (ličinke) vseh rodov, saj se hranijo z nadzemnimi deli vinske trte.
Gosenice prvega rodu naredijo zapredke (dobro vidni s prostim očesom) na kabrnkih.
Zapredek nastane tako, da gosenica poveže več cvetov skupaj. V notranjosti zapredka
ličinke grozdnega sukača izjedajo cvetove in pravkar oplojene grozdiče. V povprečju lahko
ena gosenica obžre med pet in šest cvetov. Posledica se kaže v kasnejši manjši zbitosti
grozdnih jagod ob trgatvi. Nekateri raziskovalci so menja, da prvega rodu grozdnih
sukačev ni potrebno zatirati (razen v slučaju prerazmnožitve, ko zatiranje priporoči
prognostična služba), saj redčenje grozdnih jagod pozitivno vpliva na kasnejšo kakovost
grozdja. V takšnih primerih je kritično število nad 3 gosenice na 100 kabrnkov. Spet drugi
so mnenja, da je zatiranje 1. rodu priporočljivo, sploh kadar je številčnost grozdnih
sukačev manjša. S tem naj bi se zmanjšal obseg napada naslednjih rodov (Vrabl, 1999).
Najškodljivejše so gosenice drugega roda. Hranijo se na dozorevajočih grozdnih jagodah.
Gosenica lahko naredi več lukenj ali ran na grozdnih jagodah. Zaradi luknjic in ostalih
poškodb, ki nastanejo zaradi grizljanja gosenic, se poveča možnost okužbe s sivo grozdno
plesnijo (Botrytis cinerea Pers.). Siva grozdna plesen je glavna in največja škoda, ki
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nastane po napadu grozdnega sukača. V toplih in mokrih letih se lahko na ranah narejenih
od sukačev pojavi cik, ki poveča vsebnost hlapnih kislin (nezaželene in zakonsko omejene
v vinu) v vinu. Kritično število pri gosenicah drugega rodu je nad štiri gosenice na 100
grozdov (Vrabl, 1999).
2.4.8 Zatiranje
V Sloveniji se pojavljata obe vrsti grozdnih sukačev. Križasti grozdni sukač navadno
razvije tri rodove ali v manj ugodnih letih dva in nepopolni tretji rod. Pasasti grozdni sukač
vedno razvije le dva rodova. Za zatiranje se odločimo na podlagi kritičnega števila. To je
tisto število ujetih metuljev na feromonske vabe, ko ocenimo, da je populacija tako velika,
da bo škoda, ki jo bodo povzročile gosenice, značilno večja od stroškov zatiranja. Pri
križastem grozdnem sukaču je kritično število 150 metuljčkov na vabo. Kritično število pri
pasastem grozdnem sukaču pa za polovico manj, 75 metuljčkov na vabo (Vrabl, 1999).
2.4.8.1 Kemično varstvo
Spremljanje ulova metuljčkov na feromonske vabe je zelo pomembno za določitev rokov
uporabe vrstno specifičnih insekticidov, ki jih uvrščamo med regulatorje in inhibitorje
razvoja žuželk. Uporaba le-teh je smiselna ob začetku letenja metuljev ter odlaganju jajčec
ali med izleganjem ličink. Prvič v začetku leta metuljčkov uporabimo regulatorje razvoja
(aktivna snov fenoksikarb). Čez nekaj dni kasneje, na vrhuncu leta metuljčkov, začnemo
uporabljati inhibitorje razvoja žuželk. Sem spadajo pripravki, katere aktivna snov je
lufenuron, triflumuron ali teflubenzuron. Sem spada tudi sredstvo, ki vsebuje aktivno snov
tebufenozid in pripravke na podlagi sorodne snovi metoksifenozid. Regulatorje razvoja pri
drugem rodu običajno uporabimo v prvi dekadi julija, inhibitorje konec meseca julija in
klasične insekticide v sredini julija (Vršič in Lešnik, 2005).
2.4.8.2 Integrirano varstvo
Praviloma prvega rodu sukačev ne zatiramo, razen če zatiranja zaradi velikega ulova
metuljčkov na feromonske vabe izrecno priporoči prognostična služba
(Tehnološka…2018). Proti drugemu rodu škropimo samo na podlagi pozitivne napovedi
opazovalno napovedovalne službe, ali na podlagi lastnih opazovanj s feromonskimi
vabami. Enako kot pri prvemu rodu, smemo proti drugemu rodu grozdnih sukačev škropiti
samo enkrat. Le v vinorodnih okoliših, kjer prevladuje križasti sukač in v tistih letih, ko je
populacija drugega rodu grozdnih sukačev izjemno številčna, je dovoljeno dvoje tretiranj z
MAC insekticidi (Mimic, Runner 240 SC) ali s pripravki Vertimec Pro, Steward, Affirm in
Coragen (preglednica 2). Izjema so tudi pripravki na osnovi bakterije Bacillus
thuringhiensis (Delfin WG, Lepinox Plus). Z Delfinom je treba škropiti dvakrat v
presledku 14 dni, z Lepinox Plus največ 3 krat v presledku 7 do 10 dni. Uporabo
insekticidov proti 2. rodu sukačev poskušamo uporabiti tudi za sočasno zatiranje (kjer je to
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potrebno) ameriškega škržatka, ki je prenašalec fitoplazem, povzročiteljic rumenic vinske
trte (Tehnološka … , 2018).
Preglednica 1: Dovoljeni insekticidi pri zatiranju grozdnih sukačev v letu 2018 (Tehnološka …, 2018)

Aktivna snov
Bacillus
thuringhiensis
var. Kurstaki
Bacillus
Thuringhiensis
var. Aizawai
indoksakarb
metoksifenozid

Pripravek

Odmerek
(g,ml/100
L vode)

Karenca
(dni)

Delfin WG
Lepinox Plus

0,75kg/ha
1 kg/ha

-

Agree WG

0,75 – 1,0
kg/ha

-

Steward *
Runner 240
SC*

12,5

10

0,3 L/ha

14

Vpliv na
plenilske
pršice
N
N

Najvišji enkratni odmerek
ne sme presegati 150g/ha
*31.10.2018
* 20.10.2018
N

Reldan 22 EC
Pyrinex M 22

1 L/ha

21

SŠ

klorpirifos – metil
+ cipermetrin

Daskor 440

0,5

21 dni

SŠ

klorantraniliprol

Coragen

največ 150
ml/ha

namizno
3
vinsko
30

N

emamektin

Affirm

150

7

N

abamektin

Vertimec Pro

75

28

SŠ

tebufenozid

Mimic*

0,6 L/ha

21

N

spinetoram
(E,Z)-7,9dodekadien-1-il
acetat
(Z)-9-dodecen-1il acetat

Radiant

0,35 L/ha

7

Isonet L plus

500
dispenzorje
v

piretrin

Biotip Floral

160 ml/100
L vode

N - nevtralen; SŠ - srednje škodljiv; Š – škodljiv

dvakrat v presledku 14 dni
v presledku 7-10 dni
Največ tri krat v presledku 7
dni

klorpirifos-metil

* Datum poteka veljavnosti registracije

Opombe

Največ 1 krat v sezoni;
Upoštevati 50 m varnostni
pas do vodne površine.
Največ 1 krat v sezoni
Upoštevati 50 m varnostni
pas do vodne površine.
Največ 1 krat v sezoni;
Upoštevati varnostni pas
do vodne površine!
Največ 3 krat v sezoni;
Upoštevati varnostni pas
do vodne površine!
Največ 2 krat v sezoni.
Upoštevati varnostni pas
do vodnih površin!
*30.9. 2018
Največ 1 krat v sezoni
Največ 1 krat v sezoni

N

3

Največ 3 krat v sezoni.
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2.4.8.3 Biotehniško varstvo
Eden glavnih in najpogosteje izvajanih biotehniških ukrepov v evropskih vinogradih proti
grozdnim sukačem je metoda zbeganja (konfuzije) s feromonskimi dispenzorji. Razvoj
metode zbeganja sega v začetek devetdesetih let prejšnjega stoletja. Prvi laboratorijski in
poljski poskusi so bili opravljeni v francoskih vinogradih. Izpopolnjevanje tehnike se je v
naslednjih letih nadaljevalo tudi v ostalih državah (Španija, Nemčija, Italija, Švica). Po
zadnjih podatkih je ta metoda uporabljena na več kot 140.000 ha vinogradov, kar
predstavlja med 3 in 4 % vseh površin zasajenih z vinsko trto v EU. V zadnjih letih se
metoda v praksi uvaja v čilskih in kalifornijskih vinogradih (Vršič in Lešnik, 2005; Ioratti
in sod., 2011).
Pri tej metodi so uporabljene enake feromonske snovi kot pri spremljanju številčnosti
metuljev s feromonskimi vabami, le da se pri njej feromonov ne uporabi za pritegnitev
samčkov k vabam, temveč za to, da se jih zmede in posledično prepreči komuniciranje med
samico in samčkom. To dosežemo tako, da po vsem vinogradu izobesimo dispenzorje, v
katerih so kapsule za počasno sproščanje feromona. S feromonskim vonjem prepojimo
celoten vinograd. V takšnih razmerah samčku ne uspe izslediti samice, ker je po vonju ne
more ločiti od okolice. S tem posredno preprečimo oploditev samic (Vršič in Lešnik,
2005).
Metoda je učinkovita, če (Ioratti in sod., 2011):
- uporabimo vrstno specifične feromone,
- pravočasno izobesimo dispenzorje,
- upoštevamo priporočemo število dispenzorjev na površino,
- dispenzorji sproščajo feromon dovolj dolgo,
- je površina, kjer je zasajena vinska trta dovolj velika in izolirana od sosednjih
vinogradniških površin.
Pri tej metodi je poglavitveni problem, da iz sosednjih vinogradov priletijo že oplojene
samice. Te lahko brez kakršnihkoli težav odlagajo jajčeca, saj feromoni ne delujejo
zatiralno. Zato je priporočljivo, da se za uporabo te metode dogovori čimveč sosednjih
vinogradnikov, saj se s tem ustvari večje območje, katerega ozračje je ''prepojeno'' s
feromonom. S tem zmanjšamo možnosti prileta oplojenih samic iz sosedstva. Da bi
zmanjšali robni učinek, je priporočljivo, da na robove vinogradov (sploh v primerih, kjer
so majhne površine) obesimo dvakratno število dispenzorjev (Vršič in Lešnik, 2005; Ioratti
in sod., 2011).
Ta metoda je okoljsko najbolj prijazna, vendar ima to pomanjkljivost, da je v primerjavi s
kemičnim zatiranjem neprimerno dražja. V nekaterih državah so vinogradniki pri tej
metodi deležni subvencij, zato se jim uporaba izide tudi cenovno. V Trentu (Italija) so bile
ekološke kmetije deležne 100 % nadomestila, kmetije s konvencionalno pridelavo pa 50 %.
V letu 2002 je bilo v Trentu 700 ha vinogradov, ki so imeli obešene feromonske
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dispenzorje. Čez 4 leta je bilo takšnih vinogradov že 5.500 ha. Leta 2010 pa je to število
naraslo na 9.000 ha. Po osmih letih vinogradniki na teh površinah sploh več ne uporabljajo
insektidicov za zatiranje grozdnih sukačev. V preteklosti je bilo za ta namen porabljenih
kar 17 m3 pripravka Reldan (aktivna snov klorpirifos metil) (Ioratti in sod., 2011).
Na trgu ponujajo dispenzorje različnih vrst:
- Shin – Etsu vrvice (Isonet L, Isonet Plus, Isonet LE); Tokio, Japonska,
- BASF ampule (RAK1, RAK 2, RAK2R, RAK1+2); Ludwigshagen, Nemčija,
- Suterra LLC membrane.
Vsi zgoraj našteti feromonski dipenzorji vsebujejo glavni feromon, (E,Z)-7,9-dodekadienil
acetat. Hlapnost feromona je 50-60 µg/h. Cena se razlikuje glede na vrsto in tip
dispenzorja. Ena ampula stane 0,40 €, vrvice so nekoliko cenejše. Dispenzorje obesimo na
žice in rozge, obvezno pa pod listno maso, saj listje ščiti dispenzorje pred direktnim
soncem in visokimi temperaturami (Anfora in sod., 2005; Thiéry, 2011).
Glede na obdobje trajanja poznamo takšne, ki trajajo samo za en rod metuljčkov in takšne,
ki trajajo vso sezono. Slednji so zanimivejši, ker je strošek nabave in obešanja enkraten.
Take vrste dispenzorjev izobesimo takoj, ko opazimo metuljčke prvega rodu (zadnji teden
aprila). Pred nabavo dispenzorjev se je potrebno pozanimati, katere feromone vsebujejo in
v kakšnem razmerju. Proizvajalci ponujajo dispenzorje, ki vsebujejo feromone obeh vrst
sukačev v različnem razmerju. V kolikor lahko izbiramo, se odločimo za tisti tip
dispenzorjev, ki bolj ustrezajo razmerju med obema vrstama v posameznem vinorodnem
okolišu. V večini vinorodnih okolišev obe vrsti nista enako močno zastopani (Vršič in
Lešnik, 2005).
V Sloveniji je možno uporabiti dispenzorje Isonet L plus. Število feromonskih
dispenzorjev na hektar vinograda in njihova porazdelitev je odvisna od vrste dispenzorja in
izoliranosti vinograda od ostalih netretiranih (vinogradi brez dispenzorjev) vinogradov. Na
splošno pa velja, da je za 1 ha vinograda potrebnih od 250 do 500 dispenzorjev. V
vinogradih z veliko populacijo pa med 750 in 1.000. Pri njihovi postavitvi je treba
upoštevati navodila proizvajalca dispenzorjev (Vršič in Lešnik, 2005; Thiery, 2011).
Uspešnost zatiranja s to metodo preverjamo s štetjem jajčec in ličink na kabernkih/grozdih.
Učinkovite so tudi vabe s hrano. Pri križastem grozdnem sukaču je kritično število 4.000
osebkov na hektar. Nad tem številom je uspešnost zatiranja s to metodo drastično
zmanjšana. V kolikor prvi rod poškoduje več kot 10 % socvetij je zmanjšana učinkovitost
dispenzorjev za vse nadaljnje rodove. Dodatno tretiranje z insekticidi je potrebno, če je
preseženo število metuljčkov, ki jih še lahko zatremo z dispenzorji (Ioratti in sod., 2011).
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2.4.8.4 Biotično varstvo
V okolju prijaznem vinogradništvu je pomembno varovanje in pospeševanje pojava in
razvoja koristnih živalskih vrst. Nujno je nenehno spremljanje njihove populacije in po
potrebi tudi namerno vnašanje. Velika večina naravnih sovražnikov grozdnih sukačev se
spreminja tako v času kot prostoru (Thiery, 2011).
Entomopatogene glive rodov Spicaria, Beauveria, Paecilomyces, Aspergillus,
Cephalosporium, Cladosporium, Penicillium Citromyces in Stemphylium so sposobne
okužiti velik delež prezimujočih bub (Ioriatti in sod., 2011).
Bakterija Bacillus thuringiensis Berliner spp. kurstaki in aizawai sta še vedno učinkoviti in
v veliki meri uporabljeni bakteriji za zatiranje grozdnih sukačev. Bakulovirus orana je bil
v preteklosti uporabljen proti grozdnih sukačem v francoskih in gruzijskih vinogradih.
Njegova nadaljnja raba je bila zmanjšana zaradi počasnega delovanja na ličinke grozdnih
sukačev (Ioriatti in sod., 2011).
Členonožci, ki jih uvrščamo med predatorje grozdnih sukačev so (Ioriatti in sod., 2011):
- pajki (Clubionidae, Theridiidae, Tomisidae, Linyphiidae, Salticidae),
- plenilske pršice (Thrombididae),
- ostali predatorji iz redov dvokrilcev, hroščev, mrežekrilcev, polkrilcev, strigalic.
Naravni sovražniki, ki sodijo v skupino parazitoidov grozdnih sukačev v evropskih
vinogradih so iz redov kožekrilcev (iz družin Ichneumodidae, Braconidae, Chalcididae,
Pteromalidae, Eulophidae, Elasmidae, Trichogrammatidae) in dvokrilcev (družina
Tachninidae). V najbolj ugodnih razmerah je odstotek uspešnosti parazitizma 80 %.
Pogostost parazitoidov jajčec in ličink je visoka pri prvih dveh rodovih grozdnih sukačev.
Pri nadaljnih rodovih se zmanjša, poveča pa se številčnost parazitoidov bub (Ioriatti in
sod., 2011).
Kljub obsežnim prizadevanjem znanstvenikov, le-ti še vedno niso našli uspešne metode,
katero bi lahko praktično uporabili v vinogradih, za biotično zatiranje grozdnih sukačev.
Parazitoid jajčec iz rodu Trichogramma je bil v poskusu poplavno nanešen na jajčeca
grozdnih sukačev, vendar so bili rezultati nezadovoljivi (Ioriatti in sod., 2011).
V ruske vinograde je bila vnešena parazitska osica Dibrachys affinis Masi. Ta vrsta in vrsta
Dibrachys cavus Walker, sta znani kot parazitoida ličink in bub metuljev, dvokrilcev in
kožekrilcev. Obe vrsti se da uspešno masovno razmnoževati v laboratorijskih razmerah.
Ker pa imata nizko selektivnost gostiteljev in sta nagnjeni k hiperparazitizmu, se nista
uveljavili kot ena od možnosti biotičnega varstva (Ioriatti in sod., 2011).
Najbolj pogost, aktiven in učinkovit parazitoid grozdnih sukačev v evropskih vinogradih je
parazitoid ličink Campoplex capitator Aubert, ki je najezdnik in sodi v družino parazitskih
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osic. Dveletna raziskava v francoskih vinogradih je pokazala, da ta vrsta povzroča v
povprečju okoli 40 % stopnjo parazitizma ličink. Ta vrsta je še vedno najbolj obetaven
''kandidat'' za biotično zatiranje grozdnih sukačev, vendar je bil njen nadaljnji vnos v
vinograde preprečen zaradi težav z masovnim razmnoževanjem (Ioriatti in sod., 2011).
2.5

FEROMONI

Ker se v javnosti povečuje zaskrbljenost o pretirani uporabi strupenih pesticidov za
zatiranje škodljivih organizmov, iščejo raziskovalci druge alternativne tehnike v
integriranem varstvu rastlin. Med te tehnike spada tudi uporaba semiokemikalij, v glavnem
feromonov, katerih funkcija je reguliranje obnašanja škodljivih organizmov na posameznih
gojenih rastlinah. Feromone oddajajo organizmi, z namenom, da drugim predstavnikom
iste vrste (navadno nasprotnemu spolu) pošiljajo informacije. Pri njih izzovejo posebne
reakcije. Največkrat delujejo kot spolni privabilci, namenjeni so komunikaciji pri socialnih
odnosih žuželk in pri oblikovanju skupin žuželk.
Izraz feromon izhaja iz grščine, kjer pomeni 'phereum' nositi dražljaj, 'hormein' stimulirati
oz. dražiti. Intenzivnejše preučevanje sestave, delovanja itd. feromonov so začeli v
petdesetih letih prejšnjega stoletja. Drugače pa so feromoni poznani že od leta 1800. Z
razvojem sodobnejših tehnik, plinske kromatografije in plinske masne spektrometrije, se je
identifikacija feromonov močno pospešila in razvila. V zadnjega pol stoletja je bilo
odkritih več sto žuželčjih feromonov. Človek s pridom izkorišča dosedanje ugotovitve o
feromonih v praktične namene (prognoza, zatiranje) (Milevoj, 2007).
Feromonske žleze se nahajajo na zunanjih delih žuželk, nameščene so med zadkovimi
segmenti v obliki vrečk, na krilih ali pa so povezane z ustnimi deli oz. gornjimi čeljustmi
(mandibularne žleze). Mnogo žuželk tvori feromone v epidermalnih celicah. Feromonske
žleze pri samicah metuljev so nameščene na intersegmentalni membrani, na abdominalnih
segmentih (največkrat med 8 in 9 členom). V mnogih primerih so na ventralni strani, pri
nekaterih vrstah so nameščene dorzalno ali pa so nameščene v obroču okrog telesa.
Sproščanje feromonov je možno v obliki kapljic, plinov ali aerosola (v zraku ali plinih
razpršena trdna ali tekoča snov). Žuželke jih sprejmejo prek dišavnih receptorjev, ki so
nameščeni v tipalkah, stopalcih, ustnem aparatu,… Ker povzročajo posebne odzive pri
osebkih iste vrste, pravimo, da so udeleženi v intraspecifičnih odnosih. Žuželke lahko
izločajo feromone že pred pojavom odraslega stadija – v razvojnem stadiju bube (družini
Pieridae, Noctuidae). Nekateri feromoni so izpostavljeni fotooksidaciji in fotoizomerizaciji
– obdržijo enako empirično formulo, dobijo pa različno strukturno formulo, kemične in
fizikalne lastnosti. Formulacija se navadno stabilizira z antioksidanti.
Feromoni so naravnega izvora ali pa pridobljeni sintetično. Sestavljeni so iz več različnih
kemičnih snovi. Nekateri so sestavljeni le iz dveh snovi, v nekaterih primerih več kot
deset. Feromoni so ogljikovodiki, mono- ali dinenasičeni estri, alkoholi, terpeni, aldehidi.
Sestava samega feromona je odvisna od vrste žuželke, njegove vloge in načina delovanja.
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Poznavanje kemične sestave feromonov omogoča njihovo sintetično pridobivanje.
Primarna sestavina spolnih feromonov je (E,E)-8,10-dodekadien-1-ol, primarni alkohol z
ravno verigo iz 12 ogljikovih atomov in dvema dvojnima vezema. Razred žuželčjih
feromonov vsebuje 8 aktivnih snovi ali mešanic. Izločki samic oz. njihovih spolnih žlez
lahko vsebujejo še dodatne sestavine, ki so sicer sorodne komponentam feromonov, a je
njihova biološka funkcija večkrat nejasna.
Vrste feromonov (Milevoj, 2007):
- spolni (komunikacija med samci in samicami),
- alarmni (beg ali obrambna reakcija iste vrste),
- razpršitveni (preprečitev zbiranja osebkov iste vrste; delujejo kot repelenti),
- zbiralni (za premagovanje naravnih sovražnikov ali odpora žrtve; za oba spola),
- sledovni (za lažje vračanje v bivališča, najdbo mesta za odlaganje jajčec).
Spolni feromoni so znani pri metuljih (red Lepidoptera). Oddajajo jih navadno samice
žuželk. S tem privlačijo samce, v redkih primerih je lahko obratno. S pomočjo izločanja
feromonov se najdeta nasprotna spola na velike razdalje. Pri družini Tortricidae, v katero
spadata križasti in pasasti grozdni sukač (preglednica 2), imajo poglavitne feromonske
komponente 10, 12, 14, 16, 18 ogljikovih atomov v zaporedni vrsti. Feromoni nastanejo v
de novo žleznih celicah ali izvirajo iz prekurzorjev v hrani. Pri sproščanju spolnih
feromonov samice kličejo samčke. Samica vibrira s krili, kar pospeši oz. olajša sproščanje.
Feromoni omogočajo, da se najdeta samica in samec zaradi oploditve. Te feromone izloča
en spol, da privabi drugega. Takšnim feromonom pravimo spolni privabilni feromoni. Za
oba grozdna sukača (Lepidoptera) velja, da izločajo ženske spolne feromone (Milevoj,
2007).
Preglednica 2: Feromoni pri pasastem in križastem grozdnem sukaču
VRSTA
Pasasti grozdni sukač
Križasti grozdni sukač

FEROMON

KEMIČNA SNOV

Z9-12Ac

(Z)-9-Dodecenil acetat

E9-12Ac

(E)-9-Dodecenil acetat

E7Z9-12Ac

(E,Z)-7,9-Dodecenil acetat

Z9-12Ac

(Z)-9-Dodecenil acetat

Za spremljanje številčnosti populacije neke žuželčje vrste v nasadu ali posevku,
uporabljamo kombinacijo pasti in spolnih feromonov. Dobljene ugotovitve služijo kot
osnova za ukrepe varstva ali nadaljnje raziskave, z namenom, da preprečimo večje
poškodbe na rastlinah. Če je številčnost škodljivca majhna, lahko s feromonskimi pastmi
neposredno vplivamo na zmanjšanje njihove številčnosti oz. uporabimo tehniko "privabi in
ubij". To metodo uporabljamo v kombinaciji skupaj z insekticidi in akaricidi. Za
najučinkovitejšo tehniko velja metoda zbeganja oz. konfuzije, kjer izpuščamo umetne
feromone iz različnih virov, ki so nameščeni po nasadu ali posevku, ki ga želimo
zavarovati. Samci ne morejo najti samic, s čemer je parjenje onemogočeno, posledično je
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številčnost naslednje generacije manjša. Metoda je učinkovita pri številnih vrstah
škodljivih organizmov, še zlasti pri grozdnih sukačih, jabolčnem zavijaču, kaparjih,…
2.6

ABIOTIČNI DEJAVNIKI IN ŽUŽELKE

Na žuželke vplivajo živi ali biotični in neživi ali abiotični dejavniki. Oboji delujejo hkrati,
le izjemoma ločeno. Tako so na primer žuželke življenjsko posredno in neposredno
odvisne od gojenih rastlin, saj se z njimi hranijo. Uspevanje rastlin pa je odvisno predvsem
od podnebja in tal. Geografska razširjenost žuželk je pogojena z okoljskimi dejavniki, ki
pospešujejo ali zavirajo razvoj žuželk. Vsaka vrsta potrebuje za svoj obstanek in razvoj
specifično okolje. Na sezonsko dinamiko ameriškega škržatka in grozdnih sukačev vpliva
več abiotskih dejavnikov, kot so svetloba, padavine, vlaga temperatura in veter (Milevoj,
2007).
2.6.1 Svetloba
Ločimo vrste žuželk, ki imajo rade svetlobo in se podnevi hranijo na rastlinah ter vrste, ki
jim svetloba ne ustreza. Te vrste se zadržujejo v tleh. Žuželke se pred povečano osvetlitvijo
branijo s telesnim leskom in pigmenti v eksokutikuli. Svetloba v veliki meri vpliva na
prehranjevanje in razmnoževanje žuželk. Glede na stopnjo osvetlitve ali teme v času, ko so
žuželke aktivne, poznamo dnevne in večerne ter nočne vrste. Svetloba je povezana s
temperaturo in oba dejavnika sta posledica vpliva sonca. Na razvoj žuželk ima svetloba
manjši vpliv kot temperatura zraka (Milevoj, 2007).
2.6.2 Temperatura
V nasprotju z toplokrvnimi sesalci, so žuželke mrzlokrvne oz. eksotermne (poikilotermne),
saj se njihova temperatura prilagaja okoljski temperaturi. Čez dan, ko se ozračje segreva,
se tudi žuželke segrevajo. Ponoči je obraten proces in se ohlajajo. Na dnevno segrevanje
posamezne vrste žuželk pomembno vpliva njihov zunanji videz, barva telesa in položaj kril
(Milevoj, 2007).
Temperatura vpliva na razvoj žuželk – zorenje njihovih spolnih organov, tvorbo jajčec oz.
semenske tekočine, izleganje, levitev in razvoj imaga. Temperatura okolja vpliva tudi na
hitrost razvoja in na število rodov – višje temperature pospešujejo razvoj in s tem število
rodov v časovnem intervalu. V zvezi s tem pojavom delimo žuželke na homodinamične
(število rodov je odvisno od odnosa med okoljsko temperaturo in hitrostjo razvoja) in
heterodinamične (Milevoj, 2007).
Pomembne so kardinalne točke, ki nam povedo za vsako vrsto žuželke njeno minimalno,
optimalno in maksimalno temperaturo za preživetje. Žuželke si med svojim razvojem
vselej poiščejo mesta z zanje najugodnejšo temperaturo (v vseh letnih časih). Vpliv
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temperature na aktivnost žuželk v določenem razvojnem stadiju prikažemo z krivuljo
aktivnosti. Krivulja ima tri toplotna območja. Vitalno območje s kritičnim območjem
mraza na eni strani in kritičnim območjem vročine na drugi. Zunaj vitalnega območja
žuželke zaradi mraza ali vročine poginejo. V vitalnem območju je še aktivno območje s
temperaturami, ki omogočajo žuželkam večjo ali manjšo aktivnost. Spremenljive
temperature znotraj vitalnega območja so zelo ustrezne za razvoj in trajanje življenja
žuželk, saj je v takšnih razmerah precej manjša njihova smrtnost. Med mejama aktivnega
in vitalnega območja sta intervala otrplosti. Takrat žuželka sicer živi, vendar zaradi
prenizkih oz. previsokih temperatur ni aktivna. Pomembnejša od dnevne temperature je
temperaturna vsota. Za njeno upoštevanje moramo poznati prag aktivnosti, ki nam pove
kdaj se konča stadij zimskega mirovanja in kdaj se začne razvoj (Milevoj, 2007). Jajčeca in
bube žuželk prenesejo ekstremnejše temperature. Žuželkam so nabolj nevarne hitre
spremembe temperature (velika umrljivost) kot temperaturni ekstremi (Milevoj, 2007).
2.6.3 Vlaga
Vsi živi organizmi na našem planetu vsebujejo v svojem telesu vodo, med njimi žuželke od
45 do 92 %. Med seboj se razlikujejo glede potreb po okoljski vlagi. Nizko vlago
potrebujejo kserofilne vrste, visoko pa higrofilne vrste. Žuželke pred izgubo vlage iz telesa
varuje voščena plast epikutikule. Vlaga vpliva na prehranjevanje žuželk, gibanje v prostoru
in spolno dozorevanje (Milevoj, 2007).
Med vlago v žuželkah in vlago v okolju obstaja ravnovesje. Meje optimalne zračne
vlažnosti so široke in ležijo med 50 in 90 %, pri različnih vrstah žuželk v različnih
razvojnih stadijih in različnim podnebjih pa se precej razlikujejo. Talne žuželke
potrebujejo za preživetje višjo vlažnost kot tiste, k živijo nad tlemi. Zračna vlaga v
povezavi s temperaturo odločilno vpliva na potek prehranjevanja (Milevoj, 2007).
2.6.4 Padavine
Padavine povzročajo spremembo zračne vlage in delujejo na žuželke mehanično
(neposredno). Neugodno vplivajo na let žuželk in odlaganje jajčec. Zaradi tega se
številčnost osebkov različnih žuželk v času padavin vidno zmanjša (Milevoj, 2007).
2.6.5 Veter
Vetrovi različnih smeri znižujejo zračno vlago, ovirajo žuželke pri parjenju, gibanju in
prehranjevanju. Pomembno vlogo ima pri širjenju žuželk, predvsem ko govorimo o širjenju
na velike razdalje (od nekaj sto metrov do nekaj deset kilometrov). Takšen prenos je lahko
za žuželke precej tvegan, saj jih lahko veter odloži na mestih, kjer nimajo ustreznih
pogojev za obstoj (Milevoj, 2007).
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3

MATERIALI IN METODE

3.1

LOKACIJI POSKUSOV

Poskus spremljanja sezonske dinamike ameriškega škržatka, križastega grozdnega sukača
in pasastega grozdnega sukača smo izvedli v letih 2016 in 2017, v dveh vinogradih v
belokranjskem vinorodnem okolišu.
Prvi vinograd (slika 5 levo) se nahaja neposredno nad mestom Metlika (vinorodna lega
Metlika), na griču, ki mu domačini pravimo "Veselica". Površina poskusnega vinograda, ki
je z vseh strani obdan z vinogradi, je 48 arov. Medvrstna razdalja je 2 m, razdalja med
trtami v vrsti pa 1 m. Vinograd leži na nadmorski višini 219 m. Vrste so postavljene
vertikalno, gojitvena oblika je enojni guyot. V vinogradu prevladuje sorta 'Žametovka', ena
tretjina je trt sorte 'Modra frankinja', obeh skupaj je okoli 2000 trt. Tla so ilovnate teksture.
Drugi vinograd (slika 5 desno) se nahaja 6,5 kilometrov severovzhodno od Metlike
(vinorodna lega Vinomer), v zaselku Nova Gora. Površina tega vinograda je 10 arov, na
jugu in vzhodu meji na vinograda, na zahodu meji na travnik v zaraščanju, na severu pa ga
omejuje gozd. Medvrstna razdalja je 2,5 m, razdalja med trtami v vrsti pa 1 m. Vinograd
leži na nadmorski višini 292 m. Zasaditev je vertikalna, gojitvena oblika je enojni guyot.
Vinograd je zasajen s trtami sorte 'Žametovka'. Skupaj na tej površini raste okoli 300 trt.
Tla so lapornate teksture, zato se v daljših sušnih obdobjih, pozna pomanjkanje vode, ki jo
trta nujno potrebuje.
3.2

IZVEDBA POSKUSA

Poskus je potekal v letih 2016 in 2017, od konca marca do konca septembra oz. začetka
oktobra. Za spremljanje ameriškega škržatka smo uporabili rumene lepljive plošče
(proizvajalec Unichem, Slovenija), po tri lepljive plošče v vsakem vinogradu. Za
spremljanje grozdnih sukačev pa smo uporabili feromonske vabe (proizvajalec Trécé
Incorporated, Oklahoma, ZDA). V vsakem vinogradu so bile postavljene štiri feromonske
vabe (dve za križastega grozdnega sukača in dve za pasastega grozdnega sukača). Skupno
smo torej ulov grozdnih sukačev spremljali na osmih vabah.
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Slika 5: Poskusna vinograda ter lokacije feromonskih vab in rumenih lepljivih plošč (levo vinograd Veselica,
desno vinograd Nova Gora) (PISO, 2019)

3.2.1 Feromonske vabe
Feromonska vaba za spremljanje grozdnih sukačev je sestavljena iz belega kartonastega
ohišja, spodnji del ohišja je iz notranje strani premazan z lepljivo snovjo. V sredini vabe je
postavljena kapsula s feromonsko snovjo. Feromonske kapsule smo do uporabe na prostem
hranili v zamrzovalniku pri temperaturi -17 °C. Vsaka kapsula je bila neprodušno zaprta v
vrečki. Pri sestavljanju ogrodja vabe prozvajalec priporoča, da prepogibamo karton po
vnaprej določenih linijah. Feromonsko kapsulo smo nastavili na sredino ohišja vabe. Da se
vonji feromonov obeh vrst sukačev ne bi med seboj pomešali, smo za vsak feromon
uporabili nove nitrilne rokavice. Vabe, namenjene za različno vrsto grozdnih sukačev, smo
med seboj razlikovali po barvi kapsule, ki je bila za križastega grozdnega sukača siva
(slika 7), za pasastega grozdnega sukača pa rdeča (slika 6). Metulji so se prilepili na
lepljivi spodnji del vabe. Sestavljene vabe smo obesili na žice po vinogradu. Vabe so bile
nameščene v coni grozdja v senčnih delih.

Slika 6: Feromonska vaba za pasastega grozdnega sukača
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Slika 7: Feromonska vaba za križastega grozdnega sukača

Feromone smo v obdobju trajanja poskusa menjali na vsakih šest tednov. Štetje ulovljenih
samčkov metuljev grozdnih sukačev v vabe smo opravili vsakih sedem dni. Dobljene
rezultate smo preračunali na število ujetih metuljev na dan. Ohišje lepljive plošče smo
zamenjali po potrebi, odvisno od vremenskih razmer in števila grozdnih sukačev.
3.2.2 Rumene lepljive plošče
Znano je, da nekatere škodljivce privlačijo določene barve. Ameriškega škržatka zelo
privlači rumena barva. Zato smo za spremljanje tega škodljivega organizma uporabili
rumene lepljive plošče (slika 8). Te plošče so plastične in v obliki kvadrata. Obe strani
plošče sta premazani z entomološkim lepilom, ki omogoča hitro lepljivost tudi zelo lahkih
škodljivcev. Poleg tega se lepilo ne izpira in ne topi pri visokih temperaturah – dolga
obstojnost. Lepljive plošče smo do uporabe hranili v suhem prostoru, na sobni temperaturi.
Plošče so zaščitene s plastično folijo, ki varuje lepilo pred izsušitvijo. Plošče smo obesili v
cono grozdja. Ob namestitvi smo odstranili zaščitni papir. Proizvajalec priporoča, da se
plošče ne dotikajo listja in rozg. Plošče smo med opravljanjem poskusa (v posameznem
letu) zamenjali dvakrat oz. trikrat. Škržatke smo šteli vsakih sedem dni. Dobljene rezultate
smo preračunali na število ujetih škržatkov na dan.
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Slika 8: Rumena lepljiva plošča za ameriškega škržata

3.3

VREMENSKE RAZMERE

Podatke o vremenskih razmerah smo pridobili na Agenciji RS za okolje. Vsi podatki so bili
izmerjeni na klimatološki postaji Metlika. Osredotočili smo se predvsem na vremenske
razmere za obdobje trajanja poskusa, in sicer od 21. marca 2016, ko smo postavili
feromonske vabe in rumene lepljive plošče do 3. oktobra 2016. V letu 2017 smo začeli s
spremljanjem meteoroloških spremenljivk 20. marca. Zadnje podatke o vremenu smo v
tem letu pridobili 19. septembra.
V obeh letih smo spremljali tri vremenske spremenljivke, in sicer: povprečna dnevna
temperatura, 24 h količina padavin in povprečna relativna zračna vlaga.
3.4

SORTE V POSKUSNIH VINOGRADIH

V obeh vinogradih, v katerih smo spremljali številčnost populacije škodljivcev, sta
prevladovali rdeči sorti, ki sta med najbolj značilnimi in pogostimi v belokranjskem
vinorodnem okolišu, to sta 'Modra frankinja' in 'Žametovka'. Belokranjci iz teh dveh sort
ter sort 'Portugalka', 'Šentlovrenka', 'Gamay', 'Modri pinot' in 'Zweigelt' pridelujejo vino
Metliška črnina PTP. Metliška črnina PTP je suho, mirno rdeče vino, intenzivno rdeče
rubinaste barve, z opaženo primarno aromo rdečih sort v prvem letu starosti, pozneje z
zrelimi aromami značilnimi za sortni sestav in poreklo vina. Prijetno trpkost zagotavljajo
tanini, ki so srednje bogati (Pravilnik o vinu … , 2008).
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3.4.1 'Modra frankinja'
Ampelografske značilnosti sorte so povzete po Colnarič in Vrabl (1975), Doberšek (1978)
ter Hrček in Korošec-Koruza (1996). Sorta je drugod znana pod sinonimi, kot so 'Moravka'
'Blaufränkische', 'Kekfrankos' itd.,… Največ je najdemo v sosednjih državah, nekaj tudi na
jugu Nemčije. V Sloveniji je sorte največ v vinorodni deželi Posavje. Sorta ni zahtevna
glede lege in tal. Rozga je precej debela in močna, rjava do sivorjava, na nodijih še
nekoliko temnejša s srednje dolgimi internodiji, črtasta. Rast je močna. Sorto se uvršča
med bujnejše v slovenskem sortimentu. Grozdje zori srednje pozno (konec septembra oz.
začetek oktobra). Rodi dokaj redno in obilno.
List je velik, malo okrogel, zarezan, ostro zobčast, debel, gladek, temno zelen. Listni sinus
je v obliki črke "V" in je pogosto prekrit z dlačicami. Listni pecelj je srednje dolg,
zelenkast z vijoličnimi odtenki, stoji pravokotno nasproti srednjemu listnemu rebru.
Vršički mladik so gladki, svetlozeleni do rdečkasti. Cvet je dvospolen. Grozd je srednje
velik do velik, nekoliko deljen, z maso med 150 in 200 g, izjemoma tudi med 200 in 400 g.
Na spodnji strani je rahlo ukrivljen. Grozdni pecelj je kratek in zelenkaste barve. Jagoda je
sorazmerno debela, okrogla, temno modra, povrhnjica je zaščitena z belim poprhom.
Jagodna kožica je debela, trda, meso je sladko in sočno. Zori v tretji zoritveni dobi,
približno 14 dni pred 'Žametovko'.
Zaradi velikega in dokaj nežnega lista je ta sorta v začetku rastne dobe dovzetnejša za
peronosporo (Plasmopara viticola Berl et. De Toni). Prav tako je možen pojav sive
grozdne plesni (Botrytis cinerea Pers.), saj velikost listov in transpiracija ter senčenje
ugodno vplivajo na pojav te glivične bolezni. Zaradi svoje bujnosti zahteva dolgo rez in
močno oblaganje z rodnim lesom. Priporočljivo je gnojenje s kalijem in fosforjem, dušika
se izogibamo.
3.4.2 'Žametovka'
Sinonimi, s katerimi prepoznamo to sorto so 'Žametna črnina', 'Modra kavčina', 'Kölner
blauer' idr. V Sloveniji najdemo te sorte največ zasajene v posavskem vinorodnem okolišu,
manj v podravskem. Sorto gojijo tudi v Nemčiji in Avstriji, nekaj malega tudi v sosednji
Hrvaški (Doberšek, 1978; Hrček in Korošec-Koruza, 1996).
Rozge te sorte so debele, svetlo do zmerno rjave barve z dolgimi internodiji in zašiljenimi
očesi. 'Žametovka' je bujna sorta, saj lahko rozge dosežejo dolžino več kot 6 m. Trta ima
petdelen list, z globokimi zarezami, ostro zobčast. Na zgornji strani je list najprej bledasto
zelen, kasneje temno zelen, na spodnji strani volnen. Za to sorto je značilen zob v stranski
zarezi lista. Vršički so svetlozeleni, rdečkasti, volneno kosmati. Cvet je dvospolen. Grozd
je zelo velik, vejnat in zbit, z značilnim belim poprhom. Včasih zasledimo na grozdih
drobne, nerazvite jagode. To je posledica slabših vremenskih razmer v času cvetenja. Masa
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posameznega grozda je 400 do 700 g. Takšne mase ne doseže nobena druga sorta v
slovenskem sortimentu (Doberšek, 1978; Hrček in Korošec-Koruza, 1996).
Sorta spada med zelo pozne, saj jo obiramo izmed vseh sort zadnjo (redna trgatev).
Pridelki so obilni in redni. Trte ne prenesejo visoke obremenitve z rodnim lesom.
Priporočena obremenitev je med 15 in 30 očesi na trto. Glede tal ni zahtevna sorta, vendar
kot pozna sorta zahteva sončne lege (Doberšek, 1978; Hrček in Korošec-Koruza, 1996).
3.5

TEHNOLOŠKI UKREPI V VINODRADIH

V nadaljevanju so našteta in opisana vsa delovna opravila, ki smo jih izvajali v opazovanih
vinogradih v letih 2016 in 2017. Januarja smo izvedli zimsko rez vinske trte. Pri rezi smo
pustili dve vrsti rodnega lesa, in sicer: šparon (8 očes) in reznik (2 očesi). Trte sorte 'Modra
frankinja' smo obremenili bolj (2 šparona in 2 reznika), kot trte sorte 'Žametovka' (1 šparon
in 1 reznik). V začetku marca smo zmulčili porezani les in sredi marca trte (deblo in
šparone) še privezali. Kot material za vez smo uporabili veje vrbe oz. bekavice. Da ne bi
zamudili začetek leta grozdnih sukačev, smo že v zadnji dekadi marca izobesili
feromonske vabe. Hkrati smo postavili tudi rumene lepljive plošče za spremljanje
ameriškega škržatka. V začetku maja (dolžina mladik več kot 10 cm), ko je minila
nevarnost za spomladansko pozebo, smo odstranili odvečne mladike (pletev). S tem
mislimo na mladike, ki izraščajo iz sobrstov na šparonih in mladike, ki izraščajo iz starega
lesa (jalovke). To opravilo smo še posebej natančno izvajali pri sorti 'Žametovka', ki ima
običajno veliko jalovk. V maju in do sredine junija smo trikrat v razmaku dveh tednov
podtikali oz. spravljali in razporejali mladike med žice. To opravilo je zelo zamudno in
vzame veliko časa, saj je potrebnega veliko ročnega dela. Medvrstni prostor (negovana
ledina) smo pokosili enkrat mesečno z rotacijskim mulčerjem. Plevele v vrsti pa smo
zatirali s herbicidom. Tretiranje s herbicidi smo opravili dvakrat v rastni dobi – konec
aprila in konec julija. Naslednje ampelotehnično delo je bilo vršičkanje oz. prikrajševanje
mladik, ko so zrastle čez zadnji par žic. Ta ukrep smo izvajali strojno. Pri tem smo morali
paziti na pravi čas vršičkanja, da je bil ukrep učinkovit. To smo storili dvakrat oz. trikrat v
rastni dobi, vselej ko so mladike zrastle 20 do 30 cm nad zadnjim parom žic. Ker smo
uporabili ta ukrep, nam ni bilo potrebno odstranjevati zalistnikov, saj jih z vršičkanjem
prikrajšamo. Zadnji ampelotehnični ukrep, ki smo ga izvedli v opazovanih vinogradih je
bil odstranjevanje listov v coni grozdja – defoliacija. Ta ukrep smo izvajali ročno. Prvič
smo odstranili manjše število listov približno tri tedne po cvetenju, večino listov pa je bilo
odstranjenega v začetku zorenja grozdja (začetek avgusta). Liste smo odstranili samo na
eni strani, zaradi bojazni pred točo. V letu 2016 smo grozdje sorte 'Modra frankinja'
potrgali 30. septembra, grozdje sorte 'Žametovka' pa 8. oktobra. Naslednje leto je bila
trgatev zgodnejša, in sicer smo grozdje sorte 'Modra frankinja' potrgali 22. septembra,
grozdje 'Žametovke' pa 29. septembra. Vse grozdje je bilo prepeljano v Vinsko klet
Metlika (KZ Metlika) in je dosegalo po njihovih kriterijih kakovost prvega razreda.
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Varstvo vinske trte smo izvajali v skladu z napovedi prognostične službe za jugovzhodno
Slovenijo, ki jih opravlja KGZ Novo mesto. Obravnavana vinograda smo tretirali izključno
s fungicidi (preglednica 3), z namenom zatiranja treh gospodarsko najbolj pomembnih
glivičnih bolezni – peronospora vinske trte (Plasmopara viticola Berk. & M.A. Curtis),
oidij ali pepelovka vinske trte (Uncinula necator Schwein.) in siva grozdna plesen
(Botrytis cinerea Pers.) v slovenskih vinogradih. Z insekticidnimi sredstvi nismo tretirali,
saj nismo želeli vplivati na število opazovanih škodljivcev. Pršenje smo izvajali strojno.
Preglednica 3: Uporabljena fungicidna sredstva v opazovanih vinogradih.
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STATISTIČNA OBDELAVA

Za vsak termin nastavitve feromonskih vab in rumenih lepljivih plošč na obeh poskusnih
lokacijah v letih 2016 in 2017 smo izračunali povprečno dnevno število (± standardna
napaka; ±S.N.) ulovljenih samcev na feromonsko vabo (križastega in pasastega grozdnega
sukača) oz. osebkov ameriškega škržatka na lepljivo ploščo. Rezultate poskusa smo
analizirali s programom Statgraphics Plus for Windows 4.0. V poskusu dobljene podatke o
številčnosti treh obravnavanih škodljivcev v vinogradih, smo uredili s programom
Microsoft Excel 2013.
Meteorološke podatke (povprečna mesečna temperatura, povprečna mesečna vlažnost in
povprečna mesečna količina padavin) smo pridobili na Agenciji Republike Slovenije za
okolje. Za poskusni lokaciji smo izbrali najbližjo meteorološko postajo (Metlika), za katero
smo lahko pridobili željene meteorološke podatke.

33
Flajnik S. Spremljanje populacijske dinamike … v belokranjskem vinorodnem okolišu.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2019

4

REZULTATI

4.1

VREMENSKE RAZMERE V OBDOBJU TRAJANJA POSKUSA

Na sliki 9 so prikazane povprečne mesečne temperature v času trajanja poskusa. Najnižja
temperatura je bila v obeh letih v marcu. Od marca naprej se je temperatura višala in se
ustalila v juniju in juliju. Najvišja povprečna dnevna temperatura je bila izmerjena v juliju
(v obeh letih), in sicer 22,6 oz. 23,1 °C. Po juliju začne temperatura padati. Najnižja
dnevna temperatura je bila v Metliki izmerjena 24. marca (4,2 °C), najtoplejši dan pa je bil
12. julij (26,7 °C). V letu 2017 je bila najnižja povprečna dnevna temperatura izmerjena
26. marca (3,7 °C). Najvišja povprečna dnevna temperatura (29,4 °C) je bila izmerjena 23.
junija. Razlika med najvišjima temperaturama med letoma 2016 in 2017 je bila 2,7 °C v
prid slednjega. September 2016 je bil za skoraj 3 °C toplejši, v primerjavi s septembrom
leta 2017.

Slika 9: Povprečna mesečna temperatura v obdobju opravljanja poskusa pri meteorološki postaji v Metliki
(ARSO, 2019)

Povprečna relativna vlažnost zraka je prikazana na sliki 10. V letu 2016 je bilo variiranje
zračne vlage majhno. Zračna vlaga je od začetka do konca meritev postopoma enakomerno
naraščala. Večja spreminjanja zračne vlage so bila opažena v letu 2017. Najmanjša zračna
vlažnost je bila v mesecu juliju (66 %), največja pa v mesecu septembru (88 %), kar lahko
pripišemo veliki količini padavin v tistem času. Ozračje je bilo najbolj nasičeno z
vlažnostjo 19. aprila (100 % relativna vlažnost zraka). V letu 2017 je bila najmanjša
vlažnost izmerjena 17. junija (50 %). Najvišja relativna zračna vlaga je bila enako kot v
prejšnjem letu 100 %. V letu 2017 je bila ta vrednost dosežena trikrat, v letu 2016 samo
enkrat. Najmanjša vlažnost zraka (34 %) je bila 20. aprila.
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Slika 10: Povprečna mesečna rel. vlažnost zraka v obdobju opravljanja poskusa pri meteorološki postaji v
Metliki (ARSO, 2019)

Padavine so bile enakomerno razporejene skozi celotno rastno dobo vinske trte. V letu
2016 je bila količina padavin večja kot v letu 2017 (slika 11). Izjema je le količina padavin
(280,8 mm) leta 2017 v septembru. To leto je bilo ob trgatvi prisotne veliko sive grozdne
plesni in posledično gnilobe. Maksimalna količina padavin je bila izmerjena 29. julija
(53,3 mm). Število dni brez padavin je bilo v obdobju meritev 130 dni, kar predstavlja 64
% vseh dni v obdobju med 21. marcem in 3. oktobrom 2016. Najdaljši niz brez padavin je
bil med 23. avgustom in 4. septembrom in je trajal 12 dni. V letu 2017 je bila največja
količina padavin (12. september) skoraj identična kot v letu 2016, in sicer 53,2 mm.
Največje število dni brez padavin (16 dni) je bilo v obdobju med 20. marcem in 4. aprilom.
V letu 2017 je bilo 120 dni brez padavin, kar predstavlja 65,2 % vseh dni med zadnjo
dekado marca in zadnjo dekado septembra.
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Slika 11: Povp. mesečna količina padavin v obdobju opravljanja poskusa pri meteorološki postaji v Metliki
(ARSO, 2019)

Podatki za temperaturo, količino padavin in relativno zračno vlago, so bili merjeni dnevno,
skupaj je bilo to 203 dni v letu 2016. Število dni v letu 2017, ko smo spremljali ulov
škodljivcev in beležili vremenske spremeljivke je bilo 184, kar je za 19 dni manj kot v letu
2016.
4.2

POPULACIJSKA DINAMIKA AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Spremljanje številčnosti ameriškega škržatka smo v letu 2016 pričeli istočasno, kot
spremljanje populacije grozdnih sukačev. To smo naredili zato, ker ni bilo v preteklosti
izvedenih veliko raziskav na temo številčnosti osebkov ameriškega škržatka. V obeh
vinogradih je ameriški škržatek imel en rod na leto. V vinogradu Veselica so bili osebki
prvega rodu škržatka opaženi 18. julija (slika 12). V prvih treh tednih sta se na rumene
lepljive plošče ujela dva osebka/dan. Sledil je upad številčnosti škržatov. V nadaljevanju je
vidno, da je bil vrh tega rodu dosežen v tednu med 5. in 11. septembrom, ko se je na plošče
ujelo pet osebkov/dan. V naslednjem tednu se je število osebkov zmanjšalo za več kot
polovico (dva osebka/dan). V vinogradu Nova Gora so bili prvi osebki škržata opaženi
konec junija, že v naslednjem tednu se je dnevno na vabo ujel en škržatek. Čez tri tedne
smo zabeležili spet enako število osebkov na dan. Posamezni škržatki so se ujeli na plošče
tudi v oktobru (slika 12).
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Slika 12: Povprečno število ulovljenih ameriških škržatov na dan ( S.N.) v letu 2016 v vinogradu Veselica
(levo) in Nova Gora (desno)

Na šest lepljivih plošč se je v letu 2016 ulovilo skupno 337 osebkov ameriškega škržatka
(285 osebkov v vinogradu na Veselici in 52 osebkov v Novi Gori).
Leta 2017 (slika 13) smo lepljive plošče izobesili skoraj mesec dni kasneje, saj smo iz
prejšnjega leta videli, da jih prej ni potrebno. V tem letu, so se osebki prvega in edinega
rodu začeli pojavljati popolnoma identično v obeh vinogradih (12. junij 2017). V
vinogradu na Veselici je bil vrh rodu dosežen konec julija oz. v začetku avgusta (dva
osebka/dan). V drugem vinogradu lahko opazimo, postopno večanje in manjšanje števila
osebkov grozdnih sukačev. Tukaj je vrh rodu (dva osebka/dan) dosežen v istem tednu, kot
v vinogradu Veselica. Zadnji škržatki so bili v tem letu ulovljeni konec avgusta oz. začetek
septembra.
V primerjavi z letom 2016, se je v letu 2017 skupno ujelo nekaj več škržatkov (356
osebkov). Razmerje ulovljenih škržatov (187 proti 169 osebkom škržata), gre še vedno v
prid vinograda na Veselici, vendar je to razmerje nekoliko bolj uravnoteženo.

Slika 13: Povprečno število uloveljenih ameriških škržatov na dan ( S.N.) v letu 2017 v vinogradu Veselica
(levo) in Nova Gora (desno)
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4.3

POPULACIJSKA DINAMIKA KRIŽASTEGA GROZDNEGA SUKAČA

Pri spremljanju križastega grozdnega sukača, smo že takoj na začetku opazili, da je število
ujetih metuljev te vrste precej večje v primerjavi s pasastim grozdnim sukačem. Pri
tedenskih štetjih metuljev je bilo veliko dela, saj smo morali odstraniti mnogo metuljev, za
kar smo porabili precej časa. Zaradi tega, smo tudi bolj pogosto menjali spodnjo lepljivo
ploščo na feromonski vabi.
Prvo leto našega štetja metuljev križastega sukača, se je na štiri vabe iz obeh vinogradov
ujelo 3.962 metuljev samcev te vrste. V vinogradu na Veselici se je ujelo več metuljev
(2.279 samcev), v drugemu vinogradu (Nova Gora) smo v obdobju opazovanja našteli
nekaj manj (1.683 samcev) metuljev. Po vrhovih, ki jih vidimo na sliki 14, lahko
sklepamo, da je križasti grozdni sukač v vinogradu Veselica razvil štiri rodove, kar je v
slovenskih vinogradih izjemno redko. Prvi metulji so se pojavili v začetku aprila. Vrh
letenja je ta rod dosegel v tednu med 18. aprilom in 24. aprilom, ko se je na vabo dnevno
ujelo 20 samcev križastega grozdnega sukača. Let drugega rodu, se je začel konec prve
dekade maja in dosegel vrh zadnji teden maja, ko smo zabeležili 22 metuljev/dan. Metulji
tretjega rodu začnejo letati sredi junija. Največ sukačev se ulovi konec junija oz. v začetku
julija (14 metuljev/dan). Ob koncu letenja tega rodu, se število sukačev zmanjša na 1
metulja na dan. Ko smo že mislili, da je konec letanja metuljev križastega grozdnega
sukača, nas je presenetil razvoj četrtega rodu, ki je bil sicer najmanj številčen, vendar
vreden omembe. Tako se je v prvem tednu avgusta ujelo 11 sukačev/dan, kar je bil tudi vrh
tega rodu.
Za razliko od vinograda na Veselici, je križasti grozdni sukač v vinogradu Nova Gora
razvil le dva rodova (slika 14). Prvi rod je bil bolj številčen od drugega rodu. Znotraj
prvega rodu sta opažena dva vrhova. Največ sukačev se je ujelo v prvem tednu maja (23
metuljev/dan). Za razliko od druge lokacije se je prvi rod pojavil 14 dni kasneje in je bil
tudi bolj številčen. Konec letanja metuljev tega rodu je bilo v prvi dekadi junija. V zadnji
dekadi junija, so začeli letati metulji drugega rodu. Vrh tega rodu je bil dosežen v enakem
tednu kot v drugem vinogradu (med 27. junijem in 3. julijem). Dnevno se je v tem tednu
ujelo na vabo 12 samcev križastega sukača. Konec letanja metuljev tega rodu je bil v
drugem tednu meseca avgusta.
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Slika 14: Povprečno število ulovljenih samcev križastega grozdnega sukača na dan ( S.N.) v letu 2016 v
vinogradu Veselica (levo) in Nova Gora (desno)

Na splošno je bilo leto 2017, kar se tiče križastih grozdnih sukačev skoraj identično v obeh
vinogradih. Sukač je v tem letu razvil tri rodove. Kar se tiče časovnice so vsi trije rodovi v
obeh obravnavanih vinogradih dosegli vrh leta istočasno. Izjema je le prvi rod v vinogradu
Veselica, ko je bil vrh dosežen teden dni prej. Prvi rod v tem letu je bil najbolj številčen,
drugi manj in tretji najmanj. V prvem vinogradu Veselica se je let metuljev prvega rodu
pričel konec marca (slika 15). Vrh leta je ta generacija dosegla v tednu med 17. in 23.
aprilom (62 metuljev/dan). Konec leta tega rodu je bil v začetku junija. Let metuljev
drugega rodu se je začel sredi junija. Največ samcev križastega grozdnega sukača se je
ulovilo v zadnji dekadi junija (27 metuljev/dan). Zadnji metulji tega rodu so bili opaženi
sredi meseca julija. Zadnji, tretji rod se je pojavil v začetku avgusta, svoj vrh pa je dosegel
v naslednjem tednu, ko se je na vabe ujelo 18 samcev križastega grozdnega sukača.
Metuljčki tega rodu so letali vse do začetka septembra.

Slika 15: Povprečno število ulovljenih samcev križastega grozdnega sukača na dan ( S.N.) v letu 2017 v
vinogradu Veselica (levo) in Nova Gora (desno)

V vinogradu Nova Gora se je let metuljev prvega rodu začel v istem tednu (slika 15) kot v
drugem vinogradu, vendar je bil enkrat bolj številčen (5 metuljev/dan). Vrh (35
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metuljev/dan) je ta rod dosegel teden dni kasneje kot v vinogradu Veselica. Konec leta tega
rodu je bil konec maja. Metulji naslednjega rodu so začeli z letenjem sredi junija, že v
naslednjem tednu pa je bil dosežen vrh tega rodu (13 metuljev/dan). Zadnji metulji te
generacije so bili opaženi v tednu med 17. in 23. julijem. Metulji tretjega rodu so se
pojavili v začetku avgusta, največ smo jih našteli v tednu med 7. in 13. avgustom.
Leto 2017 je bilo s strani številčnosti samcev križastega grozdnega sukača še bolj
množično kot v predhodnem letu. Skupaj se je na vabe ujelo kar 5.100 metuljev te vrste. Še
vedno se je v vinogradu na Veselici ujelo več metuljev (3.065 samcev) kot v vinogradu v
Novi Gori (2.035 samcev).
4.4

POPULACIJSKA DINAMIKA PASASTEGA GROZDNEGA SUKAČA

Številčnost samcev pasastega grozdnega sukača je bila veliko manjša, v primerjavi s
križastim grozdnim sukačem. V letu 2016 so prvi metulji začeli letati v začetku aprila
(slika 16). V vinogradu Veselica so bili prvi samci ulovljeni skoraj en mesec kasneje.
Pasasti grozdni sukač je v tem vinogradu razvil tri rodove. Največji ulov metuljev je bil
med 27. junijem in 3. julijem, ko so se na vabo ujeli 3 metulji/teden.
V drugem vinogradu Nova Gora je pasasti grozdni sukač razvil dva rodova. Metulji prvega
rodu so začeli letati v začetku maja. Največji ulov je bil zabeležen v tednu med 9. in 15.
majem (3 metulji/teden). Metulji drugega rodu so se začeli pojavljati v tretji dekadi junija.
Vrh drugega rodu je bil dosežen med 4. in 10. julijem (4 metulji/teden). Do začetka
oktobra sta se na vabe v obeh vinogradih skupaj ujela le še dva metulja pasastega
grozdnega sukača.

Slika 16: Povprečno število ulovljenih samcev pasastega grozdnega sukača na dan ( S.N.) v letu 2016 v
vinogradu Veselica (levo) in Nova Gora (desno)
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V letu 2016 se je na feromonske ujelo skupno 22 metuljev pasastega grozdnega sukača, od
tega 16 v vinogradu Nova Gora. Največje število ulovljenih metuljev v vinogradu na
Veselici je bilo v tednu med 27. in 3. julijem, v vinogradu na drugi lokaciji pa teden dni
kasneje.
Leta 2017 je pasasti grozdni sukač v obeh vinogradih razvil dva rodova, kar je vidno na
sliki 17. V vinogradu Veselica so metulji prvega rodu začeli letati konec aprila. Vrh je prva
generacija metuljev dosegla v prvem tednu maja (6 metuljev/teden). Konec letenja
metuljev te generacije je bil teden dni kasneje. Metulji druge generacije so bili prvič
ulovljeni v začetku julija, največ se jih je ulovilo v tednu med 24. in 30. julijem, in sicer 4
metulji/teden. V tem vinogradu se je v letu 2017 ujelo skupaj 21 metuljev.
V vinogradu na drugi lokaciji se je let metuljev prvega rodu začel teden dni prej (slika 17)
kot v vinogradu Veselica. V tednu med 24. in 30. aprilom se je na vabe ujelo največ
metuljev (7 metuljev/teden). Let metuljev tega rodu se je nadaljeval skoraj do konca maja.
Metulji drugega rodu so se prav tako kot metulji prvega rodu pojavili en teden prej. Vrh
tega rodu je bil v tednu med 26. in 2. julijem (10 metuljev/teden). To je bilo tudi največje
število ujetih pasastih grozdnih sukačev v tednu v obeh letih naše raziskave. Število
metuljev tega rodu je počasi upadalo skozi celoten julij. Skupno število ujetih pasastih
grozdnih sukačev v letu 2017 je bilo za skoraj tri krat večje kot v letu 2016. V letu 2017 se
je skupaj na feromonske vabe ujelo 63 metuljev. Pasastih sukačev v vinogradu Nova Gora
je bilo enkrat več (42 metuljev) kot v vinogradu Veselica (21 metuljev).

Slika 17: Povprečno število ulovljenih samcev pasastega grozdnega sukača na dan ( S.N.) v letu 2017 v
vinogradu Veselica (levo) in Nova Gora (desno)
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5

RAZPRAVA IN SKLEPI

5.1

RAZPRAVA

Križasti grozdni sukač (Lobesia botrana [Denis & Schiffermüller]) in pasasti grozdni
sukač (Eupoecilia ambiguella Hübner) sta že dolgo znana škodljivca žlahtne vinske trte
(Vitis vinifera L.) tako po Svetu kot tudi v Sloveniji. Oba metuljčka sodita v skupino
sukačev in se v slovenskih vinogradih pojavljata skoraj istočasno, s tem da v različnih
vinorodnih deželah bolj ali manj prevladuje prva ali druga vrsta. Križastemu grozdnemu
sukaču godi teperatura nad 14 °C, temperaturni maksimum zanj je 28 °C, optimalna
temperatura pa okoli 25 °C (Vrabl, 1999). Tudi pasastemu grozdnemu sukaču ustrezajo
dnevi s podobnimi temperaturnimi zahtevami kot to velja za križastega grozdnega sukača,
vendar pa zahteva večjo relativno vlago za svoj razvoj (Vrabl, 1999). Optimalna vlaga zanj
je med 70 in 90 %. Križasti grozdni sukač leta že pri 40 do 70 % relativni zračni vlagi
(Vrabl, 1999). Škodljivi sta predvsem prvi dve generaciji. Samice prvega rodu odlagajo
jajčeca na kabrnke. Ličinke zapredejo več cvetov skupaj in jih v pajčevinastem zapredku
objedajo. Samice drugega rodu odlagajo jajčeca na dozorevajoče grozdne jagode. Ličinke
tega rodu se zavrtajo v jagodo. Zaradi poškodb jagod, se značilno poveča okužba grozdov s
sivo grozdno plesnijo (Botrytis cinerea Pers.). Značilen vpliv grozdnih sukačev na razvoj
sive plesni je poglavitni vzrok, da moramo te škodljivce zatirati (Vršič in Lešnik, 2005).
Vse večje pozornosti pa je v zadnjih letih deležen ameriški škržatek (Scaphoideus titanus
Ball). Ta škodljivec na vinski trti je znan predvsem kot glavni žuželčji prenašalec
fitoplazme Grapevine flavescence dorée (FD), ki povzroča karantensko bolezen trte – zlato
trsno rumenico. Fitoplazmo (FD) prenaša na perzistenten način s trte na trto. Zlata trsna
rumenica povzroča veliko gospodarsko škodo zlasti pri pridelavi grozdja. Ameriški
škržatek živi predvsem na trti, hrani se z rastlinskim sokom in razvije en rod na leto (Riolo
in sod., 2014). Ameriškemu škržatku ustrezajo temperature med 12 in 24 °C. Optimalna
temperatura zanj je 22 °C. Pri višjih temperaturah je gibanje škržatov te vrste zmanjšano.
Najbolj primerna vlažnost zraka za ameriškega škržatka je med 20 in 80 %. Vlažnost zraka
med 63 in 100 % negativno vpliva na njegovo premikanje (Lessio in Alma, 2004).
V naši raziskavi smo spremljali številčnost treh, po našem mnenju gospodarsko
najpomembnejših škodljivih žuželk vinske trte. Raziskava je potekala v dveh zaporednih
letih (2016 in 2017). Lokaciji poskusa sta bili dve, saj smo želeli zajeti čim večji del
vinogradov v belokranjskem vinorodnem okolišu. Za spremljanje številčnosti osebkov
ameriškega škržatka smo uporabili rumene lepljive plošče. Število samcev križastega in
pasastega grozdnega sukača pa smo spremljali s pomočjo feromonskih vab.
Obe vrsti grozdnih sukačev sta bili prisotni v obeh vinogradih. Veliko bolj množično se je
pojavljal križasti grozdni sukač. Feromonske vabe za spremljanje grozdnih sukačev smo
namestili v zadnji dekadi marca. Nižje temperature in pogoste padavine v letu 2016 so
vplivale na razvoj grozdnih sukačev. V dnevih s padavinami je bila aktivnost metuljev
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manjša. V letu 2016 je križasti grozdni sukač v vinogradu na Veselici razvil 4 rodove, kar
nismo pričakovali. Prvi rod se je pojavil 21. marca oz. 4. aprila in trajal do 2. maja oz. 13.
junija. Metulji drugega rodu so se pojavili 9. maja oz. 13. junija. Let je trajal do 13. junija
oz. 8. avgusta. Tretji rod, ki je trajal od 13. junija do 18. julija, se je pojavil le na lokaciji
Veselica. Presenetili so nas metulji četrtega rodu, ki so letali med 18. julijem in 5.
septembrom. Metulji pasastega sukača so se pojavili konec aprila in letali do sredine maja.
Drugi rod se je na lokaciji Veselica pojavil dva tedna prej kot v vinogradu Nova Gora (13.
junij). Konec leta tega rodu je bil 13. junija oz. 11. julija. V vinogradu Veselica smo ujeli
tudi metulje tretjega rodu, ki so letali med 20. junijem in 11. julijem. Po podatkih iz letnega
poročila o opazovalno napovedovalni dejavnosti (za JV Slovenijo) za leto 2016, ki ga je
objavil Kmetijsko gozdarski zavod Novo Mesto, so se metulji 1. rodu pojavili 18. aprila
(Letno poročilo o opazovalno …, 2017). Vrh leta je ta rod dosegel 5. maja. Najbolj
množičen ulov pa je bil med 20. aprilom in 20. majem. Drugi rod je letal med 25. junijem
in 20. julijem, z vrhom okoli 10. julija. Zadnji ulovljen metulj v tem letu je bil 14.
septembra. Pojav tretjega rodu konec avgusta in v začetku septembra je imel večjo vlogo
pri razvoju sive plesni.
Leto 2017 je zaznamovala pozeba konec aprila, kar pa ni negativno vplivalo na številčnost
grozdnih sukačev. Skupen ulov je bil še večji kot v predhodnem letu, kar lahko pripišemo
ugodnim temperaturam za razvoj grozdnih sukačev. V tem letu je trta začela svoj razvoj
zelo zgodaj (cvetenje že konec meseca maja). Križasti sukač je v tem letu razvil tri rodove,
pasasti pa dva. Prvi rod križastega sukača se je pojavil 20. marca. Let je trajal do konca
maja. Metulji drugega rodu so letali med 5. junijem in 17. julijem. Tretji rod metuljev je bil
prisoten od 31. julija do 4. septembra. Metulji pasastega sukača so se pojavili en mesec
kasneje. Prvi rod se je pojavil sredi aprila. Konec maja so bili opaženi zadnji metulji tega
rodu. Metulji drugegega rodu so letali od zadnje dekade junija do zadnje dekade julija. Po
podatkih KGZS – Zavod NM, so bili vrhovi posameznih rodov med 15. aprilom in 5.
majem, 20. junijem in 5. julijem ter 15. avgustom in 5. septembrom. Priporočili so
zatiranje prvega rodu. Zatiranje tretjega rodu zaradi zgodnje trgatve ni bilo potrebno
(Letno poročilo o opazovalno …, 2018).
Za ameriškega škržatka smo rumene lepljive plošče v letu 2016 izobesili v zadnji dekadi
marca. Po ulovu na rumene lepljive plošče smo ugotovili, da je bil prisoten v obeh
vinogradih in je razvil en rod/leto. Prve ličinke smo opazili 20. junija v vinogradu Nova
Gora oz. 18. julija v vinogradu Veselica. Največje število ujetih osebkov je bilo v
vinogradu Veselica 5. septembra ter med 27. junijem in 18. julijem v vinogradu Nova
Gora. Iz letnega poročila KGZS je razvidno, da so se prve ličinke pojavile 23. maja, prvi
odrasli osebki pa konec meseca julija. Dolžina razvoja ameriškega škržatka je trajala 117
dni. Iz poročila je še mogoče razbrati, da je razvoj v tem letu enakomerno napredoval
(vsaka razvojna faza se je pojavila na 15 dni). Razvoj imaga je trajal 64 dni. Ugotovili so,
da se trend povečevanja števila škržatkov vinorodni deželi Posavje še vedno nadaljuje in,
da se populacija kljub ukrepom ne zmanjšuje (Letno poročilo o pojavu …, 2017).
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V letu 2017 smo izobesili lepljive plošče skoraj mesec dni kasneje. Prve ličinke
ameriškega škržatka smo opazili 26. junija. Tudi v tem letu je razvil škržatek en rod/leto.
Največ osebkov se je ulovilo med 31. julijem in 6. avgustom. Razvoj škržatka je trajal od
12. junija do 4. septembra. Na KGZS – Zavod NM so prve ličinke opazili 16. maja, prve
odrasle osebke pa 12. julija. Enako kot v predhodnem letu je razvoj škržatka trajal 117 dni
(16. maj do 20. september). Za to leto je značilno zelo zgodnje izleganje ličink – 3 tedne
prej v primerjavi z ostalimi leti. Razvoj imaga je v tem letu trajal 70 dni (Letno poročilo o
pojavu …, 2018).
V obeh letih se je na feromonske vabe ujelo skupaj 9.062 samcev križastega grozdnega
sukača in 85 samcev pasastega grozdnega sukača. Tako je bilo kar 99 % vseh ujetih
sukačev vrste križasti grozdni sukač. Ameriških škržatkov, ki so se ujeli na rumene lepljive
plošče, je bilo skupaj 693. Gledano z vidika številčnosti, so se vse tri vrste v letu 2017
pojavljale bolj množično, kar lahko pripišemo ugodnejšim vremenskim razmeram za
razvoj posamezne vrste v tem letu.
5.2

SKLEPI

(1)

V belokranjskih vinogradih so prisotni križasti in pasasti grozdni sukač ter ameriški
škržat.

(2)

Najbolj številčno se je pojavljal križasti grozdni sukač, manj ameriški škržatek,
daleč najmanj pa je bilo pasastih grozdnih sukačev.

(3)

Zaradi velikega števila dni s padavinami v letu 2016 je bilo skupno število ujetih
škodljivcev manjše kot leta 2017, ko so bile predvsem temperature primernejše za
razvoj spremljanih vrst ŠO.

(4)

V belokranjskem vinorodnem okolišu razvije ameriški škržatek en rod/leto, križasti
grozdni sukač tri rodove/leto (v letu 2016 v vinogradu Veselica štiri rodove na
leto), pasasti grozdni sukač pa dva rodova na leto.
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6

POVZETEK

V Sloveniji se je z vinogradništvom v letu 2015 ukvarjalo 30.210 pridelovalcev. Vsi skupaj
so obdelovali približno 15.700 ha vinogradov. Slovenija je razdeljena na tri vinorodne
dežele. Največja je vinorodna dežela Podravje, sledi Primorska, najmanjša po površini je
Posavje. Vse tri dežele so nadalje razdeljene na 16 vinorodnih okolišev, med katere spada
Bela krajina. Več kot 90 % vinogradniških površin je manjših od 1 ha. Na teh površinah
prevladujejo bele sorte. V letu 2017 je bil skupni pridelek grozdja 89.416 ton, pridelek na
hektar pa je bil 5,6 ton (Plešivčnik, 2017).
Ameriški škržatek (Scaphoideus titanus Ball) je v naravi glavni žuželčji prenašalec
fitoplazme Grapevine flavescence dorée (FD), ki povzroča karantensko bolezen trte - zlato
trsno rumenico. Spremljanje razvoja tega prenašalca je pomembno za napovedovanje
ustreznih terminov za njihovo zatiranje in s tem preprečevanje širjenja karantenske bolezni
zlate trsne rumenice. Ta škodljivec je razširjen že po vsej Sloveniji, letno razvije en rod in
se hrani z rastlinskim sokom. Zatiramo že ličinke in nimfe, saj lahko fitoplazmo prenašajo
že nimfe 3. razvojnega stadija.
Križasti grozdni sukač (Lobesia botrana [Denis & Schiffermüller]) in pasasti grozdni
sukač (Eupoecilia ambiguella Hübner) sodita v slovenskih vinogradih med gospodarsko
pomembne škodljive organizme. Križasti grozdni sukač navadno razvije tri rodove na leto,
pasasti pa dva. V določenem vinorodnem okolišu prevladuje le ena vrsta. V zadnjih letih se
priporoča zatiranje tako prvega kot drugega rodu. Tretji rod se zatira le, če se prerazmnoži
in če je trgatev pozna. Gosenice grozdnih sukačev povzročajo posredno in neposredno
škodo. Prvi rod izjeda cvetne kapice, v katere se kasneje tudi zabubi. Drugi rod se hrani z
dozorevajočimi jagodami. Luknjice v jagodah, ki nastanejo zaradi hranjenja, služijo kot
vstopna mesta za glivo, ki povzroča sivo grozdno plesen (Botrytis cinerea Pers).
Na podlagi rezultatov naše raziskave smo ugotovili, da so bile vremenske razmere za
razvoj vseh treh vrst škodljivih organizmov primernejše v letu 2017. To leto so
zaznamovali suhi in topli dnevi, z manjšo količino padavin v primerjavi z letom 2016.
Križasti sukač se je v obeh letih prerazmnožil, zato poleg ameriškega škržatka v
prihodnosti zahteva večjo pozornost glede zatiranja. Skrb vzbuja predvsem številčnost
ameriškega škržatka, ki se kljub izvajanju ukrepov še vedno povečuje (Letno poročilo o
pojavu …, 2018). V naši raziskavi smo ugotovili, da v vinorodnem okolišu Bela krajina
križasti grozdni sukač razvije letno tri rodove, pasasti sukač dva in ameriški škržatek en
rod. Na feromonske vabe se je ujelo mnogo več metuljev križastega grozdnega sukača. Le
1 % vseh ulovljenih metuljev so bili pasasti grozdni sukači. Leta 2017 se je na plošče ujelo
več škržatlov kot v predhodnem letu, kar kaže na povečevanje populacije. S to raziskavo
smo belokranjskim vinogradnikom v praktičnem smislu prikazali dejansko sliko, kdaj se
omenjeni škodljivci najbolj številčno pojavljajo. Iz teh podatkov in iz nasvetov
prognostično napovedovalne službe, se bodo lažje odločili, kdaj je optimalni čas za
zatiranje grozdnih sukačev in ameriškega škržatka.
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PRILOGA A
Navodilo za sestavo feromonske vabe za križastega in pasastega grozdnega sukača
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PRILOGA B
Število ujetih osebkov ameriškega škržatka
Priloga B1: Skupni tedenski ulov osebkov ameriškega škržatka na posamezni lokaciji v
letu 2016
DATUM
21.3.-27.3.
28.3.-3.4.
4.4.-10.4.
11.4.-17.4.
18.4.-24.4.
25.4.-1.5.
2.5.-8.5.
9.5.-15.5.
16.5.-22.5.
23.5.-29.5.
30.5.-5.6.
6.6.-12.6.
13.6.-19.6.
20.6.-26.6.
27.6.-3.7.
4.7.-10.7.
11.7.-17.7.
18.7.-24.7.
25.7.-31.7.
1.8.-7.8.
8.8.-14.8.
15.8.-21.8.
22.8.-28.8.
29.8.-4.9.
5.9.-11.9.
12.9.-18.9.
19.9.-25.9.
26.9.-2.10.
3.10.-9.10.
SKUPAJ

VESELICA
ulov/teden
ulov/dan
0
0
0
0
1
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3
40
36
41
4
3
95
39
5
4
0
285

0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
1,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,3
0,4
5,7
5,1
5,9
0,6
0,4
13,6
5,6
0,7
0,6
0,0

NOVA GORA
ulov/teden
ulov/dan
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
14
2
2
14
0
4
3
2
3
1
3
0
0
2
0
52

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,3
0,3
2,0
0,0
0,6
0,4
0,3
0,4
0,1
0,4
0,0
0,0
0,3
0,0

SKUPAJ
ulov/
ulov/
teden
dan
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,1
1
1,3
9
0,4
3
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
2,0
14
0,4
3
0,4
3
2,3
16
0,4
3
6,3
44
5,6
39
6,1
43
1,0
7
0,6
4
14,0
98
5,6
39
0,7
5
0,9
6
0,0
0
337
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Priloga B2: Skupni tedenski ulov osebkov ameriškega škržatka na posamezni lokaciji v
letu 2017
DATUM
17.4.-23.4.
24.4.-30.4.
1.5-7.5.
8.5.-14.5.
15.5.-21.5.
22.5.-28.5.
29.5.-4.6.
5.6.-11.6.
12.6.-18.6.
19.6.-25.6.
26.6.-2.7.
3.7.-9.7.
10.7.-16.7.
17.7.-23.7.
24.7.-30.7.
31.7.-6.8.
7.8.-13.8.
14.8.-20.8.
21.8.-27.8.
28.8.3.9.
4.9.-10.9.
11.9.-17.9.
18.9.-24.9.
SKUPAJ

VESELICA
ulov/teden
ulov/dan
0,0
0
0,7
5
0,7
5
0,7
5
5,9
41
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
1,3
9
0,1
1
1,0
7
1,4
10
1,4
10
2,4
17
5,1
36
1,3
9
2,6
18
1,4
10
0,6
4
0,0
0
0,0
0
0,0
0
187

NOVA GORA
ulov/teden
ulov/dan
0,0
0
0,0
0
0,3
2
0,3
2
4,6
32
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,3
2
2,3
16
1,4
10
3,3
23
2,0
14
0,9
6
6,3
44
1,7
12
0,4
3
0,3
2
0,1
1
0,0
0
0,0
0
0,0
0
169

SKUPAJ
ulov/teden
ulov/dan
0,0
0
0,7
5
1,0
7
1,0
7
10,4
73
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
1,6
11
2,4
17
2,4
17
4,7
33
3,4
24
3,3
23
11,4
80
3,0
21
3,0
21
1,7
12
0,7
5
0,0
0
0,0
0
0,0
0
356
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PRILOGA C
Število ujetih samcev križastega grozdnega sukača
Priloga C1: Skupni tedenski ulov samcev križastega grozdnega sukača na posamezni
lokaciji v letu 2016
DATUM
21.3.-27.3.
28.3.-3.4.
4.4.-10.4.
11.4.-17.4.
18.4.-24.4.
25.4.-1.5.
2.5.-8.5.
9.5.-15.5.
16.5.-22.5.
23.5.-29.5.
30.5.-5.6.
6.6.-12.6.
13.6.-19.6.
20.6.-26.6.
27.6.-3.7.
4.7.-10.7.
11.7.-17.7.
18.7.-24.7.
25.7.-31.7.
1.8.-7.8.
8.8.-14.8.
15.8.-21.8.
22.8.-28.8.
29.8.-4.9.
5.9.-11.9.
12.9.-18.9.
19.9.-25.9.
26.9.-2.10.
3.10.-9.10.
SKUPAJ

VESELICA
ulov/teden
ulov/dan
0
0
0,1
1
2,6
18
16,3
114
78,1
547
30,0
210
31,3
219
18,0
126
26,9
188
10,0
70
1,6
11
1,0
7
0,4
3
19,3
135
43,6
305
22,4
157
11,9
83
5,0
35
1,0
7
1,4
10
0,3
2
0,4
3
1,3
9
1,9
13
0,6
4
0,3
2
0,0
0
0,0
0
0,0
0
2279

NOVA GORA
ulov/teden
ulov/dan
0,0
0
0,9
6
2,3
16
6,6
46
37,3
261
17,1
120
45,0
315
28,9
202
30,1
211
12,3
86
3,9
27
2,3
16
0,3
2
4,6
32
24,6
172
14,9
104
3,9
27
2,4
17
1,3
9
1,3
9
0,0
0
0,1
1
0,0
0
0,3
2
0,3
2
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
1683

SKUPAJ
ulov/teden ulov/dan
0,0
0
1,0
7
4,9
34
22,9
160
115,4
808
47,1
330
76,3
534
46,9
328
57,0
399
22,3
156
5,4
38
3,3
23
0,7
5
23,9
167
68,1
477
37,3
261
15,7
110
7,4
52
2,3
16
2,7
19
0,3
2
0,6
4
1,3
9
2,1
15
0,9
6
0,3
2
0,0
0
0,0
0
0,0
0
3962
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Priloga C2: Skupni tedenski ulov samcev križastega grozdnega sukača na posamezni
lokaciji v letu 2017
DATUM
20.3.-26.3.
27.3.-2.4.
3.4.-9.4.
10.4.-16.4.
17.4.-23.4.
24.4.-30.4.
1.5-7.5.
8.5.-14.5.
15.5.-21.5.
22.5.-28.5.
29.5.-4.6.
5.6.-11.6.
12.6.-18.6.
19.6.-25.6.
26.6.-2.7.
3.7.-9.7.
10.7.-16.7.
17.7.-23.7.
24.7.-30.7.
31.7.-6.8.
7.8.-13.8.
14.8.-20.8.
21.8.-27.8.
28.8.3.9.
4.9.-10.9.
11.9.-17.9.
18.9.-24.9.
SKUPAJ

VESELICA
ulov/teden
ulov/dan
0,0
0
5,7
40
21,7
152
62,0
434
124,3
870
33,6
235
17,1
120
17,1
120
3,0
21
1,6
11
0,7
5
0,3
2
9,6
67
54,7
383
24,7
173
5,6
39
0,7
5
0,4
3
0,3
2
2,6
18
35,1
246
7,6
53
7,0
49
1,6
11
0,7
5
0,1
1
0,0
0
3065

NOVA GORA
ulov/teden
ulov/dan
0,0
0
10,4
73
23,1
162
29,3
205
33,1
232
69,6
487
19,4
136
19,4
136
4,9
34
1,0
7
0,7
5
0,6
4
2,9
20
26,4
185
23,9
167
5,9
41
1,1
8
0,7
5
0,0
0
0,4
3
9,1
64
2,9
20
3,9
27
1,3
9
0,7
5
0,0
0
0,0
0
2035

SKUPAJ
ulov/teden ulov/dan
0,0
0
16,1
113
44,9
314
91,3
639
157,4
1102
103,1
722
36,6
256
36,6
256
7,9
55
2,6
18
1,4
10
0,9
6
12,4
87
81,1
568
48,6
340
11,4
80
1,9
13
1,1
8
0,3
2
3,0
21
44,3
310
10,4
73
10,9
76
2,9
20
1,4
10
0,1
1
0,0
0
5100
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PRILOGA D
Število ujetih samcev pasastega grozdnega sukača
Priloga D1: Skupni tedenski ulov samcev pasastega grozdnega sukača na posamezni
lokaciji v letu 2016
DATUM
21.3.-27.3.
28.3.-3.4.
4.4.-10.4.
11.4.-17.4.
18.4.-24.4.
25.4.-1.5.
2.5.-8.5.
9.5.-15.5.
16.5.-22.5.
23.5.-29.5.
30.5.-5.6.
6.6.-12.6.
13.6.-19.6.
20.6.-26.6.
27.6.-3.7.
4.7.-10.7.
11.7.-17.7.
18.7.-24.7.
25.7.-31.7.
1.8.-7.8.
8.8.-14.8.
15.8.-21.8.
22.8.-28.8.
29.8.-4.9.
5.9.-11.9.
12.9.-18.9.
19.9.-25.9.
26.9.-2.10.
3.10.-9.10.
SKUPAJ

VESELICA
ulov/teden
ulov/dan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

NOVA GORA
ulov/teden
ulov/dan
0
0
0
0
0,1
1
0,1
1
0
0
0
0
0,1
1
0,5
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,1
1
0,5
3
0,6
4
0
0
0,1
1
0
0
0,1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16

SKUPAJ
ulov/teden ulov/dan
0
0
0
0
0,1
1
0,1
1
0
0
0
0
0,3
2
0,5
3
0
0
0
0
0
0
0,1
1
0
0
0,1
1
0,9
6
0,7
5
0
0
0,1
1
0
0
0,1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
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Priloga D2: Skupni tedenski ulov samcev pasastega grozdnega sukača na posamezni
lokaciji v letu 2017
DATUM
20.3.-26.3.
27.3.-2.4.
3.4.-9.4.
10.4.-16.4.
17.4.-23.4.
24.4.-30.4.
1.5-7.5.
8.5.-14.5.
15.5.-21.5.
22.5.-28.5.
29.5.-4.6.
5.6.-11.6.
12.6.-18.6.
19.6.-25.6.
26.6.-2.7.
3.7.-9.7.
10.7.-16.7.
17.7.-23.7.
24.7.-30.7.
31.7.-6.8.
7.8.-13.8.
14.8.-20.8.
21.8.-27.8.
28.8.3.9.
4.9.-10.9.
11.9.-17.9.
SKUPAJ

VESELICA
ulov/teden
ulov/dan
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,9
6
0,7
5
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,1
1
0,1
1
0,4
3
0,6
4
0,1
1
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
21

NOVA GORA
ulov/teden ulov/dan
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
1,0
7
0,7
5
0,6
4
0,3
2
0,1
1
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
1,4
10
0,7
5
0,7
5
0,3
2
0,0
0
0,1
1
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
42

SKUPAJ
ulov/teden
ulov/dan
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
1,0
7
1,6
11
1,3
9
0,3
2
0,1
1
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
1,4
10
0,9
6
0,9
6
0,7
5
0,6
4
0,3
2
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
63

