Ameriški škržatek
prenašalec zlate trsne rumenice
Zlato trsno rumenico prenaša žuželka ameriški
škržatek, ki je v Sloveniji
navzoč povsod, kjer so vinogradi. Za preprečevanje
širjenja te nevarne karanvelikost 4,8 - 5,5 mm
tenske bolezni je poleg odstranjevanja okuženih trt nujno redno zatiranje ameriškega
škržatka v skladu z napovedjo javne službe za varstvo rastlin
in je obvezno v vinogradih za pridelavo grozdja na razmejenih območjih zlate trsne rumenice ter v matičnih vinogradih,
matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije.

Območni uradi Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin pri Upravi za RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
OU Ljubljana: 01 234 45 50,
OU Kranj: 04 231 93 00,
OU Nova Gorica: 05 330 22 70;
OU Koper: 05 663 45 00,
OU Novo mesto: 07 393 42 25,

SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN
Območje napovedi

Severovzhodna Slovenija

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Vinarska ulica 14, SI-2000 Maribor
Tel. (02) 228 49 00 Fax. (02) 251 94 82
Tel. odzivnik: 090 93 98 12
e-pošta: info@kmetijski-zavod.si
spletna stran: http://www.kmetijski-zavod.si/

Celjska in Koroška regija

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Cesta Žalskega tabora 2, SI-3310 Žalec
Tel. (03) 712 16 00 Fax. (03) 712 16 20
Tel. odzivnik: (03) 712 16 60
e-pošta: tajnistvo@ihps.si
spletna stran: http://www.ihps.si

Zahodna Slovenija

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Pri Hrastu 18, SI-5000 Nova Gorica
Tel. (05) 33 51 200 Fax. (05) 33 51 260
Tel. odzivnik: 090 93 98 15
e-pošta: entolab@go.kgzs.si
spletna stran: http://www.kmetijskizavod-ng.si/

Jugovzhodna Slovenija

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Šmihelska cesta 14, SI-8000 Novo mesto
Tel. (07) 373 05 70 Fax. (07) 373 05 90
Tel. odzivnik: 090 93 98 17
e-pošta: kss.oddelek-nm@gov.si
spletna stran: http://www.kmetijskizavod-nm.si/

Razmejena območja zlate trsne rumenice v novembru 2012

Če opazite sumljiva znamenja na vinski trti, pokličite na
eno izmed ustanov javne službe za varstvo rastlin ali fitosanitarnega inšpektorja ali na Upravo Republike Slovenije
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Več informacij je na spletni strani
http://www.uvhvvr.gov.si/si/

Ustanova

Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
Osrednja Slovenija in
Tel. (01) 28 05 262 Fax. (01) 28 05 255
Splošne napovedi za vso Slovenijo Tel. odzivnik: (01) 28 05 266
e-pošta: info@kis.si
spletna stran: http://www.kis.si

Napovedi za zatiranje so objavljene na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/

Ukrepe na razmejenih območjih določa pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 73/2009)

OU Maribor: 02 238 00 00,
OU Murska Sobota: 02 521 43 40,
OU Ptuj: 02 798 03 60,
OU Celje: 03 425 27 70,
OU Postojna: 05 721 15 50

Tekst in fotografije: E. Orešek, A. Benko Beloglavec, G. Seljak; Tisk: Birografika
BORI, Izdaja: UVHVVR, ki jo zastopa generalna direktorica dr. Vida Čadonič
Špelič; Ljubljana, 20113
Tel: +386 (01) 300 13 00 Fax: +386 (01) 300 13 56 E-pošta: fito.uvhvvr@gov.s

Uprava RS za varno hrano,
veterinarstvo in vartvo rastlin

ZLATA TRSNA
RUMENICA
nevarnost za
slovenske vinograde

Zlata trsna rumenica je karantenska bolezen vinske
trte, ki jo povzroča fitoplazma Grapevine flavescence
dorée (FD). Bolezen se v vinogradih zelo hitro širi s
pomočjo ameriškega škržatka, ki prenaša fitoplazmo
z okuženih na zdrave trte. Okužene trte lahko v nekaj
letih propadejo.
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Bolezenska znamenja
Bolezenska znamenja zlate trsne rumenice se na okuženih
trtah pričnejo pojavljati takoj po cvetenju in se proti jeseni
stopnjujejo. Po navadi zajamejo cel trs, včasih pa le posamezne rozge. Dobro so vidna na vinski trti, tudi na samorodnih
trtah, na matičnih rastlinah za podlage pa le redko ali pa so
slabše izražena.

Značilno je splošno ali sektorsko rdečenje ali rumenenje listov. Obolelo tkivo
lahko pozneje na posameznih delih odmre. Po odpadanju listja pecelj še dolgo
ostane na rozgi.

Odstranitev okuženih trt
V žariščih okužbe zlate trsne rumenice je obvezna odstranitev okuženih trt s koreninami vred. Če korenine niso povsem odstranjene, lahko iz njih ponovno odženejo okuženi
poganjki, ki so vir okužbe. V takem primeru poganjke uničimo s premazovanjem s herbicidom na podlagi glifosata.

Zamenjave
Zlate trsne rumenice ne smemo zamenjati z virusnim zvijanjem listja vinske trte, za katerega je značilno rumenenje
(bele sorte) ali rdečenje listja (rdeče sorte) med listnimi žilami, robovi listnih ploskev pa se zvijajo navzdol. Ta znamenja so bolj izrazita na starejših listih v spodnjem delu trsa. Za
pomanjkanje magnezija je
značilno rumenenje listja
med listnimi žilami pri belih sortah in rdečenje pri
rdečih sortah, ki se pojavi
najprej na spodnjih listih.
Pri rdečih sortah se pojavi rdečenje listja, pri belih sortah pa
rumenenje listja, ki zajame vse liste na poganjku. Značilno
je vihanje listnih robov. Intenzivnost vihanja je odvisna od
sorte in razvitosti bolezenskih znamenj (v začetku poletja
manj, proti jeseni pa vedno bolj). Listi postanejo krhki in se
pri mečkanju zdrobijo.

Zanesljiv znak okužbe so mlahavi in povešeni poganjki, ki ne
olesenijo, zato pozimi pogosto pozebejo. Na notranji strani
luba se lahko razvijejo nekroze. Okužene trte spomladi pozneje in neenakomerno odganjajo.
Oplodnja pri okuženih trtah je slabša, značilno je osipanje in
včasih odmiranje kabrnkov. Od sredine poletja dalje se sušijo
celi grozdi ali njihovi deli.

Ostale gostiteljske rastline
Poleg trte je lahko okužen tudi navadni srobot, ki predstavlja vir okužb, zato ga je iz vinogradov in njihove okolice
priporočljivo odstraniti.
V matičnih vinogradih,
matičnjakih in trsnicah ter
njihovi okolici je odstranitev navadnega srobota
obvezna. FD je bila ugotovljena tudi v jelši.

