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 A fejlődési (fenológiai) stádium: 3-5 kisleveles állapot.   
Az elmúlt napok (május 1 - május 7-ig) átlaghőmérséklete meghaladta a 10 C0-t. 
(A mért átlaghőmérséklet Celldömölk térségében 15,37 C0, Kőszeg térségében 14,04 C0, Vaskeresztes  
térségében 14,17 C0.  A mért csapadék Celldömölk térségében 5,8 mm, Kőszeg térségében 14,2 mm,  
Vaskeresztes térségében 12,4 mm volt.) 
Peronoszpóra (Plasmopara viticola) elsődleges (primer) fertőzés lehetősége várhatóan létrejön 
amennyiben a levelek elérték 3-4 cm nagyaságot és amennyiben a következő napokban sem esik az 
éjszakai hőmérséklet  10 C0 alá. A csapadék meghaladja a 10 mm-t. 
Jelen hőmérsékleti viszonyok között a lappangási idő: 12-18 nap. 
Lisztharmat (Uncinula necator) primer fertőzést a vizsgált ültetvényekben még nem találtam. 
Szürkerothadás (Botrytis cinerea) fertőzés kialakulásának valószínűsége alacsony, a fürtkezdemény 
még nincs fogékony stádiumban. 
Tarka szőlőmoly (Lobesia botrana) imágó rajzása intenzív. Ellene való védekezés még indokolatlan. 
Szőlőgubacsatka (Eriophyes vitis). Sajnos több helyen található a kártevővel fertőzött ültetvény. 
Felszaporodása folyamatosan várható. Minden termelő pontosan ellenőrizheti ültetvényét, hogy 
szembesül- e ilyen problémával vagy sem. A Szőlőgubacsatka jelenlétét mutatja  a kezdetben bordóba 
hajló sötétpiros  elszíneződés a jellegzetes, többnyire kerek a lomblevél színe felé domborodó 
torzulások formájában. 
Ékköves faaraszoló (Peribatodes rhomboidaria) károsítása már csak a nagyon elmaradott tőkéknél 
fordulhat elő. 
Folyamatos tüzetes ültetvény vizsgálat szükséges. 
Javaslat:  megelőző védelem szükséges. 
   A védekezést lehetőleg az esős periódust követően 12-13 napon belül fejezzük be. Figyelembe  
   véve az esetleges hőmérséklet emelkedést. 
  Elsősorban kontakt készítmények alkalmazását javaslom, mint a Lisztharmat, mint a    
  Peronoszpóra esetében. Erős előző évi Lisztharmat fertőzés esetében elsősorban a Karathane 
  Star alkalmazását javaslom. Atka ( szőlőlevélatka, gubacsatka), vagy Ékköves faaraszoló  
  ellen csak jelenléte esetén indokolt a beavatkozás az 1/2022. védekezési javaslat alapján.  

Lisztharmat ellen-                         Thiovit Jet           500 g /1000 m2/100liter ( III. kategória),  vagy 
                                                      Karathane Star      60 ml/1000 m2/100 liter ( II./III. kategória).  
Peronoszpóra  ellen-                     Delan 700 WG      50 g/1000 m2/100 liter ( II. kategória), vagy 
Peronoszpóra, szőlőorbánc ellen- Polyram DF        250 g/1000 m2/100 liter( II./III. kategória). 

Thiovit Jet - helyettesítő készítmény: pl. Kumulus S, Micro Special, Microthiol Max, Microthiol  
                                                                 Special, Necator 80 WG. 
Delan 700 WG - helyettesítő készítmény: Delan Pro. 
                                         
A megadott dózisok  1000 m2-en 100 liter permetlé felhasználásra vonatkoznak, ennél kevesebb víz (permetlé) felhasználás 
esetén sem csökkenthető a területegységre jutó növényvédő-szer mennyisége. 

Vaskeresztes, 2022. május 8.                                      Hatos István 
                                                                                   szaktanácsadó    

Melléklet: fénykép ( fenológiai állapot) , 
                 fénykép (Szőlő gubacsatka fertőzés első tünetei). 


