3/2022.

SZÖLÖ VÉDEKEZÉSI JAVASLAT
2022. május 18.
A fejlődési (fenológiai) stádium: 5-8 leveles állapot.
Az elmúlt időszak (május 8 - május 18-ig) átlaghőmérséklete meghaladta a 10 C0-t.
(A mért átlaghőmérséklet Celldömölk térségében 18,44 C0, Kőszeg térségében 17,84 C0, Vaskeresztes
térségében 17,96 C0. A mért csapadék Celldömölk térségében 3,4 mm, Kőszeg térségében 32,4 mm,
Vaskeresztes térségében 4,2 mm volt.)
Peronoszpóra (Plasmopara viticola) elsődleges fertőzés lehetősége az elmúlt napokban (Kőszeg és
Vaseresztes térségében) kialakult. A kiemelt két térségban naponta a jelentős párakicsapódás
következtében több órás cseppfolyós vízborítottság alakúlt ki, elősegítve újabb fertőzés lehetőségét.
Az előzőekben feltüntetett hőmérsékleti viszonyok között a lappangási idő: 5-7 nap.
Celldömölk térségében a rendelkezésre álló adatok alapján a primér fertőzés lehetősége még nem
alakúlt ki.
Lisztharmat (Uncinula necator) prímér fertőzés a vizsgált ültetvényekben még nem találtam.
Szürkepenészes rothadás (Botrytis cinerea) fertőzés kialakulásának valószínűsége emelkedett, azonban
a fürtkezdemény még nincs fogékony stádiumban, Jégkár, mechnikai sérülés esetén szükséges a
fertőzést megelőző védekezést elvégezni.
Tarka szőlőmoly (Lobesia botrana) imágó rajzása folytatódik. Védekezés még nem indokolt.
Szőlőgubacsatka (Eriophyes vitis) felszaporodás a következőkben is várható.
Folyamatos tüzetes ültetvény szemle a továbbiakban is nagyon fontos.

Javaslat: megelőző védelem különösen azon ültetvényben fontos, ahol még nem történt
beavatkozás. Ahol már volt védekezés ott 10-11 napos permetezési fordulót javasolok.
Továbbra is a kontakt készítmények alkalmazását javaslom, mint a Lisztharmat, mint a
Peronoszpóra esetében. Erős előző évi Lisztharmat fertőzés esetében, amennyiben az
előzőekben nem került alkalmazásra, elsősorban a Karathane Star készítményt tartom
hatékonynak. Atka (szőlőlevélatka, gubacsatka) ellen csak jelenléte esetén indokolt a
beavatkozás.
Thiovit Jet
500 g /1000 m2/100liter ( III. kategória), vagy
Karathane Star
60 ml/1000 m2/100 liter ( II./III. kategória).
Peronoszpóra ellenDelan 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).
Peronoszpóra,szürkepenész ellen-Folpan 80 WDG 120 g/1000m2/100 liter( I. kategória), vagy
Lisztharmat, szürkepenész ellen- Folicur Solo
40 g/1000m2/100 liter( II. kategória).
Lisztharmat ellen-

Thiovit Jet - helyettesítő készítmény: pl. Kumulus S, Micro Special, Microthiol Max, Microthiol
Special, Necator 80 WG, SolfoMet, S 80 WG.
Delan 700 WG - helyettesítő készítmény: Delan Pro.
Folpan 80 WDG - helyettesítő készítmény: Follow 80 WG.
Folicur Solo - helyettesítő készítmény: Tebusha 25 EW.
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 18.

Hatos István
szaktanácsadó

Melléklet: fényképek ( fenológiai állapot) ,
meteorológia (Vaskeresztes, Bozsok, Celldömölk),

