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 A fejlődési (fenológiai) stádium: fürtmegnyúlás kezdete, 20-50 cm-es hajtás állapot.   
Az elmúlt időszak (május 19 - május 23-ig) átlaghőmérséklete meghaladta a 10 C0-t, azonban előfordult 10 
C0 alatti éjszakai lehűlés is.     
( A mért átlaghőmérséklet Celldömölk térségében 18,68 C0, Kőszeg térségében 18,45 C0, Vaskeresztes  
térségében 18,17 C0.  A mért csapadék Celldömölk térségében 3,0 mm, Kőszeg térségében 6,4 mm,  
Vaskeresztes térségében 2,2 mm volt. Az átlagos relatív páratartalom 65,0 % körül alakult.) 
Peronoszpóra (Plasmopara viticola) új fertőzés lehetősége létrejött. Jelen hőmérsékleti viszonyok 
esetén az inkubációs idő 5-6 nap, azonban az éjszakai lehűlések nagyban hátráltatják a kórokozó 
fejlődését, fertőző képességét. 
Lisztharmat (Uncinula necator) prímér fertőzés megakadályozására nagyon fontos a virágzás előtti 
célzott megelőző védekezés. 
Szürkepenészes rothadás (Botrytis cinerea) fertőzés kialakulásának valószínűsége alacsony, a 
fürtkezdemény a fürtmegnyúlással lassan fogékony állapotba kerül. 
Tarka szőlőmoly (Lobesia botrana) imágó rajzása lezárult. A lárvakelés (elsősorban a melegebb 
fekvésű területeken) elindulása várható várható. Ellene való védekezés javasolt , különösen azokon a 
területeken ahol az előző években előfordult a károsítása. 
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. 
  Peronoszpóra ellen elegendőnek tartom a kontakt készítményeket, a lisztharmat megelőzésére a 
  kontakt készítményt javasolt felszívódó permetezőszerrel kiegészíteni.  
  Atka ( szőlőlevélatka, gubacsatka) ellen csak jelenléte esetén indokolt a beavatkozás.  

Lisztharmat ellen-                         Thiovit Jet           500 g /1000 m2/100liter ( III. kategória),  vagy 
                                                      Karathane Star      60 ml/1000 m2/100 liter ( II./III. kategória).  
         +      felszívódó készítmény Pl. Topas 100 EC  30 ml/ 1000 m2/100liter ( III. kategória).   

Peronoszpóra  ellen-                     Delan 700 WG      50 g/1000 m2/100 liter ( II. kategória), vagy 
Peronoszpóra, szürkepenész ellen-Folpan 80 WDG  120 g/1000m2/100 liter( I. kategória). 
A kombinációk mindegyikéhez javasolt a  
Szőlőmoly elleni készítmény-       Coragen 20 SC             17 ml/100 liter (II-III. kategória).                   
Coragen 20 SC helyettesítő készítmény- pl.Dipel DF EC,  Avaunt 150 EC, Steward 30 DF, Insegar 25 WG.                          
Delan 700 WG - helyettesítő készítmény: pl.Delan Pro. Polyram DF. 
Folpan 80 WDG - helyettesítő készítmény: pl.Follow 80 WG. 
Thiovit Jet - helyettesítő készítmény: pl. Kumulus S, Micro Special, Microthiol Max, Microthiol  
                                                                 Special, Necator 80 WG, SolfoMet, S 80 WG. 
Topas 100 EC helyettesítő készítmény- Systhane 20 EW, Dynali, Luna privilege. 
         (szürkepenész ellen is hatékony)- Topsin-M 70, Folicur solo, Luna experience. 

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 24.                                   
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