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A vegetáció elindulásának egyértelmű jelei már tapasztalhatók, persze az egyes ültetvény
elhelyezkedések miatt kialakulnak fejlettségi különbségek.
A fejlődési (fenológiai) stádium: rügyduzzadás, gyapjas állapot.
A gyapjas állapot végéig feltétlenül javaslok egy lemosó szerű permetezést.
A lemosó permetezés igazán akkor lehet hatékony, ha a rügypikkelyek már felpattantak, a rügyek
gyapjas állapotba kerültek. Ilyenkor a kijuttatott hatóanyagok, kombinációk elérik, és így
gyéríthetik az áttelelő atkákat ( szőlő levélatka, gubacsatka ), egyéb állati kártevőket
( ékköves faaraszoló ), lisztharmat áttelelő micéliumát, tőkepusztulást okozó farontó gombákat,
egyéb kórokozókat.
A védekezési munkák az első lomblevél megjelenésének kezdetéig biztonságosan végezhetők, A
javasolt lemosó permetezéssel megalapozhatjuk az egész évi növényvédelmi munkákat, amivel
hatékonyan gátolhatjuk az egyes kártevők , kórokozók veszélyes mértékű felszaporodását.
Az elmúlt évi rajzási adatok, és a károsítási szint alapján már a vegetáció elindulásakor fokozottan
figyeljük az ültetvényeinket. Az elmúlt évben több termelőnél jelentős kárt okozott az ékköves
faaraszoló lárvájának táplálkozása, Jelenleg az első lárva károkozást április 11-12-én
tapasztalták.
A levélatka kisebb gondot okozott, de a gubacsatka fokozatos felszaporodására az idén is
számíthatunk.
Javasolt technológia:
Thiovit Jet
800 - 1000 g./100 liter,
+ ékköves faaraszoló lárva elleni készítmény.
Akinek a múlt évben levélatka problémája volt, (ezt követően) augusztusban nem
Védekezett, azon termelő feltétlenül végezze el a védekezést az 1-3 leveles állapotban
atka elleni készítménnyel (Envidor 240 SC 60 ml/ 100 liter vagy
Ortus 5 SC 100 ml/100 liter vagy
Sanmite 20 WP 100 g/100 liter vagy
Vertimec Pro 75 ml/100 liter vagy
Zoom 11 SC 25 ml/100 liter).
Ékköves faaraszoló lárva elleni készítmények:
Fendona 10 EC 10 ml/100 liter vagy;
Decis Mega 15 ml/100 liter).
A kiemelkedően magas kén használata biztonságos az első kis levél megjelenésének
időszakáig. Ezen magas dózisban alkalmazott kén védelmet nyújt a
lisztharmat és egy közepes levélatka fertőzés esetén. A nagy dózisú Thiovit Jet
(Necatos 80 WG; Microthiol Speciál) kora tavaszi használata nem okoz perzselést.
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