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SZŐLŐ VÉDEKEZÉSI JAVASLAT !
2015. május 15.
4./ Szőlő fenológiai állapota: fürtmegnyúlás kezdete..
A térségben 2015.május 8. és május 15. közötti időszakban az átlagos léghő 15.70 Co volt. A hullott csapadék:
29.2 mm . Levélen a folyamatos cseppfolyós vízborítottság több napon keresztül ( május 9; 13-14; 15. )
meghaladta minimum a 3-8 órát, így a peronoszpóra fertőzés létrejöttének feltétele a cseppfolyós víz jelenléte
alapján megvalósult, azonban az alacsony, a 10 Co alatti hőmérsékleti viszonyok miatt az inkubációs idő május
14-től számítottan (max.) 10 nap. Az átlagos relatív páratartalom 75 %- t elérte, mely a lisztharmat fejlődését
segítette.
A./ A térségben a Peronoszpóra fertőzés elleni védelem időpontjának meghatározásánál az inkubációs idő
figyelembevételével történjen, ha jégkár nem érte az ültetvényt. Jégkár esetén a lehető leghamarabbi
beavatkozást javaslok.
B./ A Lisztharmat prímér fertőzési tüneteinek megjelenésére számíthatunk, ezért minden ültetvény esetében
továbbra is indokolt a kórokozó elleni hatékony megelőző védelem.
C./ A Szürkerothadás fertőzés fellépését a sérült ültetvényekben a magas relatív páratartalom elősegíti. A
jégkárt szenvedett ültetvényeknél a beavatkozás (lehetőleg minél hamarább) feltétlenül szükséges.
D./ Szőlőmoly lárva ellen még nem kell beavatkozni.
E./ Szőlő–leválatka ellen aki már védekezett, annak nem indokolt most beavatkozni.
Minden TERMELŐNEK javaslom az ültetvényeinek tüzetes, folyamatos átvizsgálását!!!

Javasolt készítmények:
Lisztharmat ellen-

Thiovit Jet
50 g / 100 liter , vagy
Karathane Star
60 ml/ 100 liter.
(inkább a Karathane Star alkalmazását javaslom)
Peronoszpóra, szőlőorbánc ellenAntracol 70 WD 160 g/100 liter ( II. kategória) vagy
Dithane DG
200 g/100 liter( II./III. kategória vagy
Penncozeb DG 200 g/100 liter( II./III. kategória vagy
Vondozeb Plus 200 g/100 liter( II./III. kategória vagy.
Peronoszpóra, szürkerothadás ellenFolpan 80 WDG 100 g/100 liter (I. kategória) vagy,
Folpan 48 SC
200 g/100 liter (I. kategória).
Szürkerothadás ellenTopsin M70WDG 120 g/100 liter ( II. kategória) vagy,
Tiuram Granuflow 350 g/100 liter ( II. kategóri).
Javaslom az előzőek alapján összeállított technológia kiegészítését lisztharmat
tünet megjelenése esetén, vagy jelentős jégkár esetén:
Pl. Folicur solo 40 ml/100 liter ( II. kategória) vagy
Flint Max 20 g/100 liter ( I. kategória) vagy
Falkon 460 EC 30 ml/100 liter ( II. kategória) .

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. (Vagyis,ha csak 50 liter permetlevet juttatunk ki, akkor a dózist
a duplájára kell emelni.)
Vaskeresztes, 2015. május 15.
Hatos István

