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SZŐLŐ VÉDEKEZÉSI JAVASLAT !
2015. június 7.
6./ Szőlő fenológiai állapota: virágzás.
A térségben 2015.május 27. és június 7. közötti időszakban az átlagos léghő 18.80 Co; 2015.június 4. és június
7. közötti időszakban az átlagos léghő 22.0 Co volt. A hullott csapadék: 7.4 mm . Levélen a folyamatos
cseppfolyós vízborítottság május 31-én; június 4-én; június 6-án; június 7-én meghaladta minimum a 3-4 órát.
Az átlagos relatív páratartalom 72-73 % érték volt..
A./ A térségben a Peronoszpóra fertőzés feltételei több esetben kialakultak. Elsősorban az éjszakai
párakicsapódás következtében kialakult cseppfolyós vízborítottság miatt. Ugyanakkor a fertőzési folyamatot
jelentősen lelassította a nappali 30.00 – 34.60 Co- os maximum hőmérséklet.
B./ A Lisztharmat prímér fertőzés tüneteinek megjelenésére számíthatunk! Minden esetben indokolt a
kórokozó elleni hatékony megelőző védelem, mivel a szőlőfürt a fertőzésre az elvirágzást követően a
legérzékenyebb. Minden termelőnek javaslom a 80-85 %-os elvirágzást követően a gombostűfej nagyságú
bogyóállapot végéig a védekezés végrehajtását.
C./ A Szürkerothadás fertőzés veszélye alacsony. A jelentős hőmérséklet emelkedéssel együtt bekövetkező
páratartalom csökkenés a kórokozó fertőzési folyamatát megtörte, ennek ellenére a megelőző védelem indokolt.
D./ Szőlőmoly lárva kelése június 1-től megfigyelhető volt, így aki még nem védekezett és talál fertőzést
annak javaslom a beavatkozást.
E./ Az amerikai szőlőkabóca lárvafejlődése elindult, a virágzást követően a térségben is számíthatunk a
védekezés szükségességére!!!

Választási javaslat (kombinációk):
1./ Curzate F
300 ml/100 liter(I. kategória) +Luna Experience
30 ml/100 liter( I. kategória).
+Karathane Star
60 ml/ 100 liter.
2./ Vincare
200 ml/100 liter(I. kategória) +Falcon 460 EC
30 ml/100 liter( II. kategória).
+Karathane Star
60 ml/ 100 liter.
3./ Shavit F
200 g/100 liter (I. kategória).
+Karathane Star
60 ml/ 100 liter.
4./ Quadris Max
200 g/100 liter (I. kategória).
+ Karathane Star
60 ml/ 100 liter.
5./ Delan 700 WG
50 g/100 liter ( II. kategória).
+ Falcon 460 EC
30 ml/100 liter( II. kategória).
+ Karathane Star
60 ml/ 100 liter.
+ Szőlőmoly ellen- (Virágzás kezdetén) Mavrik 24 EW
30 ml/100 liter.
Vincare helyettesítő készítmény - Curzate F,Pegaso F, Valis F
Falcon 460 EC helyettesítő készítmény- Folicur solo, Collis, Cantus, Flint Max, Riza 250 EW,Talendo Extra.
Topas 100 EC helyettesítő készítmény- Dynali, Talendo, Vivando.
Tiuram Granuflow helyettesítő készítmény- Topsin M 70 WDG.
Delan 700 WG helyettesítő készítmény- Antracol 70 WD, Penncozeb DG, Vondozeb Plus,
Karathane Star helyettesítő készítmény- Thiovit Jet
300 g / 100 liter
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. június 7.
Hatos István

