Soproni Borvidék
Kőszeg és Környéke-Vaskeresztes és Környéke Hegyközség
Kőszeg , Várkör 54.
Levelezési cím: 9795 Vaskeresztes, Fő u. 113.
T.: 06/30/6367949

SZŐLŐ VÉDEKEZÉSI JAVASLAT !
2015. július 31.
12./ Szőlő fenológiai állapota : fürtzáródás, korai fajtáknál zsendülés kezdete.
2015. július 21 – július 30. közötti időszakban az átlagos léghő 21.7 (Kőszeg); 21.5 (Vaskeresztes) Co volt. A
térségben a hullott csapadék: Kőszegen 17.2 mm, míg Vaskeresztesen 28.6 mm eső hullott. Levélen cseppfolyós
vízborítottság Kőszeg térségében július 25-26-án 9 óra; július 29-30-án 14 óra hosszan; Vaskeresztes térségében július 25-én meghaladta
a 3 órát, július 25-26-án az 19 órát, július 28-án az 5 órát, július 29-én a 7 órát, július 29-30-án 16 órát. Az átlagos relatív páratartalom 76
(Kőszeg) – 86 (Vaskeresztes) % között ingadozott.

A./ Peronoszpóra fertőzés feltétele a vízborítottságoknak megfelelően megvalósultak; (inkubációs idő: 4 nap).
B./ A Lisztharmat (másodlagos) fertőzés kialakulásának továbbra is kedvező a 25o-t meghaladó nappali
felmelegedés, valamint a magas relatív páratartalom!!! Minden esetben indokolt a kórokozó elleni
hatékony védelem.
C./ A Szürkerothadás fertőzés veszélye, a fenológiai állapot indokolja a megelőző védelmet.
D./ Tarka szőlőmoly ellen aki nem védekezett, vagy talál (nyári nemzedék) lárva fertőzöttséget annak javaslom a
védekezést. (Lárva kelés elkezdődött. A rajzási adatok alapján alacsony szintű fertőzöttség várható.
Aki szőlőkabóca ellen védekezik annak nem kell külön a szőlőmoly ellen védekezni.
E./ Szőlő levélatka elleni védekezést az augusztus 10- 15 közötti védekezésnél javaslom beiktatni.
A jelen viszonyok között a javasolt permetezési forduló hossza továbbra se haladja meg a 10-11 napot.
Készítmények a védekezési technológia összeállításához:
A./Lisztharmat ellenFalkon 460 EC
30 ml/100 liter, vagy (é.v.i. 35 nap)
Vivando
25 ml/100 liter, vagy (é.v.i. 28 nap)
Topas 100 EC
30 ml/100 liter, vagy (é.v.i. 14 nap)
Systhane Duplo
13 ml/100 liter, vagy ( é.v.i. 14 nap)
Dynali
60 ml/100 liter, vagy ( é.v.i. 21 nap)
Raly Q SC
100 ml/100 liter, vagy (é.v.i. 28 nap)
Talendo Extra
25 ml/100 liter. (é.v.i. 30 nap)
+ Thiovit Jet
300 g/100 liter vagy, ( é.v.i. nk)
Karathane Star
60 ml/ 100 liter.
B./ Peronoszpóra ellen- hatásmód szerinti rotálás mellettI./ Javaslat Pergado Cu
400 g/100 liter (felszívódó + kontakt), vagy
II./ Javaslat Curzate Super DF 200 g/ 100 liter (felszívódó + kontakt), vagy
III./ Javaslat Tanos 50 DF
40 g/ 100 liter; (helyi felszívódó + kontakt), vagy
IV./ Javaslat Valbon
200 g/100 liter (helyi felszívódó).
Pergado Cu helyettesítő készítmény - Acrobat MZ , Valis M.
Curzate Super DF helyettesítő készítmény –Ridomil Gold plus 42,5 WP, Galben R, Kupfer Fusilan WG.
Tanos 50 DF helyettesítő készítmény – Mildicut, Enervin.
Valbon helyettesítő készítmény - Melody Compact.
C./ Szükepenész, lisztharmat ellenLuna Privilege
50 ml/100 liter, vagy ( é.v.i. 14 nap)
Folicur solo
40 ml/100 liter, vagy (é.v.i. 35 nap)
Tebusha 25 EW
40 ml/100 liter, vagy (é.v.i. 14 nap)
Riza 250 EW
40 ml/100 liter, vagy (é.v.i. 35 nap)
Flint Max
20 g/100 liter, vagy ( é.v.i. 35 nap)
Collis SC,
40 ml/100 liter, vagy ( é.v.i. 28 nap)
Cantus
50 g/100 liter, vagy (é.v.i. 28 nap)
Topsin-M 70 WG
120 g/100 liter. (é.v.i. 35 nap)
Botector
40 g/ 100 liter ( Szürkepenész, é.v.i. nk.)
+ Thiovit Jet
300 g/100 liter vagy, (é.v.i. nk)
Karathane Star
60 ml/ 100 liter.
D./ Peronoszpóra – lisztharmat - szürkerothadás elleni kombinációk kialakításához:
Cabrio Top
200 g/100 liter, vagy (é.v.i. 35 nap)
Shavit F
200 g/100 liter ( é.v.i. 28 nap)
+ Thiovit Jet
300 g/100 liter vagy, (é.v.i. nk)
Karathane Star
60 ml/ 100 liter.
E./ Tarka szőlőmoly ellenF./ Szőlőkabóca ellen - Actara SC 20 ml/100 liter.

Mavrik 24 EW
Affirm
Fendona 10 EC

30 ml/100 liter. vagy
150 g/100 liter. vagy
10 ml/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. július 31.

Hatos István

