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Fenofázis: : intenzív hajtásnövekedés, fürtmegnyúlás, (védett déli fekvésű helyeken korai
fajtáknál virágzás kezdett)
A múlt héten Badacsonyban leesett csapadék mennyiség összesen 26,5 mm volt.
A növényvédelmi előrejelző készülékek a változékony időjárás miatt gyenge, közepes
lisztharmat veszélyt jeleznek. Az elmúlt heti csapadéknak köszönhetően megjelentek az
első aszkospórás (primer) fertőzések az idősebb fás részekhez közeli apró levelek fonákán.
(A tünetes levelek gyakorisága számomra aggasztó. A szőlő még szép, de ha most nem
kellőképpen védekezünk a lisztharmat ellen, akkor későbbiekben komoly lisztharmatfertőzés
is kialakulhat.) Mind ezt figyelembe véve lisztharmat ellen kontakt vagy felszívódó
készítményekkel védekezni kell!
Kontakthatású kénkészítmények használata esetén figyelembe kell venni azt, hogy ezek a
növényvédő szerek hatékonysága csak 15 Co felett érvényesül.
Peronoszpóra esetében preventív (megelőző) védekezés javasolható kontakt vagy (az
időjárási előrejelzéseket figyelembe véve) felszívódó készítmények alkalmazásával.
(Nagyobb mennyiségű csapadék hatására erős nappali felmelegedés esetén az inkubációs idő
letelte után primer tünetek (olajfolt) megjelenése várható. 10 mm feletti esőt (a múlt héten
teljesültek a fertőzéshez szükséges feltételek) követően a kórképek megjelenésére lehet
számítani.
Szürkerothadás ellen védekezni a műszerek jelzése alapján nem szükséges.
Figyelem: A hételején változékony csapadékos időjárásra lehet számítani. A hét második
felébe újra melegszik az idő, csütörtöktől a csapadékhajlam is csökken. Hétvégén 25-26 Coos maximum hőmérséklet várható. Jelentősebb mennyiségű csapadék hétfőn, kedden és
szerdán lehet.
Az elmúlt hetekben a csapdázott szőlőmolyok (tarka szőlőmoly) mennyisége megugrott,
ezért a különböző területeken egyedi számlálás (gazda által) esetén a rovarölő szer
hatásmechanizmusát figyelembe véve indokolt lehet a rovarölő szeres kezelés elvégzése.
A növényvédelmi fordulók (gyomirtás és lombkezelések), valamint a zöldmunkák
(hajtásigazítás és kötözés, törzstisztítás) időbeni elvégzése szükséges a megfelelő preventív
védelem elérése érdekében. Ha virágzik a szőlő, akkor is el lehet, sőt el kell végezni a
hajtásigazítást, törzstisztítást és a permetezést!
Ezen a héten a BASF növényvédő szer ajánlata szőlő növényvédelmére az előrejelzés
alapján:
Lisztharmat ellen: Kumulus S, Sercadis, Vivando
Peronoszpóra ellen: Delan 700 WG, Polyram DF, Acrobat MZ WG
Szőlőmolyok ellen: Fendona 10 EC

Ezen a héten a Syngenta növényvédő szer ajánlata szőlő növényvédelmére az előrejelzés
alapján:
Lisztharmat ellen: ThiovitJet, Topas 100EC, Dynali
Peronoszpóra ellen: Bravo 500, Neoram 37,5 WG Ridomil Gold MZ 68 WG
Szőlőmolyok ellen: KarateZeon 5 Cs, Affirm
Atkák és tripszek ellen: Vertimec Pro kizárólag önmagába kijuttatva AKG-s területeken egy
tenyészidőszakban legfeljebb egy alkalommal használható
Badacsonyban az amerikai szőlőkabóca L1-es lárváját megtaláltuk, de jelenleg ellenük
védekezni még nem kell.
Kifejezetten a kabócák ellen közvetlen a szőlő virágzása után kell védekezni, amikor a
lárvák elérik az L2-L3 lárvastádiumot.
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