Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.08.13.)
a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára

Kiadva: 2015.08.13. 12:00-kor.
Érvényes: 2015.08.20-ig.
Várható frissítés: 2015.08.20. 12:00-kor.

A szőlőkben továbbra is a gyors ütemű érés és az aszály a meghatározó jelenség. A
növényvédelmi helyzet sem változott, nincs jelenleg növényvédelmi teendő az ültetvényekben. Az
elkövetkező 7 napban ígért száraz, meleg időjárásban további gyors érés várható.

Aki mégis permetezni szeretne, annak a héten már javasolt külön választani a fajtákat érési idő
szerint a növényvédelem tekintetében. A korai fajták esetében fürtpermetezés ajánlott a botritisz
és a molyok ellen fele vízmennyiséggel. A késői fajták esetében teljes felületre, a szokásos
mennyiségű vízzel, kontakt réz és kén használata javasolt, kiegészítve rovarölő szerrel. Figyeljünk
a réz 21 napos élelmezés-egészségügyi várakozási idejére, ami sok helyen meglepheti majd a
gazdát a tervezett szüret időpontjának "előbbre csúszása" esetében.

Az atkák ellen, ahol nem szükséges feltétlenül, ne védekezzünk atkaölő szerrel. Helyette
javasoljuk a kén folyamatos - a lehetőségekhez mérten a legnagyobb dózisú (4-5 kg is lehet egyes
kénkészítményeknél) - kijuttatását. Minden egyes kénes kezelés után az atkák száma 20%-kal
csökkenhet.

Az érő szőlőben óhatatlanul előfordulnak bogyósérülések. A kirepedő bogyókból kipréselődő
cukros nedvet szívesen látogatják a méhek. A darazsak saját maguk is képesek sebzést ejteni a
bogyón, és ezt követően elfogyasztani az édes csemegét.

Az idei évben sok a darázs, jelentősebb károsításukra lehet számítani. A bogyók károsítása a
meleg időjárásban, az egyre édesebb szőlőn jelentős lehet.

A szőlőtőkék közé kihelyezett darázscsapdával jelentősen csökkenthetjük a darazsak számát, és
ezáltal a kártétel mértékét. Kaphatók külön erre a célra fejlesztett csapdák.

Házilag is készíthetünk kiváló darázscsapdákat. Egy pillepalack és némi cukros folyadék kell
hozzá. Ezek a csapdák is hatékonyan fogják a darazsakat.

A szőlőmolyok károsítása folyamatos. A lepkék rajzása lezárult. A fiatal lárvák most jelentek meg
a bogyókban. Vizsgáljuk át a fürtöket, és ahol szövedéket vagy lárvára utaló rágást észlelünk, ott
haladéktalanul permetezzünk.

Az érés időszakában a lárvák egyenként rágják meg a bogyókat. A sérült bogyók hamar
rothadásnak indulnak és az egész fürt a szürkepenész károsításának eshet áldozatul.

A nyári kánikulai, száraz időjárásban a tőkék sok helyen stresszhelyzetbe kerültek. A vízhiány
akadályozta a tápanyagok optimális felvételét és hasznosítását. Ennek eredménye részben most
látszik a szőlőn.

A termés mennyisége jó az idei évben, de ahol nem ritkítottak az időjáráshoz alkalmazkodva, ott a
relatívan túlterhelt tőkéken a bogyó- és fürtrészelhalások tünetei megjelentek.

A meteorológiai állomások által mért adatok
08.06-13.

Heti átlaghőmérséklet (oC) Csapadékösszeg (mm)

Csákberény

28,8

0,0

Csókakő

28,9

0,0

Mór

26,7

0,0

Zámoly

27,3

0,0

Vasárnapig erős kánikula, de vasárnaptól jelentősen szelídül a nagy meleg, kiadós záporok,
viharos zivatarfoltok valószínűek. Növényvédelmi munkákat a héten biztonságosan lehet végezni.
A következő 7 napban a Borvidéken 3 mm csapadék várható (Forrás: http://www.eumet.hu/).
A fent felsorolt betegségek ellen a Syngenta a következő készítményeket ajánlja.
A

ajánlata erre a hétre: atkák ellen Vertimec Pro
lisztharmat és atkák ellen Thiovit Jet
lisztharmat ellen Topas 100 EC, Dynali
peronoszpóra ellen Neoram 37,5 WG
lisztharmat, peronoszpóra, szürkepenész ellen: Quadris Max
molyok és rágó kártevők ellen Karate Zeon 5 CS
molyok ellen Affirm
kabócák ellen Actara SC
gyomok ellen Medallon Premium

Sokan nyaralni mennek hosszabb időre, és szüret előtt szeretnék biztonságban tudni a szőlőt,
nekik nyújt segítséget a botritisz elleni készítmények élelmezés-egészségügyi várakozási idejét
feltüntető tájékoztatás:
Rezek 21 nap
Folpet és folpet tartalmú készítmények 30 nap
Chorus 14 nap
Switch 28 nap
Quadris Max 30 nap

