Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.08.20.)
a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára
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Változó mennyiségű csapadék (13-45 mm) esett az elmúlt héten a Borvidéken. Az aszályt
követően ez mentőövnek is tekinthető a szőlő számára, bár több kultúra esetében (pl. kukorica)
már későn jött a csapadék.
A csapadékot követően a cukrosodó bogyókon megjelenthetnek a botritiszfertőzés tünetei.
További terjedésének elejét vehetjük, ha a folpet és a réz hatóanyagok használatát előtérbe
helyezzük. A korai fajtáknál figyeljünk a készítmények hosszú (21-30 nap) várakozási idejére. Az
érésben előrébb jutott fajtáknál a réz és a kén hatóanyagok mellé nyomatékosan javasolható
botritisz elleni készítmény hozzáadása is. Ezzel megelőzhetjük a cukrosodó bogyókon elinduló
rothadási folyamatokat. Éréskor majd pedig ezt megismételve rothadásmentesen tudjuk tartani a
szőlőt.
Jelentős botritisz járvány kialakulásával a korai fajták esetében nem kell számolni, de többszöri
eső hatására lassan felszaporodhat a korokozó, és a közép- és késői érésű fajtákban szeptember
végére már erősebb fertőzések is lehetnek. A Borvidéken egyelőre nem találkoztunk felrepedt
bogyókkal.
Az élelmezés-egészségügyi várakozási időkre figyeljünk. A betegség ellen kitűnő készítmények
állnak rendelkezésre, a várakozási idők általában 7-14-21-30 naposak, így igényünkhöz szüretünkhöz - igazított szert választhatunk.
Nyomatékosan kiemelnénk azonban, hogy jelenleg még nem találni botritiszes fürtöket az
állományokban. További esők esetén azonban - tekintve az előzményeket - jelentős fertőzés
alakulhat ki a szüreti időszakra.
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.
Mind a gombaölő mind a rovarölő szerek kijuttatásánál ügyeljünk a jó fedettség elérésére. A
mostani időszakban a 600 liter víz/ha vízmennyiséggel történő permetezés a legeredményesebb.
A meteorológiai állomások által mért adatok
08.13-19.

Heti átlaghőmérséklet (oC) Csapadékösszeg (mm)

Csákberény

23,7

13,0

Csókakő

23,6

44,8

Mór

22,5

34,8

Zámoly

23,6

20,0

Vasárnaptól enyhe időre van kilátás. Növényvédelmi munkákat a héten biztonságosan lehet
végezni.
A
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(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 Thiovit Jet
peronoszpóra ellen Neoram 37,5 WG
szürkepenész ellen: Chorus 50 WG, Switch 62,5 WG
molyok és rágó kártevők ellen Karate Zeon 5 CS
molyok ellen Affirm
kabócák ellen Actara SC
gyomok ellen Medallon Premium

Sokan a 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 21 nap (bor) 35 nap (csemege)
Quadris Max 30 nap

A fent felsorolt betegségek ellen a Syngenta a következő készítményeket ajánlja.

