Szőlő növényvédelmi előrejelzés (2015.08.27.)
a Móri Borvidék szőlőtermesztői számára
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Érvényes: 2015.09.03-ig.

Az augusztus első felének kánikulai időjárása miatt a fajták érése kissé felgyorsult, de aztán az
elmúlt 12 napban érkezett esők megállították a gyors érést. Az említett időszakban jelentős
eltérések mutatkoztak a leesett csapadék tekintetében: Csákberényben 15 mm, Csókakőn 55 mm,
Móron 40 mm, Zámoly térségében 25 mm eső esett az elmúlt két hétben.
A fajták többsége 16 mustfoknál tart. A továbbiakban - 1 hétig biztosan - száraz időt ígérnek, így
bizakodhatunk, hogy a szőlő további érése kedvezően alakul. Növényvédelmi teendő már nincs
ezekben az ültetvényekben.

A savszintet figyelve dönthetünk a szüretről. Ahol későbbi fajták vannak az ültetvényekben, ott a
repedésre és rothadásra érzékeny fajtákban javasoljuk a szürkepenész elleni védekezést.
A repedésre és rothadásra érzékeny fajták bogyói veszélyben lehetnek. További, jelentősebb eső
után, elsősorban a tömött fürtű fajták bogyói repedhetnek fel, és az amúgy már cukros fürtökön a
botritisz robbanásszerűen szétterjedhet a későbbiekben.
A tömött fürtű és/vagy rothadásra hajlamos fajták esetében veszélyt jelenthet a botritisz a
termésre. A botritiszfertőzés járványtanához tartozik, hogy a már kialakult fertőzést nem tudjuk
"gyógyítani", így a megelőzés kiemelten fontos ennek a gombabetegségnek az esetében. Az érés
során 20-30%-os termésveszteség is kialakulhat a botritisz ellen nem védett ültetvényekben.
Jelenleg nincs fertőzés az ültetvényekben, de pl. egy szeptember végére tervezett szüretig még
sok van hátra.
A teljes érés előtt elvégzett fürtöző permetezés igen jó hatású lehet a termésre. A gazdák
kilevelezve a fürtzónát, a szürkepenész elleni készítményeket teljes dózisban használva, csak a
fürtöket permetezve, olcsóbban (1 hektárra bekevert permetlével 2-2,5 ha-t le lehet fedni), de
hatékonyan vehetik elejét a betegség kialakulásának vagy továbbterjedésének.

A szőlőmolyok károsítása folyamatos. 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. Nemcsak a késői, de a korai fajták esetében is még
mindig van lehetőség a védekezésre. Kitűnő készítmény áll rendelkezésre a szőlőmolylárvák
ellen, amelynek élelmezésügyi-várakozási ideje 3 nap.
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 szép a szőlő, jó évjárat ígérkezik minden tekintetben. Mindenkinek jó
Szüretet, szép Borokat kívánunk!

A meteorológiai állomások által mért adatok

08.20.08.26.

Heti átlaghőmérséklet (oC) Csapadékösszeg (mm)

Csákberény

18,8

2,4

Csókakő

19,2

10,4

Mór

18,3

6,0

Zámoly

18,7

5,6

Ismét erős felmelegedés kezdődött. Növényvédelmi munkákat a héten biztonságosan lehet
végezni.
A
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4
mm
csapadék
várható
(Forrás: http://www.eumet.hu/).
A fent felsorolt betegségek ellen a Syngenta a következő készítményeket ajánlja.

A

lisztharmat ellen Thiovit Jet
szürkepenész ellen: Chorus 50 WG, Switch 62,5 WG
molyok és rágó kártevők ellen Karate Zeon 5 CS
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

