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4./ Szılı fenológiai állapota :  fürtmegnyúlás.  
Az elızıekben kialakult csapadékos hővös idıjárás tovább folytatódott. Jelentıs mértékben  
lelassította a kórokozók, kártevık fejlıdési ütemét. 2013. május 15-22 közötti idıszakban Kıszeg 
térségében  22,6 mm, Vaskeresztes térségében 26,0 mm csapadék hullott. A fenti idıszak 
átlaghımérséklete Kıszeg térségében 14,95 C0, Vaskeresztes térségében 15,46 C0 ; az átlagos rel. 
páratartalom Kıszeg és Vaskeresztes térségében is  75-75 % volt. Kiugróan magas volt a növényen 
kialakult cseppfolyós vízborítottság idıtartama. Napi átlagban meghaladta az 5 órát (mindkét 
térségben). 
A Peronoszpóra fertızési veszély alacsony szinten van a hımérsékleti viszonyok következtében, sıt az 
éjjeli 10 C0 alatti hımérsékleten a fertızési folyamat megszakadásával számolhatunk. Az infekciós  
idı  legkevesebb 11 - 12 nap.   
A szılı szürkerothadás fertızési veszélye mérsékelt, azonban több helyen jégkárt szenvedhettek az 
ültetvények, továbbá a szılı jelenlegi fenológiai állapotában az egyik legérzékenyebb a botrytis-re, 
ezért az azonnali, illetve a  megelızı védelme  feltétlenül indokolt. 
A szılı-lisztharmat fertızésveszélye alapszintre esett, azonban a magas relatív páratartalom, a 
rendszeres éjjeli párakicsapódás után egy gyors felmelegedés a hirtelen kialakuló szaporító képlet 
felszaporodást eredményezhet. Megelızı védelmet nem szabad elhagyni. 
A Szılımoly ( tarka) rajzáscsúcs május 17-én alakult ki alacsony fogott egyedszámmal ( 11 db/nap), 
Az  ellene való védelemben a különbözı fejlıdési alakokra ható kitinszintézist gátló és hasonló hatású 
készítményekkel tudunk eredményes védelmet biztosítani. A tömeges  lárva kelés 13-15 napnál elöbb 
nem várható, ezért  a közvetlenül ható készítmények használata még indokolatlan. 
 Az ültetvényeken elsısorban gubacsatka fertızés továbbra is  várható. 
A szılı védelemben jelen helyzetben a kórokozók ellen elegendınek tartom a kontakt készítményeket, 
gubacsatka ellen a speciális, gubacsatka ellen ható készítmények valamelyikét, moly ellen pedig a nem 
közvetlenül ható az elıbbiekben már kiemelt készítmény típusokat.  
A védekezés végrehajtását jégkár esetén azonnal, ha súlyosabb atkafertızés nem indokolja, akkor a jelenlegi 
hımérsékleti viszonyok mellett a 12- 13 napos permetezési forduló tartását elegendınek tartom. Ha 
felmelegedés bekövetkezik, akkor értelemszerően 2-3 nappal indokolt a permetezési forduló hosszát 
csökkenteni. 
Javasolt technológia: 
                 Peronoszpóra, szürkerothadás ellen- Folpán 80 WDG 125g/100 liter , vagy 
                                                                            Folpán 48 SC         220g/100 liter. 
                 Peronoszpóra ellen- 
                                Dithene M-45 (Manzate 75 DF)                             200 g/100 liter vagy, 
                                Vondozeb DG ( Vondozeb Plus)                             200 g/100 liter vagy,  
                                Delan 700 WG                                                           50 g/100 liter .     
                                + szürkerothadás elleni készítmény. 
                  Lisztharmat ellen-   Thiovit Jet 500 g/100 liter, 
                  Atka ellen                Flumite 200              50 ml/ 100 liter(levél-, gubacsatka) vagy; 
                                                   Vertimec 1,8 EC       75 ml/ 100 liter(levél-, gubacsatka). 
                  Moly ellen-              Insegar  25 WP   60 g/100 liter,       
                                                   Insegar 25 WP  helyettesítı készítmény- ( a lárvakelést  
                                                                                                                               megelızıen )   
                                                   Runner 2F   30 ml/100 liter, vagy 
                                                   Avaunt 150 SC    25 ml/100 liter.  
                     Thiovit Jet helyettesítı készítmény – Kumulus S  400 g/100 liter (elemi kén készítmények). 
A megadott dózisok  1000 m2-en 100 liter permetlé felhasználásra vonatkoznak, ennél kevesebb víz 
(permetlé) felhasználás esetén sem csökkenthetı a területegységre jutó növényvédı-szer mennyisége. 
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