
Soproni Borvidék 
Kıszeg és Környéke-Vaskeresztes és Környéke Hegyközség 

Kıszeg , Várkör 54. 
Levelezési cím: 9795 Vaskeresztes, Fı u. 113. 

T.: 06/30/6367949 

SZİLİ VÉDEKEZÉSI JAVASLAT ! 
2013. május 30. 

4./ Szılı fenológiai állapota :  fürtmegnyúlás vége.  
Az elızıekben kialakult csapadékos hővös idıjárás tovább folytatódott. Jelentıs mértékben lelassította a 
kórokozók, kártevık fejlıdési ütemét. 2013. május 24-29 közötti idıszakban Kıszeg térségében 8,6 mm, 
Vaskeresztes térségében 8,40 mm csapadék hullott. A fenti idıszak átlaghımérséklete Kıszeg térségében 11,09 
C0(6.99 – 20.64), Vaskeresztes térségében 11,80 C0(5.30 – 24.03), az átlagos rel. páratartalom Kıszeg és 
Vaskeresztes térségében is  75-78 % volt. Kiugróan magas volt a növényen kialakult cseppfolyós vízborítottsági 
idıtartam. Napi átlagban meghaladta a 4-5 órát (mindkét térségben). 
A Peronoszpóra fertızési veszély alacsony szinten maradt a hımérsékleti viszonyok következtében, sıt az éjjeli 
10 C0 alatti hımérsékleten a fertızési folyamat megszakadásával számolhatunk. Az infekciós idı az 
átlaghımérséklet 15 C0 –ig történı emelkedéséig legkevesebb 12 - 13 nap (Ez csak a peronoszpórára 
vonatkozik.).   
A szılı szürkerothadás fertızési veszélye jelentısen növekedett a mai nap bekövetkezett csapadékos idıjárás 
hatására.  Sıt, a szılı jelenlegi fenológiai állapotában az egyik legérzékenyebb a botrytis-re, mivel a fertızés a 
virágzatban nem csak sebzésen keresztül következhet be. Fokozott védelem szükséges, különösen a kékfrankos 
fajtánál. Nem szabad a peronoszpóra inkubációs idejéhez alkalmazkodni. Ha lehet, permetezésre alkalmas 
napon ajánlatos védekezni. 
A szılı-lisztharmat fertızésveszélye alapszintre esett, azonban a magas relatív páratartalom, a rendszeres éjjeli 
párakicsapódás után egy gyors felmelegedés a hirtelen kialakuló szaporítóképlet darabszámának növekedését 
eredményezheti. Megelızı védelmet nem szabad elhagyni. 
Az elızı javaslatban már leírtam, hogy a szılımoly ( tarka) rajzáscsúcsa május 17-én alakult ki, alacsony fogott 
egyedszámmal ( 11 db/nap), ami alapján a  kisebb fertızési szintet prognosztizálhatjuk. Aki még nem, vagy 
május 20- át megelızıen védekezett, továbbá a tervezett védekezését június 4-ig befejezi, kitinszintézist gátló és 
hasonló hatású készítmények használatát javaslom. Aki a június eleji idıpontot követıen a virágzás kezdetéig 
tervez védekezést annak  a közvetlenül ható készítmények használatát javaslom.  
 Az ültetvényeken gubacsatka fertızés továbbra is várható. Ahol fertızés tapasztalható ott a védekezést tovább 
kell folytatni, hogy az új levél, esetleg a fürt ne tudjon fertızıdni. 
A védelemben (jelen helyzetben) a kórokozók ellen elegendınek tartom a kontakt készítményeket, gubacsatka 
ellen a speciális, gubacsatka ellen ható készítmények valamelyikét, moly ellen pedig az elızıekben taglaltak 
szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy virágzás kezdetén már méh kímélı készítményt ( pl. Mavrik) használjunk. 
A 12- 13 napos permetezési forduló tartását továbbra is elegendınek tartom. Ha felmelegedés bekövetkezik, 
akkor értelemszerően 1-2 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 vagy, 
                                                                            Pegaso F   200 g/100 liter vagy, 
                                                                            Valis F 200 g/ 100 liter, 
                                                                            Cabrio Top  200g/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 (Topsin-M 70 WDG 120 g/100 liter vagy, 
                                                         Folicur solo 40 ml/100 liter vagy,   Tebucor   40 ml/100 liter vagy, 
                                                         Cantus 140g/100 liter vagy, Collis SC 40 ml/100 liter.                                                                                  
                 Lisztharmat ellen-    Thiovit Jet 500 g/100 liter, (elemi kén készítmények), 
                  Atka ellen                Flumite 200              50 ml/ 100 liter (levél-, gubacsatka) vagy; 
                                                   Vertimec 1,8 EC       75 ml/ 100 liter (levél-, gubacsatka). 
                  Moly ellen-              lárvakelést megelızıen június elejéig  
                                                             Runner 2F   30 ml/100 liter, vagy 
                                                             Avaunt 150 SC    25 ml/100 liter.  
                                                   közvetlen lárvakelés elıtt, virágzás kezdetéig 
                                                             Mavrik 24 EW 30 ml/100 liter, 
                                                             helyettesítı készítmény: Fury 10 EC; Karate 2,5; Reldán 22 EC,Bulldock    
                                                            25 EC,  Pyrifosz 25 CS.             
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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