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SZŐLŐ 

 
 
    
A múlt héten jelentősebben lehűlt a levegő, főként a hajnali órákban esett a hőmérséklet olyan szintre, 
hogy a növekedés lelassult. Az ültetvények többségében 30-50 cm hosszúságú hajtások a jellemzőek, 
de helyenként 70 cm-es hajtások is vannak már. Az elmúlt héten a csapadék több részletben hullott a 
Térségben. A csapadék hatására és az ezt követő melegedő időben sokan már látni vélik a 
betegségeket. Ugyan fertőzési ciklusok voltak az elmúlt napokban, de az ezekből kialakuló tünetek 
megjelenésére még várni kell. A megelőző védekezések megkezdése indokolt lehet. Kontakt 
hatóanyagú készítményekkel elindíthatjuk az idei szezont a héten. 

 

 
  
Az elmúlt héten tapasztalható reggeli hideg időjárás miatt több helyen, a fejlődésben egyébként is 
visszamaradottabb fajták esetében – ilyenek a Cabernet-k – több napra leállt a növekedés, így 
ezekben a fajtákban türelmesen ki kell várni a növekedés újraindulását. Ezekben az ültetvényekben 
fokozottan kísérjük figyelemmel az atkák előfordulását. Közepes számú atka is komoly kárt tehet a 
növekedésben átmenetileg megtorpant állományok esetében. Amikor már kialakul a gubacsnál a 
nemez a fonáki oldalon, akkor már csak szerény hatékonysággal védekezhetünk a kártevő ellen.  A 
nagy adagú kénnel végzett permetezés ebben a mostani időszakban nagyon hatásos ellenük. 
Megismételve, kétszer egymás után a kénes lemosásszerű permetezést, egyedszámuk annyira 
lecsökken általában, hogy ezek után közepesen fertőzött ültetvények esetében nincs szükség 
speciális atkaölő szeres kezelésre a továbbiakban, nyár elejéig. Erős fertőzés esetén ne sajnáljuk - az 
egyébként nem olcsó - speciális atkaölő szereket kijuttatni. Az erősen fertőzött szőlő 



hajtásnövekedése lelassul, és a szívogatott hajtások a későbbiekben nem tudják a fejlődő fürtöket 
ellátni tápanyaggal. Jelentős termésveszteséggel lehet számolni az ilyen ültetvényekben. 
 
    

 
  
Az elmúlt két hét alatt több mint 30 mm csapadék esett a Térségben, ez már elegendő lehet ahhoz, 
hogy a peronoszpóra áttelelő képletei aktivizálódjanak, és elindulhasson az idei évi első fertőzési 
ciklus, amelynek látható tünetei - olajfolt formájában - május 15-20-körül már megjelenhetnek a 
leveleken. Ennek megelőzése érdekében az elkövetkező héten javasolt egy kontakt szeres kezelést 
elvégezni. A mostani időszakban elegendő a fél vízmennyiség mellé kb. 60-70%-os dózisát adni a 
szereknek. A kis lombfelület miatt még elegendő 150 l víz hektáronként, így, ehhez mérten, 
csökkenteni lehet a dózisokat is a szerek tekintetében. A következő permetezésnél azonban, 
függetlenül a kijuttatott vízmennyiségtől, már teljes hektárdózissal kerüljenek alkalmazásra a 
készítmények. 
  
A tarka és a nyerges szőlőmoly is folyamatosan rajzik. Szex-feromon csapdáink átlagosan 12 db-ot 
fogtak a héten. A folyamatosan magas egyedszámból következőleg a molyok erős kártételére lehet 
számítani az idei évben. Az első lárvák megjelenése a jövő héttől folyamatosan várható. Ezt követően 
1 héttel időzítsük a kontakt rovarölő-szeres kezelést a tömeges lárvakelés idejére. Amennyiben nem 
akarjuk, hogy a lárvák kelése megkezdődjön, megelőzhetjük azt kitinszintézis-gátló készítmény 
használatával, amelyet a rajzáscsúcsban – azaz ebben az időszakban - kell kijuttatni. 
  
A tőketörzsön előtört kis hajtásokat távolítsuk el még most, mielőtt azok megerősödnének. A 
hajtásválogatás is már indokolt a fejlődő szőlőben. A tőkék így mielőbb a megmaradt, kiválogatott 
szép, erős hajtásokba tudják összpontosítani a növekedési energiájukat. 
 
  



 
  
 Csak annyi hajtást hagyjunk meg folyóméterenként, amennyit erőteljes növekedéssel, nem túl sűrű 
lombozattal tud kinevelni a tőke. Minél korábban beállítjuk a „terhelést”, annál jobb a tőke 
biológiájának. 
  
  
A szőlőben a gyomnövényekre is fordítsunk kellő figyelmet. Sorkezelés formájában kijuttatva a glifozát 
hatóanyagú szereket, eredményesen tarthatjuk gyommentesen a szőlőt. Az említett hatóanyag 
minden magról kelő és évelő gyomnövényt irt. A gyomnövények 15-� 25 cm-es fejlettségénél juttassuk 
ki. Évelő gyomnövények ellen a gyomok intenzív növekedési szakaszában, amikor a hajtások hossza 
eléri a 20-25 cm-t, a magasabb dózist kijuttatva javasolt használni. Apró szulák ellen közvetlen a 
szulák virágzását megelőző időszakban használhatjuk eredményesen a gyomirtószereket. Ha az 
ültevény nyár közepére kigyomosodik, a nyári kezelést újra glifozát tartalmú készítménnyel végezzük 
majd el. A kijuttatáskor ügyeljünk arra, hogy a permetlé nem érheti a kultúrnövény zöld részeit, ezért 
elengedhetetlen a törzs és kordonkar tisztítás. A fent említett hatóanyag kifejezetten környezet-kímélő, 
ezért az integrált termesztésben is felhasználható.  
  
  

 
  



  
 

A meteorológiai állomások által mért adatok 
 

Május 1 – 8. Heti átlagh őmérséklet  (oC) Csapadékösszeg (mm)  
Nagykőrös  15,8 23,4 

Cegléd  15,5 6,8 
Mono r 15,7 15,2 
Kecel  15,4 43,2 

Lőrinci  15,2 11,6 

   
 

  

 
  
Az ültetvényekben jelenleg megtalálható kabóca fajok (fekete kabóca, szarvas kabóca, vérpettyes 
kabóca stb.) a tudomány jelen állása szerint nem terjesztik a fitoplazmákat. Kifejezetten kabócák ellen 
közvetlen a szőlő virágzása után kell védekezni. 
  
  
Péntek és vasárnap meleg, szombaton és hétfőn árnyalattal hűvösebb idő, időnként eső, kedden, 
szerdán lehűlés várható. Növényvédelmi munkákat a héten csak körültekintéssel lehet végezni. A 
következő 7 napban a Térségben 20 mm csapadék várható. Adott napra várható csapadékról a 
http://www.eumet.hu/ weboldalon érhetünk el információkat. 
  
  

A

  

ajánlata erre a hétre: atkák ellen Thiovit Jet, Vertimec 1,8 EC 
lisztharmat ellen Thiovit Jet, Topas 100 EC 
peronoszpóra ellen Bravo 500 
szőlőmolyok ellen Karate Zeon 5 CS 
gyomok ellen Medallon Prémium 

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

 
  
 
 

 
ALMA  



 

 

 

Az elmúlt napokban nagyobb mennyiségű csapadék érkezett. A reggeli hosszan tartó harmatos 
időszakban erősen és tömegesen fertőz a betegség. Az elmúlt napokban jelentős levélnedvesség 
időszakokat regisztráltunk. A talajról fertőző aszkospórák folyamatos szóródása mellett számolni kell a 
lombozaton kialakuló telepekről tömegesen fertőző konidiumokkal is. 

 

Az időjárás kedvezett a gyors lombnövekedésnek, így jelenleg a varasodás erősen fertőzheti a „léha” 
levélszövetű fákat. A vékony levélszövetek nemcsak a gombabetegségekre érzékenyek fokozottan, 
hanem a perzselésre is. Mostantól kezdve a gyümölcskezdemények is fokozott veszélyben vannak a 
varasodás miatt. 



          

A lisztharmat számára is kedvező a párás időjárás. A betegség ellen, főleg olyan ültetvényekben, ahol 
érzékeny fajták vannak, most elsősorban felszívódó készítményeket használjunk.  

 

Vigyázzunk a felszívódó készítmények használatakor, mert könnyen perzselést okozhatnak a 
terméskezdeményeken is. Ne adagoljuk túl őket.  



 

A kijuttatás időpontjának megválasztásakor kerüljük az intenzív napsütés időszakait. Igaz ez a kontakt 
készítményekre is. Mivel főleg a ként használjuk a betegség ellen, itt is vigyázzunk az eső utáni 
szeles, „feltisztuló” időben a fákra. Erős perzselét okozhatnak még enyhébb időben is ezek a 
készítmények. Ilyenkor – eső után - a leveleken vékony a viaszréteg, a napsugárzás pedig intenzív 
lehet. 

A rovarok kártétele továbbra is fokozott. Feltétlenül védekezzünk rovarölő szerrel, mert várhatóan a 
kártevők jelentős kárt tesznek a védetlen ültetvényekben. A molyok és a levélpirosító levéltetű 
kártétele továbbra is fokozott. Az almamoly (átlag: 12 db/csapda/hét) és a lombosfa-fehérmoly (átlag: 
9 db/csapda/hét) rajzása folyamatos. Az almamoly rajzása csökkenő, a lombosfa-fehérmoly rajzása 
erősödő tendenciát mutat. Egyre több helyen terjeszkednek a levéltetű kolóniák is a lombozaton. A 
levéltetvek vírusterjesztők is, ezért a kártételüket próbáljuk minél előbb megakadályozni. A leveleken 
mozgó hangyák látványára fogjunk gyanút, mert ezek a levéltetvek jelenlétét jelzik. A hangyák 
gondozzák, védik a levéltetveket, cserébe a levéltetvek által kiválasztott édes mézharmatért. 
Jelentősen fokozódtak a levélpirosító-levéltetvek által okozott tünetek is az ültetvényekben. Csak 
többszöri védekezéssel tudunk ellenük eredményt elérni. 

 



Jelentős számban megtalálhatók a levéldarazsak, az araszoló- és a lomrágó hernyók is. Ezek 
fokozottan károsítják a lombozatot. A levéldarázs-félék családjába tartozó kártevők a kis 
terméskezdeményekre rakják tojásaikat, majd ezek - a jellegzetes felszíni parásodást okozó 
hámozgatás után – a kis terméskezdemény belseje felé veszik az irányt. Fokozott kártételük nyomán 
az érintett terméskezdemények egy idő után lehullanak. A többszöri rovarölő szeres kezelés ad csak 
megfelelő védelmet a kártevő ellen, ill. szüntetheti meg annak kártételét. 

 

Gyomnövények ellen javasolható a felszívódó szerek használata. A gyomnövények 10-25 cm-es 
fejlettségénél célszerű kijuttatni őket. Ebben az esetben a legjobb a hatásuk, és a fákra sem jelent 
veszélyt az alacsony gyomokra tartott szórófej a használat során. Magasabb gyomnövényzet esetén 
javasolható a gyomirtás előtti kaszálás, különben több kárt teszünk a vegyszeres gyomirtással, mint 
hasznot. 

 

 
Péntek és vasárnap meleg, szombaton és hétfőn árnyalattal hűvösebb idő, időnként eső, kedden, 
szerdán lehűlés várható. Növényvédelmi munkákat a héten csak körültekintéssel lehet végezni. A 
következő 7 napban a Térségben 20 mm csapadék várható. Adott napra várható csapadékról a 
http://www.eumet.hu/ weboldalon érhetünk el információkat. 

 



A 

  

ajánlata erre a hétre:  lisztharmat ellen Thiovit Jet, Topas 100 EC 

varasodás ellen Chorus, Score 250 EC, Bravo 500 

rovarkártevők ellen Karate Zeon 5 CS, Voliam Targo 

vértetű, levéltetvek ellen Actara 25 WG 

gyomok ellen  Medallon Prémium 
 


