
SZŐLŐVÉDELMI ELŐREJELZÉS MAGYARORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE 
 

Április szeszélye miatt változó a lisztharmatfertőzés veszélye 
 

2017 tavaszán igencsak korán, pl. Szekszárdon a sík fekvésű Kékfrankos fajtájú 
ültetvényekben március 30-án fakadt a szőlő. Ennek elsődleges oka, hogy március utolsó 
dekádjában a napi középhőmérsékletek jóval magasabbak voltak, mint ami ilyenkor 
szokásos – egyes napokon a csúcshőmérséklet az ország északi részén a 23, míg Délen a 
25 °C-ot is meghaladta. Már-már azt hittük, hogy 2016-hoz hasonlóan, a szőlő idén is 
robbanásszerű fejlődésnek indul (1. ábra). Mint ismeretes, tavaly április 4-ére esett a 
fakadás. Aztán olyan gyors ütemben fejlődtek a hajtáskezdemények, hogy négy nappal 
később a dél-dunántúli borvidékeken a lisztharmatgomba első aszkospórái néhány 
ültetvényben megfertőzték a tőkékhez közeli levélkéket! 

 

1. ábra. Négy nappal a rügyfakadás után: Kékfrankos fejlettsége 2016. április 8-án 
(bal oldali fénykép) és 2017. április 3-án (jobb oldali fénykép) a Villányi borvidék azonos 
termőhelyén (Agancsos dűlő) 

Idén azonban a korai felmelegedést több hullámban érkező lehűlés követte, 
amelynek eredményeképpen a szőlőhajtások növekedése az elmúlt egy hónapban végig 
vontatottan zajlott. Jelenleg nem csupán a fajták között óriási a fejlettségbeli eltérés, de még 
egyazon tőkén is nagy különbségeket tapasztalhatunk. A lehűlés mélypontja április 17-e és 
21-e közé esett, amely számos borvidéken részleges vagy akár teljes fagykárt idézett elő 
(pl. az Egri, Bükki, Pannonhalmi, Szekszárdi és a Balaton környéki borvidékeken), de a 
napokig tartó 1-2 °C-os középhőmérséklet általánosan mindenütt komoly stresszt jelentett 
a szőlőhajtások számára (2.ábra). 

 

2. ábra. Tavaszi fagykár: Noszvaj, április 24.; Balatonfőkajár, április 26.; Gyenesdiás, április 
21.; Szekszárd, április 26. 
  



A korai kitavaszodásnak köszönhetően március végén tehát országszerte 
megkezdődött a rügyfakadás szőlőinkben. Mivel az április eleji időjárás szokatlanul meleg 
volt, számos ültetvényben a szőlő már április 4-én elérte azt a fejlettségi állapotot (2–3 
kisleveles kor), amelynél az aszkospórás lisztharmatfertőzés bekövetkezhet. Ahhoz 
azonban, hogy tényleg be is következzen, megfelelő időjárási körülmények kellenek: 
legalább 1 mm eső, ami legalább 6 órán keresztül benedvesíti a növényfelületet úgy, hogy 
közben a levegő hőmérséklete végig 10 °C fölött marad. Ezek a föltételek, így együtt, április 
eleje óta szőlőterületeink nagyobb részén a mai napig nem teljesültek. Ugyan többször is 
volt csapadék, volt hosszú nedvességborítás, és voltak melegebb időszakok is, csak nem 
egyszerre. Egyes területeken ugyanakkor minden együtt volt. A hazánk szőlőtermő 
területén működő 62 automata meteorológiai mérőállomás közül 14 jelezte az aszkospórás 
fertőzés időjárási föltételeinek teljes mértékben való (100%-os) teljesülését április 27-én 
vagy 28-án. Ezek az állomások a Pécset Miskolccal összekötő egyenes mentén 
helyezkednek el, a Villányi, a Pécsi, a Szekszárdi, a Kunsági, az Egri, a Bükki és a Tokaj-
hegyaljai borvidék területén. E borvidékeken se jelezte azonban minden kihelyezett 
készülék 100%-os valószínűséggel a fertőzést, sőt egyes készülékek egyáltalán nem 
jelezték. Összességében a 62-ből 10 készülék az aszkospórás fertőzés föltételeinek 
részben való teljesülését mérte, ami annyit jelent, hogy valószínűleg nem történt fertőzés, 
de teljesen kizárni azért nem lehet; 36 készülék pedig azt rögzítette, hogy a föltételek 
egyáltalán nem teljesültek, tehát a fertőzés lehetősége kizárható. Abszolút egyértelmű a 
helyzet a Dunántúl középső, északi és nyugati részén fekvő borvidékeken, ahol egyáltalán 
nem teljesültek a fertőzés föltételei, valamint az Északi-középhegységben, ahol – egy 
kivételtől eltekintve – teljes mértékben teljesültek. Vegyes a kép az Alföld és a Dél-Dunántúl 
termőhelyein (3. ábra). 

  

 
 

3. ábra. Az aszkospórás lisztharmatfertőzés időjárási föltételeinek teljesülése: 
Magyarország, 2017. április 27–28. 

Azokon a területeken, ahol a lisztharmatfertőzés április végén bekövetkezett, az első 
tünetek megjelenése május 10-e körül várható. Mivel – a meteorológiai előrejelzések szerint 
– az elkövetkező napokban melegszik az idő, és sok helyen lehet újabb csapadék, azokon 
a termőhelyeken is megtörténhet az aszkospórás fertőzés, ahol eddig elmaradt. A 



micéliumos rügyfertőzésből eredő tünetek, az ún. „zászlóshajtások” megjelenésére 
ugyanakkor sehol nem kell számítani, mert a lisztharmatgomba rügyekben telelő szövedéke 
– számításaink szerint – mindenfelé áldozatául esett a kemény téli hidegnek.  

A peronoszpóra primer fertőzésének meteorológiai föltételei Magyarország területén 
egyelőre sehol sem teljesültek. Ha rövid időn belül teljesülnének is, az súlyos korai 
megbetegedést aligha vonhat maga után, hiszen a kórokozó fertőzőanyaga minden 
bizonnyal megsínylette a téli és a tavaszi szárazságot. 

A szőlő vontatott fejlődése nagyon kedvező a levél- és gubacsatkák számára, 
károsításuk jelentősen erősödhet a következő időszakban. A szőlőmolyok már hetek óta 
rajzanak, nehéz pontosan meghatározni a rajzáscsúcsot. 
 
Védekezés 

 
Most a legfontosabb teendő elkezdeni a lisztharmat elleni védekezést azokon a 

termőhelyeken, ahol az aszkospórás fertőzés időjárási föltételei teljesen vagy legalább 
részben teljesültek (3. ábra). Erre a célra a Kumulus S 4 kg/ha-os adagját vagy – ahol az 
egy hektárra kijuttatott permetlé mennyisége 200 liternél kevesebb – 2%-os töménységű 
oldatát használhatjuk. Ez még nem a fő védekezés, csak a primer fertőzés gyérítését segíti. 
Miután a tünetek megjelentek, akkor kell majd kipermetezni a betegség teljes elfojtására 
szolgáló Sercadist (0,15 l/ha). Mivel az aszkospórás fertőzés folyamata általában elhúzódik 
(van, hogy 30–40 napon át tart), fontos, hogy ne csak egy, hanem két Sercadis-kezeléssel 
tervezzünk (nem egymás után, hanem megszakítással). Azokon a borvidékeken, ahol eddig 
részben se teljesültek az aszkospórás fertőzés meteorológiai föltételei, fölösleges még a 
lisztharmat ellen védekezni. Az egész ország területén szükségtelen egyelőre a 
peronoszpóra elleni védekezés. Az atkák elleni föllépésre ott van csak szükség, ahol a 
károsításuk észlelhető, a szőlőmolyok elleni beavatkozásra pedig azokon a borvidékeken, 
ahol az utóbbi években jelentős kártétel alakult ki. 
 
Szekszárd, 2017. május 1.  

Dr. Hoffmann Péter és Dr. Füzi István 
fejlesztőmérnökök 


