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A május 3-ai esők átírták a térképet 
 

2017. május 3-án hazánk területén több csapadékzóna is átvonult. Sokfelé jelentős 
mennyiségű eső (egyes helyeken jégeső is) hullott, és a hőmérséklet végig viszonylag 
magas (10 °C fölötti) volt. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egész ország területén 
teljesültek a lisztharmat aszkospórás fertőzésének időjárási föltételei (ott is, ahol eddig nem), 
sőt egyes régiókban (a Balatonboglári, a Balatonfüred-Csopaki, a Bükki, a Csongrádi, az 
Egri, a Neszmélyi, a Pannonhalmai, a Tolnai, a Szekszárdi és a Tokaj-hegyaljai borvidéken) 
a peronoszpóra primer fertőzéséé is (1. ábra és 1. táblázat). 

Ahol a fertőzés tényleg bekövetkezett, ott a betegségek (úgy a lisztharmat, mint a 
peronoszpóra) tüneteinek megjelenése május közepén (előreláthatólag 13-a és 16-a között) 
várható. A lisztharmat tüneteinek megjelenésére mindenfelé számítani lehet – az apró 
telepek előfordulási gyakoriságától függ majd, hogy mennyire lesz „lisztharmatos” az év – a 
peronoszpóra megjelenése azonban bizonytalan, lehetséges, hogy még többször egymás 
után teljesülniük kell a primer fertőzés meteorológiai föltételeinek ahhoz, hogy 
megbetegedés legyen belőle. Ezt egyelőre nem tudhatjuk, majd akkor lesz nyilvánvaló, ha 
az első lehetséges fertőzést követően a 11-13 napos lappangási idő lejár. 

Arra is szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy jelen időszakban nagyon gyorsan 
változnak az események. Ahogy ezt az előrejelzést írjuk (csütörtökön este), itt az újabb 
csapadékzóna, ami ismét átírhatja a mellékelt térképet. Elsősorban arra lehet számítani, 
hogy az oospórás eredetű peronoszpórafertőzés meteorológiai föltételei is újabb 
termőhelyeken – akár az egész ország területén – teljesülhetnek.    

 

 

1. ábra. A primer fertőzés időjárási föltételeinek teljesülése régiónként 2017. május 3-án 
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Védekezés 

A legfontosabb kérdés most az, mennyiben változtak a teendők a három napja kiadott 
javaslatunkhoz képest. Annyiban, hogy immáron minden borvidék területén ajánlott 
elvégezni az első lisztharmat elleni védekezést a kéntartalmú Kumulus S 4 kg/ha-os 
adagjával vagy – 200 l/ha-nál alacsonyabb permetlémennyiség esetén – 2%-os 
töménységű dózisával a primer fertőzés gyérítése céljából. A Sercadist (0,15 l/ha) nem most, 
hanem majd csak akkor kell bevetni, ha már az első lisztharmattünetek a leveleken 
megjelentek! Azokon a borvidékeken, ahol a peronoszpóra primer fertőzésének időjárási 
föltételei is teljesültek, vagy éppen teljesülőfélben vannak (a május 3-a utáni napokban 10 
mm-t meghaladó csapadék hullik), valamelyik kontakt peronoszpóraölő szert (Polyram DF 
2 kg/ha-os vagy Delan 700 WG 0,4–0,5 kg/ha-os adagban) keverjük a Kumulus S mellé. 
Ha már valaki elvégezte a lisztharmat elleni kénpermetezést úgy, hogy peronoszpóraölő 
szert nem használt, ám időközben a peronoszpóra primer fertőzéséhez szükséges 
meteorológiai föltételek is összejöttek, annak most nem szükséges külön védekeznie a 
peronoszpóra ellen is, hanem majd a következő alkalommal használjon peronoszpóraölő 
szert. Minden egyéb vonatkozásban az előző előrejelzés javaslatai mérvadók.   

 

  
 

1. táblázat. Az oospórás peronoszpórafertőzés és az aszkospórás lisztharmatfertőzés 
időjárási feltételeinek teljesülése mérőműszerenként, 2017. május 3-án 
 
 
Szekszárd, 2017. május 4. 
  

Dr. Füzi István és Dr. Hoffmann Péter 
                                                               fejlesztőmérnökök 


