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Május 10-én találtuk meg az első kis lisztharmattelepet  
 

Ahogy előzőleg már jeleztük, 2017. április 27–28-án történtek meg az első 
lisztharmatfertőzések a Pécset Miskolccal összekötő egyenes mentén fekvő 
szőlőterületeken. A fertőzést követően a betegség tüneteinek megjelenését május 10-ére 
vártuk, s ennek megfelelően ezen a napon négy olyan ültetvényben, ahol április 28-án az 
aszkospórás fertőzés időjárási föltételei 100%-osan teljesültek, helyszíni szemlét tartottunk. 
A négy ültetvény közül kettő a Szekszárdi borvidék keleti régiójában, a másik kettő pedig a 
Villányi borvidéken (egyik a középső részén, a másik pedig a nyugati oldalán) helyezkedik 
el.  A helyszíni szemle során ültetvényenként 300 olyan szőlőlevelet vizsgáltunk meg, 
amelyek az aszkospórás fertőzés szempontjából megfelelő pozícióban helyezkedtek el. Az 
átnézett négy ültetvény közül háromban nem találtunk tünetet, a Villányi borvidék nyugati 
részén fekvő babarcszőlősi ültetvényben azonban egy levélen minden kétséget kizáróan 
jelen volt már a lisztharmat (1. ábra). Föltételezhető, hogy minden olyan magyarországi 
ültetvényben, ahol április 27-én vagy 28-án teljesültek az aszkospórás fertőzés 
meteorológiai föltételei, hasonló a helyzet: lehetnek már lisztharmattünetek, de csak elvétve. 
Itt mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy az április végi fertőzések esetében az időjárási 
föltételek éppen hogy csak teljesültek (1-2 mm csapadék hullott, és a szükségesnél csak 
kevéssel volt hosszabb a nedvességborítottság 10 °C fölötti hőmérsékleten). Nem úgy a 
május első dekádjában (3-a és 8-a között) bekövetkezett, s az egész ország területére 
kiterjedő fertőzéseket illetően, amikor is sok (helyenként 80–100 mm körüli) volt a csapadék 
és igen hosszú a nedvességborítottság viszonylag magas hőmérsékleten. Az ekkor történt 
fertőzések tünetei azonban csak a hétvégén és a jövő hét elején fognak majd megjelenni, s 
a várható lisztharmatveszélyről pontos diagnózist csak ezt követően tudunk majd adni.  

 

 

1. ábra. Lisztharmatgomba aszkospórás fertőzésből eredő parányi telepe Kékfrankos fajta 
levelének fonákján. Babarcszőlős, 2017. május 10. 



 

Mivel az utóbbi 10 nap során országszerte sok csapadék hullott, mindenfelé – egyes 
helyeken több alkalommal is – teljesültek a peronoszpóra primer fertőzésének időjárási 
föltételei is. Hogy ez mekkora veszélyt jelent, egyelőre nem tudjuk, csak a betegség 
lappangási idejének (10–13 nap) lejárta után lesz nyilvánvaló. 

 

Védekezés 

A lisztharmat elleni Sercadis-kezelést akkor kell majd elvégezni, ha a májusi aszkospórás  
fertőzések tünetei is megjelentek. Addig továbbra is a kén használata (Kumulus S 4 kg/ha 
vagy – 200 l/ha-nál alacsonyabb permetlémennyiség esetén – 2%-os töménységben) 
javasolt. A peronoszpóra ellen is ajánlatos védekezni valamelyik kontakt készítmény 
kipermetezésével (Polyram DF 2 kg/ha vagy Delan 700 WG 0,4–0,5 kg/ha).   
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