
SZŐLŐVÉDELMI ELŐREJELZÉS MAGYARORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE 
 

Mérsékelt lisztharmatnyomás várható, itt-ott helyi járványokkal fűszerezve  
 

A május 3-a és 8-a között bekövetkezett aszkospórás lisztharmatfertőzés tünetei 
az utóbbi napokban (15-e és 18-a között) Magyarország szőlőterületein mindenfelé 
megjelentek (1. és 2. kép). A tünetmegjelenés koraiságából és a lisztharmattelepek 
előfordulási gyakoriságából arra lehet következtetni, hogy az idén mérsékelt (közepes) 
lisztharmatnyomás alakul majd ki a bogyófertőzés időszakában, tehát nem lesz általános 
járvány. A korai bogyófertőzés kevésbé lesz jellemző, inkább a bogyók késői (június végi, 
július eleji–közepi) megbetegedésétől kell majd tartani. A fölmérések kiugró adataiból (nagy 
gyakoriságú aszkospórás fertőzések) az is kitűnik azonban, hogy lehetnek olyan 
ültetvények, termőhelyek, ahol járványos szinten, súlyos korai bogyófertőzést okozva lép föl 
majd a lisztharmat, de nem ez lesz a jellemző. Az ország déli borvidékein biztosan nem, de 
ahogy haladunk észak felé, egyre gyakoribbak lehetnek a súlyos megbetegedések. Ez 
abból adódik, hogy a fertőzés országszerte naptárilag ugyanabban az időszakban 
következett be, északon azonban a szőlők a fejlettségben visszamaradottabbak, később 
kezdődik majd a virágzás, tehát itt a fertőzés relatíve korábbinak számít (több ideje van a 
kórokozónak, hogy fölszaporodjon). 

 

1. kép. Négy apró lisztharmattelep szőlőlevél fonákjának egy kisebb részletén. Ez azt jelenti, 
hogy ide négy aszkospóra is „betalált” május 3-a és 7-e között. Mórágy, Kékfrankos fajta, 
2017. május 18. 



Az első tünetek keresésére irányuló vizsgálatok (1. táblázat) időpontját, a korábbi 
évekhez hasonlóan, idén is a feltételezett fertőzéseket követő lappangási idő lejártához 
igazítottuk. Így 2017-ben elsőként május 10-én végeztünk felvételezést, amely két 
borvidékre, mindösszesen négy ültetvényre és minden esetben 300 szőlőlevélre terjedt ki. 
Ezen a napon – mint ahogy arról korábban már beszámoltunk – csupán egyetlen tünetet 
találtunk a Villányi borvidék egyik Babarcszőlős közelében elhelyezkedő Kékfrankos fajtájú 
ültetvényében. Másnap, május 11-én Schmidt Ágnes az Egri borvidéken még nem találta 
meg a betegség tüneteit. Néhány nappal később, igazodva a május 3-án kezdődő újabb 
fertőzési hullám lappangási idejének végéhez, május 14-én folytattuk a lisztharmat 
előfordulásának feltérképezését, de két napig sem északon sem délen nem találtunk újabb 
tüneteket. Május 16-án viszont a Szekszárdi és a Tolnai borvidéken is felbukkant a betegség. 
A tünetek előfordulási gyakorisága 2-3%-os volt, azaz a termőhelyenként megvizsgált 100-
100 levélből 2-3 levélen azonosítottuk be szabad szemmel a kórokozó jelenlétét. Másnap 
újabb dél-dunántúli ültetvényekben találtunk lisztharmatot, Horváth Edit kolléganőnk a 
Pannonhalmi borvidéken is rábukkant, sőt az Egri borvidéken is megjelent. A legátfogóbb 
szabadföldi felvételezést – Schmidt Ágnessel egyetemben – május 18-án végeztük el. Ekkor 
a Villányi, a Szekszárdi, a Tolnai és az Egri borvidéken 11 ültetvényben összesen 2080 
szőlőlevelet vizsgáltunk át. Öt ültetvényben nem találtunk tüneteket, háromban továbbra is 
olyan gyakorisággal fordult elő a lisztharmat, amelyet a korábbiakban is tapasztaltunk, 
másik három termőhelyen viszont nagyságrenddel nagyobb arányban. A Tolnai borvidéken 
elhelyezkedő mórágyi ültetvényben rövid idő leforgása alatt 250 levélen 51 tünetet találtunk. 
A beteg levelek hányada meghaladta a 10%-ot, a legfertőzöttebb levélen 12 tünetet 
azonosítottunk be. Hasonlóképpen az Egri borvidéken is, jóval több tünet tűnt fel a 
korábbiakhoz képest: Ágnes egyik termőhelyen 400, egy másikon 100 levél átvizsgálásával 
egyaránt 25-25 lisztharmattelepet számolt meg. 

 

2. kép. Jól fejlett, magányos lisztharmattelep a Villányi borvidéken. Országút alatti dűlő, 
Kékfrankos fajta, 2017. május 16.  



1. Táblázat. A szőlőlisztharmat első tüneteinek feltérképezése Kékfrankos fajtájú 
ültetvényekben, 2017. május 10. és 19. között 

Vizsgálat 
időpontja 

Borvidék Helység/dűlő 

Vizsgált 
levelek 
száma 

(db) 

Beteg 
levelek 
száma 

(db) 

Tünetek 
száma 

(db) 

Beteg 
levelek 

előfordulási 
gyakorisága 

(%) 

Perme-
tezetlen? 

május 10. 
 
 
 

Szekszárdi Várdomb 1 300 0 0 0,0 igen 

Szekszárdi Várdomb 2 300 0 0 0,0 igen 

Villányi Kisharsány 300 0 0 0,0 nem 

Villányi Babarcszőlős 300 1 1 0,3 igen 

május 11. Egri Eger/Kisgalagonyás 200 0 0 0,0 igen 

május 14. 
 
 

Szekszárdi Bakta 1 120 0 0 0,0 igen 

Szekszárdi Bakta 2 120 0 0 0,0 igen 

Szekszárdi Bakta 3 120 0 0 0,0 igen 

május 15. 
 
 
 

Szekszárdi Faluhely 1 120 0 0 0,0 igen 

Szekszárdi Faluhely 2 120 0 0 0,0 igen 

Szekszárdi Faluhely 3 120 0 0 0,0 igen 

Egri Eger/Kisgalagonyás 400 0 0 0,0 igen 

május 16. 
 
 

Szekszárdi Faluhely 1 100 3 3 3,0 igen 

Tolnai Mórágy 100 2 2 2,0 igen 

Egri Andornaktálya/Pipis 200 0 0 0,0 igen 

május 17. 
 
 
 
 
 

Szekszárdi Faluhely 2 200 2 2 1,0 igen 

Szekszárdi Porkoláb-völgy 1 100 2 2 2,0 igen 

Szekszárdi Porkoláb-völgy 2 300 0 0 0,0 igen 

Szekszárdi Faluhely 4 100 0 0 0,0 igen 

Pannonhalmi Nyúl/Héma-tető* 300 3 3 1,0 igen 

Egri Eger/Kisgalagonyás 400 5 5 1,3 igen 

május 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villányi Országút alatti 1 150 0 0 0,0 nem 

Villányi Országút alatti 2 200 4 4 2,0 nem 

Villányi Ördögárok 150 0 0 0,0 nem 

Villányi Kisharsány 150 0 0 0,0 nem 

Tolnai Mórágy 250 26 51 10,4 igen 

Szekszárdi Szentgál-szőlőhegy 200 2 2 1,0 igen 

Szekszárdi Faluhely 1 240 4 5 1,7 igen 

Szekszárdi Cinka 1 120 0 0 0,0 igen 

Szekszárdi Cinka 2 120 0 0 0,0 nem 

Egri Andornaktálya/Pipis 400 21 25 5,3 igen 

Egri Eger/Ráchegy 100 15 25 15,0 igen 

május 19. 
 

Szekszárdi Porkoláb-völgy 1 150 2 2 1,3 igen 

Szekszárdi Gyűszű-völgy 150 0 0 0,0 nem 

 Összesen/átlag 6700 92 132 1,4  

*Leányka fajta 

 
Érdemes egy picit azt is boncolgatni, hogy miért pont ez a helyzet alakult ki. Miért 

nem valószínű az országos járvány, vagy a másik oldalról: miért nem vitte el a tél teljesen a 
lisztharmatot, ahogy azt egyesek remélték? Mindenképpen az élre kívánkozik, hogy a 
lisztharmatjárvány előföltételei egészen április közepéig adottak voltak. Ősszel a 
kórokozónak sok ivaros termőteste képződött, és ezek lemosódásához is kedvező 
körülmények alakultak ki. Az, hogy a tél hideg volt, nem érdekes, hisz a hőmérséklet nincs 
hatással a termőtestek áttelelésére. Tavasszal pedig nagyon korai volt a rügyfakadás, ami 
megteremtette a lehetőségét a korai aszkospórás fertőzésnek is. Április 19-én hajnalban 
azonban betört az a markáns hidegfront, amely helyenként jelentős mennyiségű havat is 
hozott, és két napon keresztül a fagypont közelébe szorította le a hőmérsékletet. Az április 



– az első néhány napját kivéve – végig hűvös volt, ami a csapadékos napokon is gátat 
szabott az aszkospórás fertőzésnek, másrészt pedig megedzette a fertőzés szempontjából 
legjobb helyzetben levő (a tőkék fás kérgéhez közeli) szőlőleveleket, így azok ellenálltak a 
lisztharmatgomba behatolásának a május első dekádjában bekövetkezett 
aszkospóraszóródás idején. Tapintással még most is jól érzékelhető ezeknek a leveleknek 
a durva felülete, és megfigyelhető, hogy az apró lisztharmattelepek a szintén jó pozícióban 
levő, de újonnan képződött, zsenge leveleken jelentek meg. Ez utóbbiakból azonban – 
szerencsére – jóval kevesebb volt megfelelő helyzetben a fertőzéshez. Ezért nincs általában 
sok tünet, sőt – a táblázatból kiolvasható, hogy számos ültetvényben egyáltalán nem 
találtunk lisztharmattelepeket. Ez, persze, nem jelenti azt, hogy ott egyáltalán ne lennének, 
csak annyit jelent, hogy az átvizsgált levelek száma kevés volt ahhoz, hogy rájuk akadjunk, 
mert 0,5–1%-nál kisebb az előfordulási gyakoriságuk. Az, hogy ugyanolyan fajtájú 
permetezetlen ültetvényekben jelentősen eltér az aszkospórás fertőzés gyakorisága, a 
tavalyi vegyszeres védekezés, az ültetvénykondíció, a művelésmód, a metszési idő és 
egyéb tényezők különbözőségéből adódhat. 

 
A peronoszpóraveszély egyelőre elmúlt, hiszen annak ellenére, hogy május 3-a és 

7-e között több alkalommal is teljesültek a primer fertőzés időjárási föltételei, a betegség 
tünetei nem jelentek meg. Mindez arra utal, hogy a téli és a tavaszi szárazság tényleg 
megviselte az oospórákat. Ahhoz, hogy csírázásnak induljanak, újabb jelentős mennyiségű 
csapadéknak kell hullania.           

 

Védekezés  

A lisztharmat elleni védekezést illetően elérkezett a Sercadis (0,15 l/ha) első 
kipermetezésének ideje, hiszen mindenfelé megjelentek a betegség aszkospórás 
fertőzésének első tünetei. Ezeket kell most fölszámolni, a fertőzést „csírájában” elfojtani, s 
ezzel a betegség terjedésének elejét venni. A védekezést május 20-a és 26-a között – a 
növényfejlettségtől függetlenül – ajánlatos haladéktalanul elvégezni, még mielőtt a 
másodlagos fertőzésnek is tünetei lesznek. A Sercadist más hatásmechanizmusú szerekkel 
helyettesíteni nem érdemes, mert ezek csak a primer fertőzés mérséklésére képesek, azt 
teljesen elfojtani nem tudják. Itt hívjuk föl a figyelmet arra is, hogy olyan ültetvényekben, 
ahol a Sercadist használják, más SDHI-fungicidet, azaz boszkalid (Collis SC, Cantus) vagy 
fluopiram hatóanyagúakat a szezon során ne juttassanak ki!  

 A meteorológiai előrejelzések szerint valószínűsíthető, hogy a következő napokban 
újabb csapadékzóna érkezik.  Közvetlen peronoszpóraveszély ugyan nincs, de lehetséges, 
hogy a primer fertőzés meteorológiai föltételei hamarosan ismét teljesülnek. A betegség 
megelőzéséről valamelyik kontakt készítmény (pl. Polyram DF 2,0 kg/ha vagy Delan 700 
WG 0,4–0,5 kg/ha) kipermetezésével gondoskodjunk. 

A Sercadis hatékonyságát részleteiben bemutató videófilmünket az alábbi linkre 
kattintva tekinthetik meg: https://www.youtube.com/watch?v=nKqdw6koRnE 

 
Szekszárd, 2017. május 19. 
  

Dr. Füzi István és Dr. Hoffmann Péter 
                                                               fejlesztőmérnökök 

https://www.youtube.com/watch?v=nKqdw6koRnE

