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Van már peronoszpóra is, de hogy mivé fajul, az az időjárástól függ  
 

Déli borvidékeinken elkezdődött a szőlővirágzás, nagyjából átlagos időpontban. Az 
utóbbi két hét időjárása alapvetően száraz volt, de – helyenként jelentős mennyiségű 
csapadékot adó – záporok, zivatarok tarkították. Ez az idő abszolút kedvező volt és kedvező 
most is a lisztharmat másodlagos (konídiumos) fertőzéséhez, s mivel a hőmérséklet 
fokozatosan emelkedik, a betegség lappangási ideje egyre rövidül, a kórokozó generációi 
várhatóan mind sűrűbben váltják majd egymást. Minden nap újabb és újabb fertőzések 
következnek majd be, s ez így fog menni egészen az ősz beálltáig. A bogyók 
megbetegedése a virágzás kezdetétől indul – amint a virágbimbók kinyílnak, és a bibe 
szabaddá válik – s körülbelül július közepéig (északon egy-két héttel tovább) tart. Utána már 
csak a levelek lisztharmatosodnak, egészen lombhullásig. Permetezetlen mintatereken a 
másodlagos fertőzések tünetei két-három nap óta észlelhetők a leveleken, főleg azok 
fonákján (1. kép). Ezek a tűnetek már jóval gyakoribbak, mint az aszkospórás fertőzések 
szimptómái voltak, és nemcsak a fás kéreghez közeli leveleken, hanem az attól jóval 
távolabbra esőkön is föllelhetők. Mivel a kórfolyamat – ahogy előzőleg jeleztük – az 
ültetvények nagy részében alacsony fertőzöttségi szintről indult, a lisztharmatgomba több 
generációjának kell kifejlődnie ahhoz, hogy a fürtök nagy fertőzési nyomásnak legyenek 
kitéve. Persze, túlzottan elkényelmesedni azért nem szabad, mert vannak olyan ültetvények 
is, ahol jelentős volt az indulófertőzés – ha csak konkrétan föl nem mértük, nem tudhatjuk, 
melyek ezek –, másrészt jelenleg mindössze 7-8 nap kell egy kórokozónemzedék 
kifejlődéséhez.  

 

1. kép. Kékfrankos tenyérnyi levelének fonákján ezt a kiterjedt lisztharmatfertőzést olyan 
konídiumok okozták, amelyek egy közeli, aszkospórás fertőzésből eredő lisztharmattelepről 
fűződtek le. Szekszárd/Faluhely, 2017. május 29.  



Külön érdekessége az idei évnek, hogy – előzetes számításainkkal ellentétben – a 
lisztharmatgomba itt-ott mégiscsak át tudott telelni a beteg rügyekben is, noha igen hideg 
volt a tél, és a minimumhőmérséklet lejjebb süllyedt annál az értéknél, amit – a szakirodalom 
szerint – a micélium még el tud viselni. Ezt az értéket –13 °C-ban állapították meg, a 
Szekszárd közelében fekvő Faluhelyen viszont ez év januárjában 3 alkalommal is ennél 
hidegebbet (–13,7 °C-ot, –14,0 °C-ot és –15,1 °C-ot) mért az az automata meteorológiai 
állomás, amelynek közvetlen közelében két „zászlóshajtást” is találtunk a napokban (2. kép). 
A „zászlóshajtások” fölbukkanása a várható lisztharmatnyomást illetően tovább kuszálhatja 
a szálakat, amelyek – az ültetvények fejlettségbeli és aszkospórás fertőzésben 
megmutatkozó heterogenitása miatt – már így is eléggé összegubancolódtak. Nagy 
általánosságban továbbra is a mérsékelt (közepes) lisztharmatnyomás tűnik valószínűnek, 
de hogy ettől hol, melyik ültetvényekben lesz jelentős eltérés, az kiszámíthatatlan. 

   

2. kép. Abban a rügyben, amelyből ez a „zászlóshajtás” kifejlődött, a lisztharmatgomba 
micéliuma télen a –15,1 °C-ot is átvészelte. Ez a beteg hajtás, amelynek minden részét (a 
levelek színét, fonákját és a fürtöket is) szinte egybefüggő lisztharmatszövedék borítja, jóval 
fejletlenebb a többinél, a lisztharmatbevonat május 20-a körül jelenhetett meg rajta, mert 
azóta a környező leveleken a kórokozónak már újabb telepei képződtek. 
Szekszárd/Faluhely, 2017. május 29.  

 

A május 12-e és 25-e között hullott esők következtében az egész ország területén 
ismételten teljesültek (egyes borvidékeken 3-4 alkalommal is) a peronoszpóra primer 
fertőzésének környezeti föltételei. Ezúttal már néhány oospóra tényleg ki is csírázott, így a 
fertőzés bekövetkezett, a betegség tüneteit május 22-e és 29-e között több helyen (Bonyhád, 
Eger, Kecel, Pannonhalma, a Somló és Szekszárd környékén) szórványosan észleltük a 
leveleken, főleg a talajhoz közelieken (3. és 4. kép). Ez az elkövetkezőkre nézve annyit 
jelent, hogy innentől kezdve biztosan van már fertőzőanyag (ha egyelőre nem is túl sok), és 



elegendő a másodlagos fertőzés föltételeinek teljesülniük – ezek jóval könnyebben 
teljesülhetnek, mint az elsődleges fertőzésekéi – a további megbetegedésekhez.  

 

3. kép. Peronoszpórakivirágzás Portugieser levelének fonákján. Kecel, 2017. május 23. 

 

4. kép. Szőlőperonoszpóra két „olajfoltja” szőlőlevél színén. Az ellenkező oldalon a 
penészgyep egy nappal később, nedves környezetben való inkubálás után jelent meg. 
Szekszárd/Cinka dűlő, 2017. május 28. 



További peronoszpórás megbetegedések viszont csak akkor várhatók, ha eső lesz, 
mivel a peronoszpórafertőzés elsődleges időjárási föltétele a csapadék. Ezért aztán az, 
hogy a tenyészidőszakban milyen peronoszpóranyomás alakul majd ki, megbecsülhetetlen, 
a csapadékviszonyok függvénye. Az, hogy a betegségnek vannak már tünetei, még semmit 
sem jelent. Ha a júniusi és a július eleji időjárás száraz lesz, megússzuk a fürtfertőzést, ha 
viszont csapadékos lesz, járvány is könnyen létrejöhet. Egyelőre tehát nagy gond nincs, de 
hogy lesz-e, az az időjáráson múlik. 

A jelenleg uralkodó száraz időjárás nem kedvez a virágbotritisz kialakulásának. 
Persze, ha csapadékosabb lesz az idő, bekövetkezhet némi fertőzés. Ez a betegség 
számottevő kárt nagyon ritkán okoz. Ami részleges fürtelhalás esetenként megmutatkozik, 
azt a fürtök kitelésükkel kompenzálni tudják. Általános tapasztalat, hogy a szőlőtermesztők 
a virágbotritisznek jóval nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, mint kellene. 

 

Védekezés  

A lisztharmat ellen az első Sercadis-kezelés után, és a másodikat megelőzően most 
egy közbeiktatott védekezésnek kell következnie. Erre a célra a BASF a Vivando nevű 
készítményt ajánlja 0,2 l/ha-os adagban. Melléje ként (Kumulus S 4,0 kg/ha) szükséges 
kombinálni. Akik nem tudnak hozzájutni a Vivandóhoz, használhatnak helyette más 
fölszívódó/mélyhatású terméket (pl. Folicur Solo 0,4 l/ha-os adagban, kiegészítés nélkül) 
is. Egyre ügyeljünk, hogy ez a más termék ne SDHI-fungicid (Collis SC, Cantus, Luna) 
legyen! A védekezésre lehetőleg május 30-a és június 6-a között kerítsünk sort. 

Ha a peronoszpóranyomás egyelőre nem is nagy, a kórokozó már mindenfelé 
szórványosan előfordul, és a fürtök most kezdenek virágozni, elérkeztek a legkritikusabb 
stádiumhoz. Ha azt szeretnénk, hogy a bogyókezdemények (bibék) is védettek legyenek a 
virágzás során, valamelyik nagy hatékonyságú fölszívódó szert (pl. Acrobat MZ WG 2,0 
kg/ha) kell most használnunk, hogy az beléjük szívódhasson. A virágbimbók többsége (sok 
helyen az összes) ugyanis még zárt, a hatóanyagok csak fölszívódás útján juthatnak el a 
bogyókezdeményekhez. Ha most kontakt szert (pl. Polyram DF vagy Delan 700 WG) 
használunk, és utána a virágszirmok kinyílnak, a pártasapkákkal együtt a rajtuk levő 
hatóanyagok is lehullanak, s a bogyókezdemények védtelenek maradnak. 
Peronoszpórajárványos években ilyenkor szokott előfordulni az a furcsa jelenség, hogy a 
lomb egészséges, csak a fürtök betegek. Itt arra kell leginkább ügyelni, hogy olyan 
fölszívódó/mélyhatású hatóanyagot válasszunk, amelynek még biztosan jó hatása van 
(ametoktradin, ciazofamid, dimetomorf, fluopikolid, iprovalikarb, mandipropamid). A 
fölsorolásban nem szereplőket kerüljük.    

 
Szekszárd, 2017. május 30. 
  

Dr. Füzi István és Dr. Hoffmann Péter 
                                                               fejlesztőmérnökök 

 
Segítőink voltak: Schmidt Ágnes 

  Horváth Edit 
       Mérai Imre  

Pintér Tamás 


