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A lisztharmat számára ideális az időjárás, a peronoszpórának azonban 
nem mindenhol kedvez  

 
A szőlő virágzik, helyenként már megkötődtek a bogyók és sörétnyi nagyságúak. 

Június első dekádjának időjárása országszerte meleg volt, a lehullott csapadék 
mennyiségében, területi és időbeli eloszlásában azonban jelentős különbségek alakultak ki. 
A meteorológiai előrejelzések szerint az előttünk álló hét időjárása meleg és alapvetően 
száraz lesz. 

A meleg idő rendkívül kedvező a lisztharmat számára, a betegség kórokozójának 
nemzedékei 6-7 naponta követik egymást. Jelenleg már a negyedik (egyes helyeken az 
ötödik) generáció fertőz, a lisztharmatnyomás napról napra erősödik. A betegség tünetei a 
tőketörzstől távolabb eső leveleken is egyre gyakoribbak, és nemcsak azok fonákján, 
esetenként már a színükön is föllelhetők. Ha figyelmesen szemügyre vesszük a fürtöket, 
azon is találhatunk néhány beteg bogyót (1. kép). 

 

1. kép. Lisztharmatbevonat zsenge szőlőbogyón. Szekszárd/Faluhely, 2017. június 8. 

A peronoszpóra levéltüneteivel is mindenfelé találkozhatunk. Általában 
szórványosan, de helyenként már nagyobb gyakorisággal fordulnak elő, sőt itt-ott 
fürtmegbetegedések is észlelhetők (2. kép). Folyamatosan jelennek meg a június első 
dekádjában bekövetkezett fertőzések tünetei. Mivel – az egyenetlen csapadékeloszlásból 
adódóan – a fertőzési alkalmak számában országszerte nagy különbségek voltak (1. ábra), 
vélhetőleg különbség lesz majd a peronoszpóranyomás alakulásában is. A legtöbb fertőzési 
lehetőség a Balaton körül, valamint az Alföld egyes részein és Villány környékén adódott. 
Ugyanakkor egyetlen alkalom se volt a Pécsi, a Hajós-Bajai, valamint – a déli rész 
kivételével – a Szekszárdi borvidéken, s ugyanígy a Kunsági borvidék északi részén.  



 

2. kép. Peronoszpóragomba penészgyepe virágzó szőlőfürtön. Szomolya, 2017. június 8. 
(Pintér Tamás fölvétele) 

 

 

1. ábra. A másodlagos peronoszpórafertőzéshez kedvező alkalmak száma borvidékeinken 
június első dekádjában   

 
0 

 
1–2 

 
3–4 

 
5–6   

 



A meleg, száraz idő nem kedvez a szürkerothadásnak, így súlyosabb föllépésére 
egyelőre nem kell számítani.  

Az állat kártevőket illetően megkezdődött az amerikai lepkekabóca fölszaporodása 
(3. kép). Egyes ültetvényekben (különösen a Merlot fajtájúakban) szórványosan károsítanak 
az amerikai fehér szövőlepke első nemzedékének hernyói (4. kép). Virágzó 
ültetvényekben a repcefénybogarak a portokokat rágják, számottevő kárt azonban ritkán 
okoznak (5. kép).  

   

3. kép (bal oldalon). Amerikai lepkekabóca viaszos váladéka szőlőlevél fonákján (Szentgál-
szőlőhegy, 2017. június 9.); 4. kép (középen). Amerikai fehér szövőlepke 1. nemzedékének 
hernyói Merlot levelén (Szentgál-szőlőhegy, 2017. június 9.); 5. kép (jobb oldalon). 
Repcefénybogár virágzó fürtben (Szomolya, 2017, június 8. – Pintér Tamás fölvétele)  

Ültetvényeinkben egyre gyakrabban találkozhatunk sárguló tőkékkel. A sárgulás 
leggyakoribb oka a vashiány (6. kép), de más mikro- vagy mezoelemek hiánya is 
közrejátszhat kialakulásában. A hiánybetegségek száraz körülmények között fokozottabban 
jelentkezhetnek. Különösen a mélyebb fekvésű területeken (dombvidékeken a lejtők alján) 
fordulhat elő sok sárguló tőke, mert a levegőtlen, tömörödött talajból nem jutnak hozzá a 
szükséges tápelemekhez. Ilyen helyzetben mindenképpen érdemes – akár egymás után 
több alkalommal is – komplex levéltrágyát kijuttatni. Részesítsük előnyben azokat, amelyek 
nagy tápelemtartalmúak és sok vas van bennük.   

 

6. kép. Sárguló tőkék a lejtő alján. Szekszárd/Porkoláb-völgy, 2017. június 10. 



Védekezés 

A szőlőlisztharmat elleni védekezés legfontosabb lépése következik: most (június 10-
e és 17-e között) kell kipermetezni a Sercadist (0,15 l/ha) másodszor, s egyben utoljára. 
Ezzel a lépéssel hosszú időn keresztül biztosíthatjuk ültetvényeink lisztharmatmentes vagy 
ahhoz közeli állapotát. A későbbiekben már csak arra kell törekedni, hogy ezt az állapotot a 
bogyók fogékony időszakának végéig (kb. július közepe) fönntartsuk. Ehhez valószínűleg 
két triazol-kezelés elegendő lesz, de erről majd írunk, ha eljön az ideje. A Sercadis-kezelés 
után ebben a szezonban már több SDHI-fungicidet ne használjunk (Collis SC, Cantus, Luna 
Experience vagy Luna Privilege; ez utóbbi kettőt a sörétnyi bogyók állapotát követően 
amúgy sem alkalmazhatjuk)! 

A peronoszpóranyomás borvidékenként – van, hogy azokon belül is – változó. Az 
előző lépésben javasolt Acrobat MZ WG az elmúlt 10 nap során bekövetkezett fertőzéseket 
nagy biztonsággal elhárította. Most nem feltétlenül indokolt újból fölszívódó szert 
választanunk. Ha kontakt szerrel (pl. Polyram DF 2 kg/ha vagy Delan 700 WG 0,5 kg/ha) 
védekezünk, különösen azokon a területeken ügyeljünk rá, hogy ne legyen a védekezési 
időköz (két permetezés közt eltelt idő) 10 napnál hosszabb, ahol a hónap első dekádjában 
több alkalom is kínálkozott a fertőzéshez (1. ábra). Ha fölszívódó szert választunk, alaposan 
nézzük meg, hogy mit veszünk. Mindenképpen olyan szer legyen, amelynek még 
garantáltan jó hatása van. Ezt a garantáltan jó hatást a következő hatóanyagok biztosítják: 
ametoktradin, ciazofamid, dimetomorf, fluopikolid, iprovalikarb és mandipropamid. Azok a 
hatóanyagok, amelyek a fölsorolásban nem szerepelnek, biztonságtalanok.  

A szőlőt járványos években is biztonságosan meg lehet meg lehet védeni a 
peronoszpórától kontakt szerekkel, csak nagyon oda kell figyelni a megfelelő időzítésre. 
Problémák legtöbbször nem a kontakt, hanem a szisztemikus/mélyhatású szerek 
használatánál adódnak, amelyektől többet várnak el, mint amit valójában tudnak, különösen 
akkor, ha hatását vesztett készítményt választanak. A kontakt peronoszpóraölő szerek 
hatását jól kiegészítik a foszforossavat tartalmazó lombtrágyák. A foszforossav immunizáló 
és egyben fungicidhatású vegyület. Mivel kiválóan szállítódik, az új növekmények védelmét 
is biztosítja. 

Az állati kártevők ellen csak akkor védekezzünk, ha föltétlenül indokolt. Fölöslegesen 
ne terheljük rovar- vagy atkaölő szerrel ültetvényeinket.    

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

 
Szekszárd, 2017. június 10. 
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