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Megelőző védekezések
A SZÜRET UTÁNI IDŐSZAKBAN ELKEZDHETJÜK AZOKAT A MEGELŐZŐ JELLEGŰ 
NÖVÉNYVÉDELMI MUNKÁKAT, AMELYEK MÁR A JÖVŐ ÉVI TERMÉS BIZTONSÁ-
GÁT SZOLGÁLJÁK. A KÓROKOZÓK ÁTTELELŐ KÉPLETEINEK EGY RÉSZE A LEHUL-
LOTT LEVELEKBEN VÉSZELI ÁT A TELET, EZÉRT EZEK GYÉRÍTÉSÉVEL CSÖKKENTENI 
TUDJUK A KÖVETKEZŐ ÉVI KEZDETI FERTŐZÉSEK MÉRTÉKÉT. ÍGY ŐSSZEL MÉG A 
LOMBHULLÁS ELŐTT VÉGEZHETÜNK LOMBFERTŐTLENÍTÉST, HOGY A LISZTHAR-
MAT ÁTTELELŐ KÉPLETEINEK SZÁMÁT CSÖKKENTSÜK.

A kórokozók áttelelését a fertőzött leve-
lek összegyűjtésével és elégetésével, 

vagy a lehullott lomb vegyszeres kezelé-
sével akadályozhatjuk meg. Ily módon a 
szőlő kórokozói közül a szőlőorbánc és 
a feketerothadás mellett jelentősen csök-
kenthetjük a lisztharmat és a peronoszpóra 
következő évi kora tavaszi fertőzések mér-
tékét is (lásd: 1. táblázat).  Ezt a munkát 
semmi esetre se hagyjuk tavaszra, mert a 
tél folyamán a szél által szétszórt beteg 
leveleket a tél végén sokkal nehezebb ösz-
szeszedni.

Ha jelentős a lisztharmat-fertőzöttség 
a leveleken, a nyugalmi időszak elején el-
végzett lemosó permetezéssel (pl. Nevikén, 
Nevikén Extra) a kleisztotéciumok (1. kép) 

száma jelentősen csökkenthető, mert a ke-
zelés hatására a még éretlen termőtestek 
összeszáradnak és elpusztulnak, újak pe-
dig már nem képződnek. Minél korábbi a 
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beavatkozás, annál jobb eredményre szá-
míthatunk.

A fekete- (2. kép) és a fakórothadás 
(3. kép) kórokozója a bogyókon is áttelel, 
ezért a beteg, elszáradt fürtök leszedésé-
vel is megakadályozhatjuk a fertőzést a 
következő tenyészidőszakban.

A szőlőtőkék szöveti elhalását, lerom-
lását kiváltó kórokozó gombák gyökér-

elhalást (pl. fehérpelyhes gyökérpenész, 
szegecsfejű gyökérgomba), vessző- és 
törzspusztulást (pl. szőlő eutipiózis, szőlő 
feketefoltossága) okozhatnak, de ehhez 
a csoporthoz tartoznak a farontó ESCA 
gombák is, pl. a sztereumos tőkeelhalás 
kórokozója is. A további fertőzések meg-
akadályozására az elhalt tőkekarokat 
vagy esetleg az egész tőkét a tünet meg-
jelenése után le kell vágni és el kell égetni. 
Az elpusztult részek eltávolítását az egész 
tenyészidőszak alatt végezhetjük.  A beteg 
részek levágása után gondoskodni kell a 
sebek gyors lezárásáról sebkezelő anyag-
gal (pl. Fagél fasebkezelő pasztával). A 
gyökérelhalást okozó gombák esetében a 
fertőzött tőkéket minél előbb ki kell szedni 
és  meg kell semmisíteni.

Az 1. táblázatban azokat a szőlőbeteg-
ségeket gyűjtöttük össze, amelyek ellen a 
nyugalmi időszakban is védekezhetünk.

A leghatásosabb védekezési mód

Bár a szőlőtermesztés egyik sokat vitatott 
kérdése az, hogy szükség van-e a lemosó 
permetezés évenkénti elvégzésére, holott 
például a korai kordonkar-elhalást okozó 
gombás megbetegedések ellen, valamint a 
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Novemberben, a lombhullást követően 
a szőlő is nyugalmi állapotba kerül, ami 
a tavaszi nedvkeringés megindulásáig 
tart. A szőlőveszők is akkorra érnek be 
és felveszik a fajtára jellemző színt. A 
Tramini beérett vesszője például szürkés-
barna, a Chasselas fajtáé pirosasbarna, 
a Csaba gyöngyéé pedig barnásvöröses 
színű. A téli hónapok alatt a szőlőtőkék 
csökkentett mértékben ugyan, de foly-
tatják életműködésüket. A szövetekben 
fiziológiai változások zajlanak. A hideg 
hatására a vesszők sejtjeinek legfőbb 
anyaga, a keményítő lebomlik és cukor-
rá alakul át. A cukrok visszaalakulása 
keményítővé a nedvkeringés megindu-
lása előtt március közepe táján történik.
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fakadást is jelentősen késleltető erős atka-
fertőzöttség esetén ez az egyik leghatáso-
sabb növényvédelmi beavatkozás.

A szőlő nyugalmi időszakában lemosó 
permetezésre alkalmazható készítmények:
• Lisztharmat, pajzstetvek, atkák (gyé-

rítésre) ellen: Agrokén (III. forg.kat.), 
2,5-5%-os töménységben (250-500 
ml szer 10 l vízhez); Nevikén (III.), 
2,5-5%-os töménységben (250-500 
ml szer 10 l vízhez); Nevikén Extra 
(III.), 2,5-5%-os töménységben (250-
500 ml szer 10 l vízhez).

• Levél- és gubacsatkák ellen (tavaszi 
lemosóként): Vektafid R (III.), 3%-os tö-
ménységben (300 ml szer 10 l vízhez,

• Lisztharmat, peronoszpóra ellen (tava-
szi lemosóként): Vektafid R (III.), 1%-
os töménységben (100 ml szer 10 l 
vízhez). 

• Baktériumos, gombás eredetű beteg-
ségek ellen, atkák, pajzstetvek gyérí-
tésére (gyapjas fejlődési állapotig): 

Olajos Rézkén (III.), 4%-os töménység-
ben (400 ml szer 10 l vízhez). 

• Gombabetegségek (pl. peronoszpó-
ra, orbánc, lisztharmat*) ellen meg-
előző védelemre: Bordóilé+Kén Neo 
SC (III.), 0,4-0,5%-os töménységben 
(40-50 ml szer 10 l vízhez);   

• Gombabetegségek (pl. peronoszpó-
ra, orbánc) ellen megelőző véde-
lemre: Rézoxiklorid 50 WP (III.), Fun-
guran-OH 50 WP (III.), 0,2-0,3%-os 
töménységben (20-30 ml szer 10 l 
vízhez); Cuproxat FW 0,35-0,4%-os 
töménységben (35-40 ml szer 10 l 
vízhez).

* hatásos a lehullott levelekben telelő liszt-
harmat-szaporító képletek ellen.

A III. forgalmi kategóriájú szerek vásár-
lásához és felhasználásához külön enge-
dély nem szükséges, de az ezekkel való 
munka során ismerni kell a növényvédő 
szerek felhasználására vonatkozó alapve-
tő követelményeket!

Név (kórokozó) Telelő alak
Fertőzési
források

Védekezési 
lehetőségek

Szőlőorbánc
(Pseudopeziza
tracheiphila)

Tál alakú termőtest (apotéciuim); 
tavasszal belőle aszkospórák 

szabadulnak fel és a 
légmozgással a vizes levelekre 
kerülve elindítják az elsődleges 

fertőzéseket

lehullott levelek

A lehullott, beteg levelek 
összegyűjtése és elégetése, talajba 

forgatása. 
A lehullott lomb vegyszeres 

kezelése réztartalmú szerrel (pl. 
Bordóilé Neo SC, Rézoxiklorid 50 WP, 

Cuproxat FW)

Feketerothadás
(Guignardia bidwellii)

Kitartóképlet (szklerócium);
a fertőzések a szőlő fakadását 

követően indulnak

lehullott levelek,
bogyók, hajtások

A lehullott beteg levelek, illetve 
a metszés során a fertőzött 

mumifikálódott növényi részek 
(pl. bogyók, fürtrészek) levágása 

és megsemmisítése, amivel a 
fertőző anyag kritikus szint alá 

csökkenthető 

1. táblázat. Védekezési lehetőségek a szőlő betegségei ellen a szőlő nyugalmi időszakában
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Név (kórokozó) Telelő alak
Fertőzési
források

Védekezési 
lehetőségek

Szőlőperonoszpóra
(Plasmopara 
viticola)

Vastag falú kitartóspóra 
(oospóra);

megfelelő hőmérséklet és 
csapadék hatására tavasszal 
kicsírázik és a belőle képződő 

zoospórák a vízcseppek 
segítségével kirajzanak és 
a légnyílásokon keresztül 

megfertőzik a fiatal leveleket

lehullott levelek, 
összetöppedt 

bogyók,
talaj

A szüret utáni lemosó permetezés 
rézzel hozzájárul a következő 

évi fertőzési lehetőségek 
csökkentéséhez.

Kevésbé fogékony szőlőfajták 
választása (pl. Zalagyöngye)

Szőlőlisztharmat
(Uncinula 
necator)

Gombafonal a rügyekben* és
zárt, gömbölyű termőtest 
(kleisztotécium), amely a 

lombozaton keletkezik, de az 
eső és a szél hatására a szőlő 
fás részeire kerülve tavasszal 
innen fertőzi a szőlőleveleket.

A fertőzések a szőlő fakadását 
követően indulnak

rügypikkelyek 
alatt*,

lombozat, fás 
részek

A fertőzött levelek összegyűjtése 
és megsemmisítése, szüret után 

lemosó kezelés elvégzése 
(pl. Nevikén Extrával) az 

ivaros termőtestek számának 
csökkentésére,

a betegségre ellenálló fajták 
telepítése (pl. Nero, Bianka, 

Viktória gyöngye)

Fakórothadás
(Coniella 
diplodiella)

Köcsög alakú termőtest 
(piknídium);

a piknokonídiumok 
kicsírázásuk után megfertőzik 

a megsebzett bogyókat és más 
zöld részeket 

vesszők, elszáradt 
fürtök bogyói, 

talaj

A beteg növényi részek 
eltávolítása és megsemmisítése,
a friss sebek lezárása sebkezelő 
anyaggal (pl. Fagél fasebkezelő 

pasztával) 

Kordonkarelhalás
(Eutypa lata, 
Stereum hirsutum,
Phomopsis viticola 
stb.)

Ivaros (piknídium, peritécium) 
és ivartalan (micélium, spórák) 

szaporítóképletek, amelyek 
tavasszal a szőlő zöld 

részeire vagy a friss vágási 
sebeire kerülve kicsíráznak 

és a légzőnyílásokon vagy a 
sebeken keresztül hatolnak be 

a szőlő szöveteibe

beteg fás részek,
levágott nyesedék,

lehullott levelek

A beteg fás részek eltávolítása 
és elégetéssel történő 

megsemmisítése,
a nagyobb sebfelületek lezárása 
sebkezelő anyaggal (pl. Fagél 

sebkezelő paszta),
lombhullás után a fás részek 

áztatásszerű lemosása réztartalmú 
szerrel, a fertőzött nyesedék 

elégetése

1. táblázat. Védekezési lehetőségek a szőlő betegségei ellen a szőlő nyugalmi időszakában

* a rügypikkelyek alatt áttelelő gombamicélium ellen a lemosó permetezés hatástalan, 
ezért a nyugalmi időszakban nem tudunk hatásosan védekezni ellene
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