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A szőlőben a járványok kialakulása megakadályozható, ha a védekezések időzítése 
megfelelő. A korai kezelések kulcsfontosságú szerepet játszanak a lisztharmat és 
peronoszpóra elleni védelem megalapozásában.

Döntsön és vásároljon időben!

„Szőlő Start” kereskedelmi ajánlatunkban a fenti termékek együtt árelőnnyel vásárolha-
tók meg a szóló termékekhez képest. Adja le megrendelését a „Szőlő Start” ajánlatra
kereskedőpartnereinknél 2017. március 16. és április 30. között, így akár 10%-os
árkedvezményt is elérhet a szezonbeli listaárhoz képest!
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Kumulus® S

25 kg

Vivando®

1l

Acrobat®

MZ WG

10 kg

Polyram® DF

10 kg

Szolo_Start_165x235.indd   1 3/24/17   1:30 PM



1
SZŐLŐ- ÉS ALMAVÉDELMI TIPPEK

Impresszum

Ez a kiadvány tájékoztató jellegű, nem tekinthető hivatalos szaktanácsadásnak. Nem szerepel benne az egyes 
készítményekre vonatkozó valamennyi betartandó előírás. Nem helyettesítheti a készítmények egyedül mérvadó, 
az engedélyező hatóság által kiadott engedélyokiratát, amelynek jogszabályban meghatározott előírásai kötele-
zően jelennek meg a termék csomagoló burkolatán is.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati 
útmutatót! A figyelmeztető mondatok és jelek tekintetében figyelmesen olvassa el a készítmény használati útmu-
tatóját, címkéjét.

A kiadványban előforduló esetleges szedési, tördelési és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-56042/2012

Szerkesztő: Vass Noémi

© BASF Hungária Kft. Agrodivízió, 2017

® = a BASF SE bejegyzett márkaneve

A szőlőben a járványok kialakulása megakadályozható, ha a védekezések időzítése 
megfelelő. A korai kezelések kulcsfontosságú szerepet játszanak a lisztharmat és 
peronoszpóra elleni védelem megalapozásában.

Döntsön és vásároljon időben!

„Szőlő Start” kereskedelmi ajánlatunkban a fenti termékek együtt árelőnnyel vásárolha-
tók meg a szóló termékekhez képest. Adja le megrendelését a „Szőlő Start” ajánlatra
kereskedőpartnereinknél 2017. március 16. és április 30. között, így akár 10%-os
árkedvezményt is elérhet a szezonbeli listaárhoz képest!

Vivát® csomag

*a szenzonbeli listaárhoz képest

Szőlő Start ajánlat
A szőlő védelméért a korai fertőzések ellen – 
akár 10% kedvezménnyel*

Kumulus® S

25 kg

Vivando®

1l

Acrobat®

MZ WG

10 kg

Polyram® DF

10 kg

Szolo_Start_165x235.indd   1 3/24/17   1:30 PM



2
SZŐLŐ-ÉS ALMAVÉDELMI TIPPEK
Tartalom

16. oldal

48. oldal

Sercadis®: mindig egy
lépéssel a lisztharmat előtt 

Önmagunkat felülmúlni nemesebb, mint másokat legyőzni 
Almavédelem – eggyel magasabb szinten



3
SZŐLŐ- ÉS ALMAVÉDELMI TIPPEK

Tartalom

„Bekeményített”
a szőlő a lisztharmatnak,

de ez sem volt elég

Miről árulkodnak
a „zászlóshajtások”?

10. oldal4. oldal

A peronoszpóráról 
szűkebb és tágabb 
összefüggésekben

Miért rothad a szőlő
az egyik helyen jobban, 
mint a másikon?

40. oldal28. oldal

Önmagunkat felülmúlni
nemesebb, mint 

másokat legyőzni
Almavédelem – eggyel

magasabb szinten

48. oldal

Új kolléga: 
Horváth Edit

54. oldal

Új kolléga: 
Pintér Tamás

56. oldal

Új kolléga: 
Bereczki Máté

55. oldal

Sercadis®:
mindig egy lépéssel 

a lisztharmat előtt 

26. oldal16. oldal

Új termék: 
Sercadis®



4
SZŐLŐ
Gombabetegségek elleni védelem

„Bekeményített”
a szőlő a lisztharmatnak,

de ez sem volt elég

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy 2016 az aszkospórás lisztharmatfer-
tőzés tekintetében a legek éve volt. Miért? Mert soha nem volt még 

ilyen rövid – 4 nap – a rügyfakadástól az első fertőzésig eltelt idő. Mert 
rekordhosszúságúra – 18 napra – nyúlt a betegség lappangási ideje. 
Mert az aszkospórás fertőzés első tünetei minden eddiginél koráb-

ban – április 26-án – jelentek meg. És mert a Gubler–Thomas-féle ún. 
Kaliforniai Rizikómodell még soha nem ítélte annyira kedvezőnek  

a bogyófertőzési időszak időjárását, mint 2016-ban (97,7%).   
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A legrövidebb, a leghosszabb 
és a legkorábbi

2016-ban Szekszárdon a sík területeken fek-
vő Kékfrankos fajtájú szőlőültetvények rügy-
fakadása április 4-ére esett. Ez viszonylag 
korai dátumnak számít, hisz átlagosnak az 
április 10-e és 15-e közti időpont tekinthető. 
Mivel a rügyfakadást követő néhány nap hő-
mérséklete szélsőségesen magas volt (23 és 
26 °C közötti maximumok), a szőlő rendkívül 
gyorsan fejlődött. Április 8-án egyes ültetvé-
nyekben már 2–3 leveles hajtásokat is lehe-
tett találni. Ezen a napon történt meg az első 
aszkospórás fertőzés, amikor délután 15 és 16 
óra között megérkezett egy csapadékot hozó, 
markáns front. Faluhelyen például 15 óra 30 
perckor eredt el az eső, és órákon keresztül 
csöndesen esett (1. ábra), aminek következté-
ben másnap 10 óra 30 percig folyamatosan víz 
borította a növények felületét. Igaz, a hőmér-
séklet közben rohamosan csökkent, de így is 
több mint 9 órán keresztül a fertőzéshez ked-
vező – 10 °C fölötti – tartományban maradt. 
A szőlő fás kérgén áttelelt termőtestekből az 
apró levelek fonákjára szóródott aszkospórák 
8-án este 10 óra körül kezdtek csírázni. Ezt az 
időpontot tekinthetjük tehát az aszkospórás 
eredetű primer fertőzés kezdetének.

Ez a fertőzés azonban még nem volt általá-
nos, csak azokban az ültetvényekben követ-
kezett be, amelyekben már voltak kiterült le-
velecskék a kéreg közelében (1. kép). Ám sok 
ültetvényben – a fajtától, fekvéstől, művelés-
módtól, metszés idejétől, kortól és kondíci-
ótól függően – még nem fejlődött ki annyira 
a lombozat, hogy fertőzés érhette volna. De 
most maradjunk azoknál az ültetvényeknél, 
ahol létrejött ez a rendkívül korai fertőzés. Itt 
a következő kérdés az volt, mikorra várható 

1. kép Ezeknek az apró hajtásoknak 
a kéreghez legközelebb eső leveleit 
már fertőzhették a lisztharmatgomba 
aszkospórái 
2016. április 8.

1. ábra Az aszko-
spórás fertőzés idő-

járási feltételeinek 
alakulása az első 

lehetséges alkalom 
során 

Szekszárd/Faluhely, 

2016. április 8–9.
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a betegség első tüneteinek megjelenése. Ez 
pedig könnyen kiszámolható a Delp-féle ta-
pasztalati grafikon segítségével. Annyi a dol-
gunk ilyenkor, hogy figyeljük a fertőzés utáni 
időszak középhőmérsékletének alakulását, 
és ahol a mért adatpontokból kirajzolódó vo-
nal metszi a Delp-féle görbét, ott várható a 
tünetmegjelenés (2. ábra). Mivel pedig ez a 
metszéspont a fertőzés utáni 10. és 11. nap 
közé esett, április 19-én néztünk szét először 
azokban az ültetvényekben, ahol 8-án este 
a fertőzés megtörténhetett. Ám aszkospórás 
fertőzésből eredő tünetet ezen a napon se-
hol nem találtunk. De nemcsak ezen a na-
pon, az utána következőkön sem, és 24-én 
már majdnem föladtuk a keresést, mert elér-
keztünk a 16. naphoz, s ennél hosszabb lap-
pangási időt még soha nem mértünk. Aztán, 
persze, mégsem adtuk föl, továbbra is buz-
gón keresgéltünk, és ennek április 26-án, 18 
nappal a fertőzés után meg is lett a gyümöl-
cse: a Szekszárdhoz közeli Baranya-völgy-
ben és Faluhelyen ráakadtunk a friss, pará-
nyi lisztharmattelepekre (2. kép). Egy nappal 
később, április 27-én a Szekszárdtól délre 
fekvő Görögszóban, 28-án pedig Villányban 
is megtaláltuk az első aszkospórás eredetű 
fertőzés tüneteit. Hogy miért egy héttel ké-

sőbb a vártnál, arra csak a rendkívüli hő-
mérséklet-ingadozás lehet a magyarázat. A 
fertőzés utáni időszak hőmérséklete ugyan-
is csöppet sem volt kiegyenlített, mindjárt a 
fertőzést követő napon, április 9-én jelentős 
lehűlés vette kezdetét (3. ábra). Aztán 13-
áról 14-ére egy újabb lehűlés következett, és 
április 19-én, a várt tünetmegjelenés napján 
egy még jelentősebb harmadik is. Ám ezzel 
még mindig nem volt vége, hiszen 24-én jött 

2. ábra A lappangási 
idő hosszának kiszá-

mítása az első aszko- 
spórás fertőzést  

követő időszakban 

Szekszárd/Faluhely, 
2016. április 9–26.

2. kép Aszkospórás fertőzésből eredő 
parányi lisztharmattelep Kékfrankos 
levelének fonákján 
Szekszárd/Baranya-völgy, 2016. április 26.
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az a több napon át tartó drasztikus hideghul-
lám, amelynek következtében egyes termő-
helyeken megfagytak a fiatal hajtások. Ez így 
együtt már sok volt a lisztharmatnak is, és 
nem néhány nappal – amire azért a korábbi 
években már volt példa –, hanem kerek egy 
héttel megnőtt a lappangási ideje. 

Ám a rekordhosszúságúra nyúlt lappangási 
idő sem tudta megakadályozni, hogy a 
szőlőlisztharmat aszkospórás fertőzésének 

tünetei április 26-án, minden eddiginél 4 
nappal korábban megjelenjenek a leveleken. 
Az április 26-i időpont nemcsak a naptár 
szerint, a növényfejlettséghez viszonyítva is 
a legkorábbinak számít, hiszen 33 nappal 
előzte meg a virágzást, ami május 29-én 
kezdődött el. Abban a 8 éven át tartó vizsgá-
latsorozatban, amit 2007 és 2014 között vé-
geztünk, ilyen helyzet egyáltalán nem fordult 
elő (4. ábra). Voltak korai–gyakori, kései– 

3. ábra Az április 8-ai 
aszkospórás liszthar-

matfertőzés tünetei 
egy héttel később 

jelentek meg a vártnál 

Szekszárd/Baranya-völgy, 
2016.

4. ábra Az aszko- 
spórás fertőzés hatása 
a lisztharmatjárványok 

évjáratonkénti válto-
zására permetezetlen 

viszonyok között 

Szekszárd/Faluhely  
Kékfrankos fajtájú ültetvény, 

2007–2014.
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ritka és kései–gyakori aszkospórás fertőzé-
sek, de korai–ritkák sohasem. Most tanúi 
lehettünk egy ilyen szituációnak is, és meg-
állapítottuk, hogy ez nem veszélytelen, hisz 
oda vezetett, hogy a bogyófertőzés – ha nem 
is „vastagon”, de – elérte a járványos szintet  
(5. ábra). 

A legkedvezőbb

Aszkospórás fertőzés egyébként később 
előfordult még több alkalommal is.  Először 
április 19-e és 24-e között, ismét csak szór-
ványosan, majd május 1-je és 5-e között 
általánosan, gyakorlatilag minden ültetvény-
ben. A május eleji időszakban bekövetke-
zett fertőzések tünetei május 13-án jelentek 
meg, de a vártnál jóval kisebb gyakorisággal, 
aminek az lehetett az oka, hogy a rendsze-
res lehűlések igencsak megedzették a ké-
reg közelében levő szőlőleveleket, s ennek 
következtében azok szövete megerősödött: 
parásodtak, bekeményedtek, ellenálltak a 
tömeges fertőzésnek (3. kép). Bár a járvány-
kitörést megakadályozni ez a szövetváltozás 
sem tudta, ha nincs a bekeményedés, még 
súlyosabb fertőzés jöhetett volna létre, ami 
a járvány erejét, a bogyók megbetegedését 
növelhette volna.

Kétségtelen ugyanakkor, hogy a konídiu-
mos fertőzés meteorológiai föltételein nem 

múlott a még súlyosabb bogyófertőzés. 
Úgy is fogalmazhatunk, hogy a bogyók fo-
gékony időszakában (a virágzás kezdetétől 
fürtzáródásig) az időjárás „mindent megtett” 
a súlyosabb fertőzésért. A konídiumos liszt-
harmatfertőzés előrejelzésére használt Gub-
ler–Thomas-féle ún. Kaliforniai Rizikómodell 
például május 29-étől július 15-éig, vagyis 
a bogyók fogékony időszakának kezdeté-
től a végéig, minden egyes napon abszolút 
kedvező körülményeket jelzett a fertőzéshez  
(6. ábra). Milyen is volt itt az időjárás? Alap-
vetően napos, meleg, de nem túlságosan 

5. ábra A szőlőliszt- 
harmat járvány- 

dinamikája 

Szekszárdi borvidék, 
1990–2016.

3. kép Aszkospórás fertőzés nyomán 
megjelent lisztharmattelep parás, 
kemény szőlőlevél fonákán
Szekszárd/Porkoláb-völgy, 2016. május 13.

Fertőzési nyomás

járványos
szint 
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forró és átlagosan csapadékos. Pont olyan, 
amilyet a lisztharmatgomba szeret. De jól 
tudjuk azt is, hogy ebben nincs semmi külö-
nös, hiszen nálunk az időjárás a tenyészidő-
szak ezen időszakában minden esztendőben 
alapvetően kedvező a konídiumos fertő-
zéshez (7. ábra). Ha egyes esztendőkben 
elmarad a súlyosabb fertőzés, az nem 
az időjárás miatt történik, hanem azért, 
mert a bogyók fogékony periódusának 
kezdetén kevés a gomba fertőzőanyaga. 
2016-ban nem volt kevés. Igaz, nagyon 
vontatottan és alacsony fertőzöttségi 

szintről indult a kórfolyamat, de mivel 
nagyon korán indult, virágzásig volt ideje 
fölerősödni. Fogékony fajtájú ültetvények-
ben, ahol nem figyeltek eléggé a betegség 
megelőzésére, helyenként súlyos fürtkárok 
alakultak ki. Ahol viszont – javaslatainknak 
megfelelően – már az aszkospóraszóródás-
tól tervszerűen és átgondoltan védekeztek a 
lisztharmat ellen, ott sikerült maradéktalanul 
elhárítani a betegséget. 

Dr. Füzi István
fejlesztőmérnök

(Veszélyindex: 0–30 = kedvezőtlen; 30–60 = közepesen kedvező; 
60–100 = abszolút kedvező időjárás a konídiumos fertőzéshez)
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sa és a tényleges liszt-

harmatveszély között 
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Szekszárd/Faluhely, 

Kékfrankos fajtájú ültetvény, 
2008–2016. 

6. ábra Mennyire kedvezett az időjárás a lisztharmatnak? 
(A Gubler–Thomas-féle Kaliforniai Rizikómodell alapján) Szekszárd/Faluhely, 2016.
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Miről árulkodnak
a „zászlóshajtások”?

A növényvédelmi szakember számára a legtöbb esetben majdhogynem  
teljesen mindegy, hogy egy adott kórokozót alkotó populáció  

egyedei azonos tulajdonságokkal rendelkeznek vagy éppen valamiféle 
változékonyságot mutatnak. A variabilitás a szemnek sokszor láthatatlan, 

csupán molekuláris biológiai szinten mutatkozik meg, viszont olykor  
gyakorlati vonatkozásai is akadnak.
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Genetikai változékonyság és 
a szőlő lisztharmatgombájának 
áttelelési stratégiái

A szőlőt megbetegítő lisztharmatgombáról 
már évtizedek óta tudjuk, hogy a fajon be-
lül legalább két – molekuláris biológiai mód-
szerrel jól elkülöníthető – genetikai csoport 
létezik. Az egyik csoport (A) csupán ivartala-
nul szaporodik, míg a másik (B) ivaros szapo-
rodásra is képes. Az „A” csoport önmeddő-
sége a heterotallizmusban keresendő, amely 
azt jelenti, hogy a gomba egyazon telepén 
képződő ivarszervei egymással nem kompa-
tibilisek. Az ivaros szaporodás létrejöttéhez 
ugyanis két különböző genetikai állományú, 
azaz kompatibilis hifának kell találkoznia. 
Nyilvánvalóan az „A” csoport önmeddőségét 
a kompatibilis hifa hiánya idézi elő.

Mivel az „A” csoport képtelen az ivaros 
szaporodásra, az egyetlen túlélési esélye, ha 
a micéliuma a szőlőhajtás rügyeibe húzódik 
és ott áttelel. A „B” csoport ezzel szemben 
az ivaros szaporodás során termőtesteket 
is képezhet, bennük az aszkospórák jóval 
nagyobb eséllyel maradnak fenn.

A kórokozó világméretű elterjedését köve-
tően földrésznyi területeken (így Európában 
is) évtizedekig csak ivartalan módon volt ké-
pes szaporodni, azaz a populációt csupán 
az „A” genetikai csoport egyedei alkották. 
Ausztráliában 1866-ban írták le a gombát, 
ivaros termőtesteit viszont csak 1984-ben 
azonosították. Japánban erre egészen 2003-
ig kellett várni. Nem véletlen, hogy mindezek 
nyomán világszerte hosszú évtizedekig a 
gomba ivartalan alakja számított az elfoga-
dott telelési formának. Majd az 1980-as évek 
elejétől születtek meg azok a tanulmányok, 
amelyek már az ivaros alak egyértelmű do-
minanciája mellett érveltek.

Nem csupán éveket átölelő távlatokban 
formálódott a két genetikai csoport előfor-
dulása. Napjainkban egyazon területen az 
„A” és „B” csoport együttes előfordulása a 
legjellemzőbb, azonban a vegetáció során 

az egymáshoz viszonyított arányuk folyama-
tosan változik. A tenyészidőszak kezdetén 
jobbára az „A” csoport egyedei vannak jelen 
a gazdanövényen, majd hányaduk drasztiku-
san csökken, és a szőlő zsendülésekor szinte 
már csak a „B” csoport alkotja a populációt. 
Mindez a túlélési stratégia megnyilvánulá-
sában is leképeződik. Az ivaros termőtes-
tek ugyanis a vegetáció második felében, 
jellemzően a hatékony fungicides védelem 
megszűnését követő időszakban képződnek 
– ekkor a „B” csoport dominál; míg a micélium 
áttelelése pusztán akkor lehetséges, ha a 
rügyek nagyon korán, zömmel a hajtások  
6 leveles állapotában fertőződnek meg, 
amely az „A” csoport jellemzője.

Az ivartalan alak felbukkanása 
és fennmaradásának esélyei

A két telelési forma a vegetáció kezdetén 
jól elkülöníthető. Ehhez „mindössze” a be-
tegség első tüneteit kell felderíteni. A micé-
liumos telelés bizonyítéka az úgynevezett 
„zászlóshajtás”, amely kizárólag az előző 
évben fertőződött rügyekből fejlődhet. Tulaj-
donképpen a gomba micéliuma együtt nö-
vekszik a fiatal hajtáskezdeménnyel, amely 
gyakorta a 6–8 leveles állapotban válik lát-
hatóvá. Ekkorra a hajtás már részben vagy 
teljes egészében látványosan lisztharmat-
tal borított (1. ábra). Az ivaros áttelelő alak  
tüneteit rendszerint elszórtan a tőkerészek-
hez közel eső fiatal levelek fonákján találjuk 
meg. Ezek a lisztharmattelepek kezdetben 
alig észrevehetőek, nagyon aprók, mindösz-
sze néhány milliméter átmérőjűek.

Szőlőültetvényeinkben mindkét telelési 
formával találkozhatunk, azonban korántsem 
azonos arányban. Kazmotéciumok segítsé-
gével a kórokozó rendszeresen áttelel, ezzel 
szemben a micéliumos fennmaradás jóval 
ritkábban fordul elő. Dr. Füzi István a Szek-
szárdi borvidéken 1993 óta figyeli a „zász-
lóshajtások” megjelenését (1. táblázat).  
A 24 év során mindösszesen 11, rendszerint 
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több egymást követő évjáratban azonosítot-
ta jelenlétüket. A „zászlóshajtások” megje-
lenése előtti tenyészidőszakban a szőlőfür-
tök permetezetlen viszonyok között gyakran  
jelentős mértékben fertőződtek (1993, 1994, 
1995, 2001, 2010 és 2014). Erre pedig akkor 
kerülhetett sor, amikor a vegetáció kezdetén 
nagyon korai és erős volt a lisztharmat fel-
lépése. Ez esetben jóval nagyobb esély volt 
arra, hogy a micélium bejusson a fiatal hajtá-
sok rügyeibe. A „zászlóshajtások” eltűnése 
viszont azokhoz az évekhez kapcsolódott, 
amikor a tél meglehetősen hideg volt (1996, 
2002, 2006 és 2012), ugyanis a rügyekbe hú-
zódott micélium tartósan -13 °C alatt elpusz-
tul, meghiúsítva ezzel az ivartalan áttelelést.
Egy kemény telet követően akár hosz-
szú évekre is megszűnhet a kórokozó mi-
céliumos telelése, majd egy korán indu-
ló, aszkospórás eredetű, járványos erejű 
lisztharmat megint okozhat rügyfertőzést.  

A következő évben megjelenő „zászlóshaj-
tások” a közvetlen környezetükben súlyos 
megbetegedést idéznek elő, ennek nyomán 
fertőzési gócok alakulnak ki, biztosítva ezzel 
az újbóli rügyfertőzés létrejöttét. Éppen ezért 
fordul elő gyakran, hogy a lisztharmattal fer-
tőzött hajtásokat azokon a tőkéken találjuk  
meg, amelyeken egy évvel korábban is elő-
fordultak.

„Zászlóshajtások” a közelmúltból

Elsöprő erejű, országos lisztharmatjárvány 
legutóbb 2014-ben alakult ki, ezt megelőző-
en „zászlóshajtások” legutoljára 2011-ben 
bukkantak fel, majd egy meglehetősen hideg 
telet követően évekre eltűntek. 2014-ben a 
korai és erős indulófertőzésnek köszönhe-
tően a kórokozó micéliuma bejutott a sző-
lőrügyekbe. A micélium túlélte a telet, így 
2015 tavaszán viszonylag nagy gyakoriság-

1. ábra Lisztharmattal majdnem teljesen bevont (Szekszárd, 1995) 
és egy részlegesen fertőződött „zászlóshajtás” (Villány, 2016)
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gal jelentek meg a fertőzött hajtások, majd 
miután ismételten áttelelt a gomba ivartalan 
alakja, 2016 tavaszán újból felbukkantak.

Az elmúlt évjáratokban nem csupán a 
Szekszárdi, hanem a Villányi borvidéken is 
nagy körültekintéssel figyeljük a szőlőültet-
vényeket. Itt első ízben 2016 tavaszán sike-
rült „zászlóshajtásokat” találnunk. A legelsőt 
teljesen véletlenül és megdöbbentően korán, 
április 19-én, egy Babarcszőlős közelében 
található Kékfrankos fajtájú ültetvényben  
(2. ábra). Azért ezen a napon, mert 2016-ban 
ez volt az első olyan alkalom, amikor érdemes 
volt keresgélni a lisztharmat aszkospórás 
fertőzésből származó tüneteit. Ezt követően 
rendszeresen visszatértünk a szőlőbe. Há-
rom nappal később, április 22-én egy újabb 
lisztharmatos hajtást találtunk, majd május 
14-én további négyet. Május 17-én egy má-
sik termőhelyen, Kisharsány közelében, egy 
évek óta permetezetlenül hagyott „sarok-

ban” szintén találtunk egy lisztharmattal bo-
rított hajtást. A Szekszárdi borvidéken május 
3. és 9. között három különböző termőhe-
lyen egy-egy fertőzött hajtás megjelenését  
rögzítettük.

A „zászlóshajtások” 
megjelenésének ideje

Egy Szejdametov nevű orosz kutató kidol-
gozta azt az egyszerű módszert, amelynek 
segítségével elméletileg meg lehet állapítani 
a „zászlóshajtások” megjelenésének várható 
idejét. Pusztán a napi középhőmérsékleteket 
kell összeadni a rügyduzzadástól kezdve, 
és az összegnek el kell érnie a 237 °C-ot. 
Ehhez képest a gyakorlatban a Szekszárdi 
borvidéken ennél jóval nagyobb, legalább 
350 °C-os, vagy azt jelentősen meghaladó 
hőösszegnél tűnnek fel a fertőzött hajtá-
sok, jellemzően május első két dekádjában  

SZŐLŐ
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1. táblázat A szőlőlisztharmat rügyfertőzésre utaló tüneteinek észlelése  
Szekszárdi borvidék, 1993–2016

Év
Téli 

minimum 
hőm. (˚C)

„Zászlóshajtások” Fertőzési 
nyomás 
fürtön

első 
észlelése

hőösszeg 
rf-tól (˚C)

gyakori-
sága

1993 –18,0 - - - +++

1994 –13,0 május 5. 441 gyakori +++

1995 –9,0 május 25. 522 gyakori +++

1996 –18,5 - - - +

1997 –20,0 - - - +

1998 –11,0 május 7. 385 ritka ++

1999 –13,0 május 4. 359 ritka ++

2000 –12,0 május 11. 545 ritka +

2001 –9,5 május 16. 577 ritka +++

2002 –22,0 - - - ++

2003 –22,0 - - - ++

2004 –11,5 május 18. 454 ritka +++

Év
Téli 

minimum 
hőm. (˚C)

„Zászlóshajtások” Fertőzési 
nyomás 
fürtön

első 
észlelése

hőösszeg 
rf-tól (˚C)

gyakori-
sága

2005 –18,0 május 13. 377 ritka +++

2006 –14,0 - - - +

2007 –6,5 - - - ++

2008 –13,0 - - - +++

2009 –13,5 - - - ++

2010 –10,5 - - - +++

2011 –14,0 május 15. 446 gyakori ++

2012 –19,0 - - - +

2013 –13,0 - - - ++

2014 –14,0 - - - +++

2015 –12,0 május 5. 350 gyakori ++

2016 –10,0 május 3. 391 ritka
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(1. táblázat). Ráadásul a táblázatban fel-
tüntetett adatok nem a rügyduzzadástól, 
hanem csak a rügyfakadástól számított 
hőösszeget mutatják, amelyek eleve né-
hány nappal rövidebb időintervallumot 
ölelnek fel, tehát alacsonyabb értékek. 
2016-ban a Villányi borvidéken 5 esetben 
a szekszárdihoz hasonlóan május első 
felében bukkantak fel a beteg hajtások. 
Akadt azonban két kivétel, április 19-i és 
22-i megjelenéssel. Ha kiszámoljuk e két 
utóbbi esetben a rügyduzzadástól vett 
napok középhőmérsékletének összegét  
(298,4, ill. 334,2 °C), majd ezt összevet-
jük a rügyfakadástól számított értékekkel 
(239,8, ill. 275,6 °C), akkor megállapíthat-
juk, hogy a Szejdametov-féle számítást 
csupán az április 19-én felfedezett „zász-
lóshajtás” esetében sikerült igazolnunk, ha 
a napi középhőmérsékleteket csak a rügy-
fakadástól vesszük figyelembe. Azt sajnos 
nem tudjuk, hogy Szejdametov eredetileg 
a micéliummal fertőzött rügyek duzzadását 

vagy a vizsgált ültetvényekre jellemző általá-
nos rügyduzzadás idejét tekintette viszonyítá-
si alapnak. Ha pusztán csak a beteg rügyek  
fejlődését vette figyelembe, akkor az általa 
végzett számítások és a saját megfigyelése-
ink között lényegesen kisebb a különbség, 
hiszen a micéliummal fertőzött rügyek rend-
szerint késve fakadnak.

Az ivartalan alak jelenlétének 
járványdinamikai vonatkozásai

A szőlőt fertőző lisztharmatgomba micéli-
ummal telelő alakja számottevően kevesebb 
évjáratban tűnik fel, mint az ivaros forma, rá-
adásul jelenléte csupán néhány ültetvényre 
korlátozódik. Ehhez képest az ivaros alak 
előfordulása jóval általánosabb és sokszorta 
gyakoribb. 

Mindebből kitűnik, hogy a „zászlóshaj-
tások” csupán egy-egy ültetvény szint-
jén képesek befolyásolni a betegség jár-
ványdinamikáját, ott viszont akár jelentős  

2. ábra Fertőzött rügyből fejlődő szőlőhajtás alsó levelén kiterjedt (3–4 cm-es) 
lisztharmattelep (Babarcszőlős, Kékfrankos, 2016. április 19.)
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mértékben. Főleg abban az esetben, ha 
jelenlétük nem sporadikus, hanem akár tu-
catnyi is található belőlük ültetvényenként.

Ilyenkor még teljesen sikertelen aszko- 
spórás fertőzés mellett is jelentős fürtkár 
kialakulásával számolhatunk, elsősorban a 
„zászlóshajtások” közvetlen környezetében, 
hiszen azok felületén nagyságrendekkel több  
konídium képződik, mint a fiatal aszkospórás 
fertőzésből származó piciny telepeken. Ezál-
tal pedig biztosított az erős indulófertőzés-
hez szükséges inokulumforrás.

A kórokozó két telelési alakjának együt-
tes jelenléte ékes bizonyítéka a termé-
szetben fellelhető genetikai variabilitás-
nak, kettejük dominanciaviszonyát minden 
bizonnyal a környezeti hatásokhoz való al-
kalmazkodás is nagymértékben befolyásolja.  
A szőlőlisztharmat európai megjelenését 
(1845) követő években ugyan komoly gazda-
sági károkat idézett elő, de ekkor még leküz-
désére gyakorlatilag semmiféle védekezési 
eszköz nem állt rendelkezésre. Később év-
tizedekig csupán a kén hatóanyagú készít-
ményeket használták, de ilyen korlátozott 
lehetőségekkel is kordában tudták tartani a 
betegséget. Ma már ezt nehezen tudnánk el-
képzelni, hiszen például magyarországi körül-
mények között gyakorlatilag minden második  
évjáratban számolni kell a járvány kialakulásá-
val, amelyet pusztán kén hatóanyaggal nem 
tudnánk elhárítani. 

A kórokozó patogenitásának növekedé-
sében minden bizonnyal az ivartalan alak 
háttérbe szorulása és az ivaros áttelelő 
forma előretörése is szerepet játszott.

Ezen felül pedig érdekes összefüggés, 
hogy azok a napjainkban használt liszthar-
matölő fungicidek, amelyek csupán kés-
leltetik a kazmotéciumok képződését, de 
érdemben nem képesek meggátolni azt, 
növelhetik az áttelelő inokulum mennyiségét, 
ezzel együtt pedig a kórokozó következő évi 
esélyeit.

Dr. Hoffmann Péter
fejlesztőmérnök
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Sercadis®: mindig egy
lépéssel a lisztharmat előtt 

Hazánkban a szőlő legveszedelmesebb gombabetegsége a lisztharmat. 
Mivel a betegséget okozó gomba térbeli terjedése korlátozott, és a szőlő-
bogyók fogékony időszakában a fertőzés környezeti föltételei kedvezőek 

– gyakorlatilag nem függenek az időjárástól –, így egy adott szőlőterületen 
a kórfolyamat alakulása már az indulásnál eldől: minél korábban  

és minél nagyobb gyakorisággal jelennek meg a primer fertőzés tünetei, 
annál nagyobb lisztharmatnyomás alakulhat ki. Az első tünetek pedig  

általában már hetekkel a virágzás előtt megjelennek a szőlő fás  
kérgéhez legközelebb eső levelek fonákán (1. kép). De ha ez így van, akkor 
miért nem itt avatkozunk be nagy hatékonysággal, hogy csírájában fojtsuk 

el a lisztharmatot, hogy a bogyók meg se betegedhessenek? Miért min-
denki a jóval később bekövetkező bogyófertőzés ellen keresi a megoldást, 

addig pedig utat enged a lisztharmatgombának, hadd szaporodjon?!
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Lenyűgöző hatékonyság 

2016. évi kísérleteinkben azt néztük meg, 
van-e olyan gombaölő szer, amely képes arra 
a rendkívüli hatékonyságra, ami a szőlő-
lisztharmat csírájában való elfojtásához 
szükséges. 

Először is bogyóvédelmi célból beál-
lítottunk egy háromismétléses provoka-
tív kísérletet, ahol egészen addig kivár-

tunk az első permetezéssel, amikor azt 
már nem lehetett egy nappal se tovább 
halogatni (1. ábra). Ebben a kísérlet-
ben a Sercadis® nevű új készítményünket  
(0,15 l/ha-os adagban) és a lisztharmatö-
lő szerek hazai piacán szerepet játszó va-
lamennyi fontosabb versenytársát június 
14-én, a bogyókötődés idején permeteztük  
ki először. A második permetezésre pedig  
július 1-jén, a szőlőbogyók borsó nagyságú 

1. ábra   A Sercadis® fürtlisztharmat elleni hatékonysága  
Provokatív kísérlet – szándékosan késleltetett védekezéssel

1. védekezés: június 14. (bogyókötődés); 2. védekezés: július 1. (borsónyi bogyók). 
Szekszárd/Faluhely, 2016 (Kékfrankos).

1. kép A szőlőlisztharmat aszkospórás 
fertőzésből eredő tünetei a tőkék fás 
kérgéhez közeli levelek fonákán jelennek 
meg rendszerint április végén – május 
első felében. Gyakran nem a nagymére-
tű, hanem a legkisebb leveleken bukka-
nunk rá a parányi lisztharmattelepekre. 
A tünetek relatív – növényfejlettséghez 
viszonyított – koraisága és előfordulási 
gyakorisága alapján határozható meg  
a tenyészidőszakban várható liszthar-
matnyomás.
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állapotánál került sor. A teljességhez hozzá- 
tartozik, hogy a két védekezés között történt 
egy közbeiktatott permetezés is DMI-típusú 
készítménnyel. Erre azonban csak módszer-
tani előírások miatt volt szükség, az eredmé-
nyek összehasonlíthatóságát nem befolyá- 
solta, hiszen ezt a kezelést valamennyi par-
cella – beleértve a kontrollokat is – megkapta. 
Ebben a kísérletben a kontroll fertőzöttsége 
az első értékelés idejére (július 6.) 33,3%-os,  
a második értékeléskor (július 19.) pedig 
49%-os mértéket ért el, ekkora felületen 
borította lisztharmatbevonat a bogyókat.  
A készítmények hatékonyságát illetően vol-
tak olyanok (standard 1 és 2), amelyek tel-
jesen hatástalannak bizonyultak. A nagy 
többség (standard 3–11) hatékonysága  
35 és 60% között változott, közülük csak 
egy (standard 9) volt kicsivel hatékonyabb  
(72%), igazi megoldást azonban csak két 
készítmény adott, a legjobbat a Sercadis® 
(96%-os hatékonyság). 

A vizsgált készítmények levélfertőzés elleni 
hatékonyságának fölméréséhez ugyaneb-
ben a kísérletben elvégeztünk egy harmadik 
permetezést augusztus 1-jén, a zsendülés 
kezdetekor. Előzőleg, július 15-én volt még 
egy közbeiktatott védekezés is a korábbiak-
ban már ismertetett módon, és a lisztharmat 
okozta levélborítottságot szeptember 1-jén, 
tehát a vizsgált készítmények harmadik ki-
permetezése után pontosan egy hónappal 
értékeltük (2. ábra). A kontroll fertőzöttsé-
gének mértéke (94,7%) közelített az abszo-
lút maximumhoz, a leveleken alig maradt ép 
rész. A különböző gombaölő szerek levélen 
mért hatékonysága hasonlóan alakult, mint 
a fürtfertőzés esetében. Ugyanazok a készít-
mények, amelyek a fürtön, a levélen is hatás-
talanok voltak (standard 1 és 2). A standard 
3 és 11 közti csoport 6–62%-os hatékony-
ságot mutatott, legjobbnak közülük ismét a 
standard 9 (62%) bizonyult, ám ez is messze 
elmaradt a Sercadis® és egyetlen igazi ver-
senytársának hatékonyságától (90%). 
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2. ábra   A Sercadis® levéllisztharmat elleni hatékonysága  
Provokatív kísérlet – szándékosan késleltetett védekezéssel

1. védekezés: június 14. (bogyókötődés); 2. védekezés: július 1. (borsónyi bogyók); 
3. védekezés: augusztus 1. (zsendülés kezdete). Szekszárd/Faluhely, 2016 (Kékfrankos).
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Tartós hatás a javából

Ezzel párhuzamosan, egy másik kísérletben 
a Sercadis® hatástartamát vizsgáltuk oly mó-
don, hogy gyökeresen eltértünk egy szok-
ványos permetezési programtól, ugyanis az 
egész tenyészidőszak során mindössze két 
permetezést hajtottunk végre. Ezen felül a für-
tök védelmét úgy próbáltuk biztosítani, hogy 
a Sercadis® fizikai értelemben alig találkozott 
a szőlőbogyókkal. Az első védekezést a sző-
lőhajtások 5–8 leveles állapotában végeztük 
el, május 11-én, majd 27 napon keresztül 
nem permeteztünk semmivel. A Sercadis®-t 
másodszor a teljes virágzásban, június 7-én 
juttattuk ki. A kísérletet július 13-án, harminc-
hat nappal a második permetezés után, fürt-
záródáskor értékeltük. A teljesen permetezet-
len parcellákban ebben az időpontban egy 
közepesnél erősebb fertőzési nyomás hatá-
sára a lombozat felületén 35%-ot meghaladó, 

míg a fürtökön mintegy 57%-os mértékű liszt-
harmat-borítottság alakult ki (3. ábra). Eh-
hez képest a két Sercadis®-kezeléssel 1%-ra 
csökkentettük a fertőzöttségi szintet, ami a 
lombozaton 96%-os, míg a fürtökön 98%-os 
hatékonyságot eredményezett. A Sercadis® 
olyan mértékben és olyan hosszú ideig 
volt képes befolyásolni a kórokozó sze-
zonkezdeti felszaporodását, hogy a köz-
vetlen bogyóvédelem hiánya mellett is biz-
tosította a fürtök magas szintű védelmét, 
és megakadályozta a lisztharmat lombo-
zaton való szétterjedését.

Csírájában fojtja el a lisztharmatot

Fontos kérdés volt az is, hogy a Sercadis® 
technológiába illesztve milyen időzítéssel adja 
a legjobb eredményt. Ennek tisztázására egy 
olyan időzítési kísérletet állítottunk be – ugyan-
csak három ismétlésben –, ahol a kezeletlen 

3. ábra Példátlan hatástartam: Kétszeri Sercadis®, semmi más...

A kísérlet 2016. július 13-án végzett értékelésének eredményei
Szekszárd/Faluhely, Kékfrankos fajta, kisparcella, 3 ismétlés
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kontrollal együtt 13 különböző permetezési va-
riáció fürtlisztharmat elleni hatékonyságát tesz-
teltük. A 4. ábrán annak a négy variációnak az 
eredményeit mutatjuk be, amelyek a legtöbb 
tanulsággal szolgáltak, és magukba foglalják 
a Sercadis® használatának legígéretesebb vál-
tozatait. Az első variáció a kezeletlen kontroll, 
ami nem szorul különösebb magyarázatra. Az 
e célra kijelölt három parcella a lisztharmat el-
len tényleg abszolút permetezetlen maradt. A 
másik három variációban 7–7 védekezés tör-
tént 10–11 naponként. Az első permetezésre 
május 6-án, 10 nappal az aszkospórás fertő-
zés első tüneteinek megjelenése után került 
sor, amikor még másodlagos fertőzésből ere-
dő tünetek nem voltak (ezek csak május 13-án 
jelentek meg). A második védekezés május 
17-én, fürtmegnyúláskor, a harmadik pedig 
május 27-én, két nappal a virágzás kezde-
te előtt történt. A negyedik védekezést június 
7-én, fővirágzásban, az ötödiket június 18-án, a 

bogyók sörét nagyágú stádiumánál, a hatodikat 
június 28-án, zöldborsónyi bogyóállapotnál, 
végül a hetediket július 8-án, közvetlenül a 
fürtzáródás előtt végeztük. 

Permetezetlen körülmények között a be-
tegség első tünetei a bogyókon június 13-án, 
tehát a negyedik és az ötödik védekezés kö-
zött váltak láthatóvá, a bogyófertőzöttség ér- 
tékelésére pedig először június 20-án, két 
nappal az ötödik permetezést követően, majd 
másodjára július 13-án, öt nappal a hetedik 
permetezés után került sor. A 4. ábrán 1. tech- 
nológiaként jelölt változat csak kénkezelést ka-
pott mind a hét alkalommal, ami a Kumulus® S 
2%-os oldatával való permetezést jelentette. 
Ugyanígy 2%-os töménységű Kumulus® S- 
sel történtek a kénkezelések a 2. és a 3.  
technológiában, és ezek közé került be két 
Sercadis®-kezelés: a 2. technológia esetében 
az 1. és a 3. időpontban, a 3. technológiánál 
pedig a 3. és az 5. időpont során. 
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4. ábra A Sercadis® hatékonysága technológiában
Szekszárd/Faluhely, 2016 (Kékfrankos).         
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Az eredményeket szemlélve megállapít-
hatjuk, hogy a hétszeri kénpermetezéssel, 
ami a kezeletlen kontroll 81,1%-os fertő-
zöttségét 41,2%-ra csökkentette, 49%-os 
hatékonyságot lehetett elérni. Ha a hétből 
két kénkezelést Sercadis®-szal helyette-
sítettünk, a fertőzöttség a 2. technológia 
esetében 3,7%-ra, a 3. technológiát illető-
leg pedig 1,8%-ra csökkent, ami 95,4%-os, 
illetve 97,8%-os hatékonyságot jelent. Ha 
viszont csak az első öt védekezést vesszük 
figyelembe, a 2. technológia hatékonysága a 
legjobb, megközelíti a maximumot (99,6%), 
ami az jelenti, hogy itt a kezdeti megbete-
gedést csaknem teljes egészében sikerült 
fölszámolni, a bogyók felületének mind-
össze 0,06%-át fedte lisztharmatbevonat. 
Pedig a bogyók nem is kaptak a Sercadis®- 
ból, hiszen az első Sercadis®-kezelés  
23 nappal, a második pedig két nappal a 
virágzás előtt történt, amikor a bogyókez- 
deményeket (bibéket) még sziromlevelek  
takarták. Sercadis® tehát csak a szirom- 
levelekre kerülhetett, amelyek a virágzás 
vége felé lehullottak. Hogy jöhetett létre 
akkor mégis közel 100%-os hatékonyság 

a bogyókon? Úgy, hogy a Sercadis® szin-
te teljesen megszüntette az aszkospórás  
fertőzést a leveleken, és eredményesen  
gátolta a másodlagos fertőzések bekövet-
kezését is. Mivel pedig a lombozat csaknem  
tünetmentes volt, a bogyók sem tudtak átfer-
tőződni.

Persze, ahogy az ültetvényben nőtt a liszt-
harmatnyomás, később azért valamennyire 
mégiscsak átfertőződtek a szomszédos par-
cellákból, hiszen ez egy kisparcellás kísérlet 
volt, ahol a kezeletlen, valamint a hatékony 
és a kevésbé hatékony kezelésben részesült 
parcellák egymás közvetlen közelében he-
lyezkedtek el, s így valamennyi fertőzőanyag 
átjuthatott egyikből a másikba. Ha nem 
kisparcellákat, hanem nagyobb területű ültet-
vényeket védtünk volna meg a lisztharmattól 
99,6%-os hatékonysággal június 20-áig, azok 
– mivel a fertőzőanyag tömeges besodródá-
sától ilyen esetben nem kell tartani – végig 
megőrizhették volna makulátlan állapotukat. 

Hogy jöhetett létre akkor mégis  
közel 100%-os hatékonyság  
a bogyókon? Úgy, hogy a Sercadis® 
szinte teljesen megszüntette az  
aszkospórás fertőzést a leveleken,  
és eredményesen gátolta a másodlagos 
fertőzések bekövetkezését is. 
Mivel pedig a lombozat csaknem  
tünetmentes volt, a bogyók sem tudtak 
átfertőződni.
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A Sercadis®-ra alapozott liszthar-
mat-elhárítás technológiája

Az egyes növényvédelmi beavatkozásokat 
nem feltétlenül a szőlő fenológiájához, ha-
nem sokkal inkább a szőlőlisztharmat kórfo-
lyamatához rendeljük hozzá. Ennélfogva ad-
dig egyáltalán nem szükséges permetezni, 
amíg tavasszal a rügyfakadás után meg nem 
kezdődik az aszkospóraszóródás. 

 Amennyiben az időjárási föltételek ked-
veznek a kazmotéciumok felrepedésé-
nek, és megindul az ivaros spórák sza-
badba jutása, egyúttal valószínűsíthető 
a primer fertőzés, annak gyérítésére a  
Kumulus® S (4,0 kg/ha) használatát java-
soljuk (5. ábra). A készítményt a lappan-
gási idő (8–18 nap) hosszától függően 
egy-két alkalommal juttassuk ki. 

  Mihelyt megjelentek az aszkospórás fer-
tőzésből származó tünetek, következik az 
első Sercadis®-szal végzett permetezés 
0,15 liter/ha-os dózisban. A Sercadis® 
hatása ebben az alkalmazási időpontban 
egyszerre eradikatív, hiszen elpusztítja a 
már kifejlődött apró lisztharmattelepeket, 

másrészt kuratív, mivel meggyógyítja a 
lappangó másodlagos fertőzéseket, har-
madrészt pedig preventív, mert megvédi 
a szőlőt az aszkospórák és a konídiumok 
további támadásától. 

  Tíz nappal később, a FRAC ajánlásaival 
összhangban, más hatásmechanizmusú 
készítménnyel folytatjuk a permetezé-
si programot: a Vivando® (0,2 l/ha) és a  
Kumulus® S (4,0 kg/ha) kombinációjával. 

 Újabb tíz nap múlva juttatjuk ki a második 
Sercadis®-t. Mivel a készítmény példát-
lanul hosszú hatástartammal rendel-
kezik, a két Sercadis®-kezelés, kiegé-
szülve egy közbeiktatott védekezéssel, 
gyakorlatilag ötven napon keresztül 
folyamatosan képes meggátolni, hogy 
az elhúzódó aszkospóraszóródásból 
adódó elsődleges vagy a konídiumok 
által előidézett másodlagos fertőzé-
sek bekövetkezzenek. Ezzel az eljárás-
sal minimális szintre csökkenthetjük, vagy 
akár teljes mértékben megakadályozhat-
juk a lisztharmatgomba indulófertőzését, 
ami azt eredményezi, hogy a bogyók 
fogékony időszakában nem alakul ki 
számottevő fertőzési nyomás.

5. ábra Sercadis®-ra alapozott szőlőlisztharmat elleni technológia 
a BASF szőlővédelmi előrejelzése alapján     
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A vegetáció további szakaszában a perme-
tezési program elemeire mindösszesen az 
a feladat hárul, hogy megőrizzék a szőlő 
lombozatának és fürtállományának egész-
ségi állapotát, illetve hogy kisebb terüle-
tű ültetvényekben megvédjék a bogyókat 
a szomszédos ültetvényekből esetlege-
sen besodródó konídiumok támadásától.  
Ennek eszköze lehet például a Kumulus® S 
(4,0 kg/ha) és a tebukonazol tankkeveréke,  
a fürtzáródást követően pedig pusztán a 
Kumulus® S. Az egészségi állapot fenn-
tartását célzó beavatkozások száma attól 
függ, hogy mikor permeteztünk másodszor a  
Sercadis®-szal. 

Egyes évjáratokban – ahogyan 2014-ben 
és 2016-ban is – az aszkospórás fertőzésből 
eredő tünetek már április utolsó harmadá-
ban felbukkanhatnak. A triazolt is tartalma-
zó fenntartópermetezések száma ebben az 
esetben elérheti a hármat. Más évjáratokban 
viszont, mikor az első tünetek megjelenése a 
virágzásig kitolódik – lásd 2013-ban –, fenn-
tartópermetezésből elég lehet egy is.

A Sercadis®-szal és a BASF egyedülálló 
szőlőlisztharmat elleni védekezési program-
jával lehetőségünk van a járványdinamikai 

folyamatok célzott befolyásolására. Mivel a 
permetezéseket szabadföldi megfigyelése-
ink és előrejelzéseink alapján a szőlőliszt-
harmat kórfolyamatához, így a tényleges 
fertőzési nyomáshoz igazíthatjuk, a véde-
kezések számát tekintve az egyes évjára-
tok között jelentős különbségek is lehetnek.  
Korai és erős indulófertőzés esetén akár 
8–10, míg kései és alacsony fertőzési nyo-
másnál mindössze 4–6 jól időzített permete-
zés is elegendő lehet az adott évi liszthar-
matfertőzés elhárítására.

A Sercadis®-ra alapozott technológia  
fontos biztonsági követelménye, hogy 
azokban az ültetvényekben, ahol ezt a 
készítményt használják, a szezon során más 
SDHI-fungicidet (boszkalid vagy fluopiram 
hatóanyagúakat) ne juttassanak ki. Ahol  
pedig boszkalid vagy fluopiram hatóanyagú 
szerekkel szándékoznak permetezni, ott ne 
használják a Sercadis®-t. Ezen óvintézkedé-
sek a készítmény hatékonyságának hosszú 
távú megőrzése érdekében szükségesek.               
  

Dr. Füzi István és Dr. Hoffmann Péter
fejlesztőmérnökök

Zöldborsó nagyságú
bogyók

Bogyókötődés – 
sörétnyi bogyók Fürtzáródás Zsendülés

Kumulus® S 4,0 kg/ha + tebukonazol 
1–3 alkalommal 

A BASF javaslata alapján kerülendők az egyéb 
SDHI-hatóanyagot (boszkalid, fluopiram) 

tartalmazó készítmények!

Kumulus® S
4,0 kg/ha

10 nap



Kumulus® S (4,0 kg/ha) – 
amikor megindul  
az aszkospóraszóródás.

Sercadis® (0,15 l/ha) –  
közvetlenül az aszkospórás fertőzés 
tüneteinek megjelenése után.

Vivando® (0,2 l/ha) +  
Kumulus® S (4,0 kg/ha) –  
10 nappal a 2. lépés után.

Sercadis® (0,15 l/ha) –  
10 nappal a 3. lépés után.

A szőlőlisztharmat merőben más,
mint amit korábban gondoltunk róla.

A BASF és a Sercadis® 
kiismerte a betegség  
eddigi rejtett arcát.

Járjon mindig egy lépéssel  
a szőlőlisztharmat előtt! 
Figyelje előrejelzéseinket  
és kövesse javaslatunkat: 

Ezután nincs más dolga a lisztharmattal szemben, csak tartsa fenn  
a lombozat jó egészségi állapotát, így a fürtök sem betegednek meg.

További információk: www.agro.basf.hu/go/sercadis;  
www.szoloelorejelzes.basf.hu
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Új termék

Sercadis®

Általános adatok
Hatóanyag 300 g/l fluxapiroxad (Xemium®)

Hatóanyagcsoport SDHI (szukcinát-dehidrogenáz enzimgátló)

Forgalmazási kategória II.

Engedély száma 04.2/8496-1/2016

Formuláció Vizes szuszpenzió-koncentrátum (SC)

Kiszerelés 1 l

Eltarthatóság 3 év

Munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap

Engedélyezett kultúrák

Kultúra
Károsító /  
felhasználás

Kijuttatási időszak / 
fejlettség

A kijuttatáshoz  
szükséges mennyiség

szerből vízből

Szőlő (bor-  
és cseme-
geszőlő)

Lisztharmat
Első levél kiterülésétől 
(BBCH 11) zsendülésig 
(BBCH 83)

0,15 l/ha 200–1200 l/ha

Alma
Varasodás

Virágbimbók megjele-
nésétől (BBCH 53) érés 
kezdetéig (BBCH 81)

0,25–0,3 l/ha

150–1000 l/haLisztharmat 0,25 l/ha

Körte Varasodás 0,25–0,3 l/ha

Kezelési előírások

Kultúra
Kezelések  
maximális  
száma

Két kezelés  
közötti minimális 
időtartam

Az utolsó kezelés  
időpontja  
(fenológiához  
viszonyítva)

É. v. i.

Szőlő (bor- és  
csemegeszőlő)

2 10 nap
Zsendülés 
(BBCH 83)

35 napAlma 3 7 nap
Érés kezdete 
(BBCH 81)

Körte 3 7 nap
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Új termék

Felhasználási előírások

Hatás / hatásspektrum Elsősorban varasodás és lisztharmat ellen hatékony szisztemikus 
fungicid.

Hatáskifejtés Sejtlégzés gátlása a mitokondriális elektrontranszport-lánc  
komplex II pontján.

Ideális időszak Alma, körte: a virágszirmok és a fiatal gyümölcskezdemények 
védelme érdekében pirosbimbós állapotban, majd sziromhulláskor 
javasolt kijuttatni. 
Szőlő: szabadföldi megfigyeléssel végzett előrejelzésre alapozva az 
első aszkospórás fertőzésből származó levéltünetek megjelenése-
kor, majd 20 nappal később ismételten az indulófertőzés csökken-
tése céljából.

Hatásnövelő körülmények Előrejelzésre alapozott preventív kijuttatás.

Kombinálhatóság Korlátozás nélkül bármely fungiciddel és inszekticiddel  
jól keverhető.

Megjegyzés A Sercadis® gombaölő szer blokkszerű alkalmazása nem enge-
délyezett, a készítménnyel végzett két kezelés között lisztharmat 
és varasodás ellen szükséges más hatásmechanizmusú fungicid 
kijuttatása! 
Almában és körtében varasodás ellen más hatásmechanizmusú 
fungiciddel kombinálva ajánlott kijuttatni. 
Almában a kezelések során törekedni kell az egyenletes permetléfe-
dettség biztosítására a korona belsejében is!
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A peronoszpóráról
szűkebb és tágabb összefüggésekben

Nyugat-Európában a szőlőtermesztés legjelentősebb kórokozója  
a peronoszpóra. Dél-Európában a lisztharmat okozta károk egyes  
évjáratokban megközelítik a peronoszpóráét, míg hazánkban két  
évtized viszonylatában egyértelműen a lisztharmaté a főszerep.  
Azonban 2016-ban a peronoszpóra – az elmúlt évjáratokhoz képest –  
hazánkban is több izgalmat okozott az átlagosnál.



29
SZŐLŐ

Gombabetegségek elleni védelem

Európai kitekintés

Tavaly Európa számos pontján rekordméretű károkat okozott a be-
tegség. Míg egyes országokban emberléptékű maradt a fertőzés, 
Franciaországban és Németországban minden képzeletet felülmúlt.

Olaszország északi felén május 28-án jelentek meg a peronoszpó-
ra első tünetei. Június végére permetezetlen viszonyok között a le-
vélfertőzöttség gyakorisága elérte a 80–90%-ot, és a fürtállomány 
50%-a megbetegedett. Görögországban a virágzás már május vé-
gére befejeződött, a peronoszpórát ezt követően, a bogyókötődés 
idején (június 8-án) találták meg, a fertőzési nyomás a lombozaton 
és a fürtökön is a közepes szintet érte el. Spanyolországban június 
második dekádjára tolódott a tünetek megjelenése, amely mérsékelt 
megbetegedést eredményezett. 

Németországban a peronoszpóra elsődleges fertőzése május 12–
14-én következett be, majd az első tünetek május utolsó napjaiban, 
a fürtmegnyúlás állapotában jelentek meg. Ezt követően júniusban 
összesen 20 napon esett az eső. Július végéig pedig gyakorlatilag 
majd minden éjszaka kedvezően alakultak a környezeti feltételek a 
sporangiumok folyamatos képződéséhez. Májusban és júniusban a 
havi csapadékmennyiség egyaránt meghaladta a 100 mm-t. Június 
20-án a virágzó fürtök permetezetlen körülmények között már 50–
70%-ban károsodtak. Idősebb szőlősgazdák azt állítják, hogy soha 
korábban nem tapasztaltak ilyen rendkívül erős fertőzési nyomást 
Németországban.

Franciaországban a növényvédelmi technológiát évről-évre az első 
számú közellenséghez, a peronoszpórához igazítják. Mégis, 2016-ról 
nem túlzás azt állítani, hogy még a sokat látott francia termelőknek is 
beletört a bicskája a helyzet kezelésébe. A korai rügyfakadást köve-
tően ugyan az átlagosnál hűvösebb időjárásban lelassult a szőlőhaj-
tások fejlődése, de a peronoszpóra elsődleges fertőzése rendkívül 
korán, már április közepén bekövetkezett. Ezt követően az első „olaj-
foltok” május első napjaiban jelentek meg. A hónap folyamán átlago-
san minden harmadik napon 10 órát meghaladó nedvességborítás  
alakult ki a szőlő lombozatán, miközben a napi középhőmérséklet  
15 °C körül alakult. Ennek nyomán a szőlő virágzása idején, június 
első dekádjában járványos méretű volt a megbetegedés, így a für-
tök jó részének sorsa már ekkor megpecsételődött. Dél-Franciaor-
szágban, Toulouse közelében május 9. és június 2. között csupán 
négy olyan nap volt, amikor nem volt csapadék. Lehetetlen feladat 
volt megszervezni a permetezéseket. Az ökológiai szőlőtermesztés-
sel foglalkozó termelők közül többen kényszerültek konvencionális 
fungicidet használni, hogy valamilyen minimális szinten fenn tudják 
tartani az ültetvényeik kondícióját, gondolva a következő tenyészidő-
szakokra. A peronoszpóra elleni védekezések száma országos át-
lagban meghaladta a 10-et.
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A peronoszpóra járványszerű 
fellépése a Dél-Dunántúlon

Hazánk egyes borvidékeit gyakorlatilag telje-
sen elkerülte a betegség, vagy csupán kései 
levélfertőzés alakult ki. Azonban a Dunán-
túlon, elsősorban annak is a déli felén július 
közepére a fertőzési nyomás a szőlő lombo-
zatán járványos méretűvé nőtte ki magát. Az 
egyes borvidékek közötti különbségeket a 
csapadékviszonyok is visszatükrözik. Példá-
ul az Egri borvidéken májusban és júniusban 
nagyságrendekkel kevesebb eső esett, mint 
a Dél-Dunántúlon (1. ábra), amelynek még az 
éves csapadékösszeg alakulására is jelentős 
hatása volt. 2016-ban Villányban 230 mm-rel 
több eső esett, mint Egerben.

A Dunántúlon a primer fertőzés feltéte-
lei először május 2-án teljesültek. A Villányi 

és a Pécsi borvidéken előző nap 6,6–37 mm 
eső esett, amely 22–28 órás folyamatos ned-
vességborítást idézett elő a szőlő másfél 
arasznyi hajtásain. A márciusi és áprilisi csa-
padékviszonyokat figyelembe véve a beteg-
ség felbukkanásával még nem számoltunk, 
ugyanis a száraz tavaszkezdet jelentősen 
meggyötörte az áttelelt oospórákat (1. ábra). 
Május első felében azonban további jelentős 
mennyiségű csapadék hullott, amely újból és 
újból átnedvesítette az avarszint levéltörme-
lékein fennmaradt fertőzőanyagot. Május 7. 
és 17. között majd minden nap 5–20 órán át 
tartó folyamatos nedvességborítás jött létre. 
Ezt követően a Szekszárdi és a Tolnai bor-
vidéken május 26-án, majd a Villányi és a 
Pécsi borvidéken két nappal később – köz-
vetlenül a szőlővirágzás kezdete előtt – meg-
találtuk a betegség első tüneteit a leveleken,  

1.ábra Havi csapadékösszeg és az éves csapadékmennyiség 2016-ban 
a Szekszárdi, Tolnai, Villányi, Pécsi és az Egri borvidékeken

Mőcsény

Bodri Pincészet

Várdomb

Szentgál-szőlőhegy

Báta

Bonyhád

Átlag – Szekszárdi és Tolnai borvidék

Pécs-Murom

Mecseknádasd

Siklós

Ördögárok

Országút alatti dűlő

Pillangó dűlő

Átlag – Villányi és Pécsi borvidék

Eger

Feldebrő

Verpelét

Átlag – Egri borvidék

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
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amelyek fonákán nagy arányban sporangiu-
mok is termelődtek. A májusban lehullott 100 
mm csapadékot júniusban újabb 100 mm kö-
vette (1. ábra), így helyenként június első két 
dekádjában egymás után 7–10-szer is telje-
sültek a másodlagos fertőzés környezeti fel-
tételei. Ennek következtében folyamatosan 
nőtt azon ültetvények száma, ahol felbukkant 
a peronoszpóra. Virágzás végére átlagosan 
minden második termőhelyen találtunk „olaj-
foltokat”. Június 21-ére a peronoszpóra álta-
lánosan mindenütt jelen volt, még permetezett 
körülmények között is több helyütt tömege-
sen fordult elő a lombozaton. A júliusi csapa-
dék hatására tovább tartott a szőlőhajtások 
intenzív növekedési szakasza és a hónalj-
hajtások képződése. Mivel emellett óriási tö-
megű inokulum állt rendelkezésre, a lombo-
zat jelentős mértékű fertőződése egészen  

szeptemberig folytatódott. Tulajdonképpen  
a járványos méretű megbetegedést a jú-
liusi csapadék által kiváltott másodlagos 
fertőzések idézték elő. Jó néhány ültetvényben 
– kellő védelem hiányában – már augusztus 
elején a termés érését és a vesszők beérését is 
veszélyeztető lombhullás következett be.

Mőcsény

Bodri Pincészet

Várdomb

Szentgál-szőlőhegy

Báta

Bonyhád

Átlag – Szekszárdi és Tolnai borvidék

Pécs-Murom

Mecseknádasd

Siklós

Ördögárok

Országút alatti dűlő

Pillangó dűlő

Átlag – Villányi és Pécsi borvidék

Eger

Feldebrő

Verpelét

Átlag – Egri borvidék

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
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A bogyófertőzés folyamata

A fürtök megbetegedése a lombozathoz 
képest eltérő ütemben zajlott, amelynek el-
sődleges oka, hogy a napi átlaghőmérséklet 
emelkedésével a betegség lappangási ideje 
a leveleken rohamosan csökken, míg a für-
tökön egyre hosszabbá válik. Beteg fürtökre 
először a Tolnai borvidéken, a Mőcsény tele-
pülés szomszédságában elterülő szőlőbirto-
kon Cabernet franc szőlőfajta permetezetlen 
tőkéin bukkantunk június 7-én (2. ábra).  
Előfordulásuk gyakorisága nem érte el még 
az 1%-ot sem. Hat nappal később ezeken  
az elvirágzó fürtökön tömeges sporangium-
képződést tapasztaltunk.

A napi középhőmérséklet alakulását figye-
lembe véve (~18 °C) megállapítottuk, hogy a 
szőlő virágzásakor felbukkanó fürttüneteket 
ugyanaz a május közepén bekövetkezett el-
sődleges fertőzés idézte elő, mint amelyik az 
első levéltüneteket okozta. Tehát az első raj-
zóspórák nem csupán a talajközeli hajtáso-
kig, hanem egészen a fürtzónáig is eljuthattak, 
vagy esetleg máshonnan besodródott sporan-
giumok okozták a fürtök megbetegedését (ez 
utóbbiról a későbbiekben lesz még szó). A tü-
netek megjelenése után két és fél héttel a beteg 
fürtrészek tulajdonképpen teljesen elhaltak. 
Ezen a termőhelyen első ízben virágzáskor, jú-
nius 6-án következett be másodlagos fertőzés 
(3. ábra), melynek nyomán 19 nappal később 

2.ábra A szőlőfürtök megbetegedésének folyamata a Tolnai borvidéken 
(Mőcsény, Cabernet franc, 2016. június 7 – augusztus 9.)

június 7.
A május közepén bekövetkezett
elsődleges fertőzés tünete
a fürtön virágzáskor. 
A fertőzés a fürtmegnyúlás
állapotában történt.

június 13.
A május közepén bekövetkezett
elsődleges fertőzés tünete
a fürtön bogyókötődéskor.

június 25.
A primer fertőzés nyomán 
elszáradt fürtrészek mellett, 
a beteg sörétnyi állapotú bogyók 
a június 6-án bekövetkezett 
másodlagos fertőzés tünetei.
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olyan fürtöket fényképeztünk, amelyeken az 
elhalt részek mellett sporangiumtartó gyeppel 
borított sörétnyi méretű bogyók is feltűntek (2. 
ábra). A fürtök megbetegedése ebben a feno-
lógiai állapotban tovább folytatódott, hiszen 
a virágzást követően, június 13. és 20. kö-
zött újabb másodlagos fertőzések alakultak ki  
(3. ábra). Az ezekből származó tünetek meg-
jelenése már egészen a fürtzáródás kezde-
téig kitolódott. Immáron önálló szőlőbogyók 
betegedtek meg, amelyek teljes pusztulása,  
leszáradása augusztus első dekádjára esett. 
A korai és középérésű fajták bogyói a továb-
biakban már nem betegedtek meg, azonban a 
kései érésű, peronoszpórára fogékony szőlő-
fajták ismételten károkat szenvedtek el. 

július 10.
A június 13–20. között bekövet- 

kezett másodlagos fertőzések 
tünetei. Ezek a bogyók sörétnyi 

állapotúak voltak, amikor  
megbetegedtek.

augusztus 8.
A június 13–27. között bekövetke- 

zett másodlagos fertőzések végki-
fejlett tünetei. Ezek a bogyók  
sörétnyi–borsónyi állapotúak  

voltak, amikor megbetegedtek.

június 25.
A primer fertőzés nyomán 
elszáradt fürtrészek mellett, 
a beteg sörétnyi állapotú bogyók 
a június 6-án bekövetkezett 
másodlagos fertőzés tünetei.

augusztus 9.
A július közepén lezúduló 

csapadék okozta kései bogyó- 
fertőzés tünetei zsendüléskor.
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Ugyanis június végén, majd július közepén – 
miután néhány nap leforgása alatt 100 mm eső 
esett – jelentős mértékű kései bogyófertőzés 
következett be (3. ábra). Így zsendüléskor nem 
csupán az érési folyamat következtében színe-
sedtek a bogyók, hanem bizony a peronoszpó-
ra nyomán is (2. ábra). A kései fürtkár legfőkép-
pen a Merlot fajtát érintette, emellett jelentős 
volt a Cabernet franc és sauvignon fajtákon 
is. Nem volt ritka a 80–90%-os fertőzöttség. A 
többi fajta esetében a bogyók megbetegedése 
ennél jóval kisebb mértékben következett be.

Van-e összefüggés az egyes 
országok szőlőkórtani helyzete 
között?

A földrajzi távolságok megléte, a klimati-
kus viszonyok különbözősége és az eltérő 
tájszerkezet következtében – hogy csak a 
leglényegesebbeket említsük – azt gondol-
hatnánk, egyáltalán nincs kapcsolat aközött, 
hogy a különböző országokban hogyan zaj-
lanak le az egyes kórokozók egymásutáni 
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3.ábra A környezeti körülmények, az elsődleges és másodlagos veszélyhelyzetek 
és a peronoszpóra okozta fertőzés közötti összefüggés a Tolnai borvidéken 
(Mőcsény, 2016. május 1 – augusztus 15.)
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életciklusai. Az időjárás azonban bizonyos 
évjáratokban Európa nagy területén megle-
hetősen hasonló, főleg a kevésbé rapszodi-
kus csapadékeloszlással jellemezhető tava-
szi időszakban. Ezért lehet például korai és 
erős varasodásfertőzés egyszerre a hazai 
és a lengyel almaültetvényekben. Egy másik 
példa a 2014-es évjárat, amikor nem csu-
pán a magyarországi szőlőültetvényekben 
tombolt a lisztharmat, hanem gyakorlatilag 
az összes jelentős szőlőtermesztő ország- 
ban: Portugáliában, Olaszországban, Francia- 

országban, Görögországban és Német- 
országban. Nyilvánvalóan a kezdeti fertő-
zéseket kiváltó időjárási körülmények alakul-
tak majdhogynem azonos módon.

2016-ot tekintve számos hasonlóság fe-
dezhető fel a németországi, az észak-olasz-
országi és a magyarországi peronoszpóra-
fertőzés között. Az első sikeres fertőzések 
(május közepe) és a belőlük származó tü-
netek megjelenése (május vége) gyakorlati-
lag mindhárom országban egyszerre történt 
meg. A májusi és a júniusi csapadékmennyi-
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ség átlagon felüli volt, Németországban és 
nálunk havonta 100–100 mm esett, Észak-
Olaszországban a két hónap alatt mintegy 
300 mm.

A megbetegedés mértéke hazánkban 
és Olaszországban közel azonos volt, a 
levelek erőteljesen fertőződtek, a fürtökön 
összességében fajtától függően csekély, 
közepes vagy egészen komoly károk 
keletkeztek. Németországban viszont a 
peronoszpóra a fürtállományt is teljes 
mértékben megbetegítette. Hogy mi lehetett 
ennek az oka, azt pontosan nem tudjuk. Min-
denesetre a szőlő fenológiájában és a csa-
padék eloszlásában jelentős különbségek 
mutatkoztak. Míg Észak-Olaszországban és 
Magyarországon közel azonos időpontban, 
május utolsó napjaiban kezdődött a szőlő  
virágzása, addig Németországban csu-
pán 10–12 nappal később. Ráadásul náluk  
a júniusi csapadékos napok száma elérte  
a 20-at, míg nálunk és Olaszországban 8,  
illetve 9 volt. Így Németországban nyilvánva-
lóan lényegesen nagyobb eséllyel alakulha-
tott ki akár több olyan másodlagos fertőzés 
is, amely korai és a teljes fürtökre kiterjedő 
károsítást idézett elő.

A peronoszpóra inokulumának
szállítódásáról

Már Lehoczky és Reichart (1968) A szőlő vé-
delme c. kiváló munkájukban is beszámolnak 
arról, hogy „a déli, meleg esőfrontok átvo-
nulásával és a velejáró légmozgással egyik 

szőlővidékről a másikra, nagy tömegű fer-
tőzőképes sporangium is elsodródik. Ez a 
veszély nemcsak az egymáshoz közel eső 
szőlővidékeket fenyegeti, hanem egy egész 
kontinensre is kiterjed […]. Ez a körülmény az 
inokulum-potenciál, azaz a fertőzőképes sej-
tek számának jelentős növekedésével nagy-
mértékben segíti egy járvány gyors, megle-
petésszerű kibontakozását.” 

A peronoszpórás évjáratok értékelésekor 
mindig felmerül a kérdés a betegség kez-
deti fellépését előidéző inokulum forrá-
sáról. Hazánkban általánosan elfogadottnak 
tekintjük, hogy ebben döntő szerepe az előző 
évjáratban, helyben képződött fertőzőanyag-
nak van. Mivel a levéltörmelékeken áttelelő 
oospórákat közvetlenül nem vizsgáljuk, az 
első tünetek megjelenésének mikéntjéből 
vonhatunk le következtetéseket. Például 
2014 tavaszán a Szekszárdi borvidéken 
rendkívül korán, május 14-én jelentek meg 
az első olajfoltok, méghozzá szinte kivétel 
nélkül a fattyúhajtások talajhoz közeli leve-
lein, így minden bizonnyal a talajról felverődő 
zoospórák okozták az elsődleges fertőzést. A 
tünetek korai megjelenése szintén arra utalt, 
hogy nem szállítódó inokulumról lehetett szó, 
hiszen ez esetben a fertőzőanyagnak valahol 
meg is kellett volna termelődnie, majd pedig 
eljutnia hazánkba, amelyre május közepéig 
elég kicsi az esély. 2016 tavaszán egyetlen 
tünettől eltekintve – amely egy talajszinthez 
közel eső levélen alakult ki – az első olajfol-
tok elszórtan a teljes lombozaton bukkantak 
fel, ráadásul számos ültetvényben azonos 

SZŐLŐ
Gombabetegségek elleni védelem



37

időpontban. Természetesen önmagában ez 
még nem bizonyítéka annak, hogy itt szál-
lítódó inokulumról volt szó. A közelebb eső 
szőlőtermesztő országokból (ld. Németor-
szág, Észak-Olaszország) nem érkezhetett 
inokulum, hiszen az első tünetek megjelené-
se mindenhol május végére esett, ahogyan 
hazánkban is. Viszont nem elképzelhetetlen, 
hogy nyugati, délnyugati irányból – elsősor-
ban Franciaország irányából – számos or-
szágot is érintő fertőzőanyag sodródhatott 
keleti irányba, amely megmagyarázza a több 
országra kiterjedő azonos tünetmegjelenés 
időpontját.

A betegség megfigyelése és 
a valós peronoszpóraveszély 
megítélése

Európai viszonylatban a járványt okozó szőlő-
betegségek közül a peronoszpóráról tudunk 
a legtöbbet. Ennek egyik legegyszerűbb  
magyarázata, hogy a szőlőtermesztők ezzel 
a betegséggel találkoznak a leggyakrabban. 
Ráadásul, mivel időről időre nagy horderejű 
járványok tizedelik meg a termést, akár már 
a virágzáskor, leginkább ettől a betegségtől 
tartanak. Az évtizedek alatt felhalmozódott 
ismeretanyag aprólékosan beépült a beteg-
ség előrejelzését szolgáló modellekbe. Nincs 
még egy olyan szőlőkórokozó, amelynek 
előrejelzését ennyire részletesen kidolgoz-
ták volna. Mégis, a gyakorlati védekezés sok 
esetben nem kielégítő. Pedig az egészen  

extrém helyzetektől eltekintve (például, ha 
hosszú ideig kivitelezhetetlen a permetezés) 
a jelenleg rendelkezésre álló eszközökkel 
kordában lehet tartani a betegséget. 

Tapasztalataink szerint a fungicides vé-
delmet akkor tudjuk leginkább összehangolni 
a peronoszpóra folyamatosan változó, mély- 
ségeket és magasságokat elérő járvány- 
dinamikájával, ha a tenyészidőszak során  
a rendszeresen elvégzett szabadföldi  
megfigyelések eredményeit is beépítjük a  
döntéseinkbe. Ezzel nemcsak eredménye-
sebb a betegség elleni védekezés, de sok 
esetben még olcsóbb is. Megfigyelések 
nélkül képtelenség felmérni a rendelkezésre 
álló inokulum mennyiségét – tehát megha-
tározni a fertőzési potenciált – és egyúttal 
megítélni, hogy az elméleti veszélyhelyzetek 
ténylegesen bekövetkezett megbetegedést 
eredményeznek-e majd, vagy inokulum hiá-
nyában, csak az időjárási paraméterek alap-
ján egyedül a műszerek „gondolják” azt, 
hogy támad a peronoszpóra. A pusztán ru-
tinból végzett permetezés legalább annyira 
hátrányos, mint amikor szinte kizárólag csak 
a számítógépes modellekre hagyatkozunk.  
A betegség leküzdése annak megértése  
nélkül csupán a véletlenek szerencsés össz-
játéka miatt, vagy – finoman szólva – egy  
eltúlzó permetezési program megvalósításá-
val lehetséges.

Dr. Hoffmann Péter
fejlesztőmérnök
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Jó árakkal
a sikeres szezonért!

Mi nem állunk a hektárköltség-csökkentés útjába!

Közkívánatra, az idei évben négy népszerű BASF termék árát is 
kedvezőbbé tettük, ezzel is támogatva a 2017-es növényvédelmi 
kezelések sikerét.

Higgyen a szemének, és az ajánlat részleteiért már ma
keresse fel kereskedőjét!

*A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. Az ajánlott bruttó végfelhasználói árak: Tango® Star: 41.847 Ft/5 l; 
Fendona® 10 EC: 62.865 Ft/5 l; Pulsar® 40 SL: 75.565 Ft/5 l; Jumbo® Extra OD: 70.739 Ft/csomag.
A kereskedők által alkalmazott eladási árak az ajánlott végfelhasználói ártól eltérhetnek, 
a részletekért forduljon kereskedő partnereinkhez.

Tango® Star
ajánlott végfelhasználói ár: nettó

6 590 Ft/l*

Pulsar® 40 SL             
ajánlott végfelhasználói ár: nettó

11 900 Ft/l*

Fendona® 10 EC
ajánlott végfelhasználói ár: nettó

9 999 Ft/l*

Jumbo® Extra OD
ajánlott végfelhasználói ár: nettó

55 700 Ft/csomag*
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Miért rothad a szőlő
az egyik helyen jobban, 

mint a másikon?

A szőlő szürkerothadásáért felelős Botrytis cinerea gomba  
köztudottan kedveli a csapadékot. Nem meglepő tehát,  

hogy kártétele azokban az esztendőkben a legsúlyosabb,  
amikor a szőlő zsendülése–érése idején sok a csapadék (1. ábra). 

Ennél jóval izgalmasabb kérdés azonban, hogy adott években  
miért alakulnak ki jelentős rothadásbeli különbségek az egyes  

termőhelyek között. Cikkünkben ennek járunk utána.
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Két közeli termőhely, ahol közel 
sem ugyanúgy rothad a szőlő 

Először is vegyünk két olyan termőhelyet, 
amelyek viszonylag közel fekszenek egy-
máshoz, mégis eltérően rothad a szőlő 
rajtuk. A Szekszárdi borvidéken ilyen ter-
mőhelyek például a Szekszárd dél-nyugati 
csücskénél elterülő Faluhely és a várostól 
néhány kilométerrel észak-nyugat irányában 
fekvő Szentgál-szőlőhegy (a továbbiakban 
csak Szentgál). Mindkét termőhelyen üzemel 

egy-egy automata meteorológiai mérőállo-
más, amelyek 2012 áprilisa óta folyamatosan 
mérik a léghőmérsékletet, a lehulló csapa-
dék mennyiségét, a levegő páratartalmát és 
a tőkék felületén kialakuló nedvességborí-
tottságot. A két állomás nagyjából azonos 
tengerszint fölötti magasságban helyezkedik 
el, egymástól légvonalban kb. 6 kilométerre  
(2. ábra). A faluhelyi műszer egy kelet fe-
lől nyitott völgy északi kitettségű lankájá-
nak alsó egyharmadánál, a szentgáli pedig 
egy nyílt fennsíkon található. Lényegesek  

0

100

200

300

Csapadékmennyiség augusztusban és 
szeptemberben összesen (mm) Járványos évek

*július második felében 120–200 mm csapadék hullott

átlag: 130 mm

1. ábra A szürkerot-
hadás évjáratonkénti 
föllépése a nyár végi 

– ősz eleji csapadékvi-
szonyok függvényében 

Szekszárdi borvidék, 

1990–2016.       

1

4
3 3

11
2

5 5 5

0
1
2
3
4
5
6

2012 2013 2014 2015 2016

 Faluhelyen  SzentgálonBotritiszfertőzöttség az 5-ös skálán

É

145 m 140 m
barna erdőtalaj csernozjom talaj

6 km

250 m

Faluhely Szentgál

2. ábra A két vizsgált 
termőhely jellemzői 

Faluhely és Szentgál, 
2012–2016.



42
SZŐLŐ
Gombabetegségek elleni védelem

a talajadottságokból adódó különbségek, 
hiszen amíg a faluhelyi szőlők egy vékony 
termőrétegű barna erdőtalajon, addig a 
szentgáliak egy nagy humusztartalmú cser-
nozjomon teremnek. 

Ha megnézzük, hogy az elmúlt 5 évben ho-
gyan alakult a szürkerothadás-fertőzöttség 
ezen a két termőhelyen, megállapíthatjuk, 
hogy 2013 és 2016 között mindig Szentgálon 
volt nagyobb a botritisznyomás, s az utolsó 
két évben igen jelentős volt a különbség (2. 
ábra). Vagyis ugyanazon szőlőfajták ugyan-
olyan művelésmód és hasonló növényvéde-
lem mellett Szentgálon sokkal intenzívebben 
rothadtak, mint Faluhelyen. Itt megjegyzen-
dő, hogy a rothadás mértékét jelző 5-ös 
skála nem lineáris beosztású. Az 1-es érték 
elenyésző, a 2-es gyönge, a 3-as közepes, a 
4-es súlyos, az 5-ös nagyon súlyos megbe-
tegedést jelent. 

A csapadék és a nedvességborí-
tás nem ad magyarázatot

De vajon mi okozta az évről évre visszatérő 
rothadásbeli különbségeket a két termőhely 
között? Tekintve, hogy az évjáratok közti kü-
lönbségek a zsendülés–érés időszakának 
eltérő csapadékviszonyai következtében ke-

letkeznek (1. ábra), logikus lenne az a követ-
keztetés, hogy a termőhelyek közti differen-
ciák is eltérő csapadékmennyiségek miatt 
alakulhattak ki. Logikus lenne, de nem így 
van, hiszen 2015-ben és 2016-ban Faluhe-
lyen több csapadék hullott, mint Szentgálon, 
mégis Szentgálon volt súlyosabb a rothadás 
(3. ábra). A következő gondolatunk, hogy a 
tényleges nedvességborítás időtartamában 
lehetett eltérés, de a meteorológiai állomások 
adatai ezt a föltételezésünket sem támaszt-
ják alá. 2016-ban ugyanis nagyjából azonos 
ideig tartott, 2015-ben pedig Faluhelyen volt 
hosszabb a nedves időszak, ráadásul az év-
járatok közti rothadásbeli különbségek sem 
tükröződnek mindig a nedvességadatokban 
(4. ábra). Hasonló eredményre jutunk, ha a 
meteorológiai állomások adatait földolgozó 
számítógépes előrejelző rendszer botritisz-
veszélyre vonatkozó jelzéseit hasonlítjuk ösz-
sze a tényleges rothadással (5. ábra). Nem 
véletlenül, hiszen az előrejelző program a 
nedvességborítottság és a hőmérséklet ér-
tékeivel számol, csak nem mindig kalkulál 
helyesen. Erre a legjobb példa a 2012-es 
év, amikor semmi probléma nem volt a rot-
hadással, mégis nagyobb fertőzésveszélyt 
jelzett, mint a súlyos botritiszkárokat hozó 
2016-os esztendőben.

73

112

224

254

150

69

120

242

194

118

0

1

2

3

4

5

6

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015 2016

 csapadékmennyiség Faluhelyen  csapadékmennyiség Szentgálon

 botritisznyomás Faluhelyen  botritisznyomás Szentgálon

Csapadékmennyiség (mm) Botritisznyomás az 5-ös skálán

3. ábra A botritisz- 
nyomás és a csapa-

dékmennyiség  
kapcsolata a szőlő  

érésének időszakában 
 

Faluhely és Szentgál, 
2012–2016.

augusztus 1-től  
szeptember 30-ig



43
SZŐLŐ

Gombabetegségek elleni védelem

A páratartalom a ludas 

A rothadás és a páratartalom változásait ösz-
szevetve viszont végre találunk egyértelmű 
összefüggést. Ebből kiderül, hogy nyár vé-
gén – ősz elején Szentgálon mindig valamivel 
magasabb a levegő páratartalma, mint Falu-
helyen (6. ábra), és ez hozzájárulhat a szür-
kerothadás súlyosabb föllépéséhez. Furcsa 
azonban, hogy szorosabb az összefüggés a 
páratartalommal, mint a nedvességborított-
sággal, mivel a botritiszgomba spórái vizes 

közegben csíráznak ki. Mi lehet ennek a hát-
terében? Az, hogy az automata meteorológiai 
állomások nedvességmérői csak az esők ha-
tására bekövetkező nedvességborítottságot 
érzékelik, a harmat következtében kialakuló 
vízbevonatot azonban nem, vagy csak kivé-
teles esetekben (közvetlenül a nagy esők utá-
ni napokon, amikor a harmatképződés olyan 
erős, hogy a víz szinte patakokban csorog le 
a tőkékről). Ám a botritiszfertőzés létrejötté-
hez, vagyis a fürtök felületén és belsejében 
jelenlevő gombaspórák átnedvesedéséhez 
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és kicsírázásához a finom harmat is 
elegendő, ami viszont a nedvességet mérő 
műszerek előtt rejtve marad. Ezek szerint a 
növényfelületen kialakuló harmatborítás a 
műszereinkkel nem mérhető? De igen, csak 
máshol kell tapogatóznunk. Tudjuk, hogy 
harmat akkor képződik, ha a levegő lehűl 
egészen a harmatpontig, ahol telítetté válik 
(100%-os lesz a páratartalma), és a benne 
levő pára kicsapódik a növényekre. Azt 
kell tehát megnéznünk, hogy mennyi időn 
keresztül mértek a páratartalom-mérőink 

100%-os értékeket a kritikus időszakban 
(augusztus 1-jétől szeptember 30-áig). Nos, 
2012-ben egyáltalán nem volt 100%-os érték 
(7. ábra). Ez egy nagyon száraz esztendő 
volt, az érési időszakban kevés csapadék 
hullott, és – a készülékek tanúsága szerint – 
egyáltalán nem képződött harmat egyik ter-
mőhelyen sem. Sokáig lehetett várni a szü-
rettel, magas volt a termés cukortartalma, 
szürkerothadás a legfogékonyabb fajtákban 
is csak elvétve fordult elő, s borvidékszer-
te kiválónál kiválóbb vörösborok készültek.  
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A 2013-as év már nem volt ennyire idilli, noha 
– különösen az utána következő esztendők 
ismeretében – még jónak minősíthető. Falu-
helyen összesen 29, Szentgálon 76 órán át 
volt vízgőzzel telített a levegő az érés idősza-
kában. A 29 óra csak alig észlelhető, a 76 vi-
szont már kisebb rothadást eredményezett. 
A 2014. esztendő aztán sokkal több gondot, 
mint megelégedettséget hozott a szőlőter- 
mesztők számára. Faluhelyen az előző évi-
hez képest több mint tízszeresére, Szentgá-
lon jó ötszörösére nőtt annak az időszaknak 
a hossza, amikor a levegő páratartalma a 
100%-os tartományban volt, és ez súlyos, 
illetve igen súlyos botritiszes megbetege-
déssel járt a szőlőkben. A 7. ábrát szemlél-
ve úgy tűnik, hogy ehhez képest valamivel 
kedvezőbben alakult az időjárás a következő 
két esztendőben mindkét termőhelyen. Való-
jában viszont csak Faluhelyen történt pozi-
tív változás, a szentgáli szőlők 2015-ben és 
’16-ban is hasonlóképpen rothadtak, mint 
a 2014-es évben, mert ott nem javultak a 
meteorológiai föltételek. Ezt jól mutatja az a 
grafikon, amelyen a 100%-os páratartalom 
értékeit nem halmozottan (órákban) fejeztük 
ki, hanem aszerint, hogy a kritikus időszak 
hány napján fordult elő ilyen (8. ábra). Látha-
tó, hogy Szentgálon 2014-ben 48, 2015-ben 

43 és 2016-ban 49 ilyen nap volt, ami az ösz-
szes napnak (61) a 70–80%-át jelenti. Ezek-
nek a napoknak tehát mindegyikén lehetsé-
ges volt a botritiszfertőzés. Ehhez képest a 
Faluhelyen 2015-ben és 2016-ban jegyzett 
28, illetve 30 nap az összes napnak csak a 
46–49%-át adja, vagyis több volt az olyan 
nap, amikor nem történhetett fertőzés. Így 
már érthető, miért is alakult ki jelentős rotha-
dásbeli különbség a két termőhely között a 
2015-ös és a ’16-os szezonban.

Itt megjegyzendő, hogy 100%-os páratar-
talom nemcsak a hajnali harmatképződés 
során fordulhat elő, hanem bármelyik nap-
szakban, amikor az esőzések alatt a levegő 
jelentősen lehűl.
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Hűvösebb éjszakák, több harmat 

Most már csak az a kérdés, hogy a 100%-
os páratartalom előfordulása miért gyako-
ribb rendszeresen az egyik termőhelyen, 
mint a másikon. Mi állhat ennek hátterében? 
Bizonyára a léghőmérséklet, hiszen tudjuk, 
hogy a hűvösebb mikroklímájú termőhelyen 
a levegő hőmérséklete gyakrabban éri el a 
harmatpontot. Valóban, Faluhely és Szentgál 
esetében mindig az utóbbi volt a hűvösebb, 
egyes esztendőkben jelentős (1 °C körü-

li vagy azt meghaladó) különbség alakult 
ki az érési időszak átlaghőmérsékletében  
(9. ábra). Az is megfigyelhető, hogy a ma-
ximum-hőmérsékletek három esztendőben 
is Szentgálon voltak kicsivel magasabbak, 
ellenben a minimumok 0,9–2,2 °C-kal elma-
radtak a faluhelyitől. Egyes napokon 4–5 °C-
os eltérés is előfordult. Ez azt jelenti, hogy 
Szentgálon jóval gyakoribb és tartósabb a 
harmat, a szőlőfürtök nehezebben szárad-
nak ki, végeredményben tehát sokkal kiszol-
gáltatottabbak a szürkerothadásnak, mint 
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Faluhelyen. Különösen az esők utáni szára-
zabb napokon nagy a különbség a minimum- 
hőmérsékletekben a két termőhely között 
(10. ábra). Ilyenkor Faluhelyen gyakran telje-
sen megszűnik a fertőzésveszély, míg Szent-
gálon hosszú időn keresztül folyamatosan 
fönnáll. 2016. augusztus 24-e és szeptem-
ber 4-e között például a faluhelyi szőlőkben 
egyetlen olyan nap volt, amikor a páratarta-
lom egyetlen órácskára 100%-on tetőzött. 
Ezzel szemben Szentgálon a lehetséges 
12-ből 10 nap során is egyes időszakokban 
teljesen páratelt volt a levegő, összesen 51 
órán keresztül.  

A hűvösebb éjszakáknak ugyanakkor 
nemcsak hátránya van, hanem hozadéka 
is: erőteljesebb a cukorképződés, kevesebb 
tápanyag bomlik le, jobban megmaradnak 
az íz- és illatanyagok. Egy történelmi bor-
vidéken nincs tehát olyan, hogy jó és rossz 
termőhely. Helyesebb úgy fogalmazni, hogy 
minden helynek vannak speciális adottságai, 
amelyek bizonyos szempontból lehetnek jók, 
más szempontból pedig rosszak is. A sző-
lésznek és a borásznak az a dolga, hogy az 
adottságok jó oldalát kihasználja, a rossz ol-
dalt pedig képességei és lehetőségei szerint 
igyekezzen mérsékelni. 

Persze, most megint rákérdezhetünk, hogy 
mi okozza a két termőhely minimum-hőmér-
sékletének jelentős eltérését? Minden bi-
zonnyal főként a fekvés és a talajadottságok 
különbözősége, de egyéb okok is meghú-
zódhatnak mögötte, ezek elemzése azonban 
már nagyon messzire vezetne, talán egy ké-
sőbbi írás témája lehet.

Gyakorlati lépések 

Ennek az írásnak nem titkolt célja, hogy rá-
mutasson, e fontos szőlőbetegség, a szür-
kerothadás természetének megértéséhez 
mennyi teendőre van még szükség. Először 
is szükség volna egy olyan műszer (érzéke-
lő) kifejlesztésére, amely a növényfelületnek 
nemcsak az esők, hanem a harmat hatására 

bekövetkező nedvesedését is jelzi. Ezt köve-
tően lehetne kidolgozni egy pontos, könnyen 
kezelhető előrejelző programot (itt megje-
gyezhetjük, hogy a peronoszpóra előrejel-
zése is pontosabbá válna, mivel a másodla-
gos peronoszpórafertőzések kialakulásához 
gyakran elegendő a harmat is, amit a jelenle-
gi eszközök nem érzékelnek). 

A legfontosabb feladat, hogy új ismerete-
inket mielőbb kamatoztassuk a szürkerot-
hadás elleni védekezésben. Persze, eddig 
is tudtuk, hogy a botritisz általi fenyegetett-
ségben különbségek vannak a termőhelyek 
között, de ezek csak megfigyelési tapasz-
talatok voltak, a jelenség mögött meghúzó-
dó okokat nem ismertük. Most, hogy már 
van rálátásunk az okokra is, céltudatosab-
ban készülhetünk a betegség elhárítására. 
Minden termőhely, minden egyes ültetvény 
veszélyeztetettségét fölmérni, persze, lehe-
tetlen, de erre nincs is szükség, mivel a két 
kiragadott példa nem egyedi eset. A Szek-
szárdi borvidéken nagyobb területrészek is 
besorolhatók egyik vagy másik típusba. A 
borvidék északi részére például egységesen 
a szentgáli minta jellemző, míg a magasabb 
dombok közt fekvő területekre inkább a fa-
luhelyi. Előbbieket sokkal jobban fenyegeti 
a szürkerothadás, így ezek védelmét nagy 
körültekintéssel, hozzáértéssel kell megter-
vezni, járványos esztendőkben nem vissza-
riadva az előre nem látott pluszmegoldások-
tól sem. Utóbbiak esetében ilyen erőn fölüli 
beavatkozásokra általában nincs szükség, 
de azért sok függ az egyéb körülményektől 
(fajta, művelésmód, fitotechnikai műveletek 
stb.) is. Jelenleg azon dolgozunk, hogy új is-
mereteinket hogyan használhatnánk föl leg-
eredményesebben a szőlőbotritisz 2017-es 
előrejelzésében.

Dr. Füzi István
fejlesztőmérnök
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Önmagunkat felülmúlni nemesebb, 
mint másokat legyőzni

Almavédelem – eggyel
magasabb szinten

Hozzávetőlegesen két év leforgása alatt szinte teljes mértékben átalakult
a BASF almavédelmi programja. A változások részeként egyes régi termékek

kikerültek a palettáról vagy teljesen átformálódtak, másrészt pedig 
új hatóanyagok léptek be a technológiába. Ezzel cégünknél új alapokra 

helyeződik a növekedésszabályozás, a varasodás és a lisztharmat elleni 
védelem, és megszületik a BASF valaha ismert legprofesszionálisabb 

almavédelmi technológiája.

ALMATERMÉSŰEK
Almavédelmi technológia
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Még mielőtt a varasodás 
előnyhöz jutna – háromszintű 
védelem a Delan® Pro és 
a Faban® 500 SC segítségével

A védekezés több szinten is megvalósít-
ható, melyek közül az első – úgynevezett 
alapozó – szint a külső védelem bizto-
sítása. Ehhez kontakt hatóanyagokat 
használunk, amelyek megakadályozzák 
a kórokozó bejutását a gazdanövénybe, 
például azzal, hogy elpusztítják a növény 
felületére érkező spórákat. Az egyik leg-
megbízhatóbb ilyen hatóanyag a ditianon, 
amely tökéletesen tapad, esőálló és ala-
csony hőmérsékleten is kifejti hatását. 

Magát a gazdanövényt is előre fel lehet 
készíteni a külső behatásokkal szemben, 
ez a védekezés második szintje. A fosz-
fonátok gyors felszívódásukat követően 
„tetőtől talpig” nagyon rövid idő alatt 
átjárják a növényi szöveteket. Azon túl, 
hogy közvetlen fungicidhatással ren-
delkeznek, felerősítik a gazdanövény 
önvédekező képességét is.

A következő, harmadik szint a kuratív 
hatásban rejlő lehetőségek kiaknázása. 
Kuratív hatással azok a fungicidek (pl. 
pirimetanil) rendelkeznek, amelyek még 
a kórokozó tüneteinek megjelenése előtt 
– a lappangási idő alatt – képesek elpusz-
títani a növekvő micéliumot. 

A varasodás hatékony és korai elhárítása 
a három védekezési szint okszerű kombiná-
lásával valósítható meg. Ha a gazdanövény 
fejlődési üteme és a fertőzési nyomás egya-
ránt alacsony, a permetezési időközök helyes 
megválasztása mellett kis kockázattal akár 
kontakt hatóanyagokkal is elérhetjük a teljes 
felület védelmét. Ilyen helyzet elég ritkán, el-
sősorban kifejezetten száraz áprilisi–májusi 
időjárás esetén fordulhat elő. 

Ennél sokkal valószínűbb, hogy valamilyen 
mértékű fertőzés időről időre bekövetkezik. 
Ekkor a varasodásgomba elsősorban a leg-
fiatalabb növényi részeket betegíti meg. Az 
új növekményekre tehát fokozottan ügyelni 
kell. A ditianon első szintű védelme mellett 
a Delan® Pro (2,5 l/ha) foszforossav-tartal-
ma a felszívódást követően biztosítja az új 
növekmények preventív védelmét is, alkal-
mazása éppen ezért jóval magasabb szin-
tű alapvédelmet biztosít, mint a Delan® 700 
WG. A Delan® Pro használatát a virágbim-
bók megjelenésétől (BBCH 55) javasoljuk. 
Rezisztenciakockázat a készítmény blokk-
szerű alkalmazása esetén sincsen, sőt, a 
foszfonátok rendkívüli immunizáló hatását a  
Delan® Pro többszöri használatával tudjuk 
fenntartani.

Növekvő fertőzési nyomás esetén a külső 
kontakt védelemhez – erre mindig szükség van 
– fokozottabb belső védelmet kell párosítani.  
A növényt átjáró foszforossav mellé felsorakoz-
tatható a mély hatású és szállítódó pirimetanil, 
amely képes elhárítani a betegség kialakulá-
sát a kórokozó bejutását követő időszakban is.  
A háromszintű védelem együtt jó gyakorlati ki-
vitelezéssel kifejezetten magas fertőzési nyomás 
mellett is kiváló hatékonyságot képes biztosítani.  

1

2

3

Az almaültetvények jó egészségi állapotának fenntartása szempontjából rengeteg múlik azon, 
hogy a tenyészidőszak kezdetén miként tudjuk a lehető legkisebb szintre csökkenteni a jár-
ványt okozó betegségek indulófertőzését. A virágzásig elvégzett permetezések száma egy 
átlagos évjáratban 5–6, száraz tavaszon ennél kevesebb is lehet, de olykor előfordul, hogy akár 
9 fungicides beavatkozásra is szükség van. A legfontosabb befolyásoló tényező e tekintetben a 
varasodásgomba okozta fertőzési nyomás. A betegség elhárítása persze nem a permetezések 
számán múlik, hanem a beavatkozások hatékonyságán. 
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Mindezt egérfüles állapottól (BBCH 54) a  
Faban® 500 SC (1,2 l/ha) és a Delan® Pro  
(2,5 l/ha) váltott kijuttatásával érhetjük el. Ha a 
permetezési időpontokat almavédelmi előre-
jelző rendszer segítségével határozzuk meg, 
úgy járunk el helyesen, ha a Delan® Pro-val 
végzett egymásutáni permetezések sorába 
akkor illesztjük be a Faban® 500 SC kijuttatá-
sát, ha a nedves periódusok aszkospóraszó-
ródást idéznek elő.

A lisztharmat és a varasodás
elleni együttes védelem –
Sercadis®

A lisztharmat elleni védekezést úgy alapoz-
hatjuk meg, ha az egérfüles állapottól min-
den permetezéskor 4,0 kg/ha Kumulus® S-t 
teszünk a tankkeverékbe. A pirosbimbós 
állapothoz érkezve egyre nagyobb figyelmet 
kell fordítani erre a betegségre, miközben a 
varasodásról sem feledkezhetünk meg. Fel 
kell készülnünk a kinyíló virágok és egyúttal 

a gyümölcskezdemények védelmére, éppen 
ezért még a virágzást megelőzően mindkét 
betegség ellen magas szinten működő meg-
oldásra van szükség. 

Ekkor használjuk első alkalommal a flu-
xapiroxadot tartalmazó Sercadis®-t. Mivel a  
Sercadis® egy hatóanyagú SDHI-fungicid,  
igazodva a FRAC ajánlásaihoz, varaso-
dás ellen legalább egy kontakt hatóanya-
got tartalmazó készítménnyel kombináljuk.  
A Sercadis® nemcsak az engedélyezett  
kijuttatási időszak miatt (a virágbimbók  
megjelenésétől egészen az érés kezdeté-
ig használható), hanem a választható kom-
binációs partnerek széles skálája okán is 
rendkívül rugalmas termék. Keverhetőségét 
illetően gyakorlatilag nincs korlátozás. Így 
nemcsak a készítmény dózisát, hanem a mellé  
választott kombinációs partnert is a tényle-
ges fertőzési nyomás mértékéhez igazíthat-
juk (1. táblázat).

Mivel a Sercadis® blokkszerű alkalmazása 
nem megengedett, a második permetezés 
előtt, virágzáskor például lisztharmatölő 

Technológiai ajánlatunk az alma betegségek elleni védelmére és növekedésszabályozására

SDHI-hatóanyagot 
tartalmazó készít- 
ményt tenyészidő- 
szakonként 
legfeljebb három 
alkalommal java- 
solt használni 
(2x Sercadis®, 
1x Bellis®).

Liszt harmat

Vara sodás

Lisztharmat
és varasodás

Tárolási 
betegségek

Növekedés-
szabályozás

virágbimbók 
megjelenése

virágrügy-
pattanás

zöldbimbós
állapot

piros bimbós
állapot

Réztartalmú 
készítmény Sercadis® 

0,25 l/ha
Delan® Pro

1,5 l/ha

egérfüles
állapot

Faban® 500 SC
1,2 l/ha

Kumulus® S
4,0 kg/ha

Delan® Pro
2,5 l/ha

Kumulus® S
4,0 kg/ha

Faban® 500 SC
1,2 l/ha

Kumulus® S
4,0 kg/ha

ALMATERMÉSŰEK
Almavédelmi technológia

Regalis® Plus
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A varasodás okozta fertőzési  
nyomás mértéke

Készítmény(ek) Dózis(ok)

1. elhanyagolható (a lisztharmat  
elleni védekezésen van a hangsúly)

Sercadis® 0,25 l/ha

2. átlagos Sercadis® +
Polyram® DF

0,3 l/ha
2,0 kg/ha

3. erős Sercadis® +
Delan® Pro

0,25 l/ha
1,5 l/ha

4. kiemelkedő Sercadis® +
Delan® Pro vagy
Faban® 500 SC

0,3 l/ha
2,5 l/ha
1,2 l/ha

1. táblázat A Sercadis® dózisának és kombinációs partnerének megválasztása 
a varasodás okozta fertőzési nyomás ismeretében

triazollal egészíthetjük ki a varasodás fertőzé-
si helyzetétől függően választott Delan® Pro 
vagy Faban® 500 SC készítményünket, majd 
a második Sercadis®-ra alapozott kombi-
náció kijuttatását követően ismételten a  
Delan® Pro + triazol vagy a Faban® 500 SC + 
triazol kerülhet előtérbe. A Scala®-val ellen-
tétben a pirimetanil-tartalmú Faban® 500 SC 
nyugodtan használható a virágzás utáni idő-

szakban is, ugyanis a készítmény speciális 
Co-Crystal szerkezetének köszönhetően 
magas hőmérsékleten is megfelelően műkö-
dik. A gyümölcsnövekedés második felétől a 
lisztharmat elleni védelmet a Kumulus® S-re 
bízhatjuk. A Faban® 500 SC egy tenyészidő-
szak során összesen négy, míg a Delan® Pro 
akár hat alkalommal is kipermetezhető.

virágzás

Faban® 500 SC
1,2 l/ha

Azol

ALMATERMÉSŰEK
Almavédelmi technológia

szirom hullás

Sercadis®

0,25 l/ha
Delan® Pro

1,5 l/ha

mogyoró 
nagyságú 
gyümölcs

Faban® 500 SC
1,2 l/ha

zölddió
nagyságú
gyümölcs

Delan® Pro
2,5 l/ha

gyümölcs-
növekedés 

Delan® Pro
2,5 l/ha

Kumulus® S
4,0 kg/ha

érés előtti 
záró per metezés

Polyram® DF
2,25 kg/ha

Bellis®

0,8 kg/ha

Regalis® Plus 1,5 kg/ha1,5 kg/ha

AzolAzol
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Növekedésszabályozás 
a Regalis® Plus-szal

Alapesetben a Regalis® Plus segítségével 
a hajtások hosszirányú növekedését kor-
látozzuk. Mivel a kiegyensúlyozott növe-
kedést minél tovább szeretnénk fenntar-
tani, osztott kezelést alkalmazunk. Az első 
kijuttatáskor ügyeljünk arra, hogy a fiatal 
hajtások ne legyenek fejlettebbek 3–5 le-
vélnél. A második permetezés optimális 
ideje körülbelül négy héttel későbbre esik. 
Így meggátolhatjuk, hogy a hajtások újból 
erőteljes növekedésnek induljanak.

A vegetatív–generatív egyensúly hiánya 
miatt, a nem megfelelő metszés következté-
ben vagy más külső környezeti tényező hatá-
sára előfordulhat, hogy a kívántnál kevesebb 
mennyiségű virágrügy képződik a fákon. 
Ilyenkor célszerű korlátozni a virágok, majd 
pedig a fiatal gyümölcsök elrúgását, hogy 
megakadályozzuk a további termésveszte-
séget. A Regalis® Plus két–három hétig is  
képes gátolni az etilénszintézist, így haszná-
latával jelentősen csökkenthetjük a virágok 
és gyümölcskezdemények hullását. Ebben 
az esetben a Regalis® Plus első permetezése 
közvetlenül a virágzás előtt történjen, amikor 
a szirmok még nem bomlottak ki (BBCH 59), 
ezt követheti három hét múlva a második ke-
zelés. A Regalis® Plus ajánlott dózisa osztott 
kezelés esetén 2 x 1,5 kg/ha.

Nyugat-Európában és Lengyelországban 
a kettőnél többszöri kijuttatás is elterjedt, 
amellyel a hajtások növekedéskorlátozása 
és a generatív részek megtartása egyaránt 
szabályozható. Normál mennyiségű virág 
esetén közvetlenül a virágzás előtt (BBCH 
59) 0,75 kg/ha Regalis® Plus-t permeteznek 
ki, majd kettő, illetve négy héttel később a 
kezelést ugyanakkora dózissal megismétlik. 
Ha viszont kevés a virág, az első kezelés 
dózisát 1,0 kg/ha-ra emelik, és időpontját 
akár előre hozhatják a virágok zöldbimbós ál-
lapotáig (BBCH 56), ez esetben a következő 

permetezéssel három hetet várnak, majd 
újabb négyet a harmadik kezelésig.

A Regalis® Plus a Regalis® WG-vel ellen-
tétben nem igényli a Dash® HC permetléhez 
való hozzáadását, így a készítményt nem 
feltétlenül kell külön menetben kijuttatni. A 
gyümölcstermesztésben használatos gom-
baölő, rovarölő és atkaölő szerekkel általá-
ban egymenetben kijuttatható, azonban ne 
keverjük össze réz-, kén-, dodin- és spiro-
tetramattartalmú peszticidekkel! Emellett 
fontos megjegyezni, hogy a termék hatását 
csökkenti a vele egy időben kijuttatott kalci-
umtartalmú műtrágya vagy gibberellinsavat 
tartalmazó készítmény.

A BASF 2017-ben bemutatkozó vado-
natúj almavédelmi programja az eddigiek-
nél magasabb szintű védelmet biztosít a 
gazdaságilag legfontosabb járványt okozó 
betegségek ellen. Új hatóanyagokat és új 
hatásmechanizmusokat állít csatasorba, 
egyúttal megőrzi a jól bevált és megbízha-
tó technológiai elemeket. Következetesen 
kombinálja a különböző védekezési szinte-
ket, miközben nagyfokú rugalmasságot tesz 
lehetővé, függetlenül attól, hogy a perme-
tezési időpontok megválasztásakor első-
sorban a kultúrnövény fenológiai állapotát 
vesszük figyelembe, vagy pedig a legkor-
szerűbb növényvédelmi előrejelzés alapján 
döntünk az egyes beavatkozásokról.

Megbízunk az állandóságban, korlátokat 
szab körénk, amelyekben megkapaszkod-
hatunk. A legtöbb dolog azonban változik 
körülöttünk. A változást megpróbálhatjuk 
elkerülni, vagy alkalmazkodhatunk hozzá, 
de fordíthatjuk a saját hasznunkra is. Az ál-
landóság lehet jó, de annál is jobbat csak a 
változás hozhat.

dr. Hoffmann Péter
fejlesztőmérnök

ALMATERMÉSŰEK
Almavédelmi technológia



Alma Start ajánlat
Az alma védelméért a korai fertőzések ellen –
akár 10% kedvezménnyel*

+

Az almában a korai kezelések kulcsfontosságú szerepet játszanak 
a lisztharmat és varasodás elleni védelem megalapozásában.
Alapozza meg ültetvénye betegségek elleni védelmét, döntsön 
és vásároljon időben!

„Alma Start” kereskedelmi ajánlatunkban a fenti termékek együtt árelőnnyel
vásárolhatók meg a szóló termékekhez képest.

Adja le megrendelését az 5 hektárra elegendő „Alma Start” ajánlatra
kereskedőpartnereinknél 2017. március 16. és április 30. között, így akár 
10%-os árkedvezményt is elérhet a szezonbeli listaárhoz képest!

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni.
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! 
*a szenzonbeli listaárhoz képest

Kumulus® S
25 kg

(4,0 kg/ha)

Faban®

500 SC
6 l

(1,2 l/ha)



54
HÍREK
Új kolléga

Horváth Edit vagyok Keszthelyről, 2016 
decemberétől kaptam lehetőséget a BASF 
Hungária Kft.-től, hogy a Dunántúl északi 
részén, illetve a Balaton déli partján, ha-
zánk 22 borvidékéből 10-ben én lássam el 
a szőlő- és gyümölcstermesztő gazdákat 
növényvédelmi szaktanáccsal a cég tech-
nológiáival kapcsolatban.

Keszthelyre 2001-ben, az érettségi évé-
ben kerültem, a növénytermesztői diploma 
megszerzése után Írországban, majd itt-
hon dolgoztam. Először Beleden a Linzer 
Agrotrade-nél gyakornokként, majd szü-
lővárosomban Pápán a Készenlét Zrt.-nél 
egészen 2008-ig, amikor visszatértem 
Keszthelyre. Itt a növényorvosi mesterszak 
elvégzése után állami ösztöndíjjal bekerül-
tem a doktori iskolába, ahol védett náda-
sok kártevőinek kutatásával foglalkoztam, 
két évig itthon, egy évig pedig Olaszország 
déli részén. Nem sokkal az ösztöndíj letelte 
után lehetőséget kaptam, hogy a Pannon  
Egyetem Georgikon Karának Kertészeti  
Tanszékén a szőlőtermesztéssel és borá-
szattal kapcsolatos tárgyakat oktassam ta-
nársegédként a szőlész–borász-képzésben. 
Dr. Kocsis László munkatársaként részt  
vettem fitotechnikai, szőlőnemesítési és 
borászati kutatásokban, szerveztem régiós 
borversenyt, konferenciákat, illetve a tan-
tervek összeállításában és pályázatírásban 
is jártasságot szereztem. A számos szak-
mai tanulmányút szervezése, a borkóstolók 

és a bírálatok által átfogó kép alakult ki ben-
nem a magyar szőlő–bor-ágazatról. 

A Georgikon óriási kincse a cserszeg-
tomaji szőlőskert, amely egyrészt fajta-
gyűjtemény (génbank), másrészt szaporí-
tóanyag-előállító és nemesítő műhely, nem 
utolsó sorban pedig termelőüzem. Két pin-
cében folyik a munka, az én feladatom a kí-
sérleti tételek készítése volt. A kutatás mel-
lett a szőlő növényvédelmének tervezését is 
én végeztem a telepen.

Úgy érzem, nagyon szerencsés vagyok, 
hogy azzal foglalkozhatok, ami a legjobban 
érdekel; szőlő-, bor- és növényvédelem.

Minden tudásommal és tapasztalatommal 
azon leszek, hogy megfelelően támogas-
sam az Önök munkáját és a sikeres, jöve-
delmező gazdálkodást.

A mielőbbi személyes találkozás remé-
nyében,

Horváth Edit
regionális értékesítési szaktanácsadó

06-70-393-9320

Bemutatkozik
Horváth Edit 
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Bereczki Máté vagyok, 28 éves. Jelenleg 
Balmazújvárosban lakom. 

A természet szeretete, a növények világa 
mindig fontos volt számomra. Már kisisko-
lás koromban is szívesen töltöttem a nyarat 
nagymamám kertjében, ahol a mai napig is 
magunknak termesztjük a zöldség- és gyü-
mölcsféléket. 

Érettségi után vendéglátást kezdtem ta-
nulni, de hamar kiderült, hogy nem ez lesz 
az, amivel foglalkozni szeretnék. Viszont 
ekkor alakult ki a borok iránti érdeklődé-
sem, így jelentkeztem a Budapesti Corvinus 
Egyetem szőlész-borász mérnöki képzésé-
re, melyet 2014-ben sikeresen elvégeztem. 

Diplomaszerzés után állást kaptam Tokaj- 
Hegyalján egy pincészetnél, ahol 3 évet 
dolgozhattam a borvidék egyik legjobb sző-
lésze mellett. Segítségével, útmutatásaival 
rengeteget tanultam a szőlőtermesztésről, 
megtapasztaltam a mezőgazdaság szépsé-
geit és persze árnyoldalait is. Az ott töltött 
évek alatt több termesztési és növényvé-
delmi kísérletnek is részese voltam. Nagyon 
sok tapasztalatot szereztem, melyeket a ké-
sőbbiekben is kamatoztatni tudok. 

2015-ben lehetőségem nyílt egy szüre-
ten résztvenni Új-Zélandon, amiről már 
az egyetemi évek eleje óta álmodoztam. 
Fantasztikus ország, gyönyörű helyekkel,  
életem egyik legnagyobb kalandja volt.  
Az évszakok eltolódása miatt különö-
sen furcsa volt, hogy egy évben kétszer is  

szüretelhettem. Rengeteg új barátot és ta-
pasztalatot szereztem, remélem, egyszer 
még visszatérhetek, hiszen bőven maradt 
még látnivaló a szigeten. 

A világ másik feléről hazaérve folytattam 
munkám a szőlészetnél. Szeptemberben 
aztán elkezdtem a másik nagy álmom meg-
valósítását is. Felvételt nyertem a Szent Ist-
ván Egyetem növényorvosi képzésére. Már 
régóta érdekelt a növényvédelem, szeret-
tem volna ez irányú ismereteimet bővíteni, 
így nagyon boldog voltam, mikor végre be-
levághattam. 

A tanulás mellett folytattam a munkámat 
is, mivel nagyon fontosnak tartottam a ta-
pasztalatszerzést. Az évjáratok változatos-
sága miatt minden év tartogat új kihívást. 

2017 januárjától csatlakoztam a BASF 
Hungária Kft Agrodivíziójának csapatához. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei régi-
óban fogom értékesítési szaktanácsadó-
ként az almatermesztők munkáját segíteni.  
Bízom benne, hogy hamarosan szemé-
lyesen is találkozhatom Önökkel, és egy  
sikeres időszak elé nézünk.

Bereczki Máté
regionális értékesítési szaktanácsadó

06-30-530-2223

Bemutatkozik
Bereczki Máté 
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Pintér Tamás vagyok Noszvajról. 2017 
januárjától Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén 
és Nógrád megyékben látom el növényvé-
delmi szaktanáccsal a szőlő- és gyümölcs-
termesztő gazdákat. 

Noszvaji lakosként már gyerekkoromban 
is volt kötődésem a szőlőtermesztéshez. 
A középiskolai éveket követően két évet 
Skóciában dolgoztam, ahol sikerült biztos 
angol nyelvtudásra szert tennem. Külföldről 
hazatérve – a nehéz körülmények ellenére is – 
a szőlőtermesztés mellett tettem le voksom. 
A külföldi megtakarításokból sikerült közel 6 
hektár saját szőlőterületre, némi szántóra és 
2 hektár gyümölcsösre felfejleszteni a saját 
gazdaságunkat. 

A szakma iránti elkötelezettségem mutat-
ja, hogy a családi gazdaság megannyi teen- 
dője mellett Gyöngyösön, a Károly Róbert 
Főiskolán elvégeztem a szőlész-borász 
mérnöki képzést. Úgy éreztem, hogy az 
iskolapadban és a saját gazdaságban meg-
szerzett tapasztalat nem elegendő. A jó és 
erős gyakorlati helyek jelentősen képesek 
befolyásolni az ember gondolkodásmódját 
és egy adott szektorra történő rálátását. Ezért  
a nyári gyakorlatokat először a NÉBIH 
Borászati Igazgatóságon töltöttem, ahol a 
borászati labormunkával egy teljesen más 
világ tárult elém a szőlőtőkéken túl.  A következő 
évtől a BASF Hungária Kft.-nél Brózik 
Sándorral látogattuk Észak-Magyarország 
4 borvidékét. „Sanyi bácsival” lehetőségem 

nyílt rálátni a növényvédelmi szaktanácsadás 
felelősségteljes kihívásaira. Egy már létező 
világ teljesen új oldalát ismerhettem meg, 
mind a Borászati Labor-ban, mind pedig 
a Sanyi bácsival – a szőlődűlőkön – töltött 
idő alatt. Talán ekkor fogalmazódott meg 
bennem, hogy én is szeretnék olyan jó 
emberi és szakmai kapcsolatokat ápolni, 
mint Ő, vagy a legtöbb kollégám, akik 
ebben a szakmában dolgoznak. A diploma 
megszerzése után a 343 Kft.-nél kaptam 
lehetőséget szárnyaim bontogatására, itt 
főleg az Egri Borvidék szőlőtermelőivel és a 
dél-borsodi szántós termelőkkel tartottam 
napi szintű kapcsolatot. Rá kellett jönnöm, 
hogy elengedhetetlen a Növényorvosi MSc 
képzés elvégzése ahhoz, hogy „piacképes” 
szaktanácsadó válhasson belőlem. Ezt 
a szakképzést a Szent István Egyetem 
Mezőgazdasági és Környezettudományi 
Karán végzem el.

Célom, hogy elődeimhez hasonlóan ezen 
régiókban én is gazdaorientáltan – minden 
tudásommal és tapasztalatommal – tudjam 
támogatni Önöket a sikeres, jövedelmező 
gazdálkodásban. 

A mielőbbi személyes találkozás remé-
nyében,
    

Pintér Tamás
regionális értékesítési szaktanácsadó

+36306517900

Bemutatkozik
Pintér Tamás 
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A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. 
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

ÚJ 
SC FORMULÁCIÓJÚ 

kontakt és felszívódó  
gombaölő szer!

www.agro.basf.hu/go/delanpro

Delan® Pro
Proaktív védelem
kívül-belül

A ditianon és a foszforos-
sav gyári kombinációja

Megerősített, időjárástól
független védelem
a varasodás ellen

Egészséges, ellenállóbb,
önvédekezésre képes ültetvény

Rugalmasan használható:
rügypattanástól
az érés kezdetéig –
akár évi 6 alkalommal is!

AKG-ban is alkalmazható
az alma, a birs, a körte 
és a naspolya védelmére!

forgalmazási kategóriás termékII.



BASF Hungária Kft.
Agrodivízió

1133 Budapest, Váci út 96-98.
Telefon: (06 1) 250 97 00

Fax: (06 1) 250 97 09

www.agro.basf.hu

Szántóföldi kultúrák

Szőlő és gyümölcsösök

Megye Regionális
 értékesítési 
 vezető

Győr-Moson-Sopron, Visi Zoltán 
Vas, Veszprém,  Fejér, 06-30-311-5596
Komárom-Esztergom 
Zala, Somogy és Pest

Csongrád, Pál Bertalan 
Békés, 06-30-952-0646 
Bács-Kiskun, Tolna, 
Baranya és Pest

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Imre László 
Hajdú-Bihar, Nógrád, 06-30-951-2831 
Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Jász-Nagykun-Szolnok, 
Heves és Pest

Körzet Megye Regionális értékesítési
szaktanácsadó

1. Fejér Garamvölgyi Péter 
06-30-370-7029
Horváth Edit 
06-70-393-9320

2. Komárom-Esztergom
és Pest 1. régió

Nedeczky Árpád
06-30-219-1717
Horváth Edit 
06-70-393-9320

3. Győr-Moson-Sopron 
és Veszprém

Mészáros Márk 
06-30-956-3043
Horváth Edit 
06-70-393-9320

4. Vas Krajczár Csaba 
06-30-992-4438
Horváth Edit 
06-70-393-9320

5. Zala és Somogy 1. régió Berkes Gábor 
06-30-914-4560

6. Somogy 2. régió Tajti Viktor 
06-30-219-1827

7. Tolna Maros Péter 
06-30-947-2398

8. Baranya Ujvári Botond
06-30-395-3414
Maros Péter 
06-30-947-2398

9. Bács-Kiskun Kutszegi László 
06-30-558-3472
Mérai Imre 
06-30-219-2004

10. Csongrád Repcsin György 
06-30-999-7931

11. Békés Zana József 
06-30-986-3943
Csathó Csaba 
06-30-337-0736

12. Jász-Nagykun-Szolnok Hárnási András 
06-30-219-1872

13. Hajdú-Bihar Gubicskó László 
06-30-445-8774

14. Szabolcs-Szatmár-Bereg Reszkető Tibor 
06-30-677-9900
Bereczki Máté
06-30-530-2223

15. Borsod-Abaúj-Zemplén Baranyi Szabolcs
06-30-944-4810
Pintér Tamás 
06-30-651-7900

16. Heves Gecse Renáta 
06-70-383-3850
Pintér Tamás 
06-30-651-7900

17. Nógrád Gecse Renáta 
06-70-383-3850
Pintér Tamás 
06-30-651-7900

18. Pest 2. régió Tóth Attila 
06-30-483-1839
Mérai Imre 
06-30-219-2004


