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SZŐLŐ
Gombabetegségek elleni védelem

Származás és elterjedés

A szőlő feketerothadásáról az első fel-
jegyzések 1804-ből származnak. Kóroko-
zóját 1853-ban azonosították Kentucky 
államban. Néhány évtizeddel később az 
Egyesült Államok szinte valamennyi sző-
lőtermesztő vidékén már jelentős káro-
sítóként tartották számon. Európában 
1885-ben, elsőként Franciaországban 
írták le a betegséget, ahová minden bi-
zonnyal fertőzött szaporítóanyaggal ér-
kezett a tengerentúlról. Az öreg konti-
nensen nem terjedt olyan gyorsan, mint 
hazájában. Jelentős gazdasági kárral 
járó, nagy kiterjedésű fertőzések Euró-
pában csupán az elmúlt két évtizedben 
alakultak ki.

Magyarországon 1999-ben Mikulás 
József találta meg Kecskemét környékén 
a feketerothadás első tüneteit, de még 

ugyanabban az évben megfigyelték a 
betegséget a Tokaj-hegyaljai, a Pécsi és 
a Soproni borvidéken is. Valószínűsítik, 
hogy a gomba már korábban betelepe-
dett hazánkba, az 1999-es csapadékos 
évjárat viszont nagyobb számban hozta 
elő a betegség tüneteit. A szőlő fekete-
rothadása az Egri borvidéken 2010-ben, 
majd legutóbb 2019-ben járványos mér-
tékben lépett fel. A betegség az elmúlt 
években más borvidékeken is (pl. Kun-
sági borvidék) komoly gazdasági károkat 
idézett elő. Fellépésekor meleg, csapa-
dékos időjárás esetén, védekezés nélkül 
a szőlőtermés akár 60–80%-a is elpusz-
tulhat.

A feketerothadás az összes Vitis nem-
zetségbe tartozó fajt képes megfertőzni, 
közülük az európai szőlő, a Vitis vinifera a 
legfogékonyabb. Jelenleg csupán egyet-
len toleráns fajtát (Csillám) ismerünk.

A szőlő
feketerothadása
Guignardia bidwellii (Ellis) Viala et Ravaz, anamorf alak: Phyllosticta ampelicida (Englem.) Van Der Aa 
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A feketerothadás kórokozójának 3 ge-
netikailag elkülönült alpopulációja van je-
len Európában. Az egyik Portugáliában, 
a másik Franciaországban és Olaszor-
szágban, a harmadik pedig Európa többi 
részén fordul elő, bár Északkelet-Olasz-
országban és Portugália egy részén is 
ez utóbbi alpopuláció fertőzi a szőlőt. 
A gomba genetikai diverzitása egyrészt 
igazolja, hogy nem csak egy alkalommal 
került be az amerikai kontinensről Euró-
pába, másrészt, hogy életmódjában az 
ivaros szaporodásnak kiemelkedő jelen-
tősége van.

A kórokozó életciklusa és an-
nak járványtani vonatkozásai

A Guignardia bidwellii aszkokarpiuma 
a pszeudotécium, amely a tenyészidő-
szak végén, a gyümölcsmúmiákban ala-
kul ki, és a tél végéig steril marad. Hő-

mérséklettől függően, jellemzően 9 °C 
felett, megfelelő fény és páratartalom 
mellett kora tavasszal a pszeudotécium-
ban aszkuszok és ivaros spórák, az ún. 
aszkospórák képződnek. A múmiákban 
ivartalan termőtestek, piknídiumok is ke-
letkeznek. Ezekben jönnek létre az ivar-
talan spórák, a konídiumok. A piknídiu-
mok nem csupán a múmiákban, hanem 
a fertőzött vesszők foltjaiban is képesek 
áttelelni. Tavasszal az ivaros és az ivarta-
lan spóratípus is képes elindítani a kórfo-
lyamatot (1. ábra).

A tenyészidőszak kezdetén az aszko-
spórák és a konídiumok szóródása 
akkor kezdődik meg, ha a hőmérséklet 
eléri a 7 °C-ot, és óránként legalább  
0,5 mm eső esik, azonban fertőzés 10 °C 
alatt nem következik be. Általában jel-
lemző, hogy a konídiumok szabadba 
jutása a rügyfakadással együtt, míg 
az aszkospóráké kb. két héttel később 

1. ábra. A feketerothadást okozó Guignardia bidwellii életciklusa
Forrás: Onesti, G. (2015): Studies on inoculum dynamics of Guignardia bidwellii, causal agent of 
grape black rot. Doktori disszertáció, 58. o.

tavasz–nyár 

tavasz

ősztél

aszkusz

aszkospóra

konídium

piknídiumpszeudotécium

konídium

múmia

feketerothadás fürtön

piknídium

bogyó
hajtás

vessző

terjedés 
levegőben és 

esőcseppekkel  

terjedés 
esőcseppekkel 

bejutás a 
gazdaszervezetbe

terjedés 
esőcseppekkel 



6
SZŐLŐ
Gombabetegségek elleni védelem

kezdődik. A tömeges spóraszóródás a 
virágzás közepétől (BBCH 65) a zöldbor-
só nagyságú bogyó állapotáig (BBCH 
75) tart, majd intenzitása egyre csökken. 
Az áttelelő képletekből gyakorlatilag 
zsendülésig szóródhatnak a spórák.

A fertőzés minden növekvő zöld nö-
vényi részen – levélen, levélnyélen, ka-
cson, fürtkezdeményen, fürtkocsányon 
és a bogyófelületen is – bekövetkezhet. 
Jellemzően először a levéltünetekkel 
találkozunk. A nekrotizálódott foltokban 
szabad szemmel is látható, fekete színű 
piknídiumok jelennek meg. A termőtes-
tekben képződő konídiumok rövid érési 
időszakot követően kiszóródhatnak, és 
a gazdanövényre jutva kicsírázhatnak. 
Ezeknek a másodlagos fertőzéseknek a 
járványtani szerepéről a kutatók eltérően 
vélekednek. Egyesek szerint a súlyos 
megbetegedésekben fontos szerepet 
játszanak a nagy tömegben képződő 
nyári konídiumok, mások viszont úgy 
vélik, hogy jelentőségük messze elma-
rad attól, mint amit például a szőlő-
peronoszpóra és a szőlőlisztharmat élet- 
ciklusának tanulmányozása során a ko-
nídiumokról leírtak. Mivel nagyon hosz-
szú a feketerothadás lappangási ideje, 
a fürtfertőzés szempontjából legfeljebb 
a korai levélfertőzések nyomán kialakult 
piknídiumokban található konídiumok 
lehetnek veszélyesek. Ha az áttelelő 
képletek jelen vannak az ültetvényben, 
azokból akár az egész tenyészidőszak-
ban szóródhatnak aszkospórák és pik- 
nokonídiumok, melyek önmagukban ké-
pesek folyamatosan biztosítani az újabb 
és újabb fertőzéseket.

A feketerothadás kórokozójának át-
telelő képletei rendkívül ellenállóak, leg- 
kevesebb két évig megőrzik élet- és 
fertőzőképességüket. A piknídiumok-
ban található konídiumok az aszályos 

periódusokat is könnyedén átvészelik, 
szárazság esetén akár 60 napig is 
életképesek maradnak, ezt követően 
pedig nedvesség hatására újból akti-
vizálódnak. A gazdanövény felületére 
tapadó spórák víz nélkül két napig teljes 
mértékben megőrzik csírázó képessé-
güket, viszont a harmadik naptól foko-
zatosan elveszítik azt.

Az esőnek és a nedvességborításnak 
kiemelkedő szerepe van a kórokozó 
spóráinak terjedésében, csírázásában és 
a fertőzés létrejöttében. Ehhez 10 °C-on 
24 órás folyamatos nedvességborításra 
van szükség (2. ábra). Ahogy melegszik 
az idő, egyre rövidebb ideig tartó ned-
vesség is elegendő ahhoz, hogy a spórák 
kicsírázzanak, és bejussanak a gazda- 
növénybe. Az aszkospórának optimális-
hőmérsékleten (24 °C) mindössze 5, míg 
a konídiumnak (25 °C) 6 óra folyamatos 
nedvességborításra van szüksége. 27 °C 
felett újból növekedni kezd a megbetegí-
téshez szükséges nedvesség időtarta-
ma, 32-33 °C felett pedig leáll a fertőzés.

A fertőzést követően az inkubációs idő 
hosszúságát elsősorban a hőmérsék-
let, másodsorban pedig a gazdanövény 
fejlettségi állapota, egészen pontosan a 
növényi szövetek kora határozza meg. 
A lappangás laboratóriumi körülmények 
között, 24 °C-on a legrövidebb, mind-
össze 8 nap, és további négy nap szük-
séges a piknídiumok megjelenéséhez. 
Szabadföldi körülmények között a fiatal 
leveleken és fürtökön az első tüneteket 
általában két hét lappangási idő után fe-
dezhetjük fel, de utána még ugyanannak 
a fertőzésnek a tünetei 1-2 hétig folya-
matosan megjelenhetnek. Ezzel szem-
ben a fogékonyságuk végéhez közeledő 
bogyókon az inkubáció akár 4-5 hét is 
lehet! Így előfordul, hogy mire a tünetek 
megjelennek, a bogyók már rég kinőttek 
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a fertőzésre fogékony fenológiai állapot-
ból. A gazda szemének pedig úgy tűn-
het, hogy a betegség szinte a semmiből, 
meglepetésszerűen bukkant fel az ültet-
vényben.

A lappangási idő pontos meghatáro-
zása alapvető építőköve az előrejelzési 
rendszereknek. A gyakorlatban is alkal-
mazott egyik ilyen számítási módszer 
szerint a lombozaton az első tünetek 
megjelenésével akkor számolhatunk, ha 
a halmozott hőfoknap értéke eléri a 175-
öt. Ennek meghatározásához a fertőzés 
elméleti bekövetkeztétől számítva össze-
adjuk azoknak a napoknak az átlaghő-
mérsékletét, amelyek a 6–24 °C-os tar-
tományba esnek [ahol ha T(n)<=6, akkor 
T(n)=0, ha 6<=T(n) <=24, akkor T(n)= T(n)-
6, ha T(n)>24, akkor T(n)=18]. 

A bogyók fertőzése esetén az on-
togenetikai rezisztencia befolyásolja a 
tünetek megjelenésének időpontját, a 

tenyészidőszak előrehaladtával egyre 
hosszabb az inkubációs idő. Tapasztala-
taink szerint a lappangási idő fajtánként 
sem azonos. Kékfrankoson legalább  
21 nap kell a fürttünetek megjelenésé-
hez, míg a Merlot bogyóin már 14 nap is 
elegendő.

Járványtani szempontból a feketerot-
hadás és a peronoszpóra nagyon hason-
ló környezeti igényekkel rendelkezik (1. 
táblázat). Mindkettő azokban az évjára-
tokban okozhat súlyos megbetegedést, 
amikor kifejezetten csapadékos és me-
leg az időjárás. A két kórokozó azonban 
eltérő stratégiát követ. A peronoszpóra-
gomba áttelelése nagyon bizonytalan, a 
több hétig tartó szárazság, kifejezetten 
az áprilisi aszály, igencsak meggyötri 
az első fertőzések kiindulását biztosító 
inokulumot. Ezt a gomba úgy próbálja 
ellensúlyozni, hogy a vegetációban rövid 
idő alatt képes óriási tömegben felsza-

2. ábra. A fertőzés létrejöttéhez szükséges nedvességborítás időtartama 
a hőmérséklet függvényében 
(Spotts, R. A., 1977. Effect of leaf wetness duration and temperature on the infectivity of 
Guignardia bidwellii on grape leaves. Phytopathology 77, 1378–1381.)
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1. táblázat. A szőlőt károsító feketerothadás, lisztharmat és peronoszpóra 
összehasonlítása 

Kórokozó Guignardia bidwellii Plasmopara viticola Erysiphe necator

Rendszertani besorolás tömlősgomba oospórás gomba tömlősgomba

Betegség feketerothadás peronoszpóra lisztharmat

Mit fertőz? minden  
növekvő rész

minden zöld  
növényi rész

minden zöld  
növényi rész

Levél a hajtáscsúcs alatti  
2–4. levél

2-3 cm-nél  
nagyobb levelek minden levél

A szőlőbogyók 
legfogékonyabb időszaka virágzás és bogyónövekedés

Áttelelés

Képlet pszeudotécium, 
piknídium oospóra micélium, kazmotécium

Hely
gyümölcsmúmia, 

vesszők, támrendszer, 
talaj

lehullott levelek  
az avarszintben

micélium a téli rügyben, 
kazmotécium  
a fás részeken

Áttelelő képlet 
jelentősége

az áttelelő képlet  
az egész vegetációban 
fertőz, sőt a következő 

évben is

első tavaszi fertőzések
első tavaszi fertőzések, 
aszkospóra-szóródás 

júniusig

Áttelelést gátló tényező gyakorlatilag nincs szárazság
-15 °C alatti 

hőmérséklet (a micélium 
elpusztul)

Fertőzési körülmények

Ivaros fertőzés:

Csapadék bizonytalan min. 10 mm min. 1-2 mm

Nedvességborítás 10 
°C-on 24 óra 24 óra 8 óra

Hőmérséklet (min. – opt. 
– max.) 10 – 24 – 31 °C 10 – 25 – 30 °C 10 – 20 – 31 °C

Ivartalan fertőzés:

Nedvességborítás 
optimális hőmérsékleten 6 óra (26,5 °C-on) 1,5–2,0 óra (25 °C-on) kedvezőtlen

Időjárás általában meleg, nagyon 
csapadékos meleg, csapadékos meleg, párás

A kórokozó

Hol van a növényben kutikula alatt sejt közötti járatokban felületen

Legrövidebb generációs 
intervallum 12–14 nap 3–4 nap 5–6 nap

Védekezés jelentősége

Mechanikai kiemelt nincs nincs

Kémiai inkább kuratív stratégia preventív preventív
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porodni. A feketerothadás kórokozójá-
nak fertőzőanyaga ezzel szemben szinte 
teljesen ellenáll a tél viszontagságainak, 
így tavasszal biztosabb alapokról indul. 
Nincs is szüksége arra, hogy gyors ge-
nerációváltásokkal lendüljön támadásba. 
Néhány jól sikerült fertőzéssel legalább 
olyan mértékű gazdasági kárt képes 
előidézni, mint a peronoszpóra a soroza-
tos inokulációval.

A gazdanövény fogékonysága 
és ellenálló képessége

A gomba spórái a levelek színén és fo-
nákján egyaránt képesek aktivizálódni. 
A levelek kora sem a spórák csírázását, 
sem pedig a kórokozó bejutását nem 
befolyásolja. Azonban tünetek kizárólag 
azokon a leveleken alakulnak ki, ame-
lyek a kórfolyamat szempontjából a leg-
ideálisabb növekedési fázisban vannak. 
Ezek a hajtás csúcsától számítva a 2–4. 
levelek. A csúcsi levélkén és az ötödik 
pozícióban lévő levélen a fertőzés után 
sem jelennek meg tünetek – mint ahogy 
az ennél idősebbeken sem. Az idős leve-
lek – a bogyókhoz hasonlóan – ellenálló 
képességet fejlesztenek ki a kórokozóval 
szemben. A bogyók fogékonysága tulaj-
donképpen a pártasapkák lehullásával 
kezdődik. Ennél korábban jellemzően 
inkább a fürtkezdemény vagy a virágzó 
fürtrészek betegedhetnek meg. A bo-
gyók is akkor fogékonyak a leginkább, 
amikor növekszenek. Egyes források 
szerint a Vitis vinifera fajták fürtjei a virág-
zástól kezdve 6–7 héten át is fogékonyak. 
A periódus hossza nagymértékben függ 
a hőmérsékleti viszonyok alakulásától, 
és szőlőfajtánként eltérő lehet. Magyar-
országi körülmények között a bogyók ál-
talában 3–5 hét alatt elérik a végső mé-
retüket, a fürtzáródással pedig kialakul 

a bogyók ontogenetikai rezisztenciája.  
A nyár második felében a fertőzésre, a 
növekvő levelek mellett, az új kacsok és 
a másodfürtök lesznek fogékonyak. Mi-
vel ezek a növényi részek gyakran a szü-
ret és a metszés után is ott maradnak a 
tőkéken, járványtani szerepük a kóroko-
zó áttelelésében nagy jelentőségű.

A betegség tünetei

A feketerothadást okozó Guignardia bid-
wellii egy hemibiotróf gomba, ami azt 
jelenti, hogy a lappangási idő alatt biot-
róf, míg ezt követően nekrotróf életmó-
dot folytat. Kezdetben a kórokozó nem 
pusztítja el a megtámadott szöveteket, 
sőt, még csak tüneteket sem okoz, majd 
a sejtek hirtelen nekrotizálódnak, és a 
betegség láthatóvá válik. Az elhalt szö-
veteken megkezdődik az ivartalan ter-
mőtestek képződése, majd a korhadó, 
mumifikálódott bogyók tulajdonképpen 
áttelelő képletté alakulnak át.

Az inkubációs idő letelte után a leve-
leken viszonylag kicsi, tejeskávészínű, 
kör alakú vagy szögletes foltok jelennek 
meg (1. kép). A foltok nagysága a leve-

1. kép. Fiatal levéltünetek 
(Szekszárd, 2020. július 1., Kékfrankos)
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leken attól függ, hogy a fertőzéskor mi-
lyen korúak voltak: a fiatalabb leveleken 
nagyobb foltok, az idősebb leveleken 
kisebbek jönnek létre. Bennük néhány 
nap múlva szabad szemmel észlelhető, 
60–200 µm átmérőjű fekete piknídiumok 
bukkannak föl (2. kép). A levélfoltok 

színe vörösesbarnává változik, söté-
tebb szegéllyel lesz határolt (3. kép). A 
hajtáson, a levélnyélen, a kacson és a 

fürtkocsányon a nekrózisok elliptiku-
sak. Ha ezek mélyen befűződnek, akkor 
a felettük lévő szövetek képesek elhalni 
(4. kép). Így akár az egész levéllemez 
vagy a teljes fürt is megsemmisülhet. 

2. kép. Piknídiumok tömege 
a súlyosan fertőzött leveleken 
(Eger, 2020. 07. 27., Kékfrankos)

4. kép. Besüppedő foltok a levél-
nyélen (Szekszárd, 2020. július 16., 
Kékfrankos)

5. kép. Súlyos fürtkár I.
(Eger, 2009. 08. 12., Leányka)

3. kép. Idősebb levéltünetek
(Eger, 2020. 07. 27., Kékfrankos)
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A fertőzött bogyók először világosbar-
nák, tejeskávészínűek, majd ahogy  
a fekete piknídiumtömeg kialakul felü-
letükön, gyorsan sötétednek (5. és 6.  
kép). A bogyók felszíne besüpped, rán-
cosodik, azután összetöpped és korhad.  
Végül kemény, fekete, mazsolaszerű gyü-
mölcsmúmia alakul ki belőlük (7. kép).

Mivel téveszthetjük össze a 
feketerothadás tüneteit?

Az 1-2 napja megjelent levéltünetek te-
jeskávészínűek, később azonban vörö-
sesbarnára színeződnek, ami nagyon 
hasonlatos a növényvédő szerek által 
okozott perzseléshez. Súlyos levélfertő-
zés esetén a tüneteket összekeverhetjük 
a peronoszpóra beszáradt foltjaival is. 
Ha a foltokban megjelennek a fekete pik-
nídiumok, minden bizonnyal feketerotha-
dással van dolgunk.

A peronoszpóra és a feketerothadás 
bogyótünetei szintén összekeverhetőek. 
A feketerothadás fellépésekor a szőlő-
bogyók héján megjelennek a fekete ter-
mőtestek, és a bogyók makacsul ragasz-
kodnak a fürthöz, nem peregnek ki.

A feketerothadás tüneteinek 
megjelenése és az időjárás 
kapcsolata, illetve a kórokozó 
biológiájának vizsgálata az 
Egri borvidéken

Az Egri borvidéken 2006-ban észleltük 
először a feketerothadást, amikor egy 
permetezési hiba következtében Zenit faj-
tában a szőlőperonoszpórával együtt sú-
lyos károkat okozott. Az utóbbi 15 évben 
két alkalommal alakult ki járvány a borvi-
déken, az extrém csapadékos 2010-ben 
és 2019-ben. Ugyanitt 2006-ban, 2013-
ban és 2020-ban néhány táblára kiterjedő 
erős fertőzési nyomás alakult ki.

A betegség megjelenésekor még csak 
külföldi, főként amerikai megfigyelések 
álltak rendelkezésre a gomba életmód-
járól és a védekezési lehetőségekről. Az 
utóbbi 11 évben megfigyeltük a fekete-
rothadás kórokozójának viselkedését 
az egri szőlőkben, az áttelelő képletek-
ben kialakult spóraformákat, a fertőzés  

6. kép. Súlyos fürtkár II.
(Eger, 2020. 08. 04., Kékfrankos)

7. kép. Mumifikálódott fürtrészek 
(Lakitelek, 2020. július 28., 
Cabernet franc)



12
SZŐLŐ
Gombabetegségek elleni védelem

lefolyását, az első tünetek megjelené-
sének időpontját (2. táblázat). Ezek az 
adatok az időjárás és a szőlő fejlődésé-
nek megfigyelésével együtt segíthetnek a 
védekezési stratégia kidolgozásában is.

A megfigyeléseket az áttelelő képle-
tek gyűjtésével kezdtük. A fertőzött gyü-
mölcsmúmiákat szabad ég alatt, a sző-
lőben teleltettük. A termőtesteket ősztől 
egészen tavaszig meghatározott időkö-
zönként fénymikroszkóp alatt vizsgáltuk. 
Ősszel a termőtestek általában differen-
ciálatlanok voltak, csak néhányukban 
találtunk konídiumokat. A tél folyamán is 
hasonlót tapasztaltunk. A rügyfakadás-
hoz közeledve a piknídiumokban megje-
lentek a konídiumok, ill. egyes ivaros ter-
mőtestek aszkuszokat is tartalmaztak, de 

bennük ekkor még nem volt aszkospóra. 
Az ivaros spórák általában csak később, 
két héttel a rügyfakadás után jelentek 
meg. Nem minden évjáratban találtunk 
ivaros alakot a gyümölcsmúmiákban. Va-
lószínűsítjük, hogy azokban az években, 
amikor a tavasz jóval melegebb az átla-
gosnál, jelentősen gátolt a pszeudotéci-
umok és az aszkospórák képződése. Iro-
dalmi adatok szerint 20 °C felett már nem 
képződnek aszkospórák. Ezzel szemben 
a piknídiumok és bennük a konídiumok 
differenciálódása ilyen körülmények kö-
zött is zavartalan. Megfigyeléseink sze-
rint a múmiákban akár a második évben 
is kialakulnak a termőtestek és spórák, 
függetlenül attól, hogy az első évben tör-
tént-e szóródás, vagy sem.

2. táblázat. A feketerothadás tüneteinek megjelenése és az időjárás kapcsolata 
az Egri borvidéken (2010–2020)

Év Rügy-
fakadás

Virágzás 
kezdete Feketerothadás megjelenése Fertőzés 

súlyossága Csapadék

levélen fürtön április május június július május-
június

2010 04. 20. 06. 15. 06. 07. BBCH 56 06. 15. BBCH 71 járvány 76,8 218,4 106,2 118,2 324,6

2011 04. 20. 05. 30. 06. 08. BBCH 68 07. 03. BBCH 78 gyenge 10,0 36,2 69,0 81,0 105,2

2012 04. 16. 05. 30. 06. 25. BBCH 75 07. 10. BBCH 75–77 észlelési szint 39,8 39,4 79,8 90,4 119,2

2013 04. 22. 06. 05. 05. 21. BBCH 56 07. 04. BBCH 75–77 helyenként 
erős, közepes 29,4 131,8 122,4 4,8 254,2

2014 03. 28. 05. 30. 05. 29. BBCH 60 07. 17. BBCH 78–79 gyenge 52,8 135,2 14,4 89,8 149,6

2015 04. 18. 06. 06. 05. 29. BBCH 56 07. 06. BBCH 77 gyenge-
közepes 6,6 72,8 28,2 39,6 101,0

2016 04. 10. 06. 03. 06. 03. BBCH 60 06. 30. BBCH 77 gyenge 27,8 35,8 56,4 149,0 92,2

2017 04. 04. 06. 02. 05. 30. BBCH 57 07. 10. BBCH 78 észlelési szint 68,0 58,8 68,3 65,2 127,1

2018 04. 15. 05. 16. 06. 12. BBCH 78–79 06. 28. BBCH 78–79 észlelési szint 21,6 54,6 110,2 46,0 164,8

2019 04. 09. 06. 03. 06. 04. BBCH 61–65 07. 03. BBCH 75 járvány 44,0 135,6 136,2 35,4 271,8

2020 04. 16. 06. 08. 06. 24. BBCH 73 06. 29. BBCH 73–75 közepes 7,6 17,8 158,2 104,0 176,0
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A 2. táblázatból kitűnik, hogy a fe-
keterothadás tömeges fertőzésére az 
átlagosnál jóval csapadékosabb évjára-
tokban számíthatunk. Fürtfertőzés szem-
pontjából a virágzástól a borsó nagyságú 
bogyó állapotig tartó időszak a meghatá-
rozó. Egerben a virágzás általában május 
végére, június elejére esik. A legsúlyo-
sabb fertőzések akkor alakultak ki, ami-
kor májusban és júniusban összesen 250 
mm-nél több eső esett.

A feketerothadás elleni 
védekezés irányelvei

Az ültetvényben képződött és fennmaradt 
inokulumnak elsődleges szerepe van a 
járvány kialakulásában. Kézenfekvő meg-
akadályozni a kitartó képletek termelődé-
sét már az előző vegetáció során, vagy 
mechanikai módszerekkel megsemmisí-
teni minden olyan fertőzött növényi részt, 
amelyen áttelelő termőtestek jöttek létre. 
Az inokulum mennyisége már a nyugalmi 
időszakban jelentősen csökkenthető, ha 
a támrendszerről metszéskor eltávolít-
juk a mumifikálódott fürtöket, a fertőzött 
vesszőket és kacsokat. A maradványokat 
viszont nem hagyhatjuk a talajon, azokat 
be kell dolgozni, hiszen a csapódó eső-
cseppek segítségével a spórák a föld-
ről könnyedén a növényre kerülnek, épp 
úgy, mint a peronoszpóránál. A gondos, 
kézi erővel elvégzett munka hiánya, a ta-
lajmozgatás háttérbe szorulása, ezzel 
együtt a gépi metszés és szüret előtérbe 
kerülése növeli a feketerothadás kialaku-
lásának kockázatát.

Minden olyan tervezési szempont és 
agrotechnikai eljárás fontos, amely a te-
nyészidőszakban csökkenti a gazdanö-
vény felületén kialakuló nedvességborí- 
tás időtartamát. Tehát a sorok telepítésé-
nek iránya, a kellően széles sortávolság  

megválasztása, a szellős lombfalszerke-
zet kialakítása, a rendszeres zöldmunka 
elvégzése, az okszerű gyomszabályozás, 
mint általános irányelvek, lényeges sze-
repet játszanak a megelőzésben.

A Guignardia bidwellii rendszertanilag 
közel áll a szőlő lisztharmatgombájához, 
így a lisztharmatölő triazolok feketerotha-
dás ellen is bevethetők. Ezenfelül a ditio-
karbamátok, a strobilurinok csoportjába 
tartozó fungicidek, illetve a fluxapiroxad, 
a ditianon és a folpet mutatnak külön-
böző mértékű hatékonyságot a beteg- 
ség ellen.

Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy 
a piraklostrobin hatóanyag a feketerot-
hadás ellen páratlan kuratív hatással ren-
delkezik. Egy kísérletben a mesterséges 
fertőzést követően 15 nap inkubációs idő 
után jelentek meg a bogyótünetek. Ehhez 
képest a fertőzéstől számított 13. napon, 
tehát 2 nappal a tünetek megjelenése 
előtt, a piraklostrobinnal permetezett bo-
gyók 100%-ban egészségesek maradtak. 
Ilyen hosszú kuratív védelmet például a 
szőlőperonoszpóra vonatkozásában el 
sem lehet képzelni (legfeljebb 2 napig 
tartó visszanyúló hatásról beszélhetünk). 
Ettől azért szerényebb mértékben, de a 
triazol vegyületek szintén jelentős kuratív 
hatással rendelkeznek. Még a bogyónö-
vekedés intenzív szakaszában is képesek 
6 nappal a fertőzés után kijuttatva szin-
te tökéletes védelmet biztosítani, viszont 
pont a felszívódó hatásuk miatt a megelő-
ző védekezésben kevésbé sikeresek.

A fungicides szőlővédelmi megoldá-
sok általános gyakorlata lassan, de folya-
matosan változik. A kilencvenes években 
jóval több triazol vegyületet használ-
tunk, mint az ezredfordulót követően. 
Aztán a kétezres évek elején a legfonto- 
sabb gombabetegségek elleni védeke-
zés gerincét a 2-3 alkalommal kijuttatott  
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strobilurinok alkották. Hasonlóképpen, 
jóval gyakrabban permeteztünk manko-
cebtartalmú készítményekkel, mint ma-
napság. Ilyen körülmények között úgy vé-
dekeztünk hatékonyan a feketerothadás 
ellen, hogy nem is tudtunk róla. Majd az 
agrár-környezetgazdálkodási programok 
indulásával a mankocebhasználat jelen-
tősen visszaszorult. A kórokozó-popu-
lációkban pedig megjelent a G143A jelű 
allél, ami a peronoszpóra, a lisztharmat 
és a botritisz vonatkozásában egyaránt 
a strobilurinokkal szembeni magasfokú 
rezisztenciát eredményezte. Így ezek a 
hatóanyagok is fokozatosan kiszorultak 
a permetezési programokból. (Érdemes 
itt megjegyezni, hogy mivel a feketerot-
hadás kórokozója ún. intron patogén, a 
G143A jelű mutáció benne nem okoz-
hat rezisztenciát.) Megjelentek helyettük 

olyan megoldások, amelyeknek semmi-
féle hatásuk nem volt a feketerothadásra 
(pl. proquinazid, metrafenon, piriofenon, 
ciflufenamid, fluopiram stb.). Mindezen 
változások abba az irányba hatottak, 
hogy napjainkban a feketerothadás által 
okozott gazdasági kár kockázata jelen-
tősen megnövekedett, a betegség pedig 
egyes évjáratokban, bizonyos borvidéke-
ken járványos méreteket ölt. Az ökológiai 
termesztésű szőlőkben pedig az egyik 
legjelentősebb károsítóvá lépett elő, mi-
vel az ott alkalmazható gombaölő szerek 
nem vagy csak nagyon csekély mérték-
ben hatásosak (réz, kén).

Schmidt Ágnes 
növényvédelmi szakmérnök

dr. Hoffmann Péter 
fejlesztőmérnök
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Maradt

16

A cím válasz arra a kérdésre, amelyet tavaly, a szőlészeti szezon 
előtt megjelent cikkünkben tettünk föl. Nevezetesen, hogy kirukkol-e 

a szőlőlisztharmat egy régebbi időket idéző nagy erejű járvánnyal, 
vagy marad az arany középúton, vagyis az utóbbi éveket jellemző 
közepes fertőzési nyomásnál. Maradt. És hogy miért maradt: úgy 

tűnik, az okok kissé bonyolultabbak annál, ahogy tavalyi írásunkban 
ezt elemeztük. Nemcsak az áttelelő ivaros termőtestek képződésének, 
majd lemosódásának s végül az aszkospórák kiszóródásának időjárási 

föltételei játszottak benne szerepet, hanem nagy valószínűséggel a 
lisztharmatgomba két párosodási típusának eltérő előfordulása is.
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A szőlőlisztharmat 2020-ban

A 2020-as esztendőben a szőlőliszthar-
mat első tüneteit április 29-én találtuk 
meg a Szekszárdi borvidéken. No nem 
az aszkospórás fertőzésből eredő tü-
neteket, hanem a kórokozó rügyekben 
áttelelt szövedékéből a fiatal hajtásokra 
nőtt nagy kiterjedésű telepeket (1. kép). 
Ezt a tünetet nevezzük zászlóshajtásnak. 
A zászlóshajtások fölbukkanása – ahogy 
korábbi cikkeinkben is volt már róla szó – 
nem meglepő, hiszen az utóbbi években 
mindig menetrendszerűen megjelentek 
a szőlészeti szezon elején. Járványtani 
szerepük ugyanakkor nem olyan nagy, 
mivel a lisztharmatra kevésbé fogékony 
fajtájú ültetvényekben egyáltalán nem, 
és a fogékony fajtájúakban is többnyi-
re csak véletlenszerűen fordulnak elő. 
A közvetlen környezetükben keletkező 
lisztharmatos gócokat (pár tucatnyi tő-
két) kivéve, a teljes növényállomány fer-
tőződésére nincsenek jelentős hatással.

Az aszkospórás primer fertőzés ugyan- 
akkor – különösen, ahol gyakori – szin-

te minden egyes tőkét érint, homogén 
módon indítja a betegség kórfolyamatát 
a nagy területű ültetvényekben is. Van, 
hogy korábban megjelennek a tünetei, 
mint a zászlóshajtások. A 2020-as esz-
tendőben azonban nem így volt, az asz-
kospórás fertőzésből eredő tünetek 11 
napos késedelemmel, május 10-én kö-
vették a zászlóshajtásokat (2. kép). Itt 
persze fontos hangsúlyozni, hogy a leg-
első észlelt tünetekről van szó, hiszen a 
zászlóshajtások is fokozatosan törtek elő, 
heteken keresztül találtunk újakat és még 
újabbakat, mint ahogy az aszkospórás 
fertőzésből származó lisztharmattelepek 
száma is néhány napon át sokasodott. 
Ez utóbbinak az volt az oka, hogy a fertő-
zés nem mindenhol egyszerre, hanem – 
április 29-e és május 2-a között – több 
egymás utáni napon következett be, és 
(a termőhelyek hőmérsékleti viszonyaitól 

1. kép: A Szekszárd-Faluhelyen 
2020. április 29-én talált zászlós-
hajtások egyike

2. kép: A 2020. május 10-én ugyan-
csak Szekszárd-Faluhelyen talált 
első aszkospórás fertőzésből eredő 
lisztharmattelep (levél fonákján, 
a főér mellett) 
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függően) a betegség lappangási idejé-
ben is adódtak kisebb különbségek.

Az aszkospórák kiszóródásához az 
időjárás nem igazán kedvezett, hiszen a 
szőlő rügyei már viszonylag korán (ápri-
lis 6-án) fakadásnak indultak, de az asz-
kospórás fertőzés meteorológiai föltéte-
lei csak április 29-én teljesültek először, 
akkor is alighogy, s ugyanígy az utána 
következő néhány napban. Áprilisban és 
május első felében ugyanis nagyon ke-
vés csapadék hullott, és amikor hullott, 
akkor se volt hosszú idejű a nedvesedés, 
ezért csak kevés aszkospóra tudott a 
tőkék kérgén áttelelt termőtestekből ki-
szóródni, majd fertőzni. A fertőzöttség 
gyakorisága a fölmért fogékony fajtájú 
ültetvények többségében csak 1-2% kö-
rüli volt, ami alapján már május közepén 
valószínűsíteni lehetett a lisztharmatjár-
vány újbóli elmaradását. Ez aztán be is 
következett, a Szekszárdi borvidéken a 

fertőzési nyomás az előző évihez képest 
is kicsit visszaesett, a közepes szintet 
alulról közelítette (1. ábra). Persze, mint 
minden hasonló évben, elvétve törtek ki 
helyi járványok, de ezek nem jelentettek 
többet annál, hogy a kivétel erősíti a sza-
bályt. Ahol ilyet észleltünk, ott annak ki-
váltó oka vagy a zászlóshajtások szokat-
lanul nagy előfordulási gyakorisága, vagy 
az átlagosnál sokkal gyakoribb aszko- 
spórás fertőzés volt.    

A lisztharmatgomba konídiumos ge-
nerációinak fertőzéséhez, mint minden 
évben, 2020-ban is alapvetően kedve-
zően alakult az időjárás. A szőlőbogyók 
fertőződése a virágzás megindulásakor 
(május 25.) vette kezdetét, és július köze-
péig (mintegy 50 napig) tartott. A virágzás 
idején (május vége – június első dekádja) 
uralkodó hűvösebb időben vontatottan, 
a virágzás utáni melegben viszont már 
intenzíven terjedt a betegség. A bogyók 
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1. ábra: A lisztharmatgomba évjáratonkénti járványgörbéje a Szekszárdi 
borvidéken az utóbbi 31 esztendőben
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fogékonyságának megszűnése (július kö-
zepe) után a lombozat látványosan, egyre 
nagyobb mértékben fertőződött egészen 
október elejéig, olyannyira, hogy ez már 
sok gazdának is föltűnt, pedig általában 
nem fordítanak rá nagy figyelmet. 

És 2021-ben?  

Egy esztendővel ezelőtt az 1. táblázat 
fejrovatában föltüntetett három tényező 
(a kazmotéciumok képződésének, lemo-
sódásának és a bennük levő aszkospórák 
kiszóródásának körülményei) segítsé-
gével boncolgattuk a 2020-ban várható 
lisztharmatnyomás esélyeit. A három té-
nyező közül az első kettőt már ismertük, a 
harmadikat nem, és azt a következtetést 
vontuk le akkor, hogy 2020-ban nagyobb 
az esélye a járványkitörésnek, mint az 

előző öt esztendő bármelyikének ebben 
az időszakában volt, hiszen a már ismert 
tényezők (a termőtestek képződésének és 
lemosódásának körülményei) kedvező-
en alakultak, míg az előző években vagy 
kedvezőtlenül, vagy átlagosan. 

Ugyanezen táblázat alapján a 2021-
es esélyeket latolgatva jelen helyzet-
ben kevésbé valószínűnek tűnik a jár-
ványkitörés, mint tavaly ilyenkor, hiszen 
2020 őszén a termőtestek lemosódásá-
nak nem kedvezett annyira az időjárás  
(átlagos viszonyok alakultak ki), mint 
2019-ben. Ugyanakkor a korábbi éve-
kéhez (2015–2019) képest összességé-
ben kedvezőbbnek tűnnek a termőtes-
tek képződésének és lemosódásának  
körülményei.  

Nagy kérdés, persze, mint ahogy 2020- 
ban is az volt, hogy milyen idő lesz a 

1. táblázat: Az időjárás alakulása a lisztharmatgomba számára az aszkospórás 
fertőzés szempontjából legfontosabb életszakaszokban a Szekszárdi borvidé-
ken 2014 és 2021 között

Fürtfertőzési
szezon

Előző évben Tárgyévben

Lombfertőzés, 
kazmotéciumképződés

Termőtestek
lemosódása a kéregre

Aszkospóra-szóródás 
és primer fertőzés

2014 kedvező kedvező kedvező

2015 kedvezőtlen kedvező kedvezőtlen

2016 kedvezőtlen kedvező kedvezőtlen

2017 átlagos átlagos átlagos

2018 átlagos átlagos kedvezőtlen

2019 átlagos kedvezőtlen átlagos

2020 kedvező kedvező kedvezőtlen

2021 kedvező átlagos
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tenyészidőszak elején, amikor a liszt-
harmatgomba aszkospórái szóródni 
szoktak. Ha olyan, mint tavaly, vagyis 
aszályos, akkor a járvány elmaradását 
már most borítékolni lehet. Ha viszont 
csapadékosabb és melegebb a tavalyi-
nál, s a csapadék a rügyfakadást köve-
tően nem sokat várat magára, akkor a 
járvány veszélyével számolni kell. Az 1. 
táblázatból az is kiolvasható, hogy az 
aszkospóra-szóródás időszaka utoljára 
2014-ben alakult kedvezően a kórokozó 
számára, és semmivel sem valószínűbb, 
hogy 2021-ben kedvezőbb lesz, mint az 
előző 6 évben. Már csak annál is inkább, 
mivel a tavaszi szárazság egyre inkább 
tendenciózusan jelentkezik, idestova 14 
éve minden esztendőben beköszönt.  
Az sem mindegy, hogy mikor köszönt be, 
hiszen 2014-ben is volt tavaszi aszály, 
csak akkor márciusra és április első  
felére esett, s pont úgy lett vége, ahogy 
az a lisztharmatgomba aszkospórás  
fertőzése szempontjából a lehető leg-
kedvezőbb volt. Hamarosan eldől, 2021-
ben hogyan lesz.

Van azonban még egy tényező, amely-
lyel 2020-ban még nem számoltunk: a 
nyár végén és ősszel ténylegesen képző-
dött kazmotéciumok mennyisége. Ennek 
fölmérését azért tartottuk szükségesnek, 
mert az utóbbi időben egyre inkább úgy 
tűnt, hogy a lombfertőzöttség szintje és 
a leveleken képződött termőtestek meny-
nyisége nincs mindig összhangban egy-
mással, pedig – a régebbi vizsgálataink 
alapján – abban kellene lenniük.  2020 
őszén ezért 20 üzemi ültetvényből vet-
tünk mintát, és mértük föl mikroszkópi 
vizsgálattal a leveleken keletkezett kaz-
motéciumok számát. Az ültetvényekben, 
amelyekből október közepén a mintákat 
vettük, közös volt a fogékony fajta (Kék-
frankos), valamint a súlyos lombfertőzött-

ség, nagy különbségek adódtak ugyan-
akkor az érett kazmotéciumok egységnyi 
lombfelületre vetített mennyiségében.  
A legkisebb és a legnagyobb mennyiség 
között hatvanszoros különbséget mér-
tünk, ami – hasonló meteorológiai adott-
ságok esetén – megnyilvánulhat majd a 
primer fertőzés gyakoriságának alaku-
lásában, és végeredményben a 2021. 
évi lisztharmatnyomás különbözőségé-
ben is. Járványkitörésre tehát nyilván 
azokban az ültetvényekben lehet majd 
elsősorban számítani, amelyekben sok 
termőtest képződött a leveleken. Ame-
lyekben meg csak töredéke ennek, ott 
kicsi a járványveszély.   

Az, hogy valahol ugyanolyan fertőzött-
ség mellett sok vagy kevés termőtest 
képződik-e, a lisztharmatgomba két pá-
rosodási típusának előfordulásától függ. 
A termőtestképződés föltétele a két pá-
rosodási típus találkozása. Ahol a kezde-
tektől mindkét típus hasonló egyedszám-
mal jelen van, ott sok termőtest képződik. 
Ahol viszont az egyik típus sokáig domi-
nál, és a másik csak később, a szezon 
vége felé jelenik meg, ott kevés. De hogy 
mi az oka annak, hogy egymáshoz közeli 
ültetvényekben előbbi vagy utóbbi eset 
következik be, arra egyelőre nem tudjuk 
a választ. Föltehető ugyanakkor, hogy ez 
nem új jelenség, már a korábbi eszten-
dőkben is így lehetett. Elképzelhető, hogy 
a 2020-as mérsékelt lisztharmatnyomás-
nak is – a tavaszi aszály mellett – részben 
az volt az oka, hogy 2019 őszén az egyik 
párosodási típus hiányának következté-
ben – a kedvező környezeti viszonyok el-
lenére – csak kevés termőtest képződött 
az ültetvényekben.             

dr. Füzi István
fejlesztőmérnök

BASF Hungária Kft.
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A foszfor az élő szervezetek egyik alapvető építőköve, minden 
növény és állat számára létfontosságú, megtalálható többek között 
a különféle membránokban. A növényekben szinte az összes 
anyagcsere-folyamathoz szükség van foszforra. Elegendő csupán a 
fotoszintézisre vagy a légzésre gondolnunk. A foszfor a természetben 
elemi formában nem fordul elő, hozzá különböző formában 
elsősorban oxigén és hidrogén kötődik. Teljes mértékben oxidált 
változata a foszfát anion, ebben az esetben a foszforatomhoz négy 
oxigénatom kapcsolódik (PO4

3-), ha pedig eggyel kevesebb, akkor 
azt foszfit vagy foszfonát formának nevezzük (PO3

3-). 
A foszfort napjainkban elsősorban műtrágyaként használjuk, 
mégpedig a foszfátok különböző sóit (foszforsav bázisú műtrágyák, 
mint pl. a szuperfoszfát, ammónium-foszfát, kálium-foszfát). 

A Soriale® helye
a szőlővédelemben

SZŐLŐ
Gombabetegségek elleni védelem
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A foszfonátok (foszforossav bázisú ve-
gyületek) foszfortartalmát a növények 
nem képesek tápanyagként hasznosíta-
ni, oxidálni, egyes szerzők ennek tudják 
be a hosszan tartó gombaölő hatásukat.  
A foszfátokkal egy olyan hasonlóságot 
mutatnak, hogy a levélre történő kiper-
metezést követően a floémtranszport-
tal egészen a gyökérig lejutnak, ahol a 
gyökérváladékban kimutathatóak. Ez 
a növényen belüli rendkívül jó mobili-
tás visszafelé is igaz. A gyökérzónában 
beöntözéssel kijuttatott kálium-foszfonát 
a xilémtranszporttal egészen a csúcshaj-
tásig eljut, és kifejti gombaölő hatását. 
Napjainkban ezt a tulajdonságát a Phy-
tophthora fajok elleni törzsinjektálásnál 
is kihasználják. Szisztematikus tulajdon-
ságuk tehát jóval kifejezettebb, mint a 
felszívódó fungicid molekuláké, amelyek 
gyakran csupán a levéllemezben a csúcs 
irányába vagy transzlaminárisan képe-
sek szállítódni. Legnagyobb verseny- 
előnyük más fungicidekkel szemben 
éppen ebben rejlik. A FRAC besorolása 
szerint a foszfonátok a gazdanövény ön-
védekező képességét kiváltó fungicidek 
csoportjába tartoznak (P-csoport*). Sti-
mulálják a patogénfelismerő receptorok 
működését, hatásukra a növényi sejtek 
fala megvastagszik, fokozódik a ligninek 
és poliszaharidok beépülése, ill. a fitoale-

xinek termelődése. Gyakorlatilag a fosz-
fonátok – mintegy immunizációt kiváltva – 
fokozott ellenálló képességet biztosíta-
nak a gazdanövénynek a fertőzésekkel 
szemben, amit indukált, egészen ponto-
san pedig szisztemikus szerzett rezisz-
tenciának (SAR) nevezünk.

A foszfonátok a növény önvédekező  
képességének serkentésén túl közvetlen 
fungicid hatással is rendelkeznek, amit 
Venturia, Plasmopara, Phytophthora és 
Pythium nemzetségbe tartozó fajok ellen 
tudományos kutatások sora igazolt.

Szőlőben a peronoszpóra elleni vé-
dekezés hatékonyságát nagymértékben 
befolyásolja, hogy a gazdanövény meny-
nyire gyorsan növekszik. A hajtások fejlő-
dése általában a fürtmegnyúlás kezdeté-
ig viszonylag lassú ütemben zajlik, ennek 
megfelelően a tenyészidőszak kezdetén 
jól működnek a külső védelmet biztosí-
tó kontakt megoldások is, melyek meg-
akadályozzák a növény felületére kerülő 
konídiumok csírázását. Májusban aztán 
beköszönt a meleg, és felgyorsul a sző-
lőhajtások fejlődése, a fürtök is megnyúl-
nak. Júniusban tovább fokozódik a növe-
kedés, kezdetét veszi a bogyófejlődés. 
Ráadásul a fellazult zöld növényi részek 
kórokozókkal szembeni fogékonysága 
is növekszik. Ebben az időszakban a 
külső kontakt védelem mellett belülről 

*FRAC-poszter: https://www.frac.info/docs/default-source/publications/frac-mode-of-action-poster/
frac-moa-poster-2020v2.pdf?sfvrsn=a48499a_2
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is védeni kell a gazdanövényt, hiszen 
nem tudjuk az összes fertőzőanyagot a  
növény felületén elpusztítani. A folyamat 
tulajdonképpen addig tart, amíg a bo-
gyók el nem érik végső méretüket. Ekkor 
a szőlő fejlődése is lassabb fokozatra  
kapcsol. Július második felétől, kiváltképp 
nagyobb esőket követően, elsősorban a 
hónaljhajtások gyors növekedése biztosít 
fogékony felületet a peronoszpóra szá-
mára. Az elmúlt időszakban négy olyan 
esztendő volt (2014, 2016, 2019, 2020), 
amikor nemcsak egy-egy, hanem vala-
mennyi borvidéken amikor az átlagosnál 
csapadékosabban alakult a nyár. Ilyen 
nyarakon a hónaljhajtások fiatal levelei-
nek és a főhajtás idős leveleinek aránya 
az előbbiek javára mozdul el. A fiatal leve-
lek fotoszintetikus aktivitása többszöröse 
az idős levelekének, és  hatékony cukor-
termelésükkel nagyban hozzájárulnak az 
ütemes cukorfelhalmozáshoz. 

2020-ban a Tolnai borvidéken beál-
lított kísérletünkben arra kerestük a vá-
laszt, hogy a szezon végén általánosan 
használt réztartalmú fungicid Soriale® 
készítménnyel kiegészítve milyen mér-
tékben növeli a kései levélperonoszpóra- 
fertőzés elleni védekezés hatékonyságát. 

Az utolsó permetezéstől a kísérlet érté-
keléséig 29 nap telt el, mialatt 90 mm 
csapadék hullott. 

Ennek eredményeképpen a kezeletlen 
kontrollban a fertőzés mértéke 39%-os 
volt. Ekkor a fertőzés gyakorisága ugyan-
itt elérte már a 96%-ot. A Soriale® dózi-
sának növelésével arányosan növekedett 
a kezelések hatékonysága (1. ábra). 

A foszfonátokat tartalmazó Soriale® ki-
váló kiegészítője a kontakt fungicideknek 
a tenyészidőszak során bármikor azok-
ban a helyzetekben, amikor az új növek-
mények peronoszpóra elleni védelmét is 
szükséges biztosítani. Tehát használhat-
juk kontakt fungiciddel tankkeverékben 
a fürtmegnyúlás, virágzás, bogyónöve-
kedés vagy éppen a bogyószíneződés 
időszakában. Ha a fertőzési nyomás in-
dokolja a felszívódó szerek használatát, 
a Soriale® előnyös kombinációs partnere 
a szisztemikus hatóanyagot tartalmazó 
fungicideknek is, hiszen nagy fertőzési 
nyomásnál, erős növekedés mellett je-
lentősen növeli a védekezés biztonságát. 

dr. Hoffmann Péter
dr. Vanó Imre

BASF Hungária Kft.

1. ábra: Kései levélfertőzés elhárítása Soriale® és réztartalmú fungicid 
kombinációjával (Kisparcellás kísérlet, Cabernet franc, Mőcsény, 2020)
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réz-oxiklorid
1,75 l

+ Soriale® 4,0 l

réz-oxiklorid
2,5 l

+ Soriale® 2,8 l

réz-oxiklorid
2,5 l

+ Soriale® 4,0 l

Folpan 80 WG
1,25 kg

39,3
32,5

25,3
21,7

15,6
12,5

8,6
4,1



24
SZŐLŐ
Gombabetegségek elleni védelem

Őszintén a Delan® Pro-ról
Szőlészekkel beszélgettünk
2020 őszén – amíg még lehetőségünk volt rá – végiglátogattuk az ország 
borvidékeit, és szőlész kollégákat kérdeztünk arról, hogy az elmúlt években 
miket tapasztaltak a Delan® Pro használatával kapcsolatban.

Maróti Attila a Mátrai borvidéken ter-
mel 54 hektárnyi szőlőterületen. Családi 
gazdaságában a huszonhatodik szezont 
zárták 2020-ban, a 14 fajta szürete ezút-
tal egészen jól sikerült. A szezon folyamán 
BASF-termékekre alapozott lisztharmat és 

peronoszpóra elleni védekezést alkalmaz-
tak. Az ajánlásnak megfelelően kétszer 
használták a Sercadis®-t, a Delan® Pro-t 
pedig blokkokban permetezték ki. Meg-
előző jelleggel alkalmazva, mire megér-
kezett a csapadék kora nyáron, a szőlő 
levelei és hajtásai gyakorlatilag fel voltak 
töltve a Delan® Pro-val. Így sem levélen, 
sem hajtáson, de még a fürtön sem tudott 
megjelenni a peronoszpóra. A szőlész 
2018 óta használja a Delan® Pro termékün-
ket a területén 100%-os elégedettséggel.

Tóth Dániel a balatonboglári Viticoop 
Kft.-nél látja el a növényvédelmi munká-
latokat mintegy 850 ha szőlőterületen. 
Huszonnégy fajta található meg ezeken a 
területeken, de túlnyomó többsége Irsai 

Olivér, Chardonnay, Királyleányka és Mer-
lot fajták. Három éve használják a terüle-
tükön a Delan® Pro-t, általában virágzás-
kor, teljes területen 2 l/ha dózisban, majd 
a 2020-as évben még egyszer bevetették 

az idősebb szőlőkben, az érzékenyebb 
fajtákon, 2 l/ha dózisban, valamint szep-
tember elején védekeztek újra a fiatal ül-
tetvényekben. Peronoszpóra ellen a szer 
kiválóan vizsgázott. 

Pelsőczi Éva a tokaj-hegyaljai Patrici-
us Borház szőlésze, 67 hektáron gaz-
dálkodnak. Fajtaösszetételben a tipikus 
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Tekintse meg videóinkat még több szőlész-borász kollégával 
az ország minden tájáról! A BASF YouTube-csatornájának 
lejátszási listájához szkennelje be a QR-kódot!

hegyaljai fajtákat termesztik: Furmint, 
Muskotály, Hárslevelű, Zéta és Kövér-
szőlő. A 2020-as évet egészen jónak ér-
tékelik, de növényvédelmi szempontból 
azért ez az év is tartogatott kihívásokat. 
A vegetációs időszak végére kifejezetten 
peronoszpórás év lett a 2020-as, ám a 
Delan® Pro tudatos alkalmazásával a vé-
dekezések során biztosak lehettek ab-
ban, hogy ültetvényeik védve vannak a 
betegséggel szemben. Nem mindig azo-
nos dózissal, de szinte minden perme-
tezési körbe bekerül náluk a Delan® Pro. 
2018 óta folyamatosan alkalmazzák ezt a 
terméket, és eddig minden évben tökéle-
tesen bizonyított.

Tiffán Ede 55 éve van a pályán, hosszú 
idő tapasztalatával, a család 9. generá-
ciójaként vezeti gazdaságát Villányban. 
Ő maga kertészmérnökként végzett, így 
a szőlőtermesztési munkálatokat is fel-

ügyeli. Vallja – és véleményében bizonyá-
ra sokan osztoznak –, hogy egészséges 
bor csak egészséges szőlőből állítható 
elő. A növényvédelem terén mindig ma-
ximalista volt, ezért megjelenése óta kö-
vetkezetesen használja a gazdaságban 
a Delan® Pro-t. Bár 2020-ban a termék- 

hiány miatt csak korlátozott mennyisé-
get tudtak vásárolni, azt a legkritikusabb 
időszakban bevetve az ültetvényben 
sem olajfoltot, sem fertőzött bogyót nem 
találtak a területen.

Frittmann István a Frittmann Testvérek 
Kft. egyik ügyvezetője, szőlőterületeik a 
Kunsági borvidéken, Soltvadkert környé-
kén találhatóak. A fajtaszortiment a tipi-
kus helyi fajtákon alapul, mint a Kadarka, 
Kövidinka, Ezerjó, Sárfehér, de megta-
lálhatóak a klasszikus, népszerű fajták 

is, mint a Chardonnay és a Kékfrankos. 
A Delan® Pro alkalmazásának szerintük 
az egyik nagy előnye, hogy nem alakul 
ki rezisztencia a hatóanyagokkal szem-
ben, így bátran alkalmazható a vegetá-
ciós időszakban több alkalommal is. Erre 
a 2020-as szezonban volt is szükség, hi-
szen valamennyi nedvesség mindig érte 
a leveleket, könnyen elindulhatott volna 
a fertőzés. István személyes tapaszta-
lata, hogy a Delan® Pro-val kezelt szőlő 
levelének tapintása és kinézete is más 
lesz: erősebb, viaszosabb, érezni rajta, 
hogy sokkal ellenállóbb a betegségekkel 
szemben.
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Delan® Pro
A szőlőtermesztés művészeinek

www.defenso.hu  
 BASF Mezőgazdasági megoldások

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! 
II-es forgalmazási kategóriás termék.

• Folyékony, kontakt és felszívódó gombaölő szer
• Védelem a fürtnek és a friss növekménynek egyaránt
• Több ponton hat, így nincs rezisztenciakockázat
• Rugalmas, fertőzéshez igazítható dozírozás (1,8–3,0 l/ha)
• Keresse a BASF Szőlő Prémium csomagban kedvezőbb áron!

Új standard peronoszpóra és feketerothadás ellen

BASF DelanPro press165x235mm.indd   1 2021. 02. 19.   8:57:53
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A sikeres meggyvédelem gerincét soká-
ig csak a virágfertőző monília (Monilinia 
laxa) és a cseresznyelégy (Rhagoletis ce-
rasi) elleni védekezés jelentette.

 „Ha ezt a kettőt megoldjuk, már nagy 
baj nem lehet” – szólt a leegyszerűsítő 
megállapítás. A 2000-es évek közepe óta 
azonban több évjáratban a meggyant-
raknózis (Colletotrichum acutatum) oly-
kor 80–100%-os gazdasági kárt is képes 
volt előidézni. Mégsem új keletű kóroko-
zóról van szó. Lehoczky János már 1957-
ben leírta, mint új fajt hazánkban. Még-
is, jelentősége az utóbbi 10–15 évben 
növekedett meg. Ha csak a legutóbbi két 
évet nézzük, akkor a 2019-es és a 2020-
as év csapadékos májusa, júniusa okán 
is képes volt jelentős károkat előidézni 
üzemi körülmények között.

A kórokozó hazai szakirodalma nem-
zetközi összehasonlításban is kiemel-
kedő, mivel a meggy az almát követően 
a legnagyobb gazdasági jelentőséggel 
bíró gyümölcsfajunk. Napjainkban több 

mint 14 000 hektáron termesztjük. A kór-
okozót tehát egyre jobban megismer-
jük, mégis képes jelentős terméskiesést 
előidézni. Megnövekedett jelentőségé-
hez több tényező együttes fellépése ve-
zethetett. 

Első helyen áll maga a gazdanövény. 
A legtöbb köztermesztésben, széles kör-
ben telepített meggyfajtánk érzékeny a 
kórokozóra. A meggyantraknózis képes 
a meggy levelét, gyümölcsét és gyü-
mölcskocsányát is fertőzni. 

A gépi betakarítás széles körben elter-
jedt a konzervmeggyet előállító gazda-
ságokban. A „rázás” után fönnmaradt, 
összeaszalódott gyümölcsmúmiák mint 
fertőzési forrás menekítik át a következő 
évre a kórokozó inokulumát. 

Sokáig a gyümölcsmúmiákra mint el-
sődleges fertőzési forrásra gondoltunk, és 
az azokon kifejlődő, tál alakú apotéciumok-
ból kiszabaduló aszkospórák tömegére. 
A kórokozó azonban nem csak itt „húz-
za meg magát”. Kimutatható a bokrétás 
termőnyársak virágrügypikkelyeiben és 
a vegetatív rügyekben is. Innen rügyfa-
kadáskor már sporulál, és fertőzi a fiatal 
leveleket. Tehát, mire elérünk a klasszikus 
védekezés fenológiai fázisába, a korai 
zöld gyümölcs stádiumba, akkorra már a 
környezetét telítette a kórokozó. Ahogyan 
kialakul a tartós vízborítás a zöld gyümöl-
csön, és a vízcseppel megérkező konídi-
umot nem fogadja egy hatékony fungicid-

Friss engedélyeztetési hírek: 
ÚJ! Delan® 700 WG már
meggyantraknózis ellen is!



28
CSONTHÉJASOK
Gombabetegségek elleni védelem

rács, a gyümölcs felületén, akkor létrejön 
a fertőzés. Tovább nehezíti a védekezést, 
hogy a meggy gyümölcsének növekedé-
se a gyümölcskötődéstől az érésig fajtától 
függően 60–90 napig tart. A gyümölcsfe-
lület az ún. korai zöld gyümölcs stádium 
(csonthéjképződés) alatt alig növekszik, 
majd ugrásszerűen megindul, ezzel a vé-
dendő felület lekövetése adja fel a leckét 
a növényvédelemnek, miközben a meggy 
az érésre eléri az 5-6 grammos tömeget és 
a 7-8 cm2 gyümölcsfelületet. Csapadékos 
nyarakon ebben az időszakban kell folya-
matos kémiai fedettséget elérnünk úgy, 
hogy kivédjük a fertőzést, de az érés kö-
zeledtével betartjuk az élelmezés-egész-
ségügyi várakozási időket. A meggy- 
antraknózis ellen rendelkezésre álló ha-
tóanyagok köre folyamatosan szűkül. A 
gomba életfolyamataiba több hatáshe-
lyen beavatkozó, kontakt módon ható 
gombaölő szerek kivonása kezdetét vette. 
A felszívódó triazol- és strobilurinmoleku-
lák hatékonysága a kórokozóval szemben 
nagy szórást mutat.

A több hatáshelyű kontakt hatóanya-
gok közül a ditianon már 1967 óta szol-
gálja a növényvédelmet. Ma is széles 
körben használjuk a ditianont az alma- és 
szőlővédelemben, mivel három ponton 
avatkozik be a gombák életfolyamataiba, 
így nagyon alacsony rezisztenciakocká-
zatú készítménynek minősül. Az idei év-
től bővül a meggyben használható gom-
baölőszer-portfóliónk. 

A Delan® 700 WG 0,75 kg/ha dózisát 
zöld gyümölcs stádiumban kétszer java-
soljuk kijuttatni. A ditianon hatóanyag a 
permetlécsepp beszáradását követően 
ún. „tetőcserépszerűen” fedi a gyümöl-
csöt, melynek a növekedését ezáltal vala-
melyest követni képes. Az első kijuttatást 
követően 7–10 nappal ismételjük meg a 
kezelést. Ezáltal a gyümölcsnövekedés 
fertőzés szempontjából kritikus 40–50 
napjából a két Delan® 700-as kezelés-
sel a fertőzési nyomástól függően 14–20  
napot lefedünk. 

dr. Vanó Imre
BASF Hungária Kft.

Technológiai ajánlatunk a meggy
monília és cseresznyelégy
elleni védelméhez

rügy  -
fakadás

nyugalmi 
állapot

fehérbimbós 
állapot

virágzás 
kezdete

virágzás virágzás
vége

gyümölcs-
növekedés

színeződés 
kezdete

érés

Signum® WG
1,0 kg/ha

Delan® WG
0,75 kg/ha

Rafting® WG 0,125–0,3 l/ha

ÚJ!
Meggy-

antraknózis
ellen
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Mennyire vált be eddig
a Dagonis®?
Almatermesztőket 
kérdeztünk
2020 őszén Magyarország északkeleti részébe látogattunk, ahol almater-
mesztő partnerekkel beszélgettünk a 2020-as szezonról, a gazdaságukról 
és arról, hogy mennyire voltak elégedettek a varasodás és lisztharmat ellen 
használható Dagonis® termékünkkel.

Jakab Máté a derecskei Bold Agro Kft. 
növényvédelmi vezetője. 110 hektáron 
foglalkoznak az alma intenzív termeszté-
sével, a teljes területük öntözött, 70 hek-
tárt jéghálóval is védenek. 4000 tonnás 
hűtőházi kapacitással rendelkeznek, ami 
lehetővé teszi számukra a piac folyama-
tos ellátását friss almával. A legnagyobb 
területen Golden fajtát termesztenek, ezt 
követi a Gála, és emellett még hat má-
sik fajta is megtalálható az ültetvényben.  
A varasodás náluk általában a Golden, 
Gála és Braeburn fajtákban jelentkezik 
leginkább, és a fertőzés feltételei a 2020-
as évben is adottak voltak. Ráadásul fagy 
is érte az ültetvényeket, ami az Idared és 
Jonagold fajtákon meg is látszott. A BASF 

palettájáról az összes fungicidet – ezek 
között 2019 óta a Dagonis®-t is - használ-
ják a védekezés során. Általában preven- 
tíven, de volt már rá példa, hogy kuratívan 
is be kellett vetni a szert. Eddig kiválóak  
a tapasztalataik, legnagyobb előnyének 
azt tartják, hogy egy menetben megoldják  
a lisztharmat és a varasodás elleni  
védekezést.

Krakkó László a kölcsei Kölcse Gabo-
na Kft. növényorvosa, 36 hektáron felel 
az intenzív almaültetvények védelméért, 
ebből 28 hektárt jéghálóval is védenek. 
Területükön a Gála, Golden, Red Chief és 
Idared fajták találhatóak meg. A 2020-as 

ALMA
Gombabetegségek elleni védelem
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Tekintse meg videóinkat almatermelő partnereinkkel! 
A BASF YouTube-csatornájának lejátszási listájához 
szkennelje be a QR-kódot!

év sok kihívást hozott, áprilisban még ön-
tözni is kellett a szárazság miatt, és erős 
fagykár is érte a gyümölcsöst. A májusi 
csapadékos és hűvös idő miatt különös 
figyelmet kellett fordítani arra, hogy mikor 
védekeznek. A Dagonis®-t 2018 óta hasz-
nálják, azóta nem volt probléma a varaso-
dással egyszer sem, ez tavaly júniusban is 
látszott. A Dagonis® legnagyobb előnyét 
abban látja, hogy dozírozásban nagyon 
rugalmas, és az SC-formuláció könnyíti 
a felhasználhatóságot. 2020-ban 1 l/ha 
dózisban alkalmazták még az intenzív 
hajtásnövekedés előtt, hogy időben meg-
foghassák a lisztharmat primer tüneteit és 
az egyéb betegségeket.

Fehér Norbert termelésirányítóként dol-
gozik a Csengerker Kft.-nél. A csengeri 
családi vállalkozás 30 éve működik, az 
összesen 100 hektár korszerű, intenzív, 
hálóval fedett területből 70 hektár alma- 
és 30 hektár meggyültetvénnyel rendel-
keznek. Almaültetvényükben az összes 
Magyarországon népszerű fajta megta-
lálható. Norbert szerint, ha egy mező-
gazdásznak minden év különleges, akkor 
a 2020-as duplán az volt. A tavaszi szá-

razság után a csapadékos időjárásban 
nehéz volt megvédeni a gyümölcsöt, el-
sősorban a varasodás ellen kellett nagyon 
figyelniük a védekezés időzítésére. Ebben 
segítségükre volt a Dagonis®, aminek 
köszönhetően nyugodtan várhattak 48 
órát egy-egy csapadékosabb periódus 
után, mielőtt elindultak a permetezés-
sel, így a talajnak is volt ideje felszáradni.  
A 48 órás kuratív hatást kihasználva 2020-
ban pirosbimbós állapotban történtek a 
védekezések, és az eredmény gyakorla-
tilag 100%-os védettség volt. A kétnapos 
késlekedés láthatóan semmi gondot nem 
okozott, és még a lisztharmatot is kiváló-
an kezelte a szer. Számukra a Dagonis® 
legnagyobb előnye a kuratív hatás mellett, 
hogy a termék két hatóanyag gyári kombi-
nációja, ami mindig jobban működik, mint 
ha maguk keverik össze a kiválasztott ha-
tóanyagokat.
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A DAGONIS®-szal már nem 
csak álom a kiváló termés!
Teljes körű megoldás varasodás 
és lisztharmat ellen

• Akár 60 órás kuratív 
 hatékonyság

• Kontaktkiegészítést 
 nem igényel

• Márciustól keresse 
 kedvezményesen 
 az Alma Prémium 
 csomagban! 

A DEFENSO 
a BASF Magyarország
hivatalos szolgáltatása.

www.agro.basf.hu  f BASF Mezőgazdasági megoldások  

A növényvédő szereket 
biztonságosan kell használni. 
Használat előtt mindig olvassa el 
a címkét és a használati útmutatót!
A Dagonis® II-es forgalmi 
kategóriás termék.
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Szőlőtermesztés
okosan!
Költségkalkulátor
a Defenso-n

Egyrészt, hazánk 22 borvidékéről és 
legnagyobb almatermesztő körzetéből 
(nyírségi tájkörzet) valós idejű agrometeo-
rológiai alapadatokat szolgáltat, melyeket –  
a termelők körében már jól ismert – iMetos 
készülékek rögzítenek. Ezzel egyidejűleg 
az alapadatokból származtatott növény-
védelmi modellek folyamatosan kalkulál-
ják az alma és a szőlő gazdaságilag legje-
lentősebb gombabetegségeinek fertőzési 
kockázatát. 

Másrészt, a növényvédelmi szezon 
kezdetétől az aktuális permetezési fordu-
lókat megelőzően fejlesztőmérnökeink és 

értékesítő szaktanácsadóink terepi meg-
figyeléseivel kiegészített szöveges előre-
jelzései, konkrét termékjavaslatai teszik 
naprakésszé és használhatóvá az oldalt 
termelő partnereink számára. Az alma- 
és szőlőkultúrák éves termelési költsé-
gén belül ugyan nem a növényvédelem a 
legtetemesebb, de a kezelési időpontok 
helytelen megválasztásával, a rossz ha-
tóanyag-választással, a nem megfelelő 
gépbeállítással hozammentő szerepét 
nem tudja betölteni.

Az idei évtől egy a szőlőtermesztő-
ket segítő kalkulátorral bővül az oldal.  

A Defenso a BASF Hungária Kft. szőlő- és almatermelőket 
segítő növényvédelmi döntéstámogató rendszere. 
A rendszer két síkon segíti a sikeres termelést. 
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A „szőlőtermesztés költségkalkulátor” egy 
olyan részletes, több gazdaság átlagos 
termelési költségnemeit tartalmazó kal-
kulátor, mely segíti a gazdaságunk ter-
melési költségeinek pontos vezetését.  
A saját gazdaságunk adataival frissítve ki 
tudjuk számolni 1 kg szőlő előállítási árát, 
valamint pontos kimutatást kaphatunk a 
költségek százalékos megoszlásáról az 
adott évben. 

Célunk a kalkulátorral, hogy terme-
lő partnereink akár az egész gazdasá-
guk területére, akár táblaszintre lebontva  

tudják vizsgálni az egyes fajták, művelés-
módok és gépesítési intenzitások közötti 
különbségek hatását a jövedelmezőség-
re, és döntésüket erre alapozhassák.

Három adattípust kell beírnunk. Az 
egyik a gazdaság (vagy csak egy dűlő) 
területe, a másik a megcélzott termés-
mennyiség (vagy a tavalyi szüretelt meny-
nyiség). A harmadik pedig a költségek 
részletes bevitele, amennyiben az eltér az 
előre feltöltött költségektől.     

dr. Vanó Imre
BASF Hungária Kft.

További részleteket a megújult www.defenso.hu oldalon 
a „kalkulátorok” menüpont alatt talál, vagy szkennelje be az 
oldalon található QR-kódot.
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A 2020-as év 
a Neszmélyi 
borvidéken
Országos kitekintés

2020 sok szempontból különleges év volt. A Covid-19 vírus felborította 
a világ rendjét. Járványok jönnek, majd elmúlnak – és közben a klíma 
megállíthatatlanul változik. Utóbbit, mivel hosszú távon változtatja meg 
az életünket, hajlamosak vagyunk háttérbe helyezni – és csak a ma 
problémájával foglalkozni. Pedig Európában 2020 volt a legmelegebb év 
a mérések kezdete óta. 1,6 Celsius-fokkal volt magasabb a kontinensen 
az évi átlaghőmérséklet, mint az 1981-től 2010-ig tartó referencia- 
időszakban. 
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Magyarországon nem volt ennyire „vé-
szes” a helyzet. 2020 a 2000-es évvel 
együtt a hatodik helyre került az 1901-
től kezdődő hőmérsékleti rangsorban. 
A referencia-időszakhoz képest 1,2 °C 
volt a melegedés – az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat mérései alapján. Ezzel 
együtt is elmondható, hogy a tavalyi év a 
szokásosnál jóval melegebb volt, míg a 
csapadék mennyisége átlagosan alakult, 
viszont gyakran szélsőséges időjárási je-
lenségek formájában hullott le. 

Részletesebben – szélsőséges 
konkrétumokkal

A 2020-as tél a harmadik legmelegebb, 
míg a tavasz a harmadik legszárazabb 
lett az 1901-es adatsorok alapján.

A 2020-as év átlagos hőmérsékle-
te csalóka lehet, mert közelít az eddig 
mértekhez, de igen változatosan alakult.  
A tél melegebb volt, tavasziasan enyhe 
és szeles időjárás uralkodott. Február 
elején néhány napig csaknem tíz fokkal 
melegebb volt, mint a sokévi átlag. Drá-
vaszabolcson február 2-án 18,2 fokig 
emelkedett a hőmérséklet, így megdőlt a 
napi melegrekord. 

Március második felében és április 
elején országszerte többször komoly 
fagy fordult elő.

Március 24-én a Dél-Dunántúlon és a 
Dél-Alföldön, sík vidéken is összefüggő 
hóréteg alakult ki. 2020-ban a legna-
gyobb hóvastagságot, 28 centimétert, 
március 25-én a Baranya megyei Máza 
községben mérték. Április első három 
napján is országszerte fagyott, ekkor 
országos napi minimum-hőmérsékleti 
rekordok dőltek meg. Áprilisban a szoká-
sos csapadék kevesebb mint harmada, 
májusban pedig alig több mint fele hul-
lott, a harmadik legszárazabb tavasz volt 

a tavalyi. Az aszály és a fagyos idő jelen-
tős károkat okozott a korán fejlődésnek 
indult gyümölcsösökben. Csak a május 
volt hidegebb a sokévi átlagnál 2020-
ban, csaknem 2 fokkal. 

A nyár csapadékos, meleg, de nem 
túl forró volt, jelentős hőhullám nem is 
fordult elő. 2020-ban a legmagasabb 
hőmérsékletet augusztus 30-án mérték: 
Mezőkovácsházán 37,4 fokot rögzített 
az automata. Országosan június közepe 
és vége, július 17–26., augusztus 3–5. 
és augusztus közepe voltak a legcsapa-
dékosabb időszakok. Jellemzően heves 
zivatargócokból, szélsőséges területi el-
oszlásban érkezett a csapadék.

Az ősz még nyárias idővel indult, de 
szeptember végétől változékonyabbra és 
hűvösebbre fordult az idő. Szeptember 
végén helyenként újra jelentős csapadék 
zúdult le rövid idő alatt, majd októberben 
több mediterrán ciklon is érintette térsé-
günket. A sok csapadék hatására több 
vízfolyáson – a Sajó, a Bódva, a Hernád 
vízrendszerében és az Ipoly folyón is – 
árhullám alakult ki. Október közepén a 
Mátrában már havazott. 

A szokatlanul csapadékos október 
után a 7. legszárazabb november követ-
kezett, mivel a Kárpát-medencére ráü-
lő hidegpárna miatt jellemzően csupán 
ködszitálásból származott némi csapa-
dék. November végén a kelet-európai 
síkságon átvonuló légörvény hidegfront-
ja hozott havat Borsod–Abaúj–Zemplén, 
Heves és Nógrád megye területére, de ez 
nem maradt meg tartósan. 

Az év utolsó hónapját igen enyhe idő-
járás jellemezte, a 7. legenyhébb decem-
ber volt a tavalyi 1901 óta.
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Néhány rekord az elmúlt évből:

•	A legmelegebbet, 37,4 fokot augusztus 
30-án mérték a Békés megyei Mezőko-
vácsházán.

•	A leghidegebbet, -13,2 fokot január 
8-án jelentették szokás szerint a Nóg-
rád megyei Zabarról.

•	A legnagyobb évi csapadékösszeg, 
970 milliméter, a Somogy megyei Vé-
sén keletkezett.

•	Ennek mintegy az ötöde egyetlen na-
pon hullott, ugyanis a legnagyobb napi 
csapadékösszeget, 178 millimétert is 
Vésén mérték, méghozzá július 24-én.

•	A legkevesebb eső, 405 milliméter, a 
Bács–Kiskun megyei Tass községben 
esett 2020-ban.

Egy neszmélyi szőlőültetvény 
2020-as éve

A pontosítás és a szőlőben fellépő káro-
sítók, kórokozók elemzése céljából egy 
készülék adatait elemezzük, és össze-
vetjük az ültetvényben tapasztaltakkal. 
Helyszín: Tata, Látó-hegy
Meteorológiai állomás: BASF iMetos ké-
szüléke
Szőlőterület: 2016-os telepítésű, ernyő 
művelésmódú, 3 m x 0,8 m térállású, fü-
vesített sorközökkel 
Fajták: Irsai Olivér, Királyleányka, Cser-
szegi fűszeres, Sauvignon blanc, Trami-
ni, valamint Hárslevelű

Meteorológiai adatelemzés

Hőmérséklet alakulása Tatán (°C):

Csapadékadatok Tatán (mm):
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A tatai állomás által mért adatok megfe-
lelnek az országos átlagnak. 3 szakaszra 
bontható az év a havi középhőmérsékle-
tek alapján:

1. január–április közötti időszak: 1,95 °C- 
kal melegebb volt az 50 év átlagához 
képest!

2. május–július: 0,9 °C-kal hidegebb volt 
az átlagnál

3. augusztus–december: 1,02 °C-kal me- 
legebb volt az átlagnál

A csapadékot tekintve hasonló a hely-
zet. Az év első felében a csapadékmeny-
nyiség több mint fele hiányzott. Volt olyan 
hónap (április), mikor gyakorlatilag nem 
esett eső – és májusban is csak a hó 
utolsó hetében hullott némi csapadék. 
Júniusban az átlaghoz képest kétszer 
annyi, de ez nem pótolta a tavaszi eső-
ket. A hónapban esett 113 mm-ből júni-
us 10-én hullott 27, majd 14-én 58 mm! 
Ennek jelentős része elfolyási veszteség 
volt a kiszáradt, repedezett talajon. Itt 
érdemes megjegyezni, hogy talajtípustól 
függően 1 mm csapadék 1 cm talajvas-
tagságot áztat be; ez a mennyiség való-
színűleg eljutott a gyökérzónához. Az év 
második felében az augusztus és októ-
ber volt az átlagnál csapadékosabb, a  
többi hónapban kevesebb volt a  
csapadék, és az év kifejezetten száraz 
időszakkal zárult. 

Mi volt mindennek a következ-
ménye  a szőlőnövényre nézve? 

A korai fakadás (március közepe-vége) 
után intenzív növekedés kezdődött, majd 
április elején rendkívüli fagy érkezett: 
a hónap első napján -6 °C volt a mini-
mum-hőmérséklet, április 2-án -2,5 °C, 
és 7-én -0,2 °C-ot mértünk! Azok a fajták,  

melyeknél ekkor már a rügy megduzzadt 
vagy fakadt is, fagykárokat szenvedtek 
– Irsai Olivér, Cserszegi fűszeres–, de 
volt olyan fajta, ahol a fagy hatásait csak 
jóval később érzékeltük. Ehhez kapcso-
lódott egy rendkívüli aszály. A szőlőnek 
ez idő tájt az éves vízigényének 40%-ára 
szüksége van ahhoz, hogy megfelelően 
fejlődjön. Tápanyagfelvétele lecsökkent, 
a fejlődését gátolta a vízhiány, viszont 
a hőmérséklet sürgette, ez stresszálla-
pothoz vezetett; ami ugyan nem volt lát-
ványos, de hatással volt a későbbiekre, 
sőt az idei évre is (rügydifferenciálódás).  
A terület öntözhető (felszín alatti cse-
pegtető öntözőrendszerrel kialakított), 
így a hiányzó vízmennyiséget állandó 
öntözéssel pótoltuk. Összesen 32 ezer 
m3 vizet öntöztünk 2020-ban 23 ha-on 
(ami megfelel 140 mm/ha csapadék-
nak). Az éves öntözővíz-mennyiség 2/3 
részét ebben az időszakban juttattuk ki 
(június-júliusban erre nem volt szükség, 
augusztusban viszont igen). Mivel az át-
laghoz képest egyébként melegebb volt, 
a növény gyorsan regenerálódott, és hir-
telen növekedésnek indult – ami ezt kö-
vetően májusra lelassult – és a virágzás 
már egy átlagosnak tekinthető, június 
eleji időszakban következett be. Ekkorra 
az eső is megérkezett, épp amikor a leg-
kevésbé kívánatos. Egy hosszú, vonta-
tott virágzást követően a fejlődés lelas-
sult, és az érés időszaka már az átlagnak 
megfelelően alakult. Hőhullámok nem 
voltak, a maximumok: júliusban 32,4 °C, 
augusztusban 33,4 °C volt, de éjszaka 
ezeken a napokon is 12–15 °C-ot mér-
tünk. A szüret a megszokott időszakban 
vagy csak 1-2 héttel korábban, augusz-
tus végén – szeptemberben lezajlott, a 
fajták „összeértek”. Az őszi időszakban a 
lomb viszonylag sokáig fent volt, a vesz-
szők kellően beérettek. 
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Kártevők, kórokozók

Év elején meglepő módon jelentősnek 
mondható volt a mezei pocok jelenléte, 
ami egyébként nem lenne probléma, de 
a felszín alatti öntözővezetékek miatt 
gyéríteni kellett őket. A gombabetegsé-
gek közül az év első szakaszában gya-
korlatilag semmi sem okozott problémát. 
A lisztharmat primer infekciója május 22-
én következhetett be. Addig egyszerű-
en nem volt elegendő levél-nedvesség- 
borítottság. Június 26. és szeptember 
26. között ideálisak voltak a feltételek a 
gomba számára, viszont a felfutáshoz 
idő kellett (1. ábra). Az, hogy az adott év 
lisztharmatosnak tekinthető-e, nagyban 
függ attól, hogy a virágzáshoz képest 
mikor és milyen gyakorisággal jelennek 
meg az első aszkospórás tünetek. Mivel 
itt nagyon kevés idő telt el, a gomba nem 
tudott többkörös konídiumos spóratö-
meget árasztani. Ott, ahol nem védekez-
tek, az erősebb tünetek csak nyár köze-
pén-végén jelentkezhettek. 

A peronoszpórának az év elején esé-
lye sem volt. Egészen június elejéig egy-
szerűen nem volt elegendő csapadék-
mennyiség a fertőzés bekövetkeztéhez, 
ráadásul a 2019/2020-as száraz télben 
az oospórák kiszáradhattak. Július- 
augusztusban aztán a fertőzés bekövet-
kezhetett, sőt, az újabb hajtásokon, hó-
naljhajtásokon egész komoly tüneteket 
okozhatott, de a termést nem veszélyez-
tette (2. ábra).

A botritisz megjelenése abszolút mér- 
tékben csapadékfüggő. Ez az a beteg-
ség, ahol a szőlőfajta mellett a műve-
lésmód, fitotechnikai műveletek, táp- 
anyag-ellátottság, talajmunka rendkívüli 
befolyásoló hatással bír, de alapvetően 
a csapadék határozza meg a fertőzés 
erősségét (3. ábra). 

Mindhárom fő gombabetegségről el-
mondható, hogy a vegetáció elején ve-
szélyt nem jelentett a száraz időjárás 
miatt; viszont augusztus-szeptemberre, 
ha nem vigyáztunk, felszaporodhatott a 
fiatal hajtásokon, és a szürkerothadás a 

1. ábra: Lisztharmatfertőzés alakulása

2. ábra: Peronoszpórafertőzés alakulása
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kései, tömött fürtű fajtáknál okozhatott 
problémát. Az ország több pontján fel-
lépő feketerothadás tüneteit a területen 
nem érzékeltük. 

A károsítók közül a már említett me-
zei pocok, a zöld cserebogár és a tarka  
szőlőmoly okozott problémát, de kellő 
odafigyeléssel és megfelelő védekezés-
sel gazdasági kárt nem eredményeztek.

Mi várható 2021-ben?

Ezt most nyilván nehéz megmondani.  
A betegségek szaporítóképletei jelen 
vannak a területen. Mivel őszre a lom-
bon fel is szaporodhattak, mennyiségük 
is elegendő lehet egy komolyabb tavaszi 
fertőzéshez. A tél enyhe és száraz volt, 
bár februárban átlagos csapadékmeny-
nyiség hullott. A leghidegebb -12 °C volt, 
nem tartott huzamosabb ideig. Hogy mi-
lyen lesz 2021, azt a tavaszi időjárás fog-
ja eldönteni. 

dr. Mikóczy Nárcisz
növényorvos, tanácsadó

Felhasznált források: copernicus.eu, met.hu, omsz.hu

3. ábra: Botritiszfertőzés alakulása
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Bemutatkozik
új kollégánk
Észak-Dunántúlon
Vizer Bence vagyok, 29 éves, eredetileg 
pécsi származású. Jelenleg a főváros-
ban lakom. 2019 novemberétől lehetősé-
gem nyílt rá, hogy a BASF Hungária Kft. 
immár országos lefedettségű kertészeti 
csapatát erősítsem az észak-dunántúli 
régióban, illetve a Dél-balatoni borvidé-
ken. Munkaköröm és hivatásom, hogy 
hazánk 22 borvidékéből 11-ben én lás-
sam el növényvédelmi szaktanácsokkal 
a régióban a szőlő- és bortermelő gaz-
dálkodókat, gyümölcstermelő üzemek 
szakirányítóit a cég innovatív technológi-
áit illetően.

Budapestre 2012-ben költöztem, mi-
kor megkezdtem tanulmányaimat a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem budai cam-
pusának Kertészettudományi Karán.  
A kertészmérnöki BSc-képzés után nö-
vényorvos MSc szakon végeztem. A mes-
terképzéssel párhuzamosan 2017 január-
jától 2018 augusztusig a Bayer Hungária 
Kft. ösztöndíjas gyakornokaként dolgoz-
tam a fejlesztési csapat munkatársaként. 
Kutatási területem néhány bioracionális 
inszekticid készítmény hatékonyságának 
vizsgálata, illetve összehasonlítása volt 
konvencionális növényvédelmi technoló-
giákkal alma állókultúrában, szabadföl-
dön, vértetű (Eriosoma lanigerum) fajjal, 
valamint laboratóriumi vizsgálatokban 
közönséges takácsatka (Tetranychus 
urticae) fajjal. A Bayer Crop Science-nél 
eltöltött idő alatt alkalmam volt szántó-
földi kultúrák növényvédelmi fejleszté-
si kísérleteiben is részt venni, valamint 
több területi képviselő kolléga mellett is 

partnerlátogatásokon, illetve rendezvé-
nyek lebonyolításában szerepet vállalni. 
Ezt követően a KITE Zrt. Innovációs Fő-
igazgatósága alatt precíziós gazdálkodá-
si szaktanácsadóként helyezkedtem el. 
Betekintést nyertem a modern mezőgaz-
dasági digitalizációs megoldások rend-
szerébe. Munkám során megtanultam 
otthonosan mozogni egyes térinforma-
tikai szoftverek használatában, valamint 
a különböző programok és munkagép-
kapcsolatok közötti információátvitel,  
illetve parancsok lebonyolításában.

Szüleimnek köszönhetően angol, illet- 
ve német nyelvterületen is éltem, így 
angol és német felsőfokú nyelvtudással 
egyaránt rendelkezem. 9 évig OB1 osz-
tályban vízilabdáztam center posztban. 
Lételemem a sport és a természet, me-
lyek a két szenvedélyem. Rajongok a bo-
rokért, illetve a gasztronómiáért.

Szívügyem a kertészeti kultúrák nö-
vényvédelme és annak komplexitása. 
Célom, hogy minden tudásommal és 
tapasztalatommal támogassam az önök 
munkáját és a sikeres, jövedelmező gaz-
dálkodást.

A mielőbbi személyes találkozás
reményében:

Vizer Bence
Észak-dunántúli régió szőlő és 

gyümölcs értékesítési szaktanácsadó

Kontakt és szisztemikus hatás a Delan® Pro-nak köszönhetően. Kuratív hatásmód és elnyújtott  
hatástartam a Faban® 500 SC Co-Crystal szerkezetéből adódóan. A Dagonis® pedig egyszerre  
véd a lisztharmat és a varasodás ellen, mindezt a lehető legprecízebb kijuttatással!

Döntsön és vásároljon időben! Adja le megrendelését az 5 hektár háromszori  
kezelésére elegendő Alma Prémium ajánlatra kereskedő partnereinknél 2021. március 16.  
és április 30. között!
A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

www.agro.basf.hu  |  www.defenso.hu  |   BASF Mezőgazdasági megoldások

Alma Prémium ajánlat
Teljes körű védelem lisztharmat és varasodás ellen 
almában, jelentős árkedvezménnyel!

Alma Prémium ajánlat: Dagonis® + Delan® Pro + Faban®

Alma Prémium ajánlat:
 Delan® Pro 10 liter
 Dagonis® 4 liter
 Faban® 6 liter

1 csomag = 3x5 hektár

2,0 l Delan® Pro
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Regionális értékesítési vezető                                Krajczár Csaba   | 06-30-992-4438

Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó

Fejér Molnár Dávid  | 06-30-370-7029 / Nádudvary Gábor  | 06-30-330-2348

Komárom–Esztergom és Pest Szerémi Zsolt  | 06-70-383-3864

Győr–Moson–Sopron Mészáros Márk   | 06-30-956-3043

Veszprém Mészáros Márk   | 06-30-956-3043 / Nádudvary Gábor  | 06-30-330-2348

Vas Vajkovics Balázs   | 06-30-528-4822

Szőlő regionális értékesítési szaktanácsadó                 Vizer Bence   | 06-30-495-3824
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Regionális értékesítési vezető                                 Pál Bertalan  | 06-30-952-0646

Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó

Bács–Kiskun Kutszegi László  | 06-30-558-3472 / Vágvölgyi Szabolcs  | 06-30-652-6116

Csongrád–Csanád Repcsin György  | 06-30-999-7931 / Vágvölgyi Szabolcs  | 06-30-652-6116 

Békés Zana József   | 06-30-986-3943 / Csathó Csaba   | 06-30-337-0736

Jász–Nagykun–Szolnok Hárnási András  | 06-30-219-1872

Szőlő és gyümölcs regionális értékesítési vezető                      Imre László | 06-30-951-2831

Szőlő és gyümölcs regionális értékesítési szaktanácsadó       Mérai Imre | 06-30-219-2004
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Regionális értékesítési vezető                                 Ujvári Botond  | 06-30-395-3414

Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó

Zala Berkes Gábor   | 06-30-914-4560

Somogy Berkes Gábor   | 06-30-914-4560 / Tajti Viktor   | 06-30-219-1827

Baranya Holló Vivien  | 06-70-360-1993 / Maros Péter   | 06-30-947-2398

Tolna Maros Péter   | 06-30-947-2398

Szőlő regionális értékesítési szaktanácsadó               Maros Péter   | 06-30-947-2398
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Regionális értékesítési vezető                                Reszkető Tibor   | 06-30-677-9900

Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó

Hajdú–Bihar Gubicskó László   | 06-30-445-8774 / Orosz István  | 06-20-387-1814

Szabolcs–Szatmár–Bereg Bereczki Máté  | 06-30-530-2223

Borsod–Abaúj–Zemplén Baranyi Szabolcs  | 06-30-944-4810

Heves és Nógrád Gecse Renáta  | 06-70-383-3850 / Barna Bence  | 06-30-999-6038

Pest Lakatos Zoltán  | 06-30-483-1839 / Barna Bence  | 06-30-999-6038

Szőlő és gyümölcs regionális értékesítési vezető                      Imre László | 06-30-951-2831

Szőlő regionális értékesítési szaktanácsadó                              Pintér Tamás | 06-30-651-7900

Alma és gyümölcs regionális értékesítési szaktanácsadó        Bereczki Máté | 06-30-530-2223
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