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Elhanyagolt szőlők betegsége
AZ ARANYSZÍNŰ SÁRGASÁGOT OKOZÓ GRAPEVINE FLAVESCENCE DORÉE (FD) 
FITOPLAZMA JELENLEG A SZŐLŐ EGYIK LEGVESZÉLYESEBB KÓROKOZÓJA. A FER-
TŐZÉS KÖVETKEZTÉBEN A SZŐLŐTŐKÉK TERMÉSHOZAMA CSÖKKEN, EMELLETT A 
BETEGSÉG GYORS TERJEDÉSE MIATT A BETEG SZŐLŐTŐKÉK SZÁMA ÉVENTE MEG-
TÍZSZEREZŐDHET.

A betegség ellen jelenleg nem áll ren-
delkezésre kémiai eljárás, terjedése 

azonban megakadályozható a fő vektora, 
az amerikai szőlőkabóca elleni megfelelő 
védekezéssel. Az aranyszínű sárgaság fi-
toplazmát terjesztő amerikai szőlőkabóca 
2006-ban jelent meg először hazánkban, 
azóta néhány megye kivételével akadály-
talanul elterjedt országszerte. 

A betegség tünetei, terjedése

A beteg szőlőtőkék már tavasszal gyengéb-
ben fejlődnek. A betegség első tünetei késői 
rügyfakadás formájában jelennek meg, a jel-
legzetes levéltünetek csak a nyár közepe-vé-
ge felé alakulnak ki. A levelek a fonák felé 
sodródnak, kanalasodnak és háromszög 
alakúak (1. kép). A levéllemezük papírsze-

rűen megkeményedik. A fertőzött hajtások 
jellegzetesen csüngenek, szomorúfűzre em-
lékeztetnek. A fehér szőlőfajtáknál a levél-
lemez sárgulása, a kék bogyójú fajtáknál 
vörösödése figyelhető meg. 

Az európai szőlőfajták szinte mindegyike 
nagyon fogékony a betegségre, különösen 
érzékeny a Chardonnay fehér borszőlőfaj-
ta, de a Cabernet sauvignon, a Sauvignon 
blanc, a Pinot noir és az Olasz rizling fajták 
is ide sorolhatóak. A kórokozó az amerikai 
alanyfajtákat többnyire tünetmentesen fertőzi. 

A betegség terjedhet a fertőzött szapo-
rítóanyaggal de a további terjesztésében 
jelentős szerepet játszik fő vektora, az ame-
rikai szőlőkabóca jelenléte is a szőlőtőké-
ken. A kabóca táplálkozva terjeszti a beteg-
séget: a testében felszaporodó fitoplazma 
a szívogatás során kerül át az egészséges 
szőlőnövényekbe.

Az amerikai szőlőkabóca életmódja

Az amerikai szőlőkabóca egynemzedékes, 
Európában kizárólag a szőlőn táplálkozó 
(egygazdás) faj. Tojásként telel át a szőlő 
kétéves fás részeken, főleg a cser foszló 
kérge alatt. Öt lárvastádiuma van. A kifej-
lett kabócák az időjárástól függően július 
elejétől-közepétől jelennek meg és akár a 
fagyokig is megfigyelhetők a szőlőtőkéken. 
A kabóca 4-6 mm hosszú, a szőlő levélfo-
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nákán szívogat. Sárga ragadós lappal jól 
csapdázható (2. kép).

A lárvák is terjesztik az aranyszínű sárga-
ság betegséget, például a fertőzött szőlőtő-
kéken a fiatal L

1
-L

2
-es lárvák táplálkozásuk 

során már képesek felvenni és továbbadni 
a fitoplazmát. Ezért azokban a szőlősker-
tekben, ahol már kimutatták az amerikai 
szőlőkabóca jelenlétét, a nagyobb fertőzési 
veszély miatt feltétlenül védekezzünk rovar-
ölő szerrel a lárvák ellen is, a szőlőmolyok 
elleni védekezéssel egyidejűleg. 

Az eddigi tapasztalatok alapján a rend-
szeres növényvédelemben részesített sző-
lőkben az amerikai szőlőkabóca kisebb 
mértékben szaporodik fel. 

Készítmény
(hatóanyag)

Hatásmód Károsító
Dózis

(g/10 l víz,
ml/10 l víz)

For-
galmi 
kate-
gória

M.v.i.
(nap)

É.v.i.
(nap)

KÖRNYEZETBARÁT KÉSZÍTMÉNYEK

Laser
(spinozad)

kontakt 
és gyomorméreg

amerikai 
szőlőkabóca

4 ml II. 0 15

PIRETROID KÉSZÍTMÉNYEK

Decis Mega
(deltametrin) 

kontakt 
és gyomorméreg

amerikai 
szőlőkabóca

1,5 ml II. 0 7

Fendona 10 EC
(alfametrin)

kontakt 
és gyomorméreg

amerikai 
szőlőkabóca

1 ml II.* 0 7

Karate Zeon 
5 CS
(lambda cihalotrin)

kontakt 
és gyomorméreg

amerikai 
szőlőkabóca

2,5 ml III. 0 3

Bulldock 25 EC
(béta-ciflutrin)

kontakt 
és gyomorméreg

szőlőmolyok, 
kabócák

5 ml II. 0 14

EGYÉB KÉSZÍTMÉNYEK

Luzindo
(klorantraniliprol +
tiametoxam)

felszívódó amerikai szőlő-
kabóca, ameri-
kai lepkekabóca

2-2,5 g II. 0 30

Az amerikai szőlőkabóca elleni készítmények 

*-25 ml-es, illetve ennél kisebb kiszerelésben III. forgalmi kategória
**-180 g-os, illetve ennél kisebb kiszerelésben III. forgalmi kategória


