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Szőlőperonoszpóra

A szőlő három legfontosabb gombás betegsége, a 
szőlőlisztharmat, a szőlőperonoszpóra és a szürke-
penész közül a szőlőperonoszpóra talán a legje-
lentősebb. Csapadékos években a szőlő egyik 
legveszélyesebb kórokozójának tartják. 

Megjelenését Európában először 1878-ban 
Franciaországban, Bordeaux környékén figyelték 
meg. Itthon az 1800-as évek végén tűnt föl, elő-
ször a Sopron melletti Meggyesen, és a filoxéra 
által legyengített szőlőkben komoly pusztítást 
végzett. Károsítása nyomán akár teljes lomb- és 
fürtkár is kialakulhat, ezért a peronoszpóra elleni 

A SZŐLŐTŐKÉK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁT SZÁMOS KÓROKOZÓ VESZÉLYEZTETHETI, AZONBAN A TŐ-
KÉK VÉDELMÉNEK ALAPJÁT HÁROM GOMBÁS BETEGSÉG MEGELŐZÉSE ADJA. AZ EGYES SZŐLŐ-
FAJTÁK BETEGSÉG-TOLERÁNCIÁJA NEM EGYFORMA, JÓ FAJTAVÁLASZTÁSSAL JELENTŐSEN CSÖK-
KENTHETJÜK A NÖVÉNYVÉDŐSZER-HASZNÁLATOT ÉS EZZEL A KÖRNYEZETTERHELÉST IS.
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rendszeres védelem nélkül minőségi szőlőter- 
mesztés nem folytatható.

A kórokozó fertőzése nyomán a fiatal levelek 
színén 1-2 cm-es nagyságú, kör alakú sárgászöld 
foltok alakulnak ki, amelyek áteső fényben áttet-
szőek, olajos kinézetűek. A levelek fonákán fehér 
színű kivirágzás jelenik meg, amely a gomba 
sporangiumtartó telepe. A foltokban a levélszövet 
gyorsan megbarnul, elszárad. Az idősebb leve-
leken a sárgászöld foltok kisebbek, erek által ha-
tároltak, szögletesek. Fehér penészgyep szintén 
található a fonákon. A foltok elhalása után a levél 
mozaikos. Súlyos fertőzés esetén a levélzet lehullik. 

A jellegzetes penészgyep virágokat, fiatal bo-
gyókat, sőt egész fürtöket is beboríthat. A kb. bor-
só nagyságban fertőződött bogyók lilásbarnára 
színeződnek és összetöppednek. Száraz időben 
lehullanak, csapadékos időben pedig rothadni 
kezdenek.

A kórokozó az ősszel lehullott, beteg leve-
lekben és az összetöppedt bogyókban telel át 
kitartóspórákkal, az ún. oospórákkal, amelyek 
a talajban több évig is életképesek maradnak. 
Tavasszal megfelelő hőmérséklet és csapadék 
hatására az oospórák csírázni kezdenek és az 
ivartalan szaporodás során képződő rajzóspórák 
az esőcseppekkel felverődve a növényekre a lég-
zőnyílásokon keresztül megfertőzik a szőlőtőkék 
alsó, fiatal leveleit.

Megelőzés céljából a szőlősorokat lehetőleg 
szélirányba telepítsük, hogy a szél csökkentse a 
páratartalmat, és ezáltal a gombás fertőzéseknek 
kedvező mikroklíma kialakulását. Kerüljük a kö-
dös, mélyfekvésű területeket. A növényi marad-
ványokat semmisítsük meg, hogy ne tudjon a 
gomba azokon áttelelni.

A szőlőtőkék alját tartsuk gyommentesen, 
mert az is párás mikroklímát okozhat, ami ked-
vez a fertőzéseknek. A szüret utáni rezes lemosó 
permetezés elengedhetetlen a következő évi fer-
tőzések csökkentése érdekében. Telepítsünk ke-
vésbé fogékony szőlőfajtákat (pl. Zalagyöngye).

Azokban a kertekben, ahol a kórokozó évente 
fertőz, kihajtás után, májustól kezdve rendsze-
resen védekezzünk megelőző jelleggel,10-14 
napos időközökkel. A permetezéseket akkor kell 
megkezdeni, amikor az első olajfoltok látható-
vá válnak a levelek színén, de legkésőbb akkor, 
amikor a fonákon a jellegzetes sporangiumtartó 
gyep megjelenik.  A fürtvirágzat kialakulása és a 
fürtzáródás közötti időszakban, amikor a fertőzési 
nyomás a legnagyobb, felszívódó készítménnyel 
kombináljuk az olcsóbb kontakt készítményeket. A 
nyár közepétől a réztartalmú készítményeket azért 
helyezzük előtérbe, mert a hosszabb hatástartam 
mellett kedvező élettani hatást biztosítanak.

Alkalmazható készítmények: Acrobat MZ WG, 
Altima, Amaline Flow, Astra Rézoxiklorid, Bor-
dói por, Bordóilé Neo SC, Bravo 500, Cabrio Top, 
Champion WG, Cuprofix 30 DG, Cuprosan 50 
WP, Delan 700 WG, Delan Pro, Dithane M-45,  
Dithane DG Neo-Tec, Forum R, Funguran-OH 50 
WP, Kocide 2000, Lieto, Melody Compact 49 WG, 
Miltox Speciál Extra WP, Montaflow, Neoram 37,5 
WG, Nordox 75 WG, Polyram DF, Quadris, Rézkén 
650 SC, Rézoxiklorid 50 WP, Ridomil Gold MZ 68 
WG, Ridomil Gold Plus 42,5 WP, Vegesol R, Vege-
sol  eReS, Vektafid R, Vitra Rézhidroxid, Vondozeb 
Plus, Valis M.

A szőlőperonoszpóra jellegzetes tünete a levél fonákán a 
sporangiumtartó gyep 
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Szőlőlisztharmat

A szőlőlisztharmat a szőlő egyik legjelentősebb 
járványt is okozó betegsége. Szinte minden évben 
az egész országban kárt okoz. Főként fürtkárosítá-
sa jelentős, ami a fogékony fajtákon gyakran a 80-
100 százalékot is eléri.

A lisztharmat a szőlő legrégebben ismert 
betegsége. Legvalószínűbb, hogy hazánkba 
Észak-Amerikából hurcolták be a kórokozót fertő-
zött vesszőkkel már 1853 táján, de jelentősebb 
kártételét csak 1893-ban a Kecskemét környéki 
szőlőkben figyelték meg.

A kórokozó fertőzése következtében az egyes 
fiatal hajtásokon már májusban szürkésfehér 
lisztes bevonat keletkezik. Az ezeken fejlődő le-
velek és virágbimbók törékenyek, torzultan nö-
vekednek. A betegségre jellemző szürkésfehér 
lisztes bevonat a levelek színét és a fonákát is 
beboríthatja, selymes tapintású, könnyen ledör-
zsölhető a növény felületéről. A szövedék alatt 
a levél bőrszövete enyhén parásodik. Ebben a 
szövedékben jelennek meg a kezdetben sárgás, 
majd fekete ivaros alakok, a kleisztotéciumok.  
A súlyosan károsodott fiatal levél pöndörödik, 
kiszárad, lehullik.

A legsúlyosabb kárt a bogyók fertőzésével 
okozza a lisztharmat. A fertőzött bogyók tovább-
fejlődnek, de mivel a gombafonalak elpusztították 
a bőrszövetüket, később fölrepednek, és az ún. 
„sérves” bogyók jönnek létre. Az ilyen bogyók el-
rothadnak vagy teljesen kiszáradnak.  

A fertőzött hajtások felületén nyár végére lilás-
szürke foltok jelennek meg, amelyek a megfáso-
dás után barnáslila színűvé válnak.  

A kórokozónak kétféle telelési formája ismert: 
gombafonalakkal (hifákkal) a fertőzött rügyekben, 
vagy ivaros termőtestekkel (klesztotéciumokkal) 
a vesszők, illetve az idős fás részek felületén.  
A klesztotéciumok a vegetáció második felében, 
augusztus-szeptemberben képződnek tömege-
sen a leveleken.

A szőlőlisztharmat korai megjelenésére akkor 
lehet számítani, ha az előző évben erős liszthar-
matkár fordult elő a szőlőtőkéken. Ilyen esetben 
a következő évben már kisleveles állapotban, áp-
rilis végén-május elején permetezni kell. Átlagos 
években az első lisztharmat elleni permetezést 
általában 20-25 cm hajtásállapotban kell elvé-
gezni, ami egybeesik a peronoszpóra elleni első 
permetezéssel. 

Szüret után végezzük el a lemosó kezelést (pl. 
Nevikén Extrával) az ivaros termőtestek számának 
csökkentése érdekében. Fontos a fertőzött levelek 
összegyűjtése és megsemmisítése. Metszéskor a 
laza, gyorsan leszáradó tőkeforma kialakítása cél-
ravezető. A metszés alkalmával a foltos vesszőket 
távolítsuk el. 

A szőlőlisztharmat fürtkárosítása 
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A szőlőlisztharmat ellen teljesen ellenálló 
európai származású szőlőfajta jelenleg nincs, 
sőt a leggyakrabban ültetett fajták egy része 
(pl. Kadarka, Kékfrankos, Hárslevelű, Leányka, 
Rizlingszilváni) kifejezetten fogékony a kóroko-
zóra. Ezért csak a rendelkezésre álló viszonylag 
ellenálló (Medina, Bianka, Viktória gyöngye) 
vagy közepesen fogékony (Cabernet sauvignon, 
Zweigelt, Zala gyöngye) szőlőfajták telepíté-
sével tudjuk csökkenteni a súlyos fertőzések 
kialakulását, illetve az ezzel járó jelentős ter-
méskiesést.

Alkalmazható készítmények: Agrokén, Bor-
dóilé+Kén Neo SC, Bumper 25 EC, Cabrio Top, 
Cosavet DF, Cyflamid, Dynali, Eurokén 2000 80 
WG, Falcon 460 EC, Folicur Solo, Karathane Star, 
Kumulus S, Luna Privilege, Microthiol Special, 
Nevikén, Nevikén Extra, Quadris, Rally Q SC, 
Rézkén 650 SC, Systhane 20 EW, Thiovit Jet, 
Topas 100 EC, Topsin-M 70 WDG, Vegesol eReS, 
Vegesol R, Vektafid R, Vivando.

A szőlő szürkerothadása

A szőlő szürkerothadása a szőlőben rendszeresen 
bekövetkezik, de a kártétel mértéke évente is na-
gyon eltérő lehet, elsősorban az időjárási tényezők 
befolyásolják. Meleg, csapadékos időben súlyos 
termésveszteség alakulhat ki, ilyen esetekben 
pl. az éredő fürtök 50-60 százaléka is megbete-
gedhet. A betegségre jellemző, hogy a kórokozó 
minden kertben jelen van, mivel elhalt növényi 
részekből táplálkozik. Általában sebeken át fertőz 
(vihar, jégverés, gombák, rovarok által okozott 
sebzések), de a gomba a kocsánykorona-nyilasain 
keresztül is bejuthat a bogyókba. Emiatt nagyon 
fontos a szőlőtőkék eredményes megvédése a 
szőlőmolyoktól és a lisztharmattól.

A betegség következtében a fertőzött virágzat 
és a fürtrészek barnulnak és elszáradnak. Csapa-
dékos, párás időjárásban a leveleken egy főértől 
kiindulva, gyorsan növekvő, szabálytalan nek-
rotikus foltok jelennek meg. A fertőzött bogyók 
a még éretlen fürtökön már július végén kávé-
barnára színeződnek, majd felületükön megje-
lenik a szürkés konidiumtartó gyep is, ez az ún. 
savanyú rothadás. A megbetegedett részeken 
szürke, „porzó” konídiumtartó gyep keletkezik.  
A zsendülő, éredő fürtök károsítása a leggyako-
ribb, a betegség az érés kezdetén a még alacsony 
cukorfokú bogyók teljes rothadását okozhatja 
esős, párás időjárásban.   

Általában a tömött fürtű, vékony héjú fajtákat 
(pl. Olaszrizling, Szürkebarát, Leányka) támadja 
meg a botrítisz. Ha a fertőzés az érett bogyót éri, 
és utána kedvező meleg idő következik, a rotha-
dás „nemesrothadásba” megy át, amit aszúsodás-
nak is nevezünk. A védekezést már a virágzás előtt 
meg kell kezdeni, és folytatni kell a virágzáskor, 
majd fürtzáródás előtt és az érés kezdetén is. 

Gyakran az elpusztult egyéves vesszőkön te-
lel át, amelyeknek a kérgén tavasszal kerek és 
hosszúkás termőtestek jelennek meg. Tavasszal, 
csapadékos időben az itt képződött konídiumok A szőlőlisztharmat ivaros áttelelő képlete a kleisztotécium 
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a virágrügyeket fertőzik, illetve a későbbiekben 
továbbterjesztik a betegséget. 

A védekezésben nagyon fontos a sebzést 
okozó állati kártevők (szőlőmolyok), főleg a nyá-
ri nemzedékek és a lisztharmat elleni védelem. 
Az időjárás okozta sebzéseket mérsékelhetjük a 
szőlősorok szellőssé, gyommentessé tételével, 
a harmonikus tápanyag-utánpótlással.

Alkalmazható készítmények: Altima, Botec-
tor, Cabrio Top, Cantus, Chorus 50 WG, Folicur 
Solo, Orius 20 EW, Quadris, Polyversum, Prolec-
tus, Pyrus 400 SC, Qualy, Scala, Switch 62,5 WG, 
Tebucor, Teldor 500 SC, Topsin M 70 WDG.

A szőlő szürkerothadása általában a tömött fürtű, vékony héjú 
fajtákat támadja meg 

A szőlő fomopsziszos betegsége 

Télen a vesszők és a többéves részek kérgén 
szürkés színű foltok jelennek meg, amelyek-
ben kb. 0,5-2 mm-es apró, fekete szaporí-
tóképletek, az ún. piknídiumok képződnek.  
A beteg vesszők gyengébben fejlődnek, és 
ha a folt körbeéri őket, elpusztulnak. A fertő-
zött kéreg környékén lévő rügyek nem hajta-
nak ki, ezért a szőlőtőkék lekopaszodhatnak.  
A fertőzés következtében az alsó leveleken sok 
apró fekete, sárgás udvarú folt jelenik meg.  
A legnagyobb veszélyt azonban a hajtások 
felületén kialakuló fekete, megnyúlt foltok je-
lentik, amelyek a hajtások pusztulását is okoz-
hatják, ha körbeveszik azokat. 
A gomba a micéliummal teljesen átszőtt és 
ettől kifehéredett kéregrészekben telel át. 
A betegség ellen a téli metszés alkalmával a 
beteg vesszőket az egészséges farészig vág-
juk vissza. Ha a betegség régóta jelen van az 
állományban, de nem védekeztünk ellene, 
vagy esetleg a védekezés nem volt eléggé 
hatásos, érdemes megújítani a szőlőtőkéket. 
A nagyobb felületek lezárása sebkezelő anyag-
gal is fontos teendő. Csökkenti a fertőzés le-
hetőségét, ha szüret után réztartalmú szereket 
használunk.

A szőlő fomopsziszos betegsége fütrön

és fiatal hajtáson 
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Tudta?

A szőlőperonoszpóra tünetei gyakran összetéveszthetők a szőlőgubacsatka fertőzés tüneteivel, mert 
az utóbbi is fehér szöszösödést okoz a levelek fonákán, azonban a gubacsatka-fertőzés esetén a levél 
színe kidomborodik. A lisztharmatos fiatal levelek fonákán is megjelenik a jellegzetes lisztes gom-
babevonat, azonban a lisztharmatos levelek kanalasodnak, behajlanak.

A szőlőgubacsatka tünete a levél színén (balra) és a levél fonákán (jobbra)


