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A szőlő molykártevőinek kedvezett a 2019-20-as 
tél, nem voltak szélsőséges hidegek, sem nagy hő-
ingadozás a nappalok és az éjszakák között. Egy 
ilyen enyhe tél nem állít komoly akadályt az átte-
lelés elé, és előfordulhat (nem csak szőlőben), hogy 
a kora tavaszi időszaktól komoly kártevőnyomás-
sal kell szembenéznünk. A vegetáció második fe-
lében megjelennek a molykártevők, 
amelyek nemcsak közvetlen, de 
közvetett kártételükkel is jelentős 
problémát okoznak. A klímaváltozás 
hatására ezek a kártevők általánosan 
elterjedtek a magyarországi szőlők-
ben, és bizonyos évjáratokban ott, ahol elmaradt a 
védekezés nagyon súlyos károkat tudott okozni. A 
két legjelentősebb faj, ami nálunk előfordul a tarka 
és a nyerges szőlőmoly. Sok a hasonlóság a két 
faj életmódja között. A tarka molynak átlagos év-
ben három nemzedéke, míg a nyerges molynak két 
nemzedéke alakulhat ki. A rajzást feromoncsapdák 
segítségével könnyedén lekövethetjük, és így szük-
ség esetén a megfelelő időpontban beavatkozha-
tunk. 
A szőlőmolyok elleni védekezés több perme-
tezésből áll. A rajzás megfigyelése és a véde-
kezés időzítése létfontosságú. 
A molyok elsősorban a szőlő termését támadják 
meg, bár az időjárás változásával megjelenhet-
nek egyéb növényi részeket támadó kártevők is. 
Tojásaikat a fiatal, zöld szőlőbogyón helyezik el. A 
tojásból kikelő lárvák a szőlőbogyó felületén csak 
rövid ideig mozognak, majd a bogyókba rágják ma-
gukat, amelyeket csak akkor hagynak el, ha már 
azt kiodvasították. Ezután szövedékkel egy újabb 
bogyót húznak magukhoz és abban folytatják a 
táplálkozást. Kifejlődésükig 3-5 bogyót károsíta-
nak. Nem az általuk okozott táplálkozásból adódó 

veszteség miatt fontosak, hanem az okozott seb-
zésen keresztül a szürkepenésznek is utat nyitnak. 
Az első nemzedék elleni védekezés hatékonysága 
meghatározza az elkövetkezendő nemzedékek 
egyedszámát. Ha molyveszélyes területen talál-
ható a szőlőnk, érdemes ragacslapos csapdák se-
gítségével figyelni a molyrajzást, és az első jelen-

tős csapdázást követő 4-5 napon 
érdemes elkezdeni a védekezést. A 
rajzás elhúzódhat, ezért érdemes a 
védekezéseket megismételni.
Ha elsősorban molykártevők ellen 
szeretnénk védekezni, az Affirm 

ideális készítmény. Az Affirm a hernyókra gyo-
morméregként hat. A hatóanyag felvétele után 
gyorsan leáll a táplálkozás, és ezután rövid idővel el 
is pusztulnak az egyedek. Az Affirm hatóanyagából 
nagyon kevés is elegendő a hatáskifejtéshez, és 
már a lárvák tojásból történő kirágásakor is meg-
kaphatják a letális dózist.

A rovarölő szerek alkalmazásakor figyeljünk oda a 
méhek, és egyéb beporzásért felelős fajok jelen-
létére. Ne kezeljünk, ha előfordulnak a területen 
beporzó rovarok is. A felelőségteljes védekezés 
biztosítja a hosszú távú fenntarthatóságot, és 
csökkenti a környezeti terhelést.
A tudatos és megalapozottan elvégzett védekezés 
komoly fejfájástól kímélhet meg minket.

A szőlő molykártevőire a 2020-as 
évben oda kell majd figyelni


