
20

NÖVÉNYORVOS A SZŐLŐSKERTBEN

A szüret után is fontos a növényvédelem
AZ UTÓBBI ÉVEK ENYHE TÉLI IDŐJÁRÁSA, ÉS A TENYÉSZIDŐSZAK SORÁN SZINTE SZABÁLYOSAN 
VÁLTAKOZÓ ESŐS ÉS MELEG IDŐSZAKOK MINDEN ÉVBEN KOMOLY FELADAT ELÉ ÁLLÍTJÁK A SZŐ-
LŐTERMESZTŐKET, AKIK ARRA KERESIK A VÁLASZT, HOGY MILYEN FERTŐZÉSEK, KÁRTÉTELEK VÁR-
HATÓK ÉS MILYEN KEZELÉSEKKEL LEHET KIVÉDENI AZOKAT?

DR. KOLEVA ROSZICA

A gyakorlatban a növényvédelmi munká-
kat zömmel a szőlő szürete előtt, vagyis a 

tenyész időszak alatt végzik. Ugyanakkor a sző-
lőtőkék állapota általában lombhullásig teremt 
kedvező feltételeket a károsítók további terjedé-
sére, még akkor is, ha az év során a védekezések 
hatása kielégítő volt. Tehát a károsítók késő őszig 
továbbgyengítik a szőlőnövényeket, és ezért ha-
tással lesznek a hajtások normális beérésére, a 
rügydifferenciálódásra, összességében a követ-
kező évi termés mennyiségére, minőségére is.

A tenyészidőszakban fellépő károsítók túlnyo-
mó része a szőlő különböző részein vagy közvet-
len környezetében (tőkefejen, kéregrepedések, 
rügypikkelyek között, lehullott lombban stb.) te-
lel át. Ezeknek az áttelelő alakoknak, illetve a sza-
porítóképleteknek a gyérítésével, eltávolításával 
hatásosan csökkenteni tudjuk a következő évben 
kialakuló kezdeti fertőzések mértékét. 

A kórokozók áttelelését megakadályozhatjuk 
a fertőzött növényi részek (pl. levelek, fürtma-
radványok) összegyűjtésével és elégetésével 
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(aláforgatásával), de hatásos a lombozat és a 
fás részek vegyszeres kezelése is. Táblázatban 
ismertetjük a betegségek telelési helyét és a 
lehetséges megelőző intézkedéseket, utóbbiak 
közt magától értetődő a fertőzött részek eltávo-

lítása és megsemmisítése, az minden betegség 
esetében ajánlott.

A fertőzött levelek megsemmisítése főleg a 
szőlőorbánc és a feketerothadás ellen ajánlott, de 
ezzel az eljárással mérsékelhetjük a lisztharmat, a 
peronoszpóra és a fakórothadás áttelelési esélyeit 
is. Ha a tenyészidőben számottevő volt a liszthar-
mat-fertőzöttség a leveleken, a nyugalmi időszak 
elején elvégzett lemosó permetezéssel (pl. Nevikén, 
Nevikén Extra) az ivaros szaporítóképletek, az ún. 
kaz motéciumok száma jelentősen csökkenthető, 

mert a kezelés hatására a még éretlen termőtestek 
összeszáradnak és elpusztulnak, újak pedig már 
nem képződnek. 

Bár a szőlőtermesztés egyik sokat vitatott kér-
dése, hogy szükség van-e a lemosó permetezésre, 

például a tőkeelhalást okozó gombás megbetege-
dések ellen, valamint kifejezetten erős atkafertő-
zöttség esetén is (amely a fakadást is gátolja) - ez az 
egyik hatásos növényvédelmi beavatkozás. A piros 
gyümölcsfa-takácsatka és az amerikai szőlőkabóca 
áttelelő téli tojásai ellen — elsősorban azok gyéríté-
sére — is használhatunk olajos lemosószereket (pl. 
Agrokén, Nevikén).

A szőlő nyugalmi időszakában a következő III. 
kategóriás (szabad forgalmú) készítményekkel vé-
gezhetünk lemosó permetezést.

– Lisztharmat, pajzstetvek, atkák (gyérítése) ellen 
Agrokén (250-500 ml szer 10 l vízhez); Nevikén (250-
500 ml szer 10 l vízhez); Nevikén Extra (250-500 ml 
szer 10 l vízhez).

– Baktériumos, gombás eredetű betegségek el-
len, atkák, pajzstetvek gyérítésére (gyapjas fejlődési 
állapotig): Olajos Rézkén (400 ml szer 10 l vízhez). 

– Gombabetegségek (pl. peronoszpóra, orbánc, 
lisztharmat) ellen megelőző védelemre: Bordóilé+-
Kén Neo SC (40-50 ml szer 10 l vízhez). Ez a készít-
mény hatásos a lehullott levelekben telelő liszthar-
mat-szaporítóképletek ellen, de a lehullott lombot is 
kezelhetjük vele.    

Szőlőlisztharmat levéltünete, a kis képen pedig ivaros 
termőteste

Feketerothadás



22

NÖVÉNYORVOS A SZŐLŐSKERTBEN

– Gombabetegségek (pl. peronoszpóra, orbánc) 
ellen megelőző védelemre: Funguran-OH 50 WP 
(20-30 ml szer 10 l vízhez); Cuproxat FW (35-40 ml 
szer 10 l vízhez).

Az őszi lemosó permetezést 50-60%-os 
lombhullás idején, szélcsendes, száraz napokon, 
áztatásszerűen végezzük el, és a fás részeket is 
egyenletesen vonjuk be a permetlével. Az őszi 
lemosó permetezés nem helyettesíti, csak kiegé-
szíti a tavaszi időszakban esedékes, „klasszikus” 
lemosó permetezést. Szőlő eutípás betegsége

A lehullott, beteg növényi részek összegyűjtésével, megsemmisítésével, ill. a lemosó permetezéssel 
gyéríthető gombás betegségek 

A betegség neve Károsított növényi rész Fertőzési források
(Hol telel?)

Megelőző védekezési lehetőségek
a nyugalmi időszakban

Szőlőorbánc levelek, néha fürtvirágzat lehullott levelek a lehullott lomb kezelése 
réztartalmú szerrel

Feketerothadás szőlő minden zöld része lehullott levelek, bogyók, 
hajtások

a fertőzött levelek, bogyók 
összegyűjtése és elégetése, talajba 

forgatása vagy fertőtlenítése

Fakórothadás bogyó, ritkábban hajtások, 
levelek, fás részek

vesszők, elszáradt fürtök 
bogyói, talaj

a beteg növényi részek eltávolítása és 
megsemmisítése

Szőlőperonoszpóra levél, virágzat, fürt
lehullott levelek, 

talaj
a lehullott lomb kezelése réztartalmú 

szerrel; 
ellenálló fajták, szellős lombkorona 

Szőlőlisztharmat* szőlő minden zöld része rügypikkelyek alatt*,
beteg levelek, fás részek

a lombozat kezelése poliszulfidkén 
tartalmú készítménnyel (pl. Nevikén) 

a szüret után, lombhullás előtti 
időszakban a még éretlen ivaros 

termőtestek, kazmotéciumok 
elpusztítására;

ellenálló fajták telepítése (Nero, Bianca, 
Csillám, Medina, Viktória gyöngye) 

Szőlőfenésedés szőlő minden zöld része vesszők, bogyók rezes lemosó permetezés

A fás részek 
betegségei
(Eutypa lata, 
Stereum hirsutum,
Phomopsis viticola 
stb.)

főleg az idősebb, fás részek fás részek, levágott 
nyesedék, lehullott levelek

a metszési sebek lezárása sebkezelő 
anyaggal; 

lombhullás után a fás részek 
áztatásszerű lemosása 

rézkészítménnyel;
a fertőzött nyesedék elégetése; 

lombtrágyázás a tenyészidőszakban a 
kondíció javítása céljából

* a rügypikkelyek alatt áttelelő gombamicélium ellen a lemosó permetezés hatástalan


