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NÖVÉNYORVOS A SZŐLŐSKERTBEN

Tavaszi lemosó permetezés
A NYUGALMI IDŐSZAK VÉGEN, A SZŐLŐ TÉLI METSZÉSÉT KÖVETŐEN ELVÉGZETT LEMOSÓ PERMETEZÉSSEL 
SOK FONTOS SZŐLŐKARÓSÍTÓ TAVASZI KÁRTÉTELÉT, ELSŐDLEGES FERTŐZÉSÉT AKADÁLYOZHATJUK MEG. 
PÉLDÁUL A SZŐLŐLISZTHARMAT KÓROKOZÓJA MICÉLIUMMAL A RÜGYEKBEN ÉS IVAROS TERMŐTESTEK-
KEL A TŐKE FÁS RÉSZEIN, TÖRZSÖN, KORDONKAROKON MEGTAPADVA TELEL ÁT. ITTHON AZ IVAROS TER-
MŐTESTEKBŐL INDULÓ FERTŐZÉS DOMINÁL.  AZ IDEI ENYHÉBB TÉL A SZŐLŐKÁROSÍTÓK ÁTTELELÉSÉNEK 
IS KEDVEZETT. SOKAT VITATOTT KÉRDÉS, HOGY A SZŐLŐBEN KELL-E A TENYÉSZIDŐSZAK MEGINDULÁSA 
KÖRÜL PERMETEZNI, AMIRE A VÁLASZ MÁRA EGYÉRTELMŰEN: IGEN!

A szőlő nyugalmi időszakban végzett metszése,bár 
növényvédelmi jelentőséggel is bír (gyéríti a sző-

lőlevélatkák egyedszámát, az amerikai szőlőkabóca 
tojásait, a lisztharmat elsődleges fertőzési lehetősé-
geit), egymagában nem oldja meg a szőlő növény-
védelmét, mert a művelésmódnak megfelelően 
kialakított tőkeforma fás részein, valamint a rügypik-

kelyek alatt még sok telelő alak megtalálható. 
Csak a szőlőn él a szőlőlevélatka és a szőlő-

gubacsatka, mindkettő kifejlett nőstény alakban 
telel. A szőlőlevélatka az 1-2 éves részek határán, 
több éves fás részek kéregrepedéseiben, rügypik-
kelyek alatt, a szőlőgubacsatka viszont a rügyek-
ben a rügypikkelyek alatt. 

DR. KOLEVA ROSZICA
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A soktápnövényű takácsatkák az alma, őszi-
barack, cseresznye, meggy és mandula mellett a 
szőlőt is károsítják. A piros gyümölcsfa-takácsatka 
téli tojásai a szőlő fás részein, vesszőkön, rügyek 
tövénél láthatók. Kifejlett nőstényként telel a 

kétfoltos takácsatka és a galagonya takácsatka 
a fás részek kéregrepedéseiben, de a kétfoltos 
takácsatka a gyomokon, gyommaradványokon 
is áttelel.

Hazánkban kizárólag a szőlőn fordul elő a 
lapos szőlőatka, aminek ugyancsak a kifejlett 
nőstényei vészelik át a telet a rügypikkelyek alatt, 
rügyek tövénél.

A szőlő fontos tápnövény a gyapjas pajzstetű 
és az akácpajzstetű számára, de gyümölcsfákon 
is megtelepednek. Kifejlett nőstények és lárvák 
telelnek a fás részek repedéseiben, a vesszőkön.

Kéregrepedésekben és a szőlőkarók repedése-
iben is megtalálhatjuk a szőlőilonca telelő fiatal 
hernyóinak 2-3 mm-es fehér gubóit.

A szőlő fitoplazmás betegségét terjesztő ame-
rikai szőlőkabóca tojásalakban telel, az 1,3 mm 
hosszú, barnás színű, néha lapos tojások a két-
éves fás részeken, a kétéves részek foszló kérge 
alatt találhatók.

A metszés befejeztével tehát lássunk neki a le-
mosó permetezésnek, ami a szőlő azon károsítói 
ellen nyújt védelmet, amelyek a tőkék különböző 
részein (pl. a törzsön, annak repedéseiben, a vesz-

szőkön, az egyéb fás részeken, és a rügyek kör-
nyékén) telelnek át. Az említett kártevőkön kívül 
a törzs- és a kordonkar elhalását okozó gombák, a 
lisztharmat és a fakórothadás szaporítóképletei, 
micéliumai is ide tartoznak. 

A metszéssel levágott nyesedék kihordása és 
elégetése, vagy felaprítva a talajba forgatása szin-
tén fontos teendő, amennyiben ezt elmulasztjuk, 
tavasszal a fertőzött növényi részekből kiszabadu-
ló gombaspórák, illetve kirajzó kártevők (pl. sző-
lőilonca-hernyók) újra megfertőzhetik a tőkéket. 

Fontos, hogy lemosásszerűen, nagy lémennyi-
séggel (de úgy,hogy ne folyjon) permetezzünk, 
hogy a permetlé mindenhol befedje a rügyeket, 
rügypikkelyeket, valamint a tőke fás részeinek 
(törzs, tőkefej, kordonkarok, csapok) felületét, re-
pedéseit. A szersodródást elkerülhetjük, ha a per-
metezést szélcsendes, száraz időben végezzük. 

A lemosó permetezés időpontjait, készít-
ményeit a táblázatban soroljuk föl. Ezenkívül 
felhívjuk a figyelmet, hogy a szőlőlevélatka és 
szőlőgubacsatka azon egyedei ellen, amelyek a 
rügyekben a rügypikkelyek alatt telelnek át, csak 
a rügypattanás-gyapotos állapot körül elvégzett 
permetezés hatásos, pl. a Nevikén vagy az Agro-
kén lemosószerek valamelyikével. Ez a kezelés 
egyúttal a lisztharmat rügypikkelyek között át-
telelt micéliumos alakja, valamint a fás részek 
kérgén áttelelt ivaros szaporítóképletei ellen is jó 
gyérítőmódszer. A piros gyümölcsfa-takácsatka 
és az amerikai szőlőkabóca áttelelő tojásainak 
gyérítésére az olajos szerek (pl. Vegarep EC) al-
kalmasak, amelyekkel a rügyfakadáshoz közeli 
időpontban védekezzünk.

A törzs- és a kordonkarelhalást okozó kóroko-
zók (pl. szőlő eutípás tőkeelhalása, szőlő fekete-
foltossága, szőlő sztereumos tőkeelhalása) ellen 
hatásos a réztartalmú szerekkel (pl. Bordóilé Neo 
SC) a nyugalmi időszakban elvégzett lemosó per-
metezés. Fontos még, hogy a későbbi fertőzések 
megakadályozására a nagy metszési felületeket 
fasebkezelő anyaggal (Fadoktor, Fagél) zárjuk le, 

A lisztharmatfertőzés korai tünete
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a beteg, elszáradt tőkerészeket pedig fűrészeljük 
le, majd égessük el.

A szőlőtőkék fás részein telelő, és kora ta-
vasszal a fakadó rügyeket lerágó kártevők (pl. 
szőlőilonca-lárvák, kormospille-lárvák, ékköves 
faaraszoló-lárvák) ellen közvetlenül a rügyfakadás 
után végrehajtott rovarölő szeres kezeléssel véde-
kezhetünk eredményesen. Tavasszal figyeljük a 
fakadó rügyeket, hogy a hernyók megkezdték-e 
már rajtuk károsításukat. Mivel a szőlőilonca 
hernyói a nagyobb gyommaradványokon, kórókon 
is áttelelnek, a terület gyommentesítésével is csök-
kenthetjük a korai kártétel mértékét.

Olyan helyeken, ahol a kártevő atkák (takácsatkák, 
levélatkák) nagymértékben felszaporodnak, érdemes 
megpróbálkozni a ragadozóatkák (pl. Typhlodromus 
pyri) mesterséges betelepítésével: fakadó hajtással, 

idősebb, cser tőkerésszel vagy filccsíkkal lehet átvinni 
a hasznos atkákat a szőlőnkbe. Ebből a fajból szőlőleve-
leként 1-2 példány már képes a kártételi küszöb alatt 
tartani a káros atkapopulációt.

Ragadozóatka betepítése filcsíkkal

1. táblázat.   A szőlő lemosó permetezésére alkalmazható szabad forgalmú készítmények

Készítmény
(hatóanyag)

Hatás-
mód Károsító

Dózis
(g/10 l víz,
ml/10 l víz)

É.v.i.

Agrokén (poliszulfidkén+paraffinolaj) kontakt
lisztharmat, pajzstetvek, atkák 

(gyérítés) 250-500 ml nk

Nevikén (poliszulfidkén+paraffinolaj) kontakt
lisztharmat, pajzstetvek, atkák 

(gyérítés) 250-500 ml nk

Nevikén Extra (poliszulfidkén 
+paraffinolaj) kontakt

lisztharmat, pajzstetvek, atkák 
(gyérítés)

lisztharmat (tenyészidőszakban)

250-500 ml

50-100 ml
nk

Vektafid R paraffinolaj + rézhidroxid) kontakt

levél- és gubacsatkák (tavaszi 
lemosó)

lisztharmat, peronoszpóra
(tavaszi lemosó)

300 ml

100 ml
nk

Olajos Rézkén (rézoxiklorid+kén
 + paraffinolaj) kontakt

baktériumos, gombás eredetű 
betegségek, 

atkák, pajzstetvek gyérítése
 (tavaszi lemosó)

400 ml nk

Vegarep EC
(napraforgó olaj+lecitin) kontakt amerikai szőlőkabóca tojásai 300 ml nk

Bordóilé Neo SC (Bordói keverék) kontakt
gombás eredetű 

megbetegedések elleni 
megelőző védelemre*

30-40 ml
előírás szerinti 

felhasználás esetén 
nincs korlátozás

Bordóilé +Kén Neo SC  
(Bordói keverék+kén) kontakt

gombás eredetű 
megbetegedések elleni 
megelőző védelemre*

40-50 ml
előírás szerinti 

felhasználás esetén 
nincs korlátozás

* A kezelést ősszel, illetve tavasszal, fagymentes időben nagy lémennyiséggel ajánlott elvégezni.


