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NÖVÉNYORVOS A SZŐLŐSKERTBEN

Az érő szőlőfürtök védelme
TARTÓSAN CSAPADÉKOS IDŐBEN, A SZÜRET ELŐTTI IDŐSZAKBAN MÉG SZÜKSÉG LEHET SZÜRKEROT-
HADÁS ELLENI VÉDEKEZÉSRE. AZ ÉRŐ FÜRTÖKÖN A LEGNAGYOBB KÁRT A BETEGSÉG GYORS FELLÉPÉ-
SE ÉS LEFOLYÁSA OKOZZA. EZÉRT AHOL FELTŰNNEK A BOGYÓK SZÜRKÉSBARNA FOLTJAI, ÉS KIVERŐ-
DIK AZ EGÉRSZÜRKE, BÁRSONYOS PENÉSZGYEP, AZONNAL VÉDEKEZNI KELL!

DR. KOLEVA ROSZICA

A szőlő szürkerothadása (botrítisz) sok gazda-
növényű gomba, amely azzal, hogy több mint 

200 növényt képes megfertőzni, folyamatosan 
jelen van a környezetünkben. Előrejelzése nem 
megoldott, ezért a fertőzés szempontjából leg-
kritikusabb időszakokban (virágzás, fürtzáródás, 
zsendülés, érés) célzott kezelésekkel védekezhe-
tünk ellene hatásosan. 

A szürkerothadás kórokozója a szőlő minden 
zöld részét képes fertőzni, de a fürtökre a legveszé-

lyesebb. Az éredő, alacsony cukortartalmú bogyó-
kon a fertőzés szürkésbarna elszíneződést, nedves 
időben a bogyók vagy az egész fürt rothadását, 
száraz időben zsugorodását, elértéktelenedését 
okozza. Az érettebb, puhuló, magas cukortartalmú 
bogyók fertőződése csak csapadékos, párás idő-
ben káros, olyankor fürtpusztulást okoz. Fölmele-
gedő, száraz időben viszont a fertőzött bogyók a 
gyors vízleadás következtében összeaszalódnak.  
A szőlő ilyen körülmények között aszúsodik. 

A d
ar

az
sa

k r
ág

ás
a u

tán
 kö

nn
ye

bb
en

 fe
rtő

z a
 bo

trí
tis

z



25   

NÖVÉNYORVOS A SZŐLŐSKERTBEN

A kórokozó a szüret előtti időszakban is képes 
súlyos termésveszteséget okozni, az érő fürtök 
50-60%-a is elrohadhat. Főleg a fertőzésnek ked-
vező meleg, csapadékos időben és a betegségre 
érzékeny fajták esetén (pl. Chardonnay, Ezer-
fürtű, Furmint, Cserszegi fűszeres, Szürkebarát, 
Rizlingszilváni stb.) figyeljünk nagyon a felbuk-
kanására. Járványveszély azonban csak tartósan 
csapadékos, meleg időjárás esetén alakul ki.

A szőlőfürtök elsősorban a korábbi sérülések, 
fertőzések (pl. szőlőmolylárva rágása, darázs-
kártétel, lisztharmatos bogyórepedés) nyomán 
fertőződnek meg, de nem ritka az ép bőrszöve-
ten, a légzőnyílásokon vagy a parás foltokon át 
bekövetkező fertőződés sem. A tömött fürtű, vé-
kony héjú szőlőfajták rothadásra általában érzé-
kenyebbek (pl. Rizlingszilváni, Leányka, Oportó, 
Cardinal). 

A szürkerothadás következtében a bogyók 
barnulnak és összezsugorodnak. Általában több 
egymás mellett lévő bogyó fertőződik meg, ami 
a fürtök részleges vagy teljes pusztulását okozza. 
A beteg részeken szürke konídiumtartó gyep fej-
lődik, amelyről porszerű konídiumfelhő hullik 
szét. A szőlő felületén gyakran apró, fekete szkle-
róciumok is láthatók. 

A vesszők is károsodhatnak, a felületükön fa-
kóbarna, majd barnásfehér foltok jelennek meg, 
konídiumtartó gyeppel, később a kifehéredő 
háncsszövetbe ágyazódó fekete szkleróciumok 
képződnek. A beteg vesszőkből készült oltványok 
gyenge minőségűek, rosszul erednek és sokszor 
már a hajtatás során elpusztulnak. 

A szürkerothadás elleni utolsó permetezés-
kor vegyük figyelembe a készítmények élelme-
zés-egészségügyi várakozási idejét, és ügyeljünk 
annak szigorú betartására (pl. Botector biológiai 
növényvédő szer: nk, Teldor 500 SC: 14 nap, 
Cantus: 28 nap, Switch 62,5 WG: borszőlőnél 
21 nap). Az érés előrehaladtával, erős fertőzés 
esetén, inkább gyors szüret javasolt a kémiai vé-
dekezés helyett.

A betegség megelőzésére a szőlőtőkéket szel-
lősen kell nevelni, és a bogyósérülés elkerülése 
érdekében a kártevők és a lisztharmat ellen a 
tenyészidőszakban rendszeresen kell védekezni! 
Az elhalt növényi részek és a beteg fürtrészek 
gyors eltávolításával (késsel, bogyózóollóval) is 
megelőzhetjük a nagyobb kárt. 

A permetlébe szükség szerint kéntartalmú 
szert is tegyünk a lisztharmat ellen (pl. Thiovit 
Jet, Microthiol Special, Kumulus S).

A nemesrothadást is a botrítisz okozza, ha száraz az idő a 
fertőzés után

Súlyos termésveszteséget okozhat a szürkerothadás
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A szőlő zsendülés-érés időszakában alkalmazható gombaölő szerek

Készítmény
(hatóanyag) Hatásmód

Dózis
(g/10 l víz,
ml/10 l víz) 

Forgalmi
kategória

É.v.i. 
(nap)

ZSENDÜLÉS ÉS ÉRÉS IDŐSZAKÁBAN

Chorus 50 WG
(ciprodinil) felszívódó 7,5 g III. 14

Switch 62,5 WG
(fludioxonil +
ciprodinil)

kontakt +
felszívódó

8-10 g
4-5 g

(fürtzóna
kezelés)

III.
21 

(borszőlő)
35 (csemege)

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDŐ SZER – zárópermetezésre a szüret előtti  időszakban

Botector*
(Aureobasidium pullulans)

a mikroorganizmus megtelepszik 
a bogyók felületén és emiatt a 

szürkepenész  nem tud szaporodni
4 g III. nk

ÚJABB HATÓANYAGOK– rezisztens törzsek ellen is hatásosak

Teldor 500 SC
(fenhexamid) részleges transzlamináris 7,5-10 ml II. 14

LISZTHARMAT, SZÜRKEROTHADÁS

Cantus
(boszkalid) felszívódó és transzlamináris 10-14 g III. 28

LISZTHARMAT

Kumulus S
(kén) kontakt 20-40 g III. nk

Microthiol Special
(kén) kontakt 30-80 g III. nk

Thiovit Jet
(kén) kontakt 30-80 g III. nk

PERONOSZPÓRA1, LISZTHARMAT2, SZÜRKEROTHADÁS3

Quadris
(azoxistrobin) felszívódó 7,5-10 ml1,2

10 ml3 III. 7

*A készítmény más készítményekkel történő kijuttatása hatástalanságot eredményez!
nk - nincs korlátozás
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PR CIKK

KLIMATIKUS ÉS BIOLÓGIAI IGÉNYEK
Több élettani tényező is lehet zavaró a tuja szá-
mára, főként, ha nem az optimális klimatikus és 
biológiai környezetben él. Míg az Alpokalján üde 
látványt nyújtanak, az ország középső és déli ré-
szén a hetekig tartó nyári forróság, légköri aszály, 
vízhiány, kötött talaj, Mg- és Mn- hiány miatt sok 
esetben romlik a kondíciójuk. Még a növényre rá-
telepedő gombabetegségek és rovarfertőzések 
együttesen is okozhatják a tuja barnulását, eset-
leges  pusztulását.
VÉDEKEZÉS: AMISTAR, VERTIMEC PRO
Gombabetegségek közül a kabatinás hajtáselha-
lás ősszel, a pikkelylevél−barnulás pedig tavasztól 
őszig fertőz. Rovarkártevők közül a tujaaknázó 
moly és a takácsatkák szintén a nyári hónapok-
ban károsítanak.

Ugyan nem megszokott dolog a tuják perme-
tezése, de az említett kórokozók, kártevők jelen-
léte miatt ez mára már elkerülhetetlen. 

Az Amistar egy sokoldalú, széles hatás-
spektrummal rendelkező gombaölő szer, amely 
képes felvenni a harcot a gombabetegségekkel. A 
nyári hónapokban havonta legalább egyszer per-
metezzük le a tujákat Amistar 10 ml/10 liter víz 
dózisával. Ezzel sokat tudunk tenni annak érde-
kében, hogy csökkentsük a már kialakult fertőzési 
nyomást. 

Meleg, száraz nyári hónapokban (július,  
augusz tus) gyakran láthatunk fehér pókhálószerű 
bevonatot dísznövényeken, cserjéken, ami alól  
a tuja sem kivétel. Ez a takácsatkák szövedéke, 
melyben milliószámú kis egyed szívogatja a nö-
vényt. Megbízhatóan védekezhetünk ellenük a 
speciális  Vertimec Pro készítménnyel, amely 
képes az atka minden fejlődési alakját elpusztítani 
rövid időn belül, még a tojásokat is. Vertimec Pro  
ugyan „zödkönyves” készítmény, de széles körű 
felhasználhatósága nem csak a tuja atkafertő-
zésére korlátozódik, permetezhetünk vele szőlő, 
gyümölcs, zöldség, dísznövények, díszfák eseté-
ben is.

Ha egészséges zöld tujákban szeretne gyö-
nyörködni környezetében, akkor ajánlja másoknak 
is ezeket a készítményeket, vagy permetezze le 
havonta legalább egyszer Amistar+ rovarölő szer 
kombinációval a tujáit, nyári szárazságban pedig 
használja a  Vertimec Pro készítményünket. 

A fenti kis kiszerelésben is kapható  
szereket keresse a gazdaboltokban. 

Miért barnul a tuja?
Az elmúlt évek során feltűnően megsokasodott a barna tuják látványa, függet-
lenül attól, hogy közterületen vagy családi házas övezetben találhatók.  A kerí-
tések mentén sövénynek ültetett tuja telepítése 15 éve még slágernövénynek 
számított, mára viszont a faiskolai lerakatok eladása is folyamatosan csökkent 
ebből a dísznövényből. Valami baj lehet a tujákkal?


