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A 2015-ÖS ÉV IDŐJÁRÁSA A PERONOSZPÓRÁNAK NEM KEDVEZETT, DE A 

FAKÓROTHADÁS (CONIELLA DIPLODIELLA) ÉS FEKETEROTHADÁS 
(GUIGNARDIA BIDWELLII) GONDOT OKOZOTT 

THE WEATHER OF 2015 WAS NOT APPROPRIATE FOR THE PERONOSPORA, 
BUT THE CONIELLA DIPLODIELLA AND THE GUIGNARDIA BIDWELLII 

CAUSED A PROBLEM 
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Összefoglalás. Az elmúlt év időjárása miatt a peronoszpóra ellen a szokásosnál később kellett védekezni. A fakórothadás 
és a feketerothadás tüneteire ennél korábban figyeltünk fel. A feketerothadásról korábban részletesen beszámoltunk, most 
elsősorban a fakórothadást tárgyaljuk. A fakórothadásnak egyetlen gazdanövénye a szőlő. Az európai nemes szőlőfajtákon 
és az amerikai alanyfajokon egyaránt előfordulhat, azaz valamennyi Vitis fajt megfertőzheti. A fertőzött növényi részek-
ben az ivartalan szaporító-képlettel piknidiummal telel át. A réz- és kéntartalmú készítmények a fakórothadás ellen hatás-
talanok, a feketerothadás ellen hatékonyak. 
 
Abstract. It was necessary to defend grape plantations against the peronospora later at the usual one because of the weath-
er of the past year. We noticed the symptoms of the Coniella Diplodiella and the Guignardia Bidwellii early at this. The 
Coniella Diplodiella we gave an account in detail earlier, now primarily we negotiate about the Guignardia Bidwellii in 
present paper. The grape is one single of the host plant of the Coniella Diplodiella. May occur on the European noble 
grapes and the American subject races equally, that is some Vitis Vinifer race may infect it. In the infected vegetal parts the 
asexual with multiplying colour signals. The copper and sulphurous artefacts are against the Coniella Diplodiella ineffec-
tive but against the Guignardia Bidwellii efficient. 
 

Bevezetés. 2015-ös év időjárása a peronoszpórának nem 
kedvezett, ezt szemléltetik a Kecskeméti Szőlészeti Ku-
tató Intézet meteorológiai adatai alapján készült ábrák 
(1−5. ábra). Az időjárás a fakórothadás (Coniella 
diplodiella) és a feketerothadás (Guignardia bidwellii) 
fertőzésnek azonban megfelelt. 
 
A fakórothadást (Coniella diplodiella) Olaszországban 
(1878) figyelték meg először, de Svájcban már 1798 óta 

ismert. Hazánkban először Mezey (1891) közölt adatokat 
róla. Linhart és Mezey (1895) 9 oldalt írt erről a beteg-
ségről Lehoczky (1968) „A Szőlő védelme” c. könyvben 
4 oldalon foglalkozik a fakórothadással. Fakórothadás 
napjainkban mindenütt előfordulhat, ahol szőlőt termesz-
tenek. Károsítását jégverés és csonkázás után tartják na-
gyon veszélyesnek, de a csírázó konidiumok az ép epi-
dermiszen keresztül is bejutnak a növényi szövetbe. A 
kórokozó konidiumai a talajban telelnek. Bovey (1967) 

 
  1. ábra: Márciusi adatok  2. ábra: Áprilisi adatok 3. ábra. Májusi adatok 

      
  4. ábra: 2015. júniusi meteorológiai adatok  5. ábra: 2015. júliusi meteorológiai adatok 
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szerint 1 gramm talaj 300−2000 konidiumot is tartalmaz-
hat (Lehoczky, 1968). A konidiumok több évig is meg-
tartják csírázó-képességüket, száraz évjáratban akár 10 
évig is csirázó-képesek lehetnek. A fakórothadás egyes 
évjáratokban 50−100%-os fürtkárt is okozhat. 
 

 
 

6. ábra: Szabálytalan alakú folt a szőlő levelén 
 

A feketerothadás őshazája Észak-Amerika, Turner 1848-
ban írta le, az amerikaiak a legrettegettebb szőlőbetegség-
nek tartották (Lehoczky és Reinhart, 1968). Európában 
először 1885-ben Franciaországban találták meg (131 
éve). A szőlő legjelentősebb kórokozójának írták. Linhart 
és Mezey (1892) 22 oldalt írt róla a Természettudományi 
Közlönyben, majd 18 oldalt a „Szőlőbetegségek” című 
könyvben. Lehoczky (1968) „A Szőlő védelme” c. könyv-
ben 1,5 oldalt írt a szőlő feketerothadásáról, hazánkban 
ismeretlen betegségnek tartotta. Először 1999-ben (17 éve) 
figyeltük meg, 114 évvel franciaországi megjelenése után 
(Mikulás és Tomcsányi, 1999; Mikulás et al, 1999; 2000; 
Tomcsányi et al., 2000; Varga és Mikulás, 2015). 
 
Anyag. Különböző fajtájú és művelésmódú (gyalog és 
magas művelésű) szőlőültetvény tőkéit vizsgáltuk. A 
vizsgálatot azért tartottuk fontosnak, mert védekezés 
szempontjából nagyon lényeges, hogy melyik korokozó, 
vagy korokozók károsítják a szőlőt. Ugyanis a réz- és 
kéntartalmú készítmények a fakórothadás ellen hatásta-
lanok, de a feketerothadás ellen hatékonyak. 
 
Módszer. A szőlőültetvényt szemrevételeztük, alaposan 
megvizsgáltuk a tőkék hajtásait, fürtjeit, leveleit, a rajtuk 
talált szaporító-képleteket és azok elhelyezkedése, a tü-
netekről fényképeket készítettünk. 

        
   7. ábra. A folton piknidiumok 8. ábra: A fakórothadás tünetei a fürtnyélen 9. ábra: Tünetek hajtáson és fürtön 
 

    
 10. ábra: A fakórothadással fertőzött 11. ábra: A fakórothadás levéltünete 12. ábra: A feketerothadás levéltünete 
  bogyó piknidiumokkal 
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Eredmények. Megállapítottuk, hogy a tőkéket nem fer-
tőzte a peronoszpóra (Plasmopara viticola), ugyanakkor a 
fakórothadás tüneteit észleltük. A leveleken szabálytalan 
alakú foltok voltak (6. ábra). A későbbiek során a levél 
színén lévő folton piknidiumokat figyeltünk meg 
(7. ábra). 
 
A fakórothadás tüneteit megfigyeltük még a fürtnyélen 
(8. ábra), a hajtáson és a fürtön is. A megbetegedett 
fürtkocsányzat a fertőzés helyén megbarnul, elsorvad; 
elhalnak az edénynyalábok és a tápanyagszállítás meg-
szűnése miatt kisebb-nagyobb fürtrészek zölden zsugo-
rodnak és összeszáradnak (Lehoczky és Reichart, 1968). 
Ilyenkor a kórokozó nem jut el a bogyóig, ezért elmarad 
jellegzetes színváltozása (12. ábra). 
 
A fakórothadással fertőzött fürt bogyóját piknidiumok 
borítják (9. ábra). A fakórothadás és a feketerothadás le-
véltüneteit és bogyótüneteit szemlélteti a 10−13. ábra. A 
fakórothadás esetén a levélszövet barnul és szabálytala-
nok a foltok (10. ábra). A feketerothadás esetén a foltok 
kerekek, szélükön sötétbarna szegély található (11. áb-
ra). A foltok szélén, közel a sötét szegélyhez, gyűrűs el-
rendezésben szabad szemmel is jól látható fekete pontok, 
azaz piknídiumok fejlődnek. A fakórothadás bogyótüne-
tére jellemző a 2 mm széles, szürkés szivárványos sáv 
(12. ábra). A feketerothadás esetén a bogyók zsugorod-
nak, majd feketére színeződnek (13. ábra). Az ala-
csonyművelésű tőkék fertőzöttebbek voltak, mint a ma-
gas művelésűek. 
 
Megvitatás. A fakórothadástól a szőlő valamennyi zöld 
része, a hajtás, levél, levélnyél, fürtkocsány és a bogyó is 
fertőződhet. Tünetei jól elkülöníthetők a feketerothadás 
tüneteitől. A beteg növényi részek fehéres, fakó színűek, 
rothadóak, a bogyók töppednek.  
 
A fakórothadás és a feketerothadás ellen megfelelő ter-
mőhely, metszés-, művelésmód kiválasztásával, gyors 
felszáradás lehetőségének biztosításával védekezhetünk. 
Szellős lombozatot kell kialakítani. Már a telepítéskor, 
amennyiben lehetséges, a sorirányt az uralkodó szél irá-
nyában kell megválasztani. Azokban az ültetvényekben, 
ahol a betegség foltszerűen lép fel, a fertőzött részeket el 
kell távolítani. Elhagyott ültetvények a fertőzés forrásai 
lehetnek, ezért az ilyen ültetvény közelségét figyelembe 
kell venni. Rendkívül fontos a higiéniai szabályok betar-
tása, az előző évi beteg részeket (fürtmaradványt, beteg 
vesszőket) az ültetvényből el kell távolítani és meg kell 
semmisíteni. 
 
A fakórothadás elleni védekezésnél nagyon fontos, hogy 
a szőlőt védjük meg a rovarkártevők sebzéseitől, különö-

sen a szőlőmolyok második nemzedékétől. A réz- és kén-
tartalmú készítmények a fakórothadás ellen hatástalanok. 
A következő hatóanyagú készítmények (pl.: folpet, kap-
tán, pirimetanil, dikarboximidek, klórtalonil) hatékonyak 
a fakórothadás ellen is. 
 
A feketerothadás ellen védekezésre a peronoszpóra és a 
lisztharmat ellen engedélyezett készítmények hatékonyak 
(Thiovit Jet, Eclair). Az első kezelést már rügyfakadás-
kor szükséges elvégezni, amennyiben az előző évben volt 
fertőzés. A kontakt-készítményeket eső előtt célszerű 
használni, hatásuk 3−7 nap. 
 
Az intenzív hajtásnövekedés időszakában felszívódó 
gombaölő szerek használata javasolt. Ezek a fertőzéstől 
számítva legfeljebb 72 órán belül hatásosak. Permetezés-
re a szisztémikus hatású azoxistrobin, cimoxanil, 
fenarimol, fluzilazol, hexakonazol, metalaxil, 
miklobutanil és triadimefon hatóanyagú szerek használa-
ta is jó eredményt ad. 
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