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A szőlő kórokozói
20–25 cm-es hajtáshossztól fürtzáródásig

fellépő betegségek

Fertőző leromlás – Grapevine fanleaf nepovirus
Szőlő levélsodródása – Grapevine leafroll closterovirus
Agrobaktériumos vesszőgolyva – Agrobacterium vitis
Peronoszpóra –Plasmopara viticola
Lisztharmat – Erysiphe necator
Szölőorbánc – Pseudopezicula tracheiphila
Korai tőkeelhalás vagy feketekórság (ESCA) –

Stereum hirsutum; Phellinus punctatus; 
Botryosphaeria stevensii;
Eutypa lata; Phomopsis viticola



Szőlő fertőző leromlása – Grapevine fanleaf virus

A levelek deformálódnak, elveszítik a fajtára 
jellemző alakjukat.  Az erek legyezőszerűen 

szétágaznak.

A fürtök madárkásak, bennük sok apró 
bogyó fejlődik.



A vesszők villásan, néha többszörösen elágaznak.
A tőke elhal.

A vírus oltással és fonálféreg 
vektorokkal terjed.

Védekezés: újratelepítés előtt 5-6 
éves pihentetés. Egészséges 
szaporítóanyag. Tőkeszelekció.

Szőlő fertőző leromlása – Grapevine fanleaf virus

Xiphinema index



Szőlő levélsodródása – Grapevine leafroll virus

A levelek vörösödnek, csak az érmenti 
mezők zöldek. A vörösödés alulról 
felfelé terjed. A fehér fajták levelei 
sárgulnak. A fürt apró rosszul érnek.

Védekezés: tőkeszelekció. 
Egészséges szaporítóanyag.



Szőlő vesszőgolyva – Agrobacterium vitis 

A növény gyengén fejlődik. A levelek sárgászöldek. A fás részeken 
különböző alakú és méretű golyvák képződnek.



A baktérium sebparazita. A sejtek 
átkódolását követően a baktériumra nincs 
szükség a kórfolyamat kiteljesedéséhez. 
A kórokozó a talajból, vagy fertőzött 
növényekről terjed.

Szőlő vesszőgolyva – Agrobacterium vitis 

Védekezés: egészséges 
szaporítóanyag használata. Korai 
metszés. Harmonikus 
tápanyagellátás.



Szőlőperonoszpóra – Plasmopara  viticola

A leveleken világoszöld, sárgás 
„olajfoltok” jelennek meg. A 
foltok fonákán fehér 
penészkiverődés képződik. A 
foltok területén a szövetek 
elhalnak.



Szőlő lisztharmat – Erysiphe (Uncinula) necator

A leveleken laza, majd sűrűsödő 
micéliumbevonat, benne kazmotéciumok 

képződnek. A levelek elszáradnak.

Kazmotéciumok a levélen



Szölőorbánc –
Pseudopezicula tracheiphila

Biológia, járványtan: a gomba a beteg leveleken telel át. Meleg, csapadékos   
időjárásban fertőz.

Az erek barnulnak, a levél az 
érzugokból indulva barnul, vagy 
vörösödik. A foltok növekednek, erek 
által határoltak.Az elhalt részeket 
sárga udvar veszi körül.



Védekezés: A fertőzött leveleket le kell szántani, vagy el kell égetni. 
Állománykezelés: mankoceb, réz. A védekezéseket 5-6 leveles korban 
kell elkezdeni, majd 25 cm-es hajtáshosszúságnál és virágzás előtt meg 
kell ismételni.

Szölőorbánc – Pseudopezicula tracheiphila



Fürtzáródástól érésig fellépő betegségek

Agrobaktériumos vesszőgolyva – Agrobacterium vitis
Peronoszpóra –Plasmopara viticola
Lisztharmat – Erysiphe necator
Korai tőkeelhalás vagy feketekórság (ESCA) –

Stereum hirsutum; Phellinus punctatus;
Botryosphaeria stevensii; Eutypa lata;
Phomopsis viticola

Szürkepenész – Botryotinia fuckeliana,
anamorf: Botrytis cinerea



A fürtöt sporangiumtartók fehér 
bevonata borítja. A bogyó 
összetöpped, elhal.

A kórokozó széles hőmérsékleti határok között, cseppfolyós víz 
jelenlétében fertőz. A gomba fertőzött levél- és fürtmaradványokban 
oospórákkal telel át.
Védekezés: a fertőzött növénymaradványok leforgatása. Kémiai 
védekezés: mankoceb, majd réz hatóanyagok szisztemikus 
hatóanyagokkal (azoxistrobin, benalaxil, cimoxanil, mefenoxam, 
trifloxistrobin) kombinálva és váltva.

Szőlőperonoszpóra – Plasmopara  viticola



Szőlőlisztharmat – Erysiphe (Uncinula) necator

A primér fertőzési forrás a fertőzött rügy (-15°C). A gomba 
kazmotéciumokkal is áttelel.
Járványok párás (96%), meleg (15-27 °C) időben alakulnak ki.
Védekezés: 20-25 cm-es hajtáshossztól előrejelzés alapján kontakt 
(kén) és szisztemikus (fluzilazol, piraklostrobin,, propikonazol) 
hatóanyagokkal több alkalommal.

A vesszők fehérek, foltosak, fagyállóságuk gyenge.
Az apró bogyókon lisztes bevonat képződik. A 
szőlőszem felreped



Korai tőkeelhalás vagy feketekórság (ESCA) –
Stereum hirsutum; Phellinus punctatus;
Botryosphaeria stevensii; Eutypa lata;
Phomopsis viticola

A karokon hosszirányú rákos elhalások alakulnak ki. A fertőzött fás részek 
szövetei elhalnak. A levelek érközei elsárgulnak, majd megbarnulnak. A tőke 
elhal.



Biológia, járványtan: A fertőzési forrás a beteg növény, vagy a 
levágott fertőzött növényi részek. A gomba sebeken keresztül fertőz.

Védekezés: az elhalt részeket le kell vágni és megsemmisíteni. A tőke 
kialakításánál kerüljük a sebzéseket. A sebeket zárjuk le. 

Korai tőkeelhalás vagy feketekórság (ESCA) –
Stereum hirsutum; Phellinus punctatus;
Botryosphaeria stevensii; Eutypa lata;
Phomopsis viticola



Szőlő szürkepenész – Botryotinia fuckeliana,
anamorf: Botrytis cinerea

A leveleken szabálytalan barna szövetelhalás alakul ki. A fiatal fürtök is 
fertőződhetnek. A bogyókon és a fürtön rothadás indul meg. A fertőzött 
részeken szürke penészgyepen nagytömegű konídium képződik. A vessző 
is fertőződik.



Biológia, járványtan: a gomba 
polifág. Az elhalt növényi részekben, 
vagy a fertőzött vesszőben telel át. A 
fertőzéshez 20 °C és csapadékos, 
párás időjárás kell.

Védekezés: a telepítéssel, a tőkék kialakításával, a zöldmunkákkal lehetővé 
kell tenni az ültetvény átszellőzését. Kerüljük a nitrogén túladagolást. A 
sérüléseket okozó kártevőket irtsuk. Kémiai védekezés: a virágzás végén, a 
fürtzáródás előtt, majd a szüret előtt, ügyelve arra, hogy a szermaradék ne 
befolyásolja a must kiforrását. Védekezésre kontakt – folpet, kaptán, metirám
– és szisztemikus – fluazinam, iprodion, tiofonát-metil – hatóanyagok 
használhatók.

Szőlő szürkepenész –
Botryotinia fuckeliana,

anamorf: Botrytis cinerea



A szőlő állati károsítói



Szőlő-gubacsatka – Colomerus vitis

Gubacsatkák családja - Eriophyidae



• Szúró-szívó szájszerv
• károsít: lárva és imágó: a rügyekben 

élő atkák szívásának hatására deformált 
levelek képződnek, a levelek színén 
dudorok, fonákán fehér, pirosas 
szőrképletekből álló foltok, 
(szöszösödés), virágbimbók lehullanak, 
főként a fiatal telepítésekben lép fel

• 6-7 nemzedékes, melyek  összefolynak
• telel: nőstény a rügyekben

40-400 db/rügy
• április elején kezdi a peterakást az új 

hajtásokon, a csúcsi levelek felé 
vándorolva, augusztusban az alsó 
levelek felé vonul telelni

• Peterakás: fiatal hajtásokra
• Előrejelzés:télen végzett rügyvizsgálat

kedvez a hosszú ősz, korai tavaszodás, 
Kémiai védelem: rügyfakadásig lemosó 

permetezéssel, 3-5 leveles korban 
peronoszpóra elleni szerekkel 
kombinálva: atkaölők: fenazaquin 
tiametoxam,  h.a.

Szőlő-gubacsatka – Colomerus vitis



Szőlő-gubacsatka kárképek



Szőlő-levélatka – Calepitrimerus vitis



• Szúró-szívó szájszerv
• károsít: lárva és imágó: az atkák 

szívásának hatására a hajtások rövid 
szártagúak lesznek, vastagok 
könnyen törnek, 

a levelek hólyagosodnak, jellegzetesen 
elbarnulnak (színen barna, fonák 
zöld marad), levél zsugorodik, rajta 
áteső fényben sárgás sugaras foltok

• 7-10 nemzedékes, melyek  
összefolynak

• telel: nőstény a kéregrepedésekben
• április elején kezdi a táplálékozást a 

levelek fonákán az új hajtásokon,  
augusztusban telelő alak jelenik meg 
a nappalhossz csökkenése miatt  

• Peterakás: levél fonákára elszórtan
• Előrejelzés: télen végzett 

rügyvizsgálat
kedvez a hosszú ősz, meleg száraz 
tavasz, 
Kémiai védelem: tél végi lemosó p.
rügyfakadáskor: atkaölők: 
flufenoxuron, piridaben, fenazaquin. 
Virágzás után: propargit. 

Szőlő-levélatka – Calepitrimerus vitis



• Szúró-szívó szájszerv
• károsít: lárva és Imágó: a gyökereken 

kezdetben sárgás, majd barnán elhaló 
dudorok képződnek, a gyökér elhal, 
vesszők ízközei rövidülnek, levelek 
kifakulnak, a levéllakó alak a levél 
fonáki oldalán ripacsos szemölcsöket 
alakít ki

• nálunk anholociklusosan évi 4-7 
nemzedék fejlődik ki, csak a 
gyökérlakó alakokkal, teljes 
holociklusos fejlödése 2 év, (USA)

• Telel: lárva a talajban
• április elején 2 vedléssel ivarérett lesz, 

kezdi a peterakást a gyökerekre
• Kedvez a kötött talaj
• Védelelm: a gyökérlakó alakok ellen

amerikai alanyra oltott európai fajták, 
75%-nál nagyobb kvarctartalmú 
homoktalajok, talajfertőtlenítés 
szénkénegezéssel, v. hexaklór butadién 
h.a.-gal

a levéllakó alakok ellen:
lemosó permetezés: paraffinolaj h.a ,
tiametoxam (Actara 25 WG), 
klórpirifosz-metil (Reldan 40EC) 

Szőlő-gyökértetű (filoxera)– Viteus vitifolii



A levéllakó alak kárképe 
ripacsos szemölcsök a fonákon

Szőlőgyökértetű gyökérlakó alak



Kendermagbogár – Peritelus familiaris



• rágó szájszerv
• károsít: imágó: a fakadó rügyeket   
rágja, kiodvasítja + lárva a 
hajszálgyökereken táplálkozik nem 
annyira káros
•1 nemzedékes
• telel: imágó talajban, 
rügyfakadáskor jön elő, alkonyatkor 
táplálkozik, nappal a talajban 
rejtőzik
• peterakás: talajba
• kedvez:  egymást követő száraz, 
meleg évek
• Előrejelzés: áttelelt imágókat:     
területi kvadrát mód, 
növényvizsgálat: veszélyes 1-
2db/növény
• Védelem: imágó ellen peterakás 
előtt alkonyati órákban 
piretroidokkal

Kendermagbogár – Peritelus familiaris



Tarka szőlőmoly
Lobesia botrana

kártétele



Tarka szőlőmoly – Lobesia botrana
• Imágó pödörnyelv nem kártevő
• károsít: lárva (hernyó): 1.  

nemzedék: virágbimbókat, fiatal 
bogyókat rágja, később szövedék 
alatt, 2. nemz.: 4-9 bogyót pusztít 
egy lárva, 3. nemz.: érett 
szőlőszemeket fogyasztja azok 
ráncosodnak, puhák+ penész

• 3 nemzedékes, rajzás:   1: május, 2: 
jún.-júl.  3:aug.

• telel: báb a tőke kérge alatt száraz 
helyen

• Peterakás: tőkére, v. bimbókra, 
levelére, kocsányra

• Kedvez  meleg párás nyár
• Előrejelzés: szexferomon-csapda, 

fénycsapda
• Védekezés
• Kémiai: fiatal L ellen a csúcsrajzás 

után 8-10 nappal indoxakarb
• Kitinsz.gátlók:teflubenzuron, 

diflubenzuron, lufenuron 
• légtértelítés



fejlődési alakjai
Szőlőilonca – Sparganothis pilleriana



Szőlőilonca – Sparganothis pilleriana
• Imágó pödörnyelv nem kártevő
• károsít: lárva (hernyó): rügyeket, 

leveleket, fürtkocsányokat rágja, 
azok barnulnak, mumifikálódnak 
összeszövi a hajtásokat, leveleket, a 
gyengén fejlődő tőke az 
alvórügyekből pótol 

• 1 nemzedékes  
• telel: L1 gubóban a tőke kérge alatt , 

áprilisban kezdi a tápl.-zást a fakadó 
rügyeken, zavarásra a talajra veti 
magát, L3 után a leveleket és a 
fürtkocsányokat összeszövi 
(hernyófészek) L5 van, báb ugyanitt,

• Rajzás május eleje, alkonyatkor
• Peterakás: levelek színére
• Kedvez:  elhanyagolt,  gyomos 

ültetvény, rajzáskor meleg párás idő 
• Előrejelzés: szexferomon-csapda, 

fénycsapda, hernyófészkek 
számlálása

• Védekezés
• Kémiai: fiatal L ellen  

rügyfakadáskor a szőlőmolyhoz 
hasonló h.a.-kal



A szőlőilonca kártétele termésen 
és levélen



• rágó szájszerv
• károsít: imágó: a lédús 
gyümölcsöket kiüregesítik csak a héj 
marad vissza
•1 nemzedékes
• telel: imágó rejtekhelyen
•Tavasszal a nőstények külön - külön 
államot alapítanak
• peterakás: fészekbe, ami néhány 
sejtsoros, nyálból, rágcsálékból 
készül, tavaszi petékből csak 
dolgozók kelnek
• kedvez:  száraz, meleg 
• Előrejelzés: erjedő gyümölcscsapda
•Védelem: darázsfészkek eltávolítása 
hajnalban, forró vízzel v. szén-
kéneges kifüstölés, erjedő cukros 
folyadékkal félig töltött üvegek 
kihelyezése a szőlőkarókra 

Társas redősszárnyú darazsak (Közönséges, német és lódarázs)– Vespa spp

Lódarázs - Vespa crabro



Német darázs  - Vespa germanica

Darázsfészek

Közönséges darázs  - Vespa vulgaris



A szőlő gyomnövényzete és 
integrált gyomszabályozása I.

A szőlő gyomnövényzete
• Egynyári gyomok: tyúkhúr (Stellaria media), pásztortáska 

(Capsella bursa-pastoris), árvacsalán (Lamium spp.), vadrepce 
(Sinapis arvensis), disznóparéj-fajok (Amaranthus spp.), 
libatopfajok (Chenopodium spp.), ürömlevelű parlagfű 
(Ambrosia artemisifolia), keserűfű-fajok (Polygonum spp.), 
betyárkóró (Conyza canadensis), muhar-félék (Setaria spp.), 
közönséges kakaslábfű (Echinochloa crus-galli)

• Évelő gyomfajok: apró szulák (Convolvulus arvensis), 
mezei zsázsa (Lepidium draba), mezei acat (Cirsium arvense), 
csillagpázsit (Cynodon dactylon), tarackbúza (Elymus repens)



A szőlő gyomnövényzete és 
integrált gyomszabályozása II.

• Integrált gyomszabályozás

 Mechanikai módszerek:
- sorokban kézi és gépi kapálás 
- sorközökben tárcsázás, talajmarózás, kultivátorozás 
- szüret után és koratavasszal végrehajtott beszántás és nyitás 
- sorokban és sorközökben a gyomnövények kaszálása
- lángszórós és a forró vízzel történő kezelés új, fejlesztés alatt 
álló termikus eljárások 

 Talajtakarás (mulcsozás) az egyik legcélravezetőbb 
gyomszabályozási módszer, anyaga lehet szalma, nád, 
papír, gyep.

 Vegyszeres gyomirtás:
Végezhetjük teljes területen, csak sorokban és kombináltan. 
Alkalmazásának ideje: kora tavasztól őszig.



A szőlő gyomnövényzete és 
integrált gyomszabályozása III.

• Vegyszeres gyomirtás
 Első évtől használhatók és levélen keresztül hatnak: diquát-dibromid
 Első évtől használhatók talajon keresztül hatnak:

s-metolaklór, pendimetalin
 Harmadik évtől használhatók és talajon keresztül hatnak: linuron, 

oxyfluorfen
 Harmadik évtől használhatók és levélen keresztül hatnak: glifozát, 

terbutilazin, flazaszulfuron
 Negyedik évtől használhatók: propizoklór, flumioxazin, oxyfluorfen
 Negyedik évtől használhatók és levélen keresztül hatnak: MCPA
 Szőlő korától  függetlenül használhatók, levélen keresztül hatnak, 

speciális egyszikű irtók: propaquizafop, fluazifop-p-butil, quizalofop-p-
tefuril,haloxifop-r-metilészter, quizalofop-p-etil, 



Conyza canadensis herbicid-
ellenálló gyomnövény 
szőlőben



Sorköz gyepesítés, 
sorban glifozáttal 
történő gyomirtás



Előadás ellenőrző kérdései

• Ismertesse a szőlő legfontosabb betegségeit!
• Ismertesse részletesen a szőlőlisztharmat 

betegséget!
• Sorolja fel a szőlő éréskori kártevőit!
• Ismertesse a szőlő gubacsatkát!
• Sorolja fel a szőlőben előforduló gyomfajokat!
• Ismertesse a talajtakarás (mulcsozás) módszerét!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Az előadás sorozat véget ért!

Előadás anyagát készítették:
Ábrahám Rita, Érsek Tibor, Kuroli Géza, Németh Lajos, Reisinger Péter
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