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Növényvédelem

A 2021-es évjárat jellemzése

Nehéz, szélsőségekben sem szű-
kölködő évek vannak mögöttünk . 
Kezdünk hozzászokni, hogy min-
den évjárat más, de kijelenthetjük, 
hogy ennyire egyedivel évtizedek 
óta nem találkoztunk . 2021 az 58 
éves átlaghoz viszonyítva kissé 
(+1,61 és +0,53 °C-kal) melegebb 
januárral és februárral indult, amit 
–0,42 °C-kal hűvösebb március, 
majd extrém hideg április és má-
jus követetett, jelentősen (–3,42 és 

–3,05 °C) elmaradva a sokévestől . A 
május végén csapadékosra váltott az 
idő, de utána száraz és szokatlanul 
(+1,89 és +1,57 °C) forró június és 
július köszöntött ránk (1. ábra) . Az 
ilyen tartós és extrém meleg nálunk 
ismeretlen, meglehetősen szokat-
lan . A meteorológusok szerint, az 
ún . légköri állóhullám – hőkupola 
v . magassági anticiklon – áll ennek 
a hátterében . A meridián állóhullám 
miatt Kelet-Európában, így a Kár-
pát-medencében tartósan megre-
kedt a 34-40 °C-os, afrikai forró leve-

gő . Ezután hűvösebb, de még min-
dig száraz augusztus következett, 
majd átlagosan meleg, továbbra is 
száraz szeptemberrel zárult a feno-
lógiai ciklus (2. ábra). Az egész évet 
tekintve, Egerben 2021-ben 10 aszá-
lyos hónapot élhettünk meg, ami 
annyit jelent, hogy a sokévitől 215,4 
mm-rel (ami az átlagos mennyiség 
fele), a vegetációs ciklusban pedig 
81,8 mm-rel kevesebb csapadék 
esett (1. táblázat) . Az elmúlt közel 
negyedszázad (24 év) során egyet-
len év, 2011 volt ettől szárazabb (3. 
ábra). A folytatás sem ígéretes, mert 
az eddig eltelt 3,5 hónap alatt mind-
össze 30,8 mm esőt kaptunk .

Haváriák a múltban

Gondolom másokban is felmerül a 
kérdés, valóban példa nélküli időjá-
rási helyzeteket élünk át? Ha kutako-
dunk a közel és még inkább a távoli 
múlt feljegyzéseiben, meggyőződ-
hetünk róla, nem is olyan egyediek 
a fentiekben jellemzett időjárási kö-
rülmények . Egy-másfél évezreddel 
korábban is voltak hasonló szélső-
séges időjárású időszakok, hatal-
mas klímakatasztrófák a Földön, itt 
Európában is, melyeknek írásos, ar-

Hosszú évek óta – kimondani is sok – több mint 20 éve készítek értékelést az eltelt évjárat legfőbb jellemzőiről. 
Kezdetben csupán néhány mondatban, majd egyre hosszabb elemzésbe fért bele a sok fontosnak ítélt esemény.
Tudjuk, és évről évre meg is tapasztaljuk, hogy az évjárat alakulásában az időjárás a legfőbb szabályozó erő. 
Mivel e téren a meglepetések bugyra kifogyhatatlan, az új kihívásokra való felkészülés csaknem lehetetlen. Ál-
lókultúrák esetében még bonyolultabb a helyzet, mert az ültetvény teljes „élettörténetének” ismerete is fontos 
lehet az adott év(ek)ben felmerülő gondok, bajok megértéséhez és megoldásához. A végeredmény viszont dön-
tően emberi tényezőkön (szaktudás, gyakorlati tapasztalat, anyagi helyzet stb.) áll vagy bukik, de néha hálá-
sak lehetünk a szerencsésen alakuló időjárási helyzetért is, mint például 2021-ben.
Annak ellenére, hogy az előző évet megéltük megtapasztaltuk, talán mégsem haszontalan felidézni, elemezni az 
eseményeket, mert nemcsak a még ismeretlen időjárás, hanem a megelőző évek történései is befolyásolhatják az 
előttünk álló kihívásokat és teendőket.

Vajon milyen kihívások várnak ránk, 
szőlőtermelőkre és növényvédelmi szakemberekre 
idén, 2021 után?
Dr. Dula Bencéné növényvédelmi mikológus, szőlőtermelő

1. ábra A 2021. évi havi átlaghőmérséklet és csapadékmennyiség alakulása az 58 éves átlaghoz 
viszonyítva – Eger, Békési dűlő, iMetos készülék mérési adatai
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cheológiai és geológiai bizonyítékai 
is vannak .

Néhány korábbi extrém forróság 
és ezek következményei: Németor-
szági feljegyzések szerint 993-ban 
megfőttek a gyümölcsök a fákon . 
1000-ben folyók száradtak ki . 1022-
ben emberek haltak meg, állatok 
hullottak el . (Csak gondoljunk bele, 
mindez a IX . és X . században!) 1420-
ban áprilisban virágzott a szőlő, 
májusban már kifejlett bogyók vol-
tak . 1540-ben április 5-től virágzott, 
1834-ben július elején érett a szőlő . 
Magyarországról nincsenek ennyire 
korai feljegyzések, csak a 19 . század 
végéről . Az 1860-as,’70-es években 
kiszáradt a Fertő-tó, amit éveken 
keresztül bevetettek . Közeledve a 
jelenhez, 1962-63-ban hasonló aszá-
lyos év volt, 2007-ben is volt két hét, 
amikor elérte, megközelítette a 40 
°C-ot a hőmérséklet, és augusztus 
elején indult a szüret . 2021-ben a Ve-
lencei-tó kezdeti kiszáradása fenye-
getett, ezért a vízzel való feltöltését 
tervezik . Teljesen friss hír a Dráva 
folyó eddig mért legalacsonyabb 
víz állásáról szól .

A szőlő fejlődésének alakulása

Az időjárás miatt extremitások jel-
lemezték a szőlő fejlődését is 2021-
ben . A kedvezőtlen hideg rendkí-
vül késői fakadást (05 . 04 .) és lassú 
kezdeti növekedést eredményezett, 
ami miatt csak június közepén in-
dult meg a virágzás . Ám a már régen 
várt és tartósan itt rekedt extrém 
meleg felpörgette a szőlő növeke-
dését . Egy hónap leforgása alatt be-
hozta az addigi lemaradást. Július 
közepén már záródtak a fürtök, és 
augusztus első napjaiban beindult 
a zsendülés is (2. ábra, 2. táblázat). 
A virágzás alatti és utáni alacsony 
páratartalom miatt egyes fajták (pl . 
Kékfrankos, Cabernet franc) hiá-
nyosan kötődtek . Az extrém júniusi 
és júliusi hőség, a csapadékszegény-
ség gyenge hajtásnövekedést ered-
ményezett, ami miatt sok helyen el 
is lehetett hagyni a csonkázást . Nem 
úsztuk meg jégverés nélkül ezt az 
évet sem, ami egyes dűlőkben csak-
nem a teljes termést tönkreverte . A 
laza, sekély termőtalajú területeken 
(Alföldön) hőstressz, napégés, korai 
lombsárgulás, fürthervadás alakult 

Hónapok

Léghőmérséklet Csapadék Csapadékos 
napok száma(°C) (mm)

közepes minimum maximum összes (db)

Január 0,30 -10,40 8,40 28,8 14

Február 1,50 -14,40 15,70 13,6 7

Március 5,20 -5,90 20,50 3,2 3

Április 8,10 -2,80 23,40 23,6 9

Május 13,60 3,00 26,20 71,6 16

Június 21,90 7,40 35,90 44,4 2

Július 23,40 13,50 34,80 81,8 9

Augusztus 19,80 8,00 34,30 58,2 14

Szeptember 16,80 5,70 28,90 6,0 3

Október 9,90 0,40 23,20 5,2 2

November 5,60 -2,30 12,70 30,0 7

December 0,60 -8,00 7,30 7,2 6

Éves összes /átlag 10,56 373,6 92
Vegetációs időszak 17,27 290,8 55

1. táblázat 2021-es havi időjárási adatok – Békési dűlő, iMetos készülék mérési adatai

2. ábra Az időjárás alakulása – Eger, Békési dűlő iMetos adatok alapján 2020. 11. 01. - 2021. 10. 15.

3. ábra Az éves összes csapadékmennyiség alakulása az elmúlt 25 évben – Eger, 1997-2021
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ki . Ebben a térségben csak az öntö-
zött ültetvények fejlődtek szépen .

A fertőzési viszonyok alakulása

A május végi csapadékosabb, ki-
fejezetten hideg időjárás egyedül a 
szőlőlisztharmat aszkospórás fer-
tőzés megindulásnak kedvezett. Az 
ivaros termőtestek felnyílása, a pri-
mer aszkospórás fertőzés Egerben 
a szőlő kisleveles állapotában (má-
jus 17-én) történt meg, és 10 napon 
belül meg is jelentek a legelső liszt-
harmattelepek a levelek hátoldalán 
igen szép számmal . Az időjárás to-
vábbi alakulása a lisztharmat terje-
désének sem kedvezett . A fertőzés 
lassan haladt előre, csak zsendülés 
előtt indult meg erőteljesebben a 
lombon . A fürtvirágzaton és a leve-
lek színén június közepén fedeztük 
fel (1. kép) . Zöldborsó állapotban a 
levélen még igen kicsi, a fürtökön 
viszont nagyobb gyakoriságban 
volt jelen a kórokozó, de zsendülés 
kezdetére már mindenütt erős fer-

tőzés alakult ki (4. ábra). Az ivaros 
termőtestképződés a megszokottól 
jelentősen később (08 . 19 .) indult 
el . A május végi csapadék segíthet-
te volna a szőlőperonoszpóra és a 
feketerothadás megjelenését is, ám 

a szélsőséges alacsony hőmérséklet 
ezt megakadályozta . Medárd előtti 
napon, június 07-én égtek a telefo-
nok, mert nagyszámú feketerotha-
dásos levelet találtak, gyakorlatilag 
minden ültetvényben a Tokaji, a 
Bükkaljai és az Egri borvidéken (2. 
kép).

Valódi pánikhelyzet alakult ki, 
mert bárhová mentünk, nem kellett 
nagyon keresni a tünetes leveleket, 
olyan nagy gyakoriságban voltak 
jelen a szőlőterületeken, minden ko-
rábbi előzmény nélkül is. Visszael-
lenőrizve az időjárási eseményeket, 
pontosan kiszámítható volt, hogy 
a május 17-26 . közötti csapadéko-
sabb napokban történt meg a feke-
terothadás fertőzés . A körülmények 
teljeskörű vizsgálata és a kórokozó 
életciklusának ismeretében teljes 
biztonsággal kijelenthető, hogy a 3 
északkeleti borvidéken azonos na-
pokon, általánosan bekövetkezett 
feketerothadás tünetrobbanást nem 
helyi, hanem szállított ivaros asz-
kospórás fertőzés okozta . A fertőző 
spórák északkeletről esőfelhőkkel, 
nagy távolságról érkezhettek . A fe-
keterothadással együtt kaptunk egy 
kis szőlőperonoszpórát is, mert 
néhány helyen, egyidejűleg pero-
noszpórás leveleket is lehetett talál-
ni .

Mivel a feketerothadás gyakor-
latilag minden szőlőültetvényben 
jelen volt, meglehetősen nagy tünet-
számban, az adott helyzetben jog-
gal féltettük az ültetvényeket, hiszen 

Fenológia Időpont Károsító Észlelés helye Észlelés ideje

Fakadás 05. 03-tól    

Kisleveles 05. 10-től Lisztharmat LZT 04. vége (Szekszárd)

4-6 leveles
05. 17-től

05. 31.

Lisztharmat
Lisztharmat
SCATI L

1

ASPS
ASPPLL

05. 17-től Eger
05. 27. Eger Békési dűlő

Fürtmegnyúlás 06. 01-től Feketerothadás
Peronoszpóra

levélen
levélen

06. 07-től Tokajhegyalja, 
06. 07. Eger 

Virágzás 06. 14-től Lisztharmat  
LOBOT  

levélszínen 
fürtvirágzaton

06. 11., 17. Eger 
06. 16., 06. 23. Eger

Kötődés-kisbogyós 06. 21-től
06. 23-tól Lisztharmat fürtvirágzaton 06. 16, 06. 23 Eger

Zöldborsó 07.01-től Feketerothadás fürtön 07. 11 Eger

Fürtzáródás 07. 15-től

Zsendülés 07. 28-tól  

Érés 08. 03-tól

Szürkerothadás

Lisztharmat 

 

ivaros 
termőtestképz.

08. 06 Mogyoród 
08. 24 Eger, Kadarka
08. 19 Kékfrankos 

Szüret 09. 10-től 
(Leányka) Ecetesrothadás  09. 13 Kadarka

LZT  = lisztharmat zászlós tünet 
ASPS  = aszkospóra szóródás 
ASPLL = aszkospórás primer lisztharmattünet levélen 
SCATI  = Amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus viticola) 
LOBOT  = tarkaszőlőmoly (Lobesia botrana)

2. táblázat A szőlő fejlődése és a károsítók megjelenési ideje 2021-ben az egri szőlőültetvényekben

4. ábra Lisztharmat levél- és fürtfertőzöttség alakulása a kezeletlen kontroll parcellákon -  
2021, Eger, Békési dűlő, Blauburger fajta
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a hideg miatt nagy lemaradásban, 
még virágzás előtt volt a szőlő. Nem 
kellett túl nagy képzelőerő ahhoz, 
hogy tudjuk, csapadékosra változó 
időjárás esetén mi történhet . Ezért 
a fertőzés tovább terjedésének meg-
akadályozása céljából módosítot-
tunk a növényvédelmi technológi-
án, valamint ahol csak megoldható 
volt, leszedtük a tőkékről a tünetes 
leveleket és eltávolítottuk az ültetvé-
nyekből .

Szerencsére – az égiek segítségé-
vel – a június elejétől megváltozott, 
extrém száraz, meleg időjárás tel-
jesmértékben blokkolta a fekete-
rothadás és a szőlőperonoszpóra 
továbbterjedését, újabb fertőzések 
kialakulását . A tartósan magas hő-
mérséklet és szárazság miatt nem 
teljesülhetett a fertőzés alapfelté-
tele, és ugyanezen körülmények 
miatt felgyorsult az ontogenetikai 
rezisztencia kialakulása is . Személy 
szerint kettős szerepben éltem meg 
és értékeltem ezt a helyzetet . Terme-
lőként óriási szerencseként, kísér-
leteket végző kórtanosként viszont 
csalódottságként és kudarcként . Az 
adott időjárási körülmények miatt 
2021-ben – minden erőfeszítésünk 
ellenére – eredménytelenül zárul-
tak mind a feketerothadás, mind a 
szőlőperonoszpóra elleni kísérle-
tek, mert a provokatív fertőzések is 
sikertelenek lettek .

A szürkerothadás fertőzés is érde-
kesen alakult 2021-ben . Az augusz-
tus végi csapadék jelentős fizioló-

giás bogyórepedést eredményezett 
a vékonyhéjú, tömött fürtű már 
zsendülő fajtáknál (pl . Kadarka) . 
Mindemellett bőven akadtak ugyan-
ezen a területen lisztharmatfertőzés 
miatt felhasadt bogyók is . Normál 
esetben a nagyszámú nyílt sebeken 
azonnal elindul a szürkerothadás, 
ám ebben az évben nem így tör-
tént . Az a szokatlan helyzet állt elő, 
hogy a sebek gyorsan beszáradtak, 

és előbb telepedett meg a felhasadt 
bogyókon a szaprofita penicilliu-
mos zöld penész, mint a Botrytis ci-
nerea (3. a-b kép) . Végül kifejezetten 
gyenge szürkerothadás fertőzöttség 
jött létre! Ennek csupán egy oka le-
het . Ott voltak a területen a nyílt 
sebekkel teli fürtök, de hiányzott a 
légtérből a fertőző kórokozó! Elég 
hihetetlenül hangzik, tudva, hogy 
egy széles gazdanövénykört fertő-
ző polifág gombáról van szó . Ám 
a szélsőségesen meleg és tartósan 
száraz időjárási körülmények miatt 
a botritisz sem tudott felszaporodni, 
ezért nem voltak fertőző spórák a 
légtérben, amelyek normál helyzet-
ben súlyos bogyórothadást idéztek 
volna elő . Hosszú szakmai pályafu-
tásom során ilyen esettel még nem 
találkoztam .

A krónikus betegségek (esca, fi-
toplazma és vírus) tünetei is későn 
és enyhe mértékben jelentkeztek . 

A kártevőket illetően, elszórtan 
lehetett gubacsatkás tőkéket találni, 
pl . Kékfrankos fajtában . A tarkasző-
lőmoly mindhárom nemzedéke 
rendkívül nagy egyedszámban raj-
zott, de súlyos kártételt elsősorban 
Andornaktálya, Maklár térségében 
okozott, ahol évek óta tart a moly 
gradációja . Az amerikai szőlőka-
bóca 4-6 leveles állapotban kelt, de 
csak kis számban volt jelen, mint 
ahogy a lepkekabóca is . A kígyóak-
nás moly tüneteinek megjelenése 
egyre szembetűnőbb az ültetvé-
nyekben (4. kép). Meglepő módon 

1. a-d kép Szőlőlisztharmat aszkospórás primer tünetek a levelek hátoldalán (a), lisztharmat bimbós fürtön (b), kötődött bogyókon (c), lombon (d)

a b c d

2. kép Feketerothadás tünetek Kadarka 
szőlőleveleken (2021. 06. 08.)
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darázskártétellel és az ecetmuslicák 
okozta ecetesedéssel is csak szórvá-
nyosan lehetett találkozni .

Mindannyiunk számára figyel-

meztető, hasznos tanulsággal szol-
gálhat egy szomorú perzseléskár 
az egri határban . Az oldal- és tőhaj-
tások eltávolítására szolgáló piraflu-

fen-etil hatóanyagú készítményt té-
vesen teljes növényfelületre perme-
tezték ki, ami (nem véletlenül) igen 
súlyos lomb- és fürtleszáradást oko-
zott, fiatal és idősebb ültetvényben 
egyaránt (5-7. kép). Természetesen 
a szél miatt a szomszédos területek 
szélső soraiban is megjelentek a jel-
legzetes, könnyen beazonosítható 
tünetek, melyek az érintett terme-
lők számára ijesztőek voltak ugyan, 
de szerencsére az elsodródás miatt 
bekövetkezett kár mértéke mérsé-
keltebb volt (8. kép).

Összegezve a fentieket, kijelent-
hetjük, hogy a 2021-es év legfőbb 
jellemzői az extrém tavaszi hideg, 
a súlyos csapadékhiány (a sokévi-
től 215,8 mm-rel, a vegetációs idő 
alatt 81,8 mm-rel kevesebb), a lég-
köri állóhullámok miatt létrejött 
hosszan tartó, rendkívül meleg jú-
niusi és júliusi időjárás . Mindezek 
miatt éves szinten 10 aszályos, 5 az 
átlagtól hidegebb és 7 melegebb 
hónapot éltünk meg . Az adott 
körülmények között a vízigényes 
kórokozók fertőzése elmaradt, 
egyedül a lisztharmat okozott he-
lyenként kisebb problémát . Amíg 
a Kárpát-medencében a növények 

3. a-b kép Bogyórepedésekben megtelepedett zöldpenész (Penicillium spp.) és szürkerothadás 
(Botrytis cinerea) Kadarka fajtában

4. kép Kígyóaknás szőlőmoly tünete  
Blauburger fajtában

 
5-7. kép Piraflufen-etil hatóanyagú készítménnyel okozott súlyos perzseléstünetek
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és az emberek a hőségtől szenved-
tek, Nyugat- és Délnyugat-Európa 
fázott, szőlőültetvényeit fagy, szo-
katlan hideg és eső tizedelte, ami 
miatt történelmileg az eddigi leg-
jelentősebb, 15-20%-os terméski-
esés következett be . Nálunk sem 
lett kimagasló terméseredmény, 
egyes fajtáknál a rossz kötődés, 
helyenként a komoly jégverés és 
szőlőmolykártétel miatt . Annak 
ellenére, hogy a lisztharmaton kí-
vül a többi kórokozó problémát 
nem okozott, így is kevesebb sző-
lőt szüretelhettünk, de a pillanat-
nyi helyzetben úgy tűnik, nem túl 
magas, de éppen megfelelő alko-
holtartalmú és szép savtartalmú, 
harmonikus borok készülhettek 
2021-ben, amivel a borászok igen 
elégedettek .

Termelőként nem szabad elhall-
gatni azt a tényt sem, hogy pozitív 
hozadéka is volt a szélsőséges idő-
járású évjáratnak . Ugyanis a fertő-
ző járványos betegségek elmaradá-
sa miatt jelentősen kevesebb (akár 
csak 4 permetezéssel), de szélső-
séges helyzetben (technikai aka-
dályok miatt) egyetlen védekezés 
nélkül is egészséges szőlőt lehetett 
szüretelni, igen szép mustfokkal!

 
Mindezek után mire 

készülhetünk a 2022-es 
évjáratban?

Mivel időjósok nem vagyunk, ed-
dig annyit tudunk, hogyan alakult a 
téli és az év első 3,5 hónapjának idő-
járása . Ezért a jó gazda gondosságá-
val kell készülni minden lehetséges 
kihívásra – a férjem szerint mindig 

a legrosszabbra –, mert akkor nem 
érhet nagy meglepetés senkit . Én 
szőlőtermelőként és növényvédős-
ként is gondolkozom, de ebben a 
kérdésben egyetértek vele, mert így 
talán kevesebb hibát vétünk . Tud-
juk, hogy az évjárat – a szőlő fejlő-
dése, fertőzések, járványok – alaku-
lásának legfőbb szabályozó eleme 
a vegetációs időszak időjárása, ami 
egyelőre még ismeretlen . Vegyük 

 
fiatal és idős szőlő lombozatán és fürtökön

5. ábra A 2022. évi havi csapadékmennyiség és átlaghőmérséklet eltérése (április 10-ig)  
az 59 éves átlaghoz viszonyítva – Eger, Békési dűlő
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sorra, mire kell felkészülni elsősor-
ban azon járványos betegségeket 
tekintve, amelyek ellen lehetséges 
védekezni!

Nézzük, hogy alakult az időjárás 
novembertől a cikk írásáig . Sajnos 
a szüret utáni és az azóta eltelt idő-
szak sem kecsegtet semmi jóval, 
mert folytatódott a szárazság, és a 
sokévestől hónapról-hónapra ma-
gasabb havi átlaghőmérséklet (5. 
ábra) . Sorra dőltek, születtek új me-
leg- és hidegrekordok, extrém éjsza-
kai–nappali hőingadozással (31,1 
°C) . A tél folyamán se hó, se kiadós 
eső nem érkezett az Egri borvidék-
re, a súlyos aszály az egész ország-
ban kitart . Némi javulást jelentett 
ugyan a március végi mediterrán 
ciklonnal leesett 28-40 mm csendes 
eső . Ehhez kaptunk még 10-15 mm-t 
az elmúlt napokban (6. ábra), ami 
még mindig édeskevés, nem pótol-
ja az eddigi tetemes hiányt ebben 
a térségben és talány, hogy milyen 
lesz a folytatás .

Az előző évi fertőzési viszonyok 
ismeretében biztonsággal jelenthe-
tő ki, hogy lisztharmat fertőzésére 
számíthatunk, mivel sok ültetvény-
ben, ha nem is túl nagy számban, de 
képződtek ivaros termőtestek, ame-
lyek a kisebb-nagyobb őszi csapa-
dékot kapott területeken lemosód-
hattak, vagy a szél segítségével ráke-
rültek a tőkék fás részeire . A tavaszi 
felnyíláshoz a termőtest falának 
elvékonyodása szükséges, ami a tél 
folyamán többszöri átnedvesedés 

és kiszáradás során történik meg . 
Bár ez a feltétel az elmúlt tél során 
helyenként és csak részben teljesül-
hetett, de bizton állíthatom, hogy ez 
nem jelenti a fertőzés és akár súlyos 
járványos felszaporodás elmaradá-
sát . Ugyanis, volt már néhány ha-
sonló korábbi évjárat, amikor igen 
kevés primer telepről is képes volt 
felszaporodni és súlyos liszthar-
matjárványt kiváltani a kórokozó . 
A rügyfakadás után érkező első je-
lentősebb vagy tartósabb csapadék 
hatására repednek fel az elvékonyo-
dott falú termőtestek, lökődnek ki 
az aszkospórák a spóratömlőkből 
(aszkuszokból), amelyek a törzstől, 
kordonkartól 1-2 cm-re lévő, első 
kiterült levelek fonákára csapód-
va indítják el a primer fertőzést . Az 
első kifejlett levelek hátoldalán talált 
lisztharmattelepek észlelésekor ha-
ladéktalanul meg kell kezdeni a vé-
dekezést kontakt és felszívódó szer-
kombinációval, mert a friss, fejlődő 
lisztharmattelepek semmisíthetők 
meg a legeredményesebben .

A fürtöket a virágzás kezdetéig 
biztosított tökéletes lombhigiéniá-
val óvhatjuk meg a lisztharmattól! 
A bogyók védelme az első tünetek 
megjelenésétől kezdett és kötődé-
sig, kisbogyós állapotig tartó inten-
zív, tökéletes lombvédelemmel biz-
tosítható . A kötődött, gyorsan fejlő-
dő kis bogyókon már nem állítható 
meg a lisztharmat! A bogyófertőzés 
szempontjából legveszélyesebb és 
legfontosabb fenológiai stádium a 

80%-os elvirágzás, kötődés. Ha ed-
dig az állapotig nem hagyjuk felsza-
porodni a leveleken a lisztharmatot, 
akkor teljes sikert könyvelhetünk el . 
Tartsuk szem előtt, hogy a liszthar-
mat elleni siker kulcsa az egész év 
során tünetmentesen tartott lombo-
zat, vagyis a tökéletes lombhigiénia . 
Soha ne a szomszédot hibáztassuk, 
mert ez a kórokozó év közben nem 
onnan jön! Továbbra is alapigazság, 
amit Füzi István fogalmazott meg 
nagyon jól: „Mindenki a saját liszt-
harmatát neveli!”

Szőlőperonoszpóra-fertőzés 2021-
ben csak szórványosan mutatkozott, 
komoly felszaporodására nem volt 
lehetőség, de ahol mégis kialakult 
késői peronoszpórafertőzés, ott 
képződhettek kitartó oospórák, me-
lyek átteléséhez enyhe, csapadékos 
téli időjárás szükséges . Ez a feltétel 
viszont nem teljesült, ezért még csa-
padékos tavasz esetén is kérdéses a 
peronoszpóra primer tünetről indu-
ló fertőzés . Amennyiben áprilistól 
júniusig folytatódik a száraz, meleg 
időjárás, megismétlődhet az előző 
évi helyzet, nem lesz peronoszpó-
rafertőzés . A korábbi évek tapaszta-
latai alapján, csapadékosra változó 
körülmények között számíthatunk 
a későbbi fenológiai stádiumokban 
is – fürtzáródás, zsendülés kezdetén 
– szállított sporangiumokra .

A feketerothadás-fertőzés létrejöt-
te biztosra vehető . Állítom ezt annak 
ellenére, hogy 2021-ben a száraz, 
extrém meleg idő miatt nem tudott 
felszaporodni, kárt okozni . Tudni 
kell, hogy ez a kórokozó nagy túl-
élő . A korábbi évek fertőzése során 
kialakult mumifikálódott növényi 
részekben 2 évig is életben marad-
nak az ivaros és ivartalan termőtes-
tek, ezért csapadékos, meleg idő-
járási körülmények között, várható 
a fertőzés kirobbanása, leginkább 
olyan területeken, ahol évek óta 
rendszeresen fertőzött (pl . ökológi-
ai művelésben, rezisztens fajtákban, 
elhagyott, több éve műveletlen sző-
lőkben) .

A szürkerothadás csak tartósan 
száraz, aszályos körülmények kö-
zött nem jelent veszélyt (így történt 
2021-ben) . Megbízható előrejelzé-
se nincs . Miután a kórokozó spórái 
mindig és mindenütt jelen lehetnek 
a levegőben, ezért tartósan csapa-

6. ábra Az időjárás eddigi alakulása (2021. 11. 01 - 2022. 04. 10.) 
Eger, Békési dűlő, iMetos készülék mérési adatai
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dékos, párás körülmények között 
fertőzésre biztosan számítani lehet . 
Állandósult vagy gyakran ismétlő-
dő kedvezőtlen viszonyok között a 
kórokozó gyors, erőszakos támadá-
sa gyakorlatilag megfékezhetetlen . 
A védelem kulcsa a megelőzés, a 
fürthigiénia, a sebzések, sérülések 
elkerülése, lekezelése, a szőlőmo-
lyok és a lisztharmat elleni hatékony 
védelem . A védekezéseket, az időjá-
rás függvényében, a kártétel szem-
pontjából legkritikusabb növény 
fejlettségi állapotokra – virágzás, 
fürtzáródás, zsendülés, érés – kell 
időzíteni . Francia kutatások és hazai 
hatásvizsgálatok is megerősítették, 
hogy a végső fürtfertőzöttség mér-
tékére komoly szerepe van a virág-
záskori kezelésnek . Úgy gondolom, 
érdemes mindezt megfontolni, 
védekezési stratégiát váltani, első-
sorban a legnagyobb kockázatú, 
fogékony fajták esetében . A szürke-
rothadás elleni védelem fő hangsú-
lyát a virágzás idejére kell helyezni . 
Mindemellett tudjuk, kritikus hely-
zetben továbbra is kulcsszerepe van 
a fürtzáródás előtti permetezésnek, 
a zsendüléskor, éréskor végzett le-
levelezésnek és a jól időzített ún . 
fürtzónás kezelésnek is, természete-
sen a hatóanyagok várakozási idejé-
nek szigorú figyelembevételével .

Fakórothadástól csak jégverés 
után kell tartani, ezért ne feled-
kezzünk meg a káresemény utáni 
gyors, 12-18 órán belüli beavatko-
zásról . Sajnos 3 órás késlekedéssel 
csak 50%-os eredmény várható; a 24 
órával későbbi kezelés pedig már 
felesleges, mert teljesen hatástalan .

Biztosra vehető a szőlő fás része-
iben élősködő, korai tőkeelhalást, 
termésmennyiséget csökkentő és 
minőségrontó, az utóbbi évek során 
egyre nagyobb teret nyerő krónikus 
betegségokozók (esca, fekete kor-
donkarelhalás, Eutypa, Phomopsis, 
agrobaktérium, fitoplazmák, víru-
sok) megjelenése is .

Ne feledkezzünk el a szőlő sajnos 
egyre gyarapodó rovarkártevőiről 
sem, mert bizony a már régóta itt 
lévő, jól ismertek is okozhatnak kel-
lemetlen meglepetést, nem beszélve 
az legutóbbi időkben betelepedet-
tekről . A rovarölő szerek használatát 
igyekszünk visszafogni, nem csak a 
hatóanyag-kivonás és a felhasználás 

korlátozása miatt . Sokszor sajnos 
akkor is, ha indokolt lenne, mert pl . 
nem ismerjük fel időben problémát 
vagy a kártünetet .

Erről is szót kell ejteni

Az Európai Unió környezetvédel-
mi céljai miatt évről évre egyre több 
szabály, változás, elvárás és szigoro-
dó követelmény terheli a mezőgaz-
dasági termelőket, növényvédelmi 
szaktanácsadókat . A legújabb euró-
pai zöld megállapodás (European 
Green Deal) már nemcsak a nö-
vényvédő szerek, hanem a műtrá-
gyák használatát is érinti . A növény-
védő szerek felhasználását nemcsak 
mennyiségi, de minőségi értelem-
ben is szabályozza . A növényvédő 
szerek felhasználásánál 50%-os koc-
kázatcsökkentést, és 20%-kal keve-
sebb műtrágyahasználatot tűzött ki 
célul 2030-ra . Mindezek miatt mó-
dosították a növényvédelmi tevé-
kenységről szóló 43/2010 . (IV . 23 .) 
FM rendeletet is . A módosítások kö-
zül csak néhány lényeges változást 
említve:

 � A növényvédelmi szolgálta-
tás a károsító megfigyelésével 
veszi kezdetét, és csak azután 
kerülhet sor a vénykiállításra, 
növényvédő szeres kezelésre, 
amennyiben nincs más megol-
dási lehetőség a károsító elhárí-
tására .

 � Eddig a földhasználóknak csak 
törekednie kellett az integrált 
(okszerű) növényvédelmi alap-
elvek betartására, mostantól ez 
már „kötelező”.

 � Június 1-jével kötelező lesz az 
elektronikus permetezési nap-
ló kitöltése minden permetezés 
előtt . (Ez a szabály még számos 
kérdést vet fel .)

A fenti elvárások megértéséhez 
segíthet a XX . század közepén meg-
fogalmazott alapfogalmak ismerete, 
rövid értelmezése, bizonyítva azt 
is, hogy a biotópvédelem gondo-
latköre csaknem egyidős az inten-
zív vegyszeres növényvédelemmel 
(nem az uniós bürokraták találmá-
nya) .

 � Növényvédelem = biotóp véde-
lem (Szelényi Gusztáv, Jermy Ti-
bor 1958) .

 � Az ökológiai növényvédelem 
fogalmát Nagy Barnabás (1956) 
károsítókra javasolta, az agro-
biocönózisban használt kémiai 
védekezés minimálisra csökken-
tése céljából . Később tovább fi-
nomította, és úgy tartotta, hogy 
az ökológiai = az integrált véde-
kezéssel .

 � Integrált növényvédelem: az ag-
rotechnikai, biológiai és kémiai 
módszerek együttes, összehan-
golt alkalmazása a növényvédő 
szerek lehető legkisebb mérvű 
felhasználása érdekében (Stern 
és mtsai 1958) .

 � Az integrált növényvédelem 
nem más, mint = biológiailag 
képzett ember józan észjárása 
(Cooper és mtsai 1972) .

 � Az integrált védekezés fogalom 
„Növényvédelmi eljárások ra-
cionális egysége, s egyben kor-
szerű szemléleti mód” definíci-
ójának hazai megalkotója Jermy 
Tibor volt (1975) .

 � Komplex növényvédelem: va-
lamely növényállomány káro-
sítóinak leküzdésére alkalmas 
módszerek olyan kombinációja, 
mely során a védekezés célját 
a leggazdaságosabban, az em-
bert és környezetét legkevésbé 
veszélyeztető módon érhető el . 
Ebből fakadóan, az integrált vé-
dekezés, a komplex védekezés 
azon esete, amely a károsítók 
egyedszámának a gazdasági kár 
szinten való szabályozásához 
az agrobiocönózis természetes 
biotikus szabályozó tényezőit is 
felhasználja .

 � A komplex és kombinált nö-
vényvédelmi módszerek kutatá-
si témái (Terényi, 1956 szerint): 
kártevőprognózis, betegségek 
és kártevők biológiájának, bio-
kémiájának pontos ismerete, a 
kémiai védekezés hatóanyaga-
inak, hatásmechanizmusának, 
biokémiai és biofizikai tanulmá-
nyozása .

 � Az IPM – integrált növényvédel-
mi program alapvető elemei, 
sorrendben:

 � MEGELŐZÉS (közvetett lépé-
sek) . Cél: a kezdeti, kiinduló 
kártétel súlyosságának mér-
séklése (pl . lemosó kezelés, 
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fertőzött növényrészek le-
szedése) .

 � MEGFIGYELÉS: (döntésho-
zó v . támogató eszközök) . 
Cél: meghatározni HOL, MI-
KOR, MIT kell tenni!

 � BEAVATKOZÁS: (közvetlen 
lépés)

 � Okszerű védekezés:
 � Csak ott, ahol kell .
 � Csak akkor, ha szükséges .
 � Csak az ellen, ami ellen kell .
 � Csak azzal, amivel lehet .

Az előbbiekhez kapcsolódik, de 
úgy gondolom, ettől függetlenül 
sem haszontalan röviden áttekin-
teni a növényvédő szerek biológiai 
hatását befolyásoló főbb tényezőket 
(7. ábra) és a kezelések során elkö-
vethető gyakoribb alapvető hibákat, 
amelyek súlyos következményekkel 
járhatnak!

• Rossz időzítés – a későn kez-
dett vagy kimaradt védekezés 
(melynek számos oka lehet, pl . 
időjárás, anyagi, kedvezőtlen ta-
lajállapot stb .) .

• Permetezési intervallumok 
hossza – a fertőzési nyomás 
függvényében szükségszerű-
en is változtatható, rövidíthető, 
nyújtható .

• Kijuttatásmódszertani, techni-

kai hibák – permetlémennyi-
ség (lombfelülethez igazítva), 
minden második sorban megy 
a gép, nem megfelelő műszaki 
állapot, rossz beállítás, az op-
timálisnál gyorsabb haladási 
sebesség, nem megfelelő fe-
dettség, szórófejek helytelen 
beállítása, (lisztharmat, pero-
noszpóra, atkák, szőlőtripsz, 
szőlőkabóca a levelek hátolda-
lán, a molyok a fürtök belsejé-
ben tartózkodnak) .

• A permetezés ideje napszakot 

tekintve – a környezeti körül-
mények, permetlémennyiség 
függvényében, kockázatos a 
magas hőmérséklet, perzse-
lésveszély, felszívódó szerek a 
gyors párolgás miatt nem tud-
nak bejutni . Mindezek miatt op-
timális, a harmatnedves állapot-
ban – este, éjszaka, hajnalban 
– végzett kezelés, különösen a 
kis lémennyiséggel (100-200 l/
ha) dolgozó precíziós permete-
zőgépeknél.

• Nem megfelelő szerválasztás 
–fontos a hatáshely (egy vagy 
több), hatásmód (kontakt, fel-
szívódó, lokálszisztemikus, 
transzlokálódó), a hatásme-
chanizmus (konídiumcsírázás, 
micéliumnövekedés, sporulá-
ciógátlás, v . éppen gázosodó 
képesség) ismerete, valamint a 
rezisztenciakockázat figyelem-
bevétele .

A növényvédelmi tevékenységről 
szóló 43/2010 . (IV . 23 .) FM rende-
let módosítása is kihangsúlyozza, 
hogy az integrált rendszerben meg-
határozó, hangsúlyos, elsődleges 
szerepe van a megfigyelésnek, elő-
rejelzésnek . Ehhez szerencsére az 
utóbbi évek során végzett innovatív 
fejlesztések eredményeként kiváló 
műszeres mérő- és ún. döntéstá-
mogató rendszerek állnak rendel-
kezésre . Közel 10 éves folyamatos 
fejlesztés eredménye az a rendszer, 
melyet a kezdetektől jól ismerek, így 
teljes meggyőződéssel tudom aján-

7. ábra A kipermetezett növényvédő szerek biológiai hatását befolyásoló tényezők

8. kép Piraflufen-etil hatóanyagú készítmény elsodródásából eredő tünetek  
a szomszédos szőlőtáblában
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lani, mert hasznos segítőtársa lehet 
a termelőknek és a növényvédelmi 
szakértőknek egyaránt. Ez a mérő-
szenzorokkal felszerelt precíziós 
készülék, az ültetvénybe kihelyezve, 
helyben mért – csapadék, hőmér-
séklet, páratartalom, levélnedvesség 
időtartam (a levelek fonákán) szél-
irány és sebesség, talajhőmérséklet 
– adatokra alapozottan dolgozik. 
A mérési adatokat óránként (az új 
generációs állomásoknál már 20 
percenként) rögzíti és grafikusan 
is megjeleníti. A helyi időjárási ada-
tokra alapozottan pontos helyzetér-
tékelést, prognózist készít, jelezve 
a négy legveszélyesebb járványos 
betegségokozó (szőlőperonoszpó-
ra, lisztharmat, feketerothadás és 
szürkerothadás) fertőzési veszélyét 
és mértékét az adott méréstarto-
mányban. A rendszerben lehetőség 
van adatrögzítésre, a gazdálkodási 
napló vezetésére is. Az ültetvénybe 
kihelyezett berendezés hatóköre 
5 km-es körzet. A döntéstámogató 
komplex mérési rendszer adatai 
könnyen értelmezhetők, folyama-
tosan hozzáférhetők, otthonról és/

vagy mobiltelefonról, tehát mindig 
kéznél van. Egyik fő értéke a helyi, 
táblaszintű adatrögzítés, ezért nem 
szükséges naponta végig járni a sző-
lőültetvényeket a pillanatnyi helyzet 
megismeréshez, mégis abszolút 
pontos információt kaphatunk pl. 
a talajállapot, a szélirány, szélsebes-
ség alapján arra, érdemes-e kikül-
deni a gépeket (gázolaj-megtakarí-
tás), vagy, hogy mekkora az adott 
körzetben a fertőzési kockázat és 
ehhez igazíthatjuk, hogy kell-e és 
milyen gyakran permetezni? Egy 
ilyen megbízható, multifunkcionális 
döntéstámogató rendszer nagyban 
megkönnyíti a biológiai alapismere-
tekkel nem rendelkező szőlőterme-
lők, gépi szolgáltatók munkáját, de 
értékes segítőtárs lehet a képzett nö-
vényvédelmi szakértők, tanácsadók 
munkájához is. Mindezek alapján 
tökéletes segédeszköz az integrált 
növényvédelmi rendszerben előírt 
kritériumok teljesítéséhez. A végén 
meg is nevezem, melyik döntés-
támogató rendszerről szól a fenti 
ismertető. Sokan, velem együtt a 
kezdetektől, „csikó korából” Smart-

Vineyard, a Szőlőőr néven ismerik 
és használják, de a fejlesztések so-
rán névváltoztatás is történt, így a 
jelenlegi neve PlantCT. Részletes 
információk a honlapjukon https://
plantct.com/hu/ érhető el.
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Tömör összegzésként: 2022-ben is 

elsősorban a már jól ismert, növény-
védő szeres kezelésekkel leküzdhe-
tő kórokozók (lisztharmat, pero-
noszpóra, feketerothadás, szürke-
penész) fertőzésére és kártevők (le-
vél- és gubacsatka, szőlőtripsz, tar-
kaszőlőmoly, amerikai szőlőkabóca 
stb.) megjelenésére, károsítására, 
elhárítására kell felkészülnünk. Bí-
zunk benne, hogy az időjárás ked-
vező lesz a szőlő számára, kegyes 
lesz a szőlőtermelőkhöz és így siker-
rel vesszük az akadályokat ebben 
az évben is. Munkánkat segíthetik, 
megkönnyíthetik és biztonságosab-
bá tehetik a korszerű döntéstámo-
gató rendszerek alkalmazása. Ha 
tehetjük, éljünk velük
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