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Európába a 19. század végén sző-
lő-szaporítóanyaggal hozták be a 
kórokozót, Franciaország párás, 

meleg, csapadékos délnyugati terüle-
tein találták meg először. Bár a fekete-
rothadást hazánkban csak 1999-ben 
észlelték, a szőlő első járványos meg-
betegedését 2010-ben, az Egri borvidé-
ken okozta, ahol azóta minden évben, 
az időjárástól függően változó mérték-
ben károsít. A 2019-es csapadékos, me-
leg időjárás hatására hazánk szinte 
minden borvidékén megjelent, egyes 

helyeken és az érzékeny fajtákon (pl. 
Merlot) nagy károkat okozott. A jövő-
ben a védekezési technológia összeállí-
tásánál (összefüggésben más termesz-
téstechnológiai elemekkel) ezzel a kór-
ral ugyanúgy számolni kell, mint a 
lisztharmattal, peronoszpórával és a 
botrítisszel.

Időben fölismerni
A kórokozó jelentőségét növeli, hogy a 
szőlő minden növekedésben lévő zöld 
részét (kocsány, kacs, levélnyél, levélle-
mez, hajtáscsúcs, bogyók) képes fertőz-
ni. Akkor a legnagyobb a kár, ha a virág-
záskor fertőz. Járványos években a ter-
més akár 80-100%-át is károsíthatja. A 
mumifikálódott bogyók kis mennyiség-
ben is kesernyés ízt okozhatnak a bor-
ban. A bogyók a virágzást követő 4-5 
hétig rendkívül érzékenyek a fertőzésre, 

ám ez a fogékonyság irodalmi adatok 
alapján minden fajtánál lezárul a zsen-
dülés időszakára.

A már termesztésben lévő fajtáink 
mellett mindenképpen szót kell ejte-
nünk az új, innovatív fajtajelöltekről  
és fajtákról, amelyek lisztharmatra és pe-
ronoszpórára magas fokon ellenállóak, 

több rezisztenciagénnel is ren delkeznek 
és versenyképes minőségűek, viszont a 
feketerothadásra igen érzékenyek.

A feketerothadás terjedését sokan a 
csökkentett (és csökkenő választékú) 
kémiai növényvédelemnek, a megválto-
zott talajművelési, betakarítási módok-
nak, a biológiai növényvédelemben ré-
szesített területek növekedésének, vala-
mint a lisztharmatra és peronoszpórára 
rezisztens fajták növekvő népszerűsé-
gének tulajdonítják. A tavaly ország-
szerte fellépő, helyenként súlyos fertő-
zés azonban ugyanúgy sújtotta a kon-
vencionálisan művelt területeket, mint 
az ökológiai művelés alatt állókat. Sike-
res beavatkozásra ott volt lehetőség, 
ahol időben felismerték a kórokozót.

Virágzás előtt kezdjük
A feketerothadás elleni sikeres védeke-
zés egyik alapkövetelménye a megelőző 
tevékenység mellett a már-már közhe-
lyesen hangzó, időben elvégzett, megfe-
lelő minőségű zöldmunka. Különösen 
fontos a szellős lombfal kialakítása, a 
fertőzött növényi részek, így az előző 
évben tőkén maradt bogyómúmiák el-
távolítása és megsemmisítése. A tőkén 
maradt növényi részeken lévő áttelelő 
képletekből „ezrével” szóródnak a fertő-
zést elindító aszkospórák.

A hagyományos kémiai növényvéde-
lemben a különböző azol-, ftálimid- és 
ditiokarbamát-származékok alkalmaz-
hatók sikeresen a feketerothadás ellen. 
Érdemes a virágzás előtti időszakban 
elkezdeni e hatóanyagok használatát, 
majd a virágzás után ezt folytatni a 
szerrotáció betartásával. Bár az azolok 
közül is kivonnak néhány hatóanyagot, 
helyükbe új típusú azolok lépnek hama-
rosan, amelyek feketerothadás ellen is 
bizonyították már hatásosságukat. Kon-
vencionális növényvédelemben „kis” 

Biológiai növényvédelem  
a szőlő feketerothadás ellen
A szőlőtermesztőknek igen komoly kihívásokkal kell szembenézniük a jelenlegi gazdasági 
és növényegészségügyi helyzetben. A változó időjárás és termesztéstechnológia következtében 
újabb és újabb, esetenként rég nem látott kórokozók, kártevők számára válnak alkalmassá 
a körülmények a Kárpát-medencében. Ezek közé tartozik a szőlő feketerothadás 
betegségét okozó, Észak-Amerikában őshonos Guignardia bidwellii gomba is.

odafigyeléssel, a helyes hatóanyag meg-
választásával könnyen egészségesen 
tartható a szőlő.

Májustól tizenegy 
kezelés
Ökológiai termesztésben, amelynek so-
rán természetes, többnyire kontakt anya-
gokat használhatunk, tavaly a kórokozó 
váratlan megjelenését követően egy ma-
gas redoxpotenciállal rendelkező hi po-
klóros, aktív oxigént képző és káliumot 
tartalmazó készítménnyel, a Ste riClean 
Planttel tudtuk sikeresen blokkolni a fer-
tőzés további terjedését. Használata ré-
vén javult a növény erőnléte, ezáltal a 
kórokozókkal szembeni ellenálló képes-
sége, a szer pedig hatásosan gyérítette a 
felületen lévő gomba spó rákat, sejtfaluk 
károsítása által. A készítmény megfelelő 
időpontban való alkalmazásához elen-
gedhetetlen a kórokozó biológiájának is-
merete. Az idén alap bio-növény védelmi 
technológiába illesztve, megelőző jelleg-
gel használtuk ezt a készítményt, és szin-
tén nagyon jó eredményeket értünk el. A 
feketerothadás miatt így módosított vé-
dekezési programot egyhektáros kísérle-
ti ültetvényben, Mer lot fajtában, Szajkon 
a Hárs Pincészetnél alkalmaztuk.

Az üzemi technológiák kidolgozása 
mellett további biológiai termékek tesz-
telését is elkezdtük a Pécsi Tudomány-
egyetem Szőlészeti és Borászati Kutató-
intézetében, egy Kozma Pál által neme-
sített rezisztens fajtában, amely kifeje-
zetten érzékeny a feketerothadásra. A 
tesztelt anyagok között szerepelt a ká li-

um-hidrogén-karbonát (VitiSan), hatás-
fokozóval (Wetcit) kiegészítve (2. kezelés), 
és még két kísérleti anyag, amelyek egy új 
típusú hatásfokozónak rézzel vagy kénnel 
együtt formulázott készítményei. A vizs-
gálat során a kénes és a rezes változatot 
együtt (3. kezelés, a továbbiakban ASCu) 
és a kénes változatot réz-hidroxiddal 
együtt (4. kezelés, a továbbiakban ASRh) 
is teszteltük. A kontrollparcellák nem ré-
szesültek növényvédelmi kezelésben.

A kísérletet kisparcellás méretben vé-
geztük, háti permetezővel, négyféle ke-
zelést alkalmaztunk, négy-négy ismét-
lésben. Az ültetvény középmagas kordon 
művelésmódú, térállása 2,2 × 0,9 méter.

Az idén a pécsi ültetvényben május 
első napjaiban teljesültek a környezeti 
feltételek a feketerothadás spóraszóró-
dásához, így az első permetezésre má-
jus 5-én került sor. Ettől az időponttól 
kezdve a zsendülésig 7-10 napos per-
metezési fordulókat terveztünk, amit az 
időjárás többször felülírt. Az érési idő-
szakig így 11 kezelést végeztünk el.

Biztató eredmények
Az eredményt a zsendüléskori felvétele-
zéskor értékeltük, a fürtökön látható fer-
tőzés mértéke alapján. A levélzeten a 
tünetek csak a kezeletlen kontrollparcel-
lákon jelentek meg, a másik három ke-
zelésnél a lomb tiszta maradt. A 3. 
(ASCu) és a 4. (ASRh) kezelés között nem 
tapasztaltunk szignifikáns különbséget. 
A 2. kezelés (VitiSan + Wetcit) a kontroll-
hoz képest statisztikailag igazolhatóan 
jobb eredményt adott és eltér a 3., illetve 

a 4. kezeléstől is. A fertőzés mértéke a  
4. kezelés esetén volt a legalacsonyabb, 
0,9%. A kontrollnál és a 2. kezelésnél 
minden fürtben volt fertőzött bogyó, a 3. 
kezelésnél (ASCu) a fürtök 17,25%-a volt 
tünetmentes, a 4. kezelésnél (ASRh) 
ugyanez az érték 24%. A felméréskor a 
fürtben lévő fertőzött bogyók számát/
arányát vizsgáltuk. A 2. kezelésnél jóval 
madárkásabb fürtöket felvételeztünk (a 
fertőzés mértéke 16,5%), mint a 3. (a fer-
tőzés mértéke 2%) illetve 4. kezelésnél. 
Ennek oka a virágzáskori fertőzés lehet, 
ugyanis akkor még a fertőzött részek le-
száradnak és kipotyognak a fürtből. Ezt 
a tényt is figyelembe véve a 2. kezelésnél 
a fürtfertőzöttség mértéke magasabb ér-
téket mutat ugyan, de a kezeletlen kont-
rollnál lényegesen szebb a kép, és a lom-
bozaton sem láthatók fertőzés nyomai. 

A 2020-as év eredményei igen bizta-
tók és a jövőben is tervezzük ezeknek az 
anyagoknak és új termékeknek a teszte-
lését is. Célunk, hogy a biológiai nö-
vényvédelmet folytató termesztők ré-
szére is megtaláljuk azokat a hatóanya-
gokat és technológiákat, amelyekkel 
hatékonyan lehet megvédeni a fekete-
rothadásra érzékeny fajtákat is, a terme-
lési biztonság megtartása mellett. 

A kutatóintézet ültetvényében, Szent-
miklós-hegyen készített képeken mutat-
juk be az idei kísérlet eredményeit.
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A kontrollparcella 
fürtfertőzöttsége

 A 2. kezelés, 
16,5% fürtfertőzöttség

A 3. kezeléssel 2,0%-os 
fürtfertőzöttséget értünk el

A 4. kezelés adta a legjobb eredményt 
0,9%-os fürtfertőzöttséggel


