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Szőlő aranyszínű sárgaság betegség
(Flavecence Dorée): hogyan kezeljük
célzottabban a betegséget?
A szőlő aranyszínű sárgaság betegséggel már megfertőződött
szőlőtermesztő régiókban

Nemzetközi hálózat létrehozása az innovatív tudástranszfer
és információcsere biztosítására az európai borvidékek között
A projekt az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogramjának
finanszírozásában, a 652601 számú támogatói szerződés keretein belül valósul meg.

A szőlő aranyszínű sárgaság
célzottabb kezelése
Bevezetés
A szőlő aranyszínű sárgasága (Flavescence dorée: FD,
Candydatus Phytoplasma vitis) a szőlő legfontosabb és
egyben legveszélyesebb fitoplazmás betegsége. A szőlő
aranyszínű sárgaság betegségnek súlyos következményei
vannak, beleértve a szőlő életképességének romlását,
termőképességének csökkenését, és a termés minőségének romlását. Védekezési eljárások alkalmazása nélkül
a betegség nagyon gyorsan terjed, megfertőzve néhány
éven belül az ültetvényben található összes szőlőtőkét. Az
Európa szerte kötelező védekezések ellenére a betegség
továbbra is terjed, ezért szükséges a folyamatos monitoring tevékenység az újabban megfertőződött területek azonosítására.
A szőlő aranyszínű sárgasága (továbbiakban: FD) elleni hatékony védekezési stratégia több eljárás együttes
alkalmazásán alapszik, mind az amerikai szőlőkabóca
(Scaphoideus titanus), mind a fitoplazma ellen, amennyiben
a szőlőtőke megfertőződik az FD fitoplazmával. A fertőzött
régiókban a vektor rovar és a betegség elleni védekezés
kéz a kézben jár. A különböző eljárások lelkiismeretes alkalmazása, mely bemutatásra kerül ebben a szakmai kiadványban (a vektor rovar, az ültetvény és a vad amerikai
szőlőfajok elleni kezelések, illetve a meleg vizes hőkezelés) alapvető fontosságú a betegség elleni védekezésben
egy adott területen illetve a terjedésének a megállításában.

A vektor kabóca elleni védekezés
A permetezés időzítése – kulcsfontosságú kérdés
A kezelések időzítése az amerikai szőlőkabóca populációi elleni védekezés sikerességének kulcsa az ültetvényekben. Az aranyszínű sárgaság fitoplazmát egy kabóca
viszi át egyik növényről a másikra, mely folyamat nagyon
gyorsan végbemegy. A betegség terjesztésének lassítása
érdekében a vektor kabóca elleni védekezés és az ültetvény folyamatos monitorozása elengedhetetlen.

A kabóca elleni rovarölő szeres permetezések megfelelő
időben való kijuttatásához számos módszer áll rendelkezésre, melyek segítségével meghatározható a kijuttatás
pontos ideje:
1- Izolátor (nevelőketrec): az izolátorok olyan természetes
körülmények között elhelyezett nevelőketrecek, melyek a
kártevővel fertőzött növényi rész le- vagy befedésére alkalmas eszközök, melyek a benne nevelt rovarok szabadba
jutását megakadályozó halóval vannak borítva. Benne
a rovarokat úgy nevelhetjük tovább, hogy azok számára
a megfelelő körülmények biztosítva vannak. Mind a nevelőketrecek, mind az izolátorok használata, az előrejelzéshez szükséges élettani adatok (fejlődési idő, rajzáskezdet, rajzáscsúcs, stb.) megállapítására alkalmasak
(Szeőke, 2015.)
Ezek a keltetők rendkívül fontos eszközök az amerikai
szőlőkabóca első lárváinak megjelenésének nyomon követésére. Az amerikai szőlőkabóca által tojásrakás céljából előnyben részesített, fertőzött területről származó
két éves fás részek begyűjtését követően, azokat izolátorba helyezve megfigyelhető a kabóca lárvakelésének
időpontja. Egy sárga ragacslapot is célszerű az izolátorban
elhelyezni annak érdekében, hogy az idősebb lárvákat is
nyomon lehessen követni, a vedlést követően.
Amikor az első lárvák megjelenését észleljük, onnantól
számítva hozzávetőleg egy hónap múlva esedékes az
első rovarölő szeres kezelés.
2- Előrejelzési modellek alkalmazása: léteznek döntés
támogató rendszerek, melyek képesek előrejelezni az ültetvényekben (helyi körülmények között) az adott kórokozók
és kártevők megjelenését, ebbe beletartozik az amerikai
szőlőkabóca is. Létezik egy még fejlesztés alatt álló modell, mely képes megjósolni az adott időjárási körülmények
között, hogy mikor fognak az amerikai szőlőkabóca különböző lárva állapotai megjelenni (ehhez szükség van az ültetvény közelében lévő meteorológiai állomásra). A modell
korábbi megfigyeléseken illetve korábbi és aktuális hőmérsékleti adatokon alapszik.

Annak érdekében, hogy még alaposabb és pontosabb
megfigyelési adatok legyenek elérhetőek a lárva állapotokról, célszerű adatokkal feltölteni a modellt.
3- A lárva állapotok fejlődésének monitorozásával a
leveleken megállapítható az első rovarölő szeres kezelés
megfelelő időpontja, de általában a termesztők nehezen
tudják ezt megállapítani, gyakorlott szakember szükséges
a művelet elvégzéséhez.
A lárvák különböző fejlődési állapotainak eloszlása lehetővé teszi egy adott régió makroklimatikus területekre történő felosztását, a kártevő monitorozását, a permetezésre
legalkalmasabb időpont meghatározását, illetve a felhasználni kívánt készítménytől függően ettől eltérő időpont
megadását is. Szabad szemmel történő megfigyelések is
szükségesek, mely során a levelek fonáki oldalát és a törzs
lábánál a vadhajtások leveleit vizsgáljuk május közepétől
augusztusig a kora reggeli órákban, elkerülve a növényzet túlzott mozgatását, melynek hatására a lárvák elugranak.
Az amerikai szőlőkabócának öt fejlődési állapota van a
lárvakeléstől az imágó kifejlődéséig, a lárvák felismeréséhez határozó bélyegként szolgál két fekete, szimmetrikus pont a potroh utolsó szelvényén (a lárvák összetéveszthetők a Phlogotettix cyclops kabócafajjal, melynek
szintén van két fekete pont a potrohán, csak nem az utolsó,
hanem az utolsó előtti szelvényén, lásd „összetéveszthető
fajok”). Ezek a fekete pontok szabad szemmel is megfigyelhetőek az L2-es lárvastádiumtól (1. kép).

L1

L3

A lárvák zavarásra tipikus viselkedéssel reagálnak: ilyenkor hajlamosak azonnal elugrani. Amennyiben ezt a
viselkedést tapasztaljuk, akkor biztosak lehetünk, hogy
amerikai szőlőkabóca lárvával van dolgunk és nem más
kabócával, melyek egyazon időben vannak jelen a szőlőn,
mint a zöld szőlőkabóca (Empoasca vitis).
Ugyanis ez a kabócafaj zavarásra oldalirányú mozgást
végez a szőlőlevél felületén, vagy mint a Zygina rhamni
nevű kabócafaj, mely zavarásra egyenes vonalban halad
végig a levél felületén.
4- Kifejlett egyedek rajzáskövetése csapdákkal: sárga
ragacslapok kihelyezésével az ültetvényekben nyomon
követhető az amerikai szőlőkabóca rajzásmenete, mely
folyamatot a szőlőtermesztők is könnyen végre tudnak
hajtani megfelelő instrukciók mellett, vagy akár szakemberek segítségével. A csapdák megtalálásához –
azoknak, akik számos csapdát helyeznek ki – rendkívül
nagy segítséget adhat a GPS koordináták használata.
A csapdák segítséget nyújtanak abban, hogy eldöntsük,
mikor végezzük el a rovarölő szeres védekezéseket. A kifejlett egyedek általában július elejétől repülnek akár októberig, tovább, mint gondolnánk.
A vektor kabóca populációi ellen való késői
védekezés esetén fontos mérlegelni egy további
rovarölő szeres permetezés lehetőségét.
A ragacslapok színe általában sárga, mert az amerikai
szőlőkabóca kifejlett egyedeit vonzza ez a szín (2. kép).
A ragacslapokat az ültetvényben jelen lévő kabócák L4es és L5-ös lárvastádiumánál szükséges kihelyezni. A
ragacslapokat azokon a területeken is célszerű használni,
melyek fertőzöttek az aranyszínű sárgaság fitoplazmával
(Magyarországon kötelező), annak érdekében, hogy nyomon kövessük a kabóca rajzásmenetét. Emellet, azokon a
területeken, melyeken nem azonosították a fitoplazma jelenlétét, szintén alkalmazhatjuk, hogy értesüljünk a kabóca
betelepedéséről.
Az amerikai szőlőkabócával erősen fertőzött ültetvényekben egy ragacslap kihelyezésével megtudhatjuk,
hogy mikor kezdenek el repülni az imágók, azokban az
ültetvényekben, amelyekben nincs jelen a kabóca, számos
csapda kihelyezése ajánlott, kiemelt figyelemmel a szegélyekre (1. ábra).

1. kép : L1-es lárva állapot (IFV South-West,), L3-as és L5-ös lárva
állapot (INRA Bordeaux)

A csapdákat a szőlő lombozatába szükséges kihelyezni
a lehető legközelebb a növényzethez, oda ahol a kabócák
jelen vannak, általában 1,5 m magasságban két huzal közé
(3. kép).

A szőlő aranyszínű sárgaság
célzottabb kezelése

3. kép: Sárga színű ragacsos csapda 1. ábra: Az amerikai szőlőkabóca rajzásmenetének nyomon követése sárga ragacsos csapdákkal olyan terülekihelyezése az ültetvénybe (IFV
ten, ahol elszórva találhatóak az ültetvények, melyek közelében vad amerikai szőlőfajok vannak - a csapdák
South-West)
száma és lehetséges elhelyezése (fehér nyíl: az amerikai szőlőkabóca lehetséges mozgása, piros pontok: a
sárga ragacsos csapdák elhelyezése)

A csapdák száma nagyban függ az ültetvény méretétől illetve az azt körülvevő ültetvények vagy területek számától,
ahol a vad (Vitis) szőlőfajok jelen vannak. Általában
hektáronként 5-6 ragacsos színcsapda kihelyezése ajánlott, 7 napos ellenőrzéssel. A kifejlett egyedek rajzásmenetének a nyomon követésére egy másik módszer a lombozat kopogtatása. Ez tulajdonképpen abból áll, hogy egy
rovarhálót vagy kopogtató ernyőt - melyek általában fehér
anyagból készülnek - a szőlő lombozata alá helyezünk,
majd a lombot elkezdjük ütögetni, kopogtatni annak érdekében, hogy S. titanus egyedek hulljanak le az említett
hálóba (majd megszámoljuk a lehullott egyedeket).
A módszer hatékonysága korlátozott, de a kifejlett egyedek
megjelenésének első két-három napján kevésbé mozgékonyak az imágók, így a módszer ez idő alatt jobb hatékonyságot mutathat. Ezt követően az imágók elrepülnek, akár
néhány kilométer megtételére is képesek. Tehát ilyenkor
már nagyobb valószínűséggel vonzza az imágókat a sárga színű ragacslap. További alternatív módszer a kabócák
monitorozására a rovarszívó berendezések használata.

Az amerikai szőlőkabóca kifejlett egyedének mérete 4,85,8 mm között változik, barna színű, fején csíkok találhatóak (nemtől függően 1 vagy 3).

2. kép: Amerikai szőlőkabóca kifejlett egyede a sárga színű ragacsos
csapdában (IPTPO)

Scaphoideus titanus – Amerikai szőlőkabóca
Scaphoideus titanus L1-es lárva stádium (IFV South-West)

Scaphoideus titanus kifejlett egyed (INRA Bordeaux)

Amerikai szőlőkabócával összetéveszthető fajok
Phlogotettix cyclops lárva (INRA Bordeaux)

Phlogotettix cyclops kifejlett egyed (IPTPO)

Empoasca vitis lárva (IFV South-West)

Empoasca vitis kifejlett egyed (IFV South-West)

Dictyophara europaea (IPTPO)

Oncopsis alni (INRA Bordeaux)

Hyalesthes obsoletus (hemiptera-databases.org)

A szőlő aranyszínű sárgaság
célzottabb kezelése
Védekezési technológia és kezelések
Régiónként vagy akár országonként számos védekezési
stratégia létezik az amerikai szőlőkabóca ellen. Egy ilyen
stratégiát tartalmaz a 2. ábra. Az első kezelés a legfontosabb, figyelemmel kell kísérni a lárvakelést (a fent említett
valamelyik módszerrel) ami alapján megfelelően időzíthető
az első kezelés. Ezt a kezelést a lárvakelés után egy hónappal kell elvégezni, ugyanis ha a lárvák fertőzött növényeken kezdenek el táplálkozni, egy 1 hónapos lappangási
idő szükséges a lárváknak, ahhoz hogy fertőzötté váljanak és képesek legyenek a fitoplazma terjesztésére.

Az inszekticides kezelések során ügyelni kell arra, hogy a
permetlé a szőlő teljes lombozatára (termő vesszőkre és a
vadhajtásokra) kerüljön, a tőke aljától a tetejéig. Valójában
az amerikai szőlőkabóca lárvák gyakran a tőketörzs közelében elhelyezkedő leveleken illetve a vadhajtások levelein tartózkodnak, jobbára azért, mert a tojások a két éves
vesszők kérge alatt találhatók. A kezeléseket megelőzően
ajánlatos a vadhajtások eltávolítása, vagyis a törzstisztítás
elvégzése, emellett fontos hogy a permetlének fednie kell
mind a tőketörzset, mint a hajtásokat. A készítmények kijuttatásánál be kell tartani a címkén feltüntetett előírásokat.

Három kezelést tartalmazó technológia
T1: a lárvakelés után egy hónappal
T2: az első kezeléskor használt készítmény hatástartamának vége után, célja a lárvakelés végének lefedése
T3: kifejlett egyedek ellen
Vagy
T1: a lárvakelés után egy hónappal vagy L4-L5 lárvastádium előtt
T2: kifejlett egyedek ellen
T3: kifejlett egyedek ellen késő nyáron vagy a szüreti időszakot követően az amerikai szőlőkabóca populációjától függően
Két kezelést tartalmazó technológia (alacsony S. titanus populáció és egészséges tőkék esetén):
T1: lárvák ellen
T2: kifejlett egyedek ellen
További kezeléseket tartalmazó technológia (a korábbi években tapasztalt magas S. titanus populáció esetén)
T0: lemosó permetezés a tojások gyérítésére
T1: lárvák ellen
T2: az első kezeléskor használt készítmény hatástartamának vége után, célja a lárvakelés végének lefedése
T3: kifejlett egyedek ellen
2. ábra: Rovarölő szeres védekezési stratégia/technológia „Jaunisses à phytoplasmes de la vigne, Groupe de Travail National Flavescence Dorée,
2006„ című előadásból

Készítmények
Hagyományos kémiai védekezés a szőlő aranyszínű sárgaság betegség vektora, az amerikai
szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) ellen

Hatóanyagok

Oltványiskolában
felhasználható

A kezelések maximális
száma évente

Szőlőültetvényekben
felhasználható

Acetamiprid
Acrinathrin

3
1-3

Alphamethrin
Azadirachtin

Olaszország
Franciaország, Olaszország,
Portugália
Franciaország, Olaszország,
Portugália, Magyarország
Franciaország
Horvátország

Beta-Cylfuthrin

Franciaország, Olaszország

2-3

Buprofezin
Chlorantraniliprole-Thiamethoxam

Olaszország
Franciaország, Portugália,
Magyarország

2-3
1

Chlorpyrifos-ethyl
Chlorpyrifos-ethyl+-Cypermethrin

Franciaország, Olaszország
Franciaország, Olaszország,
Portugália, Magyarország,
Horvátország
Franciaország, Olaszország,
Horvátország, Magyarország
Franciaország, Magyarország
Franciaország, Olaszország,
Portugália, Horvátország
Franciaország, Olaszország,
Portugália, Horvátország,
Spanyolország
Franciaország, Olaszország,
Horvátország
Franciaország, Olaszország
Portugália
Franciaország
Portugália
Olaszország
Franciaország, Olaszország,
Portugália, Magyarország,
Spanyolország
Olaszország
Magyarország

3
1-2

Olaszország
Franciaország, Olaszország,
Portugália
Franciaország, Olaszország,
Portugália, Magyarország
Franciaország
Olaszország, Portugália, Horvátország
Franciaország, Olaszország,
Magyarország
Olaszország
Franciaország, Magyarország, Olaszország,
Portugália
Franciaország, Olaszország
Franciaország, Portugália,
Magyarország, Horvátország

Alpha-Cypermethrin

Chlorpyrifos-methyl
Clorpyrifos-methyl+cypermethrin
Cypermethrin
Deltamethrin

Esfenvalerate
Etofenprox
Fenpyroximate
Gamma-cyhalothrin
Imidacloprid
Indoxacarb
Lambda-Cyhalothrin

Pyrethrum- Abamectin
Spinosyn

2-3

2

2-3
1
2-3
2-3

2-3
1-3
1
3
2
1
1-3

Franciaország, Olaszország,
Magyarország, Horvátország
Franciaország, Magyarország
Franciaország, Olaszország,
Portugália, Horvátország
Franciaország, Olaszország,
Portugália, Magyarország,
Horvátország, Spanyolország
Franciaország, Olaszország,
Horvátország
Franciaország, Olaszország
Portugália
Franciaország
Portugália
Olaszország
Franciaország, Olaszország,
Portugália, Magyarország,
Spanyolország
Olaszország
Magyarország

1. táblázat: Borszőlőben és oltványiskolában engedélyezett hatóanyagok az amerikai szőlőkabóca (S. titanus) ellen Európában
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Hatóanyagok

Oltványiskolában felhasználható

A kezelések maximális
száma évente

Szőlőültetvényekben
felhasználható

Spinozad
Spirotetramat
Tau-Fluvalinate

Magyarország
Magyarország
Franciaország, Olaszország,
Magyarország
Franciaország, Olaszország,
Portugália, Magyarország,
Horvátország
Franciaország, Olaszország

2
2
1-3
1-3

Magyarország
Magyarország
Franciaország, Olaszország,
Magyarország
Portugália, Horvátország

1-3

Franciaország, Olaszország

Thiamethoxam

Zeta-Cypermethrin

1. táblázat: Borszőlőben és oltványiskolában engedélyezett hatóanyagok az amerikai szőlőkabóca (S. titanus) ellen Európában

A szőlő aranyszínű sárgaság vektora elleni védekezés ökológiai termesztésben
Hatóanyagok
Pyrethrum
Pyrethrum - Piperonyl Butoxide
Azadirachtin

Szőlőültetvényekben engedélyezett
Spanyolország, Magyarország
Spanyolország
Spanyolország

Oltványiskolákban engedélyezett
Spanyolország, Magyarország
Spanyolország

2. táblázat: Ökológiai termesztésben engedélyezett hatóanyagok az amerikai szőlőkabóca (S. titanus) ellen

Piretrum-alapú készítmények jellemzői
Név

Dózis/ha

Pyrévert

Piretrum
tartalom
20 g/l

1,5 l/ha

Piretrum
dózis/ha
30 g/ha

PiretroNatura

40 g/l

0,75 l/ha

30 g/ha

Biopiren plus

18,6 g/l

150-200 mg/
hl víz
SPRUZIT Schad- 4,59 g/l piretrum + 1,6%-os oldatlingsfrei
825,3 g/l repceolaj ban
Neemazal- T/S

10,6 g/l

2-3 l/ha

3. táblázat: Piretrum-alapú készítmények sajátosságai/jellemzői

20-30g/ha

Engedélyezés
Spanyolországban és Olaszországban engedélyezett az amerikai szőlőkabóca ellen.
Spanyolországban szükséghelyzeti
engedélyt július 1 és szeptember 30 között
ökológiai termesztésben és
oltványiskolákban.
Maximálisan háromszor használható fel
évente.
Olaszországban használható fel az amerikai szőlőkabóca ellen szőlőben
Olaszországban engedélyezett
Magyarországon 2016-ban kapott szükséghelyzeti engedélyt az amerikai szőlőkabóca ellen
Olaszországban engedélyezett az amerikai
szőlőkabóca ellen

A harmadik táblázatban feltüntetett hatóanyagok általában
hatékonyabbak a S. titanus fiatal stádiumai ellen. Ebből
adódóan használatuk akkor ajánlott, mikor a kabóca populáció jórészt fiatal lárva állapotú egyedekből áll. Sőt,
mivel a készítmény hatástartama (perzisztenciája) meglehetősen rövid, így ajánlott a kezelés megismétlés egy
héttel az első kezelés után. Mivel a piretrum fény hatására
gyorsan bomlik, ezért a piretrum-alapú készítmények hatékonyabbak, ha az esti vagy a hajnali órákban kerülnek
kijuttatásra.
A piretrum kezelések feltételei
A természetes piretrum egy kényes molekula, ugyanis érzékeny a magas hőmérsékletre és az UV sugárzásra. A
napsugárzásnak kitett piretrum becsült felezési ideje 1012 perc. A piretrumnak taglózó hatása van, nem szívódik
fel a növénybe, hanem érintő méregként hat. A rovarok a
kültakarón vagy az emésztőrendszeren keresztül veszik
fel. A hatóanyag az idegrendszerre hat, gátolja az ingerületátvitelt. A természetes piretrum összekeverhető illetve kijuttatható egymenetben rézzel (Sudvinbio, 2013).
A természetes piretrum az amerikai szőlőkabóca L1-es és
L3-as lárva állapotai ellen hatékony. Sajnálatos módon a
piretrum kezelések hatékonysága ingadozik, emellett a
vektor kabóca populációjának alapos monitorozása és
az ültetvény vagy parcella rendszeres átvizsgálása szükséges a piretrum-alapú kémiai készítményekkel történő
kezelések előtt és után.
Javaslatok a kijuttatásra (permetezésre)
•
•
•
•
•

A
kijuttatása
a
nap
végén
javasolt
(alacsony UV sugárzás és hőmérséklet).
A víz pH értéke 6,8-nál alacsonyabb, az optimum 6,0
és 6,5 közötti pH érték.
A permetlé elkészítése után azonnal javasolt a
kijuttatása.
Új edény vagy 6 hónapnál nem idősebb edény
használata indokolt.
A vegetáció során maximum háromszor juttatható ki.

A szőlő aranyszínű sárgaság betegség elleni védekezés ökológiai termesztésben
Az ökológiai szőlőtermesztés a megelőzésen és a környezet
önszabályozó rendszerének kihasználásán alapszik, mely
minimalizálja a kórokozók és kártevők előfordulását,
növelve a sokszínűséget, és mint egy következmény, minimalizálja a kórokozók és kártevők által kiváltott járvány

vagy gradáció lehetőségét.
Például, a természetes flórában előfordul a S. titanus populációja, a vektor kabóca képes a szőlőn és a
sorközökben található növénytakarón fennmaradni,
a populáció nagysága pedig időről időre változik (Trivellone et al, 2013). A lárvák képesek tovább fejlődni a fehér
herén (Trifolium repens) és a kúszó boglárkán (Ranunculus repens), mindkét fajt használják takarónövényként a
szőlőültetvényekben (Trivellone et al, 2013). Továbbá a
virágos növények jelenléte hozzájárul számos ragadozó
faj populációjának és sokszínűségének növeléséhez úgy,
mint azon pókok melyek képesek csökkenteni a kabócák
egyedszámát olyan ültetvényekben, ahol takarónövényeket használnak.
Az amerikai szőlőkabóca elleni biológiai védekezésként vizsgálták a kabóca eredeti élőhelyén előforduló természetes ellenségeket, emellett törekvések voltak az adott
élőhelyen előforduló esetleges természetes ellenségek
számának növelésével, de mindkét stratégia gyenge eredményeket mutatott a S. titanus populáció kontrollálásában.
Tanulmányozták néhány biokontroll ágens alkalmasságát
és hatékonyságát a szőlőben előforduló kártevőkre és
rovarokra. Példa erre egy Lecanicillium lecanii nevű gombafaj, mely az amerikai szőlőkabóca fiatal lárva állapotai
ellen használható, a vizsgálatok alapján az L2-es lárva
stádiumú egyedeket képes volt megfertőzni. Amennyiben
a megelőző eljárások nem hoznak kellő eredményeket az
aranyszínű sárgaság vektora ellen, abban az esetben az
európai ökológiai szőlőtermesztésben felhasználhatóak
olyan környezetkímélő készítmények, melyek regisztrálva vannak az Európai Közösség EC Reg. 889/08 listáján
úgy, mint a természetes piretroid (piretrum) vagy az azadirachtin hatóanyag, de természetesen ez országonként is
változik. Ahogy fent említettük, a készítményeket a lehető
legnagyobb odafigyeléssel és alapossággal kell felhasználni, figyelembe véve az előírásokat, ugyanis ennek
hiányában a hatékonyságuk (főként a piretrumé) nagyban
változhat.
Méhek és egyéb beporzást végző rovarok
védelme
Fontos figyelemmel lenni a nagy területeken egyidőben
kijuttatandó rovarölő szeres permetezéseknél a jelen lévő
beporzó rovarokra. A permetezéseket kerülni kell a szőlő
virágzása alatt, illetve a sorközökben lévő gyomnövények
vagy takarónövények virágzása alatt is. A talajt permetezés
előtt érdemes megtárcsázni vagy a sorközöket lekaszálni.
Ezen felül az adott rovarölő szer kijuttatása legkorábban a
csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg és

A szőlő aranyszínű sárgaság
célzottabb kezelése
legkésőbb 23 óráig tarthat (méhkímélő technológia). Szeles időben kerülni kell a permetezést, annak érdekében,
hogy mérsékeljük az elsodródás veszélyét. A kezelések
ideje általában évről évre változik a szőlő és az amerikai
szőlőkabóca fenológiai állapotától függően. Az első kezelés
a szőlő virágzását követően, a bogyók kötődésekor esedékes, hogy elkerüljük a méhek veszélyeztetését.
Fontos tisztában lenni az ültetvény amerikai lepkekabóca
(Metcalfa pruinosa) vagy a bíbortetű fertőzésével, ugyanis
a méhek előszeretettel látogatják az ültetvényt egy kis mézharmat reményében. Ebben az esetben ajánlott a neonikotinoid hatóanyagcsoport kerülése második kezelésnél az
imágók ellen, ugyanis ha az első permetezésnél alkalmazzuk a lárvák ellen, úgy egyszerre a lepkekabóca ellen is
védekezünk.

rig), ha gyanús tőkét észlelünk, jeleznünk kell a hatóságok
felé, akik irányításával a fertőzött tőkéket gyökerestül el
kell távolítani. Minél hamarabb sikerül a fertőzött tőkék eltávolítás, annál hatékonyabb az eljárás, ugyanis
ebben az esetben az amerikai szőlőkabóca imágók nem
tudnak fertőzött tőkéken táplálkozni, nem válnak fertőzőképessé és nem vesznek részt a betegség terjesztésében.
A gyökerestül való eltávolítást következetesen kell elvégezni elkerülve az alanyból előtörő vadhajtások növekedését. A szőlő alanyaira jellemző, hogy nem mutatják az
aranyszínű sárgaság betegség tüneteit, de hordozhatják
azokat tünetmentesen. Az újonnan kihajtó hajtásokat el kell
távolítani az ültetvényen belül és annak környezetében is.

A szőlőültetvények védelme
Az ültetvények monitorozása
Az ültetvény növényegészségügyi állapota kulcsfontosságú kérdés a szőlő aranyszínű sárgasága elleni védelemben. A szőlő aranyszínű sárgaság betegséggel szembeni védekezés elengedhetetlen eleme
az ültetvények monitorozása, melyet az ültetvény vagy
dűlők szintjén, gyakran pedig közösségi szinten cél
szerű elvégezni annak érdekében, hogy a betegséggel
szemben egységes megközelítést alkalmazzanak.
Hogy minél hatékonyabban működjön a megfigyelés, a
legjobb, ha egy szakmai szervezet összefogja és felügyeli
a monitorozást, de természetesen a szőlőtermesztő maga
is végezheti a megfigyeléseket a saját ültetvényében
követve a felderítési protokollt. A tüneteket mutató tőkéket
(4-5. kép) az azonosítást követően, a hatóság irányításával,
gyökerestül el kell távolítani. Gyanús tünetes tőke esetén
laboratóriumi vizsgálatokkal megerősíthető vagy megcáfolható a betegség megléte, illetve ez az egyetlen módja,
hogy elkülönítsük a szőlő aranyszínű sárgaságát a Bois
Noir vagy más néven a „feketevesszejűség” tüneteitől.

4. kép: Szőlő aranyszínű sárgaság betegség (Flavescence dorée) tünetei
Syrah fajtán (IFV South-West) és Cortese fajtán (Maurizio Gily)

Fertőzött növények megsemmisítése
A fertőzött növények gyökerestől való eltávolítása
és megsemmisítése javasolt, a legtöbb régióban pedig
kötelező érvényű melyet nemzeti hatály alatt álló rendelet szabályoz. Abban az időszakban, mikor az amerikai
szőlőkabóca jelen van az ültetvényben (májustól októbe-

5. kép: Szőlő aranyszínű sárgaság betegség (Flavescence dorée) okozta
fürttünetek (IFV South-West) és a háromszög alakú tipikus levélsodródás (IPTPO)

A betegség kialakulása
•

Az első fertőzött tőkéről indul a betegség terjedése,
majd tőkéről tőkére terjed

•

A fertőzött tőkékről gyorsan terjed a betegség: a beteg
tőkék aránya évente megtízszereződhet (3. ábra)

•

Fertőzést követően, a tünetek megjelenése akár egy
évet is várathat magára

Vad szőlőfajok kezelése
A vad szőlőfajok gazdanövényei a betegségnek és a vektor
kabócának is. A vad szőlőfajok különböző kereszteződései (Vitis rupestris, V. riparia, V. berlandieri stb.) illetve az
európai szőlőkkel való kereszteződései, melyek alanyként
használatosak, gazdanövényei az aranyszínű sárgaság fitoplazmának, habár általában nem mutatják a termesztett
szőlőfajtákra jellemző tüneteket, vagy egyáltalán nem mutatnak tüneteket: tehát ezek a fajok tünetmentes hordozói
a betegségnek. A vektor szőlőkabóca (S. titanus) a Vitis
nemzetség fajain táplálkozik (függetlenül a fajtól), tehát
képes felvenni a fitoplazmát a vad fajokról és tovább
vinni a fertőzést a termesztett szőlőfajtákra. Ezen felül
ezek a területek menedékhelyül szolgálnak a vektor
számára, így csökkentve az ellenük való védekezés hatékonyságát.

3. ábra: Szőlő aranyszínű sárgaság betegség (Flavescence dorée) terjedése az évek során

Az amerikai szőlőkabóca (S. titanus) repülése
A vektor rovar kifejlett egyedei viszonylag nagy távolságok
megtételére is képesek, lehetővé téve elterjedésüket a vad
szőlőfajtáktól a termesztett szőlőfajtákig (Alma, 2015; Lessio, 2014). Ennek ellenére minél nagyobb az ültetvény és a
vad fajok távolsága, annál kisebb a valószínűsége annak,
hogy a kabócák maguktól eljutnak az ültetvényig. A rovarok külső területekről való „vándorlása” az ültetvényekbe
bizonyítható azzal, hogy az ültetvény szegélyében a tünetek nagyobb gyakorisággal vannak jelen. A legtöbb rovar
az ültetvény közelében, 20-30 méteres távolságokban
található cserjesorból repül be az ültetvénybe, de néhány
esetben nagyobb távolságú mozgásokat a szél tesz lehetővé számukra, melynek segítségével a kifejlett egyedek
felülről érkeznek az ültetvényekbe (Steffek et al, 2007).
Hogyan végezzük a vad szőlőfajok felszámolását?
A félreértés elkerülésére, nincs szükség az erdők kiirtására.
A szőlőfajok lián jellegükből adódóan fénykedvelő növények, melyek a fény irányába növekednek, ebből adódóan
jórészt erdőszéleken, fasorokban, cserjesorokban,
termesztett területek illetve utak mentén találhatóak meg.
Viszont, ha hagyják nőni a vad szőlőfajokat, akkor nagy,
kiterjedt lombozatot nevelnek, terméseket is hoznak, ebben az esetben a madarak segítségével képesek tovább
terjedni. Ezt mindenképpen célszerű megakadályozni.
A vad szőlőfajok felszá- A vad szőlőfajok
molása a téli időszak alatt felszámolása a tavaszi időszakban
A szüreti időszakot követően, Május és június: a fiatal
késő ősztől a tavaszi rügyfa- rovarok elleni védekekadásig: a szőlőültetvényeket zést megelőzően az ülövező parlagon hagyott sávok tetvényben, szükséges
tisztítása során különös fi- az újonnan kihajtó vad
gyelmet kell fordítani azokra szőlőfajok hajtásainak
a szőlőkre melyek felkapasz- eltávolítása.
kodtak a fákra. A lemetszett
vesszőket, hulladékot el kell
szállítani és meg kell semmisíteni égetéssel. Ez egy nagyon
fontos lépés, mert ezeken a
lemetszett részeken számos
amerikai szőlőkabóca tojás
lehet, illetve ezekből tovább
szaporodhat és megsokszorozódhat. Ahol lehetséges ott
a vad szőlőfajokat gyökerestül
kell felszámolni egy erre alkalmas eszközzel (exkavátor).

A szőlő aranyszínű sárgaság
célzottabb kezelése
FIGYELMEZTETÉS: Ne számoljuk fel a vad szőlőfajokat a nyár folyamán, mert az ott tanyázó amerikai szőlőkabóca imágók a kivágást követően át-

vándorolhatnak a vad fajokról az ültetvényekbe (4. ábra).
Az eljárást minden évben meg kell ismételni a vad szőlőfajok teljes felszámolása érdekében.

4 ábra: Vad szőlőfajok elleni védekezés (D. Eberle, 2015)

Innovatív szempontok
a védekezésben
A szőlő aranyszínű sárgaság betegség vektora elleni kémiai
védekezésre a gyakorlati szakemberek alternatív módszereket fejlesztenek. Főként olyan módszereket vizsgálnak,
melyek ökológiai termesztésben is felhasználhatóak azzal
a törekvéssel, hogy csökkentsék a növényvédő szer felhasználást a környezet védelmének jegyében.
Az amerikai szőlőkabóca párzásának gátlása
Az amerikai szőlőkabóca (S. titanus) populációjának egyik
évről a másikra történő fejlődésének megakadályozása
a párzás gátlásával egy innovatív módszer, melynek fejlesztése folyamatban van. A módszer lényege, hogy a
hímek által kibocsátott jeleket zavarják meg, mely jelek
a nőstények csalogatására szolgálnak, ezzel gátolva a
szaporodásukat. A kifejlett egyedek vibrációs jelekkel
kommunikálnak: a hímek ún. „hívás és repülés” viselkedést mutatnak, azaz levélről levélre repülve hívójeleket
bocsátanak ki, amíg egy fogékony nőstényt nem találnak,
majd udvarló jeleket bocsátanak ki, melyekre a nőstények
válaszjeleket küldenek (Mazzoni et al., 2009).

Egy szerkezet (elektromágneses rázógép) vibrációs jeleket
közvetít a tartóhuzalon keresztül, a zavaró vibrációs jelek
visszaverődése pedig csökkenti a hívójelek kibocsátásának
mértékét a hímeknél, így megakadályozza a hím-nőstény
párok létrejöttét, következésképpen jelentősen csökkenti a
párzások számát (Mazzoni et al, 2009).
„Push pull” stratégia
A “Push pull” stratégia lényege, hogy a rovarok viselkedését csalogató és repellens anyagok használatán keresztül
befolyásolja, beleértve a csalétkeket és olyan növényeket
melyek képesek odavonzani a kártevőket azokra a területekre, ahol végül elpusztulnak.
Narancs esszenciális olajának alkalmazása
Az amerikai szőlőkabóca elleni kémiai védekezésre egy
másik alternatíva a narancsolaj használata. Néhány narancsolaj-alapú készítményt alkalmaznak az amerikai
szőlőkabóca (S. titanus) populációja ellen Európában,
mint a kémiai védekezések kiegészítő kezelése, ugyanis
az említett készítmények (narancsolaj) nincsenek regisztrálva rovarölő szerként.
A narancsolaj hatóanyaga a D-limonén, ami egy terpén,
mely természetes rovarölő hatással bír. A D-limonén tulajdonságából adódik, hogy képes kiszárítani az amerikai
szőlőkabóca fiatal lárva állapotait. A hatékonysága még
nincs vizsgálatokkal alátámasztva, a hatása termesztői
megfigyeléseken alapszik.
Kaolin alkalmazása

6. kép: Elektromágneses rázógép alkalmazása a szőlőültetvény támrendszerén az egyedek párzásának vibrációs gátlására (Lucchi et al, 2013)

A kaolin kezeléseknek repellens hatása van a kabócákra,
de néhány tanulmány bizonyította, hogy a lárvákra káros
hatással van (mortalitás). Általában ökológiai termesztés-

ben használják, ahol az egyetlen engedélyezett rovarölő
szer a piretrum, melynek hatékonysága megkérdőjelezhető. Ez nem egy alternatíva a kémiai védekezésre, de
beilleszthető a technológiába. A kaolin hatékonyabb a fiatal
lárva stádiumokra, mint a kifejlett egyedek ellen. A készítménynek magas a költsége, illetve még ha csak részleges
is, de bizonyított a hatékonysága, de a kijuttatás időzítése
és a dózis pontos beállítása még további vizsgálatokat igényel.
Biokontroll ágensek
A biokontroll ágensek közül, az endoszimbionták használata, mint a Wolbachia (a nemzetségbe tartozó baktériumok
obligát intracelluláris szimbionta szervezetek, melyek különböző ízeltlábúakat fertőznek), és a Cardinium nemzetségbe tartozó szimbiotikus baktériumok, melyek a vektor
korlátozott szaporodásáért és viselkedéséért felelősek,
biztatónak tűnik (Chuche et al, 2017).
Ezt a baktériumfajt az amerikai szőlőkabóca természetes
populációjában, mind a hímekben és nőstényekben is
megtalálták. A vizsgálatok azt mutatták, hogy 94%-os gyakorisággal fordult elő és emellett különböző szervekből is
sikerült kimutatni. Végül, az Asaia nemzetségbe tartozó
baktériumoknak gazdaszervezete lehet az amerikai
szőlőkabóca, melyet a nőstények és a hímek a párzás vagy

meleg vizes hőkezelés használata, vagy néhány esetben
az oltványiskola korlátozása azokban a régiókban, ahol
azonosították a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget.
A meleg vizes hőkezelés a nyugalmi állapotban lévő oltványok felületi fertőtlenítésére javasolt módszer. A kórokozó ágens, ebben az esetben a fitopazma, érzékeny a
hőkezelésre. A hőkezelés időtartamát és hőmérsékletét úgy kell megválasztani, hogy a kezelés teljesen
megszüntesse a fitoplazma fertőzést anélkül, hogy negatív hatással lenne a szőlő élettani folyamataira.
A szőlő szaporítására szánt anyagokat (mind a
csapvesszőket, mind az oltványokat) 50°C-os vízben 45
percig kell áztatni (vízfürdő). Ezeket a paramétereket alkalmazva eltávolítható a fitoplazma, emellett mellékhatással
bírnak az amerikai szőlőkabóca (a kéreg alatt elhelyezkedő) tojásaira (Caudwell et al, 1997).

8. kép: Meleg vizes hőkezelő berendezés (IFV South-West)
7. kép: Kaolin permetezés a leveleken (ADVID)

táplálkozás útján tovább terjesztenek. Néhány kutató javasolja ezeknek a szimbionta baktériumoknak a használatát
az amerikai szőlőkabóca vektor ellen. De természetesen
további vizsgálatokat igényelnek, mivel számos kérdés
még nem tisztázott.

Meleg vizes hőkezelés alkalmazása az oltványiskolákban
Franciaországban, Olaszországban, Portugáliában, Horvátországban és Magyarországon jogszabály írja elő a
kötelező védekezéseket az oltványiskolákban, és ezek
a kezelések specifikusak lehetnek bizonyos területekre
országtól függően. Néhány országban és régióban speciális szabályok vonatkoznak az oltványiskolákra: kötelező

Következtetések
Az aranyszínű sárgaság betegség elleni védekezés 3 fő
pillérének alkalmazása: a vektor kabóca elleni védekezés, a betegség elleni kezelési eljárások alkalmazása
az ültetvényekben és az oltványiskolákban illetve a
szabályozások betartása, ezek mind-mind hozzájárulnak
a betegség elleni hatékonyabb küzdelemhez. Összetett
betegségről lévén szó, az összes paraméter fontos úgy,
mint a vektor ismerete, a táplálkozási szokásainak illetve a
betegség fejlődésének ismerete elengedhetetlen a beavatkozások alapos elvégzése a betegség elleni küzdelemben.
Továbbá, a szőlőtermesztők, a kutatóintézetek és a szektor
egyéb szereplői közötti együttműködés és elkötelezettség nélkülözhetetlen az aranyszínű sárgaság fitoplazma
elleni védekezésben.
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