
 
 

 

8200 Veszprém, Dózsa György u. 33. levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf.: 1001 
Telefon: 88/590-472 e-mail: veszprem.noveny.talajved@veszprem.gov.hu; KRID azonosító: 166301915 

 

 

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS 

 

a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca 

imágója ellen 2020 évben 

 

A növény-egészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 7. számú mellékletének 1.4.1.2.17.1. pontjának 

előírásai értelmében a Veszprém Megyei Kormányhivatal a Grapevine flavescence 

dorée zárlati károsító vektorának, az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) - 

előfordulása miatt, az egyedszámának visszaszorítása érdekében kötelező 

védekezést rendel el. 

 

Az amerikai szőlőkabóca előfordulása esetén kötelező az ellene való növényvédő 

szeres védekezés, melyet az illetékes kormányhivatalnak a védekezés optimális 

idejére vonatkozó, hirdetményi úton közzétett védekezési felhívása 

figyelembevételével kell végrehajtani.  

 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatalnak a Balatonfüred-Szőlősi Hegyközség  

szőlőültetvényeiben elvégzett felmérései szerint a rovarvektor amerikai 

szőlőkabóca imágói megjelentek, és augusztus első napjaiban az egyedszámuk már 

meghaladta a védekezési küszöböt, ezért a kötelező védekezést - az élelmezés-

egészségügyi várakozási időt, illetve az engedélyokirat egyéb előírásait figyelembe 

véve - augusztus hónapban szükséges elvégezni. 

 

A védekezésre - az engedélyokiratuk szerint – a következő táblázatban szereplő 

rovarölő szerek alkalmazhatók: 
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Kabócák ellen 
engedélyezett 

szerek szőlőben 

Élelmezés-
ügyi 

várakozási 
idő 

A kezelés 
évenkénti 
maximális 

száma 

Két kezelés 
között eltelt 
minimális 
időtartam 

Az utolsó kezelés 
fenostádiuma 

Decis* 7 - 14 nap zsendülés (BBCH 85) 

Decis Mega * 7 3 14 nap zsendülés (BBCH 85) 

Fendona 10 EC * 7 2 14 nap érés kezdete (BBCH 81) 

Eribea * 7 2 14 nap érés kezdete (BBCH 81) 

King 10 F * 7 2 14 nap érés kezdete (BBCH 81) 

Littac  Super * 7 2 14 nap érés kezdete (BBCH 81) 

Kaiso EG * 7 1 - fürtzáródás (BBCH 78) 

Kaiso Garden* 7 1 - fürtzáródás (BBCH 78) 

Wakizasi * 7 1 - fürtzáródás (BBCH 78) 

Hunter * 7 1 - fürtzáródás (BBCH 78) 

Karate Zeon 5 CS ** 7 2 10 nap fürtzáródás (BBCH 78) 

Ninja Zeon ** 7 2 10 nap fürtzáródás (BBCH 78) 

Full 5 CS ** 7 2 10 nap fürtzáródás (BBCH 78) 

Klartan 24 EW 21 2 14 nap 
érés kezdete, bogyószíneződés 

(BBCH 80) 

Mavrik 24 EW 21 2 14 nap 
érés kezdete, bogyószíneződés 

(BBCH 80) 

Sivanto Prime * 14 1 - 
fürtvirágzat nyúlása-zsendülés 
(BBCH57-81) 

Laser Duplo *** 14 2 7 nap 
két héttel a betakarítás előtt 

(BBCH 84) 

Pyregard *** 7 2 - 2020. augusztus 27-ig 

 

Megjegyzés: 

* agrár-környezetvédelmi programban egy alkalommal használható fel 

** agrár-környezetvédelmi programban növényvédelmi képesítéssel rendelkező szaktanácsadó, 

növényvédelmi mérnök, növényorvos írásbeli javaslatára kettő alkalommal is felhasználható 

*** ökológiai gazdálkodásban is engedélyezett a felhasználása 

A Pyreguard 2020. augusztus 27-ig használható fel. 
Jelen felhívás a Kormányhivatal szakmai javaslatának is tekintendő, így az agrár-környezetvédelmi 

programban szereplő támogatást igénylők egyszeri alkalmazásra az engedélyben foglaltaknak 

megfelelően felhasználhatják a környezetkímélő besorolásba nem került növényvédőszer-

hatóanyagokat. 

 

Veszprém, 2020.08.10  

Takács Szabolcs 

kormánymegbízott 

nevében és megbízásából: 

 

Odor Tamás 

osztályvezető 
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