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Kocsánybénulás

Egyre többen ismerik fel a szőlőtermesztők közül a ko-
csánybénulás jelenségét: mielőtt a bogyók beérnének, egy-
szerűen összetöppednek, és ha jobban megfigyeljük a sző-
lőfürtöt, a szőlő kocsányán bebarnult szakaszokat találunk, 
amelyekben megáll mindennemű anyagszállítás. Ennek kö-
vetkeztében gyakorlatilag a termé s egy ré sze piacképtelenné 
válik. Sok esetben a magnézium hiánya vagy felvételének át-
meneti akadályozottsága az ok. Ezt pontosan csak talaj- é s le-
vé lanalí zis elvégzésével lehet megállapítani, de a gyakorlati 
tapasztalatunk az, hogy megfelelő magnéziumtáplálással a 
hiánybetegség orvosolható. Természetesen a tápelemará-
nyokra itt is figyelni kell, a magnéziummal együtt arányosan 
kell a növénynek káliumot és kalciumot kapnia. 

A magné zium sokat segíthet a kocsá nybé nulá s 

megelő zé sé ben

A magnéziumnak kiemelt szerepe van a megtermelt szé n-
hidrá tok (pl. cukrok) szá llí tá sá ban, ez amellett, hogy több 
száz enzim aktivátora, legalább olyan fontos, mint a foto-
szinté zisben betöltött  feladata. A magnéziumot pótolhatjuk 
talajon és levélen keresztül, de véleményem szerint ne vagy-
vagy tegyük, hanem egymást kiegészítendő alkalmazzuk: 
talajon keresztül Patentkalival és levélen keresztül azokban 
az időszakokban, amikor a szárazság miatt meg kell segíteni 
a növényt. A magnézium talajon keresztüli felvé telé t szá mos 
té nyező  befolyá solja, a talaj ké mhatá sá tó l a talaj humusz- é s 
agyagtartalmá n á t az antagonista ionok (mint a Ca, K é s 

ammó niumion) jelenlé téig.  Arról nem beszélve, hogy szá ra-
zabb időszakokban nem tud a növény elég magnéziumot 
felvenni talajon keresztül, ilyenkor játszik nagyon fontos 
szerepet a levélen keresztüli adagolása. 

A sző lő levé l Mg-tartalma a tenyé szidő  kezdeté tő l a lomb-
hullá sig fokozatosan nö vekszik, ellenté tben a N, P é s K di-
namiká já val, ezért érdemes talajon keresztül biztosítani szá-
mára már a tenyészidő kezdetétől a magnéziumot! Mg-hiá ny 
eseté n csö kken az enzimaktivitá s, melyeknek a hajtóereje, 
szakszóval érve katalizátora ez az elem, s ezá ltal igen-igen 
lelassulnak vagy gátlódnak az anyagcsere-folyamatok. A sző -
lő ben a Mg-hiá ny nemcsak termé scsö kkené ssel já r, hanem 
fokozza a kocsá nybé nulá s kialakulá sá nak lehető sé gé t is, 
mely a magnézium másik fontos szerepéből adódik, abból, 
amikor a megtermelt szénhidrátokat igyekszik a termésbe, a 
bogyókba szállítani, többek között a cukrot.

De honnan vesszük észre, ha magnéziumért „kiált” a nö-
vény? A Mg-hiá ny jellegzetes tü nete a sző lő levé len pé ldá ul, 
ha a levé llemez levé lerek á ltal hatá rolt ré sze sá rgul, majd bar-
nul, de a levé lerek melletti ré sz zö ld marad. Ilyen á llapotban 
nő  a kocsá nybé nulá s veszé lye, fő leg, ha a K:Mg ará nya na-
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gyobb, mint 2:1-hez. Ennek az aránynak a közelítéséhez kel-
lene törekednünk. Nincs tragédia, ha a 3:1-es arányt sikerül 
elérnünk, de ha ettől lényegesen nagyobb az arány, az már 
idézhet elő anyagcsere-zavarokat. Fokozott a kocsánybénu-
lás veszélye akkor is, ha a talaj humusztartalma alacsony.

Tudom, hogy az időjárás megváltoztatására nincs eszköz 
a kezünkben, ezért csak jelezni szeretném, hogy ha nagyon 
változékony az időjárás, akkor is számolhatunk a kocsány-
bénulás fokozott bekövetkezésével. Például akkor, ha hideg, 
nedves perió dust hirtelen – és ezen van a hangsúly –, hogy 
hirtelen, tú l meleg kö veti, mint ezt április első napjaiban, 
idén is tapasztalhattuk. Hasonló an fokozó dik a veszé ly a 
nagyadagú  N-tá plá lá s, illetve megké sett N-adagolá s eseté n. 

Mg-hiá nyban á ltalá ban romlik a tő ke egé szsé gi á llapota, a 
gyö kerek nö vekedé se lelassul, a kisebb gyö ké ren keresztü l 
pedig kevesebb vizet é s kevesebb tá panyagot tud felvenni 
a sző lő . 

A ká lium, magné zium optimá lis ará nya a talajban 2-3:1 
(K2O:Mg ará ny). Ha ez az ará ny nincs rendben, akkor a csak  
levé lre alapozott tá panyagellá tá s nem tud eredmé nyt hozni!

A kocsá nybé nulá sra való  é rzé kenysé g szerint is van kü -
lö nbsé g a sző lő fajtá k kö zö tt. Amelyekről tapasztalatból tud-
juk:  

Kö zepesen é rzé kenyek: Ké koportó , Chardonnay, Szü rke-
bará t. 

Nagyon é rzé kenyek: Rajnai rizling, Tramini, Chasselas, 
Merlot, Pinot noir, Cabernet sauvignon, Ké kfrankos. 

10-20 kg/ha keserű só s levé ltrá gya ké t, ill. há rom alkalom-

mal – ké thetes idő kö zö kkel – tö rté nő  kijuttatá sá val a ko-
csá nybé nulá s megelő zhető . Svá jci kutatá sok alapjá n a leg-
jobb eredmé nyt a rö viddel a virá gzá s utá ni kezelé s adta, 
mé gpedig akkor, ha kö zvetlenü l a fü rtö k magassá gá ban 
permetezü nk. De, amint említettem, az alap a talajon keresz-
tüli trágyázás, a levélen keresztül közel nem tudunk annyi 
nagnéziumot bevinni, amennyire a szőlőnek szüksége len-
ne. 

A ké nrő l é s a mikroelemekrő l se feledkezzü nk meg! 

A ké n, amellett, hogy a nitrogé ntrá gyá zá s haté konysá gá t 
javí tja, nö veli a must aminosav-tartalmá t, ezé rt a bor í zé t 
pozití van befolyá solja. Ha ké nnel is tá plá ljuk a nö vé nyt, 
akkor annak alacsonyabb hajlama lesz botritiszfertő zé sre, 
mustfoka magasabb lesz, valamint nagyobb lesz a tannin- 
é s szí nanyag-tartalma. A Patentkali mindhárom tápelemet: 
káliumot, magnéziumot, ként tartalmazza, nagy előnye, hogy 
mindhármat vízoldható formában, így a növény könnyen fel 
tudja venni, és ami plusz jó benne, az az, hogy 3:1 arányban 
tartalmazza a káliumot és a magnéziumot. 

Sokan megkérdezik tőlem, ezért itt is leírom, hogy vélemé-
nyem szerint a gombaö lő  szerek ható anyagaké nt kijuttatott 
ké n nem biztosí tja a sző lő  szá má ra szü ksé ges mennyisé gű  
ké nt.
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