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Az ellenálló képesség fokozása
Ennek több módja van. Legjobb olyan fajtát választani, amely eleve ellenálló egyes betegségekkel vagy kártevőkkel szemben. Az S&G vetőmagokat forgalmazó Syngenta Seeds Kft. rendelkezik
számos olyan zöldségfajtával, amely ellenálló, toleráns, vagy kevésbé fogékony lisztharmat, fuzárium és vírusos betegségekkel szemben. Ezt
figyelembevéve csak megbízható helyről származó, csávázott, vírusfertőzés mentes, fémzárolt
vetőmagot érdemes használni.

Érdemes olyan fajtát választani, amelynek levele
vagy termése nem ér le a talajra, mint több saláta
és zöldbab fajtánál, mert onnan könnyen fertőződnek szklerotiniával vagy botritisszel. Ma már
vannak olyan saláta vagy zöldbab fajták, amelyek
levele vagy hüvelye nem érintkezik a földdel. A paradicsompaprikából a zárt bibepontú fajtát érdemes választani, mert ezeknél a keserű fuzáriumos
magházrothadás nem fordul elő. Dinnyénél a
fuzárium elleni védelem biztos módja az oltás alkalmazása. A növények számára kedvező környezet megteremtése szabadföldön és a hajtatásban
egyaránt fontos. Érdemes ismerni a termesztett
növény optimális fejlődésének igényeit, és ezt a
vegetáció során lehetőleg megteremteni. A hajtatásban, a zárt termesztésnek köszönhetően ez
jobban biztosítható. A szabadban ki vagyunk téve
az időjárás változásainak. Itt bezavar egy nemkívánatos időben hulló csapadék, vagy éppen egy száraz meleg, aszályos periódus.
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A zöldségnövények egészségi állapota úgy őrizhető meg, ha kedvező élettani körülményeket teremtünk fejlődésükhöz, ugyanakkor kedvezőtleneket a kórokozók, kártevők megtelepedéséhez
és a kártétel kialakulásához. Minden kórokozó
fejlődéséhez pontosan meghatározott környezeti
tényezők szükségesek. A termesztés során ezért
célszerű arra törekedni, hogy ezek a legkevésbé
érvényesüljenek. Általános érvényű szabály,
hogy a megelőzés a leghatékonyabb és legolcsóbb védekezési eljárás.
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Célszerű a rokonkultúrák közelségének elkerülése,
mert egy kevésbé védett tábláról számos betegség és kártevő áttelepülhet, fokozva ezzel a fertőzésveszélyt. A burgonya, paradicsom, paprika,
dohány, padlizsán vagy a lucerna és borsótáblák közelsége nemkívánatos. Különösen vonatkozik ez a maghozótáblákra, ahol az izolációs távolság betartása kötelező.
A kecskerágót, mint a zöld őszibarack levéltetű és
a borsó, rózsa köztesgazdáját a paprika és a
borsótáblák környékéről irtsuk ki. A talajból történő súlyos vírusos vagy gombás fertőzés 4-6 éves
vetésforgó szigorú betartásával kerülhető el.
Az őszi búza jó előveteménye a zöldségféléknek.
A vetés és az ültetés előtti talajfertőtlenítés szükségessége a talajfelvételezéssel dönthető el. Így elejét vehetjük a pajorok és drótférgek kártételének.
Ha négyzetméterenként 2 pajort vagy 3 drótférget
találunk, már szükség van a talajfertőtlenítésre.
A hangyabolyokat a talajelőkészítés során rotációs
kapával romboljuk szét. A szabadföldet és a zárt
környezetet szigorúan tartsuk gyommentesen kémiai úton, és/vagy többszöri kapálással, mert onnan számos kórokozó és kártevő a növényekre húzódhat. A levéltetvek, atkák, tripszek elsősorban a
környezetből vándorolnak át. A környéken található vírusgazda gyomok, mint a disznóparaj, libatopfélék, pásztortáska, szulák, csattanó maszlag, árva csalán, fekete csucsor, fenyércirok és nád
irtása rendkívül fontos. Ha az érési táplálkozást
igénylő bagolylepkék nem találnak virágzó gyomot, szaporodásuk és kártételük elmarad.
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Mindez aláhúzza a termesztő környezet
alapos gyommentességének fontosságát.
Csak akkor és olyan mélyre történjen a vetés, amikor a vetőágy elérte a csírázáshoz szükséges optimális hőmérsékletet. A mag különben elfekszik,
vontatottan csírázik és hiányos lesz a kelés, ami
tőszámcsökkenéssel jár. Elengedhetetlen követelmény a termesztés során az optimális tápanyagellátás. A túl sok szerves anyag vagy nitrogén műtrágya fellazítja a szöveteket, ezért a növény ellenálló
képessége csökken.
Nagyon fontos a palántanevelők markáns vegyszeres növényvédelme, mert csak így nyerünk
egészséges palántákat. A palántákat az ültetés
előtt válogassuk át. Szelektáljuk ki a vírusos vagy
baktériumos beteg töveket. A palánta ne legyen
megnyúlt, legyen erőteljes, zömök, dús gyökérzettel rendelkezzen. A szabadba csak előzőleg kellően edzett palánta kerüljön. Hűvös, borús időben,
ha szükséges, csak gyengén öntözzük. A felső öntözést lehetőleg mellőzzük, így a szárazon maradó
lombot a kórokozók nem támadják meg. A felső
öntözés után alapos szellőztetéssel siettessük a
növények felszáradását, így meggátolhatjuk a páralecsapódást, és a fertőzések létrejöttét segítő
hosszantartó levélnedvességet.
Az egyes növénymaradványokat, leszedett leveleket, hajtást, kacsot, beteg töveket és termést haladéktalanul gyűjtsük össze és vigyük ki a termesztő
házból és ássuk el.

Nagyon fontos a növényállomány rendszeres szemléje. Szabadföldön és hajtatásban az első gyanús
tüneteket mutató növényt azonnal távolítsuk el, mert
egy súlyosabb fuzáriumos hervadás csak így kerülhető el. A hajtatásban kerüljük a túlzott lelevelezést és a tövek túlterhelését, mert kellemetlen élettani problémákat okoz. A túlzott lelevelezés után paradicsomnál a levelek bepöndörödése, sápadtsága
és levélbarnulás jelentkezhet. Kerülni kell a növényeken sérülést okozó zöld és talajmunkát, mert a
keletkezett sebhelyeken számos kórokozó könnyen
megtelepedhet. Szabadföldi támrendszeres termesztésben a sorok iránya lehetőleg az uralkodó
széliránnyal párhuzamos legyen. Így eső után jobban érvényesül a szél szárító hatása.
Az erős szél egy rosszul elhelyezett uborka parcellán az érzékeny, nagy levelű növényeken sok
sérülést okoz, kaput nyitva ezzel a fertőzések behatolásának. Az ajánlott tőszám és térállás betartása, a laza, légjárható, gyorsan felszáradó lombozat a nagy eső, harmat vagy öntözés után – az
egészség megóvása szempontjából – mindenképpen előnyös. A sűrűn ültetett, fülledt légterű ültetvényt nehezebb megvédeni. A meztelencsigákat
elrejtő búvóhelyeket szüntessük meg, de mi is helyezhetünk el mesterséges búvóhelyeket, így ezek
alól a csigák könnyen és rendszeresen összeszedhetők. Szabadföldön a taposási kár megelőzése
érdekében a permetezéshez és a termésmozgatáshoz célszerű művelőutakat kialakítani. Számos
kártevő megjelenése nyomon követhető feromon
illat- vagy ragacsos színcsapdákkal.

A csapdák megrendelhetők az MTA
Növényvédelmi Kutató Intézetnél,
Budapest, Pf. 202. 1525.
A káposzta, a vetési és a gyapottokbagolylepkék
megjelenését és rajzásmenetét a csalomon VARL
csapda, a szárnyas levéltetvek berepülését az SZs
jelű sárga, a levéltetvek, liszteskék és tripszek
együttes megjelenését a Csalomon SZIN b jelű
sárga-kék ragacsos csapdák jól jelzik. A csapdák a
kártevők megjelenésének kezdetét és a rajzás vagy
berepülés időbeli intenzitását jelzik. Használatuk jelentősen növeli a védekezések hatékonyságát, mert
a legeredményesebb a pontosan időzített, idejében
végzett permetezés.
Az itt elmondottak megszívlelése és betartása
sokban hozzájárul a zöldségnövények egészségi
állapotának megóvásához és egy okszerű, egyszerűbb és gazdaságosabb növényvédelem kialakításához.
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Művelő utak

Élettani károsodások
A termesztés során gyakran találkozunk nem fertőzéses eredetű élettani károsodásokkal. Ezek
leginkább a növényházak mesterségesen szabályozott környezetében meglehetősen gyakoriak.
A teljesség igénye nélkül itt csak a legfontosabbakra kívánjuk felhívni a termesztők figyelmét.
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Az ödémás betegség vagy vánkosképződés
főleg paprikában és paradicsomban jelentkezik a szélsőségesen magas páratartalom következtében. A levelek fonáki részén, az erek közelében apró, vizenyős, hólyagszerű burjánzások
jelentkeznek, amelyek idővel felrepednek. Megfelelő szellőztetés után a növények tünetmentesen fejlődnek tovább.
A kóros levélsodródásra egyes nagy hozamú
paradicsomfajták hajlamosak. A levelek a fő
érrel párhuzamosan a színük felé tölcsérszerűen összesodródnak. Ez a jelenség a felső leveleken vízhiány következménye is lehet. A levelek
ezesetben puhák és hajlékonyak maradnak.
A tövek alsó leveleinek sodródásakor a levéllemez kemény marad és a tenyérben összemorzsolva roppanó törékenyek lesznek. Ez főleg az
első és a második fürt felett visszacsípett, helytelenül kacsozott és lelevelezett, túlterhelt állományoknál jelentkezhet.
A zöldtalpúság erre hajlamos paradicsom fajtáknál fordul elő. A bogyó már az érés előtt a
kocsány környékén először sötétebb zöldre színeződik, majd az éréskor – nemkívánatos – barnás-sárgás árnyalatot mutat.
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A bogyórepedés szintén a paradicsomnál
gyakori. Az egyenlőtlen és esetenként egy száraz periódust követő túlzott öntözés következménye. Ez a jelenség főleg a laza homok talajokon fordul elő az éredő bogyókon. A repedés rendszerint a kocsánytól indul ki és gyűrű vagy sugár irányú lehet. A repedések mélyen
behatolnak a terméshúsba és kapuként szolgálnak több másodlagos kórokozó, az alternária,
fuzárium vagy a szürkerothadás behatolásának.
A paradicsom terméscsús foltossága mind
szabadföldön, mind üvegházban előfordul.
A leggyakrabban akkor jelentkezik, amikor a
növekedő bogyó teljes nagyságának felét elérte.
A betegség mindig a bibepont körül jelentkezik,
növekvő szürkésbarna folt formájában. Ahogy a
folt növekszik, felülete enyhén besüpped, sötét
barnás-feketés ráncossá válik. Előfordul, hogy
egyes bogyók kívülről egészségesnek tűnnek,
de a felvágás után előtűnnek a sötétbarna szövetrészek. A beteg szövet baktériumoktól és
gombáktól mentes. Gyakran előfordul, hogy
másodlagosan altenária telepszik meg a beteg
bogyókon. A terméscsúcsfoltosság elsősorban
táplálkozásélettani eredetű. Kialakulásában
szerepet játszik a talaj nagy sótartalma, a nitrogén túladagolás, a foszfor és kálium hiány.
A napperzseléstől számos zöldségnövény
károsodhat. A levelek lemeze a szélétől kiindulva sárgásbarnára színeződik, majd papírszerűen kiszárad. A levéllemez gyakran az érközi részeken kitöredezik, később az egész levél
elszárad és érintésre lehullik. A száron hosszanti ezüstös-szürke elhalások lesznek. A termés is
perzselődhet, de a sárguló, barnuló foltok csak
a nap felőli oldalon találhatók. A légköri aszály a
perzselési veszélyt fokozza.

A terméselrúgás hátterében mindig kedvezőtlen természeti feltételek és kezelési hibák állnak.
Túl magas vagy alacsony hőmérséklet, fényszegény állapot, túltápláltság és erős vegetatív fejlődés, vagy krónikus tápanyaghiány. Hajtatásban
fiatal termések elrúgását előidézheti a késő délutáni permetezés, ami miatt a termések éjszakára nedvesek maradnak és nagyon lehűlnek.
Az uborka termésdeformálódása, görbülése
a kocsány felőli rész nyakszerű elvékonyodása,
a csúcs bunkós megnagyobbodása leginkább
a kígyóuborkánál fordul elő. Az uborka nagyon
érzékeny a termesztés hibáira. Ilyen jelenséget
okozhat a túlterhelés, erős lehűlés és a fényhiány. Ritkán előfordulhat magas vagy túl alacsony páratartalomból adódó bőrszövetelhalás.
Szabadföldön a túlöntözés vagy bőséges csapadék következtében gyakoriak a felrepedt,
deformált termések. A káliumhiány ugyancsak
okozhat nyakszerű elvékonyodást és bibircsesedést.
Az uborka keseredése leginkább fajtatulajdonság, hajtatásban a nagy hőingadozás, erős fény,
hideg éjszakák, a növények kiszáradása nagyban elősegítik a temés keseredését. A növény
fejlődését károsan a keseredés nem befolyásolja. Érdemes megjegyezni, hogy az uborka
vad formái mind keserűek. A karfiolrózsák lilulása általában a korai termesztésben jelentkezik.
Okozója az erős napsugárzás, amely ha közvet-

lenül éri a fiatal rózsát, felületi lilulást okoz.
A káposztafejek és a karalábé felrepedése száraz időszakot követő bőséges esőzések
után gyakran következik be. Száraz időben a
karalábé héja megkeményedik és hirtelen öntözés hatására a belső szövetek felrepednek.
A növények egyenletes vízellátásával ezek az
okok megszüntethetők.
Sajátos sejtburjánzás a borsóhüvely belső
falán fehér színű pelyhes, gombaszövetre emlékeztet. Ez az ártalmatlan tünet a magas páratartalom következtében jelentkezik.
A vöröshagyma zsíroshéjjúsága egyes években gyakori, ami a hagymák buroklevelének illetve héjjának elszíneződését, zsírosodását okozza.
Ez az élettani eredetű elváltozás elsősorban csapadékos években és nedves, kötött talajon lép
fel. Az ilyen hagymák lazább szöveti szerkezetük
miatt romlékonyabbak.
A fokhagyma viaszfényűsége, egyes gerezdjeinek sárga elszíneződése gyakori jelenség.
A betegség elő-rehaladtával a gerezdek borostyánsárga színt mutatnak és kissé ragadós viaszszerű tapintásúak, de nem olyan puhák, mintha
egy kórokozó támadta volna meg. Csak a belső gerezdekben jelentkezik, a fokhagyma külső
száraz buroklevelei tünetmentesek maradnak.

bogyórepedés
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napégés paprikán

Hiánybetegségek
A professzionális zöldségtermesztés tápanyag
utánpótl-ása, a harmónikus mikroelem ellátás ismertetése bőven kitöltene a jelenlegihez hasonló
kiadványt, ezért itt az egyes hiány és túladagolási
betegségekről csak nagyon röviden és érintőlegesen kívánunk szólni. Egyben felhívjuk a figyelmet a talajvizsgálat és a tápanyagellátással
kapcsolatos szaktanácsadás fontosságára.
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A nitrogén növényeink fontos építő eleme, elsősorban a fehérjék felépítésében vesz részt
és a kalciummal közösen alkotja a növény szerkezetét. Hiánya esetén a növény növekedése
lelassul, termőképessége gyengül, a levelek
zöld színe halványabb, sárgás tónusú lesz, ami
azonnal megszüntethető könnyen felvehető
N-műtrágyával. De az adaggal körültekintően
kell eljárni, mert a túladagolás következtében a
növények szövete laza lesz, pl. a fejes és kelkáposztafej salátásodik, tárolhatósága romlik,
a karfiolrózsa kilevelesedik, lilul és a torzsa üreges lesz. A sok nitrogén továbbá fokozza a növények kórokozó baktériumok és gombák iránti
fogékonyságát.
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A foszfor iránti igény a zöldségféléknél nem
egyforma. A káposztafélék csak a palántakorban a gyökeresedéskor kívánnak több foszfort.
Nagyobb sótartalmú, enyhén szikes talajokon a
növények foszforigénye is nagyobb. Hiányában
a növények levele sötétzöldre, kékesszürkére
vagy lilásvörösre színeződik, és az idősebb levelek széle elhal. A foszforhiányos palánták kiültetve nem fejlődnek.
A káliumhiányra a zöldségfélék nagyon érzékenyen reagálnak. A növényben egyensúlyozó
szerepet tölt be. Fontos szerepe van a szárazság, a hideg és a stressz tűrésében, valamint
a betegség ellenállóságában. A káliumhiány következtében a piros paradicsom bogyó felületén zöldes, sárgás foltok maradnak, a levelek
széle barnán szárad. A zöldtalpúság kialakulásában a káliumhiánynak szintén szerepe van.
A nitrogén trágyázás fokozza, a jó káliumellátottság mérsékli a zöldtalpúságot.
Tipikus káliumhiányra utal a karfiol esetében a
hosszúszárú felkopaszodott sárguló növényállomány és a fonák felé görbült levelek barnuló
széle. A K hiány esetében a levéllemez fényessé, merevvé válik, pattanva törik. Jellegzetesen
mindig az alsó leveleken, a levél szélétől kiindulva jelentkezik először majd az ezek közötti
részekre terjed ki és végül a levél egész felülete elsárgul. Rendkívül káliumigényes a bab is.
A hiánytünetek levélszéli klorotikus sárgulásában majd barna elhalás formájában jelentkeznek. A borsó fiatal internódiumai rövidlevelűek,
a levelek széle barnul. Sárgarépán a káliumhiányt a fonák felé görbülő levelek jelzik.

A kalcium az egyik legfontosabb tápelem, szükséges a nitrogén és a foszfor mozgósításához,
a fehérjeszintézishez és a gyökérképződéshez.
Üvegházban a mészhiány váltja ki a paradicsom csúcsfoltosságát. Babon a kalciumhiány
törpenövekedést, szár, levél, hüvely fonnyadást,
korai lombvesztést okoz. Káposztán a fiatal
levelek széle elhal. A karfiol belső szívlevelei
elhalnak, így a rózsa hiányos takarású és rothadásra hajlamos. A rózsában pontszerű fekete
elhalások keletkeznek. A kalciumhiányos saláta
levélszélei begörbülnek, barnulnak, másodlagosan a botrítisztől károsodnak.
A magnézium a zöld színtestek, a klorofil szerkezeti alkatrésze. Hiányát a növény színelváltozással jelzi. A levelek sárgulnak, de a főerek
erezete mindig zöld marad. A spenót jelzi leghamarabb a fenti tünetekkel a magnéziumhiányt.
Babnál és borsónál szintén érközi klorózis jelentkezik. A fejeskáposzta, kelkáposzta, saláta és a sárgarépa idősebb levelei klorotikus
márványozottságot mutatnak. Karfiolnál a
magnéziumhiány bíborlilás elszíneződést okoz.
Leginkább savanyú homok talajokon lép fel, ami
meszezéssel kiküszöbölhető.

A ként a zöldségnövények viszonylag nagy
mennyiségben igénylik, de külön pótlásra gyakorlatilag nincs szükség, mert a kálium szulfát
és keserűsó műtrágya a szükséges mennyiséget tartalmazza.
A vas a klorofilképzés legfontosabb eleme. Hiánya ezért sárguláshoz, klorotikus jelenségekhez vezet. A talajok vasellátottsága általában
kielégítő de a lúgos pH és a kalcium felesleg
a vasfelvételt meggátolja. Zavarja a vasfelvételt
a magas mangántartalom is. A vasklorózis legjellegzetesebb formája a fiatal levelek citromsárga elszíneződése, ami elsősorban az érközi
részekre korlátozódik. A vas relatív hiányát lúgos, levegőtlen talaj, illetve túlöntözés okozza.
Az abszolút vashiányt alaptrágyaként vasgáliccal pótolhatjuk, relatív hiány esetében pedig
különböző vaskelátokat használhatunk.
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kalciumhiány
paprikán
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A mangán hiány tünete az érközi részek kloró
zisos foszladozása. Jellegzetes tünete még a
hüvelyeseknél a sziklevelek közepén jelentkező vörösbarna foltosodás. A mangánhiány csak
ritkán fordul elő, mert a kiterjedten használt
Dithane gombaölőszer mangántartalma a növények igényét kielégíti.
A réz elsősorban a sejtek légzését szabályozza, de fontos szerepe van a fotoszintézisben is.
Rézhiány tünetek főleg láp és tőzeg talajokon
jelentkeznek. Egyes betegségek leküzdésére
használt réztartalmú permetező szerek a baktérium és gombaölő hatáson túl jól kielégítik a növények rézigényét.
A cink a növények növekedésén túlmenően
elősegíti a magkötést, a magház és a magvak
fejlődését. Laza homok és tőzegtalajokon, elsősorban babon és paradicsomon jelentkezhet cinkhiány, törpült növekedés és a szokásosnál kisebb levelek érközi részén megjelenő
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sárguló majd elhaló, beszáradó foltok formájában. Cinkhiány a gyakorlatban csak elvétve
jelentkezik, mert a cinket is tartalmazó Dithane
használatával nem csak mangánhoz, hanem
megfelelő mennyiségű cinkhez is jutnak a növények.
A bór a sejtosztódás nélkülözhetetlen eleme.
Hiánya megakasztja a hajtáscsúcs szövetének
képződését és kedvezőtlenül befolyásolja a
megtermékenyülést, ami eleve terméscsökkenéssel jár. Elsősorban a karfiol érzékeny a bórhiányra, a rózsában fekete pontszerű elhalások
jelentkeznek. (Hasonló a kalcium hiány tünetéhez, de nem keverendő össze!). A rózsák grízesedése és az üvegesedés alapjai az abszolút
bór- és a káliumhiány miatt kialakuló alacsony
stressztűrő képességeben keresendők, a levelek főerein parás foltok, a szárban hosszanti

üregek keletkeznek megbarnuló bélszövettel,
amelyen rothadást indító kórokozók telepednek
meg. A kelkáposzta levelek szélén márványozottság és elhaló beszáradás jelentkezik. A fiatal babnövények szára rendellenesen megvastagodik, a sziklevél feletti részek berepednek, a
tenyészőcsúcs elhal. A borsóbokrok alacsonyak, csököttek maradnak, a levélzet sárgul,
amihez hajtáscsúcspusztulás társul. A bórhiányos paradicsom csúcsrügyei elhalnak, a
fohajtás elpusztul, de az oldalhajtások megmaradnak. A levelek vörösbarnára színeződnek,
a bogyók egyenletlenül érnek, héjukon barna
parás foltok képződnek. A zeller szív és szárrothadása is bórhiányra vezethető vissza.
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bórhiány

A talaj tápanyagtartalmának ellenőrzése
Amint láttuk, a jó tápanyag utánpótlásnak és mikroelem ellátottságnak nagyon fontos szerepe van a
minőségi és gazdaságos zöldségtermesztésben.
Ezért kívánatos tudni azt, mely kultúrát mikor és
mivel trágyázzunk. Ehhez segít hozzá a talajvizsgálat. A talajvizsgálattal pontos információt kapunk arról, hogy melyik tápelem milyen mennyiségben van jelen az adott talajban.
Az egyes zöldségfélék tápanyagszükségletének
ismeretében a kapott talajvizsgálati eredmények
alapján pontosan meghatározható az a szükséges
tápanyag mennyiség, amellyel a jó genetikai tulaj-

donságú S&G fajtákkal a maximális és hibátlan
termést biztosító hozamok érhetők el. Azok a termelők, akik hajlandóságot éreznek magukban a
mennyiségi, egyben a minőségi zöldségtermesztés iránt, a legjobb, ha erre szakosodott helyről
évente a termesztésre kerülő növények tápanyag
utánpótlásának megfelelő szaktanácsadást kérnek. Több laboratórium végez talajvizsgálaton alapuló talajerő utánpótlási szaktanácsadást. Bővebb
információért forduljon cégünk zöldségtermesztési szakembereihez.

A növénykórtani problémák
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Amikor a növények életfolyamataiban valamilyen
zavar támad, arra látható módon speciális tünetek
megjelenésével reagálnak. Ezek igen változatos
képet mutatnak. Lehetnek színbeli alakbeli elváltozások, deformációk, növekedési és fejlődési rendellenességek. Ha ilyeneket tapasztalunk, azt
mondjuk hogy a növény beteg. A kiváltó okok között élő és élettelen tényezők szerepelhetnek. Az
élettani és a hiánybetegségekkel korábban már
foglalkoztunk. Kórtani problémákat csak fertőző
élő szervezetek okoznak. Ezek az élő szevezetek a
vírusok, a baktériumok és a gombák az általuk
kiváltott tüneteket nevezzük kóros növénybetegségeknek. Két legfontosabb életjelenségük a táplálkozás és a szaporodás. Amelyek a növényeken találják meg létfeltételeket és ezzel azokat gyengítik
a növényi kórokozók.
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Ha a kórokozók gyorsan, tömegesen szaporodnak
és rövid idő alatt sok növény fertőződik meg, ekkor
járványról vagy járványos terjedésről beszélhetünk. A kórokozók egy része csak 1-2 növényféleséget tud fertőzni, míg mások sok növényfajt
képesek megtámadni és azon fennmaradni. Legtöbbjük mikroszkópos kicsinységű vagy csak igen
nagy tömegben láthatók kézinagyítóval vagy szabad szemmel. Leginkább az okozott tünetek alapján különböztethetők meg egymástól, ezért az
egyes kórokozók által okozott tünetek ismerete a
védekezés szempontjából rendkívül fontos. A továbbiakban a zöldségfélék védelme szempontjából legfontosabb kórokozókról kívánunk röviden
szólni.

Vírusos betegségek
Az idetartozó nagy számú vírus a legtöbb zöldségnövényt képes megfertőzni. A leggyakoribb a
dohány-, uborka- és a cukkini mozaik.
Érszalagosodás, vagy érmenti mozaik betegség tünetei a fő és mellékerek környéki levélszövetekre korlátozódik, ahol sötétebb vagy világosabb
zöld illetve sárga elszíneződés keletkezik, amitől a
levélzet hálózatos mintázottságú lesz. Előfordul,
hogy az érmenti szövetrészek elhalnak és
érnekrózis alakul ki. A betegséget előidéző kórokozó a burgonya vírus amely elsősorban a paprikát és a paradicsomot támadja meg. Jelentkezhetnek a növényeken vörösödő, barnuló foltok
is, amelyek körül a legismertebb a paprika termések barnafoltossága és a paradicsom bogyók
bronzfényűsége. Mindkettőt a dohány mozaik
vírus okozza. A bokrosodás betegségénél a
szárízkörök rövidülése miatt levélrozetták képződnek. Az egész növény abnormális külsőt mutat,
habitusa megváltozik, bokrosodik, seprűsödik,
törpe növekedéső lesz, levelei kicsik maradnak.
A beteg növények általában sok virágot és apró
deformált termést hoznak. Főleg paprikán, paradicsomon, uborkán és egyéb kabakosokon gyakori. Kórokozója az uborka mozaik vírus.

mozaik vírus

mozaik vírus
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A vírusok parányi élő szervezetek, fénymikroszkóppal nem, csak elektronmikroszkóppal láthatók. Mesterséges táptalajon nem, csak élő
szervezetekben képesek szaporodni. Saját anyagcseréjük és enzimrendszerük nincs, ezért bekapcsolódnak a gazdanövény anyagcseréjébe és azt
mélyrehatóan megváltoztatják. Ahogy a vírus szaporodik, úgy lesz egyre szembetűnőbb a zavar
okozta tünet. A zöldségnövényeket megbetegítő
kórokozó körében kiemelkedő helyet foglalnak el a
széles gazdanövénykörrel rendelkező vírusok.
Az egyes vírusos betegségek felismerése nem
könnyű. A megbetegedést kísérő tünetek és rendellenességek különbözőek lehetnek. A legelterjedtebb összefoglaló néven a mozaik betegség. A növények levelén kisebb-nagyobb sötétzöld, világoszöld vagy sárga elszíneződésű, mozaikszerű elrendezésű és rajzolatú foltok jelennek meg. A beteg növények elsatnyulnak, deformálódnak, törpülnek,
bokrosodnak, leveleik és terméseik torzulnak, esetenként szövetelhalások is jelentkeznek. Súlyos
esetben szárnek-rózis vagy teljes növénypusztulás lép fel. Mozaik tünetet számos vírus és kevert vírusfertőzés okozhat. Elkülönítésükre az elszíneződés jellegétől függően a következő elnevezéseket
használják: zöld mozaik, sárga mozaik, hólyagos
mozaik, gyűrűs mozaik, nekrótikus mozaik.

Elhalást okozó betegségeknél a növények levelei
kezdetben mozaikosodnak vagy barnás bronzos
elszíneződésű foltosságot mutatnak majd a levelek
és a szárrészek pusztulása, nekrózisa jelentkezik.
Végül az egész növény elhal. Leginkább paprikán
fordul elő, több vírus is okozhatja. Hervadást okozó
betegségek vízhiányra emlékeztető tünetek kíséretében szintén gyakran jelentkezhetnek. Szokatlan
módon akkor is előfordul, ha a növényállomány
vízellátottsága normális. Ilyen az uborkamozaik
vírus okozta hervadás uborkán, ami akkor is bekövetkezik, ha az időjárás felhős és hűvös.
Borsónál és babnál szintén előfordul vírusos
hervadás. Vírusok előidézte tünet még a levélfodrosodás, levélsodródás, kanalasodás, páfrányszerűség, virágelrúgás.
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A zöldségfélék közül a legtöbb vírus a paprikát, a
paradicsomot, az uborkát és a burgonyát támadja meg. A legjobban veszélyeztetett növény a
paprika, mert több mint 20 különböző növényi vírus
képes megfertőzni, de tulajdonképpen mindegyik
zöldségnövénynek van 1-2 vírusbetegsége. Egyegy vírus több növényféleséget is megbetegíthet,
például az uborkamozaik vírus a paprikát, paradicsomot, uborkát, a dohánymozaik vírus a
paprikát és a paradicsomot. Gyakran egy növényt egyszerre több vírus fertőz, ez súlyosbítja a
megbetegedést és a növény produkciós és túlélési
esélyeit. Ahogy a vírus a növényben szaporodik, a
növény úgy satnyul, egyre több virág hullik le, a termések deformálódnak, aprók maradnak. A termés
íze, zamata, beltartalmi értéke romlik. Jellegzetes
jelenség, hogy a vírusbeteg növény levele, szára
pattanva törik. Mivel szaporító képleteik nincsenek,
a vírusok általában átvitel útján terjednek:
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A legfontosabb vírusterjesztők a növényt szívogatással károsító rovarok mint a levéltetvek,
tripszek, az üvegházi molytetű és a fonálférgek, amelyek szívásukkal a szomszédos növényekre vagy a levéltetvek esetében sokkal távolabbra is átviszik a vírusfertőzést a még egészséges növényekre. Ez a legveszedelmesebb vírusterjedés.
Néhány vírus a talajból is fertőzheti az oda kerülő
növényeket. Mechanikai úton is terjednek felületi
sérüléseken keresztül ritkítás, kötözés vagy szedés közben metszőollóval, késsel. A fertőzött és
nem csávázott vetőmaggal, beteg palántákkal
vagy vegetatív szaporító anyaggal nagy távolságokra is széthurcolhatók.
A beteg növényeket sajnos gyógyítani nem lehet,
ezért nagyon fontos a megelőzés, amelyre több lehetőség van és amelyeket lényeges betartani: ellenálló fajták termesztése, vírusmentes fémzárolt,
csávázott vetőmag használata, vírusterjesztő rovarok, levéltetvek, tripszek, liszteskék rendszeres irtása az első megjelenés pillanatától, vírushordozó
gyomok irtása, elkülönített palántanevelés, vírusszelekció a kipalántázás előtt, a vírusbeteg és vírusgyanús növények haladéktalan eltávolítása az
állományból, alapvető higiéniai eljárások – kéz és
eszközfertőtlenítés – betartása.
Ezek közül a legfontosabb az egészséges szaporító anyag – amit az S&G garantál – és a vírusvektor szívókártevők elleni kifogástalan védelme az
Actara, Chess és a Vertimec korszerű és felszívódó Syngenta rovarölőszerekkel.

tobamo virus

sztolbur fitoplazma
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Baktériumos betegségek
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A növénykárosító mikroszervezetek között speciális helyet foglalnak el a baktériumok. Csak fénymikroszkóppal látható, osztódással szaporodó,
parányi lények. Elsősorban nedves, párás körülmények között érzik jól magukat. Ha esős az időjárás, túl sok az öntözés, sűrű, fülledt, gyomos a
növényállomány, a baktériumok robbanásszerű
gyors szaporodásra és nagy kártételre képesek.
A baktériumok terjedése lehetséges a bab és a
borsó esetében vetőmaggal, a burgonyánál gumóval, vagy a talajból növényi maradványokkal és
az állományban előforduló már fertőzött növényekről. Ha a zöldségnövények közt akad egy-két
baktériumfertőzött növény, akkor ezekről a baktériumos nyálkacsepp a szétfröccsenő csapadék
vagy öntöző vízzel, művelő eszközzel, az ott dolgozó ruhájával széthurcolódik és a sebzéseken át
újabb növények fertőződnek meg.
A baktériumos betegségekre jellemző a vizenyős, nyálkás foltosság, ami lehet levélen, száron,
gyökéren és termésen. A leveleken és száron kerek,
ovális, szögletes illetve hosszanti és szárölelő foltok
jelennek meg, végezetül az efölötti hajtás tönkremegy. A gyökéren egy-egy szakasz kezd rothadni
és ahogy a baktériumok szaporodnak, úgy terjed a
rothadás egyre feljebb, és végül az egész növény elpusztul. Ez leginkább a paradicsomra, hagymára
és burgonyára jellemző.
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A termésen általában határozott foltok jelentkeznek,
ami elsősorban babon, borsón és paradicsomon
szembetűnő. A száron és a leveleken előforduló
esetek okozzák a legsúlyosabb termésveszteséget.
Ilyen a paradicsom baktériumos hervadása vagy a
burgonya baktériumos rothadása. A fertőzés kezdeti tünete a satnya, sárguló növény, de ha már a
szállítószöveteket eltömítette a baktériumok tömege, a növény menthetetlen. A föld feletti részeken
rézhidroxid tartalmú szerekkel történt védekezéssel
megállj parancsolható a fertőzésnek. A baktériumos
betegségek elleni permetezést akkor kell kezdeni,
amikor az első tüneteket észleljük.
A védekezés alapja természetesen a megelőzés:
egészséges vetőmag illetve palánta használata, a
túlöntözés elkerülése, árasztásos vagy csepegtető
öntözés előnyben részesítése, a beteg növények
megsemmisítése, helyük fertőtlenítése rezes belocsolással.

baktériumos
foltosság

A zöldségféléken gyakran előforduló
baktériumos betegségek

A paprika baktériumos levélfoltossága és levélhullása elsősorban a lombozatot támadja meg, a
hajtatásban ritkán, de szabad földön gyakran okoz
kárt. A paprika baktériumos lágyrothadása elsősorban a temést támadja meg. A bogyón olajbarna
színű lágyrothadás alakul ki, amely idővel az egész
paprikatestre kiterjed. A paprika bőre ép marad,
csak a belseje folyósodik el. Ilyenkor a bogyó zacskóhoz hasonlóan függ a kocsányon. Súlyosan képes fertőzni a hajtatott és a szabadföldi paprikát is.
A paradicsom baktériumos hervadása a hajtatásban okoznat nagy károkat az első szedések
idején.
Az uborka szögletes levélfoltossága a hajtatott
uborkán ritkán, de szabadföldi síkműveléskor nagy
gondot okoz. A leveleken erektől határolt, vizenyős, szögletesnek tűnő foltok jelennek meg, majd
megnagyobbodnak végül beszáradnak és kitöredeznek.
Az erwiniás lágyrothadás szinte minden zöldségfélén előfordul. A káposztafejek, vastagabb gyökerek, gyökértest, gumók és hagymák nyálkás vizenyős rothadását okozza. Főleg tárolási betegség.

A káposzta xantomonászos feketedése a káposztán és a karfiolon okoz súlyos megbetegedést. Elsősorban edénynyaláb elhalást idéz elő.
Először a levelek széle kivilágosodik és amikor a
kórokozó a levélerekbe hatol azok feketén elszíneződnek. Az edénynyaláb elhalás egészen a torzsáig lehúzódik, amelyet kettévágva fekete pontok
formájában láthatók az elhalt szállítószövetek. Ha
a vetésforgó elmarad, főleg csapadékos nyarakon
a káposzta teljes pusztulását okozhatja.
A saláta baktériumos levélrothadása leginkább
akkor lép fel, amikor a hajtatóházban alacsony hőmérsékleten gyakran öntöznek. A levélszélek fekete, vizenyős elhalása miatt csökken a saláta piaci
értéke. A fertőzött növények a szállítás után nem
sokkal nyálkásan elrothadnak. A betegség a fertőzött növényi maradványokról a talaj útján terjed.
A vöröshagyma baktériumos lágyrothadása a
szántóföldön fertőzi meg a hagymát, de a fejek rothadására csak a tároláskor kerül sor. Súlyos fertőzésnél az egész hagyma megpuhul, elfolyósodik,
és kellemetlen bűzös szagú lesz. Egy fertőzött
hagymáról a betegség a szomszédosokra is átterjed. A kórokozó elsősorban akkor aktivizálódik, ha
a rossz tárolás következtében a hagyma felületére
víz csapódik ki.
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Részletes ismertetésükre itt nincs mód, ezért
csak a legfontosabbak kerülnek említésre.

A sárgarépa erwiniás lágyrothadása főleg szabadföldi prizmában alászántásos és foliatakarással
való tároláskor jelentkezik. A gyökéren vizenyős,
bűzös rothadás észlelhető és nagy tömegű baktériumnyálka képződik. A kórokozó a szabadból a tünetmentes gyökértestekkel kerül a tárolóba, ahol
magasabb hőmérsékleten az egyik gyökérről a
másikra jelentős kárt okozva gyorsan terjed.
A borsó baktériumos zsírfoltosságánál a növény levelén kis, szabálytalan vizenyős foltok keletkeznek. A hüvelyeken a foltok nagyok, kerekdedek,
vizenyősek. A betegség a magokra is áthúzódik. Az
elsődleges fertőzésforrás a gondtalanul előállított
vetőmag.

A bab baktériumos barnafoltosságának vagy
paszulyvésznek előfordulási gyakorisága a fajta
és az időjárás függvénye. A barna foltok a levélen,
száron, hüvelyen és a magvakon egyaránt megtalálhatók. Az átlagosnál csapadékosabb, páradúsabb időjárás súlyos járványt válthat ki. Meghatározó jelentőségű az egészséges vetőmag és a vetésforgó szigorú betartása.

clavibacter
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lágyrothadás
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Gombás betegségek

A kórokozó gombák többsége mikroszkopikus
méretű, de tömeges jelenlétük vagy egyes áttelelő
képleteik szabad szemmel is láthatók. Életmódjuk
igen változatos. Vannak köztük külső és belső
élősködők, egy vagy több gazdásak. Szaporodhatnak ivarosan és ivartalanul.
Fejlődhetnek élő növényen vagy elhalt növényi maradványokon. Alakjuk és az általuk okozott tünetek
is sokfélék. Némelyek száraz meleg időben, mások hűvös, csapadékos körülmények között okozhatnak járványt. Akadnak olyanok, amelyek közvetlenül fertőzőképesek, mások csak sebzéseken
vagy elhalt sejteken keresztül képesek behatolni a
növénybe. Részletes egyenkénti taglalásukra itt
nincs mód, a következőkben csak a legfontosabb
betegségtípusokról teszünk említést.

Palántadőlés
Ez az első betegség amivel foglalkoznunk kell,
mert valamennyi zöldségféle termesztésénél, a palántanevelésnél visszatérő kérdés. A betegség előidézője több kórokozó is lehet. A talajból és a beteg vetőmag útján terjednek. A leggyakoribb megbetegedést a rizoktónia gomba okozza. Szikleveles állapotban támadja meg a növényeket.
Fellépését és terjedését elősegíti a levegőtlen, túl
sűrűn vetett palántaágy. A fertőzésveszéllyel a palántavetésnél gyakorlatilag mindig számolni lehet,
ezért a csíranövények védelméről feltétlen gondoskodni kell. Ennek két fő formája van, a vetőmagcsávázás és a talajfertőtlenítés. Az S&G által
forgalmazott vetőmagvak eleve csávázottak, ezeket nem támadják meg a palántadőlés kórokozói,
de a talajból induló fertőzést mindenképpen meg
kell akadályozni. Fontos ezért a magtakaró föld
fertőtlenítése is 0,5 kg/m3 Orthocid alapos bekeverésével. Ha ennek ellenére a kelés hiányos és a
2–4 leveles palánták gyökérnyaki része üvegesedik, befűződik, elbarnul és kisebb-nagyobb foltokban a növények kidőlnek, sürgősen védekezni kell.
A leginkább a paprika és a káposztafélék palántái vannak veszélyben és károsodnak. A beteg foltokat és környékét – több gombaölőszer mellett a
Previcur és a Dithane M 45 0,2%-os oldatával javasolt beöntözni, négyzetméterenként 5 l-t számolva.
Újabban eredményesen használható még a
Mycostop biopreparátum. A betegség terjedésének a páratelt légtér kedvez, ezért alapos szellőztetés mellett az öntözést egy darabig célszerű szüneteltetni.
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A növényt károsító gombák nem tévesztendők
össze az erdők és mezők gombáival, habár a
két csoport életmódja igen hasonló.

Hervadásos betegségek
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Ide soroljuk azokat a betegségeket, amelyek a kiültetett tövek lassú pusztulásával járnak. A fertőzött növények eleinte vízhiányra emlékeztetően
fonnyadnak. Pár nap után a levelek petyhüdten
lógnak, sárgulnak és száradnak, hamarosan az
egész növény elpusztul. A betegségért két gomba
– a verticilium és fuzárium – felelős. A növények
szállítószöveteiben élősködnek és megbénítják a
vízellátást. Ennek következtében jelennek meg a
hervadásos tünetek. A növények gyökérnyaki részét felvágva a bélszövet barnulása árulkodik a
fertőzés jelenlétéről. A kórokozók apró sebzéseken
keresztül fertőzik a talajközeli szárat. Homokverés,
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durva öntözés, sérüléseket okozó talajmunka fokozza a fertőzésveszélyt. Nagy veszteséget okozhat uborkán és paprikán, de előfordul paradicsomon, babon, borsón, káposztán és din�nyén is. Hajtatásban a legjobb megelőzés a talajgőzölés vagy a talajgázosítás. Védekezés: Ha előfordul, a beteg növényeket haladéktalanul el kell
távolítani és a növényállományt Fundazol 0,2%-os
oldatával lepermetezni. A betegség terjedése így
megelőzhető, de a már fertőzött tövek sajnos nem
gyógyulnak meg. A Mycostop biopreparátum a
palántadőlés mellett a fuzáriumos hervadás ellen is használható.

Szürke és fehérpenészes rothadás
A két betegséget a botritisz és a szklerotinia
gomba okozza. Spóráik sebzéseken keresztül fertőznek. A fertőzés helyén először egy vizenyős folt
található, majd a betegség terjedésével jellegzetes
szürke, vagy vattaszerű fehér penészgyep jelenik
meg a felületen. Ha a növény szárát támadják meg,
a fertőzés feletti növényrész elpusztul. Párás környezetben – fátyolfólia alatt – a betegség járványos
mértékű lehet.
A paprikán a fehérpenész a veszélyesebb.
Jelenlétére a fehér penészgyep és a kettévágott
szár belsejében képződő fekete, borsó nagyságú
szklerociumnak nevezett kitartó képletek megjelenése utal. A paradicsomon a szürkepenész okoz
több gondot. A gomba először a tőhöz közeli idősebb pusztuló leveleken telepszik meg és szárrothadást okoz. Feljebb a termésen bogyófoltosságot
idéz elő. Hajtatott uborkában az elszáradt virágokból indul ki a pusztulás, amit fonnyadás és rothadás
követ. A száron a nóduszok vizenyőssé válnak.
Babon hűvös, nedves időjárásnál, esőztető öntözésnél gyakori az érő hüvelyek szürkepenészes
rothadása. Leginkább a lelógó, talajjal érintkező
hüvelyek csúcsánál alakul ki a fertőzés és megfelelő
páratartalomnál az egyre nagyobbodó barnuló vizenyős foltokon kifejlődik a jellegzetes, érintésre kön�nyen porzó szürkepenész gyep.

A szürkepenész a vörös és fokhagymát egyaránt
fertőzi. A betegség főleg csapadékos időben a ros�szul visszahúzódott, nyitott nyakú hagymákon indul,
majd a raktározás alatt a károsodás fokozódik.
A pikkelylevelek meglágyulnak, vizenyőssé válnak,
végül a beteg hagyma összezsugorodik. A buroklevelek alatt könnyen porzó, szürke, tömött penészgyep látható. Ez a megbetegedés különösen dughagymánál gyakori. A védekezés alapja hajtatásban
a túlöntözés, a vízlecsapódás és a sebzések kerülése valamint a jó szellőztetés. A nem túltömött, laza
levegős növényállomány kialakítása és az elhalt levelek, virágok és terméskezdemények eltávolítása
szabadföldön és zárt rendszerekben egyaránt fontos. Megelőző védekezésre elsősorban széles hatásspektrumú és különösen hatékony Amistar javasolt, de alkalmazhatók még a Fundazol, Ronilan,
Rovral vagy a Topsin gombaölő szer is.

szürkepenész
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fehérpenész

Alternáriás szárazfoltosság
Az alternáriás betegség tünetei is igen jellegzetesek. Száraz felületű, szürkésbarna, ovális foltok keletkeznek a leveleken, száron és a termésen, amelyek
felülete körkörös redőzöttséget mutat, amiről könnyű
felismerni ezt a betegségét. Elsősorban idősebb növényeken fordul elő. Paprikánál a leveleket és a termést, paradicsomon gyakrabban a leveleket fertőzi.
Egyik megjelenési formája a paradicsom alakú paprika magház penészesedése.
A külsőleg egészséges termést felvágva tűnik csak
elő a magházat borító penészesedés. Az alternária
tünetei a káposztaféléken is hasonlóak. Elsősorban a kínai kelnél és a magtermesztésben okoz
kárt, mert a maghozó táblákon a becöket is fertőzi.
Vegyszeres védekezésre kitűnő eredménnyel használható itt is a felszívódó Amistar, Amistar TOP,
a Ridomil Gold vagy a kontakt hatású Bravo.
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alternária
paradicsom levélen
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Peronoszpórák
A védekezésnél fontos szempont itt is a szellős, levegős, gyommentes állomány kialakítása. Hajtatóházban a vízlecsapódás és a tartósan magas páratartalom kerülése. A permetezéseket szigorúan
megelőző módon kell végrehajtani, soha nem szabad várni a betegség megjelenéséig. A permetezések idejének és gyakoriságának a megválasztása a
védekezés eredményessége szempontjából döntő
jelentőségű. A védekezés alapja – amint erre már
korábban utaltunk a megelőzés még az olyan nagyhatékonyságú, felszívódó szereknél is mint az
Amistar vagy a Ridomil Gold, amelyek a peronoszpórák és fitoftórák elleni hatása közismerten
kiemelkedő. A védekezéseket indítsuk a Ridomil
Gold-dal 1-2 alkalommal és ezután következzen a
járványhelyzettől függően 2-3 Amistar permetezés. Ha a fertőzési nyomás csökken, karbantartó
kezelésre válasszuk a kontakt hatású Bravot.

peronoszpóra

peronoszpóra
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A peronoszpórás és az ide sorolható fitoftórás
megbetegedések a szabadföldön és a hajtatóházban egyaránt járványszerűen terjedő, nagy veszteségek előidézésére képes betegségek. Súlyos járványt idézhetnek elő paradicsomon, uborkán,
dinnyén, borsón, hagymán és fejes salátán.
A káposztát csak palánta állapotban támadja
meg. A kórfolyamat a szőlőperonoszpóránál tapasztaltakhoz hasonló. A levelek szintén a fertőzés
helyén erek által határolt sárgás foltok jelennek
meg. A levélfonákon párás körülmények között
szürke penészgyep kiverődés található. Járvány
kialakulása esetén az egész lombozat leszáradhat.
A legtöbb gond az uborka peronoszpórával van,
mert a legkisebb késés a védelemben katasztrofális következményekkel járhat. Hasonló rettegett
betegség a paradicsomvész vagy fitoftóra is,
amely elsősorban az őszi-téli hajtatás réme,
ugyanis az egész termés az áldozatául eshet.
Sokszor jelentős kárt okoz a szabadföldi termesztésben is. A borsó elsődleges fertőzése a betegséget hordozó magból származik, a másodlagos
fertőzés már a fejlődő növények levelén jelentkezik. Veszedelmes betegsége a vöröshagymának
is a peronoszpóra, amely járványos években az
egész termést képes megsemmisíteni. Kezdetben
kivilágosodó, fakuló foltok jelennek meg a leveleken. Ezután 2-3 nappal csapadékos időjárásnál a
foltokon szürkéslila penészkiverődés látható.
A foltok egyre nagyobbak lesznek és ha levélölelőkké válnak a hengeres levél folt feletti része elhal.
Maghozó hagymában az eddig álló szárak elfekszenek ami akár 70–100%-os is lehet.

Lisztharmatok
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A lisztharmat gombák legtöbbje fehér színű gombafonalait a növény levelének a felszínén képezi és
itt teremnek a betegséget továbbító spórái is.
Ezek közösen alkotják a jellegzetes, letörölhető
lisztes bevonatot az uborkán, dinnyén, babon és
sárgarépán. A fehér bevonat alatt a levél elszárad.
A paprika és a paradicsom lisztharmata kivételt
képez, mert itt a hifa fonalak a levelek belsejében
élnek és csak szaporító spóráikat képezi a növény
felületén. A lisztharmat fertőzés létrejöttét mindkét
típusnál a levél szintén jelentkező sárga elmosódó
foltok jelzik. Ez a tünet összetéveszthető a takácsatkák okozta kárképpel.
A védekezést paprika, paradicsom és lisztharmat
érzékeny uborka esetében csak felszívódó szerrel
tanácsos végezni. Ahol más betegségek ellen
Amistart használtak, ott ez a lisztharmat ellen is
védi a növényeket. A hajtatott növények lisztharmat
betegsége ellen az Amistart és a szintén felszívódó
Topast sorozat permetezésként 3-4 alkalommal folyamatosan célszerű használni. A karbantartó kezelések végezhetők Thiovit Jet-tel. Szabadföldön kabakosoknál, borsónál és gyökérzöldségeknél
szintén az Amistar, a Topas illetve a Thiovit Jet
használata javasolt.
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lisztharmat

Foltosodást okozó betegségek

A kladosporiumos barnafoltosság egyes paradicsom fajtákon hajtatásban okoz jelentősebb
kárt. A levelek szintén elmosódott szélű sárgászöld foltok keletkeznek, amelyek később vörösbarnára színeződnek, a fonákon megjelenő vörösbarna bársonyos penészgyep megkönnyíti a
felismerést. Ha a hajtatóház egyenletesen fűtött és
nem hűl le, ritkábban fordul elő. Uborkán és sárgadinnyén csapadékos években szintén jelentkezik. A termésen zöldesfekete bársonyos penészgyeppel borított foltok láthatók, később a foltok
felrepednek és felületük parásodik. Leg-inkább
nedves években és öntözéses területeken jelentkezik. A leghatékonyabb védekezés itt is a 4-5
éves vetésforgó betartása. Az aszkohitás levél-,
szár-, és hüvelyfoltosság csak a borsót támadja
meg. Nedves években a borsó leggyakoribb és
legnagyobb károkat okozó betegsége. Az újhegynyi kerek, besüppedt foltokat vastag fekete szegély övez. A foltok közepén apró fekete pontok
láthatók. A hüvelyen lévő foltokról a magra is átterjed a fertőzés. A betegség terjedését a sebzések
elősegítik. Jégeső után az egész tábla általánosan
fertőzötté válhat. A védekezés alapja az egészséges, kórokozómentes vetőmag. A fertőzés áprilistól júliusig következhet be. Kitűnő eredménnyel védekezhetünk ellene 2-3 Bravo permetezéssel.
A Bravo egyben védi a borsót a peronoszpóra és
a rozsda ellen is.
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A zöldséghajtatásban a foltbetegségeket okozó
baktériumokkal is kell számolni. A hervadást okozó
baktériumok, mint pl. a Clavibacter a legnagyobb
gond a paradicsomban! A lágyrothadást okozó
ervinia már szórványosan fordul elő. Ezek mellett
a szabadföldi paprikában a legnagyobb gond a
xantomonaszos betegség, a pszeudo-monaszos
megbetegedésre szerencsére nem kell nagy figyelmet fordítani. A kórokozók ellen megelőzésre
réztartalmú szerek kiváló hatást biztosítanak, de itt
is a megelőzésen legyen a hangsúly! A paradicsom szeptóriás levélfoltossága elsősorban szabad földön nedves, csapadékos, hűvös nyarakon
jelentkezik. A paradicsom levelein élesen határolt
kör alakú foltok keletkeznek amelyek idővel kifehérednek és közepükön számos tűszúrásszerű fekete pontocska figyelhető meg, ami megkönnyíti a
betegség azonosítását. A foltos beteg levelek sárgulva száradnak, majd lehullanak. A levélzet részleges elvesztése jelentős terméscsökkenést okozhat. Az Amistar és a Ridomil Gold MZ védi a paradicsom növényeket a szeptoria ellen is.
A koletotrihumos levél-, szár és termésfoltosság paprikán, paradicsomon, babon és din�nyén fordul elő és évente kisebb-nagyobb mértékben jelentkezik. Paprikán a szárat, paradicsomnál az érő bogyót, babon a növény valamennyi
föld feletti részét, dinnyén és uborkán elsősorban
a termést fertőzi. A foltok kezdetben halványzöldek, később sárgásbarnák vagy vörösek. Gyakran
a spórák tömege sárgás rózsaszínű cseppek formájában jelenik meg a besüppedt foltokon.
Elsősorban csapadékos években fertőz. A leghatékonyabb védekezés a 4-5 éves vetésforgó betartása.

Érdemes figyelembe venni

A termesztésre kerülő fajta megválasztásánál lényeges ismerni az egyes fajták
betegség ellenállását. Az S&G korszerű új fajtái számos vírusos, baktériumos és gombás betegséggel szemben rezisztensek. Az erre vonatkozó
adatokat a vetőmag katalógusok és a fajtaismertetők részletesen tartalmazzák.
Az ilyen nagy biológiai értéket képviselő fajták használata számos növényvédelmi
gondot vesz le a termesztő válláról, és sokban hozzájárul a zöldségtermelés
biztonságához. A jó tájékozottság a versenyképesség alapja.
További információért kérjük forduljon az S&G területi képviselőihöz.

Rozsdák
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Elsősorban szabadföldön termesztett zöldségeken fordulnak elő. A borsó- és a babrozsda főleg
a szárazborsó illetve babtermesztésben, a
hagymarozsda a póré és a metélőhagymán válik esetenként jelentőssé. Megjelenését sűrűn jelentkező, apró, kiemelkedő rozsdabarna foltok
jelzik a leveleken. Az erősen fertőzött levelek idő
előtt elszáradnak. Elsősorban meleg párás időjárásnál terjed. Járványos években a termésveszteség eléri a 30%-ot. A védekezést az első tünetek
megjelenésekor kell kezdeni. A borsó aszkolitás
foltossága ellen használt Bravo véd a rozsda ellen is. Ha a hagymát a peronoszpóra ellen az
Amistar-ral permetezzük, elhárul a rozsdafertőzés
veszélye is, ha nem, a rozsda észlelését követően
1-2 Amistar kezelésre van szükség.
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borsórozsda

Az állati kártevőkről általában
Ez a két csoportosítási forma fejezi ki talán legjobban a mindenkori növényvédelmi teendő jellegét
és eszközeit.
Melyek az egy-, több és sok tápnövényű kártevők:
Egy tápnövényű a borsó és a bab zsizsik, mert
ezek táplálkozása csak ezekre a növényekre szorítkozik. Több tápnövényű a burgonyabogár, mert a
burgonyán kívül a paradicsomot és a padlizsánt
is károsítja, vagy a káposztalégy, amelynek lárvái
a karalábén és a retken is élősködnek. A sok tápnövényű kártevők válogatás nélkül nagyon sok növényen képesek táplálkozni. Ilyenek a talajlakó
kártevők nagy része, a bagolylepkehernyók, takácsatkák és a meztelen csigák.
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Rendkívül fontos feladat, hogy zöldségnövényeinket minél eredményesebben védjük meg a kártevő állatok dézsmájától. Az állati kártevők
külseje, életmódjuk, biológiájuk igen sokféle és
az okozott kórkép rendkívül változatos. Csoportosításuk növényvédelmi szempontból több módon lehetséges, így beszélhetünk:
talajlakó,
talajszinten károsító,
a föld feletti növényrészeken táplálkozó
kártevőkről.
A tápnövények száma szerint:
egy növényből,
több növényből,
és sok növényből táplálkozó kártevőkről.

A továbbiakban a zöldségnövényeken rendszeresen előforduló és jelentős kártételi veszéllyel fenyegető kártevő csoportokat kívánjuk röviden ismertetni. A talajlakó kártevők nevüket onnan kapták, hogy életük jelentős részét 3-5 évet a talajban
töltik. Ez alatt csak a növények gyökerével táplálkoznak. Ide tartoznak a pattanóbogarak lárvái, a
szalmasárga színű, karcsú merev tapintású drótférgek, a csontfehér barnásfekete fejű kifli alakú
cserebogár pajorok. A frissen palántázott zöldségfélék gyökerét a lótücskök is gyakran károsítják. Ezek a rovarok a mélyebb, fagymentes talajrétegekben töltik a telet, majd március végén a felmelegedő talaj felső rétegébe vándorolnak, ahol
szeptember végéig minden útjukba kerülő növényi
részt megrágnak. Falánkságukkal különösen tavasszal a fiatal, zsenge csíranövényekben és palántákban okozzák a legnagyobb kárt. A káposzta, hagyma, burgonya és a gyökérzöldségek húsos, földalatti részén fúratszerű járatokat,
és odvakat rágnak. A sebzések helyén rothadás indul, ami a téli tárolást erősen lerontja. Lényeges,
hogy a védekezésre időben fel tudjunk készülni,
ezért jó tudni, hogy a talajlakó kártevők mekkora
egyedszámmal fordulnak elő az adott területen.
Ezt szolgálja az előzetes talajfelvételezés, amit 0,5
nm területű, két ásónyom mélységű mintagödrök
talajának átvizsgálásával állapíthatunk meg.

hernyók

burgonyabogár
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A vetési bagolylepkék a táblán kívüli, bőséges
nektárt adó gyomnövényzetről telepednek be a
növényállományba, ezért palántázás előtt talajfertőtlenítés ellenük teljesen hatástalan. A kártétel
csak a tenyészidőszakban végzett kezelésekkel
akadályozható meg. A gyommentes táblák és táblaszélek eleve kedvezőtlen feltételeket teremtenek
a vetési bagolylepkék érési táplálkozásához. A védekezést a szexferomon csapdák megfigyelése
alapján időzíthetjük. A leveleken található tojásokból kikelő kis hernyók ellen, még a talajba húzódásuk előtt eredményesen védekezhetünk Karate
Zeon rovarölő szeres permetezéssel.
A gyökérgubacs fonálférgek mikroszkópikus méretű apró kártevők. A melegigényes hajtatott zöldségfélék közül a legtöbb gondot az uborkán, paradicsomon és a paprikán okozzák. A károsított
növények vontatottan fejlődnek, „ülve maradnak”
lankadnak, hervadnak. A talajból kiemelt gyanús
növények gyökerén 2–3 mm nagyságú, de akár
1–2 cm-t is elérő gubacsokat találunk. Kártételük
különösen a téli időszakban is fűtött hajtatóházakban termesztett növényeken gyakori, de ha a talaj
télen nem fagy át, áttelelhet a szabad földön is,
ezért kártételével ott is számolni lehet.
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Amennyiben több mintagödör átlagában négyzetméterenként 1-nél több pajort vagy 4-nél több
drótférget találunk, indokolt a vegyszeres talajfertőtlenítés.
Szerencsés, ha a zöldségnövény részére kijelölt
területen talajfertőtlenítést már az elővetemény
előtt elvégezzük. Kitűnő hatékonysággal pusztítják
el a talajkártevőket a Force 1,5 G és a Force 10
CS talajfertőtlenítő szerek, amelyeket az ültetés illetve a vetés előtt vagy azzal egy időben lehet kijuttatni és a talajba bedolgozni. A Force irtja az
utóbbi időben egyre több gondot okozó kukoricabogarakat és hangyákat is. A Force 1,5 G kis kiszerelésben (0,5 kg) is megvásárolható.
A talajlakó kártevők számát a talajművelések, különösen a szántás, számottevően csökkenti.
A szántó traktorokat csapatostul követő madarak a
felszínre került férgek jó részét elfogyasztják. Bár
nem szorosan tartozik ide, de a fentiekhez hasonló
kártételt okoz a paprikán, hagymán és gyökérzöldségeken a vetési bagolylepke lárvája, népies
nevén a mocskospajor.
Életmódja és a védekezés lehetősége eltér a tipikus talajkártevőktől. A fiatal lárva a levelek fonákján apró lyukakat rág, kártétele ekkor jelentéktelen,
de a fejlettebb lárvák fénykerülőkké válnak és a talajba húzódnak, ahol a gyökerek és a földbeli szár
megrágásával súlyos károkat okoznak. A körberágott szárú növény a föld felett letörik és elpusztul.
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A hagymalégy lárvái a vöröshagyma testben és
szárban okozzák a legjelentősebb károkat. A szárból a hagymatestbe hatoló csontfehér nyüvek a fiatal hagymákat teljesen felélik. Kártételük a föld feletti részek fonnyadásában és elszáradásában
nyilvánul meg. Ez a vöröshagyma legjelentősebb
kártevője. Tömeges rajzása magról vetett hagymánál a kelést követően általában a cseresznye virágzásakor kezdődik. A dughagyma 2–3 leveles fejlettségétől már veszélyeztetett. A legyek rajzása
fehérvizes tálcsapdákkal követhető nyomon.
Védekezni a káposztához hasonlóan csak a rajzó
legyek ellen lehet.

pajor
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A talaj fonálféreg fertőzöttség paradicsom próbavetéssel állapítható meg. A gyanús helyről származó talajjal töltött szaporító ládába vetett növény
gyökerein 4-5 hét elteltével megjelennek a gombostűfejnyi apró gubacsok. Ha ezt észleljük a fonálférgek ellen feltétlen védekezni kell. A fizikai talajfertőtlenítési módszerek közül a talajgőzölés
lenne az egyik leghatásosabb, de berendezés és
költség igénye miatt nem terjedt el. Ide sorolható,
ha a téli időszakban szüneteltetjük a termesztést,
amikor a talaj átfagy és a fonálférgek elpusztulnak.
Ezért van az, hogy a kizárólag hideghajtatással
foglalkozók – ha fertőzésmentes palántát ültetnek – alig ismerik a gubacs fonálférgek kártételét.
Igazán egészséges növényállományt a Nemathorinnal végzett kémiai talajfertőtlenítés biztosít.
A Nemathorin 10 G granulátumot a palántázás
előtt 1-2 nappal kell a talaj felületére kiszórni, és
10–15 cm mélyen bedolgozni. A kezelés időpontja
független a hőmérséklettől. A növényekbe felszívódó hatóanyag a zöldségféléket tartósan védi.
A légylárvák a gyökereken és a földbeli száron károsítva, a rizsszemnyi nyüvek a zöldségfélék növekedésének megtorpanását, esetenként pusztulását okozzák. A leggyakrabban a káposztaféléket
és a vöröshagymát károsítják. A tavaszi káposztalégy a káposzta és a karfiol legjelentősebb
kártevője. Elsősorban a fiatal növények szenvednek kártételétől. Először a gyökereket élik fel, majd
a föld feletti szárban készítenek odvakat és járatokat. A gyökerét vesztett fiatal növény gyakran elpusztul. Különösen ott lép fel rendszeresen, ahol
káposztaféléket évről évre azonos helyen termesztenek. A védekezés kritikus időszaka a palántanevelés vége és a kiültetést követő 5-6 hét, ezért ekkor a Karate Zeon mikrokapszulázott piretroiddal
3-4 permetezésre van szükség.

A föld feletti növényrészek kártevői
A meztelen csigák nedves környezetet kedvelő,
fénykerülő állatok. A fiatal növények levelének
megrágásával okoznak kárt. Elsőrendű tápnövényeik a saláta, paprika, sóska, spenót, retek.
A károsított növényeken visszamaradó fényes,
ezüstös hártyaszerű nyálkacsík utal jelenlétükre.
Nappal a talajba vagy árnyékba húzódnak. Kedvelt
tartózkodási helyük a fóliapalást és a talaj találkozási helye. Számukat a talaj felületére szórt porított
műtrágyák csökkentik. Kémiai védekezésre a
metaldehid hatóanyagú készítmények vagy a
Mesurol csalogató és csigaölő szerek használatosak. A szereket csak növénymentes talajra szórva
szabad használni. Saláta, spenót, sóska esetében sajnos nem használhatók. A levéltetvek közül
a leggyakoribb károsító a zöld őszibarack-, az
uborka-, a zöldfoltos burgonya- és a fekete
répa levéltetű. Növényházakban és szabadföldön
egyaránt károsítanak. Kártételük a növények nedvének szívogatásából és vírusos betegségek terjesztéséből adódik. Szívogatásuk nyomán a
növény hajtása és levele torzul.

A kiszívott növényi nedv egy részét mézharmat formájában kiürítik, ami kezdetben fényes bevonatot
képez a növény felületén és ezen fekete korompenésznek nevezett gomba telepszik meg, amitől a
leveleknek szennyes, szürke külsőt mutatnak. A levéltetvek
rendkívül
gyorsan
szaporodnak.
Növényházakban fejlődésük a tél folyamán is folyamatos, így kártételükre a hajtatott növényeken a
szezon végéig számítani kell. Védekezni ellenük
megjelenésük pillanatától a veszélyes vírusátvitel
miatt haladéktalanul fontos. Ezért a szárnyas egyedek betelepedését és a védekezések indítását
jelző sárga ragacsos csapdák kihelyezésével a vírusátvitel kockázata jelentősen csökkenthető.
A berepülő és a már besodródott levelek közé húzódott levéltetvek ellen a felszívódó szisztémikus
és a rejtetten élő tetveket is elpusztító Actara-val
vagy a Chess-sel kitűnő eredménnyel védekezhetünk. Az Actara palánta bemártásos és beöntözéses technológiában is alkalmazható paradicsom,
paprika, uborka és káposzta kultúrákban. A talajon keresztüli felhasználás előnye, hogy egyedülállóan hosszú tartamhatást biztosít, valamint
minimálisra csökkenthető a szerveszteség.
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A legjobb, ha megjelenésük pillanatában kezdjük a
permetezést, mert így megelőzhető a kártétel és
a kellemetlen vírusátvitel. A kontakt hatású Pirimorral, a levélfonák gondos bepermetezésével szintén
jó védő hatás érhető el. A bőséges léhasználat a
levéltetvek elleni védelem sikerét növeli. A tripszek
szabad szemmel még éppen látható orsó alakú
1–2 mm nagyságú szívogató rovarok. A leveleken
kártételük nyomán apró ezüstös foltok láthatók, de
ettől eltérő elváltozásokat okoznak a virágon és
termésen. A zöldségféléken károsító fajok közül a
nyugati virágtripsz és a dohánytripsz a legjelentősebb.
A nyugati virágtripsz növényházakban paprikán,
uborkán, továbbá dísznövényeken, míg a dohánytripsz szabadföldön fejes káposztán és
hagymán okoz jelentős károkat. Kifejezetten rejtőzködő életmódot folytatnak. Behúzódnak a bimbókba, virágokba, paprikánál a termés és a csuma
közé, a káposzta levelei alá. A paprikabogyó alján,
a csuma környékén kiemelkedő rozsdabarna parás
bevonat képződik – ez a kozmetikai kár – de a virágokat és a leveleket is károsítják. Uborkán a leveleken ezüstös szívás nyomok jelentkeznek, a kötődött termés görbül. Paradicsomnál a közvetlen
kártétel jelentéktelen, de mint vírusterjesztő különös figyelmet érdemel. Fűtött üvegházakban télen
folyamatosan szaporodik, ezért rendszeresen védekezni kell ellene. A szárnyas alakok megjelenése
és száma Csalomon Szin b ragacsos fogólapok
kihelyezésével jól nyomon követhető. Az eredményes védelem előfeltétele a permetezések alacsony egyedszámánál kezdődő korai indítása és
többszöri megismétlése.
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Növényházakban a Vertimec és a Actara kiemelkedő eredményt nyújt a nyugati virágtripsz ellen.
A dohánytripsz a másik veszélyes tripsz faj, amely
a szabadföldön fertőző. Termesztett növényeink közül a káposztát, vöröshagymát és a dohányt károsítja. A környező gyomnövényeken nagy számban
tenyészik és szárnyas egyedei innen repülnek be és
fertőzik a növényállományt. Vöröshagymán a leveleken ezüstös elszíneződés alakul ki. Fejes káposztánál a leveleken barnás, parás szemölcsszerű bevonat képződik akár 10–15 levél mélységig
a fejben, ami számottevően rontja a fejeskáposzta
minőségét és értékét. Főleg júliusban és augusztusban fejesedő káposzták szenvednek a dohánytripsz kártételétől. Védekezni meglehetősen nehéz
ellenük, de ha a hernyókártevők ellen 2-3 alkalommal Match-cset használunk a tripszek szaporodása és kártétele megelőzhetőek. Ezen túlmenően
az S&G toleráns káposzta fajtáinak termesztése jelentősen mérsékli előfordulásukat.

tripsz

A szívogatás során a növényből elvont nedvek egy
részét mézharmat formájában üríti a levelekre és
a termésre, amin megjelenik a korompenész ami
az asszmilációs felületet csökkenti és a termés értékét rontja. Meglehetősen nehéz védekezni ellene
kontakt szerekkel, mert ezek csak a lepkékre és a
mozgó lárvákra hatnak. Az idősebb nem mozgó
lárvák helyhez kötötten, viaszmirigyeik által kiválasztott viaszburok védelmében szívogatnak, ezért
kontakt hatású készítmények ellenük hatástalanok. Igazán sikeres védelmet egyszerre minden
fejlődési alak ellen a leveleket belülről is védő felszívódó mélyhatású Actara és a Chess biztosít.
A kezelést a lepkék észlelésekor kell megkezdeni
úgy, hogy 2-3 Actara permetezést 2-3 Chess permetezés kövessen. Ahol az Encarsia fürkésszel biológiai védelem is szerepel, betelepítésükre a Chess
blokk kezdetén kerüljön sor. A Chess a hasznos
parazitoidokat tökéletesen megkíméli. A liszteske
lepkék észleléséhez a Csalamon sárga ragadós
fogó lapok jó segítséget nyújtanak. A védekezésekkel soha ne várjuk meg tömeges elszaporodásukat, mert a már kialakuló kártételt nehezebb
korrigálni.

molytetű
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Vöröshagymánál a dohánytripsz elleni kémiai
védelem szükségessége a növényállomány vizsgálatával dönthető el. Ha a három-négy leveles növények 20%-án találhatók tripszek, indokolt a növényvédelmi kezelés. Ez összevonható a hagymalégy elleni első permetezéssel. A permetezések
hatékonyságát nedvesítőszer hozzáadása fokozza.
Az üvegházi molytetű, vagy liszteske kis fehér
lepkéi és a levelek fonákán sokszor tömegesen
szívogató lárvái a hajtatott zöldségfélék és
dísznövények legveszedelmesebb levélkárosítói.
Nemcsak a levélnedvek szívogatásából származó
közvetlen kártételük, de vírusátvivő szerepük miatt
jelentősen veszélyeztetik az üveg és fólia alatt termesztett növények egészségi állapotát. Jellegzetesen sok tápnövényű rovarfaj, de a zöldségnövények közül leginkább az uborkát, paradicsomot és a paprikát részesíti előnyben.
A növényházakban az egész évben, a szabadföldön a meleg nyári hónapokban károsít.

Kártevő atkák
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A legelterjedtebb a kétfoltos takácsatka. Az atkák
a növények leveleit szívogató gyorsan szaporodó,
csak kézi nagyítóval látható, apró kártevők. A hajtatásban szinte minden növényt, szabadföldön legtöbbször az uborkát, babot, görögdinnyét és a
tojásgyümölcsöt károsítja. A levelek fonákán számukra rendkívül kedvező körülmények alakulnak ki.
Különösen száraz, aszályos években a nyár közepétől szembetűnő kártételük. Szívogatásuk hatására a leveleken először sárguló egyre nagyobbodó
foltok keletkeznek, majd az egész levél megbarnul,
súlyos esetben elszárad. A legérzékenyebben a hajtatott és a támrendszeres uborka károsodhat. Mivel
a levélfonákon finom szövedékben él, jó védőhatás
csak felszívódó és mélyhatású szertől várható.
A felszívódó Vertimec elpusztítja a fonákon szívogató atkákat még akkor is, ha csak a levél színére
kerül permetlé. Mivel a Vertimec várakozási ideje a
hajtatásban csak 3 nap, a termésszedés meg
kezdése után jelentkező atkabántalom esetén is
használható. Biológiai védekezés üvegházi ragadozóatka kibocsátásával a fejlett zöldséghajtatással
rendelkező országokban általánosan elterjedt. A ragadozó atkák felhasználása uborkában, paprikában több élen járó hajtató telepen már hazánkban is
megtalálható.
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takácsatka
kártétel

Poloskák

mezeipoloska
kártétel
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A poloskák háthasi irányban lapított testű, a növények levelébe és hajtásába szúró és onnan szívogató rovarok. Jelentősebb kártétel támrendszeres
szabadföldi uborkán rendszeresen észlelhető.
A mezei és a lucernapoloskák a hajtáscsúcs fiatal növekvő leveleit és a hatástengelyt szívogatják.
A kis leveleken a szívogatás helyén kivilágosodó,
üregesedő apró foltok láthatók. A későbbiekben a
levélnövekedéskor a szúrások helyén a levél nem
nő tovább és ennek következtében felszakad, lyukacsos lesz. A főhajtás felvezetését akadályozva
évről-évre komoly kárt okoz. A lucerna kaszálását
követően tömegesen telepednek be az uborka állományba, ezért lucernatáblák környékén fokozott
figyelemre van szükség. Megjelenésükre elsősorban júliusban kell számítani.
A védekezést a Karate Zeonnal javasolt elvégezni. A Karate Zeon formulációjának köszönhetően a többi piretroidhoz képest, hosszabb hatással
rendelkezik. A poloskák mellett a levéltetveket is
elpusztítja, használata a rövid (3 nap) élelmezésegészségügyi várakozási idő miatt ideális.
A poloskák előfordulásának rendszeres megfigyelése az alapja a permetezések kártételt megelőző pontos időzítésének. Júniustól az uborka
állomány rendszeres megfigyelése a kártétel megelőzése szempontjából fontos.

Kártevő hernyók
A zöldségfélék legveszedelmesebb hernyó kártevői a bagolylepkék lárvái. Mindegyik több zöldségfélét károsít. Az ide tartozó hernyók közül a vetési
bagolylepke lárváját, a mocskos pajort korábban
már tárgyaltuk. A többi súlyos károkat okozó bagolylepke hernyó egy része – mint a káposzta bagolylepke – a leveleket, míg mások, mind a gyapottok bagolylepke hernyói a növények virágát
és termését károsítják. Tömeges megjelenésüket
legtöbbször súlyos kártétel követi. A káposzta bagolylepke általánosan elterjedt kártevő. A legnagyobb kárt a levelek összerágásával a káposztaféléken okozza. A fiatal lárvák kívül, a már berágott idősebb hernyók a fénytől elzárt helyken a fej
belsejében károsítanak. Az összerágott káposzta,
vagy karfiol fej gyorsan rothadásnak indul. Az első
nemzedék kevéske, a második az őszi káposztaféléket súlyosan károsítja. A lepkék rajzása VARL típusú szexferomon csapdával figyelhető meg.

A lepkefogások alapján előre jelezhető a hernyók
várható megjelenése. A tojásból kikelő fiatal lárvák
ellen a Match-csal vagy a levéltetveket is pusztító
Karate Zeon-nal hatásosan védekezhetünk. A káposzta vagy a karfiol fejbe behatolt, fénykerülő,
fejlettebb hernyók ellen már nehéz védekezni.
A gyapottok bagolylepke az utóbbi években hozzánk is bevándorolt, sok tápnövényű, nagyon veszélyes kártevő. Jelentős károkat okoz csemegekukoricán, paradicsomon, paprikán, kabakosokon, zöldbabon és hajtatott dísznövényeken.
Elsősorban a növények generatív részét, a virágokat és a termést károsítja. A falánk hernyók összerágják a kukorica csövek hegyét, lyukat rágnak a
paprika és a paradicsom bogyókba, de jelentős
kárt okoz az uborka, a dinnye termésében és a
másodvetésű zöldbabon is. A károsított, kiodvasított termés gyakorlatilag eladhatatlanná válik.

gyapottok
bagolylepke
hernyója
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A káposztalepke hernyói, csak a káposztafélék
leveleit károsítják. Csipkeszerűen összerágják a leveleket és sokszor csak a levélerek maradnak
meg. A hernyók idősebb korban sem fénykerülők,
így észlelésük és az ellenük való védekezés s kön�nyebb, mint a bagolylepkék ellen. Nálunk tömegesen csak egyes években jelentkezik sokoz kárt.
Káposztalpeke hernyói ellen és a bagolylepke
lárvák ellen is jól alkalmazható a Match vagy a
Karate Zeon.

hernyó kártétel
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Tojásait egyesével helyezi a növények virágára
vagy termésére. Veszélyességét növeli fokozott
termékenysége, egy lepke akár 2000 tojást rakhat.
A kis lárva egy hét alatt kel ki. A lepkék rajzása a
táblákba vagy a növényházakba elhelyezett RAG
vagy VAR típusú Csalomon csapdákkal nyomon
követhető. A lárvák kelésére a rajzás kezdete után
8-10 nappal számíthatunk. A védekezést a fiatal
lárvák termésbe való berágása előtt kell elvégezni,
ezért nagyon fontos a rajzás megfigyelés és a védekezés időzítése. Nehezíti a védekezést, hogy károsítása jórészt a zöldségfélék termésérésének
időszakára esik, ezért ekkor csak rövid várakozási
idejű szerek használhatók. Csemegekukoricánál
a kukoricamoly lárvák ellen is hatékony, 14 napos várakozási idejű, minden lárvastádiumban aktív Match és Karate Zeon kombináció, egyéb
zöldségféléknél a rövid, 3 napos várakozási idővel
rendelkező és azonnali kitűnő hatású Karate Zeon
önmagában kellő védelmet ad.

Levélbogarak
A levélbogarak közül a zöldségféléken a keresztesvirágúak földi bolhái és a burgonyabogár
okoz kárt. A két faj tápnövény köre, kártétele és
életmódja jelentősen eltér, de közös vonásuk, hogy
mindkettő levélkártevő. A földibolhák a keresztesvirágúak általánosan elterjedt kártevői. Elsősorban a fiatal növényeken táplálkoznak. Gyakran
az éppen kellő vagy kiültetett palántákat támadja
meg és a levelek fonákán apró kerek lyukakat rágnak. A károsított növények sok vizet veszítenek,
fejlődésben visszamaradnak, szélsőséges esetben elpusztulnak. Különösen aszályos években a
helyrevetett káposztafélék szenvednek a legtöbbet
a földibolhák kártételétől. Védekezni még a súlyosbodó károsítás kialakulása előtt kell. Kitűnő védelmet a levéltetvek és a tripszek ellen is hatékony
hosszú hatástartalmú Actara vagy a kontakt hatású Karate Zeon ad.
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burgonyabogár
lárvája
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A burgonyabogár, a burgonyán kívül a paradicsomon és a tojásgyümölcsön okoz kárt. A hajtatásban ritkán, elsősorban a szabadföldön fordul
elő. A bogarak és a lárvák együttesen károsítják a
leveleket, de igazi tarrágást a fejlett lárvák okoznak. A levelektől megfosztott növények a növekedésben visszamaradnak, a termésmennyiség a
károsított növényeken számottevően csökken. Védelem: a burgonyabogár fokozottan érzékeny az
Actara hatóanyagára. Az Actara 4 hétig védi a növényeket a burgonyabogarak és a lárvák ellen. Jellemző az Actara hatékonyságára, hogy 20 g hatóanyag elégséges 1 hektár burgonya vagy paradicsom tartós védelméhez.

virágtripsz kártétele
uborkán
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Force – korszerű, biztos védelem
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Fonálférgek ellen: Nemathorin
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Talajfertőtlenítés
A talajlakó és a talajszinten károsító állati kártevők szabadföldön és hajtatásban megtizedelik a növényállományt, ezért a talajfertőtlenítésnek meghatározó jelentősége van. A fonálférgek, pajorok,
drótférgek a talajban lévő gyökérzetet, a káposztalégy, a lótücsök és a hangyák a talajszinten a felszíni gyökérzetet és a szárat károsítják. Ellenük rovarölőszeres talajkezeléssel és tövenkénti beöntözéssel v
 édekezhetünk. A palántanevelők fertőtlenítése a magvetés előtt kiemelt fontosságú.

Force – korszerű, biztos védelem
A Force nagy hatékonyságú, piretroid hatóanyagú, széles rovarölő spektrummal rendelkező talajfertőtlenítő szer. A fonálférgek kivételével véd a talajlakó és a talajszinten károsító kártevők ellen. A
Force hatását gázfázisban fejti ki, ezért a talajfelszínre történő kijuttatást követően azonnal 10–15
cm mélyen a talajba kell dolgozni.
A Force a hagyományos folyékony (Force 10 CS)
és granulátum (Force 1,5 G) formulációban kapható. 
A Force 10 CS dózisa 1–1,5 l/ha.

cserebogár
pajor

Felhasználható: szabadföldi paprika, paradicsom,
káposztafélék, gyökér zöldségek, hagyma, dinnye,
burgonya, dohány kultúrákban.

Talajfertőtlenítés

hagymalégy
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Force 1,5 G
cserebogár pajor

A jövő talajfertőtlenítő szere a Force 1,5 G. Kön�nyű kijuttathatósága (sószóró) és hosszú hatástartama miatt a kis kertek ideális szere. Alkalmazása 
rendkívül rugalmas, lehetővé teszi, hogy a kijuttatás
vetés előtt, vetéssel, palántázással egymenetben
vagy utána történjen.
A készítmény a növényben nem szívódik fel, ezért
élelmezés-egészségügyi várakozási ideje 0 nap. 
Felhasználható: csemegekukorica, burgonya, paprika, paradicsom, káposztafélék, gyökérzöldségek,
levélzöldségek, zöldbab, borsó, dinnye, uborka, tök
és hagyma kultúrákban.
1 g/m2.

drótféreg

Fonálférgek ellen:
Nemathorin
A Nemathorin 10 G talajfertőtlenítő granulátum
hatása kiterjed a gyökérgubacs fonálféregre. Ez
az előnye ott használható ki, ahol az előző évben
a hajtatott paprika, paradicsom vagy uborka gyökerén a fonálféreg kártételre jellemző „koloncosodás” jelentkezett.
Nemathorin 10 G dózisa:
30 kg/ha = 3 g/m2.
A Force vagy a Nemathorin használatával a gyökérzetet és a gyöktörzset támadó valamennyi veszélyes kártevő sikeresen kikapcsolható.

gyökérgubacs
fonálféreg
kártétele
hajtáson

Talajfertőtlenítés

gyökérgubacs
fonálféreg
kárképe
gyökérzeten
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Gyomirtás
Bő termés csak gyommentes tábláról takarítható be!
A gyomnövények közül a kakaslábfű és muharfélék, a parlagfű, disznóparéjfélék, libatopfélék
és a csattanó maszlag okozzák a legnagyobb gondot a termesztőknek.
Az évelő gyomok közül elsősorban a fenyércirok, a mezei acat és az apró szulák jelent problémát.

Egyszikű (keskenylevelű)
gyomok ellen – Dual Gold
A Dual Gold 1,4–1,6 l/ha dózisban kiválóan írtja elsősorban a magról kelő egyszikű gyomokat és néhány kétszikű gyomot is. A tökéletes gyomirtó hatás
eléréséhez a Dual Gold mellett még szükséges valamely kétszikűirtó szer kijuttatása is. A gyomirtást
a végleges bakhát kialakítása után, de feltétlenül a
burgonya hajtásainak megjelenése előtt kell elvégezni. Ezt követően talajművelést már nem szabad
végezni. Szélcsendben permetezzünk, mert szeles
időben a gyomirtó szer a bakhát két oldalát nem
egyenletesen borítja, aminek következménye a későbbi gyomosodás.

Fusilade Forte – a tarackirtó
Az első és ma is egyik leghatékonyabb szuperszelektív posztemergens egyszikű irtó a Fusilade
Forte. A legjobb hatás a gyomok intenzív növekedési időszakában, 3 leveles kor és szárbaindulás
között érhető el. A készítmény kizárólag a burgonya virágzása előtt alkalmazható.
Dózisa:
magról kelő egyszikű gyomok ellen 0,8–1,5 l/ha.

muhar

kakaslábfű
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disznóparéj

Kórokozók elleni védelem
A gombabetegségek jelentős mértékben csökkentik a termésmennyiséget.
A burgonya növényvédelmét rendszerint kontakt, leginkább réz tartalmú szerekkel kezdjük, majd fertőzés
függvényében, de legkésőbb sorzáródáskor indítjuk a felszívódó szeres védekezés sorozatot. A felszívódó szer kijuttatása így még az első fertőzések megjelenése előtt megtörténik, mert csak ez biztosítja a tökéletes és tartós hatást. Ezen időszakban az alábbi szereket ajánljuk: Ridomil Gold MZ, Ridomil Gold
Plus, Amistar

Ridomil Gold MZ, Ridomil Gold Plus
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A Ridomilok jellemzői, hogy felszívódó és kontakt
hatóanyaguk révén széles hatásspektrumot biztosítanak. A Ridomil Gold MZ-vel, valamint Ridomil
Gold Plus-szal 2–3 alkalommal kell egymást követően védekezni, 8–14 naponként. A két szer között
a kontakt partner a különbség: a Ridomil Gold MZ 
mankocebet, a Ridomil Gold Plus rezet tartalmaz.
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A kontakt partnertől függően a Ridomil Gold MZ-t
ajánljuk akkor, ha a burgonyavész mellett az
alternaria fertőzés is felléphet, míg a réz tartalmú 
Ridomil Gold Plus kiváló és biztos védelmet ad a
fitoftóra és a baktériumos megbetegedések ellen.
Dózis:
Ridomil Gold MZ: 25 g/10 l víz,
Ridomil Gold Plus: 40 g/10 l víz.

Gombabetegségek elleni védelem
Tovább fokozza a biztonságot az Amistar
Az Amistar a betegségek ellen komplex védelmet ad, mellette egyéb
gazdasági előnyöket is nyújt a felhasználóknak. Az Amistar használatát elsősorban az intenzív burgonya termesztők részére ajánljuk.

Az Amistar nagyon jó hatású nemcsak a gombabetegségek ellen, de pozitív élettani hatásainak köszönhetően az egészségesebb növény és intenzívebb tápanyag beépülés kedvezően befolyásolja a
termés minőségét és mennyiséget. Hazai kísérleteink alapján az Amistar-ral kezelt burgonya termésátlaga 8–10%-kal magasabb, ezenkívül a gumók mérete egységesebb. Ahhoz, hogy az Amistar
ki tudja fejteni termésnövelő hatását, az első kezelést a gumóképződés idejére kell időzíteni, majd
10–14 nap múlva megismételni.
Amennyiben már az első Amistar-os kezelés előtt
fitoftóra tünetek vannak a burgonyán, a készítményt
egészítse ki Bravo 20 ml/10 l víz dózisával.

A levélre kipermetezett Bravo szinte lemoshatatlan
bevonatot képez a növény felületén. Ennek köszönhetően a szer rendkívül esőálló, így a gombaölő hatása hosszan tartó. A kijuttatást követő csapadék
vagy harmat hatására a Bravo újra eloszlik a levél
felületén, ezáltal a levél újabb védőréteget kap, ezzel
tovább biztosítva a tökéletes védelmet. A Bravo-nak
rezisztenciatörő hatása is van, mivel gombaölő hatását több ponton fejti ki.

A felszívódó blokk után is fokozott biztonság: Altima
Más kontakt szereknél hosszabb tartamhatása miatt 10–12 napos permetezési fordulóban lehet kijuttatni. A készítmény használati értékét jelzi, hogy az
Altima a hollandiai burgonyatermesztés nélkülözhetetlen fungicidje!
Az Altima dózisa: 0,4 l/ha.
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A felszívódó hatóanyagú szerek használatával átjuttattuk burgonyánkat a legkritikusabb időszakon,
meggátoltuk a fertőzés fellépését az állományban.
A két utolsó permetezésre a kontakt hatású Altima
a legjobb választás.
Nemcsak levél-, hanem gumó fitoftóra ellen is kiváló hatású. A gumókhoz lemosódva egyedülálló a
spóraölő hatása, ezért zárópermetezéshez használva a gumók tárolhatóságát nagy mértékben javítja.

Rovarkártevők elleni védelem
Áttörés a burgonyabogár ellen: Actara
Az Actara a burgonyabogár összes fejlődési
alakja ellen kiváló hatékonyságú. Sikeresen védekezhetünk a bogarak betelepedésekor, tömeges lárvakeléskor és különböző fejlődésű lárvák
együttes jelenlétekor is. Az Actara a levéltetvek
ellen is teljes védelmet ad.

 z első védekezést az áttelelő bogarak és az első
A
nemzedékű lárvák tömeges megjelenésekor kell
elvégezni, ez általában egybeesik a levéltetvek
betelepedésének kezdetével.
A második védekezés a második nemzedék L1–L2
lárvái ellen irányuljon.
Javasolt dózis:
20 l vízhez 4 g, ez 500 m2-re elegendő
(500 m2 = 140 négyszögöl).
Forgalmi kategória:
III. (szabadforgalmú).

levéltetvek
burgonyabogár
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Chess 50 WG – a levéltetvek végzetes
fogyókúrája!
A Chess 50 WG felszívódó rovarölőszer. Hatásmechanizmusa is teljesen újszerű.
A Chess nem közvetlenül öli meg a rovart. Hatóanyaga a rovar központi idegrendszerében állandó
jóllakottság-érzetet alakít ki. A rovar a kezelés időpontjától nem táplálkozik tovább és a teste a levegő páratartalmától függően 2-3 nap alatt kiszárad. Ennek különös jelentősége van a vírusmentes
növényállomány megóvása szempontjából, mivel a
permetezés után a tetvek szívogatása
azonnal leáll.
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A Chess dózisa 0,3 kg/ha.
A burgonya betakarítása előtt a szárat és a gyomnövényeket el kell távolítani. Ez szárzúzással és
deszikkálással is lehetséges. A deszikkálás jelentősége kettos. Egyrészt leszárítja a lombozatot és
a gyomnövényeket, ezáltal megkönnyíti a betakarítást. Másrészt a lombozat gyors leszárításával
megállítja a fitoftóra terjedését, védi a gumót a fertőződéstől.

Deszikkálás

Étkezési burgonya lombtalanítására 4,3 l/ha, vetőburgonya lombtalanítására 5,2 l/ha mennyiségben
kell kijuttatni, az ajánlott vízmennyiség 400–600
l/ha. A készítmény hatása 4 kg/ha ammónium-nitráttal vagy 0,5 l/ha Hyspray-el fokozható.

Vetőburgonyában, különösen a nagy lombozatú
burgonyafajtákon osztott kezelésben is alkalmazható – 2,5 l/ha + 2,5 l/ha dózisban, amely hatékonyabb lombszárítást eredményez.
Ebben az esetben a második kezelést az elő kezelés után 3-5 napon belül kell elvégezni. Szárzúzásos technológia esetén a szárzúzást az első
Reglon-os kezelés után 10-14 nap múlva célszerű
végrehajtani.
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A Reglone 40 már régóta ismert, jól bevált
deszikkáló szer több kultúrában is.
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Talajfertőtlenítés, gyomirtás
A kukoricabogár lárvája és egyéb talajlakó kártevők ellen a Force 1,5 G nélkülözhetetlen.
Dózisa: 12-15 kg/ha vetéssel egy menetben sorkezeléssel kijuttatva.

Alapvető feladat a gyomosodás megakadályozása
és az állomány zavartalan fejlődésének biztosítása
az első 5-6 hétben. A csemegekukorica érzékenysége miatt termékeink maradéktalanul megfelelnek
a követelményeknek.

A szelektív gyomirtó szer választás és
a korai gyomirtás előnyei
A csemegekukorica terméseredményének szempontjából a gyomirtási technológiák közül bizonyítottan az alapkezelés a legkedvezőbb, hiszen ebben
az esetben a gyomkonkurenciát korán kikapcsoljuk.
A fiatal, intenzív fejlődésben lévő kukoricanövények
nem kényszerülnek versengésre a gyomokkal a
tápanyagért és a nedvességért. A gyomoktól korán
megszabadított kukorica gyorsabban és egészségesebben fejlődik, nagyobb termést hoz.
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Vegyszeres gyomirtás

Gyomirtás
Lumax – egyszerűség – biztonság!
A Lumax a kukorica magról kelő egy- és kétszikű
gyomnövényei elleni alapkezelésre javasolt készítmény. A három hatóanyag (mezotrion, S-metolaklór,
terbutilazin) tökéletes együttműködése, kettős – talajon és levélen keresztül érvényesülő – hatása biztos és a teljes tenyészidőre kiterjedő hatást eredményez a legfontosabb kukorica gyomok ellen, a
nehezen irtható magról kelő fajokat is beleértve.

Preemergens alkalmazásban (vetés után – kelés
előtt) a gyomnövényeket csírázás közben, korai
posztemergen-sen a kikelt gyomokat levélen és
gyökéren keresztül felszívódva irtja.
Kettős hatása révén a korai posztemergens kijuttatás esetén is hosszú hatástartammal véd az elhúzódó kelésű gyomok ellen.

Korai posztemergensen – a gyomkeléshez igazítva

A csemegekukorica védelme • Gyomirtás

A Lumax – mint levélen keresztül felszívódó és talajon keresztül érvényesülő hosszú hatástartammal rendelkező készítmény kiváló megoldás a korai
posztemergens kezelésre. Ebben az esetben a kezelés időpontját a gyomfejlettség határozza meg, a
kukorica fejlettségét a Lumax kiváló szelektivitása
miatt nem kell figyelembe venni. A kezelést a magról kelő egyszikű gyomok – kakaslábfű, muhar fajok, vadköles – tömeges kelésekor, legkésőbb azok
1–3 leveles fejlettségekor kell elvégezni. A magról
kelő kétszikű gyomok 2–4 levelesek vagy akár ettől fejlettebbek is lehetnek a kezelés időpontjában.
Ez a kezelésmód száraz időjárási körülmények között is hatékony megoldás.
Az elhúzódó kelésű nehezen irtható kétszikűekkel
vagy kölessel fertőzött területekre a Lumax korai
posztemergens kijuttatása ideális, mert egy kezeléssel, hosszú hatástartammal véd a gyomosodás ellen.
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Kakaslábfű
(Echinochloa crus-galli)

Erős gyomfertőzés esetén a gyomirtó hatás fokozható a Lumax mellé csomagolt Extravon nedvesítőszer hozzáadásával. A nedvesítőszer mellett – különösen száraz időjárás esetén – további hatásfokozás céljából 2-4 kg/ha ammonium-nitrát is használható adalékanyagként.
A Lumax dózisa korai posztemergens felhasználásban 4,5 l/ha.

Alapkezelés egyetlen készítménnyel.
A Gardoprim Plus Gold valóban egyszerű 
és sikeres megoldás.
Gardoprim Plus Gold 500 SC magas hatóanyag
tartalmú gyári kombináció. K itűnő hatású a legfontosabb magról kelő fűféle- és széleslevelű
gyomok ellen. A z eredményességhez a kijuttatást követően 10-15 mm csapadék s zükséges!
Ha az időjárás száraz, ez öntözéssel is pótolható.
Hatástartama hosszú, szelektivitása kiváló, használata biztonságos.

Callisto
A kezelés időpontja rugalmasan választható:
Vetés után, kelés előtt 4,5 l/ha. Tartós hatáshoz
10-15 mm csapadék szükséges.
	Kelés után – a tömeges gyomkeléskor 4 l/ha.
A gyomok 2-3 leveles állapotában.

Korai állománykezelés:
Callisto 0,3-0,35 I/ha + Dual Gold 1,4-1,6 I/ha.
A Callisto kezelést követő évben cukorrépa, takarmány répa, hüvelyesek, burgonya és levélzöldségek vetését nem javasoljuk.

A Callisto egy természetes hatóanyagú kukorica
gyomirtó szer. Már kevés csapadék esetén is kiváló a gyomirtó hatása és a szelektivitása. Elsősorban a kétszikű (széleslevelű) gyomokat pusztítja, ezért célszerű kiegészíteni egyszikűek elleni készítménnyel, pl. Dual Gold 960 EC-vel. A
Callisto a csemege kukorica vetésétől a kelő gyomok egy-két leveles állapotáig kijuttatható!

Ahol az alapkezelés elmaradt:
Kelés után a gyomok 2-4 leveles fejlettségénél jó
gyomirtó hatást ad a széles spektrummal rendelkező Mikado.
Dózisa: vegyes gyomösszetétel esetén 1,5-2,0 l/ha.
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Felhasználási ajánlatunk:
Vetés után kelés előtt:
Callisto 0,3-0,35 I/ha + Dual Gold 1,4-1,6 I/ha.

Vegyszeres gyomirtás
Szelektivitás csemegekukoricában
Callisto 0,33 l/ha
vetés után, kelés előtt korai állománykezelés

Hibrid
Reveille
Spirit
Boston
Puma
GH1861
Madonna
Champ
Legend
Rival
Jubilee
El Toro
Royalty
GH 4809
Jumbo
Bonus
Cardinal
Viktoria
GH 2547
GSS 9377
Dessert 82
PVS 37
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kukoricamoly

Védekezés a kukoricamoly ellen
A kukoricamoly veszedelmes kártevő. A hernyók
a címert, a szárat és a csövet egyaránt károsítják.
A lepkék tojásrakása a címerhaányás kezdetén indul. A kezeléseket június végén kell megkezdeni,
és a 3–4 hetes elhúzódó rajzás miatt július végéig még 2–3 alkalommal megismételni. A később
vetett vagy másodvetésként termesztett csemegekukoricánál a védekezést augusztus közepétől
szinte a betakarításig, szintén 3–4 rovarölőszeres
kezelésben kell részesíteni.

Ütőképes program a Match-csel
és a Karate-val

A Match dózisa: 0,6–0,8 I/ha (6–8 ml/100 m2).
A Karate Zeon dózisa:
0,25–0,3 I/ha (2,5–3 ml/100 m2).

Mentőakció – kombinált védelemmel
Előfordulhat, hogy a megkésett permetezés miatt
a hernyók egyrésze már berágta magát. A többi
cső épsége ez esetben a Karate Zeon és a Match 
kombinációjával érhető el. A Karate Zeon gyors,
taglózó hatása párosul a Match tartós hatásával.
Ennél a mentőakciónál mindkét szert teljes dózisban kell használni!
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A Match 050 EC hatástartama és várakozási ideje 2 hét, ezért ezzel indítsuk védekezést, majd 12
nap után ismételjük meg. Ezután váltsunk a Karate Zeon-ra a tenyészidőszaktól függően még 1–2
alkalommal. A Karate Zeon várakozási ideje csak
3 nap, ezért ezzel közvetlen a csövek törése előtt
is védekezhetünk. A Karate Zeon egyben véd a
kukorica bogár és a levéltetvek ellen is. Ez a program a rettegett gyapottokbagolylepke hernyói ellen is védelmet ad. 
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Talajfertőtlenítés
A talajfertőtlenítés szükségességének eldöntéséhez
elengedhetetlen a talajfelvételezés.
Négyzetméterenként 1 pajor, vagy 3 drótféreg előfordulása esetén a Force 1,5 G talajfertőtlenítést
a vetés előtt vagy azzal egy menetben célszerű
elvégezni.
Dózisa: 7-10 kg/ha sorkezelés formájában (1 g/m2.)

Gyomirtás
Vegyszeres gyomirtás
Dual Gold-dal
A magról kelő fűféle gyomok ellen használja a Dual
Gold 960 EC 1,4-1,6 I/ha dózisát. Célszerű vetés
után – kelés előtt kipermetezni a készítményt.
Hatáskifejtéséhez bemosó csapadék (10-15 mm)
szükséges, ami öntözéssel is pótolható!
Dózisa: 1,4-1,6 l/ha

Kártevők elleni védelem
Évről-évre visszatérő problémát jelent a levéltetvek, a csipkéző bogarak és a bagolylepke hernyók
kártétele.
Mindezen kártevők ellen hatékony megoldást jelent a Judo. Piretroid és karbamát inszekticid hatóanyaga révén gyors, taglózó hatású és hosszú
tartamhatású, valamint széles hatásspektrummal
rendelkezik.
Dózisa: 1,0-1,2 l/ha (10-12 ml/100 m2)
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Védekezés a kártevők ellen

Gombabetegségek elleni védelem

A zöldborsó védelme • Gombabetegségek elleni védelem

A borsót fenyegető korokozók közül elsősorban a
lisztharmat, a borsórozsda valamint a borsó peronoszpóra jelent évről-évre vissszatérő problémát. E
három kórokozó jelenléte súlyos termésveszteséggel járhat, ezért az ellenük való védelem elengedhetetlen fontosságú.
A borsórozsda – a többi rozsdabetegséghez hasonlóan- elsősorban a levélen jelenik meg és a hatékony
védekezés hiányában, a teljes lombozat elszáradását, lehullását okozza.
A liszharmat a növény minden részét fertőzheti, de
az idősebb levelek a legfogékonyabbak. A gombának a meleg, páradús körülmények kedveznek, járványszerű fellépésére a nyár vége felé számíthatunk
A borsóperonoszpóra elsősorban a levelet, szárat
és a hüvelyet támadja meg, de a többi kórokozótól
eltérően a magot is megfertőzi, ebben az esetben
a kikelő csíranövények gyengén növekednek, majd
elsárgulnak. A kórokozónak a csapadékos, hűvös
tavasz és nyárelő kedvez, száraz, meleg nyarakon
nem károsít.
A fentiekből látható, hogy mindhárom kórokozó eltérő tulajdonságú és biológiájú, valamint különböző
időjárási körülmények esetén okoznak járványszerű
fertőzéseket. Ezt a szerválasztásnál és a kezelés időzítésnél feltétlenül figyelmbe kell venni!
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A védekezéseket réz tartalmú készítménnyel indítsuk, az első lomblevelek megjelenésekor, így a korai baktériumos fertőzéseket is kiküszöbölhetjük.
A felszívódószeres blokkot kezdjük az Amistar Xtraval, amely két felszívódó hatóanyag, erőteljes védelmet nyújtó gyári kombinációja. Az Amistar Xtra
teljeskörű védelmet nyújt a borsó összes fent említett gombabetegsége ellen! A kezelést preventív jelleggel, a fertőzés veszélyes időszak kezdetén, legkésőbb az első tünetek megjelenését követően kell
elvégezni, 250-400 l/ha vízmennyiséggel, jó permetlé fedést biztosító kijuttatás technika alaklmazásával.
A rozsda és a liszharmat elleni védekezést a virágzás elején kell kezdeni, majd a hüvelyképződés
időszakaában célszerű megismételni. Erős fertőzés
esetén a nagyobb dózis használata javasolt. A hatékonyság nem ionos nedvesítő szerrel fokozható.
Az Amistar Xtra dózisa: 0,6-0,8 l/ha
Ezután zárjuk a permetezést az Amistar-ral, amely
szintén minden gombabetegség ellen egyaránt védelmet nyújt, de rövidebb, 15 napos élelmezésegészségügyi várakozási idővel rendelkezik.
Dózisa: 0,75-1 l/ha (7,5-10 ml/100 m2).
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Talajfertőtlenítés
A káposztafélék növényvédelmében meghatározó
szerepe van a fajta tenyészidejének. Egyes károsítók a rövid tenyészidejű, míg mások inkább a kései
káposztaféléket veszélyeztetik. A korai fajták kártevői közül a káposztalégy, földibolha, levéltetvek
és a káposztalepke hernyói érdemelnek említést.

A középérésű és kései fajtákat a bagoly- és káposztalepkék hernyói, a levéltetvek és tripszek
ellen szükséges megvédeni. A kórokozók közül
veszélyforrást jelent a baktériumos fertőzés, a
peronoszpóra, az alternária és a szürkepenészes
rothadás.

A talajfertőtlenítés a védelem alapja
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A talajlakó kártevők jelentős veszteséget okozhatnak. E kártevő csoport ellen talajfertőtlenítéssel
védekezhetünk. A palántanevelő fertőtlenítése a 
magvetés előtt elsőrendű fontosságú.

Rovarkártevők elleni védelem
A földibolhák és a levéltetvek a korai fajták kártevői
A földibolhák nagy tömegben áprilisban jelennek
meg. Rágásukkal a leveleket lyuggatják, súlyos
esetben a levélzet szitaszerű lesz és elhal. Főként
magvetés után okoznak gondot. A káposzta-levéltetű minden évben rendszeresen fellép, főleg a fejes
és a kelkáposztán gyakori. Szívogatásuk következtében a levelek kanalasan görbülnek. A földibolhák
és a káposzta-levéltetű korai kártétele ellen a tartós
védelmet adó Actara a legjobb választás.

A káposztafélék védelme • Rovarkártevők elleni védelem

közönséges
káposztabolha
kárkép

káposztabolha
kárkép
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Az Actara nem csak permetezéssel, hanem talajon keresztül is kijuttatható. A gyökérzeten keresztül is bejut a növénybe, jól szállítódik csúcsirányba,
ezáltal teljeskörű és hosszantartó belső védelmet
nyújt a fiatal, érzékeny hajtásoknak is. Ezért kiválóan alkalmas a rovarkártevőknek fokozottan kitett
palánták védelmére. Az Actara két különböző technológiában is alkalmazható paprika, paradicsom,
uborka és káposztafélék palántáinak megóvására;
a bemártásos és a beöntözéses módszerrel.

levéltetű

káposzta
hernyórágás

Bemártásos technológia:
A bemártásos technológia előnye, hogy a palántákat már a kiültetés előtt, megelőző védelemben
részesíthetjük.
Alkalmazása: készítsünk 0,1–0,2%-os Actara oldatot, majd a palántákat tálcával együtt mártsuk bele
a tápkockák teljes átnedvesedéséig.
A palánták bemártásakor és kiültetésekor fokozottan ügyeljünk a munkavédelmi és egészségügyi
előírások maradéktalan betartására!

káposztalégy
báb

Beöntözéses technológia:
A beöntözéses technológiával a kiültetett, még érzékeny palántáknak megelőző védelmet biztosíthatunk a levéltetvek támadásával szemben.
Előnye, hogy a kezelés a palánták kiültetését követően, a beöntözéssel egy menetben is elvégezhető.
Alkalmazása: a kiültetett palántákat öntözzük be
tövenként 80–100 ml permetlével úgy, hogy 1 ha
felületre 400 g Actara kerüljön.

A kijuttatandó permetlé töménységét az 1 hektárra
kiültetendő növények száma és a tövenkénti permetlé mennyiség alapján szükséges meghatározni.
Az Actara oldatot a tápoldatozáshoz, illetve az öntözéshez használt csepegtető öntözőrendszeren
keresztül is kijuttathatjuk.

A későbbiekben a Karate Zeon használatát javasoljuk, ami egyben a hernyókártevők ellen is védelmet nyújt.
Actara dózisa (permetezéssel)
levéltetvek és földibolhák ellen: 5–6 g/10 l víz.
tripsz ellen: 20 g/10 l.
Karate Zeon dózisa: 4–8 ml/10 l víz.
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Mindkét technológiával a levéltetvek mellett a káposztalégy
és a földibolhák kártétele is megelőzhető.

A káposztalepke és a bagolylepkék hernyói inkább a kései fajtákra veszélyesek...
A káposztalepke hernyói csak a levélzetet károsítják,
míg a bagolylepkéké behatolnak a káposztafejbe, a
karfiol, brokkoli rózsába és azt összerágva, összeszennyezve undorítóvá teszik.
A lepkék rajzása augusztus elejétől szeptemberig tart. A hasznos rovarokat kímélő Match-csel
igen hatékony és korszerű védelem valósítható
meg. A Match a különböző fejlettségű hernyókat
egyaránt irtja. 14 naponként adott kettő Match
kezelés a hernyók ellen biztos hatású, emellett jól
fékezi a tripszek betelepedését a káposztafejekbe.
A Match megkíméli a katicabogarakat is. Dózisa: 0,4–0,6 l/ha (4–6 ml/100 m2). Jó eredménnyel
használható még a hernyók ellen a Karate Zeon,
illetve a két hatóanyag kombinációját tartalmazó
Judo, amelyek egyben a levéltetvek ellen is kiváló
védelmet nyújtanak.

A káposztafélék védelme • Rovarkártevők elleni védelem

Karate Zeon dózisa:
0,2–0,4 l/ha (2–4 ml/100 m2)
Judo dózisa:
1,2–1,5 l/ha (12–15 ml/100 m2)
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káposztalepke
lárva

káposztalepke
lárva kárkép

káposztalepke fiatal
hámozgató
lárvái

káposzta
bagolylepke
kárképe

Gombabetegségek elleni védelem
A peronoszpóra a káposztafélék
legveszélyesebb betegsége
A peronoszpóra már a palántanevelés időszakában
jelentkezik, de főleg tavasszal és nyár végén válik
veszélyessé, csapadékos hűvös időjárásnál. A levelek fonákján először fehér penészgyep jelenik
meg. A levelek színén fehéres, sárgás, lilás szögletes foltok utalnak a fertőzésre. A káposztafejeken és a karfiolrózsán besüppedő fekete elhalások
alakulnak ki. 
A brokkolirózsán a tünetek kívülről nem láthatók. A
peronoszpóra fertőzés a tároláskor utat nyit a lágy
rothadásnak. 

peronoszpóra

peronoszpóra

Az új, széles hatásspektrumú felszívódó gombaölő
szer, az Amistar kitűnő védelmet ad 4-6 leveles
kortól. A tenyészidőszak kezdetén a kezelés 10-14
napos időközzel javasolt.
Dózisa: 0,75 l/ha (7,5 ml/100 m2).

peronoszpóra
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A tenyészidőszak második felében használjuk az
Amistar Top készítményt. A két hatóanyagot tartalmazó szer hatékonyan véd az alternáriás levélfoltosság és a szürkepenészes rothadás ellen is.
Dózisa: 0,6–1,0 l/ha (6–10 ml/100 m2).
Kijuttatása 10–14 napos időközzel maximum kétszer javasolt.

Jegyzet
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Talajfertőtlenítés és rovarkártevők elleni védelem
Talajfertőtlenítésre: Force
A palántanevelésnél, hajtatásban és szabadföldön a
kultúra jövője szempontjából a talajfertőtlenítésnek
meghatározó szerepe van. A talajlakó kártevők ellen
hatékony és teljeskörű megoldást jelent a Force 1,5
G, melynek alkalmazásáról szóltunk az előzőekben.
Amennyiben a hangyák is problémát okoznak a
területen, akkor a Force 10 CS-sel védekezhetünk
ellenük sikeresen 1
 l/ha dózisban.

A görögdinnye és a sárgadinnye
A görögdinnye
védelme és
• Talajfertőtlenítés
a sárgadinnye védelme • Rovarkártevők elleni védelem

A levéltetvek
veszélyes vírusterjesztők.
Chess 50 WG
A Chess felszívódó hatóanyagának köszönhetően
a levélen és a gyökérzeten keresztül is felszívódik a
növénybe. Hatásmechanizmusa merőben új, eltérő
a hagyományos levéltetvek elleni szerektől.
Ennek köszönhetően még a nehezen irtható rezisztens vagy toleráns levéltetű kolóniák ellen is kitűnő
hatással rendelkezik.

174

Célzott megoldás a
gyapottok bagolylepke
ellen: M atch 050 EC
A legsúlyosabb kárt a termésen a gyapottok bagolylepke hernyója okozza. A védekezés ellene irányuljon.
A növényállományt rendszeresen át kell vizsgálni és
ha már kikelt kis hernyókat találunk, azonnal meg
kell kezdeni a védekezést. Biztos és megbízható
védelmet ad a Match 050 EC, amely fajspecifikus 
környezetbarát hatóanyaga révén kíméli a hasznos élőlényeket. A Match dózisa: 0,4-0,6 l/ha (4-6
ml/100 m2).

Atkakártétel megelőzésére
biztos megoldás a Vertimec!
A takácsatka görögdinnyében is óriási kártételt és
termésveszteséget okozhat. A Vertimec ebben a
kultúrában is kitűnő megoldást jelent a kártevő ellen.
A védekezéseket nyár közepén a tömeges lárvakeléskor kell megkezdeni.
Dózisa: 0,75 l/ha vagy 0,15%-os töménységű permetlé.

Gombabetegségek elleni védelem
A védelem két pillére: Topas 100 és Amistar
A lisztharmat és a peronoszpóra ellen az első tünetek jelentkezésétől kezdve rendszeres védelemre
van szükség. Mindig a lisztharmat jelentkezik először. A gombaölőszeres védelmet ezért indítsuk
az egyik leghatékonyabb, felszívódó, 12–14 napos
hatástartamú lisztharmat elleni szerrel, a Topas

100 EC-vel. Topas dózisa: 0,35 l/ha (3,5 ml/100 m2).
A peronoszpóra később, a lisztharmat megjelenése 
után fertőz. Ez ellen a felszívódó és biztos hatású Amistar-ral érdemes védekezni. Az Amistar
ugyanis a peronoszpóra mellett teljes védelmet ad
a lisztharmat ellen is. A 2 permetezésből álló Topas
blokk után Amistar 2–3-szori permetezésével a peronoszpóra és a lisztharmat elleni védelem mesteri
módon hidalható át. Amistar dózisa: 0,75 l/ha (7,5
ml/100 m2).

A görögdinnye és a sárgadinnye védelme • Gombabetegségek elleni védelem
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kolletotrichumos
betegsége
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A dinnye didimellás betegsége
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A dinnye levelén 2–3 mm nagyságú kerek sárgásbarna, elmosódott szélű foltok jelennek meg, később 30–40 mm hosszanti átmérőt is elérő, kerek
vagy ovális, sárgás-barna, szürkészöld szélű, zónált
foltok találhatók. Ezek a foltok a későbbiekben beszáradnak és kitöredeznek, majd a levél leszárad.
Az inda felülete – főleg a tövi részeken – ezüstössé
válik és nyálkás mézgacseppek jelennek meg rajta.
Végül az inda elszárad és elhal.
Fertőzési forrás lehet az elhalt növénymaradvány.
A kórokozónak kedvez az éjszakai gyors hőmérsékletcsökkenés, valamint a lassú reggeli felmelegedés következtében kialakuló harmat, és a magas
relatív páratartalom.
A csapadékos időjárás, a túlöntözés és a nedves
növényfelület fokozza a kárveszélyt.
A kolletotrichumos fenésedés a csapadékos, hűvös
időjárás mellett a dinnye legveszélyesebb betegsége. Szinte minden növényi részt megfertőzhet. A
csíranövény, a palánta szártöve enyhén befűzodik,
elbarnul, és rostossá válik. A sárgadinnye levelén
először kicsi kerek sárgászöld, majd 6–10 mm
átméroju ovális, kerek vörösbarna szegély nélküli
foltok jelennek meg. Görögdinnyén a foltok kisebbek, 3–4 mm nagyságúak, szürkésbarna szegéllyel.

A levélnyélen és a száron elnyúlt, ovális, enyhén besüppedt foltok találhatók, felettük az inda
hervad, majd elszárad. Kettévágva a levelet, az
edénnyalábok soha nem barnák. Sok esetben, a
palántakorban a tünet megjelenése után sikeresen
megállítható a fertőzés. Azonban a legveszélyesebb az, ha az időjárás a kórokozónak hosszabb
ideig kedvez a termésérés előtt. A legyengült növényen a tünet újra felerősödhet és ekkor a szár pont
a termés alatt elhal. Fertőzési forrás lehet a beteg
növényi maradvány. A gomba számára a 20–25
°C-os hőmérséklet és a csapadékos időjárás a legkedvezőbb.
A védekezést a didimellás és kolletotrihumos betegségek ellen – különösen folyó- és állóvizek közelében – megelőző módon 7-10 naponként kell
végezni Topas 100 EC-vel vagy Thiovit Jet-tel. A
Thiovit Jet erőssége abban rejlik, hogy az optimális méretű kén szemcsék egyenletes filmréteget
alkotva tapadnak a növény felületére, és azonnal
elpusztítják a kórokozó spórákat. Ugyanakkor a
kénszemcsékből felszabaduló kéndioxid gázok a
rejtett részeken kialakuló fertőzést is felszámolják.

dinnye
didimellás
betegsége
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Talajfertőtlenítés
Talajfertőtlenítés
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A talajfertőtlenítés Force 1,5 G-vel elengedhetetlen, amit magvetés, vagy palántázás előtt célszerű elvégezni. Ha fonálféreg kártételére is lehet
számítani, akkor végezzük a talajfertőtlenítést a
Nemathorin 10 G-vel.
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Rovarkártevők elleni védelem
Levéltetű és liszteske invázió ellen a megoldás: Actara
Szívogatásukkal mindkét kártevő jelentős terméskiesést okoz. A levéltetvek szántóföldön és üvegházakban egyaránt károsítanak, míg a liszteske kártételére elsősorban üvegházi körülmények között
számíthatunk. Ellenük megbízható és hosszantartó védelmet nyújt az Actara 25 WG.

Liszteske ellen:
20–40 g/100 l víz (hajtatott).
Az Actara uborkában is alkalmazható bemártásos
és beöntözéses technológiában a palánták védelmére.
Felhasználását a káposztafélék védelme c. fejezetben ismertetjük részletesen.

Dózisa:
Levéltetvek ellen:
20–25 g/100 l víz (szabadföldi).
10–20 g/100 liter víz (hajtatott).

Chess 50 WG – a levéltetvek és az üvegházi
molytetű végzetes fogyókúrája!

uborka
levéltetű
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A Chess 50 WG felszívódó rovarölőszer.
Hatásmechanizmusa is teljesen újszerű.
A Chess nem közvetlenül öli meg a rovart. Hatóanyaga a rovar központi idegrendszerében állandó
jóllakottság-érzetet alakít ki. A rovar a kezelés időpontjától nem táplálkozik tovább és a teste a levegő páratartalmától függően 2-3 nap alatt kiszárad.
Ennek különös jelentősége van a vírusmentes növényállomány megóvása szempontjából, mivel a
permetezés után a tetvek szívogatása azonnal leáll. A Chess dózisa 0,02%-os permetlé (levéltetű
ellen) és 0,05%-os permetlé (molytetű ellen).

Kétfoltos takácsatka ellen: Vertimec
A takácsatka, ha tömegesen lép fel és a termesztő
későn ismeri fel jelenlétét, kártétele teljes lombvesztést eredményezhet. Igazi áttörés az új hatásmódú,
felszívódó atkaölő szertől a Vertimec 1,8 EC-től
várható. A Vertimec sokkal nagyobb hatásfokkal 
pusztítja a rejtetten élő kártevőket, sikeresen véd
valamennyi atkafaj ellen. 

Az atkák mellett a tripszek és aknázólegyek ellen is
hatásosan alkalmazható. Ahova a kontakt szer nem
jut el, ott a Vertimec radikálisan kitakarít. Hatástartama hosszú, 2–3 hét. Vertimec dózisa: 0,025%-os
oldat (2,5 ml/10 l). A Vertimec nem keverhető kénnel vagy ként tartalmazó készítménnyel! 

Az uborka védelme • Rovarkártevők elleni védelem
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Gombabetegségek elleni védelem
Az uborka-peronoszpóra ellen biztos
védelem a megelőzés
A gyári kombináció kettős védelem: felszívódó és
kontakt elemeket tartalmaz, külső és belső védelmet nyújt a növénynek. Ridomil Gold MZ 68 WG
a széleskörű és biztonságos védelem garanciája!
Ezután 8–12 napos időközzel iktassunk be 2 permetezést a nagy hatékonyságú Amistar-ral. Ezután
végezzünk 2 kezelést a Ridomil Gold MZ 68 WGvel, vagy kontakt szerrel, majd ezt kövesse ismét
2 Amistar permetezés. Végül zárjuk a szezont kontakt szerrel. A peronoszpóra-veszélyes periódus a
Ridomil Gold MZ 6 8 WG-vel és az Amistar-ral a
rezisztencia kockázata nélkül mesterien áthidalható.
Peronoszpóra ellen:
Ridomil Gold MZ 68 WG dózisa: 2,5 kg/ha
(25 g/100 m2). 
Amistar dózisa: 0,5–0,75 l/ha (5–7,5 ml/100 m2).

peronoszpóra
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A peronoszpóra az uborka legveszélyesebb gombabetegsége. Először az alsó idősebb leveleken
sárga foltok jelennek meg, majd az egész levél elszárad. Ha a levélfelület 5%-án láthatók a tünetek,
akkor a permetezés már megkésett, a továbbterjedés alig mérsékelhető. A peronoszpórára a növény
a virágzáskor a legfogékonyabb. A kórokozó agresszivitása miatt a megelőzésnek kell elsődlegesnek lenni. A palántákat a kiültetés után 10–14
nappal permetezzük először. Szabadföldön június 
elejétől indítsuk a védelmet a kontakt hatású réz
készítménnyel, vagy a felszívódó Ridomil Gold MZ
68 WG-vel. Ezt folytassuk 8–10 naponként a virágzás kezdetéig. A z új pepite technológiával előállított
Ridomil Gold MZ 68 WG most még biztonságosabb felhasználást tesz lehetővé. Új formulációban,
csak tiszta, aktív hatóanyagaival veszi fel a versenyt
a peronoszpórafélékkel.

Az uborka lisztharmat ellen...Topas 100 EC...
Thiovit Jet

Az uborka védelme • Gombabetegségek elleni védelem

Az uborka lisztharmatra a nyár közepétől kell számítani. Főleg száraz meleg időjárásnál fogékony
fajtáknál jelent veszélyt. A tünetek jelentkezésekor
kitunő védelmet ad a felszívódó Topas 100 vagy
a mikronizált kolloid kén hatóanyagú Thiovit Jet.
A Thiovit Jet más kén készítményekkel szem-ben
sohasem perzseli az uborkát, használata biztonságos és hatékony.
Ahol a peronoszpóra ellen az Amistar szerepelt, ez
egyben hárítja a lisztharmat veszélyt is. A Topas
100 EC adagja 0,5 l/ha, a Thiovit Jet adagja 3,0–
5,0 kg/ha.
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Rovarkártevők elleni védelem
Egyes károkozók jelentősége más a szabadföldön más a zárt termesztő rendszerben.
Mindkét esetben nagy jelentőségű a talajfertőtlenítés, de míg a szabadföldön
az állati kártevők, a hajtatásban a talajból támadó gombák okozzák a fő veszélyt.

Szabadföldön
a talajlakó kártevők ellen:
A pajorok és a drótférgek ellen a talajban gázosodó
Force 1.5 G talajfertőtlenítő granulátum ad biztos
védelmet. 
Hajtatásban a gyökérgubacs
fonálférgek ellen:
Nemathorin 10 G

Hajtatásban (üvegházban, fóliasátorban) a fonálférgek elleni hatástöbblet miatt válasszuk inkább a hatékony védelmet adó Nemathorin 10 G-t. (A szerek
használatát az 5. oldalon ismertetjük.)

cserebogár pajor

A paprika védelme • Rovarkártevők elleni védelem

A védekezést
indítsuk az Actara-val
Az Actara 25 WG szabadföldön a levéltetvek és
a liszteskék ellen kitűnő hatással rendelkezik. Felszívódás után a növény szöveteiben tartós depót
képezve hosszú, 3–4 hetes hatással rendelkezik.
A védekezést indítsuk az első levéltetű telepek észlelésekor és 3
 hét múlva ismételjük meg.
Dózisa: 2 g/10 l víz.
Hajtatásban: 4 g/10 l víz.
Az Actara paprikában is alkalmazható bemártásos
és beöntözéses technológiában a palánták védelmére.
Felhasználását a káposztafélék növényvédelme c.
fejezetben ismertetjük részletesen.

drótféreg
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Atkák és tripszek ellen: Vertimec

Az Actara blokk után váltsunk szert:
Chess és Karate Zeon 5 CS
A Chess 50 WG speciális hatású felszívódó, a levéltetvek és liszteskék ellen ható készítmény. Szabadföldön és hajtatásban egyaránt sikerrel alkalmazható. A Chess a biológiai védekezés ideális 
kiegészítője. Használata az Actara blokk után
2–3 hetes intervallummal 2 alkalommal javasolt.
Chess 50 WG dózisa: 0,03%-os permetlé (3 ml/10
I). Szabadföldön a Chess blokk után, ha további
védelemre van szükség azt végezhetjük Karate
Zeon-nal levéltetvek és bagolylepke hernyók ellen
0,2–0,4 l/ha (2–4 ml/100 m2) dózisban.

Ha az Actara blokk után atka, esetleg aknázólégy
kártétel fenyeget, vagy a tripszek ellen további védelemre van szükség, a legjobb választás mindhárom 
veszélyes kártevő ellen a biztos hatású felszívódó
Vertimec 1,8 EC.
Vertimec 1,8 EC dózisa: takácsatkák ellen: 0,025%os permetlé (2,5 ml/10 I), tripszek ellen: 0,05%-os
permetlé (5 ml/10 l). A Vertimec nem keverhető
kénnel vagy ként tartalmazó készítménnyel!

Bagolylepke hernyók ellen:
Match

szélesatka kárképe

Betakarítás, szedés közeledtével válasszuk a 
mikrokapszulázott, piretroid hatóanyagú, 3 napos várakozási idővel rendelkező Karate Zeon-t, mely taglózó hatású védelmet ad a levéltetvek ellen is. Match
050 EC dózisa: 0,4 l/ha (4 ml/100 m2).
Karate Zeon dózisa: 0,4 l/ha (4 ml/100 m2). 

gyapottok bagolylepke
kártétele
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A bagolylepke hernyói a paprikatermés leggyakoribb
és legsúlyosabb kártevői. Ellenük a Match 050 ECvel érünk el jó hatást, mivel a különböző fejlettségű
hernyókat egyaránt irtja. A Match kezelés egyben
meggátolja a tripszek betelepedését is. A Match korszerű és biztos hatású termék.

Kórokozók elleni védelem
Betegségek ellen...
Baktériumos betegségek ellen a legeredményesebben – már a palántaneveléstől kezdődően – réz tartalmú szerekkel lehet védekezni. A rézérzékeny fajtáknál válasszunk egyéb baktériumölő készítményt.
A tenyészidőszakban a továbbiakban az Amistar-t
alkalmazzuk. Az Amistar az eddig ismert legszélesebb hatásspektrumú felszívódó gombaölő szer.
Tökéletesen véd a paprika legveszélyesebb gombabetegségei ellen. Szabadföldi paprikában mindig megelőző jelleggel, a tünetek megjelenése
előtt, 12–14 naponként egy blokkban 3 alkalommal javasolt használni.

Hajtatott paprikában az Amistar Top-ot alkalmazzuk a virágzás kezdetén, a fővirágzásban és a virágzás végén 8–10 naponként. Amennyiben szükséges, ezt követően váltsunk ismét kontakt szerre.
Amistar dózisa: 0,75 l/ha (7,5 ml/100 m2)
Amistar Top dózisa:
0,6–1,0 l/ha (6–10 ml/100 m2)

A paprika védelme • Kórokozók elleni védelem
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Rovarkártevők elleni védelem
A paradicsom növényvédelmi szempontból az egyik legigényesebb kultúrnövény. A magvetéstől a betakarításig-szedésig a károkozók egész sora veszélyeztet és közülük sok okozhat
részleges vagy teljes terméspusztulást. 
Alapkérdés a talajfertőtlenítés – Force 1,5 G és Nemathorin
Szabadföldön kíváló védelmet ad a talajlakó kártevők ellen a Force 1,5 G. Hajtatásban a Nemathorin
10 G ad teljeskörű védelmet, ideértve a fonálférget is.

A burgonyabogár falánk lárvái ellen Actara és Match
Ha a paradicsom az előző évben burgonyatábla
helyére vagy környékére kerül, fokozott veszélynek
van kitéve. A hatékony védelemre feltétlen fel kell 
készülni. A felszívódó Actara 25 WG a z áttelelt
bogarakra és a lárvákra egyaránt hatékony, ezért
a védekezés időpontja a bogarak megjelenésétől 
illetve a lárvák károsításától függően rugalmasan
válaszható meg. Rendszerint a két nemzedék ellen
helyes időzítéssel 1–1 Actara permetezés elégséges. Az Actara véd a levéltetvek ellen is.

A paradicsom védelme • Rovarkártevők elleni védelem

gyökérgubacs
fonálféreg
kártétele
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Az Actara paradicsomban is alkalmazható bemártásos és beöntözéses technológiában a palánták
védelmére.
Felhasználását a káposztafélék védelme c. fejezetben ismertetjük részletesen.
Ha csak a lárvák ellen kell védekezni, jó választás
a Match. A Match a levelekről valamennyit lesöpri.
Burgonya bogár ellen:
Actara dózisa: 80 g/ha (0,8 g/100 m2).
Match dózisa: 0,3 l/ha (3 ml/100 m2).

Levéltetvek ellen szabadföldön:
Chess, Actara
A levéltetvek veszélyes vírus betegségek terjesztői, ezért az ellenük való védekezés létfontosságú.
A legjobb hatás a nagy hatékonyságú Actara 25 WG
és Chess 50 WG-vel érhető el. Actara dózisa: 2–2,5
g/10 l víz. Chess dózisa: 0,3 kg/ha (3 g/100 m2). 
A Chess a liszteskék esetleges szívogatásának is
gátat vet. Májusban Actara, júniusban két Chess 
kezelés maximális biztonságot garantál.

Szívókártevők ellen hajtatásban –
levéltetvek, liszteske és tripszek ellen:
Chess, Actara

Atkák, tripszek ellen:
Vertimec
A felszívódó, nagy hatékonyságú Vertimec 1,8 EC
elsősorban a palánta nevelésben és a hajtatásban
az atkák és az aknázólegyek ellen használatos, de
emelt dózisban véd a tripszek ellen is. A tripszek
és aknázólegyek elleni programban a Vertimec
helye az Actara blokk után van. Vertimec dózisa:
0,025%-os oldat (2,5 ml/10 I). Egy védelmi szezonban 3 hetenként 2–3 alkalommal javasolt használni.
A Vertimec nem keverhető kénnel vagy ként tartalmazó készítménnyel!

191

A paradicsom védelme • Rovarkártevők elleni védelem

Mind a három kártevő csoport ellen hatékony
Actara-t a védelmi szezon első felében 3 hetenként 2 alkalommal javasolt használni. Ez akár 40
napos védelmet is ad növelt adagban levéltetvek,
a liszteskék és tripszek ellen Actara dózisa: 1–4 g/
10 l víz. E
 zután váltsunk a Chess-re.

Kórokozók elleni védelem
Védelem a gombabetegségek ellen: Amistar, Ridomil Gold MZ 68 WG

A paradicsomvész, vagy fitoftora a szabadföldi és a
hajtatott paradicsom legveszedelmesebb betegsége. A barnuló foltok utalnak a gomba támadására.
A kórokozó agresszivitása miatt a megelőző jellegű
védelem elengedhetetlen. Kiültetés után 14 nappal 
indítsuk a védelmet a felszívódó Ridomil Gold MZ
68 WG-vel (25 g/100 m2) 8–10 naponként megismételve. A virágzás kezdetétől fokozódik a fertőzési 
nyomás, ekkor 8–12 naponként végzett 2 Amistar
(7,5–10 ml/100 m2) permetezés ad biztos védelmet.
Ezután 2 alkalommal váltsunk kontakt szerre, majd
szükség esetén zárjuk a védelmet 2 Amistar Top
(6-10 ml/100 m2) permetezéssel.

A paradicsom védelme • Kórokozók elleni védelem

fitoftorás
kártétel
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Általános szabály, hogy az Amistar-ral, illetve az
Amistar Top-pal mindig 2-2 kezelésből álló blokkban védekezzünk. Az Amistar-ral és Amistar Toppal kezelt állomány ezen felül teljes védelmet élvez más fel nem sorolt gombabetegség ellen is. A
Ridomil Gold MZ 68 WG-re, az Amistar-ra és az
Amistar Top-ra épülő védelmi program fertőzésmentes, egészséges növényállományt garantál.
Hajtatásban az Amistar Top a nehzen leküzdhető lisztharmat mellett az időszakosan fellépő
kladospórium fertőzés ellen is védelmet nyújt.

Hagymafélék
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Talajlakó kártevők ellen
a Force 1,5 G és a Force 10 CS
a legjobb választás

A dohánytripsz kártétele a
hagymatermesztés szempontjából meghatározó jelentőségű.

A hagymát károsító talajlakó rovarok ellen a védekezés elengedhetetlen fontosságú. A vetés előtt vagy
azzal egy menetben használjuk a Force 1,5 G-t, vagy
a Force 10 CS-t a 47. oldalon leírt m
 ódon.

Védelem a peronoszpóra ellen:
Amistar és Ridomil Gold Plus
A peronoszpóra veszedelmes járványokat előidéző betegség, amely alkalmilag az egész termést
képes elpusztítani. A kezdeti fertőzés kivilágosodó
foltok formájában jelentkezik, amelyeken szürkés
penészkiverődés látható. A permetezést indítsuk
kettő Ridomil Gold Plus 42,5 WP kezeléssel május 
közepén. Ez azért is előnyös, mert a Ridomil Gold
Plus ekkor véd a baktériumos betegségek ellen
is. Ridomil Gold Plus 42,5 WP dózisa: 4,0 kg/ha
(40 g/100 m2). 
Ezt folytassuk június elejétől az Amistar-ral.
A 2–3 kezelésből álló Amistar blokk kiemelkedő
peronoszpóra elleni hatásán túl véd a szintén nedves periódusban fenyegető alternáriás és botritiszes 
megbetegedés ellen is. Július végén-augusztus
elején zárjuk a védelmi szezont 1–2 rezes permetezéssel.
Amistar dózisa: 0,75–1,0 l/ha,
(7,5–10 ml/100 m2).
A kései peronoszpóra kivédésére kiválóan alkalmas
az Altima, amely lejut a hagymafejhez és spóraölő
hatásának köszönhetően blokkolja a talajból induló
fertőzéseket is. Ennek főként betárolásnál van előnye, mert megakadályozható a tárolóban kialakuló
utólagos fertőzés. Így növelhető a betárolás biztonsága! Dózisa: 0,4-0,5 l/ha.

A vöröshagyma védelme

peronoszpóra
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A tripsz a termesztés évében a fejekbe húzódik és
ott telel át. A dughagymáról termesztett állományt
ezért igen korán, már április végén, 2–3 leveles korban ajánlatos az Actara-val lepermetezni. A magról
vetett hagymát később, egyszer júniusban és még
egyszer júliusban kezeljük.
Nedvesítőszerek alkalmazása a kezelés hatását
jelentősen megnöveli.
Az Actara dózisa vöröshagymában tripszek ellen:
200 g/100 l víz.

hagymatripsz
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Gombabetegségek elleni védelem
Bár a póréhagyma nem tartozik a legelterjedtebb zöldségfélék közé, mégis egyre több veteményeskertben megtalálható, ezért röviden szeretnénk felhívni a figyelmet a leggyakrabban előforduló betegségekre és ismertetni az ellenük
történő hatékony védekezést.

A szürkepenész általánosan, szinte minden évben
előforduló betegség, amely elsősorban a hagyma
fejeken, de ritkábbban, a levélen is megjelenhet.
Bár a fertőzés szabadföldön történik meg, de a jellegzetes rothadásos tünetek a betárolást követően
jelentkeznek.

A gombabetegségek közül elsősorban az alternáriás
levélfoltosodás illetve a szürkepenész okoz problémát.

Mindkét betegség ellen leghatékonyabban megelőző jelleggel, preventíven védekezhetünk. Erre ideális készítmény az Amistar Top, amely két felszívódó
markáns gombaölő hatással rendelkező hatóanyag,
gyári kombinációja. A két hatóanyag különböző
módon blokkolja a gomba életfolyamatait, ezért
erős rezisztenciatörő hatással is rendelkezik! A készítmény dózisa: 0,6–1 l/ha (0,6–1 dl/100 liter víz). A
kijuttatáshoz ajánlott vízmennyiség: 400–600 l/ha.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 21 nap. Az
első kezelést legkésőbb a tünetek megjelenésekor
el kell végezni, egy tenyészidőszakban maximum
3 kezelés javasolt. Nedvesítőszer hozzáadása a
levelek viaszos bevonata miatt ajánlott!

Az alternária leginkább a meleg, csapadékos nyarakon fertőz. A kártétel már a csíranövényeken is
jelentkezhet, melynek következtében a szár befűződése után a növény kidől. A levélen 1-3 cm
átmérőjű lilás szegélyű foltok jelennek meg, melyek
belső részét barnás penészgyep borítja. A tünet
a hagymán is megjelenhet, fehér, majd rózsaszínű
penészbevonat formájában. A fertőzés következtében a levél és a hagyma egyaránt elszárad.

A póréhagyma védelme • Gombabetegségek elleni védelem

A legfontosabb fertőzési források a növénymaradványok, amelyen a kórokozó sokáig fertőzőképes
marad, ezért nagyon fontos a növényi részek talajba forgatása és a vetésforgó betartása.

póréhagyma
alternária
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Talajfertőtlenítés

Gyomirtás

Mindhárom növény esetében nagyon fontos a talajfertőtlenítés. A gyökértestet károsító pajorok illetve drótférgek ellen megoldást nyújt a Force
1,5 G talajfertőtlenítőszer, amit akár vetéssel
egymenetben is kiszórhatunk (lsd. talajfertőtlenítés c. fejezet).

A magról kelő keskenylevelű fűféle ún. egyszikű
gyomok ellen kiváló hatású, de egyes kétszikű,
széleslevelű gyomnövények (pl.: pásztortáska,
tyúkhúr, disznóparéj, kövérporcsin) ellen is közepesen hatékony, a Dual Gold gyomirtószer 1,4–1,6
l/ha dózisban. A szert vetés után, de kelés előtt
kell kijuttatni.
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A gyökérzöldségek a veteményeskertek gyakori növényei. Fontos vitamin- és ásványianyag tartalmukkal
nagymértékben hozzájárulnak egészséges táplálkozásunkhoz. Jól tárolható zöldségnövények, így jelentős
vitaminforrást biztosítanak a téli hónapokra is. Ebben a fejezetben a sárgarépa, petrezselyem és a zeller
legfontosabb növényvédelmi teendőit foglaljuk össze.

Gombabetegségek elleni védelem
A sárgarépát, zellert és a petrezselymet elsősorban a peronoszpóra, rozsda, lisztharmat, alternária
és a szeptória károsíthatja. Mindegyik betegség
a levélzetet támadja meg, majd a lombozat teljes
pusztulásához vezethet. Ezek közül elsősorban a
liszharmat, alternária és a szeptória okozhat jelentősebb károkat. A lisztharmat főként száraz nyarakon és ősszel jelenik meg, a lombozat elvesztése következtében a gyökértest gyengén fejlődik.
A sárgaréparozsda jellemzően az alföldi szikes, vizenyős talajokon termesztett állományokban fordul elő.
Az alternária a tenyészidőszak második felében lép
fel, az idősebb lombozat elvesztését idézve elő, ami
a gyökértest jelentős súlycsökkenését eredményezi.
Az összes fent említett betegség ellen biztos és

petrezselyem
lisztharmat

hatékony védelmet nyújt az Amistar Top, amely
két igen markáns gombaölő hatással rendelkező,
szisztémikus hatóanyag, gyári kombinációja. A két
hatóanyag különböző módon fejti ki hatását, ezért
kimagasló védelmet nyújt a nehezen kezelhető kórokozók ellen is!
A készítményt az első fertőzés észlelésekor kell
kijuttatni 0,6–1 l/ha dózisban (0,6–1 dl/100 liter víz)
14 napos permetezési fordulóval, egy tenyészidőszakban maximum 2 alkalommal.
A kijuttatáshoz ajánlott vízmennyiség: 400-600 l/ha.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 14 nap.

petrezselyem
lisztharmat
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Amistar Top – Chorus
Teljeskörű védelem spárgarozsda ellen!
A spárga növényvédelmét megnehezíti, hogy – bár
több kórokozó és kártevő is károsítja a növénytigen kevés növényvédőszer áll rendelkezésre a hatékony védekezésre.
A gombabetegségek közül legnagyobb problémát
az évről – évre óriási károkat okozó spárgarozsda
jelenti. A tünetek a száron és a levélszerű száron
egyaránt megfigyelhetők. A kezdeti 2-3 mm átmérőjű sárgászöld ovális foltok következtében a növény
idővel teljesen elszárad, majd kipusztul.
A mechanikai védekezés legfontosabb eleme a növényi részek alászántása, mert ezek az elsődleges
fertőzési források.
Kémiai védekezésre kiválóan alkalmas az Amistar
Top, amely két felszívódó hatóanyag gyári kombinációja. Az egymástól eltérő hatásmechanizmusú
hatóanyagnak köszönhetően az Amistar Top igen
markáns és hosszantartó védelmet nyújt még erős
fertőzési nyomás esetén is. A készítményt 0,6–1

l/ha (0,6–1 dl/100 liter víz) dózisban használjuk, egy
tenyészidőszakban legfeljebb 2 alkalommal, 14 napos permetezési fordulót tartva. Az utolsó kezelés
a szárnövekedés vége fenológiai stádiumban javasolt. A rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében célszerű az Amistar Top-ot a Chorus 50
WG-vel felváltva alkalmazni. A Chorus újonnan engedélyezett készítmény spárgában. Más gombaölőszerektől eltérő hatásmechanizmussal rendelkezik,
így a szerrotáció tökéletesen kivitelezhető. Rezisztenciatörő hatásán túl kiváló védelmet nyújt spárgarozsda ellen 0,9 kg/ha dózisban. A Chorus a
rozsdagomba szaporodását, áttelelőképleteinek
kialakulását is kiválóan blokkolja, ezért elsősorban a spárgasípok betakarítását követően javasolt
a kijuttatása.

A spárga védelme

spárgarozsda
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Talajfertőtlenítés
A többi zöldségféle termesztéséhez hasonlóan a
fejessaláta esetében is elengedhetetlen fontosságú
a talajfertőtlenítés. A Force 1,5 G ebben a kultúrában is teljeskörű megoldást biztosít a talajlakó
kártevők ellen. Használatát a Talajfertőtlenítés fejezetben részletesen bemutatjuk.

A gombabetegségek közül főként a salátaperonoszpóra (bremia) és a szürkerothadás jelent problémát.
Mindkét betegség súlyos károkat okoz, fogyasztásra alkalmatlanná téve a növényeket. Megjelenésükre
fólia alatt és szabadföldön egyaránt számíthatunk.
Mindkét kórokozó ellen kiváló védelmet nyújt az
Amistar.

Gombabetegségek megelőzésére: Amistar!

Dózisa: 0,75 l/ha.
Élelmezés-egészségügyi
várakozási idő: 3 nap.

A gombabetegségek sikeres leküzdése a levélzöldségek – így a fejessaláta- esetében is elsődleges
fontosságú, hiszen csak az ép, egészséges áru
piacképes és fogyasztásra alkalmas.

A saláta
A saláta
védelme
védelme
• Talajfertőtlenítés
• Talajfertőtlenítés
• Gombabetegséek
és gombabetegségek
ellenieleni
védelem
védelem

saláta
peronoszpóra
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Az Amistar felszívódik a növény
szövetébe, így hosszantartó belső
védelmet nyújt.
A kezeléseket a tünetek megjelenése
előtt, megelőző jelleggel célszerű
elindítani.

Rovarkártevők elleni védelem
Karate Zeon* – levéltetvek ellen!
A Karate Zeon* gyors és hatékony a salátát fenyegető levéltetű kolóniák ellen. A kezelést az első
egyedek megjelenésekor célszerű megkezdeni. A
Karate Zeon a levéltetvek mellett a bagolylepkék
lárvája ellen is kiváló védelmet nyújt!
Dózisa: 0,125 l/ha.
* engedélyezés alatt
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A levéltetvek sok tápnövényű kártevők, megjelenésükre feltétlenül számítanunk kell. Felszaporodásuk
esetén jelentős károkat okoznak. Elsődleges kártételük a levelek szívogatása, aminek következtében
a levelek fodrozódnak, összezsugorodnak, majd
besárgulnak és súlyos fertőzés esetén teljesen elpusztulnak. Jelenlétüket sok esetben az általuk kiválasztott ragacsos ürülék az ún. mézharmat is jelzi. A mézharmat kiváló táptalaj a korompenésznek,
ami a levél felületén fekete penészgyep bevonatot
képezve teszi piacképtelenné a salátánkat. A levéltetvek ellen jelentős vírusátvivő kártételük miatt is
feltétlenül védekezni kell.

Jegyzet
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A rózsa növényvédelme

Atka és tripsz ellen a Vertimec 1,8 EC-t tanácsoljuk, 50 ml-t 100 l vízben. Atka ellen a bőséges vizes
permetezés a célravezető, mert az atka a vízcseppbe belefullad, míg a felszívódó Vertimec a később
betelepülő egyedek ellen véd. Levéltetű illetve más
szívó kártevők esetén keverhető Actara 25 WG-vel
(200 g 100 l vízben) vagy Chess 50 WG-vel (0,03–
0,05%) is. A Chess méhekre nem veszélyes ezért
virágzó állományban is használható. Mindhárom
szer hosszú hatású felszívódó készítmény és a növény felületén nem hagy nyomot. Ültetés előtt talajban élő rovarkártevők irtására jól használható a
Force 10 CS, amely pusztítja a drótférget, pajorokat, hangyákat és egyéb talajban élő rovarokat.
1 l/ha dózisban 300 l vízben feloldva kell a talajra
permetezni majd a lehető leggyorsabban a talajba
forgatni 10–15 cm mélyen.
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Peronoszpóra, botritisz, lisztharmat és rozsda elleni
védelemre az Amistar 0,1%-os oldatát tanácsoljuk
tapadószer hozzáadása nélkül (100 ml/100 l víz).
Az Amistar nem szennyezi a növényt, sőt nagyon
szép fényt is kölcsönöz a levélnek. Felszívódó szer.
A permetezés helyétől csúcsirányban 3 hétig nő a 
növényben. Melegköd képző gépben ne használjuk!
A már lisztharmattal fertőzött rózsa gyógyítására
az Amistar kevésbé alkalmas. Ha Amistar-ral a
betegségek megjelenése előtt permetezünk, nem
alakul ki a lisztharmat, de ha más szerek használata mellett mégis fertőzne, akkor a Topas 100 EC
alkalmas a gyógyítására. A Topas 100 EC a rozsdát
is elpusztítja. Felszívódó szer és nem szennyezi a 
növény felületét. Egy-egy új fajta esetén mindenképpen próbapermetezés ajánlott. Dózisa: 0,5 l/
ha, (5 ml/100 m2).

Dr. Lammel Kálmánné összeállítása alapján.

A dísznövénytermesztés a növénytermesztés speciális ága.
Sokféle faj és fajta termesztését végzik nagyon eltérő körülmények között, van szabadföldi,
üveg alatti, fóliás és hideghajtatott dísznövénytermesztés.Tekintettel arra, hogy ennyire változatos a növények előállítási módja és sokféle érzékenységű növényt, fajtákat termesztenek,
a növényvédő szerekkel szemben is változó a reakciójuk. Ezért tanácsos mindig próbapermetezést végezni kipróbálásuk előtt!

A szegfű növényvédelme

A dísznövények védelme • A szegfű növényvédelme

Gombás betegségek ellen elsősorban megelőzésre de a már kialakult betegségek gyógyítására
is az Amistar-t 0,1%-os töménységben javasoljuk. A szegfűben az alternáriát, a szürkepenészt, a
heterosporiumot és a rozsdabetegségeket is gyógyítja. Az Amistar hosszú hatástartamú felszívódó szer, egymás után kétszer, 2–3 hetes időközzel
permetezzük ki. Ezt követően más hatóanyagtipusú 
(nem strobilurin) szert használjunk. A z Amistar nem
szennyezi, nem szinezi be a növényt. A benne lévő
azoxistrobin hatóanyag révén előnyös ún. zöldítő
hatása is van. Az Amistar-hoz nem szabad nedvesítőszert keverni, mert gyártáskor hozzákeverik.
Melegköd képző permetezőgéppel ne használjuk,
mert a hatóanyaga tönkremegy! Atka és tripsz ellen nagyon hatásosan lehet védekezni a Vertimec
1,8 EC-vel. Ajánlott dózisa 100 l vízben 50 ml (0,05%).
Bármilyen típusú permetezőgéppel kijuttatható.
A Vertimec még akár 0,1%-os dózisban sem perzsel,
de érdemes próbapermetezéssel meg-győződni erről. Felszívódó, 2 esetleg 3 hétig ható készítmény. 
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A tripszek elleni védekezés idejét a növények virágainak, virágbimbóinak vizsgálata alapján döntsük
el. Ha tartósan fennáll a tripsz fertőzés, másik tripsz
elleni készítménnyel folytassuk a permetezést pl.
Actara rovarölőszerrel.
Ha a levéltetű is károsít, akkor a Vertimec keverhető a Chess 50 WG-vel vagy az Actara 25 WGvel. A Chess dózisa 0,05%, míg az Actara dózisa
100–200 g/100 l vízben. Ezek a vegyszerek sem 
szennyezik a növényt és nem perzselnek, ha a növény tápanyaggal jól ellátott.
Talajfertőtlenítésre hangyák, drótférgek, pajorok és
más talajban élő rovarok ellen használják a Force
10 CS-t. Ültetés előtt a talajra kell permetezni, majd
a lehető legrövidebb időn belül be kell dolgozni a 
talaj 10–15 cm-es rétegébe.
Dózisa: 1 l/ha 300 l vízben oldva.

tripsz kártétele

A gerbera növényvédelme

Dózisa 50 ml 100 l vízben. Felszívódó 2–3 hetes
hatástartamú készítmény. A Vertimec különleges 
hatásmechanizmusa révén a teljes atkaállományt
kipusztítja. Mindig a szívogató alakot bénítja le. Hatóanyaga hosszú ideig raktározódik a növényben,
így az atkatojásokból később kifejlődő mozgó alakokat is pusztítja.
Ha levéltetű vagy molytetű ellen is védekezni kell,
akkor a Vertimec keverhető Actara 25 WG-vel
vagy Chess 50 WG-vel is. Ezzel a keverékkel a
hernyó kivételével gyakorlatilag minden rovar ellen
lehet védekezni. Az Actara gyökéren át is jól kifejti hatását. 100 m2-enként 40–50 g Actara-t kell a
szokásos öntözővízzel kijuttatni.

tripsz kártétele
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A dísznövények védelme • A gerbera növényvédelme

Szinte minden gombás betegség ellen az Amistar
az egyik leghatékonyabb szer. Megelőzésre és gyógyításra is alkalmas. 3 hétig tartó felszívódó hatást
biztosít. A növényt nem szennyezi, zöldebb fényt
ad a levélnek. Bizonyos fajtáknál enyhe, alig látható
sziromcsipkedést okozhat. 
Dózisa: 100 ml/100 l vízben, ezt egymásután 
kétszer, 2–3 hetenként célszerű kiadni, melyhez
tapadószert nem szabad tenni, mert gyártáskor
belekerül. 
A lisztharmat fertőzésének megelőzésére a Topas
100 EC a megoldás. Ajánlott mennyisége 0,5 l/ha
(5 ml/100 m2) 2–3 alkalommal megismételve.
Felszívódó, nem szennyező szer. A gerbera nagy
ellensége az aknázólégy, ami nagyon gyorsan szaporodik és rövid idő alatt tönkreteszi az állomány
vegetatív felületét. Nagyon hatásos ellenszere a
Vertimec 1,8 EC, amely tökéletes védelmet nyújt a
takácsatka, a szélesatka és a tripsz ellen is.

A krizantém növényvédelme

A dísznövények védelme • A krizantém növényvédelme

Atka, tripsz és aknázólégy ellen használja a
Vertimec 1,8 EC-t. Hosszú hatású felszívódó szer,
amely nem szennyezi a növény felületét. Dózisa 50
ml 100 l vízben. A Vertimec-t érdemes a hűvösebb 
időben használni, vagyis 2 alkalommal, tavasszal és
2 alkalommal ősz felé. Közben váltogatni kell más
hatásos szerekkel. A krizantém leggyakoribb rovarkártevője a levéltetű. Ebben az esetben használjunk
Actara 25 WG-t vagy Chess 50 WG-t 30–50 g 100
l vízben. 3 hétig bíró felszívódó szerek. Az Actara
tripsz elleni dózisa 80 g 100 l vízben.
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Az Actara és a Chess is keverhető a Vertimec-el.
Így sem perzsel és nem szennyez. Gombás betegségek ellen az Amistar a megoldás. Felszívódó 3
hétig tartó hatású szer, ami a permetezés helyétől 
csúcsirányban halad a növényben, tehát a friss növényi részek is védettek. Botritisz, rozsda, szeptória,
lisztharmat ellen is hatásos 0,1%-os töménységben 
azaz 100 ml 100 l vízben. Nem szennyezi a növényt.
Melegköd képző berendezéssel ne használjuk, alkalmazásakor tapadószert nem szabad tenni a permetléhez.

Gombabetegségek elleni védelem

Rovarkártevők elleni védelem

Szinte minden gomba ellen Amistar-t tanácsoljuk egymás után 2 alkalommal, 2–3 hetes időkülönbséggel, blokkszerűen. Dózisa 100 ml 100 l
vízben, tapadószert ne rakjunk hozzá. A ciklámen
permetezésére bimbósodás kezdetétől már ne 
használjuk, mert a virágszárat törpésíti. Minden új
növényfaj, fajta permetezése előtt próbapermetezést célszerű végezni. Hatásos a szürkepenész, a
rozsda, az alternária, a szeptória, a lisztharmat stb.
ellen. Rozsda és lisztharmat védelmére hatásos 
a Topas 100 EC. 0,5 l/ha (5 ml/100 m2) dózisban
ajánlott használni..
Takácsatka, tripsz, szélesatka és aknázólégy ellen a
Vertimec 1,8 EC-t ajánljuk 50 ml 100 l vízben. Nem
szennyezi a növényt, hatását 2–3 hétig megtartja.
Ha levéltetű vagy molytetű fertőzés is van, akkor
a Vertimec-hez Chess-t vagy Actara-t tegyünk.
Az Actara gyökéren át felszívódóan is nagyon jó 
hatású. 100 m2-enként 40–50 g Actara-t kell beöntözni annyi vízzel, amennyivel a területet be lehet
locsolni v agy csepegtetni.

Eredményesen, pár nap alatt elpusztul a levéltetű, a
molytetű és a tripsz, de hatásos a talajban bábozódó aknázólégy ellen is. Permetezve 100 l vízhez levéltetű ellen 20 g-ot, molytetű ellen 40 g-ot, tripsz ellen
80 g-ot kell adni. 3 hétig pusztítja a felsorolt rovarokat így az új betelepedések ellen is hat. A Chess a
hasznos rovarokat, pl. a méheket megkíméli, ezért
virágzó állományban nappal is használható. 3–4 hetes hatástartamú felszívódó szer. A Saintpaulia és
a Gloxinia virágát perzselheti, ezért itt nem ajánlott. Javasolt dózisa 0,05% (50 g/100 l vízben). Talajfertőtlenítésre használjuk a talajban károsító rovarok ellen a Force 10 CS-t. Speciális formulációjú,
mikrokapszulázott piretroid típusú talajfertőtlenítő
szer. Pázsitok és dísznövények védelmére is alkalmas. Két módon használható: Dísznövények ültetése előtt 1 l/ha mennyiséget 300 l vízzel kipermetezni,
majd a lehető leghamarabb beforgatni. A másik lehetőség a járatok beöntözése 0,2–0,3%-os oldattal.
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A dísznövények védelme • Cserepes és egynyári dísznövények védelme

Cserepes és egynyári dísznövények védelme

Technikai adatok
Terméknév

kg, l/ha

g, ml/10 l

Forgalmi kategória

Taljfertőtlenítő szerek
Force 1,5 G

7,0–10,0 (sorkez.)

II. zöld könyv

Force 10 CS

1,0–1,5

II. zöld könyv

Nemathorin 10 G

30,0

II. zöld könyv
Rovarölő szerek

Actara 25 WG

0,01–0,8

2–16

III.

Chess 50 WG

0,3–0,6

3–6

III.

Judo

1,0–1,5

10-15

II. zöld könyv

Karate Zeon 5 CS

0,2–0,4

4–8

III.

Match 050 EC

0,3–0,8

6–12

III.

Pirimor 50 WG

0,35–0,5

3,5–8

III.

Vertimec 1,8 EC

0,25–0,75

5–15

II. zöld könyv

A dísznövények védelme

Gombaölő szerek
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Amistar

0,75–1,0

7,5–10

III.

Amistar Top

0,6–1,0

6–10

II. zöld könyv

Ridomil Gold
MZ 68 WG
Ridomil Gold Plus 42,5
WP

2,5

50

III.

4,0

80

III.

Thiovit Jet

3,0–5,0

30–100

III.

Topas 100 EC

0,35–0,5

3,5–5

III.

