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A BURGONYA BETEGSÉGEI



Élettani betegségek
főként  az egyenetlen vízellátás miatt lépnek fel, de fajtatulajdonságok 

is befolyásolják kialakulásukat
• Ikernövés: a gumó kettő, vagy több azonos méretű gumórészből áll
• Fiasodás: az eredeti gumón több új, de kicsi gumó képződik
• Átnövés füzérképződés: a gumók rügyeiből sztólók fejlődnek és ezeken 

kisebb gumócskák képződnek
• Héjrepedezettség: a gumó héja megrepedezik
• Cérnahajtás-képződés: a vetőgumók csak 1-2 mm vékony un. 

cérnahajtást fejlesztenek, azok életképtelenek
• Fehérszemölcsösség: a paraszemölcsökön át kitüremkedik a keményítő 

a héj felületére (öntözött és levegőtlen talajokon)
• Gumók zöldülése:a napfénynek kitett gumókban felhalmozódnak a 

kloroplasztok, étkezésre nem alkalmas
• Gumók édesedése: fagypont alatt tárolt gumók keményítő-tartalma 

cukorrá alakul, megfordítható folyamat
• Vasfoltosság:a gumó húsában vörösesbarna csomók (elhalt sejtek) 

találhatók, ami fajtatulajdonság, v. anyagcserezavar következménye.



Keléstől fellépő betegségek

Orsósgumójúság – Potato spindle tuber viroid 
Levélsodródás – Potato leaf roll polerovirus 
Súlyos mozaikosodás – Potato Y potyvirus
Burgonyamozaik – Potato X potexvirus

Potato aucuba mosaic potexvirus
Potato A potyvirus
Potato M carlavirus
Potato S carlavirus



A kórokozó mechanikailag, pollennel, 
gumóval és maggal terjed.

Védekezés: karantén szabályok betartása, egészséges 
ültetőgumó és vetőmag használata, mechanikai terjedés 
megakadályozása, negatív szelekció.

Burgonya orsósgumójúság –
Potato spindle tuber viroid



Burgonya súlyos mozaik – Potato virus Y

A  levelek fonákán apró, nekrotikus „tintafoltok”, a levéllemezen vírus 
törzstől függően erőteljes, vagy enyhébb mozaik alakulnak ki.



A fonákon jelentkező érnekrózis 
következtében a levelek elhalnak, 
lecsuklanak, de nem hullanak le, a száron 
csüngve maradnak.

Burgonya súlyos mozaik – Potato virus Y



Az NTN-törzs tünete gumón.

A vírus mechanikailag átvihető, levéltetvekkel nem-perzisztens 
módon terjed. Legfontosabb fertőzési forrás a gumó.

A fertőzött gumó általában 
tünetmentes. A Magyarországon leírt 
NTN törzs gyűrűs nekrózisokat okoz a 
gumón és súlyos tüneteket a leveleken 
és a száron is.

Védekezés: egészséges vetőgumó használata. Negatív 
szelekció. Rezisztenciára nemesítés. A levéltetvek előrejelzésen 
alapuló irtása. Szártalanítás.

Burgonya súlyos mozaik – Potato virus Y



Burgonya levélsodró vírus –
Potato leaf roll virus

A felső levélkék széle felfelé hajlik, 
a  levélek kanalasodnak, 
sodródnak, merevek, törékenyek.

A hajtás csúcsi része sárga, 
vagy antociános. A szárak 
alacsonyabbak. A fertőzött 
gumóból fejlődő növények 
klorotikusak, erőteljesen 
törpülnek.



A kórokozó mechanikailag nem 
terjed. Levéltetvek perzisztens 
módon terjesztik.

Az európai fajták gumóin 
edénynyaláb nekrózis nem 
alakul ki.

Burgonya levélsodró vírus – Potato leaf roll virus

Védekezés: egészséges 
vetőgumó használata. 
Rezisztenciára nemesítés. A 
levéltetvek előrejelzésen alapuló 
irtása. Szártalanítás.



Lombzáródástól fellépő betegségek

Sztolbur – Ca. Phytoplasma solani,
szin. Potato stolbur phytoplasma

Barna gyűrűsrothadás – Ralstonia solanacearum
Burgonyavész – Phytophthora infestans 
Fuzáriumos tőhervadás – F. oxysporum  f. sp. tuberosi



Burgonya sztolbur – Ca. Phytoplasma solani,
szin. Potato stolbur phytoplasma

A felső levelek sodródnak, 
vörösödnek. A növény lankad, 
hervad. A növény sok, 
deformálódott oldalhajtást 
fejleszt. A száron az 
elágazásoknál léggumók 
képződnek.



Védekezés: egészséges ültetőgumó használata, vektorok irtása.

A kórokozó ültetőgumóval és kabócákkal (Hyalesthes obtectus, 
Macrosteles laevis) terjed.

A gumó gumiszerű, gazdasági 
és biológiai szempontból 
egyaránt értéktelen.

Burgonya sztolbur – Ca. Phytoplasma solani,
szin. Potato stolbur phytoplasma



Burgonya barna gyűrűs rothadása – Ralstonia solonacearum



A betegség foltokban jelentkezik a táblán, majd a sorok menték, 
később a bakhátak között is terjed.  A növények lankadnak, 
száradnak. 

Burgonya barna gyűrűs rothadása – Ralstonia solonacearum



A gumókon a szemeknél baktériumnyálka tör elő. Az edénynyalábok 
megbarnulnak, a metszési felületen baktérium exudátum jelenik meg.

Burgonya barna gyűrűs rothadása – Ralstonia solonacearum

Védekezés: KARANTÉN!
Egészséges ültetőgumó 
használata.



Burgonyavész – Phytophthora infestans

Júniustól a leveleken vizenyő, 
növekvő, barna foltok jelennek 
meg. A folt fonákán ezüstös 
sporangiumtartó gyep képződik.



Nedves, meleg időben a 
betegség rohamosan terjed, 
az egész állomány elpusztul. 
Száraz időben a foltok 
beszáradnak.

Burgonyavész – Phytophthora infestans



A kórokozó fertőzött növénymaradványokban 
oospórákkal, vagy a gumóban micéliummal telel át.

Védekezés: egészséges vetőgumó 
ültetése. Vetésirány megválasztása. 
Állománypermetezés: pl. réz-, fluazinam-, 
mankoceb-, metirám-, azoxistrobin-, 
mefenoxam-hatóanyagú fungicidekkel.

A fertőzéshez 12-15 °C,  a betegség 
terjedéséhez 20 °C és csapadékos 

időjárás kedvező.

A gumó a bakhát talaján át fertőződik. Rajta kemény szürke foltok 
vannak. A héj alatt a szövetek szürkésbarna színűek.

Burgonyavész – Phytophthora infestans



A hervadás virágzás után lép fel.
A növény lankad, sárgul, majd elpusztul.

A szár keresztmetszetében az edénynyalábok barna gyűrűje látszik.

Fuzáriumos gumórothadás és hervadás –
Fusarium oxysporum f. tuberosi



Gumókötéstől fellépő betegségek

Baktériumos szártő- és nedves gumórothadás –
P. caratovorum subsp. carotovorum;
P. carotovorum subsp. atrosepticum;
Dickeya (szin. Pectobacterium) chrysanthemi

„Sugárgombás” varasodás – Streptomyces scabies
Porosvarasodás – Spongospora subterranea
Burgonyarák – Synchytrium endobioticum
Burgonyahimlő – Thanatephorus cucumeris,

anamorf : Rhizoctonia solani
Fómás gumókorhadás – Phoma foveata
Kolletotrichumos száradás – Colletotrichum atramentarium
Alternáriás szárazfoltosság – Alternaria solani, A. alternata
Fuzáriumos gumórothadás – Fusarium spp.



A baktériumok által termelt 
pektináz enzim lebontja a 
sejtfalakat összetartó 
pektint. A szétesett sejtek 
elpusztulnak, pépes 
masszává alakulnak.

Burgonya lágyrothadás és  fekete szártőrothadás –
Pectobacterium caratovorum ssp. caratovorum,

P. caratorum ssp. atrosepticum

A szártő szöveti az előzőekhez 
hasonló okokból feketén 
rothadnak. A növény lankad, 
hervad, majd elpusztul.



A fertőzés már a szántóföldön kialakulhat, majd helytelen tárolási 
feltételek mellett a tárolóban rohamosan tejed. A kórokozók 

hőoptimuma: 20-26 °C, de 10 °C fölött a kórfolyamat elindul. A 
fertőzéshez magas páratartalom kell.

Védekezés: terület- és fajtakiválasztás.
Sérülésmentes betakarítás és tárolás. 
Optimális tárolási feltételek biztosítása.

Burgonya lágyrothadás és  fekete szártőrothadás –
Pectobacterium caratovorum ssp. caratovorum,

P. caratorum ssp. atrosepticum



Porosvarasodás – Spongospora subterranea

KARANTÉN

A gumó felületén kezdetben néhány mm-
es, majd növekvő, sima felületű 
szemölcsök képződnek. Felettük a szövet 
felszakad, 1-2 cm átmérőjű kráter válik 
szabaddá, melyben a gomba fehér 
kitartóspóra tömege látható.

A kórokozó a hűvös, csapadékos 
időjárást és a kötött talajokat kedveli.



Burgonyrák –
Synchytrium endobioticum

A gumókon, a sztólókon, föld alatti 
szárrészeken, néha a talajjal 
érintkező száron ráncos felületű, 
világos színű, majd megbarnuló 
daganatok képződnek.

A gomba a 
csapadékos, hűvös 
klímát és a kötött 
talajokat kedveli.

KARANTÉN



Burgonyahimlő – Thanatephorus cucumeris,
anamorf: Rhizoctonia solani

A gumó felületén apró, kemény, fekete 
álszkleróciumok vannak, melyek könnyen 
eltávolíthatók. A gomba elpusztítja a csíra csúcsi 
részét. Megtámadhatja a gyökereket is, Ilyenkor 
a levelek kanalasodnak, sárgulnak, a növény 
lankad, gyengén fejlődik.

http://www.potatodiseases.org/rhizoctonia.html
http://www.potatodiseases.org/rhizoctonia.html


Nedves, meleg időben a szár alapi részén megjelenhet a 
gomba teleomorf alakjának fehér penészbevonata, ami 
szárkorhadást okoz.

A kórokozó polifág. A talajban, 
vagy a gumók himlőin telel át.

Védekezés: himlőmentes ültetőgumó 
használata. Vetésváltás. Gumócsávázás.

Fehérharisnyájúság – Thanatephorus cucumeris, 
anamorf: Rhizoctonia solani



Alternáriás szárazfoltosság – Alternaria solani

A leveleken nagy, barna, 
koncentrikusan gyűrűzött, 
beszáradó foltok 
képződnek.

A foltok között a szövetek 
sárgulnak.



A gomba a gumóban és fertőzött növénymaradványokban telel át. A 
fertőzéshez meleg, száraz idő szükséges.

Védekezés: vetésváltás, a növényi maradványok 
megsemmisítése. Kémiai védekezés: réz-
mankoceb, oxadixil hatóanyagokkal. 

A gumón besüppedő, barna foltok vannak, 
melyek alatt  korhadnak a szövetek.

Alternáriás szárazfoltosság – Alternaria solani



Fuzáriumos gumórothadás és hervadás –
Fusarium spp.

A gumón növekvő, barnán rothadó foltok vannak, melyek később 
beszáradnak. Felületükön kisebb-nagyobb penészpárnák alakulnak 
ki. A besüppedő foltok alatt korhadnak a szövetek. A gumó húsában 

üregek képződnek.

Gibberella avenacea, 
anamorf: F. avenaceum; G. 

cyanogena, anamorf: F. 
sulphureum; G. pulicaris, 
anamorf: F. sambucinum; 
Nectria haematococca, 

anamorf: F. solani



A gombák a talajban, vagy a növényi maradványokban a 
táblán, vagy a tárolókban telelnek. 
A fertőzés sebzéseken keresztül következik be. A kórokozók 
hőoptimuma 28 °C, de széles hőmérsékleti határok között 
képesek fejlődni.

Fuzáriumos gumórothadás és hervadás –
Fusarium spp.

Védekezés: kevésbé fogékony fajták termesztése. Fertőzött 
növénymaradványok megsemmisítése. Sérülésmentes betakarítás és 
manipuláció. Szakszerű tárolás.



A burgonya 
kártevői



A burgonya állati károsítói

A gumó kártevői:
• burgonya fonálféreg, gumórontó fonálféreg, 

vetési bagolylepke lárva, drótférgek (lásd a gabonaféléknél) 
pajorok 

A zöld részek kártevői: 
• burgonyabogár és lárvája, lomb szinten élő 

bagolylepkelárvák (gamma), sáskák, takácsatkák, mezei 
poloskák, burgonyakabóca, levéltetvek (fekete répa-, 
zöld őszibarack-, sárga burgonya-l.t.)



fonálféreg ciszták (nőstény)

Táplálkozó megduzzadt nőstény

Burgonya fonálféreg - Globodera rostochiensis

A nőstény testét elhagyó L2 lárvák



Burgonya fonálféreg - Globodera rostochiensis

• A kifejlett egyed és  lárva a gyökéren 
károsít szájszuronnyal: 
tápanyagforgalmi zavarok, újabb 
gyökérképződés, törpenövés, 
lombozat csokrosodik, sárgul, elmarad 
a gumókötés

• évi 2 nemzedéke van
• cisztába zárt L1 telel a talajban
• gyökérnedv hatására a  ciszta 

felreped, inváziós lárvák a burg. 
gyökereibe fúródnak

• L3 után ivari kétalakúság
nőstény duzzadt, hím fonál alakú

• pete a nőstény testében 200-300 db, 
L1 feléli az anyát az cisztává alakul

• anabiózisban több évig életképes
• Kötött, nedves talaj kedvez
• Védelem: vetésforgó 4-5 év, 

csalinövények: cukorrépa, len, vörös 
here, ellenálló fajták 
Nematicidek: oxamil  (Vydate 10L) 
drágák, jelenleg burgonyában nem 
engedélyezett

Tápnövényei : a Solanaceae cs. növényei



kárképe burgonyán

Burgonya fonálféreg



kárképe

répán

burgonyán

Gumórontó fonálféreg- Ditylenchus destructor



Gumórontó fonálféreg- Ditylenchus destructor
• A kifejlett egyed és a lárva

gumót károsít szájszuronnyal 
leveleken nincs tünet a gumó 
felületén olajbarna folt, alatta a 
gumó szövethiányos, a héj 
dobszerűen feszül, majd 
felszakadozik

• 2 nemzedékes
• L4 telel a tárolt gumóban
• kiültetés után kifejlődnek a 

nemek, nincs ivari kétalakúság 
párosodás, petét rak: 
ógumóba

• L1 sztólón át újabb gumót 
keres, azokban fejl. a 2. nemz.

• Anabiózisra nem képes 
• Kiszáradásra érzékeny
• Védelem: ép vetőgumó, 

vetőgumó válogatás, 
vetésforgó 4-5 év,
nematicidek: oxamil  (Vydate 10L) 
drága eljárás nem engedélyezett

•Veszélyes kártevő tápnövényei:
burgonya, komló, hagyma, répák 



A burgonyabogár fejlődési alakjai

Burgonyabogár - Leptinotarsa decemlineata

tojás

lárva és imágó

szabad báb



Burgonyabogár - Leptinotarsa decemlineata

• Veszélyes kártevő
• Őshazája Mexikó, 

nálunk Héderváron 
találták meg először 
1947-ben

• rágó szájszerv
• károsít: imágó: a 

leveleket karéjozza 
súlyos esetben 
tarrágás + lárva: L1 
hámozgat, idősebbek 
lyukat rágnak

• telel: imágó talajban, 
május elejétől már 
károsít

• peterakás: csomóban 
a levélfonákra

• 4 lárvastádium, 
szabadbáb talajban

• 2 nemzedékes, de 
azok összefolynak

• Melegigényes faj

Tápnövények: burgonya, tojásgyümölcs, paradicsom



• Előrejelzés: tavasszal áttelelő imágókat területi kvadrát módszerrel, 
veszélyes: 1 imágó/ m2,
növényállomány-vizsgálattal veszélyes: 100 növényen 5-10 bogár, 
vagy 20-30 fiatal lárva /tő

• Természetes ellenségei: tojást és lárvákat ragadozó poloskák,
fátyolkák, imágókat futóbogarak, madarak, rovarpatogén gombák
(Beauvearia, Aspergillus nemzetség) parazitálják

• Védekezés:
a burgonya kezdeti fejlődését elősegítő helyes agrotechnika és
tápanyagellátás, Solanaceae családba tartozó gyomok irtása,

• Kémiai védelem: amikor a legtöbb az L1 és L2 lárva (alfametrin, 
tiametoxam, tiakloprid, teflubenzuron h.a),
rezisztencia kialakulása miatt szerrotáció kell, 
Bac. thüringiensis tartalmú biopreparátumok (Novodor) jók a lárvák ellen

•  Alternatív módok: korai csalogató sor ültetése a tábla szélére,
műanyaggal bélelt árok húzása a tábla szélére a betelepedés ellen,
bogarak égetése própán-bután gázzal a növény 15-cm-es magasságáig, 
bogárgyűjtő gépek: vákuum szívja be a rovarokat, vagy lerázza őket, 
táplálkozásgátló növényi kivonatok (neem-fa olajat  tart. Pro Natura tápanyag)
elpusztult burgonya bogarak teteméből készített szuszpenzió riasztó hatású



LEVÉLTETVEK osztaga- APHIDOIDEA 1
- Az ismert fajok száma meghaladja a 4000-t, 
- A növényeket nyálukkal mérgezik,  
- Táplálkozásuk következtében a növények sárgulnak, deformálódnak, 
elhalnak, 

- Mézharmatot termelnek, ami más rovarfajoknak táplálék, a 
szaprofita gombák (korompenész) megtelepszenek rajta,

- Fontos vírusvektorok, 
- A kifejlett egyedek 1-3 mm hosszúak,  
- A csáp 2 vaskos alapízéhez kapcsolódik az 1-4 ízű csápfonal, 
- A szúró-szívó szájszerv 3 ízből áll, 
- A lábfej 2 ízből tevődik össze, a végén 2 karommal, 
- Szárnyaik különböző nagyságúak,
- Az 5-6. szelvény között a hátoldaIon potrohcső pár (siphunculus) található 

Holociklikus fejlődésmenet
- Tojás alakban telel, 
- A 3. lárva állapot után ősanyává (fundatrix) alakul, 
- Szűznemzéssel hoz létre 60-80 lárvát, amelyek 4-szer vedlenek, 
- Így alakul ki az ősanya leánynemzedéke (fundatrigén),
- Szűznemzéssel további nemzedékeket hoznak létre, közben megjelennek a 
szárnyas (migrantes) egyedek, 



- Az elsődleges gazdanövényről a másodlagosra vándorolnak, 
-Szűznemzéssel hozzák létre a további nemzedékeket is (virginogén) és 
ekkor következhet be a gradáció, 

- Szeptembertől alakul ki a téli gazdanövényt felkereső 
anyanemző szárnyas alak (gynopara), amely

- Szűznemzéssel hozza létre a szárnyatlan nőstény lárvát, amely ivaros alakká
fejlődik, 

- A nyári gazdán kialakulnak a hímeket létrehozó szárnytlan alakok 
(andropara),melyek szűznemzéssel  az ivarilag differenciált szárnyas 
hímeket hoznak létre (amelyek visszarepülve a téli gazdára megtermékenyítik 
a nőstényeket, 

-A nőstények által lerakott tojások áttelelnek, ez a szaporodási mód a
heterogónia (nemzedékváltakozás), 

Anholociklikus fejlődésmenet: 
-Kedvező környezeti feltételek között (hőmérséklet,·páratartalom, megvilágítás) 
biztosított az évszakoktól független szaporodás csak szűznemzéssel, 

- A virginogén nemzedékek egész évben követik egymást, ivaros alakok nélkül. 

LEVÉLTETVEK osztaga: APHIDOIDEA 2



A LEVÉLTETVEK SZAPORODÁSA

ANDROPÁR:
Hímet szűznemzéssel 
létrehozó szárnyatlan a
nyári tápnövényen

GYNOPÁR:
Nőstényt szűznemzéssel 
létrehozó szárnyas 
a fő (téli) tápnövényen





Nem perzisztens virusátvitel 
• csak az epidermiszből szív
• a vírus csak a szívócsőre tapad kívülről
• a levéltetű a fertőzőképességét
csak rövid ideig (1-2 óra) tartja meg

perzisztens vírusátvitel
• A floembe is behatol a 

szívócső 
•  a vírus bejut az

emésztőrendszerbe
•A levéltetű fertőzőképessége 
sokáig megmarad (több napig)

• cirkulatív vírus: a rovarban 
szaporodik, a l.tetű a
fertőzőképességét  egész 
életen át megtartja 

• propagatív vírus:a l.tetű utódai 
is fertőződnek és 
vírusterjesztők (vektorok) 
lesznek

Vírus - vektor kapcsolat



Zöld őszibarack levéltetű – Myzus persicea fő tápnövény: őszibarack
Fekete répa levéltetű – Aphis fabae fő tápnövény kecskerágó

Sárga burgonya levéltetű – Aphis nasturcii  fő tápnövény: varjútövis 

• szúró-szívó szájszerv
• károsít: lárva + imágó levelek 

torzulása, korompenész bevonat
• fontos vírusvektorok
• 10-15 nemzedék
• telel: pete a fő tápnövényen 

fakéreg alatt
• Tápnövénycsere: májusban 

telepednek be a burgonyára, ott 
szűznemzéssel szaporodnak 
egyedszámuk június végén tetőzik

• szűznemzés + ivaros szap. 
váltakozik

• Optimum: 18-22 oC, 75-85% 
páratartalom



Előrejelzés: betelepedő szárnyasokat sárga tálcsapdával
Levéltetűkoloniák nagyságát növényvizsgálattal:egyed/ 100 növény
Fertőzöttségi skála: 0: kártevő mentes, 1: egyes egyedek,2: kis létszámú 
kolóniák elszórtan, 3: nagy létszámú de nem összefüggő kolóniák,
4: összefüggő nagy létszámú kolóniák
Védekezés: távoltartás: csillogó repellens hatású felületekkel, alumínium-fólia
Kémiai védelem: betelepedéskor: alfametrin, lambda-cihalotrin, pirimikarb, 
zeta-cipermetrin,(piretroidok), lufenuron (vedlésgátló)  h.a.

Fekete répa levéltetű - Aphis fabae



Sárga burgonya levéltetű – Aphis nasturtii



Zöld őszibarack levéltetű – Myzus persicea



•  A burgonya sajátos termesztés-technológiája (vegetatív szaporítás, bakhátas 
művelés) miatt a fejlődés korai szakaszában jól verseng a gyomnövényekkel. 

•  A kritikus kompetíciós periódus 9 héttel a kelés után kezdődik és
mindössze 6 hétig tart.

• gyomnövények kártétele: elszívják a vizet és a tápanyagokat és rendkívül 
nehezítik a betakarítást, mert a szedés idejére elérhetik az 1-1,5m magasságot

Fontosabb gyomfajok

T4 -es életforma csoportból: disznóparéj-félék, (Amaranthus spp.),  libatop-félék 
(Chenopodium spp.), parlagfű (Ambrosia artemisiifolia),  kakaslábfű (Echinochloa crus-
galli),muharfélék (Setaria spp.) és még sok más gyomfaj. 
Évelők:  fenyércirok (Sorghum halepense),  mezei acat (Cirsium arvense) 
apró szulák (Convolvulus arvensis), foltszerű gócokban fertőzve

A burgonya gyomnövényzete és 
integrált gyomszabályozása I.



A burgonya gyomnövényzete és 
integrált gyomszabályozása II.

 Mechanikai védekezés
A burgonya ültetésekor a  primér  és szekunder bakhátkészítés egyben 
mechanikai gyomirtást is jelent

 Vegyszeres gyomirtás 
• Az egyéves gyomok ellen a herbicideket úgy kell kombinálni, hogy a 

területre jellemző gyomflórára tökéletes hatást biztosítsanak.
• Preemergens gyomirtást a szekunder bakhát elkészítését követően 

végezhetünk, mielőtt a hajtás  elérné a föld felszínét.
• Preemergensen alkalmazható gyomirtó szerek burgonyában linuron,

metribuzin, fluorkloridon, flumioxazin, klomazon.
• Posztemegrensen használható gyomirtó szerek: metribuzin, rimszulfuron.



Előadás ellenőrző kérdései

• Sorolja fel a burgonya legjelentősebb betegségeit!
• Ismertesse részletesen a burgonyvész (fitoftóra) 

betegséget!
• Ismertesse a burgonyát károsító levéltetű fajokat!
• Milyen védekezési módokat ismer a burgonyabogár 

ellen?
• Soroljon fel gyakorta előforduló gyomfajokat 

burgonyában!
• Ismertese a burgonya gyomnövényei ellen alkalmazható 

módszereket!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe:
A CUKORRÉPA VÉDELME

Előadás anyagát készítették:
Ábrahám Rita, Érsek Tibor, Kuroli Géza, Németh Lajos, Reisinger Péter
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