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Csírakori betegségek

Gyökérfekély – Aphanomyces cochlioides;
Pythium-fajok;
Pleospora betae;
Tanatephorus cucumeris;
Fusarium-fajok.

A cukorrépa betegségei



Gyökérfekély –
Phoma, Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Aphanomyces

A csíranövény elpusztul. A fiatal – max. 4-6 leveles – növény 
gyökérnyaka megbarnul, vizenyős lesz, a szövetek befűződnek, a 
növény eldől, elpusztul. Az idősebb növények nem fertőződnek.



Biológia és járványtan: a kórokozók egy része (Pythium, Aphanomyces, 
Fusarium, Rhizoctonia) talajjal, mások (Phoma, Fusarium, Alternaria) 
maggal terjednek. Vontatottan kelő állományokban súlyos 
veszteségeket okoz (újravetés).
Védekezés: központi csávázás, drazsírozás. Egészséges vetőmag  
használata. A gyors kelés biztosítása.

Gyökérfekély –
Phoma, Pythium, Fusarium, Rhizoctonia, Aphanomyces



Keléstől lombzáródásig fellépő betegségek

Répamozaik – Beet mosaic 
Rizománia – Beet necrotic yellow vein benyvirus
Peronoszpóra – Peronospora farinosa f. sp. betae



Répamozaik – Beet mosaic virus

A mozaikfoltosság a fiatal leveleken jelenik meg. A levélszél 
hullámosodik, a levéllemez hólyagosodik.

Terjedés: a vírus levéltetvekkel nem-perzisztens módon terjed, 
mechanikailag könnyen átvihető.

Védekezés: az ipari- és 
magrépa táblák izolálása. A 
gyomnövények 
(Amaranthus,
Chenopodium, Stellaria, 
Trifolium) irtása. Vektorok 
irtása. Rezisztenciára 
nemesítés.



Rizománia –
Beet necrotic

yellow vein virus

A növény levelei világoszöld, sárga elszíneződést mutatnak, a levéllemez
elkeskenyedik, a levélnyél megnyúlik, a lombozat lankad, hervad. Az erek
mentén sárga foltosság, majd elhalás látható. A répatest növekedése leáll.
Betakarításkor a fiatalon fertőződött növények gyökértömege 1/3–a, 1/5–e az
egészségesekének.



Terjedés: A vírus mechanikailag átvihető. Vektora a Polymyxa betae
talajlakó nyálkagomba, melynek kitartóspóráiban a vírus 10-15 évig 
megőrzi fertőzőképességét.

A répatesten intenzív oldalgyökér képződés, 
„szakállasodás” indul meg. Az újonnan képződött gyökerek 
jelentős része barnán elhal. A répatest metszetében az 
edénynyalábok barnán elszíneződnek.

Rizománia –
Beet necrotic

yellow vein virus



A védekezés kémiai (talajfertőtlenítés), agrotechnikai (altalajlazítás, 
vízrendezés, korai vetés, kis öntözési adagok, higiénia), biológiai
(hiperparaziták) módszerekkel történhet. A leghatékonyabb védekezést a 
rezisztencianemesítés, a toleráns hibridek használata jelenti.

Rizománia – Beet necrotic yellow vein virus



Répaperonoszpóra – Peronospora schachtii
A fiatal levelek szövete megvastagodik, a 
levél sárgul, hólyagosodik, hullámosodik. A 
fonákon szürkés-lila penészgyep jelenik meg, 
majd a levél elszárad.

A gomba a gomolyban és a répafejben telel át.
A fertőzés hűvös, párás időben tömeges, csak 
ősszel és tavasszal

Védekezés: 4-6 éves vetésváltás. Izoláció az 
ipari- és magtermő táblák között. Kémiai 
védekezés: a magtermő táblákon metalaxil
hatóanyaggal.



A lombozat és a répatest nyári betegségei

Szív- és szárazrothadás – bórhiány
Répa vírusos sárgasága – Beet yellows virus
Lisztharmat – Erysiphe betae
Rozsda – Uromyces betae
Fómás levélfoltosság – Pleospora betae
Ramuláriás levélfoltosság – Ramularia beticola, 
Cerkospórás levélragya – Cercospora beticola
Alternáriás levélfoltosság – Alternaria alternata
Nyári gyökérrothadás – Tanatephorus cucumeris



Kavernásodás, szív- és szárazrothadás - bórhiány

A bór pótlásáról 
elsősorban 
lombtrágyázás 
formájában kell 
gondoskodni. Az első 
kezeléseket már a répa 
8-10 leveles állapotában 
el kell végezni, majd a 
lombzáródást követően 
több alkalommal – a 
lombvédelemmel egy 
menetben –
megismételni.



Baktériumos gyökérgolyva –
Agrobacterium radiobacter pv. tumefaciens

A baktérium plazmidja a 
répatest sejtjeibe jutva 
sejtburjánzást indít el.



Répa vírusos sárgaság - Beet yellows virus

Az idősebb levelek a csúcsi résztől és a szélek felől sárgulnak. Végül az 
egész levéllemez elsárgul, merevvé, törékennyé válik. Az elsárgult 
levelek elszáradnak.

Terejedés: a vírus levéltetvekkel szemi-perzisztens módon terjed. 
Mechanikailag nehezen vihető át. 

Védekezés: rezisztenciára nemesítés. A Chenopodiaceae családba 
tartozó gyomnövények és a levéltetvek irtása.



Kezdetben finom, leheletszerű, 
majd sűrűbb, fehér 
micéliumbevonat jelenik meg a 
leveleken. A penészbevonat 
letörölhető, benne apró fekete 
pontszerű kazmotéciumok 
jelennek meg. A levél sárgul, 
majd elszárad.

Répalisztharmat – Erysiphe communis



Biológia, járványtan: a gomba a 
fertőzött levélmaradványokon 
kleisztotéciummal, vagy a 
dugványrépában micéliummal telel. 
Meleg, párás időben fertőz.

Védekezés: a beteg növényi részek leszántása. Állománykezelés a 
cerkospórás levélragya ellen használt hatóanyagokkal. Rezisztenciára 
nemesítés.

Répalisztharmat – Erysiphe communis



Réparozsda – Uromyces betae

A leveleken és a magszáron 
vörösesbarna ured-, később 
fekete teleutotelepeket 
képez. Erős fertőzésnél a 
levelek leszáradnak.

Biológia, járványtan: egygazdás 
rozsdagomba. A magrépán jelentős 
károkat okozhat. Hűvös, csapadékos 
időben fertőz.



Fómás levélfoltosság – Phoma betae



Cerkospórás levélragya –
Cercospora beticola

Az idősebb leveleken elszórtan, 
majd egyre nagyobb számban 5 
mm átmérőjű sötét szegélyű, 
világos közepű foltok jelennek 
meg. A fertőzés a fiatal levelekre is 
ráterjed. A beteg levelek 
elszáradnak. Erős fertőzésnél a 
levélnyél és a magszár is 
megbetegedik.



Védekezés: Vetésváltás, a fertőzött 
levélmaradványok leszántása. 
Kémiai védekezés: réz, 
propikonazol, fluzilazol, 
ciprokonazol, azoxistrobin. 
„Rezisztens” hibridek termesztése.

Biológia, járványtan: a kórokozó a 
fertőzött levélmaradványokban telel. 
Párás (95%), meleg (25 °C) időben 
fertőz.



Alternáriás levélfoltosság

Alternaria alternata



Rizoktóniás tőpusztulás – Rhizoctonia solani

Új kórokozó a cukorrépában



A növények foltokban 
lankadnak, hervadnak, majd 
elpusztulnak. A répatest 
nagy foltokban vagy teljes 
egészében elrothad.

Védekezés: vetésváltás, vetésforgó.
Már vannak ellenálló hibridek.

Rizoktóniás tőpusztulás – Rhizoctonia solani



A répafélék állati károsítói

• A gyökér kártevői: répa-fonálféreg, szár-fonálféreg, 
pajorok, drótférgek (lásd a kalászosoknál)

• A csíranövények károsítói: répabolha, lisztes répabarkó, 
feketebarkó, kukoricabarkó, hegyesfarú barkó, talajszinten károsító 
bagolylepkék (vetési, lásd a kalászosoknál) felkiáltójeles, fésűs) és a 
lombszinten károsító (káposzta-, saláta, gamma,C-betűs) 
bagolylepke hernyói

• Zöld növényi részek kártevői: répabolha, barkók (fent), sároshátú 
bogár, fekete répa-levéltetű, répa-aknázómoly, lombszinten károsító 
bagolylepke lárvák

• Virágzat kártevői: fekete répa-levéltetű, répa-aknázómoly lárva, 
mezei poloskák



Répa fonálféreg - Heterodera schachtii
• A kifejlett egyed és a lárva 

a gyökéren károsít 
szájszuronnyal: újabb 
járulékos gyökerek 
fejlődnek a tápanyagok 
felvételéhez „szakállas 
répa”, levelek hervadnak, 
de reggelre felfrissülnek,

• 5-6 nemzedékes
• cisztába zárt L1 telel
• L3 után ivari kétalakúság 

nőstény duzzad, hím fonál 
alakú

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

• Anabiózis
• Kötött nedves talaj kedvez
• Vetésforgó 4-5 év, 

gyomirtás 
ellenségnövények: kuk. 
lucerna, hagyma dohány Nematicid:nem engedélyezett

Ciszta (nőstény)                     hím



Répa fonálféreg kárkép:
Szakállas répatest



kárképe

Répabolha 
Chaetocnema tibialis



Répabolha – Chaetocnema tibialis

• rágó szájszerv
• károsít: imágó: répa gyengén kel a 

tenyészőcsúcs rágása miatt, szik és 
lombleveleken hámozgatás, apró 
lyukak (mert kiesik a megmaradt)

+ lárva: gyökereken rág nem jelentős  
• 1 nemzedékes
• telel: imágó avarban
• peterakás:  talajba
• 3 lárvastádium, szabadbáb
• Kedvez a száraz, meleg április, laza 

talajok
• Előrejelzés: nyáron fűhálózás, 

szürke fogólap, veszélyes :
3-4 imágó/lap naponta

tél végén: gyeptéglás futtatás
veszélyes: 100-200 db/m2

Védekezés: jó minőségű vetőmagágy, 
korai vetés, 

permetezés: imágók ellen peterakás 
előtt, h.a. mint a répabarkónál

esetleg csávázás szisztémikus 
szerekkel: 



Lisztes répabarkó- Botynoderes 
punctiventris

• rágó szájszerv
• károsít: imágó:a szikleveles 

növényeket csonkra rágja 
(kefére rágás) + lárva: kártétele 
nem olyan  jelentős,  
gyökereken hosszanti 
berágások

• 1 nemzedékes
• telel: imágó talajban, tavasszal 

gyalogosan keresi a tápnövényt
• peterakás: gyökérközeli talajba
• 4 lárvastádium, szabadbáb
• Kedvez a száraz, meleg tavasz 

(ápr.- május) laza talajok
• Előrejelzés: területi kvadrát 

mód, tavasszal
veszélyes: 0,6-1 db/m2

•    védekezés: táblák izolációja, 
korai vetés, Permetezés imágó 
ellen peterakás előtt: teflutrin, 
zeta-cipermetrin, acetamiprid, 
fipronil, klórpirifosz h.a.



szúró-szívó szájszerv
károsít: lárva + imágó
fiatal szívlevelek torzulnak, 
besodródnak, sárgulnak, elszáradnak 
+ mézharmat bevonat
fontos vírusvektor
10-15 nemzedék
telel: pete fakéreg alatt kecskerágón 
ami a fő gazdanövény
Tápnövénycserés:  nyári tápnövény: 
répafélék
szűznemzés + ivaros szap. váltakozik
Előrej.:sárgatállal
Védelem:  jó agrotechnika 
gyomgazdák irtása
Kémiai védelem: betelepedéskor:  
lambda-cihalotrin, cipermetrin, 
pirimifosz-metil, pirimikarb h.a

Fekete répa levéltetű – Aphis fabae



Répa-aknázómoly - Scrobipalpa ocellatella
fejlődési alakjai

fedett báb imágó

lárva (valódi hernyó)



• Im. pödörnyelv nem kártevő
• károsít: lárva (hernyó)

levélnyélben aknáz, 
szívlevelekben rág, azok 
szivarszerűen sodródnak
+ a répafejbe is berág
súlyveszteség, 
cukortartalom csökken

• 3-4 nemzedékes, 
rajzás:elhúzódó  

• telel: kif. L5 dugvány -
répában,
v. báb  a talajban

• Peterakás. fiatal 
szívlevelekre egyesével 

• Előrejelzés: fénycsapda, 
telelők: területi quadrát 
módszer m2/db 

• Meleg száraz idő, laza talaj 
kedvező

• Védekezés : répahulladék 
őszi leszántása, öntözés,

Répa-aknázómoly - Scrobipalpa ocellatella



Répa-aknázómoly kárképek



A cukorrépa gyomnövényzete és 
integrált gyomszabályozása I.

A cukorrépa gyomelnyomó képessége gyenge, kezdeti fejlődése lassú,
ezért az egész tenyészidőszakban védelemre szorul. 
A gyomok által okozott kár jelentős (akár 30 %-os) lehet.

A cukorrépában gyakorta előforduló gyomnövények:

Egyévesek: ragadós galaj, széltippan, vadrepce, repcsényretek, hélazab, 
ürömlevelű parlagfű, disznóparéj- és libatop-félék, keserűfű-félék, 
selyemmályva, napraforgó  árvakelés, közönséges kakaslábfű, 
köles. 

Évelők: fenyércirok, mezei acat, apró szulák.





A cukorrépa gyomnövényzete és 
integrált gyomszabályozása II.

Védekezés a gyomnövények ellen:

 Agrotechnikai módszerekkel:
- tábla kiválasztás: ne legyenek évelő kétszikű gyomok a         

táblán,
- jó minőségű vetőágy készítése,
- utolsó talaj-előkészítési művelet utáni azonnali vetés, 
- egyenletes állománysűrűség biztosítása.

 Mechanikai módszerekkel:
- kézi kapálás,
- sorközművelő kultivátorozás (keskenykerekű traktorral). 



A cukorrépa gyomnövényzete és 
integrált gyomszabályozása III.

• Presowing (vetés előtt) felhasználható gyomirtó szerek: 
kloridazon, metamitron

• Preemergensen (vetés után-kelés előtt) felhasználható 
gyomirtó szerek: s-metolaklór, propizoklór, kloridazon, metamitron,
dimetenamid-p

• Posztemergensen (állományban) felhasználható 
gyomirtó szerek: kloridazon, metamitron, fenmedifam, desmedifam,
etofumezat, triszulfuron–metil, dimetenamid-p, propaquizafop, kletodim,
fluaziflop-p-butil, quizalofop-p-tefuril.



Vegyszeresen gyomirtott és kultivátorozott, 
gyommentes cukorrépa tábla



Előadás ellenőrző kérdései

• Sorolja fel a cukorrépa jelentősebb betegségeit!
• Ismertesse részletesen cerkospóra betegséget!
• Sorolja fel a cukorrépa jelentősebb állati kártevőit!
• Ismertesse a cukorrépa csírakori kártevőit, kárképeiket 

és a védekezési lehetőségeket!
• Milyen kárt okoznak a gyomnövények cukorrépában?
• Ismertesse az ún. „osztott  kezelés” lényegét!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe:
A PILLANGÓSOK VÉDELME

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