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A második kaszálásig (virágzásig)
fellépő betegségek és kórokozók

Lucernamozaik – Alfalfa mosaic alfamovirus
Virágelzöldülés – Ca. Phytoplasma asteris
Ibolyaszínű gyökérpenész –

Helicobasidium brebissonii
Fenésedés – Colletotrichum trifolii

A lucerna betegségei



Lucerna mozaik vírus – Alfalfa mosaic Alfamovirus

A beteg növény levelein mozaikos foltok, 
gyűrűk keletkeznek. Magas hőmérsékleten 
a tünetek maszkírozódnak. A levelek 
aprók, deformáltak, az egész növény 
törpenövésű. 

A vírus mechanikailag átvihető. A levéltetvek (Aphis fabae Scop. 
Acyrthosiphon pisum (Harr.), Myzus persicae Sulz.) a vírust nem 
perzisztens módon terjesztik. A fertőzött magban a vírus 10 évig megőrzi 
fertőzőképességét.

Védekezés: egészséges magot kell vetni, 2-3 éves lucernáról fogjunk magot. 
Magfogásra kijelölt táblákon indokolt a levéltetvek elleni védekezés és az 
aranka fajok irtása. A térbeli izolációt az AMV-re fogékony kultúráktól 
(burgonya, borsó, paprika, paradicsom) be kell tartani. 



Lucerna virágelzöldülése – Clover dwarf Phytoplasma

A fertőzött növények virágzata elveszti jellemző színét, elzöldül, 
ellevelesedik. A beteg töveken kóros hajtásképződés figyelhető meg

Terjedés: a kórokozó átvitelében a 
kabócák játszanak jelentős szerepet. 
A betegség akkor lép fel nagyobb 
mértékben, ha a kórokozót terjesztő 
vektorok felszaporodásához a 
környezeti feltételek alkalmasak. A 
fitoplazma aranka (Cuscuta) fajokkal 
is terjed.

Védekezés: a kabóca vektorok irtása.



Lucerna fenésedés – Colletotrichum trifolii

A leveleken világosbarna, kifakuló, barna szegélyű 
foltok képződnek. A beteg levelek elfonnyadnak, 
elszáradnak. Súlyosabb a kártétel, ha a gomba a 
levélnyelet, szárat, szártövet, vagy a gyökérnyakat 
fertőzi meg. A foltok itt 0,5–2 cm hosszúak, 
megnyúltak, a szövetekbe süppednek. A folt felett a 
szár elhal, a folt helyén könnyen eltörik.

Erős fertőzésnél a tábla olyan, mintha 
leperzselték volna.



Biológia, járványtan: a kórokozó növényi 
maradványokban, vagy a fertőzött szárban, 
szártőben áttelel. A cséplés során a konídiumok a 
magra is rátapadhatnak, így külső magfertőzés is 
létrejöhet. Járványok kialakulására esős, hűvös –
20 °C körüli – időjárás mellett kell számítani.

Védekezés: egészséges, tisztított 
vetőmagot vessünk. Magcsávázásra kaptán 
és mankoceb hatóanyagú készítmények 
használhatók. 
A művelőeszközöket a 
növénymaradványoktól
alaposan tisztítsuk meg.
A fajták ellenállóképessége különböző.

Lucerna fenésedés – Colletotrichum trifolii



Ibolyaszínű gyökérpenész –
Rhizoctonia crocorum

A gomba a gyökérrendszert támadja meg. A 
beteg növény föld feletti része sárgul, barnul, 
végül elhal. A betegség folyamatosan növekvő 
foltokban jelentkezik a táblán. Nedves talajban a 
gyökerek elrothadnak, száraz körülmények között 
elkorhadnak.

Biológia, járványtan: a betegség általában a 
második kaszálás idején jelenik meg. A 
micélium növekedéséhez 25 °C hőmérséklet 
és magas talajnedvesség optimális. 

Védekezés: talajmeszezés.Telepítéskor kerüljük a mélyfekvésű, vizes 
területeket. A vetésforgóba olyan növényeket kel illeszteni, melyek a 
gombával szemben nem fogékonyak (gabonafélék).



A második kaszálás után fellépő betegségek

Baktériumos hervadás – Clavibacter michiganensis
subsp. insidiosum (Karan tén)

Peronoszpóra – Peronospora trifoliorum
f. sp. medicaginis-sativae

Sztemfiliumos barnafoltosság – Pleospora tarda
Levélragya – Pseudopeziza trifolii 

f. sp. medicaginis-sativae
Sárga levélfoltosság – Leptotrochila medicaginis
Ibolyaszínű gyökérpenész – Helicobasidium brebissonii
Rozsda – Uromyces striatus
Fómás szár- és levélfoltosság –

Phoma medicaginis var. macrospora
Fertőző hervadás – Fusarium oxysporum f. sp. medicaginis

Verticillium albo-atrum



Lucerna baktériumos hervadása – Corynebacterium insidiosum

A növények sárgászöld színűek, alacsonyak, a levelek foltosak, sodródnak.
A tünetek a kaszálást követő növedékekben kifejezettebbek. A főgyökér 
keresztmetszetében az edénynyalábok sárgásbarna elszíneződése látható. 
A növények nyár végére részben, vagy teljesen elhervadnak.

Védekezés: a karantén 
szabályokat be kell tartani. 
Egészséges vetőmagot 
vessünk. Nedves állományt 
ne kaszáljunk.

Biológia és járványtan: fertőzött növényi 
részekben fennmarad és a magban marad 
fenn, de az esővíz, a talaj fauna 
(elsősorban fonálférgek), a kaszáló és 
szállító gépek is terjesztik. A baktérium 
hőmérsékleti optimuma 23 °C.
a baktérium a talajban, 



Sztemfíliumos levélfolosság – Stemphylium sarcineforme
A levélfoltok oválisak, barnák 
világos szegéllyel, a levél 
szövetébe besüppednek. A S. 
sarciniforme foltjai zónázottak. A 
levelek sárgulnak lehullanak. A 
száron a foltok feketék. A S. 
botryosum foltjai sárgásbarnák 
sötét foltszegéllyel.

Biológia, járványtan: a gomba elszáradt növényi részekben telel át. 
Járványszerű fellépésére meleg, nedves időben lehet számítani. A gomba 
vetőmaggal terjed.

Védekezés: korai kaszálással a lombveszteség csökkenthető. 
Csávázással a korai fertőzés kivédhető.



Lucerna pszeudopezizás levélragya –
Pseudopeziza medicaginis

Apró, kerek, barna, vagy fekete foltok 
jelennek meg a levélkéken. A foltok nem 
növekednek, de közöttük a levélszövet 
sárgul, a levelek lehullanak. A levélnyél és 
szár foltjai megnyúltak, barnák.

Biológia, járványtan: a gomba a talajra hullott levelekben, 
levélmaradványokban telel át. Hőmérsékleti optimuma 20 °C. Forró nyári 
napokon a betegség visszaszorul, majd ősszel újra felerősödik.

Védekezés: korai kaszálás. Magtermesztés esetén 
kémiai védekezés. Az első kezelést 10–15 cm–es 
növénymagasságnál kell elvégezni, majd szükség 
estén meg kell ismételni. 



Lucernarozsda – Uromyces striatus

A lucerna levelén apró, vörösesbarna 
uredotelepek képződnek. A száron és 
levélnyélen a telepek kissé megnyúltak. 
Később feketeszínű teleuto telepek 
fejlődnek. A fertőzött levelek 
leszáradnak. A lucerna tápértéke 
csökken. 

Biológiai, járványtan: a gomba köztesgazdája a farkaskutyatej, melynek
rizómájában a gomba formájában áttelel. Csapadékos, párás, mérsékelten 
meleg időjárás kedvez a fertőzés kialakulásának.

Védekezés: korai kaszálás. Ellenálló fajtát vessünk. A tábláról és környékéről 
irtsuk ki a farkas kutyatejet.



Lucerna fertőző hervadása – Fusarium oxysporum f. sp.  
medicaginis,

Vertcillium albo-atrum

A levelek lankadnak, sárgulnak, vörösödnek, végül 
elszáradnak. A szár elszárad. A gyökerek elkorhadnak, a 
talajból könnyen kihúzhatók. Keresztmetszetben a gyökér 
edénynyalábgyűrűje barna. 

Biológia, járványtan: a kórokozók a talajban 
évekig életképesek maradnak. A fertőzés 
leggyakrabban a gyökérnyaki részen,
vagy a gyökéren jön létre, de kialakulhat a föld feletti
szárrészeken is. A V. albo–atrum vetőmaggal külső

és belső fertőzés formájában terjed.

Védekezés: egészséges vetőmag 
használata. 4-5 éves vetésváltás, 
harmonikus tápanyagellátás, 
időben végzett kaszálás.



Nagyaranka – Cuscuta campestris



A lucerna állati károsítói
• A gyökér kártevői: pajorok, drótférgek (lásd a kalászosoknál) 

csipkézőbarkók lárvái, vincellérbogár kukacai 

• A csíranövények károsítói: hamvas vincellérbogár, kis 
csipkézőbarkók, lucernaormányos, sároshátú bogár, feketebarkó

• A levélzet kártevői: csipkézőbarkók, lucernaormányos, feketebarkó, 
hamvas vincellérb., lucernabogár, lucernaböde, lombszinten károsító 
bagolylepke lárvák, muszkamoly hernyója, lucernaaraszoló lepke 
lárvái, lucernapoloska, mezei poloskák,  lucerna levéltetű (lásd a 
borsónál)

• Virág- termés kártevői: lucerna-bimbógubacsszúnyog, lucerna 
magormányos, lucerna- és mezei poloskák, lucerna-magdarázs



Hamvas vincellérbogár
Otiorrhynchus ligustici



•  rágó szájszerv
•  károsít: imágó:a csíranövényt és a

leveleket karéjozva rágja + lárva:
gyökereken spirálisan lefutó mély 
berágás, gyengén fejlődik a növény

•  kétéves fejlődésű
•  telel: 1. évben: L3-5, 2. évben: 

imágó talajban,
tavasszal csoportosan, gyalogosan 
keresi a tápnövényt, 2 hét érési 
táplálkozás, szűznemzés,

•  peterakás: talajba májusban
•  7 lárvastádium, szabadbáb
•  kedvez a párás, meleg tavasz

(ápr.- május) középkötött talajok
•  Előrejelzés: területi kvadrát mód, 

tavasszal, veszélyes: 1-2 db/m2
•   védekezés: táblák izolációja,

•nincs engedélyezett h. a.

Hamvas vincellérbogár – Otiorrhynchus ligustici



Lucernacsipkéző bogár – Sitona humerális



rágó szájszerv
károsít: imágó:a sziklevelet lerágja  a 
növény nem kel ki, idős leveleken U 
alakú karéjos rágásnyom: csipkéző 
rágás+ lárva, gyökereken rágások, a 
gyengén fejlett növények sárgulnak
1 nemzedékes
telel: imágó,növ. mar.-ban, 
márciusban  felkeresi a tápnövényt
peterakás: gyökérközeli talajba
4 lárvastádium, szabadbáb
Kedvez a száraz, meleg tavasz (ápr.-
május) laza talajok
Előrejelzés: területi kvadrát mód, 
tavasszal áttelelt imágókból

veszélyes: 3-4 db/m2
Vegetációban hálózással

veszélyes: 10 db/ 10csapás
védekezés:korai kaszálás, megfelelő 

tápanyagellátás
Nincs engedélyezett hatóanyag

Lucernacsipkéző bogár – Sitona humerális



Lucernaböde-
Subcoccinella vigintiquatourpunctata



Lucernaböde – Subcoccinella vigintiquatorpunctata
rágó szájszerv
károsít: imágó+ lárva: az összes zöld 
részre kiterjedő hámozás, alsó 
epidermisz visszamarad, állomány 
foltokban kifakul
1 nemzedékes
telel: imágó tarlómaradványban, 
10oC felett  felkeresi a tápnövényt,
peterakás:levelek fonákára május 
közepén
4 lárvastádium, szabadbáb
Kedvez a száraz, meleg tavasz 
Előrejelzés: területi kvadrát mód, 
tavasszal áttelelt imágókból

veszélyes: 12 db/m2
Vegetációban hálózással

veszélyes: 12 db/ 10csapás
Madarak gyérítik: 
fácán,fogoly,emlősök
védekezés:ugyanaz, mint a 

lucernabogár ellen



Lucernabogár
színaberrációk

lárva

Phytodecta fornicata



Lucernabogár – Phytodecta fornicata

rágó szájszerv
károsít: imágó: a leveleket, bimbókat 
hajtásvégeket és virágokat karéjozza 
szabálytalanul + lárva: leveleken 
széltől kiinduló hosszúkás rágásnyom
1 nemzedékes
telel: imágó talajban, április elején  
felkeresi a tápnövényt
peterakás: alsó levelekre május elején
4 lárvastádium, szabadbáb
Kedvez a párás, meleg tavasz  
mezőségi talaj
Előrejelzés: területi kvadrát mód, 
tavasszal áttelelt imágókból

veszélyes: 5 db/m2

Vegetációban hálózással
veszélyes: 10 db/ 10csapás

Madarak gyérítik: fácán,fogoly,emlősök
védekezés: korai kaszálás, táblák 

elszigetelése, 



Lucernaormányos – Hypera postica

pete lárva

báb
imágó

kárképek



rágó szájszerv
károsít: imágó: a levelet, rügyet rágja 
szabálytalanul, + lárva levelek 
hámozgatása és hosszanti átrágása miatt 
a növényállomány kifakul 
1 nemzedékes
telel: imágó,növ. mar.-ban, 
márciusban  felkeresi a tápnövényt
peterakás: szárba, 
fiatal lárva rejtetten károsít a rügyekben
4 lárvastádium, szabadbáb
Kedvez a párás, meleg tavasz, sűrű 
növényállomány
Fürkészdarazsak, fogoly, fácán gyéríti őket
Előrejelzés: területi kvadrát mód, tavasszal 
áttelelt imágókból

veszélyes: 2-3 db/m2
Vegetációban hálózással

veszélyes: 4 imágó / 10csapás
védekezés: mint a lucernabogárnál

Lucernaormányos –Hypera postica



Lucernapoloska – Adelphocoris lineolatus



Lucernapoloska – Adelphocoris lineolatus
• szúró-szívó szájszerv
• károsít: imágó+ lárva: a fiatal 

vegetetív részeket 
szívogatják, a hajtás elhal, 
virág lehullik, a szúrt hüvely 
léha magot terem, mag 
összetöpped

• 3 nemzedékes, összefolynak
• telel: pete szártőben
• kelés, előjövetel május elején
• Imágó: május végén 

peterakás: szárba tojócsővel
• 5 lárvastádium, báb nincs
• Meleg,száraz idő kedvező
• Előrej.: hálózás, veszélyes: 

2-3 poloska/ 10 csapás 
peteparazita fürkészek 
gyérítik őket,

• védekezés: gyakori kaszálás
magfogó táblák 
elszigetelése, alacsony tarló 
hagyása

kémiai nem engedélyezett



•  rágó szájszerv
•  károsít: imágó: szitaszerű levél-

lyuggatás, rügyet, virágot rágja,
virághullás + lárva :magvakat rágja, 
csigák kényszerérése 

• 1 nemzedékes
• telel: imágó talajban, 12oC felett jön elő, 

hosszú érési táplálkozás: máj-aug.-ig 
jelen van a lucernán

• peterakás: csak a fiatal zöld hüvelybe,
fiatal L a magokat rágja a csigában

•  kedvez: a  meleg idő, ritka 
növényállomány, laza talaj 

• fürkész-fajok, fátyolkalárvák, 
hangyák gyérítik őket

• előrejelzés:
Vegetációban hálózással
veszélyes: 4 imágó / 10csapás

•védekezés: csalogatósávok hagyása, 
ott hálózás, inszekticidekkel szemben az 
imágó ellenálló, virágzáskor méhkímélő 
tech., később mint a luc. bogárnál

Lucerna-magormányos – Tychius flavus



Lucernabimbó-gubacsszúnyog – Contarinia medicaginis
és lárvái az elgubacsosodott bimbóban



Lucernabimbó-gubacsszúnyog – Contarinia medicaginis

szívó szájszerv
•  károsít: a lárva: a bimbókat rágja,
az hagyma alakú gubaccsá torzul,
majd lehull

• 3-4 nemzedékes
• telel: lárva talajban, bábbölcső   
májusban, 15oC felett jön elő az imágó, 
• peterakás: zöld bimbók csészelevelei

közé 2-5-sével,
• L fejlődésével képződik a gubacs,  
később lehullik a lárvákkal együtt

•  kedvez: a  meleg párás idő, 
sűrű növényállomány  

• előrejelzés: tavaszi csapadékösszeg 
alapján, szignalizáció: hímek 
megjelenésének figyelése,
utánuk 1-2 héttel a nőstények 
•védekezés: helyes termőterület (déli 
lejtő) kiválasztása, korai kaszálás, 
inszekticidek nincsenek engedélyezve



• károsít: lárva :  a mag teljes 
belsejét elfogyasztja. Imágó is
kártevő: a távozásakor a 
maghéjon, majd a hüvely falán 
kerek lyukat rág, a károsított mag 
kívülről fénytelen, foltos

• 3 nemzedékes, melyek  
összefolynak

• telel: kif. lárva a kipergett 
magokban

• május elején jön elő az imágó
• Peterakás: fiatal csigák magjaiba
• Az egész egyedfejlődés a magban 

zajlik
• Előrejelzés:hálózással:veszélyes: 

5-6 egyed/ 10csapás
a 3. növedéken van a legnagyobb 
egyedszám, 
kedvez a száraz, meleg nyárvég

• Agrotechnikai védelem fontos: 
magtermő táblák izolálása, 
kaszálás nélküli csalogatósávok 
hagyása, gondos betakarítás és 
magtisztítás

• Kémiai védelem: magok gázos 
kezelése:Al-foszfid ha.

Lucerna-magdarázs – Bruchophagus roddi



A lucerna gyomnövényzete és 
integrált gyomszabályozása I.

Gyomnövényzete

 Újtelepítésben: vadrepce, repcsényretek, héla zab, ürömlevelű 
parlagfű, disznóparéj, libatop-félék, keserűfű-félék, selyemmályva, 
napraforgó árvakelés, közönséges kakaslábfű, termesztett köles, 
fenyércirok, mezei acat, apró szulák

 Álló lucerna (első év utáni őszén)
T1 : tyúkhúr, bársonyos árvacsalán, veronika-félék

 Álló lucerna (második év után) pongyola pitypang, vasfű, nagy 
útifű, lósóska spp., élősködő aranka fajok



A lucerna gyomnövényzete és 
integrált gyomszabályozása II.

Integrált gyomszabályozás módszerei
 Agrotechnikai

• jó minőségű vetőágy
• optimális állománysűrűség
• arankamentes tábla

 Mechanikai
• korai kaszálás (telepítés után a T3-s gyomfajok ellen)

 Vegyszeres
• presowing (benefin) 
• posztemergensen általánosan (imazamox)
• posztemergensen, egyszikű gyomok ellen (quizalofop-p-etil, fluaziflop-p-butil) 
• Aranka fajok ellen (pendimetalin, glifozát-izopropilaminsó)
• nyugalmi állapotban (tifenszulfuron-metil,pendimetalin, linuron, metribuzin)
• deszikkálás (glufozinát-ammonium, diquat-dibromid)



Capsella bursa-pastoris állomány tavasszal



Taraxacum officinale
betelepedése idős lucernában



A szója betegségei



Keléstől virágzásig fellépő betegségek

Szójamozaik – Soybean mosaic potyvirus 
Szögletes levélfoltosság – Pseudomonas savastanoi

pv. glycinea
Peronoszpóra – Peronospora manshurica



Szójamozaik –
Soybean mosaic virus

A fertőzött magvakból kelő növények sziklevelein barnás fekete 
tarkázottság alakul ki. A növények satnyák, levéllemezeik ráncosak és 
hólyagosodnak. A levéllemez eltorzul, gyakori tünet a kanalasodás, aminek 
következménye a bőrszerű tapintás és a megvastagodás. 



A hüvelyek görbülnek, csavarodnak, 
szőrözöttségük többnyire hiányos. A 
fertőzött magvak foltosak.

A vírus mechanikailag, 
maggal és levéltetvekkel 
nem-perzisztens módon 
terjed.

Védekezés: ellenálló fajták termesztése. Egészséges vetőmag 
használata. Levéltetű vektorok irtása



Szója szögletes levélfoltossága - Pseudomonas syringae 
pv. glycinae

A leveleken sárga, majd 
megbarnuló foltok jelennek 
meg, melyeket sárga udvar 
vesz körül. A foltok 
összeolvadnak.

A hüvely és benne a magok is 
fertőződnek. A beteg magból kelő 
növény elpusztul.



A baktérium a fertőzött 
növénymaradványokban és a 
magban telel. A fertőzéshez hűvös, 
csapadékos, szeles időjárás 
kedvező.

Védekezés: a fertőzött növényi részek leszántása. Egészséges 
vetőmag használata. Ellenálló fajták termesztése.

Szója szögletes levélfoltossága - Pseudomonas syringae 
pv. glycinae



Szójaperonoszpora - Peronospora manshurica

A kórokozóval fertőzött növények 
leveleinek szintén 3-8 mm átmérőjű 
sárga foltok látszanak, a fonáki oldalon 
pedig barnás, ibolyaszínű penészgyep 
található. A fertőzés előrehaladtával a 
foltok összefolynak. A hüvelyfertőzés 
esetén a gomba fehér micéliumai a 
magvak felületén megtalálhatók. A
kórokozó maggal terjed.

A betegség csapadékos, hűvös nyarakon lép fel járványszerűen.

Védekezés: vetésváltás, egészséges vetőmag használata, csávázás, 
állománykezelés.



Virágzás után fellépő betegségek Hólyagos levélf  

Hólyagos levélfoltosság –
Xantomonas axonopodis pv.
glycines

Fitoftórás gyökér- és szárrothadás –
Phytophtora megasperma

Diaportés hüvely- és szárfoltosság –
Diaporthe phaseolorum var. sojae;
Diaporthe phaseolorum var. caulivora

Fehérpenészes szárrothadás – Sclerotinia sclerotiorum
Fuzariózis – Nectria haematococca;

Fusarium oxysporum f.sp. tracheiphilum
Fekete szár- és gyökérrothadás –

Macrophomina phaseolina



Hólyagos levélfoltosság – Xantomonas campestris pv. glycines

A leveleken megjelenő foltok 
kezdetben aprók, vöröses-
barnák. A foltok később 
összefolyhatnak, nagy 
levélfelületek halnak el, a levél 
elrongyolódik. A hüvely is 
fertőződhet.

A foltok fonákán barna hólyagok 
képződnek.

A betegség meleg, csapadékos időben járványos méreteket ölthet.

Védekezés: egészséges vetőmag használata. A fertőzött 
növényi részek leszántása.  Vetésváltás.



Fitoftórás gyökér- és szárrothadás – Phytophtora megasperma

Az elvetett magok rothadnak, a csíranövény 
pusztul.  A fertőzött szár alsó része és a gyökerek 
barnulnak, feketednek.

A gomba a fertőzött részekben oospórákkal telel. 
Alacsony hőmérsékleten rajzóspórákkal, magas 
hőmérsékleten konídiumokkal fertőz.

Védekezés: 
jó vízgazdálkodású 
területek választása. 
Ellenálló fajták 
termesztése.



Szója diaportés foltossága – Diaporthe phaseolorum var. sojae
D. phaseolorum var. caulivora

A sziklevelek foltosak. A száron és a hüvelyen apró, fekete piknídiumok 
láthatók. A fertőzött magvak ráncosak.

A gombák a fertőzött 
növénymaradványokban 
és a magban telelnek át.
A var. sojae hőoptimuma 
30 °C, a var. caulivora-é 
21 °C.

Védekezés: fertőzött növénymaradványok 
leszántása, vetésváltás, egészséges vetőmag 
használata.



Fehérpenészes szárrothadás – Sclerotinia sclerotiorum

A csíranövény a talajban elpusztul. A kifejlett 
növény lankad hervad. A fertőzött részeken fehér 
penészbevonat és nagy, fekete szkleróciumok 
jelennek meg.

Biológia, járványtan: a 
gomba szkleróciumokkal 
telel. Csapadékos időben, 
sűrű állományba, túlzott N-
trágyázás mellett fertőz.

Védekezés: vetésváltás, 
megfelelő vetésszerkezet, 
harmonikus tápanyagellátás.



Hamuszürke szárkorhadás – Macrophomina phaseolina

A csíranövény elpusztul. A 
kifejlett növény hervad. A 
száralap és a gyökerek 
szürkék, rajtuk rengeteg 
apró szklerócium van.

Biológia, járványtan: a gomba a fertőzött növénymaradványokban, a 
talajban és a magban telelhet át. A fertőzés aszályos, meleg időben 
járványos.

Védekezés: vetésváltás, egészséges
vetőmag, jó vízgazdálkodás
biztosítása.



Szójafuzáriózis – Fosarium oxysporum f. solani

A sziklevelek foltosak. A 
növény lankad, hervad, 
elpusztul. A levelek 
sárgulnak, foltosak. Az 
edénynyalábok barnák.

A gomba a talajban és a 
magban marad fenn. A 
csírafertőzéshez hűvös, 
csapadékos, a 
tőfertőzéshez meleg, 
száraz idő kedvez.

Védekezés: egészséges vetőmag, jó 
agrotechnika, öntözés virágzás idején.



A szója állati károsítói
• A gyökér kártevői: pajorok, drótférgek (lásd kalászosok), 

csipkézőbarkók lárvái,  hamvas vincellérbogár lárvák, borsó 
fonálféreg

•
• A csíranövények károsítói: szár-fonálféreg, sároshátú bogár,

fekete tücsök, feketebarkó, kukoricabarkó, (lásd kukorica) 
hegyesfarúbarkó, csipkézőbogarak, fácán, ürge 

• A levélzet kártevői: szár-fonálféreg, borsó-levéltetű, fekete bükköny 
l.t.,  lombszinten károsító gamma bagolylepke lárvák, 
muszkamoly,bogáncslepke hernyói, mezei poloskák, közönséges 
takácsatka

• Virág- termés kártevői: mezei poloskák, akácmoly (lásd borsó),
takácsatkák, bagolylepke lárvák: (somkóró, gamma, káposzta), 
ürge, hörcsög, galambok, mezei pocok



Gamma bagolylepke – Autographa gamma

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

karéjos rágás a levélen, esetenként 
tarrágás is, rügy, termés rágása

• Vándorlepke, balkánon telel, onnan 
repül be május elején

• telel:kif. L 5 növénymaradványban
• ugyanitt báb (fedett) 
• 2 nemz. 1: május, 2: júliusban rajzik
• peterakás: alsó levélre
• Lárvák fénykedvelők 
• Párás meleg (25oC), napfény, sűrű áll.

sok virágzó gyom kedvez
• Előrejelzés 

szexferomoncs.+növényvizsgálat 2-3 
db/m2 veszélyes

• Védekezés: gyomirtás  jó agrotech. 
tarlóhántás öntözés

• L1 ellen: lambda cihalotrin, 
etopfenprox

• Trichogamma evanescens petefürkész 
és a Bac. Thür. biopreparátumokkal



lárva és bábbölcső

Muszkamoly – Margaritia sticticalis



Muszkamoly – Loxostege sticticalis

• Im. pödörnyelv nem kártevő
• károsít: lárva (hernyó) polifág, L1 

szövedék alatt, a fejlettek szabadon 
hámozgatnak, lyuggatnak, karéjoznak a 
leveleken, tarrágás is lehet

• Vándorlepke, de nálunk is telel
• telel:kif. L talajközeli gubóban
• ugyanitt báb (fedett) 
• 2-3 nemz. 1: május végén, 2: júliusban

rajzik, éjszaka repül és táplálkozik
• peterakás: alsó levélre
• Fiatal L szövedék alatt hámoz, idős lyuggat 
• Párás meleg (25oC), napfény, sűrű áll.

sok virágzó gyom kedvez: E vitamin forrás
• Előrejelzés szexferomoncs.+fénycsapda
• Természetes ellenségei: futóbogarak, 

petefürkészek, lárvaparazita
hártyásszárnyúak, rovarevő emlősök

• Védekezés: gyomirtás,  jó agrotech. 
tarlóhántás

• Kémiai a fiatal L ellen:vedlésgátlók,
kitinszintézisgátlók (csak gradációnál, ami 
20-25 évenként következik be



Bogáncslepke  lárvája
és bábja



Bogáncslepke – Cynthia cardui

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

levelet és hajtást,generatív részeket 
pókhálószerű szövedékbe szövi az 
alatt rág, karéjoz, tarrágás is lehet

• Vándorlepke, Észak-Afrikában telel, 
onnan repül be május elején

• telel: báb (gubó nélkül) 
növénymaradványban

• 2-3 nemz. összefolynak ápr.-szept.-
ig jelen van, a szóján a 2. 
nemzedék károsít

• peterakás:  levélre egyesével
• Párás meleg (25oC), napfény, sűrű áll.

sok virágzó gyom kedvez
• Előrejelzés: szignalizáció, 

hernyófészkek számolása, 
szexferomoncsapda

• Védekezés: mint a muszkamolynál



Közönséges takácsatka – Tetranychus urticae

• szúró-szívó szájszerv
• Imágó és lárva is károsít: a levél 

fonákán szövedék védelmében 
szívogatnak a levél sárgul bronz 
színű lesz, a párologtatása nő

• telel: megtermékenyített nőstény 
növénymaradványokon

• 10-15 nemzedék
• peterakás levélre elszórtan
• lárva (3 pár láb), protonimfa, 

deutonimfa, adult (kifejlett alak) 
• Száraz, meleg (25oC),  kedvez
• Előrejelzés: növényvizsgálat  

helyszínen nagyítóval, 
atkafuttatóval

• Védekezés: öntözés,
Kémiai: oxotin ha.



A szója gyomnövényzete és 
integrált gyomszabályozása I.

 Gyomnövényzete: ürömlevelű parlagfű, disznóparéj, libatop-félék, 
keserűfű-félék, selyemmályva, közönséges kakaslábfű, csattanó 
maszlag, kender, szerbtövis, fenyércirok, mezei acat

 Integrált gyomszabályozás módszerei:
• Agrotechnikai

 a vetőmag tisztaságra ügyelni (a selyemmályva, a kender, a csattanó 
maszlag bekerülhet a vetőmag közé)

 a táblakiválasztás során kerülni a napraforgó árvakeléses területeket
 megfelelő állománysűrűség segít a gyomok elleni küzdelemben
 fajtahabitus: a hosszabb tenyészidejű fajták gyomelnyomó képessége 

jobb
• Mechanikai

 Kultivátorozás fiatal korban jó hatású a szója gyomokkal való 
versenyképességére



A szója gyomnövényzete és 
integrált gyomszabályozása II.

• Vegyszeres gyomirtás
 Preemergensen alkalmazható herbicid hatóanyagok:

linuron,flumioxazin, s-metolaklór, metribuzin, klomazon, dimetenamid-p , 
pendimetalin

 Posztemergensen használható hatóanyagok: 
tifenszulfuron-metil, imazamox

 Posztemergensen egyszikű gyomfajok ellen:
propaquizafop, quizalofop-p-etil, quizalofop-p-tefuril, kletodim

 Deszikkálás: diquát-dibromid, glifozát-izopropilaminsó



Szójában gyakori gyomfajok



A virágzás előtt fellépő betegségek

Mozaik – Bean yellow mosaic potyvirus
Borsó enációs mozaik – Pea enation mosaic enamovirus
Borsó-levélsodródás – Pea leaf roll luteovirus
Maggal átvihető mozaik – Pea seed borne mosaic

potyvirus
Zsírfoltosság és hervadás – Pseudomonas syringae 

pv. pisi
Peronoszpóra – Peronospora viciae f. sp. pisi

A borsó betegségei



Borsómozaik – Pea mosaic virus
A leveleken élénksárga mozaik és levélér 
kivilágosodás alakul ki. A levelek deformálódhatnak. 
A tünetek alacsony hőmérsékleten kevésbé 
kifejezettek, vagy eltűnnek. A termésveszteség 
elérheti az 50%-ot.

A vírus mechanikailag könnyen átvihető, 
levéltetvekkel nem-perzisztens módon terjed. 
Leghatékonyabb vektorai az Acyrthosiphon 
pisum és az Aphis craccivora. 

Védekezés: ellenálló fajták termesztése. A borsót a vír us
gazdanövényeitől, elsősorban a vörösherétől távol célszerű termeszteni. 
A levéltetű vektorok és a vírus gazdanövényeinek irtása.



Borsó enációs mozaik - Pea enation mosaic Enamovirus
Korai fertőzés növény-deformációt, 
illetve pusztulást okozhat. Későbbi 
fertőzés hatására a növények 
visszamaradnak a növekedésben. A 
leveleken klorotikus „ablakok” 
képződnek. A levélkék fonákán 
enációk képződnek.

Terjedés: a kórokozó mechanikailag átvihető. 
Levéltetvekkel perzisztens módon terjed.

Védekezés: lucerna- és heretáblák közelébe ne vessünk 
borsót. A vektorok és az évelő gyom gazdanövények 
irtásával a fertőzés mértéke mérsékelhető. Toleráns vagy 
rezisztens fajtákat termesszünk.



A fiatalon fertőződött növények erősen 
satnyulnak, néha a virágzás előtt 
elhalnak. Későbbi fertőzés hatására a 
felső levelek, vagy az egész növény 
sárgul, törpül. A levelek sodródnak, 
mereven felfelé állnak, a növények az 
egészségeseknél alacsonyabbak. Egyes 
fajtáknál a hajtáscsúcs elhal.

Terjedés: a vírus mechanikailag nem 
vihető át. Levéltetvekkel perzisztens 
módon terjed. 

Védekezés: ellenálló fajtákat termesszünk. A levéltetű vektorok  irtása.

Borsó levélsodró vírus – Pea leafroll virus



A növények törpenövést mutatnak. A levelek lefelé sodródnak, rajtuk enyhe 
mozaikos tünetek alakulhatnak ki. Néhány fajtánál a fertőzés hatására nem 
képződik termés, vagy deformálódott hüvelyek, felrepedt maghéjú magvak 
fejlődnek.

Terjedés: a vírus 
mechanikailag átvihető, 
levéltetvekkel –
Acyrthosiphon pisum, Myzus
persicae - nem perzisztens 
módon terjed. A magátvitel 
mértéke gyakran eléri a 
100%-ot.

Védekezés: egészséges, vírusmentes szaporítóanyagot használjunk. A 
Ellenálló fajtákat termesszünk. A nem-perzisztens vírus terjedését a 
levéltetű vektorok irtásával mérsékelhetjük.

Borsó maggal terjedő mozaik – Pea seed-borne moaic virus



Baktériumos zsírfoltosság és hervadás - Pseudomonas syringae 
pv. pisi

A levelek fonákán a foltok vizenyősek (zsírfolt), a színén sötétzöld, vagy barnás 
árnyalatúak. Később a fertőzött szövetek elhalnak. A kórokozó fertőzi a hüvelyt,
behatol a magvakba, melyeken általában a köldök közelében vizenyős, 
kerekded foltokat okoz. A fiatalon fertőzött növények elhalnak.

Biológia, járványtan: a
kórokozó fennmaradhat a 
fertőzött 
növénymaradványokban.



A fertőzéshez meleg, csapadékos időjárás szükséges.

Védekezés: ne válasszunk nedves mély fekvésű területeket borsó 
termesztésére. Egészséges vetőmagot használjunk. A fertőzött 
növénymaradványokat semmisítsük meg. Tartsuk be a 3-4 éves 
vetésváltást. Állománykezelésre réztartalmú készítmények 
használhatók.

Az elsődleges 
fertőzési forrás a 
vetőmag.

Baktériumos zsírfoltosság és hervadás - Pseudomonas syringae 
pv. pisi



Peronoszpóra - Peronospora pisi

Primer fertőzés esetén a növény gyengén fejlett, alacsony, a levelek 
fonákán összefüggő, lilásszürke penészbevonat jelenik meg. A szekunder 
tünetek a levelek színén sárgászöld foltok, fonákán a gomba konídiumtartó 
tömege. A hüvelyeken világoszöld, majd barnuló foltok alakulnak ki. A 
hüvely belsejében penészbevonat látszik.



Biológia, járványtan: a gomba a maghéjban, a maghéj alatt, vagy a 
felszínen maradt fertőzött növényi maradványokban oospórával telel át. 
A fertőzéshez 90% feletti páratartalom, hűvös, csapadékos tavaszi 
időjárás szükséges.
Védekezés: a fertőzött növényi részeket szántsuk le. Csak egészséges, 
csávázott vetőmagot használjunk. Állománykezelés.



Virágzás után fellépő betegségek

Lisztharmat – Erysiphe pisi var. pisi
Rozsda – Uromyces pisi
Ragya – Ascochyta pisi; A. pinodes; A. pinodella



Lisztharmat –
Erysiphe pisi

A tenyészidőszak közepétől az alsó leveleken laza, 
lisztes bevonat alakul ki. A levelek kékes színűek 
lesznek. A fertőzés a szárra és a hüvelyre is kiterjed. 
Az erősen fertőzött részek elszáradnak.

Biológia, járványtan: a gomba fertőzött növényi részeken telel át. Az 
aszkospórák kiszóródásához tartósan meleg, párás időjárás 
szükséges. A gomba maggal terjed.
Védekezés: korai vetés. A tarlómaradványokat szántsuk le. Kémiai 
védekezésre a zöldborsó termesztésbe nincs szükség. Rezisztens 
borsó fajták is rendelkezésre állnak.



Borsó rozsda - Uromyces pisi
A leveleken apró, világoszöld foltokon alakulnak ki a jellegzetes 
vörösesbarna uredotelepek. Hasonló tünetek alakulhatnak ki a száron és a 
hüvelyen is. A tenyészidőszak vége felé jelennek meg a fekete 
teleutotelepek.

Biológia, járványtan: a kórokozó heteroecikus, teljes fejlődésmenetű faj, 
köztesgazdái a kutyatejfélék. Az Euphorbia fajok rizómájában a gomba 
micéliuma több évig életképes marad.

Védekezés: a borsó tábla körül a kutyatejféléket irtani kell, vagy le kell 
kaszálni. A fertőzött növénymaradványokat mélyen szántsuk le. Állomány 
permetezés.



Borsóragya - Aschchyta pisi, A. pinodes, A. pinodella
Az erősen fertőzött magból nem fejlődik növény, mert a csírázó mag 
elrothad. A levélen kialakuló foltok kerekdedek, 6-8 mm átmérőjűek. A 
levélnyélen és a száron a foltok besüppedők, megnyúlt oválisak. A 
három kórokozó a hüvelyen eltérő megjelenésű foltokat okoz.

Az A. pisi csak a föld feletti részeket 
fertőzi, míg a másik két gomba 
csírapusztulást, gyökér- és szártő 
rothadást is okoz.



Védekezés: a növénymaradványokat mélyen le kell forgatni. 4 éves
vetésforgó. Lehetőleg száraz éghajlatú területen történjen a vetőmag 
előállítás. Csak egészséges magot vessünk. A vetőmagot csávázzuk. 
Az állománypermetezést a kelést követően és a hüvelykötés után kell 
elvégezni. A borsófajták ellenállóképessége eltérő.

Biológia, járványtan: a gombák a 
fertőzött növényi maradványokban 
áttelelnek. A primer fertőzések forrása 
a vetőmag, melyben a kórokozó 5-6 
évig megőrzi fertőzőképességét. A 
fertőzések létrejöttéhez 22-24 °C 
hőmérséklet és csapadékos, párás 
időjárás kedvez.



Fuzáriumos hervadás, vagy János-napi betegség –
Fusarium oxysporum, f.sp. pisi 

Nyár elején – János nap körül- a táblán foltokban gyorsan sárgulnak, 
hervadnak, elhalnak a növények. A szártő barnul, keresztmetszetben az 
edénynyalábok barnák.
Biológia, járványtan: a legfontosabb fertőzési forrás a talaj. A gomba 
melegigényes, a fertőzésekre 20 °C feletti talajhőmérsékletnél kell 
számítani. Hőoptimuma 28 °C.
Védekezés: legfontosabb a vetésváltás betartása. Egészséges vetőmagot 
használjunk. A fajták ellenállósága elérő, de új engedélyt csak 
fuzáriumrerisztens nemesítési anyagok kaphatnak.



A borsó állati károsítói

• A gyökér kártevői: pajorok, drótférgek, csipkézőbarkók 
lárvái, borsó fonálféreg

• A csíranövények kártevői: fekete tücsök, meztelen 
csiga, fekete barkó, csipkézőbogarak (lásd lucerna) 
fácán, ürge

• A levélzet kártevői:  borsó-levéltetű, fekete bükköny és 
a zöld őszibarack l.t., borsótripsz,  lombszinten károsító 
bagolylepke lárvák gamma (lásd szója), borsóormányos, 
közönséges takácsatka

• Virág- termés kártevői: borsózsizsik, borsótripsz,  
levéltetvek, akácmoly, takácsatkák, bagolylepke lárvák: 
(borsó, gamma, káposzta),borsómoly,  ürge, hörcsög, 
galambok, mezei pocok



Borsó- (lucerna) levéltetű - Acyrtisiphon pisum



szúró-szívó szájszerv
károsít: lárva + imágó
A hajtásvég sárgul, levelek torzulnak, 
zsugorodnak, + mézharmat bevonat 
rajta korompenész, virághullás ,
gyenge magképződés
5-10 nemzedék
telel: pete a pillangósok szártövén 
nem tápnövénycserés
szűznemzés + ivaros szap. Váltakozik
Kedvez a korai kitavaszodás, párás 
(75%),  meleg (18-22oC) idő
Előrej.:sárgatállal,
Pusztítják: katicabogár és lárvái, 
fátyolkák- zengő és lebegőlegyek lárvái
Védelem: korai kaszálás,
Kémiai védelem: betelepedéskor: 
gamma-cihalotrin, lambda-cihalotrin, 
alfametrin, eszfenvalerát h.a.

Borsó levéltetű – Acyrtisiphon pisum



Borsótripsz – Kakothrips pisivorus
•  szúró-szívó szájszerv
•  károsít: lárva + imágó
A hajtást, bimbókat, hüvelyeket 
szívogatják azok torzulnak, 
virágelhalás, károsítás helyén
ezüstös színű érdes bevonat 
• 1 nemzedékes
• telel: L2 a borsótábla talajában, 
prenimfa, nimfa stádium után a 
kif. imágó a virágzáskor jön elő

• Peterakás: a portok szövetébe v. a   
fiatal hajtásokba tojócsővel

• Kedvez a zárt, párás növényállomány
• Előrej.: virágzáskor hálózás,  virágok
kopogtatása fehér lap felett, futtatás

• Védelem: korai kaszálás,
•  Kémiai védelem: virágzás előtt, v.

után: deltametrin h.a.



kártétele szóján

Akácmoly
Etiella zinkenella

báb

lárva



Akácmoly – Etiella zinckenella

• Im. pödörnyelv nem kártevő
• károsít: lárva: kárkép a hüvely 

belsejében látható: a fejlődő 
szemeket rágja, azokon rágcsálék és 
ürüléknyomok szövedékkel átszőve

• telel: kifejlett L5  talajban sekélyen
• ugyanitt báb (fedett) 
• 2 nemz. 1: májusban a borsón fejl. ki 

2: augusztusban szóján és akácon
• peterakás: csészelevelekre
• egymást követő párás meleg években 

kár
• előrejelzés szexferomon- és 

fénycsapda
• Védekezés: talajmunka, 

veszteségmentes betakarítás az 
áttelelőket irtja

• Kémiai:L1 ellen mielőtt berág a 
hüvelybe



rágó szájszerv
károsít: imágó: a virágot  rágja nem 
jelentős + lárva: a mag belsejét kirágja, 
1 db lárva/mag, csíraképtelen  lesz a mag, 
30%-os tömegveszteség
1 nemzedékes
telel: imágó borsószemben magtárban, 
vagy az avarban
virágzáskor rajzik,  felkeresi a tápnövényt
peterakás: a borsó hüvelyére kívülről
Kelő lárvák berágják magukat a magba ott
4 lárvastádium, szabadbáb, (ablakos mag)
elhagyas helyén kerek nyílás
Kedvez a párás, meleg tavasz 
Előrejelzés: virágzáskor hálózással, 
betakarítás után terményvizsgálat kell
védekezés: vetésváltás, a betakarított 

borsót 2 héten belül zsizsikteleníteni 
gázosítással: alumínium-foszfid, 
szénkéneg h.a.  élelm. várakozási idő 
betartása,
házi módszer: mélyhűtés -12oC alá

Borsózsizsik – Bruchus pisorum



Borsózsizsik

Ablakos szemek



A borsó gyomnövényzete és 
integrált gyomszabályozása I.

Gyomnövényzete: ragadós galaj, pipacs, nagy 
széltippan, kamillafélék, vadrepce, repcsényretek, libatop, 
disznóparéj, ürömlevelű parlagfű, közönséges kakaslábfű, 
napraforgó árvakelés

Integrált gyomszabályozás módszerei
• Agrotechnikai: egészséges vetőmag használata, kellő 

állománysűrűség

• Mechanikai: nincs megoldás a sűrű növényállomány miatt



A borsó gyomnövényzete és 
integrált gyomszabályozása II.

• Vegyszeres gyomirtás
 Presowing módon: benefin hatóanyaggal
 Pre/poszt módszerrel: glifozát-izopropilaminsó

 Preemergensen: linuron, s- metolaklór, propizoklór, pendimetalin, 
metribuzin, klomazon

 Korai posztemergensen: imazamox 

 Posztemergensen kétszikű gyomok ellen: MCPB

 Posztemergensen egyszikű gyomfajok ellen:
propaquizafop, quizalofop-p-etil, quizalofop-p-tefuril, kletodim

 Deszikkálás: diquát-dibromid



Vadrepce gyomállomány 
permetezési hiba miatt



Előadás ellenőrző kérdései

• Soroljon fel lucernában előforduló betegségeket!
• Ismertesse a borsó rozsda betegséget!
• Melyek a lucerna lombkártevői, milyen tüneteket 

okoznak?
• Sorolja fel a szója állati kártevőit!
• Ismertesse az aranka elleni védekezés módszereit 

lucernában!
• Mi jellemzi a gyomfajok betelepedési folyamatát idősödő 

lucernában?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe:
OLAJOS NÖVÉNYEK VÉDELME

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