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Csírakori és szikleveles állapottól fellépő
betegségek

Peronoszpóra – Plasmopara halstedii
Fehérpenészes szár- és tányérrothadás –

Sclerotinia sclerotiorum
Szürkepenészes szár- és tányérrothadás –

Botryotinia fuckeliana
Alternáriás levél- és szárfoltosság –

Alternaria helianthi; 
Alternaria helianthinficiens

A napraforgó betegségei



Napraforgó peronoszpóra – Plasmopara halstedii

A fertőzött csíranövény elpusztul, vagy a növény satnya marad. A 
levelek fonáki részén összefüggő, sűrű, fehér penészbevonat van. A 
növény nem fejleszt virágzatot, vagy apró, üres tányérok képződnek.



A 6–8 levélpáros állapottól fellépő betegségek és 
kórokozók

Peronoszpóra – Plasmopara halstedii
Fehérpenészes szár- és tányérrothadás –

Sclerotinia sclerotiorum
Szürkepenészes szár- és tányérrothadás –

Botryotinia fuckeliana



A kifejlett növény levelein „olajfoltok”, majd ezek fonákán fehér 
penészgyep alakul ki. A gomba az erek mentén terjedhet a 
növényben.

Napraforgó peronoszpóra – Plasmopara halstedii



Sporangiumtartók
sporangiumokkal

A gomba oospóráival a talajban, növényi maradványokban, illetve a kaszat 
héja alatt micélium formájában telel. A betegség kialakulásához a 
csapadékos, hűvös – 14-19 °C – időjárás kedvez.

Napraforgó peronoszpóra – Plasmopara halstedii



Védekezés:
a betegséggel szemben ellenálló 
hibridek nemesítése és 
termesztése.
Kaszatcsávázás szisztemikus –
karboxin, mefenoxam –
hatóanyagú készítménnyel.
Vetésváltás (5-6 év), korai vetés, 
az árvakelések irtása.

Napraforgó peronoszpóra – Plasmopara halstedii



Fehérpenészes szár- és tányérrothadás –
Sclerotinia sclerotiorum

A száron világosbarna foltok alakulnak ki, 
melyeken a környező talajra is kiterjedő 
fehér penészbevonat jelenik meg. A 
növény lankad, hervad, elpusztul.

Védekezés: állománykezelés mankoceb, 
fluzilazol, azoxistrobin, ciprokonazol
hatóanyagokkal.

http://www.inra.fr/hyp3/images/6036168.jpg


Csillagbimbós állapottól fellépő
betegségek és kórokozók

Gyűrűs mozaik – Cucumber mosaic
Fekete szárfoltosság – Leptosphaeria lindquistii, 
Lisztharmat – Erysiphe cichoracearum
Diaportés betegség – Diaporthe helianthi
Fehérpenészes szár- és tányérrothadás –

Sclerotinia sclerotiorum
Szürkepenészes szár- és tányérrothadás –

Botryotinia fuckeliana
Rozsda – Puccinia helianthi
Septóriás levélfoltosság – Septoria helianthi
Hamuszürke szártőkorhadás –

Macrophomina phaseolina
Alternáriás levél- és szárfoltosság –

Alternaria helianthi; Alternaria helianthinficiens



Fekete szárfoltosság –
Leptosphaeria, anamorf: Phoma 
macdonaldii

A szár és a levélnyél találkozásánál 
fekete, elliptikus foltok látszanak. A
belső szövetek elpusztulnak.

A gomba piknídiumaival telel át. 
Meleg, csapadék időben fertőz.

Védekezés: A fertőzött szárrészek 
mély leforgatásával. A szár- és 
tányérbetegségek kórokozói ellen 
használt hatóanyagok és kijuttatási 
időpontok alkalmazandók.



Napraforgó lisztharmat
- Erysiphe cichoracearum

A leveleken kezdetben laza, fehér, 
majd szürkés micélium bevonat 
jelenik meg. Ebben később 
tűhegynyi fekete pontok, a gomba 
ivaros termőtestei, szkleróciumai
láthatók.

Biológia, járványtan: sokgazdás –
polifág – kórokozó. Mérsékelten 
meleg – 20 °C felett – és párás idő
kedvez a betegség kialakulásának.

Védekezés: általában védekezést 
nem igényel. A hibridek 
fogékonysága eltérő.



Napraforgó diaportés betegsége – Diaporthe helianthi

A száron a foltok sötétbarnák, csónak 
alakúak. Növekedve körülöleli a 
szárat. A korán fertőződött növények 
elpusztulnak. A vegetációs időszak 
második felében kialakuló fertőzések 
jelentős termésveszteséget nem 
okoznak. 



A levélen általában az erek 
által határolt nagy, barna 
foltok képződnek. A 
tányérokon kialakuló foltok 
szabálytalanak, barnák.

Biológia, járványtan:a gomba a fertőzött a fertőzött szárrészeken ivaros 
termőtestével telel át. A betegség kialakulásához a csapadékos, 
mérsékelten meleg időjárás kedvező.

Védekezés: kerüljük a túlzott műtrágyázást. Az egyéb betegségeknél is 
kívánatos 5-6 éves vetésváltást tartsuk be. Ellenálló hibridet 
válasszunk.

Napraforgó diaportés betegsége – Diaporthe helianthi



Fehérpenészes szár- és tányérrothadás –
Sclerotinia sclerotiorum

A levélnyél és szár 
találkozásánál a 
szövetek barnán 
rothadnak. A fertőzött 
szárrészek világosbarna 
színűek, a belső 
szöveteket a gomba 
feléli. Helyükön fehér 
micéliumtömeg és 
fekete szkleróciumok 
képződnek. A növény 
elhal, kidől.



Szürkepenészes szár- és tányérrothadás – Botrytis cinerea

A kaszatfertőzés csíranövény 
pusztulást eredményezhet. A 
fertőzött részeken világosbarna 
vizenyős, rothadó foltok 
képződnek, melyeken dús, 
szürke penészbevonat képződik. 
A fertőzött tányér leszakad a 
szárról.



Biológia, járványtan: a gomba 
apró szkleróciumai a kaszatok 
között vagy a talajban évekig 
életképesek maradnak. A 
kórokozó a kaszat héja alatt 
micélium formájában szintén 
áttelelhet. A betegség járványos 
fellépését a csapadékos, enyhe 
időjárás, a sűrű, gyomos 
növényállomány, a növény 
sérülései segítik.



Kerüljük a túlzott nitrogén műtrágyázást és a magas tőszámot. Az 
állománykezelést 6-8 leveles korban és virágzás kezdetekor kontakt és 
felszívódó hatóanyagok kombinációjával kell végezni. Az időben 
végrehajtott deszikkálás a veszteségeket csökkenti.

Védekezés: ellenőrzött, csávázott 
vetőmagot vessünk



Napraforgórozsda - Puccinia helianthi

A levelek fonákán pörsenésszerű 
vörösesbarna uredo-, majd fekete 
teleutotelepek jelennek meg.

Biológia és járványtan: kórokozó egygazdás, teljes 
fejlődésmenetű rozsdagomba. A fertőzött növényi 
maradványokban telel. Meleg, párás nyarakon a megbetegedés 
mértéke nagyobb.

Védekezés: rezisztens hibridek termesztése. A 
fertőzött maradványok leszántása, az 
árvakelések irtása.



A szikleveleken sárga, barnuló foltok 
jelennek meg. Később leveleken 5-15 
mm nagyságú, kerek, vagy az erek 
által határolt szögletes egyöntetű 
barna foltok láthatók. A foltok körül 
gyakran sárga udvar képződik. 

Szeptóriás levélfoltosság - Septoria helianthi

A gomba a fertőzött levelekben telel át. A csapadékos tavasz,
később a meleg, párás idő kedvez a betegség kialakulásának.

Védekezés: a fertőzött 
növénymaradványok alászántása, 
vetésváltás.



A növények a virágzást követő időszakban 
lankadnak, hervadnak. A szár alsó része 
szürke, belsejében mákszem méretű 
mikroszkleróciumai képződnek.

Polifág kórokozó. Növényi 
maradványokban telel. Vetőmaggal is 
terjed.
A meleg, aszályos nyár kedvező a 
fertőzéshez.

Védekezés: a fertőzött 
növénymaradványok mély alászántása, 
kaszatcsávázás, öntözés.

Hamuszürke szártőkorhadás - Macrophomina phaseolina



Alternáriás levél- és szárfoltosság 
Alternaria helianthi, A. helianthinficiens

A levélen szabálytalan, nagy kiterjedésű, növekvő, egyöntetű sötétbarna 
foltok képződnek, a levél leszáradhat.



Az A. helianthi foltjai a száron orsó 
alakúak, rajtuk fekete bársonyos 
penészbevonat alakul ki. Az A. 
helianthificiens foltjai kerekek. A szár 
belsejében lilás elszíneződés látszik. 
A fertőzés kiterjed a tányér fonáki 
részére és a kaszatokra is.

Alternáriás levél- és szárfoltosság 
Alternaria helianthi, A. helianthinficiens

A gomba a kaszatokban, illetve a 
fertőzött növénymaradványokban telel.
A betegség az idősebb növényeken, 
meleg, párás nyári időben jelenik meg.

Védekezés: kaszatcsávázás, korai betakarítás, 
szükség esetén fungicides állománykezelés. A 
szürke- és a fehérpenész kórokozója ellen 
használt hatóanyagok védelmet nyújtanak az 
alternáriás fertőzéssel szemben. 



Virágzástól fellépő betegségek

Fehérpenészes szár- és tányérrothadás –
Sclerotinia sclerotiorum

Szürkepenészes szár- és tányérrothadás –
Botryotinia fuckeliana

Alternáriás levél- és szárfoltosság –
Alternaria helianthi;
Alternaria helianthinficiens

Diaportés betegség – Diaporthe helianthi



A szár és a tányér szövetei rothadnak, a rostok kivételével 
elpusztulnak. Helyükön fehér micéliumszövedék, majd fekete, kemény 
képletek, a szkleróciumok jelennek meg.

Fehérpenészes szár- és tányérrothadás –
Sclerotinia sclerotiorum



A kaszatok között növekvő micélium 
szklerócium ráccsá tömörül.

Biológia, járványtan: a gomba szkleróciumokkal a talajban, vagy a kaszatok 
közé kerülve, valamint micéliummal a kaszat héja alatt telel. A szkleróciumok 
több évig megőrzik életképességüket. A gombának több száz gazdanövénye 
van.

A fertőzéshez a 20 °C körüli hőmérséklet, a csapadékos időjárás, a 
sűrű állomány, a vontatott kelés és a túlzott nitrogén műtrágyázás 
kedvező.



Védekezés: 5-6 éves vetésváltás.
Megfelelő vetésszerkezet kialakítása. 
Egészséges, csávázott vetőmagot 
vessünk. Állománykezelés virágzás 
előtt végezzünk pl. mankoceb, 
fluzilazol, azoxistrobin, ciprokonazol
hatóanyagot tartalmazó 
készítményekkel. A deszikkálás 
csökkenti a tányérfertőzés által 
okozott veszteségeket. A hibridek 
fogékonysága eltérő. Vetés előtt a 
talajba dolgozott Coniothyrium 
minitans hiperparazita gomba a 
fertőzőképes szkleróciumok 
mennyiségét csökkenti.

Fehérpenészes szár- és tányérrothadás –
Sclerotinia sclerotiorum



Szádorok – Orobanche spp.



Sok polifág károsítója van, melyeket  az egyéb kultúráknál már 
részleteztünk, itt csak a  mezei poloskákat és napraforgómolyt 
tárgyaljuk

• Elvetett és csírázó magot: drótférgek, pajorok, mezei pocok, 
(lásd kalászosok),fácán, vetési varjú

• Fiatal növényeket: kukoricabarkó (lásd kukorica),
feketebarkó, répabarkó, bagolylepke lárvák (vetési lásd 
kalászosok, gamma lásd szója), 

• Zöld részeket: bagolylepke és muszkamoly lárvák, 
levéltetvek (fekete répa l.t. lásd burgonya, sárga szilva l.t.), 
mezei poloskák, lucernapoloska (lásd lucerna)

• Virágzatot, és termést: napraforgómoly hernyói, 
pocok, fácán, galamb

A napraforgó állati kártevői



Molyhos mezei poloska 
Lygus rugulipennis

Mezei poloskák: Miridae család

Lucerna poloska 
Adelphocoris lineolatus

Változó mezei poloska
Lygus pratensis



• szúró-szívó szájszerv
• károsít: imágó+ lárva: a vegetatív majd 
a  fiatal generatív részeket szívogatják, a 
kaszatok foltosodnak, a mag barnul és a 
csírázóképesség romlik. A károsított 
magvak olajtartalma csökken, a 
peterakás helyén sebzések képződnek, 
utat nyitva a botritiszes fertőzésnek
• 2 nemzedékes, összefolynak
• telel: imágó avarban,előjövetel 10 oC 
felett
• peterakás: szövetek közé tojócsővel
• 5 lárvastádium, báb nincs, epimorfózis

2. nemz.: júniusban 
• Meleg,száraz idő kedvező, migrációra  
hajlamos

• Előrej.: hálózás, veszélyes: 2-3 poloska/ 
10 csapás peteparazita fürkészek gyérítik 
• Kémiai védekezés: bimbós állapotban, 
méhkímélő techn.: lambda cihalotrin, 
deltamterin, gamma-cihalotrin ha.

Molyhos mezei poloska 
Lygus rugulipennis

Változó mezei poloska 
Lygus pratensis



Napraforgómoly 
Homeosoma nebulellum

Lárva szövedéke a  tányérban



Napraforgómoly – Homeosoma nebulellum

•  Imágó pödörnyelv nem kártevő
•  károsít: lárva (hernyó) virágot és 
a magot  rágja, összeszövi a 
tányért+ penésznek utat nyit 

•  3 nemzedékes, rajzások: 
1: júniusban fészkes gyomokon 

fejlődik (acat, bogáncs),
2:júliusban napraforgón
3.: auguszt. vége (nem mindig van)

•  telel: kif. L4 talaj, báb ugyanitt
•  peterakás: virágzatba
•  Előrejelzés: fénycsapda, szexf.cs. 
+ növényegyed vizsgálat

•  Kedvez a meleg napfényes idő 
•  Védekezés: kemény magpáncélú 

(fitomelán tart.) hibridek, 
fészkes gyomok irtása, 

•  Kémiai: csak gradáció esetén, 
virágzáskor L1-2 ellen 
méhkímélő szerekkel, légi úton



Kártevők elleni védekezés napraforgóban

• Csávázás madárkártevők (varjú, fácán, galamb) ellen 
merkaptodimetúr h.a.-gal

• Talajfertőtlenítés drótférgek, pajorok, sároshátú bogár 
ellen imidakloprid, teflutrin, klórpirifosz h.a.

• Kelés után barkók elleni védelem 
ha számuk 2-3 db/m2-nél több

• Levéltetvek ellen a betelepedéskor májusban 

• Poloskák elleni védelem 4-6 leveles állapotban , vagy 
később virágzáskor már csak méhkímélő technológiával



A napraforgó gyomnövényzete és 
integrált gyomszabályozása I.

• Gyomnövényei: hasonlóak a kukoricáéhoz, jellegzetes kísérő 
gyomfaj az ürömlevelű parlagfű és a vajvirág (szádor)

• Integrált gyomszabályozás:
 Agrotechnikai védekezés
 A megfelelő tábla kiválasztása (évelő és nehezen irtható gyomok nagy 

mennyiségben lehetőleg ne forduljanak elő)
 A tábla talajának humusztartalma min. 1% legyen, a KA min. 30-32
 Megfelelően végrehajtott talaj-előkészítés
 Az egyenletes és optimális állománysűrűség

 Mechanikai védekezés
 Kultivátorozás, töltögetés



Vajvirág



A napraforgó gyomnövényzete és 
integrált gyomszabályozása II.

• Vegyszeres gyomirtás
Presowing módon: fluorkloridon hatóanyaggal

Preemergensen: linuron, s- metolaklór, dimetenamid, oxyfluorfen, 
acetoklór

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

 Deszikkálás: diquát-dibromid, glufozinát-ammonium, glifozát-
izopropilaminsó



CLEARFELD technológia
Wing-P dimetamid (25) + pendimetalin(25) 3,5-4,0 l/ha (pree)

+
Pulsar 40 SL (imazamox) 1,2 l/ha (poszt)

• A Wing-P elsősorban a magról kelő gyomokat pusztítja. A Pulsar  40 
SL hatásspektruma széles, csaknem minden gyomnövényt pusztít a 
gyomok 2-4 leveles állapotában.

• A technológia alkalmazásánál az átlagosnál nagyobb figyelmet kell 
fordítani a szabályok betartására, a káresetek elkerülése végett (a 
napraforgó fajta és a gyomirtó szer összetartozik).

• Kiegészítő kezelésként kultivátorozás, vagy töltögetés lehetséges.
• A Pulsar 40 SL átmeneti növénysárgulást okoz a napraforgón.



Tribenuron-metil technológia
Dual Gold 960 EC (s-metolaklór) 1,4-1,6 l/ha          (pree)

+
Express 50 SX (tribenuron-metil) 45 g/ha               (poszt)

Napraforgó fajta: Pioneer  PR63E82 

• A Dual Gold hatásspektruma a magról kelő egyszikű gyomokra 
terjed ki.

• Az Express hatásspektruma a kétszikű gyomokra terjed ki.
• A technológia alkalmazásánál az átlagosnál nagyobb figyelmet kell 

fordítani a szabályok betartására, a káresetek elkerülése végett (a 
napraforgó fajta és a gyomirtó szer összetartozik).

• Kiegészítő kezelésként kultivátorozás, vagy töltögetés lehetséges.



Tribenuron-metil toleráns napraforgó képek 
Bal f.: a magról kelő egyszikűek nem károsodtak

Bal a.: hatáskifejlődés a kétszikű gyomokon
Középen: kitűnő gyomirtó hatás

Jobb f.: az acat pusztulása
Jobb a.: tatárlaboda pusztulása



A repce betegségei



Védekezés: legalább öt évig ne kerüljön a 
vetésforgóba keresztesvirágú növény. A talajok 
meszezése, vízrendezése csökkenti a 
megbetegedések gyakoriságát.

Gyökérgolyva – Plasmodiophora brassicae

A gyökereken nagy, 
összefüggő, vagy kisebb, 
az egyes gyökerekre 
kiterjedő szabálytalan 
felületű golyvák jönnek 
létre. A fertőzött 
növények lankadnak, 
csökevényesen 
fejlődnek.

A kórokozó biológiája: a gomba a talajban, 
fertőzött növényi maradványokban több évig 
életképes marad. Mélyfekvésű, nedves, 
savanyú talajokon okoz jelentős károkat.

http://images.google.hu/imgres?imgurl=http://www.bitkisagligi.net/Crucifer/cruciferresim/Plasmodiophora_brassicae-2.jpg&imgrefurl=http://www.bitkisagligi.net/Crucifer/ozellik.asp%3Fpatlatin%3DPlasmodiophora%2520brassicae&usg=__lkza1hldCl_ZTvGGu2ETz0WIkyU=&h=325&w=269&sz=47&hl=hu&start=9&sig2=3YsH3CrpNLxYJlGQpmoNiw&um=1&tbnid=tD5U7iub6P8itM:&tbnh=118&tbnw=98&ei=zRE1SdDuMJyuwQG1toylCA&prev=/images%3Fq%3Dplasmodiophora%2Bbrassicae%26um%3D1%26hl%3Dhu%26lr%3Dlang_hu%26sa%3DN


Peronoszpóra – Peronospora parasitica

A leveleken világos foltok, fonáki 
részükön szürke penészbevonat 
képződik. A foltokon a levél szövete 
elhal. A fertőzés a szárat és a 
virágzatot is érintheti. 

A kórokozó biológiája: A gomba a fertőzött 
növénymaradványokban marad fenn. Őszi 
fertőzéseket követően a növényekben áttelel. 
A betegség hűvös, nyirkos időjárásban lép fel 
járványszerűen. 
Védekezés: harmonikus tápanyagellátás, nem túl magas tőszám 
kialakítása. Szükség esetén mankoceb és mefenoxám
hatóanyagokkal védekezhetünk. 

Sporangiumtartó
sporangiumokkal
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A leveleken nagyméretű, kifakuló 
foltok képződnek, rajtuk apró, fekete 
piknídiumokkal. A szár alapi részén 
repedezett, száraz rákos foltok 
vannak. A magvak is 
fertőződhetnek.

Fómás levélfoltosság és szárrák
– Leptosphaeria 

maculans, anamorf: Phoma 
lingam



Védekezés: a fertőzött növényrészek aláforgatása. Legalább 4 
éves vetésváltás. Egészséges vetőmag és ellenálló fajták 
használata. Csávázás mefenoxán és fludioxinil
hatóanyagokkal.

A kórokozó biológiája: a gomba a vetőmagban, valamint a 
fertőzött szár és gyökérmaradványokban telel át. 
Fertőzőképességét évekig megőrzi.

Fómás levélfoltosság és szárrák – Leptosphaeria maculans, 
anamorf: Phoma 

lingam



Repcebecőrontó - Alternaria brassicae, A. brassicicola

A fertőzött magból kelő növények 
csíra korban elpusztulnak, vagy a 
fejlődésben visszamaradnak. 
Virágzás idején a leveleken 
nagyméretű, barna, kerekded, 
koncentrikusan zónázott, száraz 
foltok alakulnak ki. Az erősen 
fertőzött levelek leperegnek. A 
száron megnyúlt barna foltok 
láthatók. 

A fiatal fertőzött becők lehullanak. 
Az idős becőkön barna foltosság 
jön létre, a magok a becőből idő 
előtt kiszóródnak



Alternaria konídiumok

A kórokozók biológiája: a gombák a fertőzött 
magokban, vagy növényi maradványokban maradnak 
fenn.
A betegség járványos elterjedésére a becők 
kialakulása idején uralkodó meleg, párás időjárás 
mellett kell számítani.
Védekezés: egészséges magot használjunk. Ellenálló 
fajtát használjunk. A beteg állományt minél előbb 
takarítsuk be, ezzel a pergési veszteség 
csökkenthető. A fertőzött növényi részeket mélyen 
szántsuk alá, az árvakeléseket szüntessük meg. 
Állománykezelés: fluzilazol, tebukonazol.

Repcebecőrontó - Alternaria brassicae, A. brassicicola



Fehérpenészes rothadás – Sclerotinia sclerotiorum

A száron, az elágazások alapi részén 
világosbarna, kerek megnyúlt foltok képződnek, 
rajtuk koncentrikus gyűrűs mintázat látható. A 
szár belsejében, ritkábban a száralapi részen 
fehér micéliumszövedék alakul ki. A szárban, 
néha annak felületén is nagyszámú, 3–10 mm 
nagyságú, kemény szklleróciumok jönnek létre. 
A fertőzött szárakon a becők fehérek. 

A kórokozó biológiája: polifág gomba. 
A talajban szkleróciumokkal több évig 
is képes fennmaradni. A betegség 
kialakulásának a nedves, mély 
fekvésű talaj, valamint a csapadékos, 
20 °C körüli hőmérséklet kedvez. 



Védekezés: a vetésforgóba a gomba gazdanövényei (pl. napraforgó, 
bab, szója, paradicsom) ne kerüljenek. Tartsuk be az 5-6 éves 
vetésváltást. Szkleróciummentes vetőmagot használjunk. A kémiai 
védekezés lehetőségeit lásd a becőrontó betegségnél. Biológiai 
védekezés: a talajba juttatott Coniothyrium minitans, ill. a Trichoderma 
asperellum hiperparazita gombák a kórokozó szkleróciumait pusztítják. 

Szkleróciumok a szárban

Fehérpenészes rothadás – Sclerotinia sclerotiorum



A repce kártevői



• Csírázó magot: meztelencsiga, káposzta- és 
répabolha

• Gyökereket: drótférgek, pajorok, repce-
gubacsormányos lárvák, répafonálféreg, 
káposztalegyek lárvái 

• Zöld részeket: bagolylepkék, káposztamoly, 
káposzta-, repce-,és répalepke lárvák, káposzta-
levéltetű,repcebolha, repce gyökér-, repce szár-
ormányos, káposztalégy, repcedarázs

• Virágzatot, és termést: káposztapoloska, 
bundásbogár, repcefénybogár, repcebolha, 
repcebecő-ormányos, repcebecő-moly, 
repcebecő-gubacsszúnyog



Repcedarázs – Athalia rosae

Repcedarázs lárva és kárkép



A repcedarázs (Athalia rosae) álhernyója ősszel a kelő növények levelein 
rág lyukakat, később szabálytalanul karéjoz. A repcedarázs 3 nemzedékes. 
Elsősorban repce árvakeléseken, mustár másodvetéseken szaporodik fel. A 
májusban rajzó 1. nemzedék imágói itt raknak petét a levelekbe tojócsővel. A 2. 
nemzedék augusztusban jelenik meg egyéb keresztesvirágúakra (káposzta, 
kerékrépa) rak tojást.  A repcét a 3. nemzedék szeptember-októberben 
károsítja, ami 4-6 leveles korig érzékeny a kártételre. A kártevő fénykedvelő, így 
nem nehéz felfedezni a repcelevélen. Karéjozó rágásnyomai is jellegzetesek. A 
kártétel rövid idő alatt jelentős levélfelület-veszteséget okoz, különösen 
tömeges felszaporodása esetén. Ugyanis a lárvák a kifejlődésükhöz szükséges 
táplálékmennyiség 85-90%-át a két utolsó fejlődési stádiumban fogyasztják el. Ez 
a magyarázata annak, hogy szinte 1-2 nap alatt pusztul el az egész repcetábla. 
Így elkerülhetetlen az állomány rendszeres szemlézése, szükség esetén 
kemopreparátumok kijuttatása. Az alkalmazható szerek: pirimifosz-metil:Actellic 50 
EC, imidakloprid: Chinook 200 FS, gamma-cihalotrin: Rapid CS, lambda-
cihalotrin:Karate-Zeon 5 CS, acetamiprid:Mospilan 70 WP



A rágó szájszervű 
álhernyók károsítanak
Telelés. eonimfa alakban 
a talajban 
3 nemzedékes
1. Májusban rajzik 
mustáron fejlődik ki, 
peterakás az epidermisz alá
a levélen lovagolva
2.: repce árvakelésen,
tarlórépán fejlődik ki
3. a repcén ősszel
L5 van a leveleket tarra
rághatják, báb a talajban 
Kedvez: párás meleg 
hosszú ősz, peterakásra 
alkalmas levél legyen rajzáskor
Előrejelzés: növényvizsgálat 
ősszel, akár naponta szükséges
Védekezés. Árvakelésű repce 
irtása
Szerek hernyók ellen fent

Repcedarázs – Athalia rosae



imágó és 
kártétele

Repcebolha – Psylliodes chrysocephala

lárva és kártétele



• rágó szájszerv
• károsít: lárva:a levélnyelekben és a 

repceszárban járatot rág. A repce 
sárgul, rosszul telel, nehezen megy 
szárba. imágó: leveleket lyuggatja 
és a becőkön hámoz nem annyira 
jelentős  

• 1 nemzedékes
• telel:lárva a levélnyélben
• Tavasszal behatol a szárba, 

O2-ért kirág  oldaljáratokat készít
• szabadbáb a talajban, májusban 

rajzik az imágó, becőket hámozza, 
majd nyugvásba vonul (Diapauza)

Repce kelésekor jön elő petét rak a 
gyökérnyakhoz, kelő lárva berágja 
magát a levélnyélbe és ott telel

• Kedvez a csapadékos hűvös idő
áttelelő lárvának az enyhe tél

• Előrejelzés: imágó: sárga tál
• Lárva: levélnyél boncolás
Védekezés: keresztesvirágú gyomok 

irtása
ízolációs távolság betartása

permetezés: imágók ellen peterakás 
előtt a repcefénybogárnál leírt 
szerekkel,csávázás:acetamiprid 
(Mospilan)  tiametoxam (Cruiser) 

 

Repcebolha – Psylliodes chrysocephala



Repcegubacs-ormányos 
Ceutorhynchus pleurostigma



• rágó szájszerv
• károsít: lárva:a gyökereken 

gubacsosodást idéz elő,abban 
táplálkozik, a repce könnyen kifagy 
rosszul telel. imágó: leveleket lyuggatja   
nem jelentős  

• 1 nemzedékes, 2 törzse van:
• Őszi törzs: lárva telel a gyökérgubacsban 

májusban előjön az imágó táplálkozik, de 
utána diapauzába vonul a talajba és csak 
ősszel a repce kelésekor jön elő és rak 
petét a gyökérnyakhoz

• Tavaszi törzs: imágó telel, májusban 
előjön és már akkor petét rak,  

• a kelő lárva berágja magát a gyökérbe, 
gubacsképzésre serkentve a növényt, a 
gubacs belsejét rágja, kamra képződik 
benne ürülék, gyökér rozsdavörös színű 

• Imágónak a száraz, meleg idő
kelő lárvának sok csapadék kedvez, 

korai vetésben jobban elszaporodik 
• Előrejelzés: növényegyed-vizsgálat, 

gyökérboncolás
Védekezés: vetésváltás, optimális vetésidő,

gyors fejlődést biztosítani a növénynek
csávázás: tiametoxam: (Cruiser)

acetamiprid. (Mospilan)

Repcegubacs-ormányos – Ceutorhynchus pleurostigma



Repcefénybogár 
Meligethes aeneus



Repcefénybogár – Meligethes aeneus• Oligofág: repce + 
keresztesvirágúak

• rágó szájszerv
• károsít: imágó : berág a bimbóba 

virágporért bibe sérül virágzati 
tengely felkopaszodása lárvák is 
virágporevők kettős kártétel

• 1 nemzedékes
• telel: imágó avarban 

9 Co-on jön elő 2 hetes érési 
táplálkozás után

• peterakás:  porzók közé
• 3 lárvastádium
• szabadbáb
• Az új imágó előjön virágzó 

gyomokon táplálkozik aug: 
diapauzába vonul avarba

• Előrej.: sárgatál
• Védelem: harmónikus 

tápanyagellátással, egyöntetű 
virágzást biztosítani előjövő 
imágók ellen peterakás előtt esti 
permetezés méhkímélő 
technológiával 
piretroidokkal:eszfenvalerát:

(Sumi –Alfa), lambda-cihalotrin 
(Karate-Zeon)  alfametrin  

  



Repceszár-ormányos
Ceutorhynchus pallidactylus



• rágó szájszerv
• károsít: lárva: a repceszárban 

járatot rág felülről lefelé (10-30 
db/szár) a  repce sárgul, gyengén 
fejlődik, rosszul telel, imágó: 
leveleket lyuggatja  nem  jelentős  

• 1 nemzedékes
• telel: imágó az avarban
• Márciusban jön elő érési tápl. 

után petét rak a levélnyelbe, ott 
az epidermisz felszakad, majd a 
lárvák  behatolnak a szárba is, 
talajba vonulnak bábozódni, 
júniusban jön elő az imágó 
becőkön hámoz, majd 
diapauzába vonul az avarba és 
ott telel

• Rajzáskor kedvez a meleg, 
száraz idő

peterakáskor csapadék
• Előrejelzés: imágó: sárga tál
• Lárva: szár boncolás
Védekezés: keresztesvirágú gyomok 

irtása
permetezés: imágók ellen peterakás 

előtt,
  

Repceszár-ormányos – Ceutorhynchus pallidactylus



Repcebecő-ormányos Ceutorhynchus obstrictus

imágó lárva (kukac)



• Oligofág, minden keresztesvirágú 
növényen megél, a 3 ormányos 
közűl a legveszélyesebb

• rágó szájszerv
• károsít: lárva:a becőben a 

magvakat rágja, az korábban 
kovad, aratás előtt kihullanak a 
magok imágó: leveleket, bimbókat 
rágja utat nyit a repcebecő gubacs-
szúnyognak  

• 1 nemzedékes
• telel: imágó az avarban
• Március végén előjön 

virágbimbókat rágja virágporért, 
áprilisban petét rak egyesével az 
előzőleg megrágott becőkbe, a 
kikelt kukacok a magot rág- ják  L3 
van, szabad báb a talajban alakul 
ki, nyár közepén megjelennek az 
imágók és 
egyébkeresztesvirágúakon tápl. –
nak, majd telelőre vonulnak  

• Kedvez a meleg, párás idő
•    Előrejelzés: imágó: sárga tál, 

hálózás
• Védekezés: keresztesvirágú 

gyomok irtása
    

Repcebecő-ormányos – Ceutorhynchus obstrictus



Repcebecő-gubacsszúnyog - Dasineura brassicae

becőben károsító lárvák

imágó



•  szívó szájszerv
•  károsít: a lárva: a becőben élő lárvák
megsértik a fejlődő magvakat és a becő 
falát,a kárositott becők idő előtt 
kovadnak, kihullik a félig érett mag
•  5-6 nemzedékes
•  telel: báb talajban
• április végén a repce virágzása előtt 

néhány nappal jön elő az imágó
csak szélcsendes időben rajzik 

• peterakás: becőkbe csomóban, gyakran 
a repce-gubacsormányos által már 
„megfúrt” becőkbe

• előrejelzés: sárgatál-csapda,
• védekezés :táblák izolálása, 
inszekticidek a virágzás 
kezdetén méhkímélő techn., 
csak este

Repcebecő-gubacsszúnyog - Dasineura brassicae

idő előtt kovadó becők

becőben károsító lárvák



A repce gyomnövényzete és 
integrált gyomszabályozása I.

Gyomnövényzete: tyúkhúr, árvacsalán fajok, veronika-
fajok, ragadós galaj, pipacs, nagy széltippan, ebszékfű 

Integrált gyomszabályozás módszerei:

• Agrotechnikai: állománysűrűség, egyenletes növényállomány

• Mechanikai: újabb lehetőségek

• Vegyszeres



A tömegesen csírázó T4-es fajok télen elfagynak



A növényhiányos területek később elgyomosodnak



A pipacs a repce jellemző gyomnövénye



A repce sorvezérelt 
kultivátorozása



A repce gyomnövényzete és 
integrált gyomszabályozása II.

• Vegyszeres gyomirtás

 Pre/poszt módszerrel: glifozát-izopropilaminsó
 Preemergensen: metazaklór, quinmerak, dimetaklór, klomazon
 Posztemergensen: metazaklór, quinmerak, klopiralid, pikloram 

aminopiralid
 Posztemergensen egyszikű gyomfajok ellen:

propaquizafop, quizalofop-p-etil, quizalofop-p-butil, quizalofop-p-tefuril, 
kletodim

 Deszikkálás: diquát-dibromid, glufozinát-ammonium
 Becőfelnyílás ellen: Elastiq



Előadás ellenőrző kérdései

• Ismertesse a napraforgó fontosabb betegségeit!
• Ismertesse a repce gazdaságilag fontos betegségeit!
• Sorolja fel a repce legfontosabb állati kártevőit és 

kárképeiket!
• Ismertesse a repcefénybogár fejlődésmenetét és az 

ellene való védekezési lehetőségeket.
• Sorolja fel a repce legfontosabb gyomnövényeit!
• Mit jelent a Clearfield gyomirtási technológia 

napraforgóban?
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ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK VÉDELME
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