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A PAPRIKA BETEGSÉGEI



Csíra- és palántakori betegségek:
Palántadőlés – Pythium aphanidermatum; Rhizoctonia solani.
Sztolbur – Ca. Phytoplasma solani (Stolbur phytoplasma)

Palántázás és terméskötődés között fellépő betegségek:
A paprika bokrosodása (újhitűség) – Cucumber mosaic 
Paprikamozaik – Tobacco mosaic tobamovirus; Tomato mosaic 
tobamovirus;

Pepper milde mottle tobamovirus
Vírusos tarkalevelűség – Alfalfa mosaic alfamovirus
Érszalagosodás – Potato Y potyvirus
Xantomonászos betegség – Xanthomonas vesicatoria
Fehérpenészes rothadás – Sclerotinia sclerotiorum
Szürkepenész – Botryotinia fuckeliana

Terméskötődéstől fellépő betegségek
Baktériumos bogyórothadás – Pseudomonas viridiflava
Xantomonászos betegség – Xanthomonas vesicatoria
Sztolbur – Ca. Phytoplasma solani
Fehérpenészes rothadás – Sclerotinia sclerotiorum
Szürkepenész – Botryotinia fuckeliana
Alternáriás magházrothadás – Alternaria alternata



Vírusos foltosság és tőhervadás - Tomato spotted wilt virus (TSWV)
Paradicsom bronzfoltosság vírus

A leveleken klorotikus gyűrűs foltok 
jelennek meg, a hajtáscsúcs lankad, 
végül elszárad. A szár és a termés is 
foltos, göcsörtös.
Fertőzési forrásként egyrészt a 
gazdanövényei (elsősorban a 
paradicsom, valamint bizonyos 
dísznövények) szolgálnak. A vírus 
mechanikailag átvihető. Tripszek 
(Frankliniella occidentalis, Thrips 
tabaci) propagatív módon terjesztik. 

Védekezés: A rezisztenciára 
nemesítés. A betg növények 
eltávolítása, a vektorok elleni 
inszekticides kezelés. Izoláció a 
fogékony gazdanövényektől.



Újhitűség - Cucumber mosaic virus (CMV)
Uborka mozaik vírus

A szár ízközei lerövidülnek, a növény 
törpül. A bőséges hajtásképződés miatt a 
növény bokrosodik. A levelek keskenyek, 
mozaikosak. Sok virág fejlődik, de a 
jelentős részük fiatal korban lehullik. A 
bogyók aprók, egyenetlen felületűek.
A polifág kórokozó mechanikailag 
átvihető, levéltetvekkel nem perzisztens 
módon terjed. A fertőzés a legtöbb 
esetben a gyomgazdanövényekről indul.

Védekezés: gyomok és vektorok irtásával, 
ellenálló fajták termesztésével.



Paprikamozaik – Tobacco mosaic virus (TMV)
Dohány mozaik vírus,

A levéllemezen mozaikfoltok, a termés kicsi, 
felülete egyenetlen. A bogyó héján és 
húsában szabálytalan barna foltok vannak.
Fertőzési forrás a talaj. A vírus vetőmaggal, 
felületi fertőzés formájában terjed. 
Mechanikailag könnyen átvihető.

Védekezés: Egészséges vetőmagot, ill. palántát használjunk. A 
vetőmag kezelését 1%-os nátrium-hidroxid-oldattal 10 percig végezzük. 
Növényápolásnál, szedésnél tartsuk be a higiéniai szabályokat.
Fertőzött növényi maradványokat tartalmazó talajba ne palántázzunk 
paprikát.



Sztolbur - Ca. Phytoplasma solani (Stolbur phytoplasma)

A levelek sárgulnak, kanalasodnak, 
lehullanak. A szár felső ízközei rövidek, az 
újonnan képződő levelek aprók, sárgák, 
szintén lehullanak, a növény elszárad. A 
termés apró, mag nem képződik benne.

Járványtani szempontból legjelentősebb 
gazdanövénye az aprószulák (Convulvulus 
arvensis), melyen a vektor áttelel. A kórokozó 
kabócákkal (Hyalesthes obsoletus)
perzisztens, propagatív módon terjed. 
Jelentős fertőzésekre meleg nyarakon kell 
számítani.

Védekezés: Izoláció a gazdanövényektől 
(Slolanaceae). A gyomgazdanövények, különösen 
az aprószulák irtása. A vektorszervezetek elleni 
védekezést júniustól.



Lágyrothadás – Pseudomonas viridiflava

A tenyészidőszak második felében az 
epidermisz kivételével az egész bogyó
elrothad. Száraz időben mumifikálódik.
Csak a termést fertőződik.
A baktérium sebzéseken keresztül hatol a bogyóba.
Az elsődleges fertőzési forrás a talajba került fertőzött bogyó.
A lehullott bogyóból szétfröccsenő baktériumtömeg újabb
fertőzéseket indít el. A kórokozót az eső, vagy az öntözővíz
veri fel a növényre. A betegség fellépésére csapadékos,
mérsékelten meleg időjárás esetén kell számítani.

Védekezés: 3-4 éves 
vetésváltás, a fertőzött 
bogyókmegsemmisítése.



Baktériumos varasodás - Xanthomonas vesicatoria
A leveleken apró, sötét szegélyű, világos 
közepű,a fonák felé kidudorodó foltok 
fejlődnek. A levelek elsárgulnak, 
lehullanak. A bogyókon kissé kiemelkedő, 
1-2 mm-es, sötét foltok képződnek, melyek 
beszáradva besüppednek, felrepedeznek.
A baktérium a fertőzött növényi 
maradványokban és a magban telel át. A 
fertőzéshez 30 °C körüli hőmérséklet és 
90% feletti relatív páratartalom szükséges. 

Védekezés: Csak 
egészséges magot 
vessünk. Réztartalmú 
szerekkel ismételt 
kezeléseket kell végezni.



Palántadőlés – Pythium aphanidermatum, Rhizoctonia solani

Védekezés: talajcserével, vagy a talajok gőzölésével.A vetést követően, 
kelés előtt a talajt kaptán-, vagy mankoceb-hatóanyagú készítménnyel be 
kell szórni, vagy be kell öntözni.

A szikleveles, vagy egy-két lombleveles növények 
betegednek meg. A szártövön vizenyős barnuló foltok 
keletkeznek. A szár befűződik, elvékonyodik, a növény 
eldől, a palánták foltokban elpusztulnak. A későbbi 
fertőzés a gyökérnyaki rész parásodását okozza.

Elsődleges fertőzési forrás a talaj. 
A Pythium oospórával, a 
Rhizoctonia álszkleróciummal telel 
át. A fertőzéshez az előbbi 
kórokozó esetében 25–27 °C, míg 
utóbbiéban 20 °C alatti 
talajhőmérséklet szükséges.



Fehérpenészes szárrothadás - Sclerotinia sclerotiorum
A száron rothadó, majd beszáradó, 
koncentrikusan mintázott foltok vannak, 
rajtuk szkleróciumokkal. A növény 
elszárad.
A polifág kórokozó szkleróciumokkal 
marad fenn a talajban. Nedves, meleg 
környezetetkedvel.

Védekezés: 3 éves vetésváltás, a 
fertőzött növények 
megsemmisítése. Biológiai 
védekezés hiperparazitákkal.



Szürkepenészes rothadás – Botryotinia fuckeliana,
anamorf: Botrytis cinerea

Védekezés: A beteg növényeket meg kell semmisíteni. Folyamatosan 
szellőztessünk. Ne alkalmazzunk nagy nitrogénadagokat. Iprodion- vagy 
azoxistrobin-hatóanyaggal, több alkalommal kell kezelni az állományt.



Az oldalhajtások elágazásától induló, rothadó foltok felett a növény 
elhal. A termés elrothad. A fertőzött részeken szürke 
penészbevonat képződik.
A gomba a fertőzött növénymaradványokban marad fenn. 
Mérsékelten meleg, párás környezet kedvez a betegség 
kialakulásának. Az ágvillákban megakadt virágmaradványok 
elősegítik a fertőzést.

Szürkepenészes rothadás – Botryotinia fuckeliana,
anamorf: Botrytis cinerea



A paprika kártevői
(Az alább felsorolt kártevők részben egyéb növényeknél kerültek leírásra)

• A csíranövények károsítói:  fekete tücsök, lótücsök  
bársonyszúnyog lárva, szárfonálféreg 

• A gyökér kártevői: pajorok, drótférgek, bagolylepkék lárvái
(lásd kalászosok)  gyökérgubacs fonálféreg (lásd paradicsom) 
burgonyabolha, lótücsök

• A levélzet kártevői:  fekete bükköny-, csíkos burgonya-, zöld 
őszibarack-levéltetvek (lásd burgonya),   lombszinten károsító 
somkóró-, saláta-, gamma bagolylepke lárvák (lásd szója)  
meztelencsigák (lásd paradicsom), közönséges takácsatka, (lásd 
szója) tripszek (lásd hagyma) burgonyabolha, üvegházi liszetske
(lásd paradicsom) 

• Virág- termés kártevői: fekete bükköny levéltetű, bagolylepke 
lárvák: (gyapottok- lásd kukorica, gamma-, vetési-) kukoricamoly 
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A PARADICSOM BETEGSÉGEI



Csírakori és palántakori betegségek
Palántadőlés – Pythium aphanidermatum; Rhizoctonia solani.

Kiültetéstől terméskötődésig fellépő betegségek
A paradicsom magtalansága – Tomato aspermy cucumovirus
Paradicsommozaik – Tomato mosaic tobamovirus;

Tobacco mosaic tobamovirus 
Páfránylevelűség – Cucumber mosaic cucumovirus 
Nekrotikus elhalás – Cucumber mosaic cucumovirus
Baktériumos hervadás – Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis
Baktériumos varasodás – Xanthomonas vesicatoria
Paradicsomvész – Phytophthora infestans
Septóriás (pettyes) foltosság – Septoria lycopersici
Alternáriás szárazfoltosság – Alternaria alternata; Alternaria solani

Terméskötődéstől fellépő betegségek és kórokozók
Baktériumos varasodás – Xanthomonas vesicatoria
Paradicsomvész – Phytophthora infestans
Septóriás (pettyes) foltosság – Septoria lycopersici



Paradicsommozaik – Tobacco mosaic virus (TMV);
Tomato mosaic virus (ToMV)

A leveleken zöldes, néha sárga 
mozaikfoltosság látható. A fiatal levelek 
kisebbek, sodródnak. A fiatal korban 
fertőződött növények satnyák, rajtuk 
kevés, apró bogyó képződik. Erős 
fertőzéskor a bogyó felületén nekrotikus 
gyűrűk, belsejében barna szövetrészek 
láthatók.

A kórokozók mechanikailag könnyen 
terjednek. Fő fertőzési forrás a talaj és a 
vetőmag.
Védekezés: megegyezik a 
paprikamozaiknál leírtakkal.



Páfránylevelűség - Cucumber mosaic virus (CMV)
Uborka mozaik vírus

A levéllemez elkeskenyedik, erős 
fertőzésnél fonalszerűvé válik. A növények 
törpülnek, kevés, apró termést hoznak.
A CMV mechanikailag, valamint 
levéltetvekkel nem perzisztens módon 
terjed.

Védekezés: A levéltetvek és a gyom
gazdanövények irtása.



Bronzfoltosság -
Tomato spotted wilt virus (TSWV)



Baktériumos hervadás -
Clavibacter michiganensis
subsp. michiganensis

A levelek lankadnak, hervadnak. A 
száron és a leveleken barna csíkok 
jelennek meg. A bogyón 2-6 mm-es
fehér, barna közepű foltok 
látszanak. A baktérium a magokat is 
fertőzi.
Elsődleges fertőzési forrás a 
vetőmag, a növényi maradványok 
és a gyomgazdanövények. A 
fertőzéshez magas, 25–28 °C 
hőmérséklet szükséges.

Védekezés: Ellenálló fajtákat termesszünk. 
Egészséges magot vessünk. Az állomány-
kezelésre rézkészítményeket használhatunk.



A levélen apró, vizenyős, majd beszáradó, sárga udvarral körülvett 
foltok vannak. Az éretlen termésen a foltok zöldesbarna, a piros bogyón 
sötétbarna színűek, kissé kiemelkedők.

A kórokozó a vetőmagban, a fertőzött növényi maradványokban, vagy a 
talajban telel át. A betegség kialakulásához meleg, csapadékos, szeles 
időjárás kedvező.

Baktériumos varasodás - Xanthomonas vesicatoria



Baktériumos varasodás - Xanthomonas vesicatoria

Védekezés: Legalább négyéves vetésforgót 
alkalmazzunk. Egészséges, csávázott 
vetőmagot vessünk. Egészséges palántát 
ültessünk. A növényen ne alakuljon ki tartós 
vízborítottság. Állománypermetezés réztartalmú 
szerekkel.



Paradicsomvész - Phytophthora infestans

A leveleken barna, vizenyős, 
majd beszáradó foltok 
képződnek. A bogyón nagy, 
gyorsan növekvő szürkészöld 
foltok alakulnak ki, melyeken 
nedves időben a gomba 
bevonata jelenik meg. A termés 
rövid idő alatt tönkremegy.



Paradicsomvész - Phytophthora infestans

Fertőzési forrás a burgonyagumó, ill. 
a burgonya és a paradicsom 
fertőzött maradványai. A fertőzéshez 
a hűvös, 12 °C körüli hőmérséklet és 
a levél vízborítottsága szükséges. 

Védekezés: A fertőzött növénymaradványokat és az estleges burgonya-
árvakeléseket semmisítsük meg. Az ikersoros termesztés, az öntözési 
adagok helyes megválasztása csökkenti a fertőzés valószínűségét. A 
kémiai védekezés: kontakt- (kaptán, klórtalonil, mankoceb, réz) és a 
szisztemikus (azoxistrobin, cimoxanil, mefenoxam) hatóanyagokkal.



Pettyes levélfoltosság - Septoria lycopersici
A leveleken 1–3 mm-es, 
sötétbarna szegélyű, szürke 
közepű foltok képződnek. A
levél elszárad. a száron és a 
levélnyélen barna, ovális foltok 
képződnek.
A kórokozó a paradicsom, vagy 
a Solanaceae-családba tartozó 
gyomgazdanövények 
maradványaiban telel át. A 
fertőzéshez, a kórokozó 
fejlődéséhez 20–25 °C 
hőmérséklet és csapadékos 
időjárás az optimális.

Védekezés: A növénymaradványok
megsemmisítése. Legalább 2 éves vetésforgó. A 
kémiai kezelések: mankoceb-, kaptán-, klórtalonil-,
azoxistrobin-, mefenoxam-hatóanyagokkal.



Alternáriás szárazfoltosság – Alternaria solani, A. alternata 
A leveleken apró, majd 5–10 mm átmérőjű 
koncentrikusan gyűrűzött száraz foltok jönnek 
létre. A bogyókon kissé besüppedő, vizenyős, 
barnuló foltokon sűrű sötétszürke-fekete 
konídiumtartó-tömeg képződik. A folt alatt a 
szövetek megbarnulnak, a termés elpusztul. A 
gomba a magokat is fertőzi.
A kórokozó a vetőmagban és a növényi 
maradványokban marad fenn. Hőoptimuma 24–
28 °C. Párás időben fertőz.

Védekezés: Egészséges, csávázott 
vetőmagot vessünk. Tartsuk be a 
hároméves vetésforgót. A 
növénymaradványokat forgassuk le. A 
kémiai védekezés a paradicsomvész 
ellen alkalmazott készítményekkel.



A paradicsom kártevői
(Az alább felsorolt káretvők részben egyéb növényeknél kerültek részletezésre)

• A csíranövények károsítói:   fekete tücsök, lótücsök 
bársonyszúnyog lárva, üvegházi molytetű, dohánytripsz 
(lásd hagyma)

• A gyökér kártevői:  pajorok, drótférgek, bagolylepkék 
lárvái (lásd kalászosok) gyökérgubacs fonálféreg, 
burgonyabolha, lótücsök, bársony- és lószúnyogok lárvái

• A levélzet kártevői:  fekete répa-, csíkos burgonya-, zöld 
őszibarack-levéltetű,   lombszinten károsító bagolylepke 
lárvák, meztelencsigák, közönséges takácsatka (lásd szója)
dohánytripszek, sárgalábú recéskabóca, burgonyabolha, 
üvegházi liszetske, burgonyabogár (lásd burgonya)

• Virág- termés kártevői:  bagolylepke lárvák: (somkóró-, 
vetési-), meztelencsiga, fekete tücsök, nyúl, mezei pocok
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Növényházi 
gyökérgubacs-fonálféreg
Meloidogyne incognita



Növényházi 
gyökérgubacs-fonálféreg
Meloidogyne incognita:
A kifejlett egyed és a lárva a 
gyökéren károsít szájszuronnyal: a  
gyökereken koloncszerú gubacsok,  
a növényk lassan fejlődik, hervadás
6-10 nemzedékes
csak üvegkázban telel
L3 után ivari kétalakúság nőstény 
duzzad, hím fonál alakú
Pete a nőstény testén kívül zselatin -
szerű petezsákban: 300 db+ L1  is
L2 a talajon át a gyökérbe hatol
Ök: laza,nedves,humuszos talaj 
kedvez
Előrej: talajvizsgálat, gyökerek 
boncolása
Védelem: vetésváltás 4-5 év, 
talajcsere
Felszívódó talajfertőtlenítők: oxamil, 
fosztiazát ha. talajba dolgozi, drágák

Tápnövények: üvegházban hajtatottnövények:
paradicsom, paprika, dinnye, uborka



Gyökérgubacs-fonálféreg
Meloidogyne incognita kárképek



Encarsia formosa fürkészdarázs

Üvegházi liszteske  - Trialeurodes vaporariorum



Liszteske  - Trialeurodes vaporariorum
• Üvegházi növények: paprika, 

uborka, tök
• szúró-szívó szájszerv 
• vírusvektor
• károsít: lárva + imágó: levél 

sárgul elhal, dísznövények 
szirma kifehéredik   

• 10-12 nemzedékes
• telel: üvegházban
• Peterakás levél fonákára 

körben
• L1  még mozgékony 
• 5 lárvastádium-L4-5 nem eszik, 

L5 viaszos lárvabölcsőt képez
• imágók szárnyasok tejfehér 

szÍnűek
• Védelem: szellőztetés, 

biopreparátumok: Encarsia 
formosa

• Szerekkel hamar rezisztens 
szerrotáció tiametoxam, 
acetamiprid, piriproxifen



Liszteske

Liszteske fejlődési stádiumok



Szántóföldi 
meztelencsiga
Deroceras reticulatum



Szántóföldi meztelencsiga
Deroceras reticulatum

Polifág
Károsít reszelőnyelvvel
minden fejlődési fokozat
főleg hajnalban
Szabálytalan, hosszúkás rágás-
nyomok a levélen+ tejfehér 
nyálcsík
Folyamatos növekedés
1 nemzedékes
Telel: rögök alatt bármilyen 
alakban
Hímnős
Peterakás: talajba csoportosan
Előrej. Poharas talajcsapda sör
Védelem: összecsalogatás
nedves rongy, rothadó burgonya
gyomirtás, nedves búvóhelyek
felszámolása
Limacidek:metaldehid,
merkaptodimetur



A zöldségfélék gyomnövényzete 
és integrált gyomszabályozása I.

Paprika, paradicsom
• A paprika és a paradicsom gyomnövényzetére a melegigényes 

gyomfajok a jellemzők
• A védekezés módszerei: a prevenció, az agrotechnikai, a 

mechanikai és a vegyszeres védekezés
• Gyomirtó szerek:
 Preplanting alkalmazható hatóanyagok: a klomazon és a 

pendimetalin. 
 Posztemergensen (gyökeresedés után): speciális graminicidek



Csíra- és palántakori betegségek
Gyökérfekély – Olpidium brassicae; Pythium aphanidermatum;

Thanatephorus cucumeris
Peronoszpóra – Peronospora parasitica

Kiültetéstől betakarításig fellépő betegségek
Káposztamozaik – Cauliflower mosaic caulimovirus,

Turnip mosaic potyvirus 
Feketeerűség – Xanthomonas campestris pv. campestris
Káposzta gyökérgolyva – Plasmodiophora brassicae
Peronoszpóra – Peronospora parasitica
Fómás betegség – Leptosphaeria maculans
Alternáriás betegség – Alternaria brassicae; . brassicicola
Fuzáriumos sárgaság –Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans

A KÁPOSZTAFÉLÉK
BETEGSÉGEI



Káposztamozaik – Cauliflower mosaic caulimovirus (CaMV);
Turnip mosaic virus (TuMV)

Mindkét vírus átvihető mechanikailag. Levéltetvekkel a CaMV 
szemiperzisztens, a TuMVt nem perzisztens módon terjed. 

Védekezés: Rezisztens fajtákat termesszünk. Magtermesztő 
területeken a fertőzött növényeket el kell távolítani. A keresztes 
gyomnövények, valamint a levéltetvek ellen védekezni kell.

A fiatalon fertőzött növények a 
növekedésben visszamaradnak. A
leveleken világos- és sötétzöld 
mozaikfoltok jelennek meg. A CaMV 
érszalagosodást, a TuMV fertőzés 
apró, nekrózisokat, gyűrűket okoz a 
levélen.



Lágyrothadás – Pectobacterium carotovorum ssp. carotovorum
A kórokozó pektináz enzimeinek hatására
nyálkás rothadás lép fel a káposztafej 
vastagabb erein és a torzsán. A rothadás 
következtében a káposztafej leválhat a 
torzsáról.
A fertőzés a szántóföldön következik be és 
a tárolás során tovább terjed. A baktérium 
csapadékos időben, vagy öntözött 
állományban, 10 °C felett, sebzéseken 
keresztül fertőz.

Védekezés: Tárolás előtt a káposztát hagyjuk 
megszáradni. Ügyeljünk arra, hogy a termesztés és 
növényápolás során ne okozzunk sérüléseket a 
növényen. Szellőztessük a tárolót.



Feketeerűség – Xanthomonas campestris pv.
campestris

Védekezés: Tartsuk be a vetésforgót. 
Egészséges vetőmagot, ill. palántát
használjunk. A fungicides kezeléseket 
megelőző jelleggel az időjárás, 
valamint az öntözés 
figyelembevételével, réz-hatóanyaggal
kell elvégezni, majd 7–14 naponta 
ismételni.

A levél szélétől induló, megfeketedett
erek által határolt V-alakú területek 
sárgulnak, barnulnak, végül 
elszáradnak. A tő edénynyalábjai 
barnák.

A kórokozó a talajban, vagy a talajba 
került fertőzött növényi részekben, ill. a 
vetőmagban marad fenn. A betegség 
meleg, párás, csapadékos időben, 
vagy öntözött állományokban 
hatalmasodhat el.



Gyökérgolyva – Plasmodiophora brassicae

A levelek sárgulnak, lankadnak, 
hervadnak, korai fertőzéskor a 
káposzta nem fejesedik. A gyökerek 
szabálytalan alakú golyvákká 
alakulnak. 
Fertőzési forrás a talaj, ill. a talajban 
maradt gyökérmaradványok, ahol a 
kitartóspórák életképességüket akár 
10 évig is megőrzik.

Védekezés: Kerüljük a savanyú 
talajokat. Meszezéssel a talaj pH-ja 
emelhető.



Peronoszpóra –
Peronospora parasiticaMár a palánták is fertőződnek

Később a leveleken sárgászöld, 
majd barnuló szögletes foltok 
alakulnak ki. A fonákon párás 
időben megjelenik a gomba 
konídiumtartóinak tömege.
A kórokozó micélium- vagy 
oospóra alakban telel át.
Fejlődéséhez alacsony, 8-10 °C-
os hőmérséklet és magas 
páratartalom szükséges. Védekezés: Legalább kétéves 

vetésforgót alakítsunk. Ellenálló fajtákat 
termesszünk. Kémiai védekezés:
mankoceb-, réz- vagy azoxistrobin-
hatóanyagokkal.



Alternáriás betegség – Alternaria brassicae, A. brassicicola
A leveleken nagykiterjedésű, 
beszáradó, koncentrikusan 
gyűrűzött foltok képződnek. A 
magszáron hasonló, de kissé 
megnyúlt foltok vannak. A 
fertőzött becő idő előtt kovad.
A kórokozók vetőmagban és 
növénymaradványokban 
telelnek. A fertőzéshez magas, 
30 °C körüli hőmérséklet 
szükséges. 

Védekezés: A növény-
maradványokat szántsuk le. 
Tartsuk be 3-4 éves vetésforgót. 
Egészséges, csávázott magot 
vessünk. Állománypermetezés 
folpet-, kaptán-, mankoceb-, ill. 
azoxistrobin-hatóanyagú 
készítményekkel.



A káposztafélék kártevői

• A gyökér kártevői:  pajorok, drótférgek (lásd kalászosok)
gyökérgubacs fonálféreg (lásd paradicsom) tavaszi 
káposztalégy és kis házilégy nyüvek

• A káposztafejet tartó szár károsítói: káposztatő-
ormányos, repceszár-ormányos tavaszi-, nyári 
káposztalégy lárvái

• A levélzet kártevői: keresztesvirágúak földibolhái, 
káposztapoloska,  zöld őszibarack-, és káposzta-levéltetű
lombszinten károsító bagolylepke lárvák: (gamma-, 
káposzta-, salátabl.), káposztalepke, répa-, repcelepke 
lárvái, meztelencsigák (lásd paradicsom)

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.tankonyvtar.hu/site/upload/2008/10/kepek_A4001.jpg&imgrefurl=http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/novenytan/novenytan-2-novenyek&usg=__I4XL5aMRVbr_LXNNNoPbDd01boM=&h=481&w=315&sz=224&hl=hu&start=4&itbs=1&tbnid=B3pF2DR7FxdgzM:&tbnh=129&tbnw=84&prev=/images%3Fq%3Dk%25C3%25A1poszta%26hl%3Dhu%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


Phyllotreta-fajok-
keresztesvirágúak földibolhái



Phyllotreta-fajok-
keresztesvirágúak földibolhái
tápnövények: kápostafélék, repce,
retek, torma , c. répa

rágó szájszerv
károsít: imágó: hámoz, a növény levele 
rostaszerűen lyuggatott, apró lyukak (mert  
később kiesik a megmaradt középső mezofillum 
is) a 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: helyes agrotechnika: kinő a 
foga alól, keresztes gyomok irtása,  
öntözés
permetezés: imágók ellen peterakás előtt, 
esetleg csávázás szisztémikus szerekkel: 

Ph. atra: fekete káposztabolha
Ph. nemorum: nagy  káposztabolha
Ph. striolata:  kis  káposztabolha



Káposztalégy – Delia radicum



• Im. nyalószájszerv nem kártevő
• károsít: lárva (nyű): a gyökereket 

rágják, de a szárba is behatolnak 
abban járatok vannak,  palánta 
lankad levél lilásodik rosszul 
fejlődik a növény, elpusztul 

• 3 nemzedékes azok összefolynak
• telel:báb a talajban
• Márciusban jön elő a légy
• Peterakás: talajrepedésekbe
• Előrejelzés:sátorizolátor, sárga 

színű vizes tálcsapdával
• Agrotechnikai védelem fontos: 

káposztafélék  izolációja,, vetési 
sorrend, műtrágyás öntözés

• Vegyszerezés: 
• lárva ellen,

kiültetés előtti beöntözés
szerves P-sav szárm.-kal

Káposztalégy – Delia radicum

Tápnövényei: káposztafélék,
karfiol, karalábé, kelbimbó, retek, mustár



Káposztalégy kártétele



Káposzta levéltetű-
Brevicoryne brassicae



szúró-szívó szájszerv
károsít: lárva + imágó
A hajtásvég sárgul, levelek torzulnak, 
zsugorodnak, + mézharmat bevonat rajta 
korompenész,  magok kényszerérése, léha 
mag
10-15 nemzedék
telel: pete a káposztatorzsán telel
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: keresztesvirágú gyomok alászántása 
a telelő petéket irtja
Kémiai védelem: betelepedéskor
applaud, cipermetrin, imidakloprid h.a
A viaszos bevonat miatt ellenálló, felszívódó 
szer kell.

Káposzta levéltetű- Brevicoryne brassicae
Tápnövényei: káposztafélék,
karfiol, repce, téli fejeskáposzta



Káposztapoloska-
Eurydema ventrale



Káposztapoloska-
Eurydema ventrale
szúró-szívó szájszerv
károsít: imágó+ lárva
Leveleken szívnak, szívás 
helyén csillagalakú fehér folt, 
levél zsugorodik
becők kényszerérettek
3 nemzedékes, összefolynak
telel: imágó avarban
peterakás: levélre 2x6 db
Epimorfózis, L5, báb nincs
Meleg  és fénykedvelő
Előrej.: fűhálózással, tavasszal 
5-6db/m2 veszélyes
Sok term. ellenségük van: 
pete-lárva fürkészlégy, 
fátyolka-lárvák, katicák, varjú
Védelem: keresztes gyomok 
irtása, kémiai:imágó ellen:
klórpirifosz, lambda-cihalotrin

Tápnövények:polifág káposztaféflék+ burgonya stb



Káposztalepke
Pieris brassicae

Tápnövények:
káposztafélék,
karfiol, karalábé, 
kelbimbó,repce

Vöröskáposzta nem



Káposztalepke
Pieris brassicae

Im. pödörnyelv nem kártevő
károsít: lárva (valódi hernyó): 
szabálytalan lyukak rágása a levélen, 
esetenként tarrágás is, csoportos 
kártétel
Telel: báb (fedett): kerítésen, növény 
szárán
2 nemz. 1: május, 2: augusztusban
Peterakás: levélre citromsárga 
csoportokban
Lárvák fénykedvelők 
Párás meleg 18oC feletti, napfény,    
kedvez
Előrejelzés 
szexferomoncs.+növényvizsgálat
2-3 lárva/növény veszélyes
Védekezés: petecsomók 
összeszedése
Lárvák ellen: Klórpirifosz-metil, 
indoxakarb, kitinsz. gátló: 
teflubenzuron ha.



Káposztalepke
Pieris brassicae
fejlődési fokozatai

báb

lárva

lárvatojás



A zöldségfélék gyomnövényzete 
és integrált gyomszabályozása II.

Káposzta-félék

• A káposzta gyomnövényzete: Libatopfélék, disznóparéjfélék, kis 
gombvirág, közönséges szélfű, közönséges kakaslábfű, muhar fajok, apró szulák, 
mezei acat, tarackbúza, stb.)

• A káposzta integrált gyomszabályozása
• A mechanikai gyomirtás eszköze leggyakrabban a kézi, vagy gépi 

kapa.

• Vegyszeres gyomirtás
 Palántázás előtt alkalmazható a pendimetalin hatóanyag. Állományban

(posztemergensen) a fluazifop-p-butil egyszikűirtó hatóanyag használható. 
 A káposztafélékhez soroljuk az alábbi fajokat: fejeskáposzta, vöröskáposzta, 

kelkáposzta, karalábé, brokkoli, bimbóskel (leveleskel, kínai kel, bordáskel). 
Gyomnövényzetük és gyomirtási technológiájuk sok hasonlóságot mutat.



Csírakori betegségek

Alternáriás betegség – Alternari porri
Fuzáriumos rothadása – Fusarium oxysporum f. cepae

Keléstől fellépő betegségek

A hagyma sárga törpesége és levélcsíkossága –
Onion yellow dwarf potyvirus 

Hagymaperonoszpóra – Peronospora destructor

A HAGYMAFÉLÉK 
BETEGSÉGEI I.



Érésig fellépő betegségek és kórokozók

Hagymaperonoszpóra – Peronospora destructor
Hagyma botritiszes betegsége – Botrytis spp.
Hagymarozsda – Puccinia porri; Melampsora allii-fragilis 
Alternáriás levélfoltosság – Alternari porri
Hagyma fuzáriumos rothadása – Fusarium oxysporum f. cepae

Éréskor és a tárolás során fellépő betegségek

Nyálkásrothadás – Burkholderia gladioli pv. allicola
Hagyma botritiszes betegsége – Botrytis spp.
Hagyma fuzáriumos rothadása – Fusarium oxysporum f. cepae

A HAGYMAFÉLÉK 
BETEGSÉGEI II.



A hagyma sárga törpesége –Onion yellow dwarf potyvirus

A levelek deformálódnak, belapulnak. A 
növény törpül,sárgul, rajta sárga csíkok 
jelennek meg. A levélcsúcs elhal. A magszár 
csavarodik, kevés, értéktelen magot hoz.

A vírus maggal és dughagymával terjed. 
Mechanikailag átvihető. Levéltetvek nem 
perzisztens módon terjesztik.

Védekezés: 2-3 km-es izoláció az áru- és 
a magtermő táblák között. Vírusmentes 
mag, vagy dughagyma használata. 
Állományszelekció.



Nyálkásrothadás – Burkholderia gladioli pv. alliicola

A rothadó folt egyes pikkelyleveleken növekszik, 
majd átterjed a szomszédos levelekre. A sárguló 
levélen és a magszáron elnyúlt, kifehéredő, 
elhalt foltok képződnek, a növény elhervad. 

A baktérium növénymaradványokban marad fenn. A 
fertőzések sérüléseken, vagy a rosszul záródó nyaki 
részen, a szántóföldön következnek be és a tárolás 
során terjednek és hatalmasodnak el. 

Védekezés: a tárolók 
fertőtlenítése. 
Sérülésmentes 
betakarítás.

10 °C alatti tárolási hőmérséklet, szellőztetés.
Ellenálló fajták termesztése.



Hagymaperonoszpóra –
Peronospora destructor

A leveleken és magszáron ovális, foltokon,  
párás időben szürkéslila penészkiverődés 
jelenik meg. A foltok körbe érik a szárat, 
vagy a levelet, mely a fertőzés helye fölött 
elszárad. Kevés, felhasználásra alkalmatlan 
mag terem.



Hagymaperonoszpóra – Peronospora destructor

A kórokozó 
oospórákkal, 
vagy a talajban 
maradt 
hagymában telel 
át. A fertőzés 
hűvös, nedves 
időben jön létre.Védekezés: 3-4 éves vetésforgó, 500 m-es 

izolációs távolság betartása. Egészséges, 
hőkezelt dughagymát használjunk. 
Mélyfekvésű területeken ne termesszünk 
hagymát. Kémiai védekezés: kontakt-
(fluazinam, folpet, mankoceb, réz) és 
szisztemikus (azoxistrobin, cimoxanil, 
mefenoxam) hatóanyagokkal. 



Botritiszes betegség –
Botrytis aclada, B. byssoidea, B. porri, B. squamosa

A hagymafej már a szántóföldön fertőződik,rothad, rajta 
szürke penészkiverődés, vagy hűvös időben fehér 
micéliumban apró szkleróciumok képződnek. A magszár 
is fertőződik.

A gomba szkleróciumaival, vagy micélium formájában 
marad fenn. A tárolóban a rothadás folytatódik.

Védekezés: 3-4 éves vetésváltás, korai 
vetés, gondos válogatás. Csávázott 
egészséges vetőmag. 
Állománypermetezés azoxistrobin, folpet, 
vagy iprodion hatóanyagokkal.



Alternáriás levélfoltosság – Alternaria porri

A csíranövény 
elpusztul. A leveleken 
ovális lilás foltokon 
barna 
penészkiverődés van. 
A levelek leszáradnak.

A gomba a fertőzött növényi maradványokban, vagy 
a magon telel át. A fertőzéshez csapadékos, meleg –
27 °C – szeles időjárás kedvező.

Védekezés: vetésváltás, 
egészséges, csávázott vetőmag 
használata. Állománypermetezés 
mankoceb, vagy réz-hidroxid 
hatóanyaggal.



Fuzáriumos rothadás - Fusarium oxysporum f.sp. 
cepae

A csíra- vagy a fiatal növény 
elpusztul. Később a levelek 
sárgulnak lankadnak, végül 
elszáradnak. A hagyma is 
fertőződik. Tárolás során fehér 
micélium jelenik meg rajta.

A gomba növénymaradványokban, 
magban, dughagymában marad fenn. 
Meleg, csapadékos időben, 
sérüléseken keresztül fertőz.
Védekezés: egészséges vetőmag használata, vetésváltás, 
növénymaradványok leszántása. A kórokozó legyengült állományban 
nagyobb kárt tesz.



A hagymafélék kártevői
(Az alább felsorolt káretvők részben egyéb növényeknél kerültek részletezésre)

• A csíranövények károsítói:  a hagymalégy, a fésűslábú 
viráglégy

• A gyökér  és hagymafej kártevői:  drótférgek (lásd 
kalászosok)  gyökérgubacs fonálféreg (lásd paradicsom), 
meztelencsigák, hagymaormányos, hagymaaknázólégy, 
mezei pocok

• A levélzet kártevői:  gabonalevéltetű,   lombszinten 
károsító bagolylepke lárvák, meztelencsigák (lásd
paradicsom), közönséges takácsatka (lásd szója) 
dohánytripsz, sároshátú- és hagymabogár, 
hagymaormányos

• Virág- termés kártevői: dohánytripsz, hagymamoly, 
hagymaormányos, takácsatkák



Dohánytripsz Thrips tabaci



• polifág: hagyma, dohány, hajtatott 
növények, paradicsom, uborka, paprika

• szúró-szívó szájszerv
vírusvektor dohány mozaik

•  károsít: lárva + imágó
A leveleket, virágokat szívja, szívás helye  
kifakul, károsítás helyén ezüstös színű
érdes bevonat, asszimilációs felület cs. 
• 4-5 nemzedékes szabadföldön
• telel: imágó talajában, 
prenimfa, nimfa stádium után a 
kif. imágó áprilisban jön elő

• Peterakás: a levél főere mellé v. a   
fiatal hajtásokba tojócsővel

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

• Védelem:  talajművelés telelők ellen
ragadozó atkák:Amblyseius spp. telepítés
Spinizád tartalmú bakt. készítm.: Laser

•  Kémiai védelem: imidakloprid

Dohánytripsz Thrips tabaci



Hagymalégy – Delia antiqua

tojás lárva (nyű)

báb (tonna) imágó



• Im. nyalószájszerv nem 
kártevő

• károsít: lárva (nyű): felülről 
hatol be a hagymafejbe ott  
táplálkozik, a belső, majd a 
külső levelek sárgulnak, a fej 
rothad, elpusztul 

• 3 nemzedékes azok 
összefolynak

• telel:báb a talajban
• Áprilisban jön elő a légy
• Peterakás:hagymalevelek  

közé 
• Előrejelzés: fehér, világoskék 

vizes tálcsapdával
• Agrotechnikai védelem fontos: 

árvakelés gyérítése, vetési idő 
kitolása, 

• Kémiai védelem: 
Imágó ellen 2-3 leveles 
korban  klórpirifosz-metil és 
pirimifosz-metil hatóanyaggal

Hagymalégy – Delia antiqua

kárképek



A zöldségfélék gyomnövényzete 
és integrált gyomszabályozása III.

Hagyma
• A hagyma gyomnövényzete A hagymamag tavaszi vetésénél a T3-as és T4-es gyomok 

megtalálhatók. A dughagymáról termesztett étkezési hagyma gyomnövényzetére is a T3-as és 
T4-es, egy- és kétszikű fajok tömeges megjelenése a jellemző. 

• A hagyma integrált gyomszabályozása
• Mechanikai védekezésként kizárólag a kézi kapálás lehetősége adott
• Vegyszeres gyomirtás.
 Magról vetett hagymában ősszel és tavasszal egyaránt preemergensen a pendimetalin (étkezési 

zöldhagymára nem) hatóanyag használható fel.   
 Magról vetett hagymában a kelés é
 s a "kaszahányás" közötti időszakban nem szabad gyomirtó szert használni a kultúrnövény 

nagyfokú érzékenysége miatt, de 3-4 leveles fejlettségnél – posztemergensen -már alkalmazható 
a karfentrazon hatóanyag, melyet legkorábban a kultúrnövény 1-4 leveles fejlettsége idején

 Dughagymáról termesztett étkezési hagymában preemergensen használható gyomirtó szerek az 
s-metolaklór (csak fokhagymában) a pendimetalin és a linuron.

 Dughagymáról termesztett étkezési hagymában posztemergensen, 3-4 leveles állapottól 
használható gyomirtó szerek a linuron, a klopiralid, az oxfluorfen és a speciálisan egyszikűirtó 
fluazifop-p-butil, haloxifop-r-metilészter,  propaquazafop.

 A vöröshagymában engedélyezett herbicideket a póréhagyma és a fokhagyma gyomirtására is fel 
lehet használni, ugyanis érzékenységük nem tér el jelentősen a vöröshagyma herbicid-
érzékenységétől. 



A GYÖKÉRZÖLDSÉGEK 
BETEGSÉGEI



Csírakori betegségek
Csírapusztulás – Alternaria radicina

Vetéstől a gyökértest vastagodásáig fellépő betegségek
A sárgarépa tarkalevelűsége – Carrot mottle umbravirus
A sárgarépa vöröslevelűsége – Carrot red leaf luteovirus
Xantomonászos betegség – Xanthomonas hortorum pv. carotae

A gyökértest vastagodásától betakarításig fellépő betegségek
Peronoszpóra – Plasmopara crustosa
Lisztharmat – Erysiphe heraclei
Rozsda – Uromyces lineolatus
Zeller fómás gumóvarasodása – Phoma apiicola
Zeller szeptóriás levélfoltossága – Septoria apii; Septoria apii-graveolentis
Sztemfiliumos betegség – Alternaria radicina (szin. Stemphylium radicinum)
Alternáriás levélfoltosság – Altarnaria dauci

Tárolási betegségek
Lágyrothadás – Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum
Szklerotíniás rothadás – Sclerotinia sclerotiorum
Botrítiszes rothadás – Botryotinia fuckeliana
Sztemfiliumos betegség – Alternaria radicina (szin. Stemphylium radicinum)



Baktériumos foltosság – Xanthomonas hortorum pv. carotae

Védekezés: Növénymaradványok leszántása, 
egészséges vetőmag használata. Legalább négyéves 
vetésforgó. Permetezés réz hatóanyaggal.

A levélkeosztatok szélén vizenyős, majd megbarnuló, sárga udvarral körülvett 
foltok vannak. A fertőzött szár elszárad..
A kórokozó növénymaradványokban és vetőmagban marad fenn. Csapadékos 
időben fertőz.



Peronoszpóra – Plasmopara crustosa

A kórokozó oospórákkal telel át a fertőzött 
levelekben. A fertőzéshez hűvös, 
csapadékos időjárás szükséges.

Védekezés: a fertőzött 
növénymaradványok leszántásával. 

A leveleken szögletes, 
világoszöld, barnuló foltok 
láthatók, melyek fonákán fehér
penészgyep képződik. Az 
erősen fertőzött levelek 
leszáradnak.



Lisztharmat – Erysiphe heraclei

A leveleken és száron laza, fehér micéliumbevonat jelenik meg. Erős 
fertőzésnél a beteg részek teljesen elszáradnak. A kórokozó a kaszatokat is 
fertőzi.
A gomba kazmotéciumokkal telel át. Meleg, száraz időben fertőz.
Védekezés: Járványveszélyes időszakokban kén-hatóanyagú készítményekkel 
többször védekezhetünk.



Fehérpenészes rothadás – Sclerotinia sclerotiorum

Szkleróciumok

Tárolás során, a karógyökéren vizenyős foltok 
alakulnak ki, melyeken fehér micéliumtömeg 
képződik. Ezen sárgás cseppek és fekete 
szkleróciumok jelennek meg, végül a gyökér 
elrothad.



Sztemfiliumos betegség – Alternaria radicina
(szin. Stemphylium radicinum)

A fertőzött a csíra elpusztul. A fiatal 
növény elfekszik a talajon és elhal. 
A leveleken kerekded, barna foltok 
képződnek. A karógyökér felső 
részén, oldalán és végén a feketén 
pusztuló, bemélyedő szöveteken, 
barna micéliumbevonat és 
konídiumtartó-tömeg képződik.

A kórokozó maggal terjed, a talajban, növény törmelékekben fennmarad.
Hőmérsékleti optimuma 28 °C, de széles hőintervallumban fertőz.

Védekezés: a hideg, mélyfekvésű területeket 
kerüljük. Egészséges, kaptánnal csávázott magot 
vessünk. Állománykezelésre mankoceb hatóanyagú 
készítmények alkalmasak.



A gyökérzöldségek kártevői

• A gyökér kártevői: pajorok, drótférgek, vetési 
bagolylepkék lárvái,  szabadföldi gyökérgubacs és a répa  
fonálféreg (lásd paradicsom és cukorrépa) sárgarépa légy és 
sárgarépafúró moly lárvái

• A levélzet kártevői:  galagonya-, zöld sárgarépa-
levéltetű, petrezselyem-levéltetű közönséges takácsatka, 
bivalykabóca, mezei poloskák, a zeller levelében aknáz a 
zellerlégy,  

• Az ernyős virágzat és a termés kártevői: mezei 
poloskák (lásd napraforgó) sárgarépa- gubacsszúnyog és a 
köménymoly lárvája   

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.zoldstudio.viragcenter.hu/kert/sargarepa1.jpg&imgrefurl=http://www.viragcenter.hu/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D52:o-te-szegeny-sargarepa%26catid%3D46:egeszseg%26Itemid%3D50&usg=__RYtDyNtHLZ-lYrdREy_fzQkoKNw=&h=651&w=468&sz=43&hl=hu&start=2&itbs=1&tbnid=044AO_Ua9A3ToM:&tbnh=138&tbnw=99&prev=/images%3Fq%3Dg%25C3%25A1rgar%25C3%25A9pa%26hl%3Dhu%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


Zöld sárgarépa levéltetű – Cavariella aegopodii

Fő tápnövénye: fűzfajok
Nyári tápnövényei: kapor, 
kömény, sárgarépa



Petrezselyem-levéltetű 
Dysaphis apiifolia ssp. petroselini

Fő tápnövény: galagonya
Nyári tápnövény: zeller, petrezselyem



szúró-szívó szájszerv
károsít: lárva + imágó
fiatal levelek, torzulnak, sárgulnak, 
elszáradnak , a telepek ellepik a 
tőleveleket, a gyökérnyakat, a 
hajtástengelyt
10-15 nemzedék, jellemző a szűznemzés, 
kolónia képzés
telel: pete a főgazda kéreg alatt  
Tápnövénycserés:  nyári tápnövény: 
kömény,kapor, sárgarépa 
szűznemzés + ivaros szap. váltakozik
Előrej.:sárgatállal
Védelem:  jó agrotechnika gyomgazdák 
irtása
Kémiai védelem: általában nem 
szükséges, 
lambda-cihalotrin, pirimikarb,  buprofezin,

Zöld sárgarépa levéltetű – Cavariella aegopodii
Petrezselyem-levéltetű - Dysaphis apiifolia ssp. petroselini



Köménymoly - Depressaria daucella



Köménymoly - Depressaria daucella

Elterjedése, élőhelye 
Európában és Észak-Afrikában gyakori faj; Észak-Amerikába valószínűleg úgy 
hurcolták be. Hazánkban is megtalálható, főleg a nedvesebb területeken.
Megjelenése 
Szürkésbarna, feltűnően fényes szárnyain sötétebb, finom, pálcikaszerű 
mintázat látható. A szárny fesztávolsága 18–22 mm.
Életmódja
Évente egy nemzedéke kel ki, de a lepkék nagyon hosszú időn át rajzanak: 
nyár derekától a következő év tavaszáig, tehát áttelelnek, és nőstény csak 
ezután rakja le petéi a tápnövények levelére. A fiatal hernyók a levélben és 
a szárban lyuggatva károsítanak, a fejlettebbek pedig a növény generatív 
részein: a bimbókat, virágokat és magvakat fogyasztja, összeszövik a 
virágokat. Laza gubóban a tápnövényen vagy annak közvetlen környékén 
bábozódnak be.
A hernyók tápnövényei:
ánizs, édeskömény, sárgarépa, konyhakömény
Védekezés: tőlevélrózsás állapotban,

bimbózáskor megismételni



A zöldségfélék gyomnövényzete 
és integrált gyomszabályozása IV.

• A gyökérzöldségek gyomnövényzete
Közönséges kakaslábfű, muhar fajok, pirok-újjas muhar fajok, disznóparéj-félék, libatopfélék, 
keserűfű-félék, ürömlevelű parlagfű, tarackbúza, fenyércirok, csillagpázsit, mezei acat, apró 
szulák. Amennyiben a területen a nehezen irtható, veszélyes fajok megjelenése is várható 
(Abutilon theophrasti, Xanthium spp., napraforgó árvakelés, stb.), válasszunk más termőterületet.

• A gyökérzöldségek integrált gyomszabályozása
 A leggyakoribb nem vegyszeres védekezési módok a kézi, vagy gépi kapálás. Kis területen és 

nehezen írtható gyomfajok jelenléte esetén javasolhatók. A bakháton történő termesztés esetén 
csak a gyomlálás jöhet számításba, amelyet csapadékos időjárásban fellazult talajállapot mellett 
célszerű végrehajtani.

• Vegyszeres gyomirtás
 Preemergensen elsősorban magról kelő gyomok ellen az s-metolaklór, a linuron, a fluorkloridon 

(zellerben nem engedélyezett) és a pendimetalin. 
 Parlagfűvel erősen fertőzött területeken a fluorkloridon, kifejezetten erősen gyomosodó táblákon a 

preemergensen használható herbicidek célszerűen összeállított kombinációi lehetnek a 
megoldás. 

 A posztemergens kezelést a kultúrnövény 6-8 cm-es állományában (zellernél a palánták 
meggyökeresedésekor), valamint a gyomok 1-4 leveles 

 állapotában kell végrehajtani linuron hatóanyagú szerekkel.

Gyökérzöldségek



Előadás ellenőrző kérdései

• Sorolja fel a gyökérzöldségek betegségeit!
• Ismertesse a paradicsomvész betegséget!
• Sorolja fel a káposztafélék legjelentősebb állati kártevőit 

és  kárképeiket!
• Ismertesse az üvegházi molytetű fejlődésmenetét és a 

védekezés lehetőségeit.
• Sorolja fel a zöldségfélékben alkalmazható nem 

vegyszeres gyomirtási módokat!
• Ismertesse a sárgarépában alkalmazható vegyszeres 

gyomirtási technológiákat!
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