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Rügypattanástól fellépő betegségek

Lisztharmat – Podosphaerea leucotricha

AZ ALMATERMÉSŰEK 
BETEGSÉGEI



Almalisztharmat – Podosphaera leucotricha

A fertőzött rügyek rügypikkejei széthajlanak. A vesszők ízközei 
rövidek, a hajtások végén a levelek keskenyek, deformálódnak, rajtuk 
micéliumszévedék, később ez alatt nekrotikus foltok jelennek meg. A 
levelek lehullanak. A szirom- és csészelevelek deformálódnak, 
foltosak, lisztharmatosak, 



Virágzástól terméskötődésig fellépő betegségek

Almamozaik – Apple mosaic ilarvirus
Tűzelhalás – Erwinia amilovora
Lisztharmat – Podosphaerea leucotricha
Varasodás – Venturia inaequalis



Almamozaik – Apple mosaic virus (ApMV)

Terjedés, gazdanövénykör: A 
kórokozó mechanikailag és 
oltással terjed. A szomszédos 
fákra az egymással érintkező 
gyökereken keresztül átjut. 

A leveleken fehér, vagy krémszínű 
mozaikfoltok vannak, melyek egyes 
esetekben a levélereket követik. A foltok
nekrotizálódnak. A színes termésű fajták 
gyümölcsén szabálytalan, sárga foltok 
képződnek.

Védekezés: ellenőrzötten 
vírusmentes szaporítóanyag 
előállításával és telepítésével.



Tűzelhalás – Erwinia amylovora

A virágok megfeketedve elhalnak és a fán 
maradnak. Jellegzetes tünet a pásztorbotszerűen 
visszahajló, elhalt hajtásvég. A fertőzött vesszőkön 
tejszerű, majd megbarnuló baktériumnyálka jelenik 
meg. gak, nagyobb koronarészek is elhalhatnak, 
különösen magasabb páratartalmú, nedves 
körülmények között.



Tűzelhalás –
Erwinia amylovora

A baktérium az ágak fekélyes 
sebeiben, vagy a fertőzött rügyekben 
telel át. A kórokozó szaporítóanyaggal, 
pollennel, esővel, rovarokkal, az 
ültetvényben használt eszközökkel is 
terjed. A betegség 18–25 °C 
hőmérsékleten, csapadékos időben 
lép fel járványos méretben.

Védekezés: A beteg részeket nagy 
csonkolással el kell távolítani és meg 
kell semmisíteni. Védekezésre réz-, 
vagy fosetil-Al-hatóanyagú szerek, ill. –
a növény-egészségügyi hatóság eseti 
engedélyével – antibiotikum 
(sztreptomicin) használhatók.



Terméskötődéstől érésig fellépő betegségek

Lisztharmat – Podosphaerea leucotricha
Varasodás – Venturia inaequalis
Vánkospenész – Monilinia fructigena



Almalisztharmat –
Podosphaera leucotrichaA micéliumszövedék a zöld 

hajtásokat is beborítja A primér 
fertőzés a virágkocsány, csésze- és 
sziromlevek, a porzók és a bibe 
deformációját okozza. A virágok 
sterilek, lisztharmatosak. A termésen 
hálózatos, parás mintázat jelenik 
meg.
A gomba a rügyekben telel. Meleg, 
párás időben fertőz.
Védekezés: A fajták 
fogékonyságában jelentős 
eltésrések vannak. Metszés során a 
vessző felső 4-5 rügyét távolítsuk el. 
A permetezést a rügyek egérfül 
állapotában kell elkezdeni, majd 
rendszeresen ismételni dinokap,
kén, pirimetanil, krezoxim-metil, 
miklobutanil, penkonazol, 
tebukonazol, tetrakonazol
hatóanyagokkal. 



Almavarasodás – Venturia inaequalis, anamorf: Spilocea pomi

Pszeudotécium 
aszkuszokkal bennük 

aszkospórákkal
A fiatal leveleken világoszöld, 5–10 mm átmérőjűre növekvő 
foltok fejlődnek. Felületükön, mindkét oldalon füstszerű 
konídiumtartó-gyep képződik. Később a foltok nekrotizálódnak, 
jellegzetes varasodás indul meg. Az erősen fertőzött levelek 
deformálódnak, lehullanak. 



Almavarasodás – Venturia inaequalis, 
anamorf: Spilocea pomi

A termés parásodó foltjai
berepedeznek, az alma féloldalassá 
válik. Késői fertőzésnél a termés nem 
repedezik fel, barnásfekete foltok 
képződnek rajta.
A kórokozó biológiája, környezeti 
igénye: A lehullott levelek varas foltjain
pszeudotéciumok képződnek, 
melyekben a rügypattanás idejére 
megérnek az aszkospórák. 
Kiszóródásukhoz csapadékra van 
szükség. A nyár folyamán a 
fertőzéseket a foltokon képződő 
konídiumok indítják.



Almavarasodás – Venturia inaequalis, 
anamorf: Spilocea pomi

Védekezés: A lehullott leveleket semmisítsük meg, vagy forgassuk a talajba. 
Ősszel a lehullott lomb nitrogéntartalmú műtrágyaoldattal történő 
permetezése a levélszövetek korhadását segíti, ezzel a pszeudotéciumok 
kialakulását gátolja. A előrejelzésre alapozott kezeléseket a bimbós állapottól 
kell kezdeni és többször ismételni. Kontakt- (dodin, folpet, kaptán, metirám) 
és szisztemikus (difenokonazol, fluzilazol, miklobutanil, penkonazol) 
hatóanyagokat és kombinációikat alkalmazhatjuk.



Almatermésűek vánkospenésze – Monilinia fructigena,
anamorf: Monilia fructigena

A barna, rothadó foltok az 
egész gyümölcsre kiterjednek. 
Rajtuk szürkésfehér, 
koncentrikus penészpárnák 
fejlődnek. Az alma 
mumifikálódik.



Monilia-konídiumok

Almatermésűek vánkospenésze – Monilinia fructigena,
anamorf: Monilia fructigena

Az elsődleges fertőzési források a talaj felszínén maradt 
gyümölcsmúmiák. A fertőzések sebzéseken keresztül 
történnek. Az egymással érintkező gyümölcsök között a 
fertőzés sebzés nélkül is terjedhet.

Védekezés: Semmisítsük meg, vagy forgassuk a talajba a 
gyümölcsmúmiákat. Kerüljük a gyümölcsök sebzését. Védekezzünk a rágó 
kártevők ellen. A varasodás ellen használt hatóanyagok a monilia ellen is 
védelmet biztosítanak.



Több éven át fejlődő betegségek

Agrobaktériumos gyökérgolyva –
Agrobacterium tumefaciens

Almafarák – Nectria galligena
Fehérpelyhes gyökérpenész – Rosellinia necatrix



Gökérgolyva –
Agrbacterium tumefaciens

A gyökéren, vagy a gyökérnyakon 
szabálytalan alakú, barázdált felületű, 
barna golyvák fejlődnek, és a növény 
fejlődésében visszamarad.
A kórokozó polifág, több száz fás és 
lágy szárú, kétszikű növényfajt fertőz. 
Talajlakó, sebparazita szervezet.
Nedves, lúgos talajokon, 25–30 °C-on 
fertőz.
Védekezés: A faiskolák telepítésénél 3-4 
éves vetésforgót tartsunk be. Az 
elővetemény egyszikű növény legyen. 
Fertőzött növényeket forgalomba hozni 
tilos. A visszametszett gyökerű 
oltványokat réztartalmú agyagpépbe kell 
mártani.



Almafarák – Nectria galligena, 
anamorf : Cylindrocarpon heteronema

Sebparazita gomba, mely
rovarrágásokon, vagy a metszési 
sérüléseken keresztül hatol a fába. A 
lemetszett ágak rákos sebein két évig 
életképes marad. A peritéciumokban 
képződő aszkospórák ősszel és 
tavasszal kiszóródva fertőzik a fát. 
Tenyészidőszakban a 
sporodochiumokon képződő 
konídiumok terjesztik a betegséget. A 
fertőzésekhez csapadékos időjárás kell.

A fás fészek sebzései körül kerek, vagy ellipszis 
alakú foltokon a kéreg berepedezik, majd a folt 
besüpped. A folt szegélyén a kalluszosodó 
szövetek kiemelkednek, rajtuk nedves időben 
fehér sporodochiumok, majd a gomba vörös 
sztrómájába ágyazott peritéciumok képződnek.

Peritéciumok a rákos sebeken



Almafarák – Nectria galligena, 
anamorf : Cylindrocarpon heteronema

Védekezés: A fertőzött ágakat le kell 
metszeni, és el kell égetni. A törzs rákos 
sebeit ki kell vágni, majd sebkezelő 
készítménnyel lezárni. Fertőzött 
ültetvényekben réztartalmú szerekkel, 
ősszel és tavasszal lemosó permetezést 
kell végezni.



Fehérpelyhes gyökérpenész – Rosellinia necatrix,
anamorf: Dematophora necatrix

A fák a fejlődésben visszamaradnak, leveleik
sárgulnak, a fa elpusztul. A korhadt 
gyökereken laza, fehérmicéliumszövedék 
látható. A gomba polifág. Klamidospórákkal, 
szkleróciumokkal, a talajban maradt elhalt 
gyökérmaradványokban micéliummal marad
fenn.
Védekezés: A beteg, vagy elhalt fákat el kell 
távolítani a gyökérmaradványokkal együtt. 
Fertőzött gyümölcsös helyére 8–10 évig ne 
telepítsünk új állományt.



Az alma főbb kártevői

• A gyökér kártevői: pajorok, mezei pocok
• Föld feletti fás részek kártevői: pajzstetvek, vértetű, 

almafaszitkár, kis és nagy farontólepke hernyói, mezei 
nyúl, mezei pocok

• A lombozat kártevői:sodrómolyok, levélaknázómolyok, 
amerikai fehér szövőlepke,  zöld almalevéltetű , 
almalevélpirosító levéltetű, takácsatkák

• A virág és a gyümölcs kártevői: almamoly, 
bundásbogár, bimbólikasztóbogár, almaeszelény, 
poloskaszagú almadarázs

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.konyhaweb.hu/chef/alma/almafa.jpg&imgrefurl=http://www.konyhaweb.hu/chef/alma/index.html&usg=__jTi7T8NdJEs5w32zvNedAVqvmjw=&h=225&w=300&sz=31&hl=hu&start=6&itbs=1&tbnid=vC9b0MWUfgJdaM:&tbnh=87&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dalmafa%26hl%3Dhu%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


fekete színű (idős) pajzs

Kaliforniai pajzstetű – Quadraspidiotus perniciosus

parazitált pajzstetvek

fehér színű (fiatal) pajzs



Kaliforniai pajzstetű – Quadraspidiotus perniciosus
• szúró-szívó szájszerv
• károsít: lárva + imágó,
• a fák minden föld feletti részén 

szívogatnak, az ágvégeken 
hamuszürke „koszos” bevonat, a 
korona csúcsszáradása, 
gyümölcsön piros szélű, kerek, un. 
lázfolt 

• 2 nemzedékes
• telel: L1 ágon pajzs  alatt
• Peterakás a pajzs alá 
• 3 lárvastádium
• L1 mozgékony, 1 napon belül le 

kell telepednie, L2-L3 mozdulatlan 
• Nőstény végig a pajzs alatt van 

mozdulatlan
• Hím szárnyas
• Téli fatisztogatás, lemosó 

permetezés: paraffinolaj h.a 
Védekezés lárvakelés után 2 
napon belül, míg a pajzs nem 
ellenálló, szerves P-sav szárm.-
dimetoát, kellő permetlé 
borítottsághoz kijuttatáskor 
ventilátor használata ajánlott



Lázfoltok almán

L1 (még mozgékony) lárvák

Szárnyas hím



Vértetű telep 
a vattaszerű bevonattal

Vértetű 
Eriosoma lanigerum



• szúró-szívó szájszerv
• károsít: lárva + imágó,: fehér. 

vattaszerű bevonat a fás részeken, 
mérgező nyáluk hatására 
szövetburjánzás, torzulás, alakul ki, 
kéreg repedezik,  fagyérzékeny 
lesz a fa

•    10-12 nemzedékes
• telel: L1 gyökérsarjaknál, föld alatt
• áprilisra kifejlődik az ősanya 

sarjhajtásokra megy táplálkozni, 
szűznemzéssel szaporodik

• szárnyasok csak ritkán képződnek, 
térhódítási célból

• Elhanyagolt, sűrű lombozatú fákon 
nagy telepeket alkot

• Hatékony parazitája a vértetű 
fürkész

• Védekezés: sebkezelés, téli 
fatisztogatás, lemosó permetezés   
h.a,  gyapjas telepek 
megjelenésekor védekezzünk 
parazita-kímélő. tiametoxam h.a.
Actara), tiakloprid (Calypso)

Vértetű – Eriosoma lanigerum



Szövetburjánzás a fán



Levéltetvek
Zöld alma-levéltetű – Aphis pomi

A gazdanövény kéregrepedéseiben telel a 
pete, áprilisban kezdi a levelek szívását, azok 
hosszanti irányban begörbülnek, rajtuk 
mézharmat+ korompenész
egygazdás faj



A fiatal levelek csúcsi 
részét szívogatja 
áprilistól,
a levélszél besodródik a 
fonák felé, a torzult rész 
pirosra színeződik, 
végig az almán marad

Levélpirosító alma-
levéltetű –
Dysaphis devecta



Ki nem nyílt ,összeszáradt virágok (rozsdagolyó)

Bimbólikasztóbogár – Anthonomus pomorum



Bimbólikasztóbogár – Anthonomus pomorum

rágó szájszerv
károsít: imágó: a bimbókat rügyeket 
rágja  + lárva: megeszi a virág 
részeket, a virág nem nyílik ki 
„rozsdagolyó”-vá válik
1 nemzedékes
telel: imágó kéregrepedésekben, kövek 
alatt, április elején  a rügyekre vonul
peterakás: bimbókra, a lárva berágja 
magát a rügybe
4 lárvastádium, szabadbáb is a 
bimbóban alakul ki
Kedvez a száraz meleg
Előrejelzés: törzsre tett hullámpapír 
övvel
védekezés: rügyfakadás előtt  az 

áttelelő imágó ellen lemosó-
permetezés, 
később: tiakloprid, acetamiprid h.a. 



Almamoly - Cydia pomonella

Peték



Almamoly – Cydia pomonella
• Im. pödörnyelv nem kártevő
• károsít: lárva (hernyó) gyümölcs 

összerágása 
• 2 nemzedékes, rajzás:   1: 

május, 2: júl. aug.
• telel: kif. L5 az almafa kérge 

alatt kokonban
• Peterakás: fiatal gyüm.-re, 

hajtásra, levelére, egyesével
• 1 almában csak 1lárva él
• Kedvez az aszályos nyár
• Előrejelzés: szexf.csapda 

fénycsapda
• Védekezés: fatisztogatás, 

hullott gyümölcsök felszedése, 
hernyófogó öv

• Kémiai: L1 ellen míg be nem 
rág az almába (1-2 nap): 
kitinszintézitgátlókkal 
(diflubenzuron), 
Bac. thür. készítményekkel 
(Dipel,Thuricid) és
fenoxikarb, dimetoát, tiakloprid 
ha.



Almamoly kárképe a gyümölcsben



Almailonca 
Adoxophyes orana



Almailonca - Adoxophyes orana
• Im. pödörnyelv nem kártevő
• károsít: lárva (hernyó): virágok, rügyek 

össze szövöttek, rágottak, szirmok 
összeborulva barnulnak, almán parás 
foltok

• 2 nemzedékes, rajzás: 
1: június vége, 2: aug.

• telel: L3 fakéreg repedésben
• L6 van, báb 2 összeszőtt levél között
• Peterakás: levelekre, fehér váladékkal
• Lárvák szálon függve terjednek fáról fára
• Rajzáshoz 15oC feletti hőm. kell 
• Előrejelzés:szex-feromon és fény csapda

téli vesszővizsgálat 1db/m védekezni kell
• Term ell., petefürkészek., rag. pol., 

énekes madarak, 
• Védekezés: tél végi lemosó permetezés,    

rügyfakadáskor: szerves P-
sav:klórpirifosz, zöldbimbós állapot után: 
már csak rövid várakozásidejű szerekkel 
lásd almamamolynál, 
lufenuron,indoxacarb



Bábok kokonban az almán

Lombosfa-fehérmoly
Leucoptera malifoliella



Lombosfa-fehérmoly - Leucoptera malifoliella
• Im. pödörnyelv nem kártevő
• károsít: lárva (hernyó): a levél két 

epidermisze között aknáz kör alakú 
aknát rág, melyben ürülék is van, 10-
15 akna/levél is lehet,
asszimilációs felület csökken

• 2-3 nemzedékes, rajzás: 
1:június vége, 2: aug.. 3. szept.

• telel: báb gubóban fakéreg 
repedésben

• L4 van, 
• Peterakás: levelekre, egyesével 
• Előrejelzés:szex-feromon és fény 

csapda, kedvez a korai tavasz
• term. ell., petefürkészek, Chrysocaris 

sp. 
• Védekezés: tél végi lemosó 

permetezés,,a bábok ellen, L ellen 
nem lehet, mert rejtetten él, imágó 
ellen rajzáskor: kitinszintézis gátlók, 
piretroidok, szerves P-sav., de a 
parazitoidok kímélésével



Kör alakú levélaknák



Amerikai fehér szövőlepke
Hyphantria cunea hernyófészkek



Amerikai fehér szövőlepke - Hyphantria cunea
• Im. pödörnyelv nem kártevő
• károsít: lárva (hernyó) levélen 

hámoz, majd karéjoz, ,tarrágás is 
lehet

• 2 nemzedékes, rajzás: 
1: május, 2: aug.

• telel: báb fakéreg repedésben
• Peterakás: levelekre
• L1-5 hernyófészek   L6-8 

szabadon károsít
• Meleg+fényigényes 
• Előrejelzés:szex-feromon és 

fénycsapda 
• Term. ell.: polieder vírus, 

fürkészdar., rag. pol., énekes 
madarak, 

• Védekezés kötelező , 
Hernyófészkek lemetszése 
L-kelés után szerves P-sav és

vedlésgátlók: diflubenzuron ha.
Bac. thür.készítmények

nőstény                              hím



Tojásrakó nőstény

Parazitált báb (Psychophagus omnivorus)



Piros gyümölcsfa-takácsatka –Panonychus ulmi

adult
(kifejlett egyed)

Telelő peték



Piros gyümölcsfa-takácsatka – Panonychus ulmi

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

mindkét oldalán szövedék nélkül  
szívogatnak a levél sárgul bronz 
színű lesz, a párologtatása nő, 
súlya 20%-kal csökken

• telel: tojás rügyek tövében
• 4-6 nemzedék
• peterakás levélre elszórtan (piros)
• lárva (3 pár láb), protonimfa, 

deutonimfa, adult (kifejlett alak) 
• Száraz, meleg (25oC),  kedvez áttelelő 

peték mortalitása nagy 
• Előrejelzés: növényvizsgálat  

helyszínen nagyítóval, Müller-féle 
megfigyelőlap,atkafuttatóval

• Védekezés:
faápolás,metszés,öntözés,
permetezés: lemosó + 
akaricidekkel: amitráz, hexitiazox, 
cihexatin, h.a.





A CSONTHÉJASOK 
BETEGSÉGEI

Rügypattanástól virágzásig fellépő betegségek

Tafrinás levélfodrosodás – Taphrina deformans



Őszibarack levélfodrosodása – Taphrina deformans

A fiatal levelek deformálódnak, 
hólyagosodnak. A fertőzött levelek 
lehullanak. A vesszőkön 
szabálytalan megvastagodások 
jelennek meg.



Virágzástól terméskötődésig fellépő betegségek

Himlő – Plum pox potyvirus
„Gutaütés” – Pseudomonas syringae pv. syringae;

Leucostoma cincta.
Tafrinás levélfodrosodás – Taphrina deformans
Lisztharmat - Podosphaera pannosa var. persicae
Monília - Monilinia fructigena;

Monilinia laxa;
Monilinia fructicola



Himlő – Plum pox virus (PPV)

A leveleken klorotikus foltok, gyűrűk 
képződnek. A gyümölcsön besüppedő, 
sárgás gyűrűk alakulnak ki. gyűrű alakú, 
néha összefolyó, ún. párducfoltok. A 
gyümölcs deformálódik, érés előtt 
megpuhul, lehullik. Gazdanövénye a kajszi,
az őszibarack, a szilva, a ringló. 

A vírus mechanikailag, 
pollennel és levéltetvekkel 
nem perzisztens módon 
terjed.
Védekezés: ellenőrzött, 
vírusmentes 
szaporítóanyag 
használatával.



Gutaütés (apoplexia) - Pseudomonas syringae pv.
syringae, Leucostoma cincta

A korona egyes részei, vagy az 
egész fa nyár elején néhány nap 
alatt elhal.

A baktérium sebzéseken keresztül 
a téli hónapokban fertőz. A 
gombás fertőzések júniust-ól 
márciusig következnek be.

Védekezés: A metszést későn, a rügyfakadás és a virágzás között 
végezzük. A sebfelületeket réztartalmú szerrel zárjuk le.



Őszibarack levélfodrosodása – Taphrina deformans

A termésen kis kiemelkedések 
képzuődnek, melyekről a 
szőrözöttség hiányzik.

A gomba a fertőzött 
hajtásrészekben telel. 
Csapadékos időben 4-14 °C 
között fertőz.

Védekezés: A rügypattanás előtt 
lemosó permetezés réz hatóanyaggal. 
Egérfül állapottól kezdve kontakt-
(ditianon, dodin, kaptán, klórtalonil) és 
felszívódó (difenokonazol, 
tebukonazol) hatóanyagok 
kombinációit alkalmazhatjuk.



Őszibarack-lisztharmat -
Podoshaera pannosa var. persicae

A levelek színén világos foltok, fonákukon fehér micéliumbevonat jelenik 
meg. A levelek deformálódnak, lehullanak. A hajtások ízközei rövidek az 
erősen fertőzött vesszők elszáradnak.. A gyümölcsön foltokban
megjelenő, laza micéliumszövedék alatt a héj megbarnul, elparásodik.
A gomba a rügypikkelyek alatt, vagy a fertőzött vessző felületén 
micéliummal telel át.
Védekezés: A fertőzött vesszőket le kell metszeni. A kémiai védekezést 
egérfül állapotban, kén-, difenokonazol-, penkonazol-hatóanyagokkal el 
kell kezdeni és a gyümölcsök 2,5 cm-es
átmérőjűállapotáig folytatni kell.



Csonthéjasok moníliája –
Monilinia laxa, anamorf: Monilia laxa,
Monilinia fructicola, anamorf: Monilia fructicola

A virágok barnán elszáradnak, a fán 
maradnak. A gomba a virágokból az 
ágakba hatol, melyek szintén 
elhalnak. 

Az egészséges és a beteg 
részek határán 
mézgacseppek jelennek meg.



Csonthéjasok moníliája –
Monilinia laxa, anamorf: Monilia laxa,
Monilinia fructicola, anamorf: Monilia fructicola

A meggy és a csresznye fertőzött 
hajtásrészein besüppedő, rákos sebek 
jönnek létre. A sebek széle kalluszosodik, 
kiemelkedik.
Az elsődleges fertőzési forrás a fertőzött 
hajtás és a gyümölcsmúmia. A fertőzés 
csapadékos, hűvös időben, sérüléseken 
keresztül történik.



Konídiumláncok

Csonthéjasok moníliája –
Monilinia laxa, anamorf: Monilia laxa,
Monilinia fructicola, anamorf: Monilia fructicola

A gyümölcsmúmiákat és a fertőzött 
hajtásrészeket távolítsuk el. Végezzünk 
lemosó permetezést rézhatóanyagú 
készítményekkel. Később kaptán, iprodion, 
tebukonazol hatóanyagokkal védekezhetünk.



Terméskötődéstől érésig fellépő betegségek

Lisztharmat - Podosphaera pannosa var. persicae
Monília - Monilinia fructigena;

Monilinia laxa;
Monilinia fructicola

Cilindrospóriumos foltosság – Blumeriella jaapii
Fómás levélfoltosság – Phoma pomorum
Levéllikasztó betegség – Stigmina carpophila



Cilindrospóriumos levélfoltosság – Blumeriella jaapi,
anamorf: Cylindrosporium padi

A leveleken lilás 1-2 mm-es foltok jelennek 
meg. Erős fertőzés hatására a levél sárgul, 
elszárad. Hasonló foltok jelenhetnek meg a 
termés szárán is.

A gomba micéliummal a levelekben telel. A 
fertőzéshez csapadékos időjárás és 20 °C 
körüli hőmérséklet kedvez.

Védekezés: A fertőzött leveleket össze kell 
gyűjteni és megsemmisíteni, vagy a talajba 
forgatni. A kémiai kezeléseket folpet, kaptán, 
mankoceb hatóanyagokkal már áprilisban el 
kell kezdeni és 7–10 naponként folytatni.



Csonthéjasok levéllikasztó betegsége –
Stigmina carpophila

A levéllemezen apró foltok 
képződnek, melyek elszáradva 
kihullanak, a levél lukacsos lesz. A 
vessző és a termés is foltosodik.
A gomba micéliuma a lehullott 
levelekben és a fertőzött 
vesszőkben marad telel át. Hűvös, 
csapadékos időben fertőz.

Védekezés: a fertőzött vesszőket metsszük 
le. Rezes lemosó permetezést követően 
folpet, kaptán, mankoceb, ill. difenokonazol 
hatóanyagokat alkalmazhatunk.



A cseresznye és meggy  kártevői

• A gyökér kártevői: pajorok, mezei pocok

• Föld feletti fás részek kártevői: kéregmoly, kis és nagy 
farontólepke hernyói, szúbogarak,mezei nyúl, mezei 
pocok

• A lombozat kártevői: sodrómolyok, kis- és nagy téli 
araszolólepke, fekete cseresznye levéltetű

• A virág és a gyümölcs kártevői: cseresznyelégy

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.omniplan.hu/2005-Summer/M/P1020566-Cseresznye.JPG&imgrefurl=http://canadahun.com/forum/blog.php%3Fb%3D17495&usg=__oePY31mhX1iuylfnQtSeogeUmRk=&h=864&w=1152&sz=120&hl=hu&start=4&itbs=1&tbnid=QitqX5f_nXkj8M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dcseresznye%26hl%3Dhu%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


Tünetek, kártétel:
A károsított levelek deformálódnak,
a szívogatás hatására besodródnak. 
A cseresznyén súlyosabb a kártétel 
Ha a csúcslevelek károsodnak, akkor 
a hajtás fejlődése leáll. 
Másodlagos kórokozóként megjelenik 
a korompenész
a levéltetvek részt vesznek a vírusok 
terjesztésében

Fekete cseresznye és meggy levéltetű - Myzus cerasi spp. pruniavium



Szúró-szívó szájszervű
Több nemzedékes kártevő. 
Tojás alakban telel  a cseresznyén és 
a meggyen. 
A rajzás (az ősanyák megjelenése) 
március végén kezdődik. A szárnyas 
nőstények átrepülnek galaj (Galium 
sp.) és veronika (Veronica sp.) 
fajokra, ahol telepeket alkotnak. 
Nyár végén visszarepülnek a 
gyümölcsfákra, párasodnak, majd 
megszületnek az ivaros egyedek, 
melyek az áttelelő tojásokat rakják.
Védekezés:
agrotechnikai:rendszeres gyomirtás, 
megfelelő korona kialakítása(levegős)
fertőzött növényi rész. eltáv. 
és megsemmisítése. 
Az első telepek megjelenésétől 
vegyszeres védekezés.

Fekete cseresznye és meggy levéltetű (Myzus cerasi spp. pruniavium



Cseresznyelégy  - (Rhagoletis cerasi) 
jól ismert kártevő Magyarországon. Mint a cseresznye és a 
meggy „kukacosságát” okozó kártevő vált ismertté a 
köztudatban. Néhány rokon kártevő fajjal, mint a földközi-tengeri 
gyümölcslégy (Ceratitis capitata),  a fúrólegyek (Tephritidae) 
családjába tartoznak. Kártételük közös jellemzője, hogy a 
nőstény legyek egészséges termésbe, vagy más növényi részbe, 
(a bőrszövet alá) tojják petéiket. A kikelő lárvák táplálkozásukkal 
idézik elő az érintett szövetek rongálását.



•  imágó nyaló szájszerv, tápn.: cseresznye+meggy
•  károsít: a lárva: páros szájhoroggal: a gyümölcs 
puha, a termés húsa fokozatosan megbarnul benne  
nyüvek, kései fajták jobban károsodnak
• 1 nemzedékes
• telel: báb a talajban a fa alatt,
• az imágók április végén jönnek elő akár aug.-ig  
rajozhatnak, nőstények szexferomont bocsátanak ki
• peterakás: a még zöld cseresznye  epidermisze 
alá tojócsővel 1 db/ cseresznye, mert peterakást 
gátló feromonnal megjelölik
A kif. L talajba vonul bábozódni
•Előrejelzés sátorizolátorral, szexferomon csapda, 
mely kombinált sárga ragacslapos színcsapdával

• védekezés :a  telelő bábok száma 
csökken, ha az összes gyümölcsöt leszedjük, 
mielőtt a lárvák a talajba vonulnak
az inszekticides kezelés legyek 
megjelenésekor, peterakás előtt: dioxakarb, , 
második védelem elhúzódó rajzáskor rövid 
várakozási idejű szerekkel

Cseresznyelégy 
Rhagoletis cerasi





Az őszibarack  kártevői

• A gyökér kártevői: pajorok, mezei pocok

• Föld feletti fás részek kártevői: kéregmoly,pajzstetvek,, 
szúbogarak, bronzbogár lárvái, mezei nyúl,

• A lombozat kártevői: sodrómolyok, zöld őszibarack 
levéltetű, barackmoly, keleti gyümölcsmoly

• A virág és a gyümölcs kártevői: barackmoly, keleti 
gyümölcsmoly

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.fructus.hu/images/barackfa.jpg&imgrefurl=http://www.fructus.hu/index.php%3Foldal%3Dbemutatkozas.php&usg=__CSDyAjhA5_N4vWcn_N14Dt3nRNw=&h=60&w=80&sz=6&hl=hu&start=21&itbs=1&tbnid=3S3xi19F6uGYAM:&tbnh=56&tbnw=74&prev=/images%3Fq%3Dbarackfa%26start%3D20%26hl%3Dhu%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


Zöld őszibarack levéltetű – Myzus persicea



Zöld őszibarack levéltetű – Myzus persicea fő tápnövény: őszibarack

szúró-szívó szájszerv
károsít: lárva + imágó
Levél torzul, zsugorodik, sárgul + 
mézharmat korompenész bevonat, 
legfontosabb vírusvektor mert nyári 
tápnövényeinek száma 400 körüli
Burgonya leroml. felelős vírus terj
10-15 nemzedék
telel: pete az őszibar. fakérge alatt:
tápnövénycsere,  nyári tápnövény 
burgonya, paprika, repce 
tulipán,libatop, csalán stb..
• májusban telepednek be a 
burgonyára, ott szűznemzéssel 
szaporodnak (kolóniák képzése) 
egyedszámuk június végén tetőzik, 
ősszel visszarepülnek a fő 
tápnövényre ott ivaros alakok 
alakulnak és a nőstény által lerakott 
pete telel a fakéreg repedéseiben
szűznemzés + ivaros szap
Előrejelzés, védekezés megegyezik 
az előbbi fajokéval



Barackmoly 
Anarsia lineatella



Barackmoly – Anarsia lineatella
• őszi-kajszibarack mandula
• károsít: lárva (hernyó)rügy 

odvasítása,  hajtásvég 
leszárad, 2-3. nemzedék 
lárvái a gyümölcsöt 
összerágják rajta 
mézgacsepp

• 3 nemzedékes, 
• telel: fiatal L3 a fa kérge 

alatt kokonban ,
• Korán rügypattanáskor 

elkezd odvasítani, L7 van
• fedett báb kéregrep.-ben 
• rajzás:   1 nemz.   : május, 

2: júl., 3: aug.
• Peterakás: gyümölcs 

kocsánya mellé 
• Előrejelzés szexferomon-

csapda kedvez a száraz, 
meleg szélcsendes idő

• Védekezés: lemosó perm.a 
telelő fiatal L ellen, később
L3 ellen míg be nem rág a 
rügybe (1-2 nap)



Barackmoly kárkép: hajtás hervadás



Keleti gyümölcsmoly- Cydia molesta
• Kártétele a barackmolyéval egyező
• Tápnövények: őszi-kajszibarack, mandula
• károsít: lárva (hernyó)rügy odvasítása 

csoportosan  hajtásvég leszárad, 2-3. 
nemzedék lárvái a gyümölcsöt összerágják rajta 
mézgacsepp

• 4-5 nemzedékes, 
• telel: fiatal L3 a fa kérge alatt kokonban ,
• Korán rügypattanáskor elkezd odvasítani, L7 
• fedett báb kéregrep.-ben 
• rajzás:   1 nemz.   : május, 2: júl., 3: aug.
• Peterakás: gyümölcs kocsánya mellé 
• Előrejelzés szexferomon-csapda kedvez a 

száraz, meleg szélcsendes idő
• Védekezés: lemosó perm.a telelő fiatal L ellen, 

később
L3 ellen míg be nem rág a rügybe (1-2 nap)
fenoxikarb ha: vedlésgátló
szexferomonos légtértelítés
Isomate  eszközzel



Keleti gyümölcsmoly
és kárképe
rügyben és gyümölcshúsban 



A gyümölcsösök gyomnövényzete 
és integrált gyomszabályozása

• A gyümölcsösök gyomnövényzete:
• Ősszel csíráznak:tyúkhúr, pásztortáska, különböző árvacsalán fajok, veronika. 
• Tavasszal és nyáron csíráznak: disznóparéj-fajok, libatop-fajok, ürömlevelű parlagfű, keserűfű 

fajok, betyárkóró, muhar félék, a közönséges kakaslábfű és más gyomnövények. 
• A gyümölcsösökben a telepítés utáni években az egyéves gyomok szerepét átveszik a kétéves, 

ill. évelő gyomfajok. Ezek közül jelentősebbek az apró szulák (Convolvulus arvensis), a mezei 
acat (Cirsium arvense), a csillagpázsit (Cynodon dactylon) és a tarackbúza (Elymus repens).

• A gyümölcsösök integrált gyomszabályozása
 Mechanikai gyomirtás
 A sorközökben lehetőség van a mechanikai gyomirtásra, amelyet tárcsával, talajmaróval, 

kultivátorral lehet elvégezni. 
 A talajtakarás (mulcsozás) az egyik leggyakoribb gyomszabályozási módszer a 

gyümölcsösökben. 
 A gyepesítés, mint élő mulcs a leginkább elterjedt és javasolt eljárás. is közlekedhetnek rajta.

• Vegyszeres gyomirtás
 Hasonló a szőlőnél leírtakkal.



Előadás ellenőrző kérdései

• Ismertesse a moniliás megbetegedést meggyben!
• Ismertesse az alma legfontosabb betegségeit!
• Sorolja fel az alma legfontosabb molykártevőit és 

kárképeit!
• Ismertesse az almamoly előrejelzését és a biológiai 

védekezés módszereit!
• Mely gyomfajok fordulnak elő tömegesen a 

gyümölcsösökben?
• Milyen nem vegyszeres védekezési módokat ismer?



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe:
A SZŐLŐ VÉDELME

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