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A NA Nöövvéényvnyvéédelemdelem

� A haszonnövények, növényi részek, növényi 
termékek károsítóinak elpusztítására, 
gyérítésére, kártételük megakadályozására, 
valamint a növények életfolyamatainak
befolyásolására irányuló tevékenységeket 
összefoglalóan növényvédelemnek nevezzük.



A NA Nöövvéényvnyvéédelem cdelem cééljalja

�� A termA terméés mennyiss mennyisééggéének nnek nöövelveléésese
�� A nA nöövvéényi termnyi terméékek minkek minőőssééggéének javnek javííttáásasa
�� A termA terméés biztonss biztonsáág fokozg fokozáásasa
�� Az intenzAz intenzíív nv nöövvéénytermelnytermeléés els előősegsegííttéése se 



NNöövvéényvnyvéédelmi eljdelmi eljáárráások sok 

� Agrotechnikai (vetéstől-betakarításig optimalizál)
� Vetésforgó (helyes növényi sorrend)
� A terület kiválasztása
� Tápanyag utánpótlás
� Rezisztens-toleráns fajta
� Növényápolás (egyelés, ritkítás, metszés stb.)

� Mechanikai
� Sorközművelés (kapálás)
� Csapdázás (rágcsálók, kifogásos módszer, hernyófogó)
� Távoltarás (vektorhálók)

� Fizikai
� Hőhatás (zsizsikmentesítés, talajfertőtlenítés –gőzsterilez., 

kifagyaszt.)
� Kémiai

� Biológiai



A nA nöövvéénybetegsnybetegséég fogalmag fogalma

� Beteg a növény, ha valamilyen okból a növény 
élettani egyensúlya (táplálkozása, növekedése, 
fejlődése, szaporodása) felborul. 

� ~ növény normális fejlődésében beálló olyan 
zavar, amely gazdasági kárhoz, vagy

� esztétikai értékcsökkenéshez vezethet.

� Ez a változás az esetek többségében tünetek 
formájában megjelenik (de lehet látencia is).



A tA tüünetek csoportosnetek csoportosííttáásasa
�� HervadHervadááss (zavar a n(zavar a nöövvéény vny víízhzhááztartztartáássáában, a ban, a 

szszáállllííttóóededéényny--nyalnyaláábok tbok töönkremennek)nkremennek)
�� SzSzíínelvnelvááltozltozááss (lev(levéél, szl, száár, virr, viráág, termg, terméés rs réészekben. A szekben. A 

szszíínanyagok elbomlnanyagok elbomláása, sa, áátalakultalakuláása)sa)
�� ElhalElhalááss ( a sz( a szöövetek, ill. az egvetek, ill. az egéész nsz nöövvéény teljes ny teljes 

pusztulpusztuláása)sa)
�� AlakvAlakvááltozltozááss (torzul(torzuláások, csavarodsok, csavarodáások stb.)sok stb.)
�� SebSeb (az elhalt sz(az elhalt szöövetrvetréészt nem tudja pszt nem tudja póótolni)tolni)
�� VVááladladéék a nk a nöövvéényennyen (m(méézga, gyanta stb.)zga, gyanta stb.)
�� Daganat Daganat (sz(szööveti  burjveti  burjáánznzáás gys gyöökkééren, szren, szááron, ron, 

termterméésen)sen)
�� FFőőttüünet:net: a ka kóórokozrokozóó llááthatthatóó megjelenmegjelenéésese



A kA kóórokok csoportosrokok csoportosííttáásasa

� Nem fertőző
– Környezeti ártalmak

� Éghajlati (hőmérséklet, csapadék, fény stb.)
� Talaj 
� Tápanyag (víz) hiány-többség (hiánybetegségek)
� Emberi tevékenység (herbicidek elsodródása)

– Genetikai okok
� Az örökítő anyag hibái (mutációk stb.) Vírus?

� Fertőző
– Vírusok
– Baktériumok
– Gombák



KockKockáázatelemzzatelemzééss

�� A kockA kockáázat azonoszat azonosííttáásasa
–– okok esemeseméényny hathatáás s 

�� NegatNegatíív hatv hatááss (term(terméésvesztessveszteséég, ming, minőősséégromlgromláás)s)
–– KivKivááltltóó ok ok éés esems eseméény (Kny (Káárosrosííttóók, kk, káártrtéételek)telek)

�� Az okok csoportosAz okok csoportosííttáásasa
-- KKóórokok = fertrokok = fertőőzzőő (k(kóórokozrokozóó) ) éés nem ferts nem fertőőzzőő
-- KKáártevrtevőők = fonk = fonáálflféérgek, atkrgek, atkáák, rovarok, gerincesekk, rovarok, gerincesek
-- Gyomok = Gyomok = ééletforma csoportok (T, H, G)letforma csoportok (T, H, G)

�� A kockA kockáázati csoportok zati csoportok éés ts téényeznyezőők kezelk kezeléésese
–– IntegrIntegráált vlt véédekezdekezéésselssel



FagyFagyááss



GyomirtGyomirtóó szerszer hathatáásasa szszőőllőőnn



GyomirtGyomirtóó szer tszer tüünete sznete szóójjáánn



MgMg--hihiáány cukorrny cukorrééppáánn



VasVas--mméész sz klorkloróóziszis



A rA rééz perzselz perzseléésese



A fertA fertőőzzőő betegsbetegséég kialakulg kialakuláásasa

1. Fogékony növény

2. Kórokozó

3. Környezeti feltételek



FERTŐZŐKÉPES, SZERVEZET JELLEG Ű, 
SZERKEZETES KÉPZŐDMÉNYEK.
KÖZÖS JELLEMZŐIK: 
- alapegységeik a virionok
- a kicsiny méret (nm!)
- a fizikai felépítésük hasonló a sejtszervecskékhez
- a kémiai felépítés = (DNS, RNS + fehérje)
-az élő és az élettelen határán, saját anyagcsere 
nélküli szervezetek, 
és ezért szaporodni csak más élő sejtekbe kerülve, 
azokat kihasználva képesek !
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A vA víírusokrrusokróóll

�� Csak az Csak az ééllőő nnöövvéényi rnyi réészben kszben kéépesek szaporodnipesek szaporodni
�� Kb. 300 nKb. 300 nöövvéényi vnyi víírus krus kóórokozrokozóó, de sok ezer betegs, de sok ezer betegséég!g!

�� TerjedTerjedééss
�� VegetatVegetatíív szaporv szaporííttóó anyaggal (pl. alma mozaik)anyaggal (pl. alma mozaik)
�� Maggal (paprika, paradicsom vMaggal (paprika, paradicsom víírusbetegsrusbetegséégei)gei)
�� Pollennel (pl. szilva himlPollennel (pl. szilva himlőő))
�� Mechanikai Mechanikai úúton (ton (ááltalltaláában mozaikos betegsban mozaikos betegséégek)gek)
�� Vektorokkal (levVektorokkal (levééltetvek, ltetvek, tripszektripszek, molytetvek, kab, molytetvek, kabóóccáák, k, 

fonfonáálflféérgek)rgek)



�� LevLevééltetvekltetvek
�� AprApróó rovarokrovarok
�� ŐŐsanya, szsanya, száárnyas rnyas éés s 

szszáárnyatlan nemzedrnyatlan nemzedéékek, kek, 
ivaros alakok.ivaros alakok.

�� SzSzúúrróó-- szszíívvóó szszáájszervjszerv
�� VVíírusterjesztrusterjesztőők.k.
�� Sok nemzedSok nemzedéék, rejtett k, rejtett 

ééletmletmóód= nehd= nehééz z 
vvéédekezni!dekezni!

�� ÁÁtteleltteleléés: ts: tééli pete li pete 
alakbanalakban

�� 1. Val1. Valóódi levdi levééltetltetűű--fféélléékk



�� TripszekTripszek
�� ParParáányi termet (1nyi termet (1--2 mm)2 mm)
�� RepRepüülnek. Rojtszerlnek. Rojtszerűű

szszáárny, hrny, hóólyagszerlyagszerűű talp.talp.
�� SzSzúúrróó--szszíívvóó szszáájszerv. jszerv. 

„„EzEzüüst foltok a nst foltok a nöövvéényennyen””
�� VVíírusterjesztrusterjesztőők!k!
�� Sok nemzedSok nemzedéék, rejtett k, rejtett 

ééletmletmóód =  nehd =  nehééz z 
vvéédekezni!dekezni!

�� MelegkedvelMelegkedvelőők.k.
�� KaliforniaiKaliforniai--virviráágtripszgtripsz
�� DohDoháánytripsznytripsz



�� Molytetvek (Molytetvek (liszteskliszteskéékk))
�� AprApróó termet, lisztesen termet, lisztesen 

fehfehééresres
�� A lA láárva rva ááttetszttetszőő, , helythelytüüllőő
�� PupPupááriumrium: nyugalmi alak : nyugalmi alak 

(nem t(nem tááplpláálkozik)lkozik)
�� SzSzúúrróó--szszíívvóó szszáájszerv.jszerv.
�� VVíírusterjesztrusterjesztőők!k!
�� SzSzűűznemzznemzőő
�� Jellegzetes tojJellegzetes tojáásraksrakááss
�� Sok nemzedSok nemzedéék, sok k, sok 

ttáápnpnöövvéény, rejtett ny, rejtett 
ééletemletemóódd = neh= nehééz z 
vvéédekezni.dekezni.

�� BiolBiolóógiai vgiai véédekezdekezéés!s!
�� MelegMeleg--ppáárráás ks köörnyezetrnyezet
�� ÜÜveghvegháázi molytetzi molytetűű



VVéédekezdekezééss

�� ViricidekViricidek kellenkellenééneknek……..
�� VVíírusmentes szaporrusmentes szaporííttóóanyaganyag
�� TTéérbeni izolrbeni izoláácicióó (eldugom a n(eldugom a nöövvéény)ny)
�� IdIdőőbeni izolbeni izoláácicióó (m(mááskor termesztem)skor termesztem)
�� KKááros szomszros szomszéédsdsáág elkerg elkerüülléésese
�� VVéédekezdekezéés a vektor szervezetek ellen!s a vektor szervezetek ellen!



A BaktA Baktéériumokrriumokróóll

�� A nA nöövvéényvilnyviláághoz tartozghoz tartozóókk
�� Sejtes felSejtes felééppííttéés (1, ts (1, tööbb, fonbb, fonáál alakl alakúú))
�� MikromMikromééteres nagysteres nagysáággúúak ak 
�� ÖÖnnáállllóó anyagcsereanyagcsere
�� HasadHasadáással szaporodnakssal szaporodnak
�� SpSpóórráát kt kéépezhetnek pezhetnek 

–– (a n(a nööv. kv. kóórokozrokozóók csak ritkk csak ritkáán)n)

�� TTööbb szbb szááz nz nöövvéénybetegsnybetegséégg



TTüünetek szerinti netek szerinti 
csoportoscsoportosííttááss

�� LevLevéélfoltosslfoltossáág (kg (kááposzta poszta feketeerfeketeerűűsséégege.).)
�� HervadHervadáás (burgonya s (burgonya baktbakt. hervad. hervadáása)sa)
�� RRáákosodkosodáás (ts (tűűzelhalzelhaláás)s)
�� LLáágyrothadgyrothadáás (burgonya ks (burgonya káássáás rothads rothadáás)s)
�� Daganat (Daganat (AgrobaktAgrobaktéériumosriumos) ) 



TerjedTerjedééss--fertfertőőzzééss

�� LLéégmozggmozgáás (s (ááltalltaláában mindegyik) ban mindegyik) 
�� Talaj (Talaj (RalstoniaRalstonia, , AgrobacteriumAgrobacterium))
�� Rovar (tRovar (tűűzelhalzelhaláás)s)
�� ÖÖntntöözzéés, ess, esőő (paprika (paprika baktbakt. betegs. betegséégei)gei)
�� SSéérrüülléések (homokversek (homokveréés, js, jéégvergveréés, s, mettszmettszééss))
�� LLéégcserenygcserenyíílláások (sok (sztsztóómmáákk))
�� VVííznyznyíílláások (sok (hidathidatóóddáákk))
�� ParaszemParaszemöölcslcsöökk ((lenticelllenticelláákk))



VVéédekezdekezééss

�� RRéézvegyzvegyüületekletek
�� Antibiotikumok!!!Antibiotikumok!!!
�� VetVetéésvsvááltltááss
�� ÖÖntntöözzéés szabs szabáályozlyozáásasa



SZERVES SZERVETLEN

Több hatáshely Speciális hatáshely

(Kontakt) (Felszívódó )

DITIOKARBAMÁTOK BENZIMIDAZOLOK RÉZVEGYÜLETEK

FTÁLIMIDEK AZOL TÍPUSÚAK KÉN és VEGYÜLETEI

DIKARBOXIMIDEK ACIL-ALANINOK
FOSZFITOK

PIRIMIDINEK STROBILURINEK
ANILINEK

KLÓRNITRILEK ANTIBIOTIKUMOK
PIRAZOL-KARBOXAMIDOK



1885 Millardet Bordói l é

Hatáskifejtés: a Cu 2+-ionok m ár 1 mg/l koncentrációban
Fehérjék kicsapása, energiatermelés gátlása

Széles hatásspektrum, „a lisztharmatok ellen nincs ha tásuk”

MVI =0, ÉVI =3-21, Mind III. forgalmi kategóriájú

RÉZOXIKLORID RÉZSZULFÁT RÉZHIDROXID
Rézoxiklorid 50 WP Bordóilé FW Champion 50 WP
Rézkol 400 FW Cuproxat FW Kocide DF

Funguran-OH

RÉZOXID RÉZOLEÁT
Nordox 75 WG VEKTAFID R

B 12



A gombA gombáákrkróóll

� Telepes szervezetek
� Korhadéklakók – paraziták
� Kalapos gombák – mikroszkopikus méretűek
� A testüket gombafonalak építik fel
� Kitin tartalmú sejtfal (rovarvilágból ismert)
� Táplálkozás szívóhifával történik
� Szaporodás nemzedékváltozással

� Ivaros szaporító sejt: spóra
� Ivartalan szaporító sejt: konídium

A 28



FFőőbb kbb kóórokozrokozóó gombacsoportokgombacsoportok

�� PeronoszpPeronoszpóórráákk
�� RozsdRozsdáákk
�� ÜÜszkszköökk
�� LisztharmatokLisztharmatok
�� ElhalElhaláást (nekrst (nekróózist) okozzist) okozóó gombgombáákk
�� FarontFarontóó gombgombáákk



A peronoszpA peronoszpóórráákk

�� BelsBelsőő ééllőőskskööddőőkk
�� GazdanGazdanöövvéényre specializnyre specializáált lt 

parazita gombparazita gombáákk
�� Az ivartalan szaporAz ivartalan szaporííttóó

kkéépleteikkel a npleteikkel a nöövvéény ny 
felszfelszíínnéén jelentkeznekn jelentkeznek

�� A lA léégcseregcsere--nynyíílláásokon sokon 
keresztkeresztüül fertl fertőőznek znek 

�� A fonA fonáákon a fkon a főő ttüünet net ––
szszüürkrkééss--fehfehéér bevonatr bevonat

�� A szA szíínen mozaikosodnen mozaikosodááss
�� VVííz kedvelz kedvelőők, hk, hűűvvöös, nedvess, nedves
�� FFőőleg lleg láágyszgyszáárrúú nnöövvéényeken nyeken 

((c.rc.réépapa, napraforg, napraforgóó, doh, doháány, ny, 
kkááposzta, hagyma, szposzta, hagyma, szőőllőő))

A 28/B 17



VVéész  (sz  (PhytophthoraPhytophthora))
�� JelentJelentőősséégg

–– 1845/46 1845/46 ÍÍrorszrorszáágg
–– 1917 N1917 Néémetorszmetorszáágg
–– Minden Minden éévben hazvben hazáánkbannkban

�� TTüünetnet
–– A lombozatonA lombozaton
A levelek csA levelek csúúcscsááttóóll--szszééllééttőől indul. l indul. 

VizenyVizenyőős, majd elhal. Ss, majd elhal. Sáárga udvar rga udvar 
az elhalt raz elhalt réész hatsz hatáárráán.n.
FFőőttüünet a fonnet a fonáákonkon
A gumA gumóónn

MMéélyrehatlyrehatóó, sz, szüürkrkéés elhals elhalááss
Nem tNem táárolhatrolhatóó

�� KKéét cst csúúcscsúú a ja jáárvrváánygnygöörberbe
– 1. burgonyán
– 2. paradicsomon

�� FennmaradFennmaradááss
–– GumGumóóban micban micééliummalliummal



VVéédekezdekezéés a peronoszps a peronoszpóórráák ellenk ellen

�� Rezisztens fajtRezisztens fajtáák (k (SanteSante))
�� CsCsáávváázzáás (pl. napraforgs (pl. napraforgóó))
�� KKéémiai vmiai véédekezdekezééss

–– RRééztartalmztartalmúú szerek (megelszerek (megelőőzzéésre)sre)
–– RRéézpzpóótltlóók k 
–– Szerves felszSzerves felszíívvóóddóó kkéészszíítmtméényeknyek
–– StrobilurinekStrobilurinek

(B/17)



kéntartalm ú karbam átok Zn- és Mn-sói

Rézpótlók
„ a lisztharmatokon kívü l” minden kórokozó gombára
Szinergista hatás a rézzel (egym ást er ősítő)

A bőrszövetet vékonyítják:   betegségek, fotoszintézis

ZINEB † MANKOCEB PROPINEB
Perocin 80 WP Dithane M 45 Antracol 70 WG

Dithane FL †

Dithane DG NEO-TEC METIRAM
Polyram DF

THIRAM (TMTD)
Tiuram Granuflow

kontakt hatásúak, m éregjelzés nélküliek, v. gyenge m érgek
Csávázás, palántaágyak fert őtlenítése, MVI=0-3, ÉVI 2-30(60)!
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Rézpótlók, „ a lisztharmatokon kívül”

Klasszikus botriticidek (szürkepenész elleni készítm ények)

KAPTÁN ( I. forg.) FOLPET ( I. forg.)
Orthocid 50 WP / WDG Ortho-Phaltan † 07.06.30-szav.

Captan 50 WP Folpan 48SC/50 WP/80 WDG

Merpán 50 WP/ 80 WDG
Buvicid K 370 SC (+ olaj +karbamid)

Rákkelt ők: Németország (1986)

FTÁLIMIDEK



Hatáskifejtés: micélium növekedés gátlása
A hatóanyag a mefenoxám ( szisztémikus ) 
csak peronoszpórákra hat, de azokra…

A kombinációs partnernerek (kontakt) egyéb 
kórokozókra hatnak

A kombinációk a rezisztencia kialakulását 
hátráltatják!

A WG kiszerelés új. Folyadékágyas technológia 
„Pepite-tech”. Nem porlad, gyors oldódás, 
hatékonyabb felszívódás.

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG (+ mankoceb)

RIDOMIL GOLD PLUS 42,5 WP (+rézoxiklorid)

(B15/B17)



� ELECTIS  75 WG (II)
– zoxamid + mankoceb
– Szőlő, burgonya, paradicsom (konzerv)
– kitűnő esőállóág, hosszú hatástartam, (szőlő= évi 28)
– Sejtosztódás gátló,  leállítja a  csíratömlő növekedését leállítja
– Megelőző jelleggel, szőlő 20 cm-es, burgonya sorzáródás

� RIDOMIL GOLD MZ 68 WG/Plus 42,5(III)
– mefenoxam+ mankoceb/ rézoxiklorid
– Burgonya, paradicsom, uborka, hagyma, borsó, szőlő…RÓZSA!
– Fitoftórás tőpusztulás

� TANOS 50 DF (II)
– Cimoxanil + famoxadon
– Burgonya, paradicsom, szőlő, napraforgó
– Sejtlégzés gátló, famoxodon elpusztítja a spórákat, cymoxanil

antisporuláns
– Kutikulához kötődik, újra osztódik
– Lúgos készítménnyel ne keverjük! – hatáscsökkenést okoz
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INFINITO
– Fluopikolid + propamokarb
– Sejthártyát szilárdító fehérjehálózatot támadja
– Burgonya, paradicsom fitoftóra (5 cm sztóló, első

oldalhajtás, 7-10 nap)
– Káposzta, karfiol, uborka peronoszpóra (fejesedés, első

oldal hajtás)

� PREVICUR ENERGY
– Propmokarb + fosetil
– Hajtatásban paprika, paradicsom, saláta, uborka, 

káposzta (+fitoftóra, palántadőlés)
beöntözés – 3 ml/m2

� PERGADO /CU, MZ, F)
– Mandipropamid + -rézoxkloid, - mankoceb, - folpet
– Antisporuláns, hosszú hatás, transzlamináris

� MYCOSTAR (klórtalonil)
– Burgonya paradicsom, uborka borsó, szőlő
– Kalászos, alma, őszibarack 
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Fenyőtoboz-fülőke által termelt vegyület = Strobilurin A

Rendkívüli hatékonyág és széles felhasználási lehet őség
Szisztémikus - mezosztémikus – kvázi szisztémikus
Fungicid-rezisztencia veszély

AMISTAR (a gyümölcsökön kívül…) pl. dinnye, uborka, káposzta-félék,
dísznövények, + kalászosok, cukorrépa , paprika
DISCUS DF (szőlő, dísznövények. bogyós, alma

QUADRIS (szőlő, bogyósok)
JUWEL (kalászosok., cukorrépa)
SFERA 535 SC (búza, árpa, cukorrépa, napraforgó.)

SIGNUM WG (csonthéjasok moníliája)
PICTOR SC (napraforgó, repce)

ECLAIR 49 WG (szőlő, uborka, paradicsom)
ACANTO 250 SC (búza, árpa)
COLLIS SC (uborka, sz őlő)
TERCEL (alma)
OPERA NEW (búza, árpa)
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�� SzSzööveti elhalveti elhaláás = nekrs = nekróóziszis
�� MMéérgezik a nrgezik a nöövvéényeket (nyeket (fitotoxinfitotoxin))
�� LevLevéélfoltlfolt--betegsbetegséégeknek is nevezikgeknek is nevezik
�� Az elhalt nAz elhalt nöövvéényi rnyi réészekben telelnekszekben telelnek
�� IdetartozIdetartozóó betegsbetegséégekgek

–– Almafa varasodAlmafa varasodááss
–– FuzFuzááririóóziszis
–– CsonthCsonthééjasok levjasok levééllyukasztllyukasztóó betegsbetegséégege
–– BorsBorsóó ragyaragya
–– Paprika alternPaprika alternááririáás bogys bogyóórothadrothadáásasa



Az almafa varasodAz almafa varasodáás fejls fejlőőddéésmenetesmenete
kkóórokozrokozóó: : VenturiaVenturia, , SpiloceaSpilocea ((FusicladiumFusicladium))

1. Az 
avarban telel

2. Termőtest keletkezik

3. Aszkospórák
Szóródnak ki 4. A spóra csírázik 

és behatóll

5. A fertőzött  felületén nagy 
mennyiségű konídium

képződik. 
A szél, az eső elszállítja és új 

fertőzések 
Jönnek létre.

Ez  a ciklus számtalanszor 
ismétlődhet.

JÁRVÁNY!
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FuzFuzááririóóziszis
�� GazdanGazdanöövvéényknyköörr

–– BBúúza, za, áárparpa
�� TTüünetnet

–– Minden Minden éévben, minden rvben, minden réészenszen
–– A) csA) csííranranöövvéény pusztulny pusztulááss
–– B) szB) száártrtőő betegsbetegséégg
–– C) kalC) kaláász pensz penéészedszedééss
–– D) aszott szemekD) aszott szemek

�� JelentJelentőősséégg
–– TermTerméésvesztessveszteséégg (75 %)(75 %)
–– SSüüttőőipari ipari éértrtéék csk csöökkenkken

�� TerTerüülléékenyskenyséégg, sik, sikéér, esr, eséésszsszáámm

–– MikotoxinokMikotoxinok
�� ZearalenonZearalenon: F: F--2 toxin 2 toxin -- (medd(meddőősséég)g)
�� TrichotecTrichotecééneknek::

–– TT--2 toxin 2 toxin -- (hal(haláálos)los)
–– VomitoxinVomitoxin /DON/ /DON/ -- ellenellenáállllóó kkéépesspesséég g 

romlik, romlik, fogfogéékonyskonyséégg a betegsa betegséégekregekre

�� FumonizinekFumonizinek::
–– agylagyláágyulgyuláás, ts, tüüddőővizenyvizenyőő, nyel, nyelőőcscsőőrráákk



FuzFuzááririóóziszis

�� ÁÁttelelttelelééss
–– TarlTarlóó maradvmaradváányokbannyokban
–– Gabona szemekbenGabona szemekben

�� VVéédekezdekezééss
–– VetVetéésvsvááltltááss
–– CsCsáávváázzáás: Maxim, s: Maxim, RaxilRaxil, , VitavaxVitavax
–– ÁÁllomllomáány permetezny permetezééss
–– KorszerKorszerűű ttáárolrolááss
–– TisztTisztííttáás (szelels (szeleléés)s)
–– Nedves Nedves őőrlrlééss



Csonthéjasok sztigminás
betegsége 

• Kórokozók
Stigmina carpophila

• Tünet
– Levél: apró foltok, 

kitöredeznek
– Hajtás: foltok 

mézgafolyással, rügy- és 
hajtáselhalás

– Gyümölcs: kiemelkedő, lilás-
piros, parásodó foltok

• Védekezés
– Beteg vesszők eltávolítása
– Rezes lemosó
– Thiovit jet
– Delan 700 WG, Dithane DG
– Topas 100 EC



Altern áriás rothad ás

• Tünet
– Napégette, vegyszer perzselte foltokon
– Kör, majd bogyóra terjedő, ovális folt.
– Koncentrikus rajzolat
– A paradicsompaprika  a bibepontnál 

fertőződik -magházrothadás

• Fennmaradás
– Elhalt növényi anyagban

• Védekezés
– Vetésváltás
– Sérülés mentes termesztés
– Réz, Rézpótló készítmények

Amistar



Blumeriellás
betegség

• Gazdanövények
– Cseresznye, meggy, kajszi, 

szilva
– Cilindrosporiómos

betegség néven is ismert, 
gombás betegség

• Tünet
– A levélen 1-3 mm átm. lilás 

foltok. A fonákon sárgás 
vegetatív termőtestek.

– A gyümölcs kocsányát is 
fertőzheti = aszalás, 
elhalás

– Avarban telelő

• Védekezés
– Rézpótlók és triazolok



Szilva polisztigm ás
foltossága

• Közkelet ű neve:  vörös foltosság
• Gombás eredetű betegség
• Gazdanövények

– szilva, ringló, mandula, kökény

• Tünet
– Levélen kezdetben apró sárgás 

foltok. Később 0,5-1,0 cm-re nőnek, 
vörösödnek, domborodnak.

– A lehullott levelekben telel.
– 18-22 °C + esőzés (melegkedvelő)

• Védekezés
– A lombozatot komposztálni, vagy 

talajba forgatni
– Sziromhullástól 10 naponként 

permetezni réz vagy rézpótló
szerekkel (Cuproxat FW, Dithane
DG Neo-Tec).



A rozsdagomb ák

• Belső élősköd ők
• Gazdanövényre 

specializálódott
• Bonyolult fejl ődésmenet, 

sokszor köztigazdával 
fejlődnek

• „Szárazföldi gombák” –
életük kevésbé függ a vízt ől.

• Ritkán okoznak járványt, de 
akkor pusztíthatnak

• A tünet: porzó pörsenések 
form ájában (spóratömegek)



Védekezés alapelvei

• Toleráns fajták használata (gabonafélék, GK 
Szemes, GK Kincső, GK Holló)

• Köztigazdák (irtása, kezelése,)

• Kémiai védekezés
– TRIAZOLOK
– Strobilurinek
– Kombinációk pl. SFERA 535 SC



Az Az 
üüszszööggombggombáákk

Belső élősködők
� Elsősorban egyszikű

növényeken
� „Elüszkösítik a növény 

egy részét”
� Telelő spórákkal 

maradnak fenn
� Gyakorlati 

csoportosításuk:
� 1. csíra fertőző
� 2. hajtás fertőző
� 3. virág fertőző



VVéédekezdekezéés alapelveis alapelvei

� Toleráns és rezisztens fajták 
választása (Szegedi 349, P9721)

� Csávázás 
– (a csíra fertőzők ellen)

� Állomány permetezés és felszívódó
csávázással
– (a virág fertőzők ellen)

� Sérülésmentes növényápolás
– (a hajtásfertőzők ellen)



70-es években bevezetett szisztémikus fungicidek
Hatásmechanizmus: szterol képz ődést gátlók (SBI)
ergoszterol= zsírszer ű anyag , peronoszpóráknál nincs
rozsdák, üszkök, (lisztharmatok, fuzárium)

SCORE 250 EC- hatóanyag:  (alma, körte, őszibarack)

FOLICUR SOLO (búza, árpa, repce, szőlő)
PROSARO (őszi búza)
FLAMENCO (kalászosok, c. répa, szőlő)

TOPAS 100 EC (alm, csh, szől, pap, par, kab)- Mogyoró + Mandula
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A lisztharmat gombA lisztharmat gombáákrkróóll

KKüülslsőő ééllőőskskööddőőkk
� Gazdanövényre 

specializált kórokozók
� Tünet: Liszt szerű

bevonat a növényen + 
spóra(konídium)képző
szervek

� Hajlamosít:  
változékony időjárás, 
ill. az enyhe tél 

� Áttelelés:
– Gombafonállal a 

növényen
– Termőtesttel a 

tarlómaradványokon
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VVéédekezdekezéés alapelveis alapelvei
�� TolerTolerááns fajtns fajtáák termesztk termesztéésese
�� A fertA fertőőzzöött rtt réészek eltszek eltáávolvolííttáása sa 

–– ((éévelvelőő nnöövvéények)nyek)
Harmonikus tHarmonikus táápanyagpanyag--ellellááttáás s 

–– (N(N--trtráágygyáázzáás)s)
�� OptimOptimáális nlis nöövvéénysznyszáám m 

–– (ker(kerüülni kell a tlni kell a túúl sl sűűrrűű
áállomllomáányt)nyt)

�� KKéémiai vmiai véédekezdekezéés s 
–– (k(kééntartalmntartalmúúak, AZOL tartalmak, AZOL tartalmúú

fungicidekfungicidek, , strobilurinekstrobilurinek))
�� AlmafaAlmafa-- , , őőszibarackszibarack--,  sz,  szőőllőő--, b, búúzaza--,paprika,paprika--,  ,  

uborkalisztharmat stb.uborkalisztharmat stb.



XIX. század els ő fele, lisztharmatok ellen
Csonthéjasok levéllukasztó betegsége
Mellékhatás: takácsatkák, pajzstetvek
Viszonylag igen magas LD50 (10000-16000)
III. Forgalmi kategória
Fungicid hatás  g őztenzióban 15-18 °°°°C

KÉN 800 FW
KÉNKOL 800 FW
KUMULUS
MICROKÉN (gyümölcs, szőlő, búz-árp., paradicsom)
THIOVIT JET (módosult a technológia!)

POLISZULFIDKÉN
AGRILKÉN
VEKTAFID S
TIOSOL
NIKEKÉN (+EXTRA )
(+ parafinolaj, lemosó + vegetáció

KOMBINÁLT
RÉZKÉN 650 FW



A A TALENDOTALENDO éés a  s a  TALIUSTALIUS

�� HatHatóóanyag:anyag:
–– ProquinazidProquinazid

�� HatHatáásmsmóód:d:
–– konkoníídiumokdiumok cscsíírráázzáássáát t 

ggáátoljatolja
–– A nA nöövvéény immunrendszerny immunrendszeréét t 

aktivizaktivizááljalja
–– ZZööldldííttőő, term, terméésnsnöövelvelőő hathatááss

�� FelhasznFelhasznáálláás:s:
–– preventpreventíív kijuttatv kijuttatááss



VivandoVivando

�� HatHatóóanyag:anyag:
–– metrafenonmetrafenon

�� HatHatáásmsmóód:d:
–– ggáátolja gombafonalak tolja gombafonalak 

nnöövekedvekedéésséét t éés a sejtekbe s a sejtekbe 
hatolhatoláássáát. Az t. Az 
appresszappresszóóriumrium éés a s a 
hauszthausztóóriumrium kepzkepzőőddééss
cscsöökkenkken

�� FelhasznFelhasznáálláás:s:
–– 44--6 leveles 6 leveles áállapottllapottóól, 10l, 10--

14 naponk14 naponkéént, nagy nt, nagy 
lléémennyismennyiséégg (1000(1000



SpeciSpeciáális lisztharmat elleni klis lisztharmat elleni kéészszíítmtméényny

�� KarathaneKarathane FNFN--57 (57 (dinokapdinokap))
�� OkiratmOkiratmóódosdosííttááss --2007. 06. 30.2007. 06. 30.
�� I. forgalmazI. forgalmazáási kategsi kategóóriaria
�� 2007. 07. 01. 2007. 07. 01. –– 2008. 06. 30.2008. 06. 30.

–– Alma, Alma, őő.barack.barack., ., b.b.--cs.szcs.szőőllőő, , kkööszmszm. . RibiszRibisz, , uborubor. . DDíísznsznöövv..

�� 2008. 07. 01. 2008. 07. 01. –– 2010. 12. 31. 2010. 12. 31. 
–– KizKizáárróólag borszlag borszőőllőőbenben

�� KARATHANE STAR KARATHANE STAR ((meptildinokapmeptildinokap))
�� II. II. forgforg. Kateg. Kategóóriaria
�� SzSzőőllőő lisztharmatlisztharmat



AlmafavarasodAlmafavarasodááss + lisztharmat + lisztharmat 
elleni egyelleni együüttes vttes véédekezdekezééss

�� RRÉÉZ + KZ + KÉÉNN
–– RRéézkzkéén 650 FW, n 650 FW, BordBordóóililéé +k+kéén n NanoNano SCSC
–– VegesolVegesol eReSeReS

�� AZOL tAZOL tíípuspusúú fungicidekfungicidek
–– ScoreScore 250 EC, 250 EC, TopasTopas 100 EC, 100 EC, FolicurFolicur 25 WG25 WG

�� StrobilurinStrobilurin
–– DiscusDiscus DF (Top), DF (Top), ZatoZato 50 WG, Tercel50 WG, Tercel

�� BenzimidazolBenzimidazol
–– TopsinTopsin––M 70 WDGM 70 WDG

�� CiprodinilCiprodinil
–– ChorusChorus 50 WG50 WG (korai varasod(korai varasodáás, 2 s, 2 óóra felszra felszíívvóóddáás, 2 nap s, 2 nap 

kuratkuratíívv hathatáás)s)

(B/16)



A fehér penész
(Sclerotinia)

A szklerócium

A spóraképző termőtest A tömlők és a tömlős spórák

A tünet



A fehA fehéérpenrpenéészsz

�� TTüünetnet
–– Minden fejlMinden fejlőőddéési stsi stáádiumbandiumban
–– Fiatal nFiatal nöövvéény pusztulny pusztulááss
–– BimbBimbóózzááskor vizenyskor vizenyőős foltoks foltok
–– SzSzááron, tron, táánynyéér hr háátoldaltoldaláánn
–– Vatta szerVatta szerűű micmicéélium, lium, 
–– kkééssőőbb bb szklerszkleróóciumcium

�� VVéédekezdekezééss
–– VetVetéésvsvááltltáás (5s (5--7 7 éév)v)
–– StrobiluronStrobiluron ((AmistarAmistar, , SferaSfera 535 SC)535 SC)
–– AlertAlert , Alto Combi, Alto Combi
––



A szA szüürkepenrkepenéész (sz (BotrytisBotrytis))

Sclerotium-mal
marad fenn

A konídiumok
légárammal, 
vízcseppekkel 
terjednek

Fertőzött 
maradványokról
konídiumos, 
hifás fertőzés

A fertőzött szaporító
anyagból szisztémikusan
fertőzött növények fejlődnek

Külső és belső
fertőzés is lehet
tünetmentes

Rendkívül széles gazdanövénykör

Pl. a dísznvények: Afrikai ibolya, ibolya, amarillisz, azálea, őszirózsa, begónia, 
Ciklámen, gerbera, kardvirág, impatiens, rózsa





A A 
szszüürkepenrkepenéészsz



A vA véédekezdekezéés alapelveis alapelvei

�� VetVetéésforgsforgóó
�� KKéémiai vmiai véédekezdekezééss

–– RRééztartalmztartalmúú
–– AzolokAzolok
–– StrobilurinekStrobilurinek



A ’80-as évek közepe, siker-vegyületek!
Elsősorban Botrytis és Monilia, de a Sclerotinia
ellen is

SUMILEX 50 WP – ért.2007.02.31-felh.2008. 06.30.

RONILAN DF (/FL†) visszavont

ROVRAL 25 FW /50 WP †

helyett. (Rovral AquaFlwo !!!)
-ALMA, CS.H ÉJAS, BOGYÓSOK !!!
-SZŐLŐ, SZAMÓCA
-NAPRAFORGÓ
-ZÖLDSÉGNÖVÉNYEK



CANTUS CANTUS –– botriticidbotriticid a sza szőőllőőbenben

�� HatHatóóanyaganyag
–– BoscalidBoscalid –– anilidekanilidek kköözzéé tartoziktartozik

�� HatHatááss
–– SzisztSzisztéémikusmikus éés s transzlamintranszlamináárisris
–– sejtlsejtléégzgzééss--ggáátltlóó
–– A szA szüürkepenrkepenéész mellett a lisztharmat, monsz mellett a lisztharmat, moníília, lia, 

rozsda rozsda éés a nekrs a nekróózist (elhalzist (elhaláást) okozst) okozóó gombgombáák k 
ellen is hatellen is hatéékonykony

�� ElElőőnyeinyei (a gyártó-forgalmzó szerint)
–– A zsendA zsendüülléés eleji kezels eleji kezeléés az s az éérrőő ffüürtrtööt is vt is véédidi
–– Nagy hatNagy hatéékonyskonysáág fg füürtlisztharmat ellenrtlisztharmat ellen
–– EgyedEgyedüülláállllóó kleisztotkleisztotééciumcium--kkéépzpzééstst ggáátltlóó hathatááss



SzSzüürkepenrkepenéész ellen is hatsz ellen is hatóó
�� ChorusChorus 50 WG (50 WG (ciprodinilciprodinil))
�� AnilinAnilin--szszáármazrmazéékk
�� FelszFelszíívvóóddóó
�� MethioninMethionin--bioszintbioszintéézistzist ggáátolja tolja 

�� Alma Alma –– monmoníília, varasodlia, varasodááss
–– EgEgéérfrfüül l –– 11--3 x 3 x –– virviráágzgzáás uts utáán mn máás szereks szerek

�� CsonthCsonthééjasok jasok -- monmoníílialia
–– VirViráágzgzááskor skor --3 x3 x

�� SzSzőőllőő -- szszüürkepenrkepenéészsz
–– FFüürtzrtzáárróóddáás kezdetekor s kezdetekor –– MAX 1xMAX 1x



SzSzüürkepenrkepenéész ellen is hatsz ellen is hatóó
�� SwitchSwitch 62,5 WG 62,5 WG ((ciprodinilciprodinil + + fludioxonilfludioxonil++))
�� AnilinAnilin--szszáármazrmazéék, felszk, felszíívvóóddóó
��

+ + hosszhosszúú hathatáástartamstartamúú, kontakt, kontakt

�� DDíísznsznöövvéényny (r(róózsa, gerbera)zsa, gerbera)-- BotrytisBotrytis
�� SzSzőőllőő –– Botr.Botr.-- FFüürtzrtzáárróóddáás s –– zsendzsendüülléés s –– MAX 1MAX 1--2 x2 x
�� SzamSzamóóca ca –– BotrBotr. . –– virviráágzgzáás vs véége ge –– Max 3 xMax 3 x
�� MMáálna, Szederlna, Szeder –– BotrBotr. . –– u. az + 1500 l + u. az + 1500 l + kis mkis máálnaboglnabogáárr

�� MeggyMeggy –– MoniliaMonilia –– virviráágzgzáás kezdet s kezdet éés vs véége (fge (főővirviráágzgzáás s 
–– egyegyééb hatb hatáásmechanizmussmechanizmusúú szerrel!!!!szerrel!!!!

�� SalSalááta, ta, endendííviavia, , rukkolarukkola -- BotrBotr. . –– ttűűzdelzdeléés s éés kis kiüültetltetéés s 
ututáánn



SzSzüürkepenrkepenéész ellen is hatsz ellen is hatóó
�� MythosMythos 30 SC,  30 SC,  PyrusPyrus 400 SC400 SC ((pirimetanilpirimetanil))
�� AnilinAnilin--szszáármazrmazéékk
�� MMéélyhatlyhatáássúú
�� A gomba nA gomba nöövekedvekedéésséét gt gáátolja, ttolja, tööbb enzim bb enzim 

blokkolblokkoláássáával (pl. val (pl. laktlaktáázz))

�� AlmaAlma –– varasodvarasodáás (prevents (preventíív, v, pirosbimbpirosbimbóóttóóll) ) <<44
�� SzamSzamóóca, mca, máálnalna –– BotrytisBotrytis (vir(viráágzgzáás kezd.) s kezd.) <<33
�� SzSzőőllőő –– BotrytisBotrytis (vir(viráágzgzáás s -- zsendzsendüülléés) s) <<33



A csA csáávváázzááss

� A vetőmagvak és vegetatív szaporító anyagok 
károsító szerveztek elleni  növényvédő szerekkel, 
biológiai növényvédő szerekkel történő kezelését 
csávázásnak nevezzük. (a gyomirtó antidótum
felvitele is)

� A mag kezelésre használt regulátor anyagok, 
mikroelem műtrágyák, valamint a nitrogén 
megkötésére szolgáló Rhizobium baktérium 
„inokulációk" nem csávázások. (nincs közvetlen 
növényt védő hatásuk)
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A csA csáávváázzáás ts töörtrtéénetenete

� 300 évvel ezelőtt – mésztej, tengervíz
� 1800 – rézszulfát - üszög
� 1920 – rézkarbonát - kőüszög
� 1930 (72) – szerves higany vegyületek (etil-Hg-

klorid, fenil-Hg-klorid, metoxi-etil-Hg-szilikát) –
maggal terjedő betegségek

� II. Vil. Háború után – kontakt készítmények
� 1960-70 – felszívódó készítmények
� 1980-90 – mikroszervezetek – biológiai 

védekezés



ZZööldsldséégngnöövvéények csnyek csáávváázzáásasa

�� 1.1. Orthocid 50 WP, 2. Mycostop, 3. Dithane M45, 
� 4. Royalflo, 5. Topsin Metil 70 WP (fh 10/06/30), 
� 6. Captan 50 WP, 

� BAB = 1,2,3,4,6
� Borsó=1,2,4,6
� Kabakosok=1,2,4,6
� Paprika=1,2,4,6
� Paradicsom=1,2,4,6
� Káposzta=1,2,6
� Hagyma=1,2,3,4,5,6



NNöövvéényvnyvééddőőszerszer rezisztenciarezisztencia

�� ~~ a ka káárosrosííttóók hatk hatóóanyagokkal szembeni ellenanyagokkal szembeni ellenáállllóó
kkéépesspesséége.ge.

�� KKÓÓROKOZROKOZÓÓK (K (fungicidfungicid rezisztencia)rezisztencia)
–– NNéépesspesséégen belgen belüül ll léétrejtrejöönnek (mutnnek (mutáácicióó) az ellen) az ellenáállllóó egyedet egyedet éés s 

felszaporodnak. Versenytfelszaporodnak. Versenytáársak hirsak hiáánynyáábanban

–– 1. Min1. Minőősséégi gi –– hathatóóanyaggal szemben  (kanyaggal szemben  (kéépes lebontani a pes lebontani a 
hathatóóanyagot). Vanyagot). Véédekezdekezéés ms máás hats hatáásmechanizmussmechanizmusúú szerrel.szerrel.

–– 2. Mennyis2. Mennyiséégi gi –– a kora koráábban hatbban hatáásos dsos dóózissal szemben. Kzissal szemben. Kéépes azt pes azt 
elviselni. Velviselni. Véédekezdekezéés ds dóózis emelzis emeléésselssel



NNöövvéényvnyvééddőő szer rezisztenciaszer rezisztencia

KKÁÁRTEVRTEVŐŐK (rovarK (rovarööllőő szer szer -- rezisztencia)rezisztencia)
–– HatHatóóanyagot bontanyagot bontóó enzim termelenzim termeléésese
–– A tA táámadmadááspontot jelentspontot jelentőő enzim szerkezete enzim szerkezete 

megvmegvááltozikltozik
–– A kA káártevrtevőő kküülslsőőtakartakaróójjáának (kutikula) nak (kutikula) 

ááteresztteresztőőkkéépesspesséége csge csöökkenkken
–– MegvMegvááltozott viselkedltozott viselkedéés s –– riasztriasztóóhathatááss

–– VVÉÉDEKEZDEKEZÉÉS: MS: Máás hats hatáásmechanizmussmechanizmusúú szer hasznszer hasznáálata lata 
(rezisztenciat(rezisztenciatöörréés) A kezels) A kezeléések abbahagysek abbahagyáássáával, val, 
éérzrzéékeny egyedek betelepedkeny egyedek betelepedéésséével, vel, öörröökkíítik az tik az 
éérzrzéékenyskenysééget get éés az ellens az ellenáállllóóssáág eltg eltűűniknik



NNöövvéényvnyvééddőő szer rezisztenciaszer rezisztencia

Gyomok (herbicid rezisztencia)Gyomok (herbicid rezisztencia)
–– Sok esetben Sok esetben pontmutpontmutáácicióó kköövetkezmvetkezméénye nye 

(egyetlen aminosav cser(egyetlen aminosav cserééje is je is 
eredmeredméényezheti)nyezheti)

–– Helye: Helye: kloroplasztiszkloroplasztisz DNSDNS--e e –– vegetatvegetatíív v 
szaporodszaporodáásnsnáál is l is öörrööklklőődikdik



talajferttalajfertőőtlentlenííttőő szerekszerek
� Speciális talajfertőtlenítők (rovarkártevőkre)

Karbamát inszekticid
– Vydate 10 G- zöldség, burgonya, (~10 L kabakosok –

levéltetvek, tripszek, aknázólegyek + paprika, 
peradicsom)

� Piretroidok
– Force 10 CS – szántóföldi, zöldség, dísznövény, gyep
– Force 1,5 G – kukorica

� Szerves foszforsavészter
– Nemathorin 10 G – paradicsom, paprika, uborka, burgonya

Általános talajfertőtlenítők („mindenre”)
Basamid G
IPAM 40 (metám-ammónium)
Metabrom 980 (metilbromid + klórpikrin) – csak 
karantén célú felhasználás, gázmester
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LemosLemosóó permetezpermetezőő szerekszerek
�� VegetVegetáácicióós ids időőn kn kíívvüül, l, ááltalltaláában tban téél vl vééggéén n –– kora tavasszal kora tavasszal 

alkalmazzuk gyalkalmazzuk gyüümmöölcslcsöösben, szsben, szőőllőőben.ben.
�� Nagy lNagy léé mennyismennyisééggel, 2ggel, 2--3 (5) % d3 (5) % dóózissalzissal
�� A A rréézz a gomba gombáák ellen, k ellen, kkéénn a lisztharmatok ellen  a lisztharmatok ellen  éés az s az 

atkatkáákatkat--pajzstatveketpajzstatveket is gyis gyéérrííti, mti, mííg az g az olajolaj a toja tojáás alakban s alakban 
teleltelelőő (lev(levééltetvek) ltetvek) áállati kllati káártevrtevőőket gyket gyéérríítiti

�� BordBordóóililéé AlapanyagAlapanyag –– gombgombáákk
�� MMéészkszkéénlnléé –– 55--6 6 BaumBauméé fokos, fokos, -- gombgombáák, tojk, tojáás alakban telels alakban telelőőkk
�� Olajos ROlajos Réézkzkéénn –– gombgombáák, tetk, tetűű, atka, pajzstet, atka, pajzstetűű
�� NevikNevikéénn ExtraExtra –– lisztharmat., lisztharmat., tafrinatafrina, lev, levéélbolha, tetvek, lbolha, tetvek, 

pajzstetvek, atkpajzstetvek, atkáákk
�� NiralNiral –– áállati kllati káártevrtevőőkk
�� VegesolVegesol –– taktakáácsatkcsatkáákk
�� VektafidVektafid A  A  éés R s R –– áállati kllati káártevrtevőőkk
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FarontFarontóó gombgombáákk

� Gyűrűs tuskógomba
� Világszerte, polifág, 

kalapos
� Gyümölcsfáknál jelentős
� Rizomorfa – cipőfűző szerű
� Legyező alakú micélium
� Októberben termőtest



VVéédekezdekezééss

� Erdő helyére csak 8 éve elteltével
� Pótlás 4 év elteltével
� Szept.-okt. figyelni kell a gombát
� A beteg nem menthető meg
� Gyökeresen, a 

gyökérmaradványokkal együtt el kell 
távolítani



PreventPreventíív v éés s kuratkuratíívv alkalmazalkalmazááss

�� PrevenciPrevencióó = megel= megelőőzzééss
�� PreventPreventíív alkalmazv alkalmazáás:s: a a fungicidetfungicidet a a 

kkóórokozrokozóó fertfertőőzzéése else előőtt juttatatjuk ki.tt juttatatjuk ki.
–– ÁÁltalltaláában a kontakt kban a kontakt kéészszíítmtméényeket. Pl. rnyeket. Pl. rééz, kz, kéén, n, 

ditiokarbamditiokarbamáátoktok
–– ElElőőny:ny: olcsolcsóóbbak, a vesztesbbak, a veszteséégek teljes elkergek teljes elkerüülléése, se, 

kköönnyebb munkaszerveznnyebb munkaszervezééss
–– HHáátrtráány:ny: mméérsrséékelt biolkelt biolóógiai hatgiai hatéékonyskonysáág, g, 

esesőőáálllléékonyskonysáág?, 5g?, 5--7 (37 (3--4) napos permetez4) napos permetezéési forgsi forgóó..
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PreventPreventíív v éés s KuratKuratíívv alkalmazalkalmazááss

�� KurKuráácicióó = gy= gyóógygyííttááss
�� KuratKuratíívv alkalmazalkalmazáás:s: a a fungicidetfungicidet a a 

kkóórokozrokozóó fertfertőőzzéése utse utáán juttatjuk ki.n juttatjuk ki.
–– ÁÁltalltaláában a felszban a felszíívvóóddóó kkéészszíítmtméényeket. Pl. nyeket. Pl. azolazol ttíípuspusúú

gombagombaööllőő szerekszerek
–– ElElőőny:ny: ererőős s éés hosszabb vs hosszabb vééddőőhathatáás, 7s, 7--10 napos 10 napos 

permetezpermetezéési forgsi forgóó, j, jáárvrváányos helyzetben az egyednyos helyzetben az egyedüüli li 
megoldmegoldááss

–– HHáátrtráány:ny: drdráággáább vegyszerekbb vegyszerek
–– ((EradikatEradikatíívv alkalmazalkalmazáás:s: a ta tüünetek megjelennetek megjelenéése se 

ututáán, n, antisporulantisporuláánsns hathatáássúú kkéészszíítmtméények pl. Tanos 50 nyek pl. Tanos 50 
DF)DF)
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NNöövvéényvnyvéédelmi eljdelmi eljáárráások sok 
(IPM)(IPM)

� Agrotechnikai
– Vetésforgó (helyes növényi sorrend)
– A terület kiválasztása
– Tápanyag utánpótlás
– Rezisztens-toleráns fajta
– Növényápolás (egyelés, ritkítás, metszés stb.)

� Mechanikai
– Sorközművelés (kapálás)
– Csapdázás (rágcsálók, kifogásos módszer, hernyófogó)
– Távoltarás (vektorhálók)

� Fizikai
– Hőhatás (zsizsikmentesítés, talajfertőtlenítés gőzzel, 

fagyhatás használata.)
� Kémiai

� Biológiai



TTűűzelhalzelhalááss

�� TTÜÜNETEKNETEK

�� VirViráágokon jelentkezik elgokon jelentkezik előőszszöörr
�� LevLevéélfertlfertőőzzéés (ls (léégcseregcsere--nynyíílláások + sok + 

sséérrüülléések)sek)
�� VizenyVizenyőős foltoks foltok
�� Az elhalt levelek a fAz elhalt levelek a fáán maradnakn maradnak
�� BaktBaktéérium nyrium nyáák (borostyk (borostyáán szn szíínnűű))
�� A fiatal hajtA fiatal hajtáások cssok csúúcsi rcsi réészen szen 

fertfertőőzzőődnek (pdnek (páásztorbot)sztorbot)
�� Tavalyi fertTavalyi fertőőzzéések sebeket sek sebeket 

okoznak (nincs pokoznak (nincs páásztorbot, ssztorbot, sáárga rga 
hajthajtááscsscsúúcs)cs)

�� TerjedTerjedéés a ns a nöövvéényen belnyen belüül 50l 50--70 70 
cm/napcm/nap

�� A gyA gyüümmöölcs bellcs belüülrlrőől  is l  is 
fertfertőőzzőődhetdhet



TTűűzelhalzelhaláás s kköörtrtéénn

�� Az elhalt levelek Az elhalt levelek 
feketfeketéékk

�� A gyA gyüümmöölcs lcs 
gyakrabban fertgyakrabban fertőőzzőődikdik

�� A hA hááncs elhalncs elhaláása sa 
megelmegelőőzi a kzi a kééreg reg 
elhalelhaláást.st.



A betegsA betegséég fejlg fejlőőddéésmenete, smenete, 
terjedterjedéésese

�� FekFekéélyes sebekben (10lyes sebekben (10--20cm), 20cm), 
rrüügypikkelyek alatt telel.gypikkelyek alatt telel.

�� Tavaszi nedvkeringTavaszi nedvkeringéés induls induláása utsa utáán a n a 
felszfelszíínre tnre töör.r.

�� FrFrööccsenccsenőő vvííz, rovarok, szz, rovarok, széél kl köözvetzvetíítik a tik a 
fertfertőőzzéést. A virst. A viráágot lgot láátogattogatóó rovaroknak rovaroknak 
nagy szerepnagy szerepüük van.k van.

�� SzaporSzaporííttóóanyaggal, faanyaggal, faáápolpoláással, ssal, éérett rett 
gygyüümmöölccsellccsel



VVéédekezdekezéés alapelveis alapelvei
�� Nyugalmi idNyugalmi időőszakszak

–– Beteg rBeteg réészek eltszek eltáávolvolííttáása, sebkezelsa, sebkezeléés s éés zs záárrááss
–– RRüügypattangypattanááss--egegéérfrfüül: rezesl: rezes--olajos lemosolajos lemosóó

�� VirViráágzgzááss
–– 3 permetez3 permetezéés (s (AlietteAliette 80 WG)80 WG)

�� VirViráágzgzáás uts utáánn
–– IntenzIntenzíív hajtv hajtáásnsnöövekedvekedéés + mechanikai ss + mechanikai séérrüülléés (rs (rééz vagy z vagy 

AlietteAliette))
–– A termA terméés viaszosods viaszosodáása utsa utáán (n (ChampionChampion, , CuproxatCuproxat stb.)stb.)
–– TTüünetes hajtnetes hajtáások eltsok eltáávolvolííttáása, 40sa, 40--60 cm al60 cm aláávváággáás, s, 

„„kabkabáátakaszttakasztó”ó”
–– VVíízhajtzhajtáások, msok, máásodvirsodviráágzgzáások, sarjak eltsok, sarjak eltáávolvolííttáásasa
–– VVéédekezdekezéés a rovarks a rovarkáártevrtevőők ellenk ellen

�� VegetVegetáácicióó vvééggéénn
–– LombhullLombhullááskor rezes lemosskor rezes lemosóó permetezpermetezééss



KKöörtefajtrtefajtáák k ErwiniaErwinia--valval szembeni szembeni éérzrzéékenyskenyséégege

BoscBosc kobakkobak
ClappClapp kedveltjekedveltje
EsperenEsperen
bergamottjabergamottja
Hardy vajkHardy vajköörterte
Nemes Nemes krasszkrasszáánn
Piros VilmosPiros Vilmos
Piros Piros ClappClapp
SerresSerres OlivOlivéérr
TTáársulati esperesrsulati esperes
TTééli esperesli esperes
VilmosVilmos

AvranchesiAvranchesi jjóó LujzaLujza
ConferenceConference
DielDiel vajkvajköörterte
HardenpontHardenpont ttééli li 
vajvaj
KiefferKieffer

GiffardGiffard vajkvajköörterte
MagnessMagness
MoonglowMoonglow

ErErőősen fogsen fogéékonyakkonyakKKöözepesen zepesen 
fogfogéékonyakkonyak

LegkevLegkevéésbsbéé
fogfogéékonyakkonyak



AlmafafajtAlmafafajtáák k ErwiniaErwinia--valval szembeni szembeni 
éérzrzéékenyskenyséégege

CoxCox narancs pepinnarancs pepin
GlosterGloster
IdaredIdared
JonathanJonathan
MolliesMollies DeliciousDelicious

FreedomFreedom
GibbsonGibbson
((SmootheeSmoothee))
Golden Golden SpurSpur
Golden Golden DeliciousDelicious
GrannySmithGrannySmith
GravensteiniGravensteini
JonagoldJonagold
MutsuMutsu
Royal Royal GalaGala

DeliciousDelicious
FlorinaFlorina
PrimaPrima
StarkingStarking
StarkrimsonStarkrimson
DeliciousDelicious

ErErőősen fogsen fogéékonyakkonyakKKöözepesen zepesen 
fogfogéékonyakkonyak

LegkevLegkevéésbsbéé
fogfogéékonyakkonyak



BaktBaktéériumos riumos 
barnarothadbarnarothadáás s 

RALSTONIA RALSTONIA 
(z(záárlati)rlati)

�� GazdanGazdanöövvéényeknyek
–– 200 n200 nöövvéényny
–– Burgonya, paradicsom, dohBurgonya, paradicsom, doháány, banny, banáánn
–– EbszEbszőőllőő, fekete csucsor, fekete csucsor

�� TTüüneteknetek
–– HervadHervadááss
–– EdEdéényny--nyalnyalááb gyb gyűűrrűű elhalelhalááss
–– BaktBaktéérium nyrium nyáák szivk sziváárgrgááss
–– kkéémcsmcsőőtesztteszt

�� FennmaradFennmaradááss
–– TarlTarlóómaradvmaradváányoknyok
–– vetvetőőgumgumóóbanban

�� VVéédekezdekezééss
–– VetVetéésvsvááltltáás (5 s (5 éév)v)
–– GyomirtGyomirtááss
–– FFéémzmzáárolt vetrolt vetőőgumgumóó hasznhasznáálatalata
–– ZZáárlatrlat



�� SynSyn.: .: SclerotiniaSclerotinia
fructicolafructicola

�� GazdanGazdanöövvéényei: nyei: 
–– Barackok Barackok éés egys egyééb b 

csonthcsonthééjasokjasok
–– Alma Alma éés a ks a köörterte
–– JapJapáánbirs, birs, nbirs, birs, 

naspolya, galagonyanaspolya, galagonya
–– SzSzőőllőő (Jap(Japáán, nagybani n, nagybani 

piac)piac)





�� KKóórokozrokozóó::
MoniliaMonilia laxalaxa, , 
MoniliaMonilia
fructigenafructigena

�� GazdanGazdanöövvéényny
kköör:r:

–– csonthcsonthééjj
asokasok

�� FennmaradFennmaradááss
::

--
gygyüümmöölcsmlcsmúúmimi
áákban, kban, áágakgak

�� FertFertőőzzéés:s:
�� -- hhűűvvöös, s, 

csapadcsapadéékos kos 
ididőőjjáárrááss

�� -- virviráágzgzááskor skor 
bibbibéén keresztn keresztüüll

�� -- kambiumban kambiumban 
terjedterjed

�� -- éérrőőfféélben llben léévvőő
gygyüümmöölcs, lcs, 
sebeksebek

�� TTüünet:net:
-- virviráág g éés s 
hajthajtáásszsszááradradááss
--
termterméésrothadsrothadááss

�� VVéédekezdekezéés:s:
-- lemoslemosóó
permetezpermetezééss
-- rrüügypattangypattanáás s 
ututáán  metszn  metszéés s 
(tiszt(tisztíít)t)
-- ccéélzott lzott 
kezelkezelééseksek
--
gygyüümmöölcsmolyolcsmolyo
k, k, 
cseresznyelcseresznyeléégygy



A A MoniliaMonilia ellen engedellen engedéélyezett fontosabb lyezett fontosabb 
szerves hatszerves hatóóanyaganyagúú kkéészszíítmtméényeknyek

�� KKéészszíítmtméényny

1) 1) BuvicidBuvicid K K (370 SC)(370 SC)
2) 2) MerpanMerpan 80 WDG80 WDG
3) 3) OrthocidOrthocid 50 WP50 WP

4) 4) DithaneDithane DG (FL)DG (FL)

5) 5) SporgonSporgon 50 WP50 WP
6) 6) MirageMirage 45 EC45 EC
7) 7) TopasTopas 100 EC100 EC
8) 8) FolicurFolicur SoloSolo

9) 9) TeldorTeldor 500 C500 C

10) 10) RovralRovral 50 WP50 WP
11) 11) RonilanRonilan FL DFFL DF
12) 12) SumilexSumilex 50WP50WP

13) 13) SignumSignum WGWG
14) 14) ChorusChorus 75 WG75 WG

15) 15) TopsinTopsin--MM 70 WP70 WP

MegjegyzMegjegyzééss

1) 1) ŐŐbb, kajszi, cser, meggy, szilva, kajszi, cser, meggy, szilva
2) 2) ŐŐbb, kajszi, cser, meggy, szilva, kajszi, cser, meggy, szilva
3) 3) ŐŐbb, kajszi, cser, meggy, szilva, kajszi, cser, meggy, szilva

4) 4) ŐŐbb, kajszi, cser, meggy, kajszi, cser, meggy

5) 5) ŐŐbb, kajszi (, kajszi (proklorprokloráázz))
6) kajszi, cser, meggy (6) kajszi, cser, meggy (proklorprokloráázz) ) 
7) 7) őőbb, kajszi, , kajszi, cercer, meggy (, meggy (penkonazolpenkonazol))
8) cser, meggy (8) cser, meggy (tebukonazoltebukonazol))

9) 9) ŐŐbb,kajszi, cser, meg, szil (,kajszi, cser, meg, szil (fenhexamidfenhexamid))

10) 10) ŐŐbb, kajszi, cser, meggy, kajszi, cser, meggy
11) 11) ŐŐbb,Kajszi, cser, meggy,Kajszi, cser, meggy
12) Meggy12) Meggy

13) 13) ŐŐbb,,kajszkajsz, cser, meggy, szilva, cser, meggy, szilva
14) cser, meggy14) cser, meggy

15) 15) ŐŐbb, kajszi, cser, meggy, szilva, kajszi, cser, meggy, szilva



�� TerjedTerjedőőben a  ben a  
�� paradicsom bronzfoltossparadicsom bronzfoltossáág vg víírusrus



GazdanGazdanöövvéényknyköörr

�� RendkRendkíívvüül sok gazdanl sok gazdanöövvéénye vannye van

�� 34 k34 kéétsziktszikűű, 3 egyszik, 3 egyszikűű csalcsaláád 271 fajd 271 fajáát tt táámadjamadja

�� VilViláágszerte a burgonya fgszerte a burgonya féélléék, a hk, a hüüvelyesek velyesek éés  az s  az őőszirsziróózszsáák k 
csalcsaláádjaiba tartozdjaiba tartozóók a legjelentk a legjelentőősebbeksebbek

-- paprikapaprika
-- paradicsomparadicsom
-- burgonyaburgonya
-- dohdoháányny
-- tojtojáásgysgyüümmöölcslcs
-- llóóbabbab
-- salsaláátata
-- szszáámos dmos díísznsznöövvéényny
-- gyomngyomnöövvéények nyek 













Brittlebank, C. C. (1919): Tomato disease. J. Agric. Victoria, 17: 231-235

Nagy Gy. és Ligeti L. (1972): A Lycopersicum virus 3 dohányültetvényeink új,
veszedelmes kórokozója. Dohányipar, 1: 41-43.







A TSWV biolA TSWV biolóógigiáájaja
�� A A tripszektripszek ((ThripidaeThripidae) terjesztik) terjesztik
�� PerzisztensPerzisztens áátvitel tvitel 
�� Csak a lCsak a láárva krva kéépes felvenni a vpes felvenni a víírust, de a terjesztrust, de a terjesztéésben az sben az 

imimáággóók szerepe meghatk szerepe meghatáározrozóó
�� Minimum 15 perc tMinimum 15 perc tááplpláálkozlkozáási szsi szíívváás, de pozits, de pozitíív korrelv korreláácicióó van.van.
�� A felvA felvéétel uttel utáán 3n 3--4 h4 hééttel a legfertttel a legfertőőzzőőbbbb
�� Az imAz imáággóókbkbóól szeroll szerolóógiai vizsggiai vizsgáálattal a vlattal a víírus kimutathatrus kimutathatóó..

�� ThripsThrips tabacitabaci
�� T. T. setosussetosus
�� FrankliniellaFrankliniella occidentalisoccidentalis (kaliforniai (kaliforniai virviráágtripszgtripsz))
�� F. F. fuscafusca
�� F. F. bispinosabispinosa
�� F. F. intosaintosa
�� F. F. schultzeischultzei
�� ScirtothripsScirtothrips dorsalisdorsalis

��



Kaliforniai (nyugati) Kaliforniai (nyugati) 
virviráágtripszgtripsz



Országos tripszfelmérés 
termeszt őberendezésekben 2002-2004.
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Nem fertőzött mintavételi hely
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ZZáárlati intrlati intéézkedzkedééseksek
�� 7/2001 (I. 17.) FVM rendelet7/2001 (I. 17.) FVM rendelet
�� 2. sz2. száámmúú mellmellééklet. klet. ……..„„ÜÜltetltetéésre szsre száántnt ApiumApium graveolensgraveolens L., L., capsicumcapsicum

annuumannuum L., L., CucumisCucumis melomelo L., L., DendranthemaDendranthema (DC), (DC), ImatiensImatiens New Guinea New Guinea 
öösszes fajtsszes fajtáája, ja, LatucaLatuca sativasativa L., L., LycopersiconLycopersicon lyopersicumlyopersicum L. L. KarstenKarsten ex ex 
FarwFarw.., .., NicotianaNicotiana tabacumtabacum L. (amelyekrL. (amelyekrőől l bionybionyíítotttott, hogy , hogy 
dohdoháánytermesztnytermesztéés szs száámmáára ra éértrtéékeskesíítik), tik), SolanumSolanum melogenamelogena L. L. éés a s a SolanumSolanum
tuberosumtuberosum L. nL. nöövvéények, a vetnyek, a vetőőmag kivmag kivéételteléével.vel.””

�� …….a .a fertfertőőzzöött ntt nöövvéénynyáállomllomáánytnyt éés terms terméésséét, tovt, továábbbbáá a ka köözvetlen zvetlen 
kköörnyezetrnyezetéében lben léévvőő gazdangazdanöövvéényeket, ezek termnyeket, ezek termőőfelfelüületletéét, termesztt, termesztőő
berendezberendezéésséét haladt haladééktalanul zktalanul záárlat alrlat aláá kell helyezni. kell helyezni. 

�� …….a n.a nöövvéénynyáállomllomáányt nyt fertfertőőzzöött rtt réészszéét t meg kell semmismeg kell semmisííteni.teni.
�� …….a szapor.a szaporííttóóanyagot a anyagot a szaporszaporííttáásbsbóól vl vééglegesen ki kell zglegesen ki kell záárnirni..
�� …….rendszeres megfigyel.rendszeres megfigyeléés.s.
�� …….a .a vektorok irtvektorok irtáássáárróóll folyamatosan gondoskodni kell.folyamatosan gondoskodni kell.
�� …….a z.a záárlat legkorrlat legkoráábban a tenybban a tenyéészidszidőő, ill. a termeszt, ill. a termesztéési folyamat vsi folyamat vééggéén n 

oldhatoldhatóó fel.fel.



A A pepinopepino mozaik vmozaik víírus rus 
megjelenmegjelenéése se 

MagyarorszMagyarorszáágongon



PepinoPepino mosaicmosaic
potexviruspotexvirus

EPPO EPPO AlertAlert listlistáájjáán taln taláálhatlhatóó
�� 1974  Peru (1974  Peru (SolanumSolanum muricatummuricatum))
�� 1999 Hollandia, UK (paradicsom)1999 Hollandia, UK (paradicsom)
�� GazdanGazdanöövvéényei: nyei: SolanaceaeSolanaceae

–– paradicsom paradicsom 
–– vad fajok is, pl. L vad fajok is, pl. L chilensechilense, L. , L. 

parviflorparviflor, L. , L. peruvianumperuvianum
–– DohDoháányny
–– Nincs adat: paprika, Nincs adat: paprika, 

tojtojáásgysgyüümmöölcslcs







VVíírusrusáátviteltvitel
�� RendkRendkíívvüül fertl fertőőzzőő
�� Mechanikai Mechanikai úúton terjedton terjed
�� GGööngyngyööleg szerepe?leg szerepe?
�� LevLevééltetvek ltetvek éés molytetvek NEMs molytetvek NEM
�� BombusBombus sppspp..
�� Mag nem fertMag nem fertőőzzőődik (dik (endospermiumendospermium, , embryoembryo))
�� FelFelüületei kontaminletei kontamináácicióó llééteziktezik

–– MennoMenno FloradesFlorades (9 % benzolsav) (9 % benzolsav) 
�� FennmaradFennmaradáása rsa röövid idejvid idejűű (talajban 4 h(talajban 4 héét)t)

–– 15 C 3 h15 C 3 héétt
–– 25 C 1 h25 C 1 héétt
–– 5   C 5 h5   C 5 héétt



A A pepinopepino mozaik elmozaik előőfordulforduláása hazai piacokon (2005)sa hazai piacokon (2005)
(Bese G., H(Bese G., Hóódmezdmezőővváássáárhely, ELISA)rhely, ELISA)
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A BizottsA Bizottsáág hatg hatáározata a rozata a pepinopepino mozaik vmozaik víírus Krus Köözzöösssséégbe tgbe töörtrtéénnőő
behurcolbehurcoláása sa éés a Ks a Köözzöösssséégen belgen belüüli elterjedli elterjedéése elleni intse elleni intéézkedzkedéésekrsekrőőll

�� 2004/200/EK (2004. febru2004/200/EK (2004. februáár. 27.)r. 27.)

�� Az elAz előőzetes kockzetes kockáázatelemzzatelemzéések komoly veszsek komoly veszéélyt jeleznek, lyt jeleznek, 
kküüllöönnöösen a paradicsom termesztsen a paradicsom termesztéésresre

�� A paradicsomA paradicsom--vetvetőőmag a fertmag a fertőőzzéés egyik jelents egyik jelentőős forrs forráásasa

�� FertFertőőzzöött vettt vetőőmag behurcolmag behurcoláása sa éés Ks Köözzöösssséégen belgen belüüli szli száállllííttáása sa 
tilostilos

�� Harmadik orszHarmadik orszáágbgbóóll
–– NNööv. v. EEüü biz.biz.-- vetvetőőmag savas mag savas extrakciextrakcióóss kezelkezeléésséét ig.t ig.
–– Nem ismert, nem megfigyelt, hatNem ismert, nem megfigyelt, hatóóssáági vizsggi vizsgáálat negatlat negatíívv

�� KKöözzöösssséégen belgen belüüll
–– VetVetőőmag savas mag savas extrakciextrakcióóss kezelkezeléést kapottst kapott
–– Nem ismert, nem megfigyelt, hatNem ismert, nem megfigyelt, hatóóssáági vizsggi vizsgáálat negatlat negatíívv

�� A tagA tagáállamok hatllamok hatóóssáági szemlgi szemlééket folytatnak a paradicsom ket folytatnak a paradicsom 
szaporszaporííttóó éés termeszts termesztőő helyekenhelyeken


