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ELŐSZÓ 
 

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara, valamint az Újvidéki 
Egyetem Mezőgazdasági Kara a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló 
Együttműködési Program keretében pályázatot nyert növényvédelmi célú 
képzések megvalósítására Szerbiában. A projekt fő célkitűzése: oktatási 
eszközökkel hozzájárulni a Vajdaságban élő gazdálkodók növényvédelmi 
ismereteinek bővítéséhez. Felkészíteni őket azokra a változásokra, melyek 
Szerbiának az Európai Unióval való egyre bővülő kapcsolataiból következnek: 
a kemikáliák alkalmazásának uniós szabályaira. Projektünk fontos eleme ezért 
a közösségi vívmányok (acquis communautaire) megismertetése a vajdasági 
gazdákkal. 

Jelen szakmai tananyag összeállítását részletes igényfelmérés előzte meg a 
vajdasági gazdálkodók körében. Ezen kívül a meglévő hazai és külföldi 
oktatási dokumentumok, tapasztalatok is átfogó elemzésre és felhasználásra 
kerültek. 

A szerzők bíznak abban, hogy akik kezükbe veszik ezt a könyvet, sok hasznos 
információt szereznek, és ennek folyamán elmélyítik növényvédelmi 
ismereteiket. 

 

Dr. Monostori Tamás 
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A NÖVÉNYVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 

 
A NÖVÉNYVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA AZ EURÓPAI 

KÖZÖSSÉGBEN. 
 

A növényvédő szerek felülvizsgálata, engedélyezése 
 

Az Európai Közösség 1992-ben döntött a növényvédő szerek felülvizsgá-
latáról. A döntés célja az volt, hogy kiszűrje a tagországokban forgalomban 
lévők közül az egészségügyi és környezeti szempontból kockázatot jelentő 
hatóanyagokat. A felülvizsgálatot a 91/414 EGK irányelve 8. cikkelye jelölte 
ki, egy 12 éves munkaprogram keretében. A végrehajtás folyamatát uniós 
rendeletek szabályozták. Az eredeti határidőt többször módosították, 
valószínű, hogy a teljes munkaprogram 2010. év végére befejeződik. 
A felülvizsgálat több, mint 900 hatóanyaggal indult, amelyek 1993-ig a 
tagországokban forgalomban voltak. Az egyes hatóanyagok engedélyezési 
igényét a gyártónak be kellett jelenteni (notifikálás) az Európai Bizottsághoz, 
az irányelv előírásainak megfelelő adatcsomagokkal. Ha a gyártó nem 
rendelkezett az említett adatcsomaggal, a kérdéses hatóanyag összes 
készítményének engedélyét visszavonták. Ez okból 2002-2007 között a 
Közösségben több mint 500 hatóanyag forgalmazását szüntették meg. A régi 
hatóanyagok (1995 előtt már használt) felülvizsgálatát 4 szakaszban hajtották 
végre (1-4. lista). A felülvizsgálat sarokszámait és a vonatkozó rendeleteket 
az 1. táblázat, a magyarországi hatását a 2. táblázat mutatja be. A régi 
hatóanyagokból 960 került vizsgálatra, ebből 420 engedélyezési kérelmét 
nyújtották be, eddig 262 került a pozitív listára. A 700 visszavontban benne 
van a nem notifikáltak száma is.  
Magyarország 2004-től (3-4. szakasz) vesz részt a felülvizsgálatban, a 2. 
táblázat szerint a korábban forgalmazott hatóanyagok egyharmada került 
visszavonásra az uniós csatlakozás óta. A legnagyobb problémát az 
jelentette, hogy a hazai gyártók és forgalmazók anyagilag nem tudták 
megoldani a sokmilliós beadványok benyújtását, vagyis a hatóanyagaik felül-
vizsgálatát. Összességében a felhasználható hatóanyagok listája minden 
szakterületen csökkent, drasztikus volt a csökkenés az atkaölő, a talaj-
fertőtlenítő, rágcsálóirtó és baktériumölő készítményeknél, megoldatlan 
növényvédelmi problémákat okozva. Mint minden tagországnak, nekünk is 
lehetőségünk volt a nélkülözhetetlen használatú (essential use) készítmények 
visszavonására haladékot kérni, ezek azonban már lejártak. Megoldást 
elsősorban a pozitív listára kerülő új hatóanyagok jelenthetnek. A rendkívüli 
növényvédelmi helyzet kezelésére az eseti engedélyek kérése egy másik 
lehetőség. 
2009 decemberétől új rendelet (1107/2009/EK) van érvényben a növény-
védőszerek forgalomba hozataláról. Ez a rendelet hatályon kívül helyezte a 
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91/414 EKG direktívát, de a felülvizsgálatok befejezését nem akadályozta. A 
rendelet megállapítja a kereskedelmi formában kapható növényvédő szerek 
Közösségen belüli engedélyezésére, forgalomba hozatalára, felhasználására 
és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. Az új engedélyezési eljárás még 
szigorúbb, előírja, hogy a növényvédő szer hatóanyagok engedélyezéséről 
közösségi szinten, meghatározott információk és kritériumok alapján kell 
dönteni. Az egész intézkedés (kb. 60 oldal) az egészség- és környezet-
védelmet szolgálja, ezt bizonyítja a következő megfogalmazás is: 
 
„A növényvédőszerek csak olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyekről 
kimutatták, hogy egyértelműen előnyösek a növénytermesztés szempont-
jából, és várhatóan nem hatnak károsan az emberek és állatok egészségére, 
illetve nem terhelik elfogadhatatlan mértékben a környezetet.” 
 
Maga az engedélyezési eljárás háromfázisú: 

• az értékelési feladatot egy tagállam látja el (jelentéstevő tagállam); 
• közösségi engedélyezés; 
• az egyes tagállamok engedélyezése (zóna beosztás alapján). 

 
 

A növényvédőszer-maradék szabályozása az Európai Unióban 
 

A 396/2005/EK rendelet (a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és 
takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédő-
szer-maradékok (MRL) határértékéről) az alábbi területeket öleli fel: 

• engedélyezési szabályok az MRL-re, 
• MRL hatósági ellenőrzése, 
• mintavétel, 
• többéves közösségi ellenőrzési program, 
• nemzeti ellenőrzési program, 
• jelentési kötelezettség, 
• szankciók. 

A rendelet mellékletei tartalmazzák a konkrét határértékeket, amelyek 
többször módosításra kerültek. 
 
Magyarországon a 66/2010. FVM rendelet (a növényi és állati eredetű 
élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megen-
gedett növényvédőszer-maradék határértékekről, valamint ezek hatósági 
ellenőrzéséről) a legutolsó szabályozás. 
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A kölcsönös megfeleltetés növényvédelmi rendelkezései 
 

A 1782/2003 és a 73/2009 EK rendelet tartalmazza azt a követelmény 
rendszert, amely a tagállamok minden gazdálkodójára kötelező, még akkor 
is, ha semmilyen támogatást nem igényel. Ezt nevezik kölcsönös 
megfeleltetésnek, melynek eredeti elnevezése „Cross Compliance”. A 15 régi 
tagállam 2005-07 között vezette be, az újak részére 2009-11 között kell 
ehhez csatlakozni, Magyarországon 2009-től kötelező. Célkitűzése az, hogy a 
gazdálkodók tevékenységének egységes szabályozásával biztosítsa a mező-
gazdaság fenntarthatóságát, multifunkcionális feladatait, piaci előnyt 
nyújtson a nem tagországokkal szemben, csatlakozzon az ENSZ ilyen irányú 
kezdeményezéséhez, és indokolja az agrártámogatásokat. Az előírások 
betartását ellenőrzik, illetve be nem tartását szankcionálják. 
A rendelet II. melléklete 18 JFGK-t (Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási 
Követelmény) tartalmaz. Idetartoznak például a természetvédelemre, környe-
zetvédelemre, talajvédelemre, állatjelölésre, állategészségügyre vonatkozó 
rendelkezések. A JFGK 9 pontja szabályozza a növényvédőszerek forgal-
mazására, felhasználására vonatkozó követelményeket. Ezek magyar-országi 
előírásai a következők: 

• Engedélyköteles terméket Magyarországon csak az élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv által kiadott engedély alapján lehet felhasználni. 

• A növényvédőszer címkéjén és/vagy a használati utasításban, illetve a 
speciális engedélyekben foglalt korlátozásokat be kell tartani. 

• Az I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédőszereket kizárólag 
a kategóriának megfelelő végzettségű személy vásárolhatja vagy 
használhatja fel. 

• Növényvédőszerek raktárkészletéről a forgalmi kategóriának megfele-
lő nyilvántartást kell vezetni.  

• Az elvégzett növényvédőszeres kezelésekről permetezési naplót kell 
vezetni. 

• A növényvédőszereket és a göngyöleget elkülönített raktárban, a 
vizek, a környezet és az emberi egészség védelmét szolgáló intéz-
kedések betartásával lehet tárolni. 

• Növényvédőszert más célra szolgáló csomagolóeszközbe (például 
élelmiszer, gyógyszer, kozmetikum, takarmány) tölteni és csomagolni 
tilos. Az átcsomagolt növényvédőszer csomagolóeszközén fel kell 
tüntetni a növényvédőszer nevét, engedélyokiratának számát, ható-
anyagát, veszélyességi osztályba sorolását, forgalmi kategóriáját, az 
átcsomagolás időpontját, a felhasználhatósági időt, az átcsomagolást 
végző nevét. 

• A növényvédőszer kijuttatásra alkalmazott gépeknek megfelelő 
műszaki állapotban kell lenniük. 
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A növényvédőszerek fenntartható felhasználásának irányelvei 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/128/EK irányelve (2009. október 
21.) a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi 
fellépés kereteinek meghatározásáról.  
Az irányelvek határidőre történő teljesítés minden tagország számára 
kötetező, az alábbiak szerint. 

• 2011. december 14-ig a nemzeti jogszabályi háttér megteremtése. 
• 2012. december 14-ig kell a Nemzeti Cselekvési Tervet a 

Bizottságnak és a többi tagállamnak megküldeni. 
• 2013. december 14-ig a képzési rendszer kiépítése (hivatásos 

felhasználók, értékesítéssel foglalkozók és szaktanácsadók számára). 
• 2014. január 1-jéig biztosítani kell azt, hogy minden hivatásos 

felhasználó az integrált növényvédelmi alapelveket végrehajtsa. 
• 2015. december 14-ig meg kell teremteni annak a jogszabályi hátterét, 

hogy a kereskedők a nem hivatásos felhasználók számára tájékoztatást 
adjanak a környezeti és egészségügyi veszélyekről, stb. 

• 2016. december 14-ig biztosítani kell azt, hogy a növényvédelmi 
gépek felülvizsgálata legalább egyszer megtörtént. 

• A növényvédőszerek forgalmi kategóriába sorolásának profi és 
amatőr kategóriába sorolása. 

• A légi növényvédelemre Magyarország derogációt kapott, a 
védekezés speciális feltételeit meg kell határozni. 
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TÖRVÉNYES RENDELKEZÉSEK A NÖVÉNYVÉDELEMR ŐL 

SZERBIÁBAN 
 

Törvény a növényvédő szerekről 
(Hivatalos Közlöny, 2009 június 2., 41. sz.) 

 
Ezzel a törvénnyel szabályozzák a növényvédő szerek bejegyzését, ellenőr-
zését, forgalmazását, behozatalát és használatát a mező- és erdőgazdál-
kodásban és a közszférában. 
Növényvédő szernek minősül minden olyan növényvédelmi termék, 
segédanyag, az organikus termesztésben használt anyag és azok a szerek is, 
amelyek genetikailag módosított szervezeteket tartalmaznak (ha, összhang-
ban állnak a genetikailag módosított szervezetekről szóló törvénnyel, és így 
nem káros a felhasználásuk, forgalmazásuk vagy tranzitforgalmuk, az élő 
környezetre és az emberek egészségére.). 
Hatóanyagnak minősül az az anyag, vagy mikroorganizmus, beleértve a 
vírusokat is, melynek általános vagy különleges hatása van a káros szerveze-
tekre, növényekre vagy növényi részekre. 
A növényvédő szer az a készítmény, amely egy vagy több hatóanyagot 
tartalmaz, mely védi a növényeket és a növényi termékeket a károsító 
szervezetektől, védi a növényi termékeket tárolásuk idején, aratás előtt és 
után a károsító szervezetektől, irtja a nemkívánatos növényeket befolyásolva 
azok életfolyamatait (pl. növekedésszabályozók). 
Növényvédő szer adalékanyag az az anyag, amely egy vagy több 
természetes eredetű vagy szintetikus öszetevőből áll és a növényvédőszerrel 
együtt kerül alkalmazásra.   
A készítmény (preparatum) olyan keverék vagy oldat, amelynek legalább 
egy összetevője növényvédelmi hatóanyagnak minősül.  
A helyes mezőgazdasági gyakorlat (Good agriculture practice-GAP) alatt 
olyan mezőgazdasági tevékenység értendő, amely során a mezőgazdasági 
földterületeket és a szaporító anyagokat oly módon hasznosítják, hogy 
figyelembe veszik az adott környezet természeti adottságait az agrotechnika 
alkalmazásánál. Megőrzik a termőföld természetes termőképességét, és 
megelőzik az élő környezet mértéken felüli szennyezését, a mértéken felüli 
növényvédőszer- és tápanyaghasználatot úgy, hogy az élelemként termesztett 
növények, vagy azok termékei minnél kevesebb növényvédőszer- maradékot 
tartalmazzanak. 
Integrált növényvédelem (Integrated pest management  IPM) 
A biológiai, biotechnológiai, termesztési vagy növénynemesítési intéz-
kedések kombinációival termesztett növények védelme, mely módszer során 
a kémiai növényvédőszerek csak a legszükségesebb esetben alkalmazhatók, 
hogy a károsítók számát a gazdaságilag elfogadhatatlan kárt okozó szint alatt 
tartsák.  
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Várakozási idő az az utolsó időpont, amikor még alkalmazható növényvédő-
szer a szüret vagy aratás előtt.  
Az engedélyezett hatóanyagok jegyzéke csak olyan hatóanyagokat 
tartalmaz, amelyek engedélyezettek a növényvédő szerek gyártásában, és ez 
összhangban áll az Európai Unió azonos listájával. 
A betiltott hatóanyagok jegyzéke azokat a betiltott hatóanyagokat 
tartalmazza, amelyek figyelembe véve az azonos Európai Unió területén 
érvényes jegyzéket nem alkalmazhatók a növényvédő szerek gyártásában. 
Megengedett növényvédőszer-maradék a növényvédőszer-maradék 
mg/termék kg-ban meghatározott legnagyobb mennyisége, amely az 
egészségre ártalmatlan. 
Növényvédőszer-maradék egy vagy több hatóanyag, vagy azok metabolitjai 
és bomlástermékei növényben, növényi eredetű termékben, állati eredetű 
élelmiszerben, vagy bárhol az élő környezetben (levegő, víz, talaj) a 
növényvédő szerek használatának következményeként. 
Károsító szervezetek olyan károkozók a növény- és állatvilágból, vírusok, 
baktériumok, mikoplazmák és más károsítók, amelyek károsak a növényekre 
vagy azok termékeire.  
 
 

Általános megjegyzések 
 
A növényvédő szereket csak akkor lehet előállítani, forgalmazni és 
alkalmazni a Szerb Köztársaság területén, ha: 

• be vannak jegyezve (engedélyezettek), 
• van cimkéjük, és  
• ha a használati utasításuk, összhangban áll a fenti törvénnyel. 

 
A növőnyvédő szerek hatóanyaga, vagyis alapanyaga csak akkor gyártható és 
forgalmazható, ha szerepel az Engedélyezett hatóanyagok jegyzékén 
összhangban ezzel a törvénnyel, és ennek alapján hozott előírásokkal. 
Azok a növényvédő szerek, melyek nincsenek bejegyezve a Szerb Köztár-
saságban és nem szerepelnek az Engedélyezett hatóanyagok jegyzékén, 
csak abban az esetben gyárthatóak, raktározhatóak és vehetnek részt a 
tranzitforgalomban, ha abban az országban használják fel, ahova 
kiszállítják. 
A növényvédő szerek hatóanyagainak vagy alapanyagainak tulajdonságait, és 
az emberek egészségére, az állatokra valamint a környezetre gyakorolt 
hatását a jó laboratóriumi gyakorlatot végző laboratóriumokban vizsgálják ki, 
amelyek a gyógyszerek és egészségügyi hatóanyagok kivizsgálását is végzik 
összhangban a törvénnyel. 
A növényvédő szerek laboratóriumi kivizsgálását a Kiemelt Nemzeti 
Laboratóriumok Igazgatósága végzi, melyet a törvény alapján az élelmi-
szerek biztonsága céljából hoztak létre. 
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A növényvédő szerek bejegyzése 
 
A növényvédő szerek és a növényvédelemre használt gépek mielőtt 
forgalomba és felhasználásra kerülnek, a gyártó által beadott Bejegyzési 
kérelem alapján, a Minisztériumban egy bejegyzési folyamaton mennek 
keresztül. 
Az a gyártó, aki telephellyel rendelkezik a Szerb Köztársaság területén a 
növényvédő szer bejegyzési kérelmét abban az esetben adhatja át, ha be van 
jegyezve a Vállalkozók cégjegyzékébe is. Az a gyártó, aki nem rendelkezik 
telephellyel Szerbiában, bejegyzési kérelmét képviselőjén keresztül, vagy a 
Vállalkozók cégjegyzékében nyilvántartott képviselet által adhatja be.  
 
A Minisztérium abban az esetben jegyzi be a növényvédő szereket, ha 
megállapítja, hogy a hatóanyag be van jegyezve az Engedélyezett 
hatóanyagok jegyzékébe. Bejegyzésre csak akkor kerülhet, ha a növényvédő 
szer vizsgálata alapján megállapítást nyer, hogy a növényvédő szer a 
tudományos és technikai ismeretek alapján eléggé hatékony. Nincsen káros 
hatással a növényekre és terményekre, a környezetre, az emberekre és 
állatokra közvetve vagy közvetlenül az ivóvízen keresztül, az élelmen vagy 
az állati takarmányon keresztül. Nem okoz szenvedést azoknak a kártevő 
gerinceseknek, amelyek elleni védekezésre szánják a készítményt, és ha a 
benne lévő hatóanyag és egyéb anyagok tulajdonságai és tartalma az előírt 
módszerekkel meghatározhatóak. 
 
Évente egyszer a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjában megjelennek a 
bejegyzett növényvédő szerekről kiadott végzések alapján összeállított 
Engedélyezett hatóanyagok jegyzéke, A betiltott hatóanyagok jegyzéke 
és a Növényvédő szerek jegyzéke, melyeket a Minisztériumban állítanak 
össze. 
A bejegyzési engedély a megadásától számított 10 évig érvényes, de meg 
lehet hosszabbítani. A miniszter, ha megállapítja, hogy a bejegyzett növény-
védőszer nem rendelkezik a bejegyzés feltételeivel, végzéssel hatályon kívül 
helyezi, megtiltja vagy korlátozza a növényvédő szer használatát.  
A miniszter végzése alapján, amely legfeljebb 3 évre szól, ideiglenesen 
jegyezhetőek be azok a növényvédő szerek vagy növényvédő segédanyagok, 
amelyek új hatóanyagot tartalmaznak. A szer engedélyezéséhez meghatá-
rozzák a vonatkozó maximális megengedett növényvédőszer-maradékot a 
mezőgazdasági termékekben.  
A nem engedélyezett növényvédő szerek használata csak nem előrelátható 
veszély esetén lehetséges, amit olyan károsítók okozhatnak, amelyeket nem 
lehet kiirtani vagy elviselhető mértékre csökkenteni valamely bejegyzett 
növényvédő szerrel vagy más módon. Ezen növényvédő szerek ideiglenes és 
ellenőrzött felhasználását a miniszter rendelettel engedélyezi. 
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A növényvédő szerek forgalmazása 
 
A bejegyzett növényvédő szerek csak az ember egészségét, valamint a 
környezet veszélyeztetését kizáró biztonságos csomagolásban, felcimkézve, 
használati utasítással hozhatók forgalomba. A növényvédőszer cimkéjén és a 
használati utasításban fel kell tüntetni azokat a különleges jeleket, amelyek 
az emberre és az élő környezetre vonatkozó veszélyességi kategóriákat 
szimbolizálják. 
A növényvédőszerek csak olyan elárusító helyeken árusíthatók, amelyek 
szerepelnek a Forgalmazók és importőrök jegyzékében. 
A növényvédő szerek szállítását és raktározását oly módon kell végezni, 
hogy az emberek és állatok életét és egészségét ne veszélyeztesse, ne 
jelentsen veszélyt az élő környezetre, és ez idő alatt ne változzanak meg a 
készítmények fizikai és kémiai tulajdonságai sem. Tilos a növényvédőszerek 
eladása, tárolása és szállítása egy légtérben élelmiszerrel és állati 
takarmánnyal.   
 
Azoknak a növényvédőszereknek, melyeknek felhasználhatósági ideje lejárt, 
ha a mintavétel utáni kivizsgálások alapján bebizonyosodik, hogy a fizikai és 
vegyi tulajdonságaik azonosak a bejegyzésben feltüntettekkel forgalmaz-
hatóak, különben forgalmazásuk tilos.  
 
 

Behozatal 
 
A Szerb Köztársaságba csak a Forgalmazók és importőrök, valamint a 
Vállalkozók jegyzékében szereplő jogi személy vagy vállalkozó hozhat be 
olyan hatóanyagot vagy alapanyagot, amely szerepel az Engedélyezett 
hatóanyagok jegyzékében, és amely hatóanyag bejegyzett növényvédő szer 
gyártására lesz felhasználva. 
Csak olyan határátkelőhelyeken hozható be, vagy vihető át növényvédő 
szer vagy hatóanyag, amelyeken megfelelően felszerelt Növényegészségügyi 
határkirendeltség működik.  
 
A szállítmányt behozatalakor a következőknek vetik alá: beazonosítják a 
szállítmányt, átvizsgálják a dokumentációt, a csomalogó anyagot és a 
szállítóeszközt, majd mintát vesznek. 
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A növényvédő szerek alkalmazása 
 
A növényvédő szereket összhangban kell alkalmazni: 

• bejegyzési végzésükkel;  
• a cimkén és a használati utasításban feltüntettekkel;  
• a megfelelő mezőgazdasági gyakorlat és az integrált növényvédelem 

elveivel, és 
• oly módon, hogy ne veszélyeztessék az emberek és állatok életét és 

egészségét, továbbá ne jelentsenek veszélyt az élő környezetre. 
A növényvédő szerek alkalmazása tilos mindazon módon, mely előidézheti: 

•  az emberek vagy állatok által használt épületek vagy helyiségek 
szennyezését, 

• a vizek és a kezelt területekkel határos területek szennyezését, 
• mindazon élőlények megsemmisítését vagy élőhelyeik ellehetetlení-

tését, melyek ellen nem irányul a beavatkozás, 
• víznyerő helyek és azok védterületén, melyek határosak a kezelt 

területtel, 
• virágzás alatt olyan készítményeket használni légi úton, melyek a 

méhekre mérgezőek, 
• védett területeken, 
• mindazon készítmények, melyek szerepelnek a Betiltott szerek 

jegyzékén. 
 
 

A felhasználók kötelezettségei 
 
Csak olyan személy használhat növényvédő szereket, aki ki van képezve az 
ilyen anyagok használatára. Ez a személy a felelős a növényvédő szerekkel 
való munka során mindenért, hogy használatuk során ne kerüljön veszélybe 
az emberek és állatok élete és egészsége, ezért elővigyázatossági intéz-
kedéseket kell tennie. 
A felhasználó köteles legalább 24 órával előbb értesíteni azon terület 
szomszédos parcelláinak tulajdonosait, amelyen a növényvédő szert ki 
szeretné juttatni. 
A felhasználó köteles jelenteni a Minisztériumnak, amennyiben az élelme-
zés-egészségügyi várakozási idő letelte előtt szüretelt vagy aratott, és ezeket 
a növényeket vagy terményeket külön kell tárolni a többi növényektől, 
továbbá nem forgalmazhatóak élelmiszerként, míg ki nem vizsgálják, hogy a 
törvény értelmében fogyasztásra alkalmasak-e. 
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A különösen veszélyes növényvédő szerek alkalmazása 
 
Azok a bejegyzett növényvédő szerek, amelyek különösen veszélyes 
besorolást kaptak nem használhatóak széleskörűen, és nem használhatják 
azok a személyek, akik nem rendelkeznek miniszteri engedéllyel. 
A jogi személy megfelelő képzettségű szakemberrel, épülettel és 
felszereléssel kell, hogy rendelkezzen. 
Az ilyen készítmények alkalmazását legkésőbb 48 órával az alkalmazás előtt 
be kell jelenteni a Minisztériumba és a helyi önkormányzatnál, kivéve, ha 
váratlan károsító jelenik meg, amely esetben az alkalmazás idejét be lehet 
jelenteni közvetlenül a kezelés kezdete előtt is. 
 
Az ilyen veszélyes bejegyzett növényvédő szerek alkalmazásáról a bejelentés 
a következőket tartalmazza: 

• a terület adatait, ahol a növényvédő szer felhasználásra kerül,  
• a növényvédő szer nevét, 
• a készítmény mennyiségét, töménységét és az alkalmazás módját, 
• az alkalmazás idejét és várható időtartamát, 
• a jogi személy vagy vállalkozó nevét, címét, aki a kivitelezést végzi, a 

növényvédő szert közvetlenül alkalmazó személyek nevét, vezeték-
nevét és címét. 

 
 

A növényvédő szerek légi alkalmazása 
 
Csak azok a növényvédő szerek légi alkalmazása engedélyezett, amelyeknél 
a bejegyzésnél megállapították, hogy alkalmasak légi alkalmazásra és így 
erre engedélyt kaptak.  
48 órával az alkalmazás kivitelezése előtt annak a személynek, aki a 
kivitelezést végzi, be kell jelentenie a készítmény alkalmazását a helyi 
önkormányzatnál, mely szerv köteles erről értesíteni a méhészeket vagy 
azok egyesületét, a vadászterületek, a védett területek kezelőit, 
tulajdonosait, bérlőit, a bejegyzett haltenyésztőket és a megjelölt területen élő 
lakosságot. Az értesítés tartalmazza a pontos területet, ahol a légi alkalmazás 
kivitelezésre kerül, az alkalmazás idejét és utasítást arra vonatkozóan, hogy 
az adott esetben hogyan kell viselkedni. 
 
 

A méhek, vízi élőlények és más élőlények védelme, amelyekre az adott 
alkalmazás nem irányul 

 
Azok a növényvédő szerek, melyek mérgezőek a méhekre, abban az esetben 
alkalmazhatóak: ha azok a személyek, akik alkalmazzák azokat, 48 órával a 
kivitelezés előtt értesítették a méhészeket, azok egyesületét és a helyi 
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önkormányzatot a kivitelezésről, hogy azok megtehessék a szükséges 
védőintézkedéseket. Amennyiben a méhcsaládok 5 km–en belül vannak a 
kivitelezés helyétől, hogy szállítsák át azokat a méhekre vonatkozóan 
biztonságos távolságra. 
Azok a növényvédő szerek, amelyek vizekre és vízi élőlényekre veszélye-
sekként vannak besorolva, vízfelületektől csak 1 km–re alkalmazhatóak, 
hogy kizárható legyen a vizek közvetlen vagy szél és eső által átvitt 
szennyezése. 
 
 

Növényvédő gépek 
 
A növényvédő gépek csak akkor használhatóak és forgalmazhatóak, ha 
általuk biztosított a biztonságos és hatásos kivitelezés a kezelőkre, a 
munkaterületre és a környezetre nézve. 
A használatos és forgalomba kerülő növényvédelmi gépeket alkalmassági 
vizsgálatnak vetik alá, és az ezt tanúsító, jól látható jellel látják el.  
 
 

Növényvédelmi szolgáltatások 
 
Növényvédelmi szolgáltatások alatt tanácsadások értendőek, melyek során 
tanácsadás történik a károsítók növényvédő szerekkel történő megsemmisí-
tése céljából a növényeken, azok terményein és tárolóhelységeiben. 
Kivitelezés, amely alatt a károsítók növényvédő szerekkel való megsemmi-
sítése értendő.  
Növényvédelmi szolgáltatásokat olyan jogi személy, vagy olyan vállalkozó 
végezhet, aki be van jegyezve a Vállalkozók jegyzékébe, a törvénnyel 
összhangban, mely szabályozza a vállalkozók bejegyzését, és ha be van 
jegyezve a Minisztérium által nyilvántartott Növényvédelmi szolgáltatá-
sokat nyújtók jegyzékébe. 
A növényvédelmi szolgáltatásokról szóló engedélyt a miniszter végzés 
formájában adja ki 3 évre, annak a személynek, aki okleveles növényvédelmi 
mérnök, vagy olyan master fokozattal rendelkező mérnök, aki legalább 3 éve 
foglalkozik növényvédelmi tevékenységgel, és letette a szakvizsgát. 
 
 

Növényvédő szerekkel foglalkozó szakmai testület 
 
Annak érdekében, hogy a szakmai kérdéseket megvitassák, hogy szakmai 
véleményt formáljanak a növényvédő szerekkel kapcsolatos távlati tervekről, 
a növényvédő szerek bejegyzéséről, kivizsgálásáról és használatáról, az 
előírásokkal összhangban a miniszter rendeletet hoz egy külön munkacsoport 
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megalakításáról, mely a – Növényvédő szerekkel foglalkozó szakmai testü-
let. 
A Szakmai Testület tagjai nem lehetnek érdekeltségi viszonyban a gyártóval, 
a Nemzeti Referencia Laboratóriumok Igazgatóságával és azon jogi 
személyekkel, amelyek közérdekű feladatot végeznek.   
 
 

Az adatok nyilvántartása, gyűjtése és cseréje 
 
A szerbiai telephellyel rendelkezők, akik növényvédő szereket gyártanak és 
forgalmaznak, a növényvédelmet igénybe vevők és a növényvédelmi 
szolgátatásokat végezők kötelesek a növényvédő szerekről nyilvántartást 
vezetni. 
Annak érdekében, hogy kövessék a növényvédő szerek forgalmát és 
használatát, a Minisztérium is összegyűjti az adatokat a növényvédő-
szerekről, növényvédelmi gépekről, a Nemzeti Referencia Laboratóriumok 
Igazgatóságától a szermaradványokról, a gyártóktól, amelyeknek van 
telephelyük a Szerb Köztársaságban, a forgalmazóktól, a növényvédelmet 
igénybe vevők és a növényvédelmi szolgátatásokat végezőktől, mely adatok 
szükségesek az alap adattár kialakításához és folyamatos frissítéséhez és az 
adatok vezetéséhez. 
 
A minisztérium nemzetközi információcserét is folytat, amely magába 
foglalja a következő információkat: 

• a bejegyzett növényvédő szerekről és alapanyagokról, 
• azokról a növényvédő szerekről, melyeknek megszünt a bejegyzési 

végzésük, 
• a növényvédő szerek betiltásáról vagy használatuk korlátozásáról, 
• azon határátkelők listájáról, amelyeken keresztül megoldható a 

növényvédőszerek behozatala, 
• a növényvédőszer-maradványok állandó figyelemmel kísérése, 
• azokról a küldeményekről, amelyeknek a nemzetközi testületek és 

szervezetek nem engedélyezték a behozatalát, mivel nem voltak 
összhangban e törvény rendelkezéseivel. 

 
Az információ csere alkalmával tiszteletben kell tartani a Szerb 
Köztársaságra vonatkozó kötelező egyezményeket és az Európai Unió 
tagországainak szabályait, az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mező-
gazdasági Szervezete (FAO) Codex Alimentarius Bizottságának, az Európai 
és Mediterrán Növényvédelmi Szervezet (EPPO), a Nemzetközi Kereskedel-
mi Kamara (STO) és más idevágó regionális és nemzetközi intézet és 
szervezet szabályait. 
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Felügyelet 
 
Az ellenőrzést e törvény alkalmazásával kapcsolatban a növényvédelmi 
felügyelők végzik, mely személyek vagy okleveles növényvédelmi 
mérnökök vagy olyan master fokozattal rendelkező mérnök, aki legalább 3 
éve foglalkozik növényvédelmi tevékenységgel, és letette a szakvizsgát és az 
államvizsgát.  
A felügyelő az ellenőrzést egyenruhában, hivatalos igazolvánnyal, a 
határátkelőhelyen ezen kívül különleges jelzéssel végezheti.   
 
A növényvédelmi felügyelő joga és kötelezettsége ellenőrizni, hogy: 

• a forgalomba helyezett növényvédő szerek be vannak-e jegyezve a 
törvénnyel összhangban;  

• a készítményekből, növényekből, növényi eredetű termékekből, 
vízből, talajból kivizsgálás céljából mintát vesz;  

• ellenőrzi, hogy a növényvédő szerek csomagolása, cimkézése és a 
használati utasítása megfelel-e az előírtaknak; 

• van-e forgalomban lejárt idejű növényvédőszer;  
• a felhasználó jelenti-e a Minisztériumnak, ha a szüret vagy az aratás 

az élelmezés-egészségügyi várakozási idő előtt történt meg, és hogy 
az ilyen növények vagy növényi termékek külön vannak-e tárolva a 
többi növénytől és növényi terméktől, vagy engedélyezi 
forgalmazásukat előzetes kivizsgálásuk után, melynek során 
bebizonyosodik, hogy biztonságos a fogyasztásuk. 

 
A növényvédelmi felügyelő megtilthatja a gyártását, forgalmazását és 
használatát azoknak a növényvédő szereknek, melyek nincsennek 
bejegyezve, vagy lejárt az engedélyük, amelyek nincsennek ellátva cimkével; 
melyek károsak a méhekre, kezdeményezheti a miniszternél, hogy vonja 
vissza a bejegyzési engedélyt; hogy időlegesen tiltsa be a növényvédelmi 
gépek forgalmazását és használatát, illetve rendelje el azok alkalmassági 
vizsgálatát.   
 
A növényvédelmi felügyelő végzése ellen a kézbesítéstől számított 8 napon 
belül jogorvoslati kérelmet lehet benyújtani a miniszterhez, melyről a 
kézbesítéstől számított 30 napon belül döntést kell hozni. 
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BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

Bűncselekmény 
 
Aki olyan növényvédő szert vagy alapanyagot állít elő, forgalmaz vagy 
alkalmaz, amely nincs bejegyezve, vagy szerepel a Betiltott hatóanyagok 
listáján, vagy amely hatóanyagot tilos gyártani, forgalmazni vagy alkalmazni, 
és ezzel az emberek egészségkárosodását és környezeti ártalmát idézi elő, 
egy év börtönbüntetéssel sújtható. Ha ebből a tevékenységből jelentős kár 
keletkezett, a tettes három évig terjedő börtönbüntetésre itélhető. 
 
 

Gazdasági vétség 
 
Ezen Törvény rendelkezéseinek be nem tartása pénzbüntetést von maga után, 
melynek összege a bűncselekmény súlyosságától függ. A pénzbüntetés 
mellett kiróható még védőintézkedésként a jogi személy számára az egyes 
gazdasági tevékenységtől való eltiltása, hat hónaptól hét évig terjedő 
időtartamra.  
 
 

Természetes személy szabálysértése 
 
Ha a természetes személy nem tartja be a Törvény által előírt rendelke-
zéseket, és a növényvédő szereket a tiltás vagy korlátozás ellenére használja, 
vagy engedély nélkül növényvédelmi szolgáltatást nyújt, a kihágásért 
35.000-50.000 dináros pénzösszeggel büntethető. Ha tevékenységével a 
növényvédő szerek károsan hatnak az emberek és az állatok egészségére a 
felszíni vizekre és az élő környezetre, és erről nem értesíti a Minisztériumot, 
5.000-30.000 dinárig terjedő pénzbirsággal büntethető. 
 
 

A korábbi törvények hatályon kívül helyezése 
 
Azzal a nappal, amikor érvénybe lép ez a törvény, megszűnnek a 
Növényvédelemről szóló törvény (megjelent a SZJK Hivatalos Lapjának 
24/98 és 26/98 kiigazítás -számában és a SZK Hivatalos Közlönyének 
101/05 számában) rendelkezései, melyek szabályozzák a növényvédő 
szerekkel kapcsolatos tevékenységet. Kivétel a 88. szakasz 3. bekezdése és a 
Növényvédő szerek gyártásáról szóló szabályzat (megjelent a SZJK 
Hivatalos Lapjának 68/01számában). 
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A törvény hatályba lépése  
 
Ez a törvény a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjában való megjelenésétől 
számított nyolcadik napon lép hatályba, kivéve a 11-25. szakasz 
rendelkezéseit, amelyek a növényvédőszerek bejegyzésére vonatkoznak és 
2013. év december 31.-től lesznek hatályosak.  
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A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK JELLEMZ ŐI 
 
A növényvédelmi szerekre vonatkozó törvény szerint a következő kategóriákba 
sorolhatóak:  

• növényvédelmi termékek, 
• általános növényvédelmi termékek, 
• növényvédelmi adalékanyagok, 
• más növényvédelemben használatos termékek, amelyek egy vagy több 

alapanyagot tartalmaznak. 
A növényvédőszerek közé tartoznak az organikus, azaz biotermesztésben 
alkalmazott növényvédelmi szerek is, továbbá azok a készítmények is, 
amelyek alapanyaga genetikailag módosított szervezet vagy annak terméke. 
Ez utóbbi csak akkor engedélyezett, ha az érvényben lévő genetikailag 
módosított szervezetekre vonatkozó törvénynek megfelel, tehát nem képez 
kockázatot az emberi egészségre és a környezetre nézve.  
A növényvédő szerek kémiai vagy biológiai eredetűek, szolgáltatásuk pedig: 

• meggátolni, illetve megsemmisíteni azokat a szervezeteket, amelyek 
károsak a növényekre, a növényi termékekre és termésekre, a fákra és 
a fatermékekre nézve (úgy nyílt-, mint zárttéren), továbbá 
megsemmisíteni a nemkívánatos növényeket (gyomok, algák, mohák, 
harasztok),  

• káros rovarok, madarak és emlősök csalogatása vagy távoltartása 
(atraktánsok és repelensek), 

• a rovarok rendellenes viselkedésének kiváltása (feromonok), a 
feromoncsapdák kivételével, mivel azok a rajzásdinamika nyomon 
követésére szolgálnak, 

• a növények fejlődésmenetének változtatása (növekedés regulátorok), 
kivéve a tápanyagellátásra szolgáló szereket 

• korai lombhullás kiváltása (defoliánsok), 
• korai szár és lombszáradás kiváltása (desszikánsok), 
• a növény fejlődésének gátlása (retardánsok), 
• csírázásgátlás, oldalhajtások fejlődésének gátlása, korai terméshullás 

gátlása, terméskötődés csökkentés, alelopátia 
• a raktározott növényi eredetű termények és termékek védelme 
• növényvédelmi hatásfokozó szerek (szinergensek, adjuvánsok, 

protektánsok, stb.). 
Növényvédő szereknek számítanak azok a mikroorganizmusok 
(baktériumok, gombák, vírusok), ragadozók és parazitoidok, mikrobiológiai 
vagy állati eredetű készítmények is, amelyeket káros organizmusok ellen 
használunk. 
A növényvédő szereket – peszticideket biológiai aktivitásuk, mérgezési 
fokuk, genotoxicitásuk valamint ekotoxicitásuk alapján csoportosíthatjuk. 
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A növényvédelmi szerek csoportosítása biológiai aktivitásuk alapján 
 
Ez a típusú csoportosítás a célszervezet jellemzőitől is függ. Így, ha állati 
eredetű a célszervezet, a növényvédő szereket a következő módon oszthatjuk 
fel: 
• Inszekticidek (insecta-rovarok) – azok a növényvédő szerek, amelyeket 

a káros rovarok, illetve a növény-, ember- vagy állatbetegségeket 
terjesztő rovarvektorok ellen használunk; 

• Akaricidek  - a káros atkák és a parazita atkák ellen alkalmazott szerek; 
• Nematocidek - káros fonálférgek (Nematoda) ellen hatékony szerek; 
• Rodenticidek - károkozó vagy betegségeket terjesztő rágcsálók ellen 

hatékony szerek. 
• Limacidek (moluscidek) – káros csigák ellen alkalmazott szerek (házas- 

és házatlan csigák, növénytermesztésben kártevő, továbbá betegségeket 
terjesztő csigák), 

• Korvicidek vagy avicidek – kártevő madarak ellen alkalmazott szerek 
(Corvus-varjú, Aves-madár), 

• Piscicidek - nemkívánatos halak ellen alkalmazható szerek, 
• Fungicidek - növénybetegségek ellen hatékony szerek, amelyek szűkebb 

értelemben tovább oszthatók: 
• fungicidek (szűkebb értelem) – termesztett növényeken vagy 

raktározott növényi terményen kárt okozó növénykórokozó vagy 
szaprofita gombák ellen hatékony szerek, 

• baktericidek – baktériumos növénybetegségek ellen alkalmazható 
szerek, 

• viricidek – a vírusos eredetű betegségek ellen engedélyezett szerek.  
 
• Herbicidek – fás- és lágyszárú gyomnövények, élősködő növények, 

továbbá minden nemkívánatos helyen növekvő növények ellen 
használatos szerek. Szélesebb értelemben ebbe a csoportba sorolhatóak az 
algák ellen alkalmazható algicidek is.  

• Növényi növekedés regulátorok – a termesztett növények élet-
folyamatait gyorsító, lassító vagy módosító szerek (stimulátorok, 
inhibitorok, retardánsok). 

• Atraktánsok – kártevőket csalogató, vonzó szerek. Egyes esetekben 
peterakást ösztönöznek, más esetekben az ellentétes nemű kártevőket 
csalogatják (feromonok). 

• Repelensek és repulziv szerek - e szerek elriasztják a kártevőket 
(rovarok, madarak, rágcsálók). 

• Antibiotikumok – élő szervezetek élettevékenységének a termékei, 
amelyek az egyes mikroorganizmusokra kifejtett antagonista hatásukkal 
védelmezik a növényeket, állatokat és embereket. 
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A rovarölőket használati területüktől függően mezőgazdaságban, állatorvosi 
kezelésben (az állatok ektoparazitái ellen), kommunális higiéniában (humán 
betegségek vektorai ellen) és raktárakban alkalmazható rovarölőkre 
oszthatóak. A mezőgazdaságban engedélyezett rovarölők használati 
módjuktól függően tovább oszthatóak foliáris permetszerekre, amelyeket a 
növény föld feletti felületére kell juttatni, illetve talajlakó kártevők elleni 
rovarölőkre, amelyeket a növény a gyökéren keresztül vesz fel.  
Attól függően, hogy a rovarölő hogyan hat a kártevőre, az inszekticideket 
kontakt szerekre, emésztőszerven keresztül ható szerekre, illetve 
légzőszerven keresztül ható szerekre oszthatjuk. Az utóbbiak erős mérgek 
(metil-bromid, ciánhidrogén, hidrogénfoszfid), igen illékonyak, emiatt a 
nyári időszakban és zárt helyiségekben határozottan veszélyesek. 
Szisztemikus csoportba tartozó rovarölők, fungicid és herbicid hatással is 
rendelkeznek, a rovarkutikulán keresztül is hatnak. A növényben floémen 
vagy xilémen keresztül is transzlokálodnak, így például ha foliárisan 
alkalmazzuk, jelen lesznek a gyökérben is, ha pedig a talajlakó kártevők ellen 
vetjük be, jelen lesz a növény föld feletti részeiben is.  
A rovarölőket aszerint is csoportosíthatjuk, hogy a kártevő mely fejlődési 
szakaszára hat: 

• ovicidek (a kártevőket petéjére hat),  
• larvicidek (a rovarok lárvaállapotára hat) és  
• adulticidek (a kifejlett rovarra fejti ki hatását). 

A herbicideket a következő csoportokra oszthatjuk:  
• a permetezés időpontja szerint – vetés vagy ültetés előtt; vetés vagy 

ültetés után, de a kultúrnövény kelése előtt, a gyomnövény kelése után;  
• a felszívódás módja szerint – azok a gyomirtók, amelyeket a gyökér-

rendszer veszi fel a gyomirtóval kezelt földből; foliárisan ható herbicidek;  
• hatásmechanizmus alapján - kontakt, transzlokálódó és reziduális 

(perzistens) herbicidek; 
• szelektivitás szerint – nem szelektív, azaz totális és szelektív (kukoricára, 

búzára, cukorrépára, stb.); 
• perzisztencia alapján – földben könnyen lebomló, mérsékelten stabil és 

kifejezetten stabil herbicidek. 
Az utóbbi időben a legelfogadottabb és legmegfelelőbb a kémiai struktúra 
alapján elvégzett felosztás. 
 
 

A peszticidek fizikai és kémiai jellemzői 
 
A peszticidek és más, mezőgazdaságban alkalmazott vegyszerek 
jellemzésében kiemelkedő helyet foglalnak el a fizikai és kémiai jellemzők. 
E tulajdonságok utalnak a vegyszerek minőségére és tisztaságára, az 
esetleges szennyezések jelenlétére, általuk kideríthető, hogy eredeti 
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vegyszerről vagy hamisítványról van-e szó, előrelátható a vegyszer lebomlási 
ideje a környezetben, ismerhetőek a raktározási feltételek.  
A fizikai és kémiai jellemzők közül a leggyakrabban kivizsgáltak közé 
tartoznak: térfogattömeg, specifikus tömeg, relatív sűrűség, granulometria, 
nedvességtartalom, pH; felületi feszültség, viszkozitás, a szuszpenzió vagy 
emulzió stabilitása, oldékonyság, az oldat tartóssága, diszpezibilitás, 
gyúlékonyság, stabilitás 0˚C-on, és magasabb hőmérsékleteken, párolgás 
mértéke, stb.  
 
 

A peszticidek felosztása a fizikai jellemzőik alapján 
 
A peszticid fizikai állapotát normál légnyomás és hőmérséklet feltételei 
között határozzuk meg. A peszticid lehet folyékony (áttetsző, zavart, színes 
vagy színtelen, sűrű vagy ritka), szilárd halmazállapotú – apró kristályok 
(különböző nagyságú szemcsék, a peszticid fajtájától függően), amorf vagy 
viszkózus massza. 
A peszticideket csak nagyon ritkán alkalmazzuk technikai termékként, azaz 
hígítás és nem-peszticid anyagok hozzáadása nélkül. „Tiszta” alakban csak a 
kénport, dohányport stb. használjuk. A hatóanyagok többségét használat előtt 
gyárilag darálják, oldják, és inert hatóanyagokkal csökkentik töménységüket. 
E segédanyagok hozzáadása gazdaságossá teszi használatukat, és lehetővé 
teszi, hogy aránylag kis mennyiségű peszticidet nagy területre alkalmazzuk.  
Hatóanyag vagy aktív anyag a legmagasabb tisztasági fokú peszticidanyagot 
jelenti, amely a biológiai hatékonyság hordozója. 
Technikai anyag az aktív anyag gyártásának terméke, amely tisztasági foka 
90-95 %. A szintézis folyamatában képződő szennyeződést is tartalmaz. 
Technikai koncentrátum a feloldott illetve felhígított technikai anyagot 
jelenti, amely hatóanyagtartalma 25-80 %. E koncentrátum képezi a 
peszticidgyártás alapanyagát. 
A formuláció azt a gyártási folyamatot jelenti, amelynek végterméke a 
gyakorlatban alkalmazható peszticid, mellyel hatékony, gazdaságos és 
biztonságos növényvédelmet végezhetünk. 
A formulált peszticid egy vagy több biológiailag hatékony aktív anyag 
keveréke inert (nem-peszticid) anyagokkal, oldószerekkel (ha a formuláció 
folyékony), vagy higítószerekkel (ha a formuláció szilárd) és további nem 
peszticid anyagokkal (emulgátorok, athezitek, diszperzitek, stabilizátorok 
stb.). 
A peszticid gyártási folyamatában nagy jelentőséggel bírnak a hatóanyag 
fizikai és kémiai jellemzői, oldékonysága vízben és szerves oldószerekben, 
viszkozitása, darálhatósága, stabilitása savas illetve lúgos közegben, olvadási 
pontja, forráspontja, hő-, fény- és UV stabilitása, stb. Figyelembe kell venni 
a hatóanyag kompatibilitását is azokkal a nem peszticid anyagokkal, amelyek 
a preparátum részét képezik. 
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Egyes peszticidek gyártásakor olyan anyagokat is hozzáadnak a 
preparátumhoz, melyek csökkenti a vegyszer párolgását. Másoknál olyan 
adalékokat alkalmaznak, melyek csökkentik a zsírban oldhatóságot, ezzel 
csökkentve a bőrön keresztül történő mérgezés veszélyét. Az erősen savas 
vagy lúgos vegyszereknél további adalékokkal neutralizálják az oldatot, 
aminek köszönve kiküszöbölik a növények perzselésének (fitotoxikusság) 
veszélyét. Egyes peszticidanyagok esetében tehát adalékanyagokkal 
csökkentjük a nem kívánatos jellemzőket, illetve javíthatjuk, kihangsúlyoz-
hatjuk a kívánatos tulajdonságokat.  
A készítmény gyártásakor figyelembe kell venni azok használati módját. Ha 
fennáll annak a lehetősége, hogy a preparátum emberi vagy állati táplálékra 
jusson, akkor e preparátum nem tartalmazhatja ugyanazokat az oldószereket, 
mint azok, amelyeket a növényekre permetezünk. A növényvédő szereket 
tilos állatok kezelésére alkalmazni.  
A gyártási folyamatban figyelembe kell venni a peszticid kijuttatásának 
módját is. Egy-egy kedvező tulajdonságú hatóanyag felfedezése után gyakran 
többéves kutatásra van szükség, amíg kikísérletezik a legkedvezőbb 
formulációt. 
A peszticid készítmények halmazállapottól függően is megkülönböztethetőek 
(3. táblázat). 
 
A múlt század 70-es éveiben bekövetkezett intenzív peszticid gyártás és 
használat a peszticidek jelöléseinek összehangolásának szükségét vetette fel. 
Az első ilyen típusú kezdeményezés a GIFAP nemzetközi peszticid-gyártó 
szervezettől ered, 1978-ban pedig a FAO is elfogadta. A jelölési rendszert a 
CIPAK  Nemzetközi Peszticidanalitikai Tanács pontosította.  
E rendszer szerint a formulációt két betűvel jelölik, a megfelelő angol 
elnevezés kezdőbetűivel. A formulációk jelöléseit a táblázatban is 
bemutattuk: 

• DS (por alakú formuláció, száraz kezelés) 
• FS (magcsávázó koncentrált szuszpenzió) 
• LS (magcsávázó oldat) 
• PS (csávázott mag) 
• SS (Vízben oldódó por formuláció, nedves kezelésre) 
• WS (Vízben diszpergálódó por formuláció, nedves magcsávázás). 
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3. Táblázat: A peszticidek felosztása halmazállapotuk szerint 
Preparátum Jelölés 

a) Szilárd halmazállapotú formulációk 
a) Por alakú formuláció b) DP 
c) Por alakú formuláció, száraz kezelés d) DS 
e) Igen apró szemű por formuláció f) GP 
g) Vízben oldódó por formuláció, nedves kezelés h) SS 
i) Vízben diszpergálódó por formuláció, nedves 
magcsávázás 

j) WS 

k) Granulátum, makrogranulátum, mikrogranulátum, 
speciális granulátum 

l) GR, GG, MG, 
FG 

m) Vízben diszpergálódó granulátum n) WG 
o) Vízben oldódó granulátum p) SG 
q) Szuszpenzió koncentrátum r) WP 
s) Granulátum alakú csalétek t) GB 
u) Darabos (blokk) csalétek v) BB 
w) Bevont csalétek x) PB 
y) Szemcsés csalétek z) AB 
aa) Brikettek bb) BR 
cc) Pelettek dd) PT 
ee) Tabletták ff)  TB 
gg) Szuszpenzió készítésére szolgáló mikrokapszulák hh) MC 
ii)  Kapszulált granulátum jj) CG 

b) Folyékony halmazállapotú formulációk 
kk) Emulzió készítésére szolgáló koncentrátum ll) EC 
mm) Koncentrált emulzió nn) CE 
oo) Koncentrált szuszpenzió pp) SC 
qq) Koncentrált oldat rr) SL 
ss) Magcsávázó oldat tt) LS 
uu) Magcsávázó emulzió vv) ES 
ww) Olaj a vízben emulzió xx) EW 
yy) Víz az olajban emulzió  zz) EO 
aaa) Magcsávázó koncentrált szuszpenzió bbb) FS 
ccc) Szuszpoemulzió ddd) SE 
eee) Olajos oldat fff)  OL 
ggg) Vizes oldat hhh) AS 
iii)  Ultraalacsony mennyiségek kijuttatására szükséges 
folyadék 

jjj)  UL 

kkk) ULV aplikációra szükséges szuszpenzió lll) SU 
mmm) Paszta nnn) PA 
ooo) Folyékony paszta ppp) LP 
qqq) Gél vagy paszta alakú koncentrátum rrr) PC 

c) Más formulációk 
sss) Fumigációra szükséges folyadék, gáz, tabletta, pelett 
vagy szalag 

ttt) LF, GA, TB, PT 

uuu) Meleg vagy hideg ködösítésre szolgáló formulációk vvv) HN, CN 
www) Füstösítésre szolgáló formulációk- granulátum, pelett 
xxx) Füstösítésre szolgáló tabletta 
yyy) Füstösítésre szolgáló generátor 

zzz) GF, FR, FW 
aaaa) FT 
bbbb) FU 
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SZILÁRD HALMAZÁLLAPOTÚ TERMÉKEK 
 

Por alakú készítmény (DP) 
E formuláció szilárd halmazállapotú, közvetlenül használható víz hozzáadása 
nélkül; a szemcsék nagysága kisebb, mint 50 mikron. A hatóanyagon kívül, 
melynek mennyisége 0,5-5 % (leggyakrabban 1-2 %, a rodenticid poroknál 
pedig kevesebb, mint 0,1 %), a formuláció hígító anyagokat, hordozó-
anyagokat és ragadás gátlókat (antiaglomeránsokat) is tartalmaz.  
A por alakú formulációkat csak szélmentes feltételek mellett alkalmazhatjuk. 
A szer hatékonysága fokozottabb, ha az applikáció idején a növényfelület 
nedves.  
 

Szuszpenzió koncentrátum (WP) 
A szuszpenzió koncentrátum (WP) szilárd halmazállapotú preparátumot 
jelent. Angol eredetije a wettable powder. Az aktív anyag mellett (20-90 %) 
higító anyagokat, diszperzit hordozóanyagokat és tapadásfokozót tartalmaz. 
Használat előtt víz hozzáadádával szuszpenziót nyerünk, melyet a 
növényekre permetezünk. A WP formuláció egyik legfontosabb tulajdonsága 
a belőle kapott szuszpenzió tartóssága. E paraméter azt jellemzi, hogy a 
vízben szuszpendált szilárd részecskék milyen hosszú ideig lebegnek a 
szuszpenzióban ülepedés előtt.  
 

Granulátumok és mikrogranulátumok (GR, GG, MG, FG) 
A granulátumok is szilárd halmazállapotú formulációk, melyek közvetlenül 
használhatóak. A granulátumok földbe juttatását leggyakrabban a vetés 
illetve ültetés idején végzik. E formuláció különösen az erős mérgek esetében 
indokolt. A por alakú formulációhoz hasonlítva a granulátumnak több előnye 
is van: jobb preparátum elosztást biztosít és csökken a légmozgás negatív 
hatása, ami nemcsak könnyíti a munkát, hanem csökkenti a mérgezés 
veszélyét és a szomszédos vetések károsításának valószínűségét.  
 

Vízben diszpergálódó granulátum (WG)  
Szilárd halmazállapotú formuláció, amelyből víz hozzáadásával permetezésre 
alkalmas szuszpenziót nyerünk.  
 

Vízben oldódó granulátum (SG) 
A granulátumok vízben oldódó aktív anyagot tartalmaznak. Egyes esetekben 
a granulátum inert alkotóelemei vízben nem oldhatóak.  
 

Vízben oldódó por formuláció (SP) 
Az előző formulációhoz hasonlóan a por alakú formuláció hatóanyaga vízben 
oldódik.  
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Tabletták (TB) 
Legtöbbször kerek vagy szögletes alakú formuláció, amely vízbe juttatva 
szétesik és feloldódik.  
 

Vízben diszpergálódó por formuláció, nedves magcsávázás (WS) 
Por alakú formuláció, amelyből kevés víz hozzáadásával tömény, sűrű 
folyadékot kapunk. Magcsávázásra szolgál.  
 

Vízben oldódó por formuláció, nedves magcsávázás (SS) 
Ez esetben a por alakú formuláció vízben oldódik, így oldatot juttatunk a 
mag felületére. 
 

Por alakú formuláció, száraz kezelés (DS) 
Közvetlen használatra alkalmas a vetőmag száraz kezelésére. 
 

Pelettek (PT) 
Kerek, ovális vagy hengeres alakú formuláció, a szemek nagysága legalább 
2 µm. 
 

Brikettek (BR) 
Szilárd és tömör formuláció. Miután vízbe tettük, a hatóanyagot 
folyamatosan szabadítja fel. 
 

Mikrokapszulák (MC) 
A mikrokapszula esetében a hatóanyag felszabadulása még fokozatosabb, 
egyenletesebb és hosszantartóbb, mint a brikett esetében. E tulajdonság a 
kapszulát bevonó polimer anyagnak köszönhető. 
A mikrokapszula vízbe juttatásával szuszpenziót vagy oldatot kapunk. E 
formulációt gyakran használják a szúnyogirtásban, mivel a mikrokapszulák-
ból a hatóanyag lassan szivárog ki a vízbe. 
Egyes szilárd halmazállapotú formulációkat oldékony csomagolásban forgal-
mazzák. Ezek legtöbbször vízben oldható vagy diszpergálódó granulátumok, 
vagy por formulációk. E csomagolás igen gyakorlatias, mert egyszerűen, 
zacskóval együtt kell a vízben feloldani. Különösen az erős mérgek esetében 
gyakorlatias, mivel a felhasználó nem kerül közvetlen kapcsolatba a 
preparátummal. 
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FOLYÉKONY TERMÉKEK 
 

Emulzió készítésére szolgáló koncentrátum (EC) 
A koncentrátum színtelen, sárgás, barnás vagy kék folyadék. E formuláció a 
szerves oldószerben feloldott hatóanyagon kívül emulgátorokat és más 
komponenseket is tartalmaz (tapadásfokozó anyagokat, stabilizátorokat, stb.), 
amelyek biztosítják a preparátum vízzel történő keverhetőségét. Jelölése EC, 
hatóanyagtartalma 20-60 %, emulgátor-tartalma 3-5 %. 
Az EC formulációból víz hozzáadásával permetezésre alkalmas emulziót 
nyerünk.  
 

Koncentrált emulzió (CE) 
A koncentrált emulzió folyékony vagy félfolyékony (egyes esetekben paszta), 
amelyet használat előtt a kívánt töménységre higítunk. E formuláció esetében 
a hatóanyag-tartalom legkevesebb 80 %.  
 

Oldat (OL; AS; LS) 
Az oldat homogén folyékony peszticid, amely szerves oldószerben feloldott 
egy, vagy több hatóanyagot tartalmaz. Olajos oldat esetében hígítás nélkül, 
vizes oldat esetében pedig felhígítva alkalmazzák. Ettől függően jelzése OL-
olajos oldat, AS-vizes oldat, vagy LS-magcsávázó oldat.  
Mivel a szintetikus szerves peszticidek nagy része vízben nem oldódik, az 
oldat formuláció aránylag ritka. E formulációk leginkább a zárt területek – 
pékségek, raktárak, tárolók, istállók, stb., fertőtlenítésére szolgálnak.  
 

Koncentrált oldat (SL) 
Folyékony, homogén formuláció (a hatóanyagot egy hidrofil oldószerben 
oldották fel), amelyet használat előtt vízzel az előírt töménységre hígítanak. 
 

Koncentrált szuszpenzió (SC) 
A koncentrált szuszpenzió (SC) folyékony vagy félfolyékony formájú, 
amelyből víz adagolásával permetezésre alkalmas szuszpenziót kapunk. 
 

Szuszpoemulzió (SE) 
A szuszpoemulzió több hatóanyagot is tartalmaz, miközben egy vagy több 
hatóanyag a szerves oldószerben fel van oldva, míg a többi hatóanyag a vizes 
fázisban feloldatlan. E formuláció is vízzel hígítható megfelelő töménységre.  
 

Magcsávázó emulzió (ES) 
Stabil emulzióról van szó, amelyet közvetlenül, vagy higítás után kell a 
magra juttatni.  

Olaj a vízben emulzió (EW) 
Az EW formuláció esetében a hatóanyagot olajban oldják, felhasználás előtt 
pedig az olajoldatot vízben emulgálják. 



 39

ULV formuláció 
Az ULV formuláció magas hatóanyag-tartalmú folyékony formuláció. 
Felhígítatlanul, vagy szerves oldószerben felhígítva (nafta, dízel olaj) 
alkalmazzák. Legtöbbször légi úton, vagy a rágcsálók ellen földi gépesítéssel 
alkalmazzák. 
 

Ködképzésre szolgáló formulációk 
Folyékony formuláció, amelyet speciális gépesítéssel (ködösítőkkel) 
közvetlenül, hígítás nélkül alkalmaznak hideg (KN) vagy meleg (HN) 
ködösítésre. 
 

Füstölésre szolgáló formulációk 
E formulációk granulátum -GF, doboz -FP, fémdoboz -FD, füstpelett -FW, 
füstgyertya -FK, füsttabletta -FT, füstgenerátor -FU vagy koncentrátum -NB 
alakban készülnek. Leggyakrabban szilárd halmazállapotúak, ritkábban 
folyékonyak (füstösítésre szolgáló tabletták, pelettek, szalagok, stb.), 
amelyek melegítésével vagy gyújtásával a hatóanyag gáz alakban szabadul 
fel. 
 

Aeroszol formuláció (AE) 
E formulációt leggyakrabban rovarok, pontosabban szúnyogok és bolhák 
irtására alkalmazzák zárt, legtöbbször lakott területen.  
 

Csalétkek 
Rágcsálók pusztítására szolgáló formuláció, amely granulátum (GB); bevont 
formájú (PB), szemcsés csalétek (AB), vagy darabos (blokk) formában 
készül.  
 

Adjuvánsok 
Az adjuvánsokat azért adják hozzá különböző formulációkhoz, hogy javítsák 
a peszticid hatékonyságát, és csökkentsék a fitotoxikus (növényperzselő) 
hatását. Adjuvánsok közé sorolhatóak a nedvességfokozók és az emulgáto-
rok. Az adjuvánsok kihatnak a preparátum biológiai hatékonyságára. A 
penetránsok gyorsítják a peszticid felvételét a növénybe, illetve kártevőkbe. 
A „stiker” csoportba tartozó adalékok csökkentik a preparátum lefolyását a 
permetezett növényi felületről és növelik az esőállóságot is. Erre a célra 
legtöbbször polietilén poliszulfidot (PEPS) használnak. 
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A PREPARÁTUM HASZNÁLATI UTASÍTÁSA ÉS DEKLARÁCIÓJA 
 

A preparátum deklarációjának és használati utasításának összhangban kell 
lennie a hivatalosan kiadott forgalmazási engedéllyel.  
A hivatalos szervnek a preparátum forgalmazása előtt jóvá kell hagynia a 
deklaráció és a használati utasítás szövegét. 
 

Deklaráció 
 
A deklaráció szövegét a peszticid csomagolására nyomtatják, illetve 
ragasztják és a következő elemeket kell kötelezően tartalmaznia: preparátum 
neve; a preparátum rendeltetése (inszekticid, fungicid, stb.); formuláció; 
színe; tartalma; hatóanyag neve és mennyisége, továbbá a megengedett 
eltérés; oldószer neve; más, hatékonyság és rendeltetés szempontjából fontos 
komponens tartalma; mely káros szervezetek ellen hatékony; azok a 
növényfajták neve melyekben alkalmazható; szembetűnően felírni, hogy: 
„Alkalmazás előtt kötelező elolvasni a használati utasítást“; engedélyezett-e 
a légi alkalmazás; mérgezési kategória, és az erre vonatkozó figyelmeztetés; 
a forgalmaztatási engedély száma és az engedélyt kiadó hivatalos szerv neve; 
gyártó neve; forgalmazó neve; hazai gyártó kooperáns neve; csomagolás; a 
gyártás időpontja; gyártástétel száma; érvényességi határidő; veszélyességi 
kategória jele, a szabályzat által előírt veszélyességre vonatkozó 
piktogramok. 
 

A készítmény használati utasítása 
 
Minden növényvédőszer-csomagoláshoz kötelező használati utasítást 
csatolni, amelyet vagy a csomagolásra kell nyomtatni, vagy arra ragasztani, 
illetve más módon biztonságosan rögzíteni. 
A használati utasításnak tartalmaznia kell a Szabályzat 36. szakaszában leírt 
adatokat, továbbá a permetszer elkészítésének módját, a tárolás feltételeit, a 
kiürített csomagolás és az esetleg felmaradt preparátum kezelését; ezen kívül 
a forgalmazási engedély számát, az engedélyt kiadó hivatalos szerv nevét, a 
gyártó nevét, illetve a hazai forgalmazó nevét.  
 
 

MÉREG ÉS MÉRGEZÉS 
 
Kémia méreg minden olyan anyag, amely az élő szervezetbe jutva hatásával 
az egészségre káros, illetve halált okozhat. 
Ahhoz, hogy egy vegyianyag mérgezést okozzon, valamely módon és 
mennyiségben a szervezetbe kell, hogy jusson. A kémiai anyag azon 
legkisebb mennyiségét, amely kárt tud tenni a szervezetben toxikus dózisnak, 
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azt a legkisebb mennyiséget, amely a szervezet elhalálozását okozhatja pedig 
halálos vagy letális dózisnak nevezzük. 
A méreg egyszerre, vagy többszöri alkalommal kerülhet a szervezetbe. Az 
egyszeri méregbevitel okozta mérgezést akutnak, a hosszabb ideig tartó 
fokozatos méregbevitel (napok, hetek, hónapok, évek) okozta mérgezést 
pedig krónikusnak hívjuk.  
A méregbevitel módja alapján megkülönböztethetünk emésztőszerveken, 
légzőszerveken, bőrön, illetve a szem nyálkahártyáján keresztül történő 
mérgezéseket. 
A peszticidekkel történő mérgezések magas hányada légzőszerven keresztül 
történik, a peszticid pára, gáz, por, illetve cseppek belélegzésével. A 
gyakorlatban történő gyakori mérgezések közé tartoznak a bőrön keresztüli 
mérgezések is, legtöbbször a védőruha mellőzése miatt. A kipermetezett 
peszticid a kézre, arcra vagy a felsőtestre jutva okoz mérgezést. 
Az emésztőszervi mérgezések a gyakorlatban ritkábbak. Az ilyen típusú 
esetek általában gyilkosságra vagy öngyilkosságra utalnak.  
A preparátum és hatóanyag mérgezési kategóriáját halálos/letális dózis 
meghatározásával állapítjuk meg.  
Halálos vagy letális dózisnak (LD) azt a peszticid-mennyiséget vagy 
hatóanyag-mennyiséget nevezzük, amely a vizsgált populáció elhalálozását 
okozhatja. Legtöbbször az átlagos letális dózisként (LD50) fejezzük ki. 
Az LD50-érték azt mutatja meg, hogy az adott peszticidből (hatóanyag vagy 
preparátum) mekkora mennyiség-dózis okozza a kísérleti állatok 
populációjának (patkány, egér, rovar, növény) 50 %-ának pusztulását. Az 
LD50 értéket többnyire mg/kg mértékegységben adják meg, azaz a vizsgált 
anyag hány mg-ja okozza 1 kg élősúlyú kísérleti állat felének pusztulását. 
Más esetben µg/élőlény-faj adatként fejezik ki (µg/méh; µg/burgonyabogár).  
Az LD50 adat mellett gyakori az átlagos letális koncentráció -LC50 
(hatóanyag vagy preparátum) kimutatása is, amely azt a vízben mért 
koncentrációt jelöli, amely a kísérleti állatok populációjának (patkány, egér, 
rovar, növény) 50 %-ának pusztulását okozza meghatározott idő alatt. 
Például: a klórpirifosz akut orális LC50 értéke pisztráng esetében (96 órás idő 
alatt) 0,0071 mg/l. A dimetoát akut inhalációs LC50 értéke a patkány 4 óráig 
tartó expoziciója esetében >0,2 mg/l. 
A kémiai anyag mérgezési mértéke függ:  
• a méreg fajtájától: kémiai struktúrájától, fizikai-kémiai jellemzőktől, 

felületi feszültségtől, párologtatás mértékétől, oldékonyságtól, 
halmazállapottól,  

• feltételektől: koncentrációtól (töménységtől), a preparátum használatának 
módjától, a kipermetezett permetszer-cseppek nagyságától;  

• az élő szervezetbe jutásának módjától, hatásmechanizmusától, szinergens 
vagy antagonisztikus hatástól a preparátum más alkotóelemeivel vagy a 
permetszer-keverék komponenseivel;  
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• az embertől: fizikai állapotától, egészségi állapotától, nemétől, 
életkorától. 

A mérgezési veszély az a valószínűség, hogy a peszticid normális 
körülmények közti használata közben mérgezés következzen be. A veszély 
függ a kémiai anyagtól, annak mérgezési kategóriájától, az éghajlati 
feltételektől, a hőmérséklettől, a személy tapasztaltságától és kiképzett-
ségétől, lelkiismeretességétől, a peszticid használati módjától, az expozíció 
hosszától, a munkás egészségi állapotától, a védőfelszerelés használatától. A 
veszélyesség relatív paraméternek számít. 
 
 

A MÉRGEK HATÁSÁNAK MÓDJAI 
 

A mérgek hatása a légzőszerveken keresztül 
 
E mérgezések esetében a méreg az atmoszférában, azaz a belélegzendő 
levegőben van. A szervezetre mért hatása a méreg fajtájától, koncentráció-
jától, vérben és más testfolyadékban való oldhatóságától, a légzés és 
vérkeringés gyorsaságától, a mérgezés hosszától és a belélegzett 
méregszemcsék-cseppek nagyságától függ. A kisebb méretű méregcseppek, 
továbbá a vérben oldódó mérgek veszélyesebbek. 
1. A pihenő vagy könnyű fizikai munkát végző egyén minden belélegzéssel 

500 ml levegőt lélegzik be, ebből 230 ml a légzőszerveken keresztül az 
alveolákig jut. Egy perc folyamán az egyén 8 l levegőt lélegzik be. A 
méreg, amely így bejut a szervezetbe nagy felületű epitellel jut közvetlen 
kapcsolatba.  

2. Nehéz fizikai munka során a belélegzett levegőmennyiség l0-12 szeresére 
növekedik, tehát egy perc alatt nem 8 1iter, hanem 8 x l0 = 80 1 levegőt 
lélegzik be. 

A peszticidek kezelése különösen veszélyes magas hőmérsékleti feltételek 
mellett, a veszély pedig még fokozottabb erős és könnyen párolgó mérgek 
esetében. Emiatt nyáron indokolt a kora reggeli vagy esti permetezés, illetve 
kevésbé mérgező peszticidek választása. A legmérgezőbb anyagok közé a 
fumigálásra szolgáló peszticidek, továbbá egyes szerves foszforvegyületek és 
dinitro vegyületek tartoznak. 
 
 

Bőrön át történő mérgezések 
 
A méregadszorpció elsősorban a méreg töménységétől függ, ezen kívül a 
méreg oldhatóságától a bőrszövetben.  
A peszticidek legtöbbje azért hatékony, mert át tud hatolni a gombák és a 
rovarok felületi rétegein. Logikus feltételezni, hogy a peszticidek az ember 
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bőrén is áthatolnak. A bőrön jelenlévő izzadtság fokozza a peszticid 
tapadását, a fokozott cirkuláció pedig a növeli a felszívódást.  
A peszticidekkel végzett munkában a legkritikusabb műveletek a méreg 
átöntése, a tartályba töltés, a permetlé előkészítése. A veszélyt növeli, ha a 
kézen vagy más fedetlen testrészen sebek vannak.  
 
 

Emésztőszerveken át történő mérgezések  
 
E mérgezéseknél a méreg élelemmel, itallal vagy önmagában a szájon és 
garaton keresztül a gyomorba, majd a bélrendszerbe jut. A méreg nagy része 
a belek nyálkahártyáján keresztül szívódik fel. A belekből a vérrendszerrel a 
májba jut. Ha a méreg mennyisége nem halálos, a toxikus anyagok a májban 
halmozódnak fel. A májban a méreg kémiai folyamatok során kevésbé 
mérgező anyagokká transzformálódik, majd vizelet vagy széklet által távozik 
a szervezetből. A fel nem dolgozott méreg a véren keresztül más fontos 
szervekig juthat, ahol kifejtheti mérgező hatását. Ha erős méregről van szó, 
vagy magas a méreg mennyisége, a máj nem tudja semlegesíteni és a méreg 
halált okoz. 
 

A MÉRGEK CSOPORTOSÍTÁSA 
 
A hazai szabályozás értelmében a mérgeket 3 csoportba sorolhatjuk (4. 
táblázat), mérgezési fokuktól függően, akut orális átlagos letális dózisuk 
(POLD50, patkány), akut dermális átlagos letális dózisuk (ADLD50, patkány 
vagy nyúl) vagy akut inhalációs átlagos letális dózisuk (AILC50, patkány 
vagy nyúl) alapján. 
 
 

4. Táblázat: A mérgek csoportosítása mérgezési fokuk alapján 

Csoport AOLD 50           

mg/kg patkány 

ADLD 50                            

mg/kg 
patkány/nyúl 

AILC 50                                               

mg/l levegő 
patkány/nyúl 4 h 

expozició 
I . Erős mérgek 25-ig 50-ig 0,5-ig 
II . Mérgek 25 - 200 50 - 400 0,5 - 2,0 
III . Egészségre 
károsak 

200 - 2.000 400 - 2.000 2,0 - 20 

 
A mérgeket más szempontok alapján is csoportosíthatjuk: hatásuk, 
szervezetben való felhalmozódó képességük, kiválasztódásuk gyorsasága, 
krónikus mérgezési fokuk, genotoxicitásuk, allergénhatásuk, a bőr és a 
nyálkahártya irritációs foka, környezetre mért hatásuk, gyúlékonyságuk, 
robbanóképességük, stb..  
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Akut hatás vagy akut mérgezés az egyszeri méregbevitel eredménye (ember, 
melegvérű állatok, rovarok). 
A szubakut toxicitás 30 napon át tartó mindennapos méregbevitel hatása. 
A szubkrónikus toxicitás- mérgezés 90 napon át tartó mindennapos 
méregbevitel hatása. A krónikus toxicitás a mindennapos méregbevitel által 
kifejtett hatás. Laboratóriumi állatokon 2 éves időszakot figyelnek meg, 
emberek esetében legkevesebb néhány hetet.  
A neurotoxicitás egyes peszticidek specifikus hatása (szerves foszfor-
vegyületek, és metilkarbamátok), általában 7-10 nap tünetmentes időszak 
után jelentkezik csontvelő és a perifériális idegek károsulása formájában, ami 
a végtagok paralízisét eredményezi. 
A bőrirritáció  mértékét patkányon vagy nyúlon vizsgálják, bőrvörösödés, 
hólyagosodás, fájdalom formájában jelentkezik. 
A nyálkahártya irritáció mértékét  a nyúl szemén vizsgálják, különböző 
koncentrációt alkalmazva.  
 
 

A növényvédő szerek felosztása aszerint, hogy milyen genetikai 
károsodásokat okoznak  

 
Genetikai károsodás alatt a karcinogén, mutagén és a reprodukció károsítását 
előidéző anyagok hatását értjük (az embereknél és az állatoknál). A 
növényvédő szereket a szerint, hogy milyen genetikai károsodásokat okoznak 
feloszthatjuk: mutagén (öröklődő genetikai károsodásokat vagy gyakoribb 
genetikai károsodásokat okozó), karcinogén (rosszindulatú daganatokat vagy 
annak gyakoribb megjelenését előidéző), teratogén (a terhesség korai 
szakaszában fejlődési rendellenességeket okozó) és reprodukciót károsító 
készítményekre.  
 
A mutagén anyagok felosztása az emberekre gyakorolt hatásuk alapján: 

1. csoport: ismert mutagén anyag, 
2. csoport: okozhat genetikai károsodást, 
3. csoport: potenciális mutagén anyag, de a rendelkezésre álló 

információk nem elegendők annak bizonyítására, hogy maradandó 
genetikai károsodásokat okozhat. 

 
 
Rákkeltő (karcinogén) hatás  
 
Az anyagnak olyan tulajdonsága, hogy a szervezetbe jutva daganatot okozhat 
vagy annak előfordulásának gyakoriságát megnövelheti.  
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A rákkeltő anyagok felosztása 
A rákkeltő anyagokat az emberekre gyakorolt hatásuk alapján 3 csoportba 
sorolták: 

1. ismert rákkeltő anyag, 
2. rosszindulatú daganatokat okozhat, 
3. potenciális rákkeltő anyag, de a rendelkezésre álló információk nem 

elegendők annak bizonyítására, hogy maradandó genetikai 
károsodásokat okozhat. 

 
A terhesség korai szakaszában fejlődési rendellenességeket okozó 
(teratogén) anyagok 
A terhesség korai szakaszában fellépő fejlődési rendellenességek (görögül 
terato - torz) (torzszülött) olyan alaki változások, funkciózavarok vagy 
biokémiai eltérések, amelyek a magzati korban keletkeznek. 
Ezek olyan anyagok, amelyek, amennyiben a terhesség ideje alatt jutnak be a 
szervezetbe, ott az utódokban alaki és funkcionális változásokat hozhatnak 
létre.  
 
A terhesség korai szakaszában fejlődési rendellenességeket okozó anyagokat 
az emberekre gyakorolt hatásuk alapján 2 csoportba sorolták: 

1. csoport: ismert teratogén anyag, 
2. csoport: olyan anyag, amely a terhesség korai szakaszában 

fejlődési rendellenességeket okozhat. 
 

A növényvédő szerek a szaporodásra gyakorolt hatása  
A növényvédő szerek szaporodásra gyakorolt hatását a patkányok vagy 
egerek és kutyák két vagy három egymás utáni nemzedékén vizsgálják oly 
módon, hogy azoknak az élelmükben naponta meghatározott adag növény-
védőszert adnak.   
 
Endokrin disruptor – a belső elválasztási rendszert befolyásoló anyag 
Ezek az anyagok általában zsírban ololdódó, nehezen bomló szerves 
anyagok, amelyek a zsírszövetekben halmozódnak fel, anyagcserével nem 
bontható, a tápláléklánc segítségével felhalmozódó anyagok. Krónikus hatást 
fejtenek ki már egész kis mennyiségben is. Ezen anyagok hatásának ki 
vannak téve az emberek, a házi- és vadállatok, a halak és a talajban és vízben 
élő ökológiai rendszerek élőlényei.  
Az endokrin disruptorok különféle módon hatnak – hozzákötődnek a 
hormonreceptorokhoz (imitálva vagy megakadályozva a hormonok 
működését). Elősegíthetik vagy megszüntethetik azon enzimek munkáját, 
amelyek a hormonok előállítását vagy megjelenését szabályozzák, ezzel 
megnövelik vagy lecsökkentik a hormonműködést. A hormonoknak nagy 
hatásuk van a magzat korai kialakulásában.  
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A növényvédőszerek felosztása a környezetre gyakorolt mérgező hatásuk 
alapján 

 
Ökotoxikológiai – mérgező hatású anyagok alatt a növényvédő szerek és 
általában a mérgező anyagok hatását értjük a környezet azon élőlényeire, 
melyekre nem irányul a hatásuk. 
Ezt a hatást a szerbiai törvények szerint, - melyek összhangban állnak a 
nemzetközi előírásokkal – a következők szerint mérhetjük fel:  
A vizi élőlényekre (halak, vizibolhák, algák) gyakorolt hatásuk kivizsgálása: 
• a halaknál –2 édesvizi fajnál meghatározzák az EC50 vagy LC50 (közép 

halálos koncentrációt) 96 órai kitettség mellett mg/l vízre kiszámítva; 
• a vizibolháknál meghatározzák az EC50 vagy LC50 értéket 48 órás 

kitettség mellett mg/l vízre kiszámítva; 
• az algáknál – leginkább az IC50 –et (átlagos inhibíciós koncentráció = az 

a koncentráció, amely a növekedést 50 % -ban gátolja), határozzák meg 
72 órás kitettség mellett (5. táblázat). 

 
A madarakra (fürj, fácán, vadkacsa, stb.) gyakorolt hatás magába foglalja: 
• az AOLD50, akut orális toxicitást mg/kg-ban fejezik ki a vizsgált faj 

testsúlyára számítva és 
• a subakut orális toxicitást (ismételt orális toxicitást) úgy határozzák 

meg, hogy 8 napig élelmen keresztül juttatják be a szervezetbe a 
növényvédő szert és LC50-nel fejezik ki (a közép halálos koncentrációt) 
mg/kg-ban az élelemre vonatkozóan (6. táblázat).  

 
A méhekre vonatkozó toxicitást az akut közép halálos dózis (AOLD50 
µg/méh) megállapításával határozzák meg, melyet a méhek emésztő-
rendszerén keresztül bejutott növényvédő szer vált ki (7. táblázat):  
• akut kontakt toxicitás ADLD50 µg/méh; 
• akut kontakt hatóanyag–maradék toxicitás (mg/100 m2 felület), amely a 

növényen (levélen, virágon, stb.) helyezkedik el. 
 

5. táblázat: A vizi élőlényekre gyakorolt toxicitás szerinti felosztás 

 
Idő-

tartam 
Toxicitás 

fajták 

mg/l- ben kifejezett koncentráció 
szerinti csoportosítás 

Erősen 
mérgező  

Mérgező Káros 

halak 96 EC50 < 1 
>1 - <10 >10 - 

<100 

vízibolhák 48 EC50 < 1 
>1 - <10 >10 - 

<100 

algák 72 IC50 < 1 
>1 - <10 >10 - 

<100 
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6. táblázat: A madarakra gyakoroltakut toxicitás szerinti felosztás 

Felosztás LD50 mg/földigiliszta 
Erős méreg < 25 
Méreg 25 – 200 
Káros anyag 200 – 2.000 

 
7. táblázat: A méhekre gyakorolt akut toxicitás szerinti felosztás 

Felosztás LD50 µµµµg/méh 
Erős méreg < 2 
Méreg 2 – 11 
Káros anyag 12 – 100 

 
8. táblázat: A talaj hasznos álő szervezeteire – a mikroorganizmusokra és a 

földigilisztára gyakorolt toxicitás szerinti felosztás 
Felosztás AOLD50 mg/földigiliszta 

cccc) Erős méreg < 10 
dddd) Méreg 10 - 100 
eeee) Káros anyag 100 - 1.000 

 
A növényvédő szerek hatását viszonylagosan fejezik ki az eredeti állapot és a 
mikroorganizmusok csökkent működése alapján. A földigiliszta esetében 
megállapítják az LD50 –et 14 napi kitettség után (8. táblázat).  
 
 

NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ALKALMAZÁSÁNÁL HASZNÁLT 
VÉDŐFELSZERELÉSEK  

 
A növényvédő szerek kijuttatásakor a mérgező, maró és irritáló gőzök, 
gázok, füst vagy a finom porszerű anyagok ellen az emberek védelmének 
érdekében védő ruhát és munkavédelmi eszközöket kell alkalmazni.  
Vannak egyéni és kollektív védőfelszerelések. Az egyéni védőfelszerelé-
seknek célszerűeknek kell lenni, minél kevesebbet kell, hogy gátolják a 
személyt a munkavégzése során, olyan anyagból kell készülniük, amely 
ellenálló annak a hatásnak, amelynek a személy ki van téve a munka végzése 
közben.   
A kollektiv védőfelszerelések alatt a légtér szűrőberendezéseit, digesztorokat, 
ventillátorokat stb. értünk, amelyekről itt most nem esik szó.  
Az egyéni védőfelszerelés kiválasztásánál figyelembe kell venni a vegyi 
anyag tulajdonságait, a levegőben lévő koncentrációját, azt, hogy nyílt téren 
vagy zárt helységben fogjuk – használni, milyen hosszan tart a kitettség 
időtartama, milyen munkát végzünk – sűrű ültetvényt permetezünk-e, magas 
fákat, búzát vagy kukoricát és az is fontos, hogy milyen a külső hőmérséklet.  
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1. A munkaruhát a munka időtartama alatt viseljük, pamutból, lenből, 
farmer anyagból, műszál hozzáadásával vagy anélkül készül, egyrészes vagy 
külön nadrágból és hosszú ujjú felsőrészből áll. Kényelmes a viselete, 
könnyen mosható szapannal vagy mosószerrel (de elkülönítve a többi 
ruháktól).  
2. A védőruha védi a munkást a 
növényvédő szerek egészségére 
káros és veszélyes hatásától. 
Szintén egy vagy két részből 
állhat. Általában a munkaruha 
felett hordják. Vízálló pamutból 
vagy műszálas impregnált anyag-
ból készül, egy vagy kétrétegű 
gumírozott anyagból vagy műszá-
las vászonból. A ruha át kell, hogy 
engedje a levegőt, de feltartóztassa 
a rájutó növényvédő szert, úgy 
hogy az a személy, aki hordja, 
nyáron ne izzadjon, télen pedig ne 
fázzon benne.  
A védőruhát száraz vegytisztítás-
sal vagy vízzel kell tisztítani. 
Általában hetente egyszer mossák, 
leginkább mosószerrel, elkülönítve 
a többi ruhától. A munkavégzés a 
mindennapos használatú ruhákban 
tilos. Létezik egyszer használatos 
védőruha is, amely egy napi 
permetezés után eldobódik. 
 

 
 
Védőruházat vegyszerek használatára 

3. Védőszemüveg, arcvédő a szem és az arc védelmére szolgál a mérgező 
anyagok vegyi és mechanikus hatása ellen. Általában átlátszó műanyagból 
(plexiüvegből), készülnek különböző alakban és nagyságban.  
 

 
Védőszemüveg  

Arcvédő  
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A szemüveg az arc elülső és oldali részét kell, hogy védje, illetve oda kell, 
hogy símuljon az archoz. Amellett, hogy odasímul az archoz, kerete 
formaálló kell, hogy legyen, nem lehet súlyos és nem csökkentheti a 
látószöget.  
Az arcvédőt a fejre gumiszalaggal rögzíthetjük, amelyet könnyen le lehet 
venni, munka közben lemosható és könnyen visszahelyezhető. Megfelelő az 
alacsony növények, mint a cukorrépa és a magas ültetvények – komló és 
gyümölcsfák permetezésekor is.  
4. Védőkesztyűk a kezeket védik a mechanikus és 
kémiai hatásoktól. Különböző nagyságúak, 
alakúak, vastagságúak és különböző célra 
használhatóak. A könnyű gumikesztyűben 
megmarad az ujjak érzékelőképessége, a közép-
nehéz kesztyűkben csökken az ujjak érzékelő-
képessége, a nehéz kesztyűk a mechanikus 
sérülésektől védenek.  
5.Gumírozott pelerin, csizma és kötő általában a 
permetlé elkészítésénél és permetezésnél használa-
tosak.    
Minden gumírozott felszerelést tiszta vízzel és mosószerrel kell tisztítani. 

Nem szabad forrásoknál, patakokban, árkok, 
folyók és kutak közelében végezni a tisztítást. A 
gumicsizmákat kívül – belül ki kell mosni, hűvös 
helyen megszárítani, távol elektromos készülé-
kektől, védeni olajtól, oldószerektől. A kesztyűk 
és csizmák csak akkor szolgálják céljukat, ha 
tiszták, épek és nem repedezettek.  
6. Arcvédők, kapucnik és kalapok a fejet védik a 
permetezés ideje alatt. A kapucnik a vegyi 
anyagokkal szemben ellenálló anyagból kell, 
hogy készüljenek, a kalapok pedig széles 
peremmel kell, hogy rendelkezzenek.  
7. Légzési szűrők orra és szájra védik az orrot és 
a szájat a nagyobb és kissebb szemcséjű 

anyagoktól, poroktól, füsttől és gőzöktől. A 
szűrőben lehet egy vagy kétrétegű filter, ami már 
szűrt levegőt biztosít, hasonlóan a gázálarcokhoz.  
8. Légzésvédő álarcok (respirátorok) két részből 
állnak: teljes-álarcból vagy félálarcból és szűrő-
betétből (filterből). A teljes–álarc az egész arcot 
takarja, a félálarc pedig csak a szájat és az orrot. 
Mind a két típus vulkanizált gumiból készül.  
A légzésvédő álarcok különféle gázok és aeroszolok 
elleni védelemre szolgáló szűrőbetétekből és 

 
 

Gumikesztyű 

 
Gumikötény vegyszerek 

használatára 

 
Gázmaszk kettős szűrővel 
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álarcból állnak. Az arc nagyságától függően 3 nagyságban gyártják őket.  
A félálarcok a különböző mérgező anyagok ellen megfelelő szűrőkből és 
félálarcból állnak. A félálarcot abban az esetben használják, ha munka 
közben olyan gázok képződnek, amelyek nem maró hatásúak és nem károsak 
az arc szabadon lévő részére. Azok az álarcok, amelyekben van szűrő, 
megtisztítják a levegőt a benne lévő szennyezésektől. Ha a munka rövid ideig 
tart, vagy gyors intézkedés szükséges, akkor filterrel ellátott légzési szűrő is 
alkalmazható.   
A légzésvédő teljes álarcok a légzőszervek és a szem védelmére szolgálnak, 
míg a légzésvédő félálarcok csak a légzőszerveket védik a káros és maró 
gázok és gőzök hatásától.   
A légzésvédő álarcok (reszpirátorok): teljes- vagy fél álarcok beépített 
szemüveggel, be és kilégző szeleppel, elasztikus, állítható fejszalaggal és 
szűrőbetét tartóval rendelkeznek.  
Ezek az eszközök használatának alapfeltétele, hogy a légtér oxigén-
koncentrációja ne legyen kevesebb 16 %-nál, a mérgező gázok 
koncentrációja pedig ne legyen több 2 %-nál. Amennyiben nincs elegendő 
oxigén vagy a mérgező gázok koncentrációja nagyobb 2 %-nál, abban az 
esetben olyan légzésvédő álarcot kell használni, amely zárt rendszerű, vagyis 
van oxigénpalackja vagy oxigén fejlesztője.  
A levegő tisztítását a szűrőbetét végzi. A szűrők lehetnek: gázszűrők, 
részecske szűrők és ennek kombinációja. Alak szerint lehet betét vagy doboz, 
teljesítmény szempontjából kicsi, normálméretű és állandó. A szűrő egy fém 
vagy műanyag dobozban helyezkedik el a légzésvédő teljes- vagy félálarcon.  
A szűrőbetétben olyan anyag van, amely kémiai vagy fizikai módon leköti a 
mérgező gázokat, párákat vagy port és igy azok az emberi egészségre nem 
lesznek ártalmasak.  
A szűrőbetét egy dobozból áll, amelyben egy filter van, amely elnyeli a 
gázokat és gőzöket és lehet benne olyan filter is, amely az aeroszolok 
lekötésére alkalmas és a kilégző szelepből, amennyiben nincs az álarcba 
beépítve.  
Mint adszorbens aktívált szén, földpát, szilikogél, diatomit, nátronmész, 
kálcium-oxid, stb. használható. Minden szűrőbetétben a gyártó védjegyén 
kívül, betű, szín vagy felirat, a felhasználhatóság-, a gyártás ideje vagy a 
szériaszám van feltüntetve.  
A szerbiai szabványok szerint SRPS EN143 – a légzőszerveket védő 
eszközök – részecske szűrők 3 csoportba oszthatók, a gáz-filterek pedig 
típusok szerint vannak csoportosítva:  

A –szűrők szerves gázok és gőzök (melyek forráspontja 65˚C felett 
van) elleni védelemre,  
B- szűrők nem szerves gázok és gőzök elleni védelemre 
E- szűrők kén- dioxid és más savas gázok és gőzök elleni védelemre,  
K – szűrők ammóniák és szerves ammóniák–származékok elleni 
védelemre,  
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AX  – szűrők szerves gázok vagy 63˚C alatti forráspotú gőzök elleni 
egyszeri védelemre,  
SX – szűrők a gyártó által megjelölt gázok és gőzök elleni védelemre.  

Vannak kombinált részecske- és gázszűrők, illetve speciális szűrő a 
higanygőz elleni védelemre is.  
 

 
A növényvédő szerek által előidézett mérgezések tünetei  

 
Az ideális növényvédő szer olyan vegyi anyag, amely kizárólag csak a káros 
rovarokra, mikroorganizmusokra, gyomokra, stb. hatna, de sajnos ilyen 
nincs. A fő hatásuk mellett ezek az anyagok más szervezetekre is mérgezőek, 
így az emberre is.  
A növényvédő szerekkel való munka munkavédelmi szabályokkal van 
szabályozva, melyeket, ha betartunk, megvédjük azok egészségét és életét, 
akik bármilyen formában növényvédő szerekkel kerülnek kapcsolatba.  
Ha nem tartjuk be ezeket a szabályokat vagy nem ismerjük azokat, az 
emberek egészségének károsodásához, mérgezésekhez vagy akár halálhoz is 
vezethetnek.  
A legtöbb esetben a helyes elsősegélynyújtástól függ a mérgezett felépülése, 
kigyógyítása, melyet az a laikus személy nyújt, aki elsőként szerez tudomást 
a mérgezésről. Ennél fogva az az álláspont, hogy minden személy, aki 
valamilyen módon kapcsolatba kerülhet a növényvédő szerekkel, nem csak 
az elsősegélynyújtással kell, hogy tisztában legyen, hanem ismernie kell a 
mérgezési tüneteket is. Ez azért is fontos, mert nem mindig tudjuk, hogy 
mitől keletkezett a mérgezés.  
A növényvédő szerek, mint más vegyi anyagok is, hathatnak az 
emésztőrendszeren vagy a szájon keresztül, a légzőszerveken keresztül 
belélegzéssel, bőrön át és a nyálkahártyán keresztül.  
Attól függően, hogy milyen úton jutott be a méreg a szervezetbe, milyen 
anyag és milyen mennyiségben, milyen a személy egészségi állapota és más 
tényezőktől a mérgezés tünetei eltérőek lehetnek. A felsoroltaktól függ az 
elsősegély formája is.  
Amennyiben szájon át jutott be a méreg, gyomor és bélműködési 
rendellenességek lépnek fel, amennyiben a légzőutakon jutott be, abban az 
esetben azokban a szervekben lépnek fel a tünetek, míg amennyiben a bőrön 
vagy a nyálkahártyán keresztül, akkor helyi vagy általános tünetek 
jelentkeznek.  
A növényvédő szerek szájon keresztül bejutva mindjárt vagy a bejutást 
követően émelygést, hányingert, hasfájást, később hasmenést okoznak, amely 
nyálkás, esetleg véres is lehet, attól függően, hogy milyen és mennyi 
preparátum jutott a szervezetbe. Ezután a mérgezés általános jelei 
mutatkoznak, mint az öntudatlanság, álmosság, eszméletvesztés, légzési 
zavarok, kéz- és lábzsibbadás, sokkos állapot, tehát olyan tünetek, amelyek 
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arra utalnak, hogy olyan szervek is sérültek, amelyek távol vannak attól a 
helytől, ahol a szervezet először találkozott a méreggel. Ugyan ez vonatkozik 
azokra az esetekre is, amikor a méreg a légzőszerveken, bőrön vagy a 
nyálkahártyán keresztül jutott be a szervezetbe.  
Ha a növényvédő szer a légzőszerveken keresztül jutott be a szervezetbe, 
akkor az első jelek torok- és mellkasi fájdalmak alakjában jelentkeznek, 
melyet rekedt hang, köhögés, fulladás, légzési zavarok, szorító fájdalom a 
mellben, majd általános mérgezési tünetek lépnek fel, de sokkal gyorsabban, 
mint a szájon át történt mérgezésnél.   
Ha a mérgezés bőrön keresztül történt, akkor általában azon a helyen 
bepirosodik a bőr, fájdalom jelentkezik, gyulladás, bőrelváltozások, 
hólyagok, gennyes sebek.  
Amennyiben a méreg a szem nyálkahártyáján keresztül jutott be, könnyezést, 
szemfájdalmat, néha duplánlátást okozhat. A mérgezett személyt zavarja a 
fény, a szeme bepirosodik, begyullad, a szemhéja is begyulladhat.  
A mérgezési tünetek a növényvédőszer szervezetbe jutása után hamarosan 
megjelennek, fél vagy egy óra múlva, esetleg később. Egyes növényvédő-
szerek hosszab idő elteltével hatnak (6 óra múltán, de akár 2 nap múlva is). 
A méreg hatása a szervezetre lehet helyi, ott, ahol a növényvédőszer 
érintkezett a testtel vagy általános hatású, az egész testre kiterjedő a méreg 
felszívódása miatt.   
Kézi gyógyszertár (elsősegély-doboz) – tartalmaz steril gyorskötöző pólyát, 
steril kötszereket és vattát, háromszögletű kendőt, ollót, gumikesztyűt és 
különböző vegyszereket, attól függően, hogy milyen növényvédő szerekkel 
dolgoznak, és hogy hány ember vesz részt a munkában. Minden ilyen 
vegyszer cimkéjén olvasható kell, hogy legyen az összetétele, és hogy mire 
és hogyan kell használni. Ezeket a vegyi anyagokat a gyógyszertárakban 
szerzik be.   
 
 

Általános anyagok 
 
Nátrium-szulfát, vagy magnézium-szulfát. Az emésztőrendszer tisztítására 
szolgálnak. Fél liter langyos vízzel 1-2 evőkanállal kell bevenni. 

1. Nátrium hidrokarbonát  (szódabikarbóna). Öblögetésre használható. 
Fél liter langyos vízbe 1-2 evőkanállal használhatjuk gyomormosásra 
szerves foszforsavészter, karbamát vagy nitro vegyületekkel történt 
mérgezés alkalmával. Alacsonyabb koncentrációban szem és bőr 
öblítésére is alkalmas.  

2. Általános ellenszer (általános ellenméreg) két rész aktivált szénből 
(Carbo medicinalis vagy Carbo activatus), egy rész taninból (Acidum 
tannicum) és egy rész magnézium-oxidból (Magnesii oxydum) áll, és 
jól zárható flakonban tartják. Minden mérgezésnél alkalmazható – 
adagja egy púpozott evőkanál fél pohár langyos vízzel.  
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3. Aktív szén (Carbo medicinalis, Carbo activatus) por alakban, 
granulátum vagy tabletta formájában. A méreganyag megkötésére 3-5 
evőkanál por vagy granulátum vagy 3-5 tabletta fél liter langyos 
vízzel. Ezek után hashajtót adnak a mérgezettnek.  

 
 

Elsősegély-nyújtás 
 
Az alapelv, hogy megszakítsuk a méreg és a szervezet közötti kontaktust.  
 
Ha a méreg a légzőszerven keresztül hatott 
Az elsősegély a következőkből áll: ki kell vinni a mérgezettet a kontaminált 
területről a tiszta levegőre, a szűk ruházatát fellazitani, kikapcsolni, levetni a 
növényvédő szeres ruhát és szükség szerint betakarni a mérgezettet. Ezzel az 
eljárással csökkentjük az oxigénfogyasztást, ami azért fontos, mert a 
mérgezettnek általában oxigénhiánya van. 
 
Ha a méreg a bőrön át jutott a szervezetbe 
Az elsősegély a következőkből áll: levetni a szennyezett ruhát, lemosni 
langyos vízzel a bőrfelületet, ha mód van rá, akkor folyó vízzel, szappannal, 
mosószerrel vagy szódabikarbóna oldatával.  

Az elsősegély-nyújtó, miután befejezte a segélynyújtást, saját ruháját is meg 
kell, hogy tisztítsa és a kezeit is le kell mosnia.  
 
Ha szájon át jutott a méreg a szervezetbe 
Az elsősegély a következőkből áll: meg kell szüntetni a további bejutását a 
méregnek, a bejutott méreg hatását pedig meg kell szüntetni, illetve a 
mérgezett állapotán javítani kell.    
A bevitt méreg eltávolítását több ízben, 3-6 dl nátrium-hidrokarbonátos 
(NaHCO3), vagy sós (NaCl) vízzel kell megkísérelni. A mérgezett az oldalán 
kell, hogy feküdjön, úgy, hogy a feje alacsonyabban legyen. Minden 
alkalommal, amikor a mérgezett issza a folyadékot, mechanikai úton is 
segíteni kell a hánytatást mindaddig, amíg a kihányt folyadék nem lesz 
teljesen tiszta, színtelen és szagtalan. Ez idő alatt a mérgezett személy 
eszméleténél kell legyen. Az eszméletét vesztett személynek tilos bármit adni 
szájon keresztül.  
A sikeres hánytatás után általános ellenmérget vagy 15-30 g aktív szenet 
adunk, majd hasmenés kiváltására 1-2 evőkanál nátrium-szulfátot fél liter 
vízben.   
 
Ha a méreg a nyálkahártyán keresztül jutott a szervezetbe  
A szem és a szemhéj lemosása fél kanál szódabikarbóna egy liter vízbe, vagy 
tiszta víz segítségével történik 5-l0 percen keresztül.  
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Fontos! 
Az orvos érkezéséig, vagy valamely egészségügyi intézménybe szállítás 
közben a mérgezettet figyelni kell, szükség szerint betakarni takaróval vagy 
kabáttal és csendes, nyugodt helyet biztosítani számára. Az orvosnak 
megmutatni, hogy mely növényvédő szerrel történt a mérgezés.  
 
 

A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK KEZELÉSE 
 
A növényvédő szerek higítását, átöntését, a permetlé elkészítését stb. tilos 
végezni lakóhelységekben és olyan raktárokban, ahol emberi vagy állati 
táplálékokat tárolnak. Erre a célra nem használhatóak a háztartásban vagy az 
állatok etetésénél vagy itatásánál használatos edények. A folyékony 
növényvédő szerek kimérésére műanyag, a mennyiségeket jelölő beosz-
tásokkal ellátott mérőedényt kell alkalmazni. Ezek mellett mérőhengereket és 
mérőtölcséreket is használhatunk, melyekkel a szilárd halmazállapotú 
növényvédő szerek térfogata mérhető, melyek súlya előre le van mérve.   
Ezeket a mérőedényeket használat után alaposan el kell mosni. A megmaradt 
permetlé mennyiséget az arra kijelölt helyre ki kell önteni, távol az 
itatóhelyektől, legelőktől és a bevetett területektől.  
A permetezést csendes, nyugodt időben kell végezni, és ezeket a mérgező és 
könnyen párolgó anyagokat soha nem a nap legmelegebb időszakában kell 
kijuttatni. Erre a kora reggeli órák vagy a késő esti órák a leglkalmasabbak. 
Az erős légmozgás csökkenti a munka minőségét és növeli annak veszélyét, 
hogy a részecskék a kezelők légutaiba vagy a bőrére jusson. A permetezést a 
széliránnyal szemben kell végezni. A permetezés ideje alatt tilos enni, inni és 
dohányozni.   
Minden dolgozó, különösen azok, akik tömény oldatokkal dolgoztak, a 
munka befejezése után alaposan le kell, hogy mossák a kezüket, arcukat és az 
egész testüket vízzel és szappannal. A kézmosás munka közben is kötelező, 
ha evés, ivás vagy dohányzás céljából szakítják meg a munkát. 
 
 

Csomagolás - göngyöleganyag 
 
A növényvédőszerek csomagolóanyaga alkalmazkodik a szer toxikológiai és 
vegyi tulajdonságaihoz. Szállítás, raktározás és tárolás közben nem szóródhat 
szét, vagy nem párologhat ki a növényvédő szer, nem keveredhet más 
anyagokkal. A csomaglás tartalma nem érintkezhet közvetlenül a szállító-
eszköz vagy a raktár padlózatával és oldalával. A környezet nem hathat a 
növényvédőszer tulajdonságaira.  
A kiszerelések nagysága összhangban kell, hogy álljon a szükséglettel és a 
szer veszélyességével. Szabály szerint az erős mérgeket kis kiszerelésben 
forgalmazzák.  
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A növényvédő szerek jelzései 
 
Szerbiában, az érvényes előírások („a JSZK Hivatalos Lapja 38/97”) alapján, 
a forgalomba kerülő növényvédő szereket (minden egyes kiszerelést) 
különböző fajtájú, színű, alakú és szimbólumú veszélyességi jelekkel látják 
el a figyelem felkeltése érdekében.    
Veszélyjellel, színnel és veszélyszimbólummal jelölik azokat a készítmé-
nyeket vagy alapanyagokat, amelyek: 
1. erős mérgek; 
2. mérgek; 
3. károsak az egészségre; 
4. maró (korrodáló) hatásúak; 
5. irritatívak; 
6. robbanásveszélyesek; 
7. oxidáló hatásúak; 
8. tűzveszélyesek; 
9. gyúlékonyak és 
10. környezetre veszélyesek. 
 
Veszélyekre vonatkozó jelölések azokra az eshetőségekre vonatkoznak, 
amelyek a növényvédőszer forgalmazásánál és kezelésénél léphetnek fel, 
melyeket "R"betűvel (angolul risk = rizikó, veszély) és 1-64-ig terjedő 
sorszámmal jelölnek meg a veszélyességi listáról.   
Biztonsági útmutatók azokra az intézkedésekre vonatkoznak, melyeket a 
növényvédő szer forgalmazásánál és kezelésénél alkalmazni kell. "S" betűvel 
(angolul safety = biztonság) és 1-63-ig terjedő sorszámmal jelölnek meg a 
biztonsági útmutatók listájáról.   
Erős méreg (T+) (angolul: toxic = mérgező) jellel azokat a mérgező 
anyagokat jelölik, amelyek közép halálos adagja a laboratóriumi állatokon 
végzett kutatások alapján az I. csoportba esnek. Grafikai ábrázolásuk: 
narancssárga alapon fekete színű halálfej két keresztbe tett csonttal. A kép 
mellett az "ERŐS MÉREG" felirat áll. 
Méreg (T) jellel azokat a mérgező anyagokat jelölik, amelyek közép halálos 
adagja a laboratóriumi állatokon végzett kutatások alapján az II. csoportba 
esnek. Grafikai ábrázolásuk: narancssárga alapon fekete színű halálfej két 
keresztbe tett csonttal. A kép mellett az "MÉREG" felirat áll. 
Méreg jellel azokat a III. csoportba tartozó mérgező anyagokat jelölik, 
amelyek korrodáló vagy lágzésgátló hatásuk miatt hosszabb vagy ismételt 
kitettség után az egészségre káros hatással vannak.  
Az egészségre ártalmas anyagok (Xn) jellel azokat a mérgező anyagokat 
jelöljük, amelyek közép halálos adagja a laboratóriumi állatokon végzett 
kutatások alapján az III. csoportba esnek. Grafikai ábrázolásuk: 
narancssárga alapon fekete színű András kereszt. A kép mellett a "KÁROS 
AZ EGÉSZSÉGRE" felirat áll.  
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Az egészségre káros jellel jelölik azokat a III. csoportba sorolt mérgező 
anyagokat is, amelyek a legkisebb adag (koncentráció)-tól négyszer kisebb 
adagban is egy vagy ismételt kitettség esetén is súlyos veszélyt jelentenek a 
szervezetre. Ide tartoznak azok a mérgező anyagok is, amelyek belélegezve 
irritatív hatásúak. 
Koerrozív, maró hatású (C) (angolul: corrosive = korrodáló, maró) jellel 
jelölik azokat a mérgező anyagokat, melyek szerves vagy szervetlen 
anyaggal érintkezve azokbn kárt okoznak. Jelük narancssárga alapon fekete 
színű két kémcső grafikai ábrázolása, melyekből a folyadék kézre vagy fémre 
cseppen. A kép mellett a "KORRODÁLÓ (MARÓ) HATÁSÚ" felirat áll . 
Irritatív hatású (Xi) jellel azokat a mérgező anyagokat jelölik, amelyek a 
bőrrel vagy a nyálkahártyával történő pillanatnyi, hosszantartó vagy ismételt 
érintkezésük következtében gyulladást okoznak. Grafikai ábrázolásuk: 
narancssárga alapon fekete színű András kereszt. A kép mellett az 
"IRRITATÍV " felirat áll.  
Robbanásveszélyes (E) jellel azokat a mérgező anyagokat jelölik, amelyek 
tűz vagy más hő hatására robbannak, vagy amelyeknél ütés, nyomás vagy 
súrlódás esetén áll fenn nagyobb robbanásveszély, mint a dinitrobenzénnél. 
Grafikai ábrázolásuk egy narancssárga alapon fekete színű robbanó bomba. 
A kép mellett a "ROBBANÁS VESZÉLYES" felirat áll. 
Oxidáló hatású (O) jellel azokat a mérgező anyagokat jelölik, amelyek 
érintkezésbe lépve más anyagokkal erős egzoterm (hőkibocsátó) reakcióba 
lépnek, vagy más változásokat hoznak létre, melyek veszélyhelyzetet 
jelenthetnek. Grafikai ábrázolásuk egy narancssárga alapon fekete színű 
láng egy gyűrű felett. A kép mellett az "OXIDÁLÓ HATÁSÚ"  felirat áll. 
Tűzveszélyes (F) (angolul: flammable = tűzveszélyes) jellel jelölik azokat a 
mérgező anyagokat, amelyek normál légköri nyomás (1013 mbár) és normál 
hőmérséklet (20°C) mellett könnyebben vagy nehezebben meggyulladhatnak, 
tüzet okozhatnak vagy táplálhatják az égést. Grafikai ábrázolásuk egy 
narancssárga alapon fekete színű láng. A kép mellett a 
"T ŰZVESZÉLYES" felirat áll. 
Gyúlékony (F+) jellel jelölik azokat a mérgező anyagokat, amelyek más 
anyagok közrehatása nélkül öngyulladást idéznek elő a levegőn vagy 
levegővel illetve, vízzel érintkezve. Grafikai ábrázolásuk egy narancssárga 
alapon fekete színű láng. A kép mellett a "GYÚLÉKONY"  felirat áll. 
A környezetre veszélyes (N) (angolul: nature = környezet) jellel jelölik 
azokat a mérgező anyagokat, amelyek használata vagy jelenléte veszélyt 
jelent a környezetre (víz, levegő, talaj) és élőlényekre (növények, állatok és 
mikroorganizmusok). A jel mellé a következő feliratot kell tenni 
"KÖRNYEZETRE VESZÉLYES". 
Ezeket a jeleket a cimkékre vagy a göngyöleganyagra egy vagy több helyre 
egymás mellé vagy egymás alá helyezik. 
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A cimke 
 
Minden kiszerelésen van cimke (feliratozás), melyen feltüntetik a 
csomagolás tartalmát. A biztonság kedvéért a cimke a következőket kell, 
hogy tartalmazza:  
A márkanevet, a hatóanyag kémiai elnevezését, a készítmény formulációját 
és koncentrációját (az össz hatóanyag tartalom); használati utasítást, mely 
kultúrákra és mikor (a védendő növény, a gyom vagy a kártevő mely 
fejlődési fázisában); milyen adagban vagy töménységben használható a 
készítmény és milyen módon; mely preparátumokkal lehet és melyekkel tilos 
együtt használni (keverni); mely alapvető elővigyázatossági és védekezési 
eljárásokat kötelező használatukkor alkalmazni; hányszori kezelés 
megengedett a tenyészidő alatt; mely védőfelszerelések ajánlottak a 
munkavégzés alatt, elsősegélynyújtás módja mérgezés esetén; a göngyöleg-
anyag helyes kezelése vagy megsemmisítése; a gyártás időpontja, 
szavatossági idő (általában 2 vagy 3 év), a kiszerelés űrtartalmát; 
piktogramokat, vészjeleket és veszélyszimbólumokat. 
 
 

Piktogramok 
 
A vizuális jelekkel történő tájékozódás egyértelmű segítői a piktogramok. 
Nemzetközileg alkalmazzák, ugyanis a FAO egy munkacsoportja dolgozta ki 
ezeket a jeleket. A növényvédő szerek cimkéin szerepelnek.  
Útmutatást adnak a növényvédő szerekkel kapcsolatos munkára az 
előkészítést és a felhasználást illetően (a munka és védő öltözéket illetően, 
beleértve a kesztyűt, védőszemüveget, védőálarcot), zár alatti raktározást és 
a tárolást, felhívást az állatokra gyakorolt veszélyességre, tanácsokat a 
munka és védőruhák, illetve felszerelések rendbentartására stb. 
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A növényvédő szerek szállítása 
 
A növényvédő szereket különleges szállítóeszközökben szállítják. A 
növényvédő szereket ömlesztett állapotban tilos szállítani. Szintén tilos a 
szállítás a traktor fülkében, a személygépkocsikban, amennyiben nincs 
hermetikusan elválasztva a raktér.  
A gépjárművezető, amennyiben nyitott rakterületen szállítja a növényvédő 
szert, nem hagyhatja őrizetlenül a rakományt.  
A szállítóeszköz nem használható növényvédő szer, állati takarmány, élelem 
és állatok szállítására is. Ha a gazdaságnak, illetve szövetkezetnek nincs 
külön-külön e célokra használható szállítóeszköze, abban az esetben minden 
növényvédő szer szállítmány után a szállítóeszközt alaposan le kell tisztítani, 
lemosni mosószeres vízzel, illetve klórmésszel, majd ismételten vízzel. A 
gépjárművezetőkkel is ismerteni kell a szállítmány veszélyességét és 
mérgezőségét. Ki és berakodás közben a munkásoknak kötelező a 
védőfelszerelés használata: védőruha, védőkesztyű és védőálarc az orra és a 
szájra. 
A szállítóeszközön kötelezően kell lenni lapátnak, homoknak, söprűnek és 
amennyiben gyúlékony anyagot szállítanak, tűzoltó készüléknek is. A 
gyúlékony anyagok szállításánál kíséretet kell biztosítani.  
 
 

A növényvédő szerek göngyöleganyagának megsemmisítése 
 
A göngyöleganyagot tilos tengerbe, tóba, természetes és mesterséges 
vízfolyásokba, elvezető csatornákba dobni. A fennmaradt szermennyiséget se 
szabad vízbe, a talajra, szeméttelepre vagy bárhová kiönteni, ahol az emberi 
környezetet szennyeznénk.  
Az előírások szerint a fennmaradt növényvédő szert és göngyöleganyagot oly 
módon kell megsemmisíteni, hogy azzal ne veszélyeztessük az emberek és az 
állatok életét és környezetét.  
Szerbiában nincsennek veszélyes anyagok tárolására kialakított lerakatok, és 
olyan felszerelések, amelyek segítségével a fennmaradt növényvédő szereket 
el lehetne égetni.  
Nagyon fontos, hogy a növényvédő szerek tárolóedényeit háromszorosan 
mossák ki, vagy magas nyomású vizsugárral és a kimosott folyadékot adják 
hozzá a permetléhez. A háromszori kimosás abból áll, hogy először a 
növényvédőszer kiürült tárolóedényét jól kicsepegtetik a tartályba, majd 
űrtartalma 1/3-áig megtöltik vízzel és erős rázogatás után a benne lévő 
oldatot ismét a tartályba öntik és ezt az eljárást még kétszer megismétlik. 
Amennyiben a csomagolóanyag papírból van, akkor addig kell rázni, amíg a 
preparátum minden kis része nem hullik ki belőle.   



 60 

A fennmaradt permetlevet az állatoktól, legelőktől, vizektől távol kell 
kiönteni, ahol mikrobiológiai úton, napfény hatására vagy vegyi úton 
lebomlik. 
 
 

A maximálisan megengedett növényvédőszer-maradvány  MRL 
 
Az emberiség védelme érdekében meghatározták a növényvédő szerek vagy 
azok bomlástermékeinek maximálisan megengedett maradványait – MRL, az 
élelmiszerekben, amelyeket, ha minden nap beviszünk a szervezetünkbe 
egész életünk során, nem vált ki semmilyen egészségkárosodást, elváltozást a 
legérzékenyebb személyeknél sem. Ezt mg/kg friss élelmiszerben fejezik ki. 
(Az élelemben és a takarmányban maximálisan megengedett növényvédő 
szer maradványokról szóló szabályzat, a Szerb Köztársaság 25/2010-es 
Hivatalos Közlönyében jelent meg).  
Az MRL mennyiség csecsemők és kisgyermekek részére 3 éves korig 
10-szer szigorúbbak, mint a felnőttek részére.  
MRL, mg/l víz, az ivóvízben az a növényvédő szer maradvány vagy annak 
bomlási termékei, amelyek jelen lehetnek az ivóvízben és az élelmiszer 
gyártásra használt vízben amely mennyiséget egész életünk során bevihetünk 
a szervezetünkbe egészségkárosodás nélkül.   
A mezőgazdasági termelésre használt talajban a maximálisan megengedett 
veszélyes (ólom, kadmium, higany, arzén, króm, nikkel és fluor) és káros 
anyagok (réz, cink és bór) valamint nehezen bomló anyagok (DDT és lindán 
és a gyomirtók közül az atrazin és simazin) mennyisége mérhető, a 
talajtípustól és a benne lévő kultúrától függően. Az MRL a talaj 0-30 cm 
mélységére vonatkozóan mg/kg talajban van kifejezve.  
 
 

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő - ÉVI 
 
A várakozási idő az a napokban kifejezett idő, amely el kell, hogy teljen az 
utolsó permetezéstől az aratásig, betakarításig vagy szüretig. Ez alatt az idő 
alatt a használt szer teljesen, vagy annyira elbomlik, hogy a MDK alatt 
marad.   
Attól függően, hogy milyen gyorsan bomlanak fel a növényvédő szerek, a 
várakozási idejük szerint több csoportba oszthatóak: 
ÉVI 1- 8 nap - a növényvédőszer gyorsan bomlik, 
ÉVI 8-14 nap - a növényvédőszer aránylag gyorsan bomlik, 
ÉVI 14-28 nap - a növényvédőszer mérsékelt gyorsan bomlik, 
ÉVI több mint 28 nap  - a növényvédőszer nagyon lassan bomlik. 
 
A gyümölcsök, zöldségfélék vagy bármilyen más kultúra tenyészideje alatt, 
ha több alkalommal szükséges védekezni a rovarok, a kórokozók vagy 
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gyomok ellen, abban az esetben a tenyészidő elején hosszabb ÉVI-jű 
preparátumokat használhatunk, a betakarítás közeledtével pedig rövidebb 
ÉVI-jűeket, annak érdekében, hogy a védett kultúra a betakarítás pillanatában 
minnél kevesebb növényvédő szer maradékot tartalmazzon.  
 
 

Munkaegészségügyi várakozási idő (MVI) 
 
Azért, hogy megvédjék a dolgozókat a növényvédőszer kitettségtől, a 
szántóföldeken és a növényházakban munkaegészségügyi várakozási időt 
állapítottak meg. Azt a napokban kifejezett időt, aminek el kell telnie a 
növényvédőszer felhasználástól az adott területen addig, amíg a permetezett 
területre lehet lépni munkaruhában, védőfelszerelés nélkül. Ez az idő alatt a 
növényvédő szer a levegőben és a permetezett felületen (növények, 
raktárkészlet) részben felbomlott (elpárolgott) és a szermaradvány 
biztonságos mennyiségű, és így a dolgozók zavartalanul végezhetik 
munkájukat (egyelést, kaccsazást, szüretelés, stb.). Amennyiben a növény-
védő szer csomagolásán nincs feltüntetve a munkaügyi várakozási idő, nem 
szabad a munkaterületre lépni mindaddig, amíg meg nem száradt a kijuttatott 
permetszer a növényeken.  
 
 

Legeltetési zárlat  
 
Legeltetési zárlat az az idő, amely el kell, hogy teljen a permetezés 
időpontjától addig, míg meg lehet kezdeni a legeltetést vagy a fű 
takarmányként való használatát. Ezt az időt napokban fejezik ki.     
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A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK KIJUTTATÁSA,  ÉS AZ EMBER 
EGÉSZSÉGÉNEK VÉDELME 

 
A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK KIJUTTATÁSA 

 
A növények kémiai védelmének fontos része a növényvédő szerek 
kijuttatása. Ismert hazai és külföldi szerzők kísérletei mutattak rá, hogy a 
kijuttatott növényvédőszerek várt hatásának elmaradása az esetek több mint 
65%-ában a hibás kijuttatás következménye. 
A növényvédőszerek kijuttatása növényvédelemre szolgáló gépek, beren-
dezések és felszerelések segítségével történik. A peszticidek kijuttatásához 
alkalmazott eszközök lehetővé teszik mindig a peszticidek kijuttatásának 
azonos módját a célterületre, míg ugyanakkor a megfelelő eszközök 
használata jelentősen csökkenti a növényvédelmi munkások veszélyezte-
tettségét. 
Ez úgy érhető el, ha a használt felszerelések csak célszerűen vannak 
alkalmazva azokra a feladatokra, amelyekre készültek, szabályosan vannak 
beállítva, kalibrálva és karbantartva. A legyakrabban használt növényvédelmi 
gépek a permetezők és az atomizőrök. 
 
 

A növényvédő szerek kijuttatása szántóföldön és kertészetben 
 
A növényvédő szerek kijuttatására a növénytermesztésben leginkánbb 
permetezőgépeket használnak. A permetezőgépek lehetnek: kézi, háti, kézzel 
tolható, traktorra felfüggesztett és traktor által vontatott permetezők. Az 
említetteken kívül léteznek önjáró permetezőgépek, de hazánkban ezek 
száma csak 5 és 10 között mozog. A mezőgazdaságban a legelterjettebbek a 
traktorra függesztett permetezők.   
A tipikus permetezőgép egy tartályból, szivattyúból, keverőrendszerből, 
csőrendszerből, nyomásszabályozókból, permetezőszárnyakból és szóró-
fejekből áll. A permetező legtöbb része állandó, csak az alapos felkészítésnél 
cserélik ki szükség szerint egyes részeit. A szórófejek cserélhetők attól 
függően, hogy milyen minőségű cseppekre van szükségünk. 
Annak érdekében, hogy a növényvédelem minél sikeresebb legyen, érdemes 
jól megismerni a kijuttatásra használt gépek és berendezések működését, 
beállítását és karbantartását.  
Az 1. ábrán látható a folyadék útja, és a permetező főbb részei. A permetező 
működéséhez a folyadékot be kell juttatni a tartály alatt lévő háromirányú 
elosztón keresztül, vagy a tartály felső részén lévő szívószűrőn keresztül. 
Ezeken a helyeken lévő szívószűrőknek fontos szerepük van (1) mert 
meggátolják a szennyeződés bejutását a felhasznált folyadékkal. Az 
érvényben lévő Európai Szabvány szerint a permetező ezeken a szűrőkön 
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kívül a szivattyú előtt (2) még 2 szűrő található, ezen kívül minden szórófej 
előtt egy. 
  

 
 

1. ábra: A permetező munkájának vázlatos rajza 
1-szívószelepek; 2-a szivattyú előtti szűrő; 3-szivattyú; 4-nyomásszabályozó; 

5-szórófej 
 
A szűrők lyukmérete az elhelyezkedésük helyétől függ. A lyukméretet a 
mesh szám fejezi ki (2. ábra), amely egy colra eső lyukszámot jelent. A 
kisebb lyukak hamarabb eltömődnek, és gátolják a folyadék áramlását, a 
nagyobbak pedig átengedik a szennyeződéseket. Legmegfelelőbb, hogy a 
nagyobb mesh számmal rendelkező szűrők a szívószűrőkön legyenek. 
 

 
 

2. ábra: Különböző mesh számú szűrők 
 
A szórófejek előtt 80 vagy 100 mesh számú szűrőket kell tenni. A szűrők 
mindig tiszták és épek kell, hogy legyenek. Ennek érdekében sűrűn kell őket 
ellenőrizni és tisztítani, a sérülteket pedig kicserélni.  
A permetezőgép egyik legfontosabb része a szivattyú (3). A szivattyú 
biztosítja a szükséges nyomást és a folyadék szállítását.  
Különböző típusú szivattyúk használatosak: dugattyús, dugattyú–membrán és 
membrán szivattyúk.  
A dugattyús szivattyúk teljesen egészében biztosítják a permetezőgépeknél a 
nyomást és a teljesítményt. Ahhoz, hogy a dugattyús szivattyú jól működjön 
a dugattyú és a cilinder között a jó tömítés szükséges. Dugattyús–membrán 
kombinációjú szivattyúk is (3. ábra) biztosítják a permetezőgépeknél a 
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nyomást és a teljesítményt. Ezeknél a szivattyúknál a dugattyúk nem 
érintkeznek a peszticiddel, így ezek hosszabb életűek. 
 

 
 

3. ábra: Dugattyús–membrán konbinációjú szivattyú 
 
A membrán szivattyúk hasonlóan működnek, mint a dugattyús–membrán 
kombinációjú szivattyúk, csakhogy a dugattyúk helyett membránok továbbít-
ják a folyadékot. Ezeket a szivattyúkat az aránylag kisebb nyomás miatt csak 
ritkán használják a permetezőknél. Jó tulajdonságuk, hogy alkatrészei nem 
kopnak és egyszerű szerkezetűek.  
A korszerű permetezőgépeken általában dugattyú–membrán konbinációjú 
szivattyúk vannak, amelyek ellenállóak a peszticidek agresszív hatásának. 
Külön gondot kell fordítani a membrán épségére, a szelepekre és az 
olajszintre az excentrikus mechanizmusban. 
 
Nyomásszabályozó áll: fő szelepből, a különböző részek szelepeiből, 
nyomásmérő órából, nyomásszabályozóból, a keverőszelepből és a hozzá 
tartozó csövekből (4. ábra). 

 
 

4. ábra: Nyomásmérő és szabályozó egység 
 
A nyomásszabályozó egy különleges típusú állítható szelep, amely biztosítja 
a folyadék nyomását meghatározott határok között. A nyomás nagysága a 
nyomásmérő órán olvasható le.  
A korszerű permetezőgépek olyan nyomásszabályzóval vannak ellátva, 
melyek a rugó feszülésével biztosítják a különböző nyomást, attól függően, 
hogy milyen növényvédelmet végzünk. A gyomirtásnál alacsonyabb, a 
rovarirtásnál és a gombák elleni védekezésnél magasabb nyomás szükséges. 
A nyomásszabályzóból a folyadék keverése után a permetezőszárnyakba jut. 
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A keverő a tartályban helyezkedik el. Megakadályozza a növényvédőszer 
leülepedését a tartály aljára, és biztosítja a permetlé megközelítően állandó 
töménységét. A permetezőgépeken általában két típusú keverőt alkalmaznak: 
hidraulikusat és mechanikusat. Ezeken kívül létezik pneumatikus keverő is. 
A hidraulikus keverő esetében a permetlé nyomás alatt visszajut a 
szivattyúból az átvezető csövön keresztül a keverőhöz, melyen több nyílás 
van. Minél nagyobb a nyomás, annál jobb a keverés.  
A mechanikus keverő lehet lapátos vagy szárnylapátos, melyek a tartályfenék 
közelében a tartály teljes hosszában vagy szélességében forgattyús tengelyen 
helyezkednek el. A meghajtást lánc vagy szíj segítségével kapja. A lapátok 
meghajtásával erőteljes keverés jön létre. 
Az újabb permetezőknél (5. ábra) a permetlé keverése többféle módon 
történik: visszajuttatott vízzel, nagynyomású vízzel és négy injektor 
segítségével a permetezés ideje alatt. A készítménynek nem szabad 
leülepedni, így a töménység is állandó marad. 
 

 
 

5. ábra: Három kimenetelű keverő 
 
A szórófejek azok a részei a permetezőgépnek, amelyen kijut a permetlé.  
A kijuttatásánál a jó szórófejválasztás – fajta és nagyság tekintetében - az 
egyik a legfontosabb beállítási szempont. A szórófej meghatározza:  

• a kiszórt permetlé mennyiségét egységnyi területre, 
• a készítmény egyenletes kijuttatását, 
• fedettséget a lepermetezett területen, 
• az elsodródás nagyságát (a cseppek szél általi elsodródását). 

 
Az elsodródás csökkentését úgy érhetjük el, hogy olyan szórófejet 
választunk, amely a legnagyobb cseppeket adja, ugyanakkor megfelelő 
cseppborítást ad.  
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A szórószárnyakon lévő szórófejek (6. ábra) négy fő részből állnak: 
• szórófej test,  
• filter, 
• szórófej betét (a szórófej test felső részén, különböző nagyságú 

kimenőnyílással),  
• csavarok a betét rögzítésére. 

 

 

 
 

Szórófej test 
 
 
 
Szűrő 
 
 
Betét 
 
 
Csavar 

 
 6. ábra: A standard szórófejek részei 

 
A sikeres permetezés nagyban függ a szórófejek kiválasztásától, a 
folyadéksugarak átfedésétől és a szórófejek karbantartásától.  
A szórófejek meghatározzák a cseppnagyságot, a folyadéksugár formáját, 
kijutási szögét, a permetlé mennyiségét és a fedettség minőségét. Több típusú 
és fajtájú szórófej létezik különböző fémektől, ötvözetekből, kerámiából és 
műanyagból. 
Használatuk attól függ, hogy milyen készítménnyel és mit permetezünk. A 
szántóföldi és kertészeti növényvédelemben leginkább a következő szóró-
fejek használatosak:  
Standard T-szórófejek (7. ábra), igazi, keskeny ovális, legyezőalakú 
folyadéksugár hegyes végekkel.  
 

 
 

7. ábra: Standard T-szórófej 
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A porlasztáskor keletkezett nyomás 2-4 bar, a talaj jó fedettsége 3 báros 
nyomásnál teljesül.  
A kultúrnövény kikelése után használt kontakt gyomirtó szereknél 2,8 bar 
nyomás használatos, vagy annál magasabb. Az ettől magasabb nyomással 
apró cseppecskék keletkeznek, melyek még jobb fedettséget biztosítanak a 
növényeken. 
A standard, legyező alakú folyadéksugarat biztosító szórófejeknek különböző 
szögű folyadéksugarai lehetnek 600-1200-ig. A legmegszokottabbak a 1100-
1200–ig terjedőek. Mivel az ilyen szórófejek által létrehozott folyadéksugár 
hegyes szögben ér a földre, ezért a folyadéksugarak több mint 30%-kal 
fedjék egymást, hogy jó fedettséget biztosítsanak. Emiatt 30%-kal nagyobb 
felületet kell permeteznie minden szórófejnek, mint amekkora a szórófejek 
távolsága a szórószárnyon.  
Például, ha a legyező alakú folyadéksugarat biztosító szórófejek 50 cm–re 
vannak egymástól, akkor folyadéksugaraik 15 cm–en kellene, hogy fedjék 
egymást: (0,30 × 50 cm = 15 cm). Az egyenletes fedettség elérése érdekében 
a permetezőszárnyak magassága a folyadéksugár szögétől és a szórószárnyon 
lévő távolságuktól függ.  
Az 9. táblázatban a permetezőszárnyak magassága a különböző szögű 
folyadéksugár és a szórószárnyon 50–76 cm távolságra lévő szórófejek 
függvényében van bemutatva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amennyiben a szórófejek távolsága eltér ezektől a paraméterektől, abban az 
esetben a szórószárny magassága is változik. Kaphatóak megnagyobbított, 
alacsony nyomású standard szórófejek is. 
Ezek a szórófejek 1,05-4,8 bar nyomást fejtenek ki. Ezek azon gyomirtó 
szerek kijuttatására szolgálnak, melyeket vetés előtt a talajra permeteznek ki 
vagy az érzékeny felületek felszívódó gyomitó szerekkel történő kezelésére 
használnak. Alacsonyabb nyomásnál a szórófejek nagyobb cseppeket 
képeznek, melyek elsodródása kisebb.  
Az egyenes legyezőalakú folyadéksugarú T-szórófejek különböző szügű 
folyadéksugarat adhatnak. A szórószárnyakat attól függően, hogy milyen 
szélességű permetezési sávokat akarunk elérni, olyan magasságra kell 
felemelni.  

9. táblázat: A permetezőszárnyak magassága a permetezőgépen a folyadéksugár szögétől 
függően 

 
A folyadéksugár szöge                     A permetezőszárny magassága (cm) 
      
    (fok)               szórófejek távolsága 50 cm                    szórófejek távolsága 76 cm 
 
        65             53 -tól 58 - ig             81-tól 86- ig 
        73             50 -tól  56- ig             69 -tól 74- ig 
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A 10. táblázatban a permetezési sávok szélessége a permetezőszárnyak 
magasságának függvényében vannak bemutatva. Vannak standard és 
fejlesztett T szórófejek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
8. ábra: XR és DG tipus a T szórófej fejlesztett változata  

 
A 8. ábrán a T szórófej fejlesztett változata, az XR és DG típus látható. Az 
XR szórófej alacsony nyomásnál nagy cseppeket ad, magas nyomásnál pedig 
aprókat. A cseppméretet az időjárástól függően változtatjuk. A DG szórófej 
nagy cseppeket ad, ezért az elsodródás felmérésére alkalmas, és erősebb szél 
esetén is használható. 
 
Ütközéses szórófej (9. ábra) lapos, szélesszögű permetlésugarat hoz létre. 
Gyomirtó szerek, folyékony műtrágyák és gyomirtó szerek együttes 
kijuttatására használják. Ezek a szórófejek a leghatékonyabbak az elsodródás 
csökkentésére 0,75–1,75 bár nyomástartomány esetén. Keresztmetszete egész 
szélességben egyenlő, de nem annyira, mint a T szórófejeknél. 
 

 
9. ábra: Ütközéses szórófej 

 
A különböző szögű kivitelezésekhez a szórófejek távolsága a permetező-
szárnyakon és annak magassága a permetezőgépen nincs meghatározva. 
Mégis, ha a szórófejet felületi permetezésre használjuk, akkor a legjobb 
eloszlást akkor kapjuk, ha a szórófejet olyan magasságba és szögbe állítjuk, 

10. táblázat: A folyadéksugár szélessége a szórószárny magasságának függvényében 
 

A szórószárny magasságának a permetezógépen (cm) 
Sávszélesség (cm) 40 fok       80 fok       95 fok 
 A folyadéksugár szöge   A folyadéksugár szöge A folyadéksugár szöge      
 
       20      25       13       10 
       25      30       15       13 
       30      36       18       15 
       36      48       20       18 
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hogy kettős fedést vagy legalább 100%-os átfedést kapjunk. A permetezőkön 
kívül háti légporlasztásos permetezőgépeknél is alkalmazzák (atomizőrök). 
 
Cirkulációs szórófejek (10. ábra) esetében telekúpos vagy üreges kúpos 
permetlésugár jön létre, melyek különböző permetezésfajtákra vannak 
kifejlesztve. Az üreges kúpos permetlésugár a gyomirtószerek és a rovarirtók 
együttes kijuttatására használatosak. A telekúpos permetlésugár esetében a 
nagyobb méretű cseppek részaránya nagyobb, így alkalmasabbak a 
talajherbicidek kijuttatására. Ritkán használják a permetezőgépeknél, kivéve 
a gombaölő szerek kijuttatását a zöldségtermesztésben, míg a légporlasztásos 
permetezőgépeknél ezek az elfogadottak, és 8–15 sőt 20 bárig terjedő 
nyomástartományban dolgoznak.  
 

 
a) üreges kúpos 

 
b) telekúpos 

10. ábra: Cirkulációs szórófej 
 
Légbeszívásos szórófejek: a szórófejek között a legújabb fejlesztéseket 
képviselik, amelyeknél a szórófejben lévő ún. Venturi-cső levegőt szív be, és 
így érik el a hidro–pneumatikus hatást. Az eddig ismertetett szórófejekkel 
ellentétben ezek a szórófejek egységesebbek, és egyszerűbb a használatuk a 
különböző permetezőgépeknél. Mivel nagyobb nyomásnál is nagyobb 
cseppeket adnak, alkalmasak a gyomirtó szerek kijuttatására nagyobb szél-
mozgás esetén is. A nagyobb cseppek tulajdonképen „léggömbök”, amelyek 
több kis cseppet tartalmaznak.  
 

  

 

 
11. ábra: Légbeszívásos szórófejek 

 
A legjobb megoldás, ha a permetezőgépen több szórófejes szórófejtartó van, 
amely elfordításával kiválaszthatjuk a legmegfelelőbb szórófej tipust, 
amellyel szeretnénk elvégezni a permetezést (12. ábra).  
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12. ábra: Több szórófejes szórófejtartó 

 
 

A jó permetezés módja 
 
Permetezéskor a legfontosabb, hogy a permetlevet egyenletesen juttassuk ki 
a felületre. A permetezőgép beállításánál és kipróbálásánál a következőkre 
kell vigyázni:  

• a permetezőszárnyon elhelyezkedő szórófejek mind egyforma 
nyílással rendelkezzenek, és a permetlésugár minden szórófejből 
egyenlő szögben jusson a felületre; 

• ugyanazon a helyen nem lehetnek különböző szögben szóró 
szórófejek; 

• Eltömődött és sérült szórófejek nem adják a várt permetlésugarat és a 
növényvédőszer várt egyenletes terítettségét. A szórófej kimenő-
nyílása merőleges kell, hogy legyen a haladási irányra, a szóró-
szárnyak pedig párhuzamosak a permetezett felülettel.  

• hogy a szórószárnyak úgy függőlegesen, mint vízszintesen stabilan 
álljanak; 

• a szórószárnyak párhuzamosak legyenek a permetezett felülettel; 
• azt, hogy a szórószárnyak úgy függőlegesen, mint vízszintesen 

stabilan álljanak mechanikus és hidraolikus szerkezetekkel érik el. 
 
A szórószárny párhuzamosságát a permetezett felülettel háromszög-, illetve 
trapéz alakú felfüggesztéssel érik el (szintezés). A vízszintes (előre–hátra) 
történő elmozdulást a központi tengely gumi csapágya és a gumi alátétek 
sora biztosítja. 
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A PERMETEZŐGÉPEK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA 
 

Általános intézkedések 
 
Permetezés után alapossan mossuk ki a permetező berendezést mosószeres 
vízzel (1 kg mosószer 100–200 l vízre). Néhány percig keringessük a mosó-
szeres vizet a rendszerben. Távolítsuk el a szórófejeket és szűrőket, majd a 
rendszert mossuk ki kétszer tiszta vízzel.  
A permetező berendezés tisztításakor ügyelni kell arra, hogy a kifolyó víz ne 
kerüljön vissza a kútba vagy patakba. Lehet, hogy a legjobb a permetező-
rendszert kimosni még a szántóföldön. 
Több cimkén az áll, hogy a permetező berendezést legjobb lenne a 
háztartásban használatos ammóniákkal vagy varikinnal kimosni. Ne használ-
janak ammóniákot és varikint is egyszerre. Ezek úgy reagálnak, hogy 
klórgázt szabadítanak fel, amely irritálhatja a szemet, orrot, torkot és a tüdőt. 
Ammóniákos kimosáshoz 100 l vízbe 1 liter ammóniákot ajánlunk tenni. Ha 
varikint használnak, akkor 1 litert tegyenek 200 liter vízbe. Az Agri–Kleen 
néven forgalomban lévő termékkel is lehet tisztítani a permetezőgépeket. A 
rajta lévő használati utasítás szerint kell alkalmazni. 
Amennyiben a permetezéskor, mint adalékanyagot, ammónium műtrágyát 
alkalmaztak, akkor, nyugodtak lehetnek, hogy a permetezőben lévő 
maradványok mind ki vannak mosva még mielőtt varikint használtak volna. 
A fenoxi alapanyagú gyomirtószerek esetében, mint a 2,4-D alapú észter, 
ammóniák vagy faszén oldata ajánlott. Az ammóniákkal történő kimosás 
elvégzéséhez töltsék fel a tartályt egyharmadáig vagy félig vízzel, és adjanak 
hozzá ½ kg ammóniákot minden 100 liter vízhez. Keringtessék egy ideig, 
engedjenek ki valamennyit a szórófejeken keresztül, majd hagyják az oldatot 
egy éjjelre, hogy semlegesítse a gyomirtó szermaradványokat a rendszerben, 
majd permetezzék ki a szórófejeken keresztül. (Megjegyzés: az ammóniák a 
permetező aluminium részeit korrodálja.) Miután megtörtént a mosószeres 
vagy ammóniákos kimosás, öblítsék ki alaposan tiszta vízzel. Az elfolyó 
vizet az arra kijelölt helyen szabad kiengedni.  
 
 

A szivattyú karbantartása 
 

A munkakezdés előtt ellenőrizni kell a szivattyúban az olajszintet, és szükség 
szerint ki kell egészíteni.  
Ki kell cserélni 100 munkaóra után az olajat, vagy ahogy a gyártó az 
utasításban ajánlja. Minden kamrába 0,5 liter SAE 40 jelzésű motorolajat 
vagy SAE 90 jelzésű váltóolajat kell önteni. Amennyiben a szivattyúházban 
lévő olaj megfehéredik, rögtön ki kell cserélni a szivattyúház membránjait, 
kimosni és újból feltölteni olajjal, mert ez annak a jele, hogy a permetlé 
bejutott az olajba. 
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A membránokat 400 munkaóra után, vagy legalább évente ki kell cserélni.  
Szezon előtt és után a szivattyú szelepét ellenőrizni kell, hogy jól működik–e.  
A szűrőket és szórófejeket is karban kell tartani. Minden permetezés előtt 
ellenőrizni kell a szűrők és a szórófejek tisztaságát. Minden permetezés után 
a szórófejeket langyos vízben puha kefével meg kell tisztítani. Nem szabad 
használni drótot vagy bármilyen éles tárgyat. Tisztításuk szájjal történő 
átfúvással nem megengedett.  
 
 

A permetezőgép télre való előkészítése 
 
Az egész permetezőt alaposan le kell mosni erős vízsugárral. A szivattyúról 
le kell szerelni a bejövő és kimenő csöveket, szét kell szedni a szivattyút és 
ellenőrizni minden alkatrészét, át kell zsírozni minden forgó részt, és újból 
össze kell szerelni. 
A szűrőket le kell szerelni, és mindet ki kell mosni. Le kell szerelni a 
nyomásmérőt, és a hozzá tartozó csöveket is ki kell mosni. Le kell szerelni a 
szórófejeket, és ha van, a csepegésgátlókat és meg kell mosni őket. 
 
 

Lehetséges üzemzavarok működés közben és azok elhárítása 
 
1. A szivattyú nem szívja a vizet a tartályból 

• eltömődtek a szűrők vagy a szivattyú és a tartály közötti cső, 
• a tartály szűrője fordítva van bekötve, 
• a szivattyú levegőt szív be (megnézni, hogy átjárható-e a szívó-

cső). 
2. A szivattyú nem dolgozik kellő kapacitással 

• sérült vagy bedugult szelep (kicserélni a szelepet), 
• a szivattyú levegőt szív be, 
• megsérült a szivattyú membránja, 
• ki kell tisztítani a tartály szűrőjét. 

3. A nyomásmérő mutatója ugrál 
• megnézni a levegőnyomást a levegőüstben (be kell tartani a gyártó 

utasításait), 
• a szivattyú egyenetlen munkája, 
• a levegőüst membránja sérült. 

4. A nyomásmérő nem mutat nyomást 
• a nyomásmérő szűrője szennyezett (ha van), 
• a nyomásmérőt leszerelni és megtisztítani. 

5. Az olajbeöntő nyíláson olaj és víz keveréke folyik ki 
• megsérült a szivattyú membránja (kicserélni), 
• kiengedni a vizes olajat. 
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6. A keverő gyengén működik 
• a szivattyú nem ad elég folyadékot (ellenőrizni a szivattyú 

fordulatszámát és a szivattyú műszaki állapotát), 
• a keverő csöve meg van valahol törve, 
• a keverő csöve eldugult, 
• kopott a keverő. 

7. A szórófejeknél csepeg a permetlé 
• ellenőrizni, hogy a csepegésgátló működését gátolja-e valami 

szennyezettség, vagy a membránja sérült-e meg,  
• ha nincs csepegésgátló akkor ellenőrizni, hogy a szórófej 

hollanderje jól zár-e. 
8. A szórófejnek nincs szabályos szögű permetlésugara  

• ellenőrizni, hogy a szórófej vagy a benne lévő szűrő eltömődött 
vagy sérült–e és megnézni a nyomást. 

9. A szórófej nem elégségesen szór 
• ellenőrizni, hogy a szórófej vagy a benne lévő szűrő tiszta-e. 

10. A szórófej túl erősen fúj 
• Stopperóra és mérőhenger segítségével leellenőrizni a szórófejből 

kijutó permetlé mennyiséget (a katalógusadatban előírttól 15% 
eltérés a megengedett). 

 
 

Folyadékáram beállítás (kalibrálás) 
 
A folyadékáram beállítás az a művelet, melynek során megmérjük és 
beállítjuk a kívánt permetlé mennyiséget, amelyet a permetezendő területen 
az adott permetezőgéppel szeretnénk alkalmazni. A helyes folyadékáram 
beállítás alapvető, de gyakran elhanyagolt feladat. Alapvető dolog, hogy 
pontos mennyiségű folyadékot és növényvédőszert használjunk. A szüksé-
gesnél kevesebb növényvédőszer használata feleslegesen kidobott időt, pénzt 
és a termény megsemmisülését eredményezheti. 
A szükségesnél nagyobb mennyiségű növényvédőszer károkat okozhat a 
kezelt növényeken, állatokon vagy a kezelt területen; nem várt szer-
maradványokat; az emberek, háziállatok vagy vadállatok mérgezését, melyek 
látogatják a permetezett területet, azon kívül bírósági pereket és büntetéseket 
eredményezhet. 
Mielőtt kezdetét venné a berendezés beállítása, figyelmesen ellenőrizni kell, 
hogy minden alkatrész elfogadható állapotú és tiszta legyen.   
 
A növényvédelemre szolgáló gépek kis eltéréssel különbözhetnek egymástól, 
de a dolgozó, aki ismeri a kalibráció alapvető szabályait, bármelyiknél 
alkalmazhatja. Figyelmessen tanulmányozza át a gyártó utasítását, melyben 
pontosan le van írva, hogyan kell beállítani a berendezést.  
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Az utasítás gyakran tartalmaz javaslatot a haladási sebességgel kapcsolatban, 
a szivattyú leghatékonyabb nyomástartományáról, más hasznos beállításokról 
és az ajánlott szórófejekről. 
 
 

A permetező beállítása 
 
Ez a rész a permetezők olyan beállítására vonatkozik, amikor teljes felületi 
kezelést vagy sávos kezelést akarunk kivitelezni. Mind a két esetben ugyan 
úgy kezdjük a beállítást. Három paraméter hat ki az egységnyi felületre 
kijuttatott permetlé mennyiségre (m2 vagy ha): a szórófej teljesítménye, 
haladási sebesség és a rendelkezésre álló permetsugár szög. 
Tudva, hogy mind a három paraméter kihat a permetezés eredményére, 
elengedhetetlen, hogy szabályosan állítsuk be és szabályosan is dolgozzunk 
vele.  
 
 

A szórófejek teljesítménye 
 
A 13. ábrán látszik, hogy 1 perc alatt mennyi a szórófej kapacitása bizonyos 
nyomás mellett. Az összegyűjtött folyadékmennyiséget a mérőedény skáláján 
olvassuk le.  
 

 
 

13. ábra: A szórófejen átáramló folyadék mennyiségének beállítása 
 

A szórófejen átáramló folyadék mennyisége attól függ, mekkora a nyomás és 
a szórófej kimenőnyílása. Ha a betétet kicseréljük nagyobb kimenő nyílásúra, 
vagy ha növeljük a nyomást növekedik a szórófejen átáramló folyadék is. A 
szórófejen átáramló folyadék mennyisége a nyomás négyzetgyök arányában 
változik. 

2

1

2

1

p
p

q
q

====     q-mennyiség = (l/perc), p-nyomás = (bar) 

Kétszeres nyomással nem kapunk kétszeres kapacitást. Ahhoz, hogy a 
kapacitás megkétszereződjön a nyomást négyszeresére kell emelni. Például, 
hogy a szórófejen átáramló folyadék 1,4 bár nyomás mellett percenként 0,9 
literről percenként 1,8 literre, vagyis kétszeresére nőjjön el kell érnünk az 5,6 
bár nyomást.  
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Behelyettesítve a fenti egyenletet a következőket kapjuk:  
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Be lett bizonyítva az állítás, hogy a kapacitás megkétszerezéséhez a nyomást 
négyszeresére kell emelni (1.8 x 4 = 5.6 bar). 
Az a szabály, hogy a szükséges kapacitás növelhető nagyobb kimenőnyílású 
szórófejjel, de nem a nyomás erőteljes növelésével. Magas nyomásnál 
csökken a cseppek mérete, amelyek hajlamosabbak az elsodródásra, amivel 
ellenőrizhetetlenné válhat a permetezés.  
A nyomás változtatásával nem érhetők el nagy változások a folyadék 
mennyiségében, de különösen a már sokat használt permetezőknél 
használható a kisebb hibák korrigálására. Hogy a permetezés egyenletes 
legyen, és az elsodródás veszélye csökkenjen, a nyomást mindig az ajánlott 
tartományban kell tartani a szórófej tipusától függően.   
 
 

Haladási sebesség 
 
Az egységnyi felületre kijuttatott permetlé mennyisége fordítva arányos a 
haladási sebességgel. Ha a haladási sebességet megduplázzuk, akkor a 
permetezőgép lecsökkenti a hektáronkénti (10.000 m2), kijuttatott permetlé 
mennyiséget pont a felére. Például, ha a permetezővel 4,8 km/h haladási 
sebességgel 300 l permetlevet juttatunk ki hektáronként, akkor 9,6 km/h 
sebességnél 150 litert juttatnánk ki, ugyan olyan nyomás, kapacitás és 
munkaszélesség mellett.   
 
 

A szórófejek szórásszélessége 
 
A szórófejek valós szórásszélessége is kihat a permetlé egységnyi felületre 
kijuttatott mennyiségére. Ha megduplázzuk a szórófejek valós szórás-
szélességét felére csökken a hektáronkénti vízmennyiség.  
Például, ha T szórófejekkel, amelyek 50 cm-es távolságra vannak a szóró-
kereten 250 l permetlevet tudunk kijuttatni, megváltoztatva a szórófejeket 
felületütközéses szórófejekre, melyek a növények lemosásos permetezésére 
alkalmasak, ugyanannyi folyadék áramlik át rajtuk, de a szórófejek 100 cm 
távolságra vannak, akkor a kijuttatott permetlé mennyiség lecsökken 250 
literről 125 literre hektáronként.  
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A permetezés valós szélessége egyenlő a szórószárny szélességével függet-
lenül attól, mennyire fedik át egymást a szórófejek. 
A sávos permetezésnél a permetezés szélessége függ a permetezőszárny 
magasságától és a szórófejek szórásszögétől.  
 
 

Kalibrálás előtti ellenőrzés 
 
A permetező beállításának alapvető célja, hogy a célterületre a várt 
mennyiségű növényvédőszer jusson. Azoknál a permetezőknél, melyeknek a 
talajjal párhuzamos a permetezőszárnyuk először meg kell állapítani, hogy a 
permetező teljes szélességében egységes-e a permetlé kijuttatása. Ez úgy 
állapítható meg, hogy meghatározzák minden szórófej kapacitását. Miután 
megállapítják, hogy a permetező tiszta, a megfelelő betéteket berakják a 
szórófejekbe, valamennyire feltöltik a tartályt tiszta vízzel és működtetik a 
permetezőgépet olyan nyomás mellett, amilyen elő van írva annak a 
permetező gép típusnak.  
Egyenletes fedettség eléréséhez figyelembe kell venni a permetsugár szögét, 
a szórófejek távolságát és magasságát. A szórófejek magasságát be kell 
állítani, hogy egyenletes fedettséget biztosítsanak különböző körülmények 
között, és a szórófejek különböző távolsága mellett. Ugyanazon a 
szórószárnyon ne használjunk különböző szögű szórófejeket, ha felületi 
permetezést végzünk (az egész terület permetezése). 
Kopott, részben eltömődött szórófejek nem adnak egyenletes fedettséget (14. 
ábra). 
 

 
Új szórófej 

 
Elhasználódott szórófej 

 
Sérült szórófej 

 
14. ábra: Permetlésugár új, elhasználódott és sérült szórófej esetében 

 
A permetezőszárnyakat állandóan szintezni kell annak érdekében, hogy 
biztosítva legyen az egyenletes fedettség. Ha szórószárnyak egyik vége 
alacsonyabban áll a permetezés ideje alatt, akkor nem lesz egyenletes a 
permetléfedettség és megtörténhet, hogy lesznek részek, melyeket nem ér a 
permetlé. 
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Praktikus módja a permetezőszárny magasságának meghatározásának, hogy 
meleg felületet permeteznek, mint például az út és figyelik, hogy hol, milyen 
gyorsan szárad fel. Úgy kell beállítani a magasságot, hogy ne kelljen 
feleslegesen permetezni.   
Azt, hogy mennyire egyenletes a permetezőszárny teljes szélességében a 
kijuttatott permetlé mennyisége és az optimális magasság határozza meg. 
Szkeneres mérővel vagy kollektorral mérik, amelyen hullámlemez van.  
Ha biztosítottuk a teljes szórószárny szélességben az egyenletes szórást, a 
beállítást be lehet fejezni. Az ismertetett módszerrel rövid idő alatt be lehet 
állítani a szórást, függetlenül attól, hogy a teljes felületet kezeljük, vagy csak 
a sorokat.  
 
 

Permetezők beállítása teljes felületpermetezésnél 
 
A munka elkezdése előtt a permetezőtt be kell állítani, hogy a várt 
mennyiségű permetlevet (egységnyi mennyiség l/ha) és növényvédőszert 
(dózis vagy adag l/ha vagy kg/ha) juttassa ki az adott területre és azt 
egyenletessen ossza szét a növényeken, amelyeket szeretnénk megvédeni.  
A permetező beállításhoz, vagyis ahhoz, hogy egységnyi felületre az 
előrelátott permetlé mennyiséget juttassa ki, a gyakorlatban két eljárást 
alkalmaznak:  

• Volumetrikus módszer, amely gyors és egyszerű metódus, olyan 
permetezőgépeknél alkalmazzák, amelyeknél nem változtatják 
sűrűn a kijuttatott permetlé mennyiségét a megadott területre.  

• Mennyiségi módszer, amely pontosabb és a beállítás során 
ellenőrzésre kerül a szórófejek állapota is, így azok szükség 
szerint kicserélhetőek vagy beállíthatóak, ha eltérő eredményeket 
mutatnak az előírttól. 

 
 

Volumetrikus módszer  
 

1. A permetező tartályát a beöntő nyílás szintjéig töltjük tiszta vízzel, hogy 
majd lemérhető legyen az elfogyasztott vízmennyiség. Ha a tartályon lévő 
mérce pontos, akkor azt is használhatjuk mérceként. 

2. A gyártó utasítását figyelembe véve a megfelelő egységnyi felületre 
kijuttatott vízmennyiséghez kiválasztjuk a haladási sebességet és a 
szükséges nyomást. Ehhez használhatók az eddigi tapasztalatok is, hogy 
milyen paramétereket használtunk permetezéskor. Meg kell jegyezni a 
gázkar pontos állását és a nyomásmérőn leolvasható értéket.    

3. Kimérünk 100 métert, lehet többet is és a permetezőt működtetjük a 
kijelőlt távolságon a már megállapított sebesség és nyomás mellett.  

4. A kezelt felület (m2) ezzel az eljárással a következő: 
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5. Például: 100 m x munkaszélesség (B) m. 
6. Ha a permetezőszárny szélessége B = 10 m a kezelt felület S = 100 x 10 = 

1000 m2. 
7. Az elhasznált vízmennyiséget úgy kapjuk meg, hogy a megmaradt 

vízmennyiséget a tartályban feltöltjük a kezdeti szintig és így megkapjuk 
az 100 m2-re elhasznált vízmennyiséget. Például: 29 liter vizet 
használtunk el.  

8. Az elért egységnyi területre kijuttatott vízmennyiség (permetezési norma) 
ezek szerint:   

 

)l/ha(  
m (S)felület kezelt 

liter    (Qu) ség vízmennyielhasznált   m 000 10
 (N) Norma 2

2 ⋅=  

  

 l/ha  290  
 000 1
29  000 10

 (N) Norma ====
⋅⋅⋅⋅====   

 
Ha a kapott vízmennyiség eltér a várttól, akkor csökkenteni vagy növelni kell 
a haladási sebességet. A másik megoldás pedig nagyobb vagy kisebb kapa-
citású szórófejek alkalmazása. Az így kapott vízmennyiségbe kivitelezéskor 
bele kell keverni a megfelelő adag növényvédőszert.   
 
Ha nem a várt permetezési normát kaptuk, akkor megismételjük a műveletet, 
amikor is változtatjuk a haladási sebességet vagy kis mértékben a nyomást. A 
300 l/ha ajánlott permetezési norma eléréséhez kicsit csökkentsük a 
sebességet vagy növeljük a nyomást, ami többször jobbnak bizonyul. A 
permetező beállítása legalább 3 ismétlésben zajlik le. 
 
1. A növényvédő szer mennyisége (Qp), amit a tartályba adagolunk, függ: a 

tartály űrtartalmától (V), a dózistól (D)l/ha vagy a permetezési normától 
(N) l/ha.   

 

l/ha (N) norma ipermetezés

l/ha (D) dózis  l (V) aűrtartalma tartály a
 l)(Q mennyisége pesticid a  p

⋅=  

 
Példa: V = 400 l – es űrtartalmú tartályhoz  

 liter 4
300

3  400
 mennyiségszer  Növényvédő =⋅=  
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2. a permetlé töménysége (C) %, függ az adagtól (dózis) (D) és a 

szórásmennyiségtől (N). A mi esetünkben : 

 (%) 1  
300

3  100
  

(N) norma ipermetezés

(D) dózis  100
 (C) e töménységpermetléA =⋅=⋅=   

 
 

Mennyiségi módszer 
 

1. A permetező tartályát félig megtöltjük tiszta vízzel. A permetezendő 
parcellán vagy hasonló felületen kimérünk és megjelölünk 100 métert. A 
permetezővel lepermetezzük ezt a felületet olyan sebességgel, melynél a 
tengelykapcsoló fordulatszáma 540 min-1 és a motor megszokott 
fordulatszáma – a gázkar megszokott állásánál van. 

 

 
 

15. ábra: A haladási sebesség mérése 
 
A permetezőgépet a célvonal előtt 7 – 10 méterre már üzembe kell helyezni 
(15. ábra) és a kijelölt hossz után még 7–10 méteren működtetni kell.  
Példa: a 100 métert 72 másodperc alatt tette meg.  
  

 km/h 5  3.6  m/mp 1.4  
mp 72

m 100
   (v) sebesség Haladási =⋅==  

 
A haladási sebesség általában 4–12 km/ óra  
1. a permetezést befolyásoló tényezők: 

• permetezési norma (N) l/ha 
• a szórófej tipusa 
• permetezési szélesség (B) m 

Példa: 
• permetezési norma N = 400 l/ha 
• a szórófej tipusa Stnadard T-11004, színes ISO szabvány szerinti 

kódolású. Permetezési szélesség B = 10 m (20 szórófej 50 cm-es 
távolságra). 
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A mért sebesség (v), elfogadott paraméterek, a permetezési norma (N) és a 
permetezési szélesség (B), alapján kiszámítjuk a permetező teljesítményét 
(qu) l/perc a következő összefüggés segítségével: 
 

)/( 
600

km/h (v) sebesség  m (B) sségmunkaszéle  l/ha (N) norma perm.
)(q énye teljesítmpermetezőA p percl

⋅⋅=

Az előző adatok alapján: 
  

 percenkéntliter  3,33
600

5  10  400
 

600

vBN
 qp =⋅⋅=⋅⋅=  

 
Mivel 20 szórófejjel rendelkezünk, egy szórófejre jutó lémennyiség a 
következő: 
 

   kivetítve szórófejreegy liter  1,66  
20

l/perc 33,3

(z)   száma szórófejek

)(q  énye teljesítmgépapermetező
q u

r ===

 
Tehát, minden szórófej percenként 1,66 liter permetlevet szór ki. 
 
1. Most a permetezőgépet ugyan olyan feltételek mellet - motor 

fordulatszáma, tengelykapcsoló fordulatszáma, a gázkar állása és 
nyomás-, mint a távolság mérésekor, de helyben működtetjük. 
Mérőhenger (mérőedény) és stopperóra segítségével megmérjük egy 
szórófej folyadékáramát. 

  
Példa: q1 = 1.58 l/percet mértünk p1 = 3 bár nyomás mellett. Hogy elérjük az 
igényelt q2 = 1.66 l/percenkénti permetezési normát, meg kell növelni a 
nyomást, amit a következő összefüggés segítségével számolhatjuk ki:  

 12
1

2
2

2 bar  )(p nyomás üzemi régi  
)(q kapacitás amfolyadékár régi

)(q kapacitás amfolyadékár új
  )(p min ⋅=yomásÚjüze

  
Példa:  q2 = 1.66 l/perc, p1 = 3 bar, q1 = 1.58 l/perc 

 

bar 31.3
58.1

366.1
)(p nyomás üzemi új

2

2

2 =⋅=  

Az új 3,31 bár mértékű üzemi nyomás mellett az új szórófej folyadékárama 
1,66l/perc-re változik. Ha nagyobb változtatásokat kell végrehajtani a 
folyadékáram mennyiségénél, akkor az a szabály, hogy az ismert okok miatt 
a nyomást nem változtatjuk, hanem a szórfejeket cseréljük nagyobb 
teljesítményűekre, és azokat majd az ajánlott üzemi nyomás mellett 
alkalmazzuk.    
A permetezőszárnyon elhelyezkedő valamennyi szórófej leellenőrzéséhez 
meg kell mérnünk egyenként minden szórófej folyadékáramát külön–külön. 
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Azokat a szórófejeket, amelyek mért folyadékárama ±10 %-kal eltér az 
előírttól ki kell újakra cserélni.    
 

1.671.85 1.841.86 1.661.84

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.831.85 1.671.67 1.831.831.75 1.671.84

1 2 4 5 16 17 18 19 203

1.68 1.351.70 1.501.85  
 

16. ábra  A szórófejek folyadékáramának ellenőrzése a szórószárnyon 
 
A 16. ábrán látható, hogy a 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15 és 19-es sorszámú 
szórófejeket ki kell cserélni újakra, mert a folyadékáramuk a megengedett 
eltéréstől nagyobb vagy kisebb, a 18-as és 20-as szórófejet pedig ki kell 
tisztítani.  
 
 

A permetezőgépek beállítása sávos permetezésre 
 
A gyomirtó szerek sávos permetezése a sorok felett (17. ábra) az utóbbi 
években mind népszerűbb.  
 

 
 

17. ábra: Teljes felületű és sávos permetezés 
 
Sávos permetezés esetén, hasonlóan a teljes felületű permetezéshez, a 
permetező jó beállítása kulcsfontosságú. 
Ha sávonként egy szórófejet használunk, a permetezőgép szórásteljesít-
ményének beállitása ugyanolyan módon történik, mint a teljes terület-
permetezésnél leírtaknál.   
 
Vannak olyan permetezőgépek, amelyeknél több szórófej permetezi ugyanazt 
a sort; ebben az esetben az egy sort permetező szórófejek összteljesítménye 
alapján határozzuk meg a szórásmennyiséget. A beállítás eredményeként azt 
a lémennyiséget kapjuk meg, amelyet egy sávra kell kipermetezni. 
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Az egy sávra kipermetezett lémennyiséget a következő összefüggés alapján 
számolhatjuk ki: 
 

)/(  
600

km/h (v) sebesség haladási m (B) égsávszéless  l/ha (N) norma Perm.
 )(q Mennyiség t percl

⋅⋅=

 
Példa: ha a permetezési norma N = 100 l/ha, haladási sebesség v = 6 km/h és 
a sávszélesség b = 20 cm:  
 

 )/(  2,0
60

62,0100

600

 v B  N
 qt percl=⋅⋅=⋅⋅=  

 
A kapott érték alapján választunk megfelelő szórófejet -E jelzésűt, mely a 
sávos permetezésre alkalmazott.  
Mivel csak a terület egyes részeit permetezzük, a permetező a parcella 
jelentős részén tele tartállyal halad át, ellentétben azzal az esettel, amikor a 
teljes felületet permetezi. Hogy hány árat vagy hektárt lehet egy tartály 
permetlével lepermetezni oly módon számítható ki, hogy a permetező-
tartályban lévő permetlé mennyiségét elosztjuk a szórásteljesítménnyel, és 
beszorozzuk a sorszélesség és sávszélesség arányával. Ezt az arányt úgy 
számítjuk ki, hogy a kezelt sor szélességét elosztjuk a permetezett sáv 
szélességével. Például, ha a 76 cm-es sortávolságban 38 cm-es sávot 
permetezünk, akkor 76 osztva 38-cal az 2. 
 
A gyomirtószerek sávos permetezésnél nagyon fontos arra figyelni, hogy a 
permetezőgép jól legyen beállítva. Sok permetező, mellyel kelés előtti sávos 
permetezést végeznek, olyan felszereléssel van ellátva, mely segítségével két 
vagy három szórófejet használnak soronként. Ha a szórófejek nem jól vannak 
felszerelve, nem végeznek egyenletes szórást, akkor az állomány jelentősen 
sérülhet, vagy a gyomirtó hatás maradhat el.   
 
A szórófejeket be lehet állítani a növényállomány vagy a gyomok relatív 
magasságára. Abban az esetben, ha a kultúrnövény jelentősen magasabb a 
gyomoknál, két szórófejjel vagy a sor mindkét oldalán elhelyezkedő szóró-
fejekkel megfelelőbb a permetezés, mint három szórófejjel. Amennyiben a 
permetezőgépre kiegészítő felszereléseket szerelnek, figyelembe kell venni a 
gyártó utasításait.  
 
A permetezőgép beállítását permetező szezononként néhányszor meg kell 
ismételni, vagy olyan esetekben, amikor szerváltás történt. Új szórófejek 
használata esetén is szükséges a permetező beállítása, mert az új szórófejek 
használatuk első óráiban kopnak leginkább, mivel ekkor növelik leggyor-
sabban az áteresztő képességüket. 
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A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK KIJUTTATÁSA GYÜMÖLCSÖSBEN ÉS 
SZŐLŐBEN 

 
A növényvédő szerek kijuttatására a gyümölcsösben és szőlészetben szállító-
levegős permetezőgépeket alkalmaznak. A gyümölcsösök és szőlők védel-
mére leginkább háti-, traktoros felfüggesztett vagy vontatott légporlasztásos 
permetezőgépet használnak.  
Míg a síkpermetező gépeknél a permetlésugár kinyomott sugár, addig a 
szállítólevegős permetezőknél szállított. A szállított permetlésugár nagy 
mennyiségű légáram segítségével jön létre, melyet a szállítólevegős perme-
tezőgép ventilátora szolgáltat.   
A szállított permetlésugár egyben a szállítólevegős permetezőgépek előnye a 
finomabb cseppképzés, nagyobb hatótávolság, a célfelület fedettsége 
kevesebb permetlémennyiséggel is kielégítő, a levegő lombmozgató hatása 
következtében a levelek színe és fonákoldali fedettsége nő és jó a lomb közé 
való bejutás is.  
Hátrányuk: a légáramtól a szállítólevegős permetezőgépek közvetlen közelé-
ben lévő növényi részek sérülhetnek, és az elsodródás miatt nagyobb a 
veszteség. 
A szállítólevegős permetezőgépeknél a légáram 50-150 mikron nagyságú 
cseppeket képez. Mivel apró cseppekkel történik a permetezés, ezért az 
elhasznált vízmennyiség a síkpermetezőkhöz viszonyítva háromszor – ötször 
kevesebb is lehet. A szállítólevegős permetezőgépek tehát a síkpermetező 
gépektől abban különböznek, ha van rajtuk ventilátor és légterelő. A többi 
részei megegyeznek. A jó permetezőgépnek és a szállítólevegős permetező-
gépeknek is kell, hogy tartozéka legyen az öblítő- és keverőtartály, valamint 
kézmosó víztartály. 
A ventilátorok, amiben a szállítólevegős permetezőgépek különböznek a 
síkpermetező gépektől lehetnek radiálisak vagy axiálisak.  
A radiális ventilátorok (18. ábra) a levegőt a tengelyük irányából szívják be 
és radiálisan dobják ki. Ezeknek a vetilátorok kisebb tömegű levegőt 
szállítanak nagyobb sebességgel. A rögtöni jó porlasztás miatt alacsonyabb 
nyomású, rotációs és centrifugális szivattyúk és nagy kimenőnyílású 
ütközéses szórófejek is alkalmazhatóak. 
 

 
a) radiális 

 
b) axiális 

18. ábra: Radiális és axiális ventilátor 
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Az axiális ventilátor (18. ábra) a levegőt tengely iránt szívja be és dobja is ki. 
Nagyobb tömegű levegőt szállít, amely lassabban gyorsul fel és kissebb 
nyomású. 
Emiatt az axiálventilátoros szállítólevegős permetezőgépeknél magas 
nyomású szivattyúkat kell alkalmazni, mint amilyenek a dugattyús és a 
dugattyús–membrán szivattyúk és pörgő betétes szórófejeket, amelyek 
porlasztják a permetlevet és tele- vagy üreges szóráskúpot adnak. 
Ez a típusú szivattyú és ezek a szórófejek már kezdetben jó porlasztást 
adnak, és a nagy tömegű levegő nagyobb távolságra képes a cseppeket 
eljuttatni. A felsorolt tulajdonságok alapján előnyösebbek az axiális 
ventilátorral ellátott szállítólevegős permetezőgépek és ezért a gyakorlatban 
elterjedtebbek.  
 
A klasszikus, axiális ventilátorral ellátott szállítólevegős permetezőgépek 
(19. ábra) a ventilátorból kiáramló levegő előtti szóróíven elhelyezett 
szórófejekből lepkeszárny alakú folyadéksugár keletkezik. Több kutató 
szerint az ilyen szállítólevegős permetezőgépeknél a permetlé 40%-a eljut a 
növényekre, a 60%-a elsodródik, mint veszteség. Emiatt a permetezési norma 
a gyümölcsösöknél 1.000–1.500 l/ha, míg a szőlőkben 700–1.000 l/ha. 
A szórásveszteség csökkentése érdekében modern szállítólevegős permetező-
gépeket kell alkalmazni, melyek alkalmazkodnak a szőlők és gyümölcsfák 
magasságához.   
 

  

a) klasszikus  b) irányított légáramú 
19. ábra: Axiális ventilátorú szállítólevegős permetezőgépek  

 
A klasszikus szállítólevegős permetezőgépeknél az axiál ventilátor a 
permetezőgép hátulsó részéből szívja a levegőt és oldalirányba dobja ki a 
sorra 90º-os szögben, emiatt az elsodródás elérheti, de meg is haladhatja a 
60%-ot, kevésbé jut át a légáram a növényeken, kisebb a fedettség és közben 
recirkuláció jön létre, ugyanis egy részét visszaszívja a ventilátor, amivel 
növekszik a vesztesség. 
A peszticiddel szennyezett levegő egy része előre jut a kezelőhöz, akinél, ha 
a traktor légterében nincs elszívórendszer, látens mérgezés jöhet létre.   
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Az újabb axiál ventilátoros szállítólevegős permetezőgépeknél (19. ábra) a 
levegőt elölről szívja be és hátra jut 45º-60º-os szögben a levegő-terelőkön 
keresztül. A levegőterelők követik a növények magasságát, kontúrpermete-
zést végeznek, ami által csökken az elsodródás.    
A klasszikus szállítólevegős permetezőgépekkel összehasonlítva nagyobb a 
bejutás a lombozatba és jobb a fedettség. Mivel a levegőáramot elölről szívja, 
így a szennyezett levegő nem jut a vezetőhöz. Az újabb szállítólevegős 
permetezőgépeknél lehetőség van a permetezési norma csökkentésére, így az 
egységnyi területre eső növényvédőszer fogyasztás is csökken. A 
permetezési norma gyümölcsösökben 500-750 l/ha, szőlőben 150-300 l/ha. 
 
A legmodernebb axiális ventilátoros szállítólevegős permetezőgépek a 
recirkulációs szállítólevegős permetezőgépek. Használatukkal az üzemi 
lémennyiség vesztessége 5%-ra csökken. Az ilyen szállítólevegős permetező-
gépek még ujdonságnak számítanak és elterjedésük várható. 
 
 

A szállítólevegős permetezőgépek beállítása  
 
A szállítólevegős permetezőgépek permetlé kijuttatására szolgáló berende-
zéseitől függően lehetnek:   

• axiál ventilátorosak teljes szóróívvel, vagy terelőszerkeze-
tesek, 

• radiális ventilatorosak fél szóróívvel vagy terelőcsöves külön 
csövekkel. 

 
A klasszikus szállítólevegős permetezőgépek axiális ventilátorral 
A beállítás módja a következő: 
1. A koronaforma alapján meghatározzuk a levegőáram irányát (20. ábra), 

és elkészítjük a permetlé mennyisége megoszlásának tervezetét a korona 
különböző részein. A koronaforma szerint elzárjuk a legalsó 1-es és a 
legfelső 8–as szórófejet a szóróíven. A korona felső részét a 6-os és 7-es 
szórófejjel, a permetezési norma 30%-ával, a középső részt, ahol a 
legnagyobb a permetlé mennyiség, a 4-es és 5-ös szórófejjel a 
permetezési norma 50%-ával és az alsó részt a 2-es és a 3-as szórófejjel, 
a permetezési norma 20%-ával permetezzük. 

2. Meghatározzuk a haladási sebességet, ugyan úgy, ahogy a szántóföldi 
permetezőnél tettük, 100 méteren.  
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20. ábra: Klasszikus szállítólevegős permetezőgép, a szórófejek térállásának 

tervezete  
 
Az ismert adatok alapján: permetezési norma (N) l/ha, ültetési távolság (B)m 
és haladási sebesség (v) km/h, határozzuk meg a berendezés szórás-
mennyiségét (qu) l/perc a következő összefüggés segítségével:  
 

 
600

km/h  (v) sebesség  l/ha (N) norma perm.  m (B)  távolságültetési
 lit/perc )(q yiségSzórásmenn u

⋅⋅=

  
Példa: Ha az ültetési távolság B = 5 m, haladási sebesség v = 4 km/h a 
permetezési norma N = 600 l/ha, a szükséges szórásmennyiség: 
 

lit/perc 20  
600

4  600  5
 (lit/perc) q =⋅⋅=  

 
 Mind a két oldalon 6 szórófej működik a korona alakja miatt. 
 
 2-es és 3 -as 20 %  =   4 lit/perc  (vagy q = 1 l/perc szórófejenként) 
 4-es és 5-ös 50 %  = 10 lit/perc  (vagy q = 2.5 l/ perc szórófejenként ) 
 6-os és 7-es 30 %  =   6 lit/perc  (vagy q = 1.5 l/ perc szórófejenként ) 
 
A táblázat szerinti 6 bar üzemi nyomás mellett: 
2-es és 3-as szórófej   1.07 l/perc ad; kettő van belőlük 2x2 ami   4.28 l/perc 
4-es és 5-ös szórófej   2.68 l/perc ad; kettő van belőlük 2x2 ami 10.27 l/perc 
6-os és 7-es szórófej   1.51 l/perc ad; kettő van belőlük 2x2 ami   6.08 l/perc 
_______________________________________________ 
                                                          Összesen:   21.08 l/perc 
 
A mi szükségletünk 20 l/perc, ezért csökkenteni kell a nyomást : 
 

bar 5.4 bar  6  
l/perc  21.08

l/perc  20.00
2

=⋅
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a) Szállítólevegős permetezőgép radiális ventilátorral 
1. A koronaforma alapján elkészítjük a permetezés tervét (21. ábra), úgy, 

hogy mind a két oldalon minden szórófej működik 1-5–ig 20%-os 
permetezési normával.  

 
21. ábra: Szállítólevegős permetezőgép radiális ventilátorral és irányított 

szórócsövekkel 
 

2. Meghatározzuk a haladási sebességet, ugyanúgy, ahogy a szántóföldi 
permetezőnél tettük, 100 méteren.  

3. Az ismert adatok alapján: permetezési norma (N) l/ha, ültetési 
távolság (B) m és meghatározott sebesség (v) km/h, meghatározzuk a 
szállítólevegős permetező szórásmennyiségét (qo) l/perc a következő 
egyenlet segítségével:  

 

 
600

km/h  (v) seb. halad.  l/ha (N) perm.norma  m (B) ült.táv.
 lit/perc )(q yiségszórásmenn o

⋅⋅=

 
Példa: Ha az ültetési távolság B = 5 m, haladási sebesség v = 4 km/h és a 
permetezési norma N = 600 l/ha, a szükséges szórásmennyiség: 
 

lit/perc 20  
600

4  600  5
 (lit/perc) q =⋅⋅=  

 

2.   lit/perc 2  
szórófej 10

lit/perc 20 =  

Minden szórófej 20%-ot képvisel = 2 l/min. 
 
A táblázat alapján a szórófejek p = 6 bar mellett qu = 1.94 l/perc adnak, 
nekünk szükséges 2 l/perc, tehát a nyomást emelni kell : 
 

bar 6.4 bar  6  
l/perc  1.94

l/perc  2.00
 p

2

=⋅







=  
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A szállítólevegős permetezőgépek karbantartása 
 
A karbantartásuk megegyezik a permetezőgépekével, azzal, hogy a ventilátor 
és a levegő vezetékek műszaki állapotára kellő figyelmet kell fordítani. 2-3 
évente balanszírozni kell a ventilátorokat. 
 

A permetezőgépek és a szállítólevegős permetezőgépek ellenőrző 
átvizsgálása 

 
Megjegyzés: a permetezőgépek és a szállítólevegős permetezőgépek 
felülvizsgálata kötelező, melyet az új Növényvédelemről szóló törvény is 
előír az 51. szakaszában (ellenőrző átvizsgálás).  
E törvény értelmében az ellenőrző átvizsgálás magába foglalja a forgalomban 
lévő berendezések és azok részei állapotának műszaki ellenőrzését és azok 
működését, a kezelő, a kezelt terület és az élő környezet veszélyeztetettségét 
használatuk esetén.   
A permetezőgépek és a szállítólevegős permetezőgépek felülvizsgálatát 
érdemben az üzemeltető nem tudja elvégezni, de az illetékes Minisztériumok 
szakemberei vagy a Minisztérium által felhatalmazott jogi személyek két–
három évenként elvégzik. A sikeres felülvizsgálat után az üzemeltető 
jegyzőkönyvet kap az elvégzett ellenőrzésről, igazolás, a gépre pedig 
öntapadós cimkét, ami igazolja az elvégzett felülvizsgálatot. 
 
 

A felülvizsgálat tárgyai és az ellenőrzésre használt berendezések 
 
A műszaki ellenőrzés többfajta ellenőrzést és mérést foglal magába, de a 
legfontosabb:   

• a szivattyúk működésének ellenőrzése, 
• a nyomásmérő működésének ellenőrzése, 
• a szórófejek működésének ellenőrzése. 

A felsoroltakon kívül ellenőrzik még a keverők, nyomásszabályozó szelepek, 
csövek és a tartály állapotát. A szivattyú és a keverő teljesítményének 
mérésére a 22. ábrán látható átfolyásmérőt alkalmazzák  

 

  
22. ábra: A szivattyú teljesítményét mérő átfolyásmérő 
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Azok a szivattyúk, amelyek teljesítményük miatt nem felelnek meg a 
permetezőgép követelményeinek és azokat, amelyek folyadékszállítása 10%-
kal kevesebb vagy több a névleges folyadékszállítástól javításra küldik, vagy 
kicserélik. Az a keverő, amelyik állandóan visszajuttatja a tartály névleges 
űrtartalmának 5–10%-át megfelelőnek minősül.  
A szórófejek minőségének ellenőrzése alatt a szórófejek folyadékáram 
vizsgálatát és a szórófejek keresztirányú szórás egyenlőtlenség vizsgálatát (a 
növényvédőszer eloszlást a célterületen) értjük. A szórófejek tömegáramát a 
23. ábrán lévő szórófej folyadékáram mérővel mérik, amely minden típusú 
szórófejhez alkalmas.   

 
23. ábra: Szórófej folyadékáram mérő 

 
A keresztirányú szórás egyenlőtlenség felülvizsgálata talán a legfontosabb 
szegmense az ellenőrzésnek, mert tulajdonképen ez mutatja meg, hogy a 
növényvédőszer egyenlően van–e kijuttatva a célfelületre. A keresztirányú 
szórás egyenlőtlenség kivizsgálására a 24. ábrán látható sprey szkennert 
használják. 

 
24. ábra: Sprey szkenner a keresztirányú szórás egyenlőtlenség mérésére 

 
Azok a szórófejek, amelyek tömegárama 15%-nál nagyobb a névlegesnél, 
hibásnak tekinthető és ki kell cserélni. Azok a szórófejek is, amelyeknek 
keresztirányú szórásegyenlőtlenség variációs koeffiecense (CV) nagyobb 
10%-nál kicserélésre kerülnek.  
A nyomásmérő vizsgálata előtt, melyet a 25. ábrán látható nyomásmérő óra 
hitelesítő készülék segítségével végeznek, megállapításra kerül a nyomás-
mérő számlapjának leolvashatósága és átmérője, mely legalább 63 mm kell, 
hogy legyen. A nyomásmérő 1 és 2 bar közötti üzemi nyomásnál ±0,2 bar 
eltérést mutathat. 2 bar feletti üzemi nyomás esetén a vizsgált nyomásmérő 
±10% eltérést mutathat a hitelesített nyomásmérőhöz viszonyítva.   
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25. ábra: Nyomásmérő óra hitelesítő készülék  

 
A sikeres vizsgálat eredményeként a permetezőgép üzemeltetője "Minőségi 
tanúsítvány" –t kap, a permetezőre pedig egy öntapadós cimkét, melyen meg 
van jelölve az intézmény, amely a vizsgálatot végezte és a vizsgálat 
időpontja. A vizsgálatok kétévenként ismétlődnek az EN 13790 európai 
szabvány szerint.  
 
 

Példák és kérdések  
 
a) a permetezőgépek beállítása – volumetrikus módszer 
A permetező típusa:                            Függesztett_______________ 
A tartály űrtartalma: _______ 400 l________________________ 
Szórófej      ______________TJ – 11004 standard_____________ 
A szórófejek távolsága:  ________50 cm_______________________ 
A szórófejek száma:____________20 darab______________________ 
Permetezési norma: ____________200 l/ha______________________ 
Permetezési dózis:    ____________1.5 l/ha______________________ 
 
 
1. Mennyi vizzel kel feltölteni a tartályt a permetezőgép 

beállításához?________l 
2. Hány méteren kell végezni a beállítást? __________m  
3. Mennyi a permetezett felület?___________m2 
4. A lepermetezett felület permetezési normája________ m2 és ha a tartályt 

23 l – rel egészítjük ki ?______________l/ha 
5. Ha a kapott permetezési norma nagyobb, mint az ajánlott 200 l/ha mit kell 

tenni: 
• lassabban hajtani                                         növelni a nyomást 
• gyorsabban hajtani                                      csökkenteni a nyomást 
• kicserélni a szórófejet                    nem szükséges semmit változtatni 

6. Ha a kapott permetezési norma kisebb, mint az ajált 200 l/ha mit kell 
tenni: 
• lassabban hajtani                                         növelni a nyomást 
• gyorsabban hajtani                                      csökkenteni a nyomást 
• kicserélni a szórófejet                    nem szükséges semmit változtatni 

7. Mennyi vízzel kell feltölteni a permetező tartályát az adott 1.5 l/ha dózis 
esetén? ___________l 
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8. Mennyi a permetlé töménysége?__________% 
 
Megoldás: 1 – tele tartály; 2 – 100 m i 1000 m2; 3 - 230 l/ha; 4 – lassabban 
vezetni vagy csökkenteni a nyomást; 5 – gyorsabban hajtani vagy növelni a 
nyomást; 6 - 3l ; 7 - 0.75 % 
 
 
b) Szállítólevegős permetezőgépek beállítása 
 
Ültetvény: __________________Meggy – 4 x 1.2 m______________ 
Szállítólevegős perm. tipusa: ___Függesztett - axiális ventilator_________ 
Tartály űrtartalma: __________400 l____________________ 
Szórófejek: ________ TJ telekúpos  permetlé sugarú________ 
Permetezési norma : _____________600 l/ha___________________ 
Töménység: _________________2 %____________________ 
A koronaforma szerint az 1–es és 8-as szórófejek mind a két oldalon le van 
zárva. Az alsó részt a 2-es és 3-as szórófej a szórásmennyiség 20%-ával, a 
középsőt a 4-es és 5-ös szórófejek 60%-ával, míg a felső részt a 6-os és 7–es 
szórófejek 20%-ával permetezik be.  
 
1. A 100 m hosszú utat 60 mp alatt tette meg, mennyi a haladási sebessége a 

traktornak _________m/s, _______km/h. 
2. A _____________l/ha permetezési normához, _________m ültetési 

távolsághoz és a _______km/h kiszámolt sebességhez határozza meg a 
permetezőgép szórástelyesítményét ________l/min. 

3. határozzuk meg, hogy mind a két oldalon mennyi a szórófejek 
szórásteljesítménye? 
• 20 %- ot visz a 2-es és a 3- as =___l/perc, 1 szórófej ________l/perc 
• 60 %-ot visz a 4-es és az 5- ös= ________l/perc, 1 szórófej ___l/min 
• 20 %- ot visz a 6-os és a 7-es =______l/perc, 1 szórófej______l/min 

4. A táblázat szerinti 4 bar üzemi nyomás mellett: 
• A 2-es és 3-as szórófej 1.1 l/perc lémennyiséget ad,  2x2 az 4.4 l/perc 
• A 4-es és 5-ös szórófej 3.5 l/perc lémennyiséget ad, 2x2 az14.0 l/perc 
• A 6-os és 7-es szórófej 1.1 l/perc lémennyiséget ad, 2x2 az 4.4 l/perc 

5. Mivel a permetezési norma ______l/min kell, hogy legyen, az új üzemi 
nyomás ______bar. 

6. Az ajánlott koncentráció mellett mennyi a dózis ________l/ha és mennyi 
növényvédőszert kell beleönteni a tartályba ______l. 

 



 92 

Megoldások: 1 – 1.66 m/s, 6 km/h; 2 – 24 l/perc; 3– 2-es és 3-as – 4.8 l/perc 
szórófejenként 1.2 l/perc, 4-es és 5-ös – 14.4 l/perc szórófejenkén. 3.6 l/perc, 
6-os és 7-es – 4.8 l/perc szórófejenként 1.2 l/perc; 4 – 4.42 bar; 5 – 12 l, 8 l. 
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A LEGFONTOSABB BETEGSÉGEK, KÁRTEV ŐK ÉS 
GYOMNÖVÉNYEK, VALAMINT AZ ELLENÜK VALÓ 

VÉDEKEZÉS LEHET ŐSÉGEI 

 
A KALÁSZOSOK VÉDELME 

 
A kalászosok lisztharmata 

(kórokozó: Blumeria graminis) 
 
A kalászosok lisztharmata rendszeresen jelentkezik kisebb vagy nagyobb 
mértékben, attól függően, hogy a termesztett fajta mennyire érzékeny és 
milyenek a termesztési feltételek.  
Termésveszteség akkor keletkezik, ha a mag fejlődése idején a növény felső 
harmadát támadja meg a kórokozó, de a legnagyobb kár akkor keletkezik, ha 
a zászlóslevél és a kalász is fertőződik. Ez a kórokozó a kalászosokon kívül a 
Poaceae család mintegy száz nemzetségét is károsítja. A fertőzés kezdetén a 
tünetek nehezen észrevehetőek. Az elsődleges fertőzés az állomány 
legsűrűbb részében jelentkezik a szár legalsó részén. Később átterjed a 
levélre és a betegség fokozatosan terjed a növény alsó részeitől felfelé. A 
fertőzött részeken fehér, lisztes bevonatot alkot, előbb kis csomók 
formájában, melyek összeérve a növény fertőzött részeit teljesen bevonják. A 
régebbi bevonat szürkésbarna színű. A vegetáció végére a micéliumban 
sötétbarna foltocskák - kleisztoteciumok jelennek meg. 
A lisztharmatfertőzés nagyban függ a termesztett fajta érzékenységétől, az 
előveteménytől, az árvakelés fertőzöttségétől a kelés időpontjában és a vetés 
idejétől. Fontos előfeltétele a jelentős lisztharmatfertőzésnek az árvakelésen 
jelentkező fertőző anyag (oidiumok). A korai vetés esetében általában 
nagyobb a fertőzés az elsődleges fertőzés nagyobb lehetősége miatt. Az 
erőteljesebb fertőzést az állomány kelleténél nagyobb sűrűsége és a nagyobb 
adag nitrogén műtrágya okozza, míg a kálium tartalmú műtrűgyák 
csökkentik a fertőzést.   
 
A védekezés lehetőségei. – Az állomány sikeres védelmét egész sor 
megelőző intézkedéssel érhetjük el. A legfontosabb megelőző intézkedések: 
kevésbé érzékeny vagy ellenálló fajták termesztése, vetésforgó, optimális 
vetésidő (érzékeny fajtákat nem szabad korán vetni), az árvakelés 
megsemmisítése mélyszántással, még az őszi kelés előtt, arányos 
tápanyagellátás, stb. 
Amennyiben a megelőző védekezések ellenére nagyobb lisztharmatfertőzés 
jön létre elkerülhetetlen a kémiai védekezés. Szerbiai több éves tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a kémiai védekezést csak abban az esetben kell elvégezni, 
ha előreláthatóan a fertőzés kiterjedhet a növény felső harmadára, a 
zászlólevélre és a kalászra is. 
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A búza lisztharmat ellen Szerbiában engedélyezett készítmények: Alert-S, 
Alto Combi 420-SC, Amistar Xtra, Antre, Artea 330-EC, Bumper 25-EC, 
Tilt 250-EC, Bumper P 490-EC, Charisma, Duett, Duett ultra, Falcon EC-
460, Flamenco, Impact 25-C, Impact C, Mirage 45-EC, Opus team, Prosaro 
250-EC, Sphere, Zamir 400-EW; árpa lisztharmat ellen: Alto Combi 420-SC, 
Amistar extra, Duett, Duett ultra, Falcon EC-460, Impact C, Opus team, 
Prosaro 250-EC, Sphere, Tilt 250-EC, Zamir 400-EW; zab lisztharmat ellen: 
Zamir 400-EW. 
 
 

Búza-vörösrozsda 
(kórokozó: Puccinia recondita) 

 
A búza-vörösrozsda a világon a legelterjedtebb búzabetegségek közé 
tartozik. Állandó jelenlétével a legnagyobb gondot a kései őszi búzáknál és a 
tavaszi búzáknál okoz. A fertőzött levelek idő előtti megsemmisülése miatt a 
szemek kényszerérettek lesznek, aminek következményeként a hozam és 
magminőség is romlik Általában a hozam 10%-kal csökken, míg járványos 
években az érzékeny fajtáknál 50–60 %-os terméscsökkenés is lehetséges. 
A búza-vörösrozsda majdnem kizárólag csak a leveleken és a levél-
hüvelyeken jelentkezik. A tünetek észlelhetők a növény minden fejlődési 
fázisában. Az uredotelepek aprók, kör alakúak, vörös szinűek elszórva 
találhatók a levéllemezen. Az uredotelepek beérése után az epidermisz 
felszakad és vörös, porszerű massza jelenik meg – ezek az uredospórák. A 
búza érésével egyidőben fekete teleutotelepek alakulnak teleutospórákkal, 
melyek felett az epidermisz nem szakad fel. Köztes gazdái a Thalictrum vagy 
Anchus fajok képviselői. E köztes gazdák levelein spermogóniumok, bennük 
spermáciumokkal, a fonákon pedig sárga ecidiumok ecidiospórákkal 
alakulnak ki. A kórokozó az őszi búza levelein telel át uredomicéliummal.  
 
A védekezés lehetőségei. – Az ellenálló búzafajták termesztése mellett 
szükséges alkalmazni a megelőző intézkedések sorát, hogy megkadályozzuk 
a búza–vörösrözsda járványszerű megjelenést. A legfontosabb megelőző 
intézkedések: az árvakelés megsemmisítése ősszel, még az új vetés kelése 
előtt, a vetésidő helyes megválasztása, kiegyensúlyozott trágyázás, stb.  
Amennyiben az előbb említett intézkedések ellenére úgy látjuk, hogy mégis 
nagyobb mértékben jelenik meg a gabona-vörösrozsda, szükséges a kémiai 
védekezés.     
Szerbiában engedélyezett készítmények a gabona-vörösrozsda ellen: Akord, 
Alert-S, Alto Combi 420-SC, Amistar Xtra, Antre, Artea 330-EC, Bevesan 
45-M, Dithane M-45, Mankogal-80, Bumper 25-EC, Tilt 250-EC, Bumper P 
490-EC, Charisma, Duett, Duett ultra, Falcon EC-460, Flamenco, Impact 25-
C, Impact C, Opus team, Prosaro 250-EC, Sphere, Zamir 400-EW; árpán: 
Alto Combi 420-SC, Amistar extra, Bevesan 45-M, Mankogal-80, Duett, 
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Duett ultra, Falcon EC-460, Impact C, Opus team, Prosaro 250-EC, Sphere, 
Tilt 250-EC, Zamir 400-EW. 
 
 

A búza kalászfuzáriózisa 
(Kórokozó: Gibberella zeae, anamorf: Fusarium graminearum) 

 
A búza kalászfuzariózisa főként akkor jelentkezik, amikor a búza virágzása 
és a magkötődés idején túlnyomóan csapadékos, meleg idő van. A 
kalászfertőzés létrejöttéhez szükséges a virágzás és a szemkötődés ideje alatt 
egy hosszabb csapadékos, meleg periódus magas relatív nedvesség-
tartalommal. A fertőzés következményeként mennyiség és minőségromlás áll 
be. A kórokozó a fertőzött szemekben az emberekre és az állatokra veszélyes 
mikotoxinokat állít elő. Jelentős károk jelentkeznek a magtermesztésben is. 
Az első tünetek a búza virágzása után jelentkeznek. Az egyes fertőzött 
kalászkák elveszítik eredeti zöld színüket a szövetelhalás miatt és sárgás 
színre változnak. Amennyiben a kórokozónak megfelel az időjárás a fertőzés 
átterjed a kalász többi részére is. A fertőzött kalászban a szemek különböző 
mértékben fertőzöttek, zsugorodottá és töppedté válnak. A töppedt, gombával 
fertőzött szemek fehéres rózsaszínűek. A beteg kalászkák tövénél és a 
pelyvaleveleken narancsvörös penészgyep képződik a gomba hífáiból és 
termőképleteiből.  
 
A védekezés lehetőségei. – Annak ellenére, hogy világszerte dolgoznak az 
ellenálló fajták előállításán, még nem sikerült kielégítő eredményeket elérni. 
Fontos megelőző intézkedések: kevésbé érzékeny fajták vetése, vetésforgó, 
arányos tápanyagellátás, jó talaj – előkészítés, egészséges vetőmag, vetőmag-
csávázás, megelőző permetezés gombaölő szerrel virágzás idején. Figyelni 
kell arra is, hogy a vetőmagnak szánt gabonaféléket nem szabad kukorica 
után vetni. Egyoldalú nitrogéntrágyázással növeljük a növények érzékeny-
ségét ezzel a kórokozóval szemben. 
A mi környezeti feltételeink mellett egy permetezéssel a virágzás kezdetén 
hatásosan meg tudjuk védeni a búzát a kalászfuzáriózis és más jelentős 
kórokozók ellen is.  
Szerbiában engedélyezett készítmények a kalászfuzáriózissal szemben: 
Akord, Amistar Xtra, Antre, Artea 330-EC, Bumper P 490-EC, Charisma, 
Duett, Duett ultra, Prosaro 250-EC, Zamir 400-EW.  
A magok csávázására használhatóak: Dividend M 030-FS, Lamardor FS-400, 
Panoctine 35-LS, Royal-Flo, Semenazol, Vincit-F, Vitavax 200-FF. Árpában 
engedélyezett: Prosaro 250-EC és Zamir 400-EW, zabban pedig csak: Zamir 
400-EW. 
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Búza kőüszög  
(Kórokozó: Tilletia caries) 

 
A kórokozó a búzaszem belsejét fekete, porszerű teleutospórákká változtatja, 
melyek mikotoxinokat tartalmaznak és ezért a termés emberi fogyasztásra 
alkalmatlanná válik. A kiszabadult teleutospórákból timetilamin párolog ki, 
mely romlott halszagra emlékeztet. A kőüszögös búzaszemek szürkés–zöldes 
színűek, könnyűek, kis nyomásra felrepednek. Ha a kőüszögös búzaszem 
héja megsérül, fekete por száll ki belőle – a kórokozó teleutospórái. Ez a 
fekete por a legjellegzetesebb tünete a búza kőüszögnek. A kőüszögös 
szemek aratáskor repednek fel. A fekete por, vagyis a teleutospórák 
ráhullanak az egészséges búzaszemekre is és így azok is beporozódnak, ami 
tipikus jele, hogy a búzaszem fertőzött tábláról ered. 
A kórokozó fennmaradását és a fertőzés lehetőségét az aratáskor a 
búzaszemre jutott teleutospórák biztosítják. 
 
A védekezés lehetőségei. – Mivel a fertőző anyag a búzaszemeken 
helyezkedik el, ezért csávázással eredményesen védekezhetünk ellene. 
Szerbiában engedélyezett készítmények: Akord 060-OD, Akord 060-FS, 
Akord 025-FS, Bevevax, Bevesan 60-S, Defender, Dividend M 030-FS, 
Fužiton, Gizmo 060-FS, Lamardor FS-400, Mankogal-FS, Mankogal-S, 
Mankohem-FS, Panoctine 35-LS, Raxil T 515-FS, Raxil 060-FS, Real 200-
FS, Royal-Flo, Semenazol, Vincit-F, Vitavax 200-FF. 
 
 

Búza por- vagy repülőüszög  
(Kórokozó: Ustilago tritici) 

 
A betegség tünetei a kalászon jelentkeznek, fekete, porszerű teleutospórák 
alakjában. A kalászorsón kívül a kalászból semmi sem marad, minden 
átváltozik teleutospórává. A kőüszöggel ellentétben a porüszög nem hat ki a 
liszt minőségére.   
Az U. tritici teleutospóráinak terjedésére és a búza megfertőzésére a virágzás 
idején a páratelt, mérsékelt meleg és az enyhe légmozgás a legjobb feltétel. A 
gomba a fertőzött magban telel át micélium formájában. A búzaszem 
csírázásakor a még láthatatlan micélium is csírázni kezd és behatol a csírába 
és együtt fejlődik a növénnyel. Amikor az utolsó levélhüvelyben kialakul a 
kalász, a micélium behatola kalászba, szétroncsolva annak minden részét, 
kivéve a kalászorsót.  
 
A védekezés lehetőségei. – A vetőmag búza szigorú ellenőrzése 
nagymértékben csökkentheti a porüszög fertőzési kockázatát.  
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Csávázásra szolgáló felszívódó gombaölő szerek: Akord 060-FS, Akord 025-
FS, Defender, Dividend M 030-FS, Gizmo 60-FS, Raxil 060-FS, Semenazol, 
Vincit-F, Vitavax 200-FF. 
 
 

A búza szeptóriás levélfoltossága  
(Kórokozó: Mycosphaerella graminicola; anamorf: Septoria tritici) 

 
A búza szeptóriás levélfoltossága tömegesen jelentkezik csapadékos években 
az érzékeny genotipusú búzafajtákon. A termesztésbe bevont alacsony szárú, 
magashozamú fajtáknál erőteljesebben jelentkezik ez a kórokozó. Az erősen 
fertőzött levelek elszáradnak, csökken a növények asszimilációs felülete, ami 
terméshozam csökkenéssel és a mag minőségromlásával jár.  
Az első tünetek az alsó leveleken jelentkeznek apró, világoszöld foltok 
formájában, de később ezek a foltok meghosszabbodnak, oválisak lesznek, 
széleik sötétek, elhalnak és a folt közepe szürkésbarna színűre változik. Az 
erősen fertőzött levelek elhalnak és elszáradnak. A foltokon fekete apró 
képződmények, piknídiumok piknospórákkal, alakulnak ki. A piknospórák 
esőcsepekkel és szél által terjednek.   
 
A védekezés lehetőségei. – A legcélszerűbb ellenálló vagy kevésbé érzékeny 
fajtákat termeszteni. A legfontosabb megelőző intézkedések: vetésforgó, 
mélyszántás, amellyel a fertőzött növényi részeket alászántjuk, alacsony és 
nedves parcellákon kerülni az érzékeny fajták vetését. Abban az esetben, ha a 
megelőző intézkedések ellenére erős fertőzés következik be, kémiai 
védekezést végzünk. 
Szerbiában engedélyezett készítmények: Akord, Alert-S, Alto Combi 420-
SC, Amistar Xtra, Antre, Artea 330-EC, Bevesan 45-M, Dithane M-45, 
Bumper 25-EC, Charisma, Cercohem, Duett, Duett ultra, Falcon EC-460, 
Impact 25-C, Mankogal-80, Tilt 250-EC, Opus team, Prosaro 250-EC, Rias 
300-EC, Sphere. 
 
 

Az árpa pirenofórás levélfoltossága  
(Kórokozó: Pyrenophora graminea anamorf: Drechslera graminea) 

 
A mi körülményeink között ez a betegség rendszeresen jelentkezik. Ahol 
nem fordítanak elég figyelmet a magok kórokozómentességére és a 
magcsávázásra a károk elérhetik az 50%-ot is. A legjellemzőbb tünetek a 
levélen jelentkeznek. A fertőzött növények lemaradnak a fejlődésükben, a 
levelek elhalnak, és hosszában beszakadnak, a kalász pedig csak részben 
szabadul ki a levélhüvelyből és meddő. Az első tünetek bokrosodás idején 
jelentkeznek világos zöldessárga csíkok formájában a levélerek teljes 
hosszában. Később ezek a csíkok elhalnak, és sötét színre változnak. Az 
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elhalt csíkok mellett felszakad a levél. A parazita nagy mennyiségű 
konídiumot képez, és így a magok nagy része megfertőződik. A fertőzött 
magból fertőzött csíra fejlődik, mely még kelés előtt elpusztul.  
 
A védekezés lehetőségei. – A legfontosabb intézkedés: az egészséges 
vetőmag vetése. De mivel a szem megfertőződhet konídiumokkal kalász-
hányás idején is a szomszédos táblákról, ezért a magcsávázás kötelező 
intézkedés.  
Szerbiában magcsávázásra használatos készítmények: Dividend Star 036-FS, 
Lamardor FS-400, Raxil T 515-FS, Raxil S 040-FS, Real 200-FS, Sumiosam 
2-FS, Vincit-F, Vitavax 200-FF. 
 
 

Az árpa sárga törpeség vírus  
(Barley yellow dwarf virus -BYDV) 

 
Tünetek: a növények aranysárga színe és elkorcsosodása. A színváltozás a 
levelek hegyétől és szélétől indul. Az elsárgult leveleken ritkán ugyan, de 
előfordulnak vizes foltok is. BYDV fertőzés általában, egyszerre több 
növényen alakul ki, ami sárga foltok formájában jelentkezik a fertőzött 
táblákon. A fertőzött egyedek levelei felállóak, vastagabbak és kemé-
nyebbek. A BYDV–sal fertőzött növények általában 30-tól 50 %-kal 
alacsonyabbak. Ezek a tünetek jelentkeznek a többi gabonaféléken is BYDV 
fertőzés következményeként. Ezt a vírust levéltetvek viszik át.   
 
A védekezés lehetőségei. Alapvető intézkedésnek számít, ha lehetséges, 
hogy az érzékeny fajtákat akkor vessük, amikor már megszűnt vagy 
lényegesen lecsökkent a vírusvektorok, vagyis a levéltetvek migrációja. 
Tehát az őszi kalászosok legalább 10 nappal későbbi, míg a tavasziak minél 
korábbi vetésével a korai fertőzéseket ki lehet küszöbölni, és ez által a nagy 
termésveszteségeket is. A gyomirtás és az árvakelés megsemmisítése is 
nagyban hozzájárulhatnak a fertőzési gócok, így a BYDV–sal kapcsolatos 
gondok enyhítéséhez a kalászosoknál.  
 
 

Gabona-levéltetvek 
(Macrosiphum avenae, Rhapalosiphum maydis, Sitobium avenae, Schizaphis 

graminearum) 
 
A gabonaféléken több fajta levéltetű jelentkezik: Macrosiphum avenae, Schi-
zaphis graminum, Rungsia kurdjumovi, R. maydis, Metopolodium dirhodum, 
Rhopalosiphum maidis és Rh. padi.  
A felsoroltak közül az első kettő okozza a legtöbb kárt.  
Macrosiphum avenae – gabona-levéltetű 
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Leírás. – A szárnyatlan nőstény sárgászöld, rózsaszín vagy piros színű, 
testhossza 1,9-3,2 mm között mozog. A szárnyas egyedek testhossza is 
hasonló. 
A kártevő biológiája. – Pete alakban telel át az őszi búzákon és a többéves 
fűféléken. A partenogen szárnyas nőstények április első felében jelennek 
meg. Aratás idején a többéves fűfélékre és az árvakelésre repülnek át. Az ősz 
elején átvándorolnak az őszi gabonákra. Tömeges elszaporodása május végén 
és júniusban következik be, ha magas a hőmérséklet és a levegő páratartalma 
is. 
Kárkép és gazdasági jelentőség. – Azzal okoz károkat, hogy kiszívja a 
sejtnedveket a levélből, szárból és kalászból. A legnagyobb károk akkor 
keletkeznek, amikor a tömeges megjelenésük egybeesik a virágzással és a 
mag feltöltődésével. Vírusterjesztő levéltetű. 
 
A védekezés alapelvei. – A tejes és viaszérésben 100 kalász átnézésével 
diagonálisan haladva a táblán keresztül megállapításra kerül a fertőzött 
növények százalékaránya. A kritikus szám 3 egyed kalászonként teljes 
virágzásban, vagy átlagosan 5 egyed a tejes érés elején 60%-os kalász-
fertőzöttségnél. A permetezést a tejesérés elején el kell végezni. Amennyiben 
a hasznos rovarok és a levéltetvek aránya 1:35-40-hez, abban az esetben nem 
szükséges a vegyszeres védekezés 
 
Schizaphis graminum – Zöld gabona-levéltetű 
Leírás. – A szárnyatlan nőstény teste orsó alakú, világoszöld színű, hossza 
1,5 mm.  
A kártevő biológiája. – Ez a levéltetű a fűfélék családjába tartozó egyedeken 
él. Pete alakban telel át az őszi gabonák és többéves fűfélék levelein. 
Március–áprilisban az áttelelt petékból szárnyas nőstények repülnek ki. A 
gabonák beérése után a többéves fűfélékre vándorolnak át. A kártevő 
számára a gyenge tél és a meleg, mérsékelten nedves idő kedvez.   
Szerbiában a gabonafélékben a levéltetvek ellen a következő készítmények 
engedélyezettek:  
Búza: Dimetogal, Dimetoat-EC, Perefection, Decis 2,5-EC, Fenitrotion 50-
EC, Futotion EC-50, Fobos, Futocid, Talstar 10-EC, Pyrinex 48-EC, Piricid, 
Kozma. 
Árpa: Bevetox 40-E, Dimetogal, Perefection, Decis 2,5-EC, Fenitrotion 50-
EC, Futotion EC-50, Fobos, Futocid, Talstar 10-EC, Etiol tečni, Pyrinex 48-
EC, Piricid, Kozma. Csávázás: Gaucho 600-FS. 
Zab: Bevetox 40-E, Dimetogal, Perefection, Decis 2,5-EC, Fenitrotion 50-
EC, Futotion EC-50, Fobos, Futocid, Talstar 10-EC, Etiol tečni, Pyrinex 48-
EC, Piricid, Kozma. 
Rozs: Bevetox 40-E, Dimetogal, Perefection, Decis 2,5-EC, Fenitrotion 50-
EC, Futotion EC-50, Fobos, Futocid, Talstar 10-EC, Etiol tečni, Pyrinex 48-
EC, Piricid, Kozma. 
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Gabonapoloskák  
(Eurigaster spp., Aelia spp) 

 
Leírás. – Az Eurygaster faj egyedeinek teste ovális alakú, elöl keskeny, hátul 
pedig U alakú 11-13 mm hosszú. Az E. austriaca, E. integriceps, míg az E. 
maura, E. testudinaria 8,5-10 mm hosszú. Színük világos barna, sárgásbarna, 
vöröses barna, sötétbarna vagy fekete sokszor sötét vagy világos csíkokkal. 
A petecsomók a búza alsó, száraz levelein találhatóak. A nőstény két 
párhuzamos rendezett sorba rakja le a petéket (minden sorba 6-7 petét). A 
frissen lerakott peték fényesek és erős zöld színűek.   
A kártevő biológiája. – A kifejlett poloska erdőszélen, avarban telel. Március 
folyamán kezdődik a migráció a búzaföldekre és folytatódik április folyamán 
is. Az első peték már április közepén megjelennek. A tömeges peterakás 
május második felében következik be, a lárvakelés pedig május végén és 
június elején. A lárvák öt fejlődési stádiumon mennek keresztül. Aratás után 
a kifejlett egyedek az áttelelőhelyekre repülnek, ahol fűféléken táplálkoznak. 
A gabonapoloskának egy nemzedéke van évente. Károsít a felnőtt egyed és a 
lárva is. Kora tavasszal a fiatal búzanövények fő hajtásai elszáradnak, május 
és június folyamán pedig kifehéredő kalászok jelennek meg.  
 
A védekezés alapelvei. – A támadás erősségét tavasszal az áttelelő poloskák 
egyedszáma alapján, június folyamán pedig a lárvaszám alapján határozzák 
meg. A telelőhelyről történő tömeges migráció után a búzatáblákon 
meghatározzák a poloskák egyedszámát. A nagyobb táblákon 40 darab m2-es 
mintát kell venni vagy 1 mintát hektáronként. A lárvatámadás erősségéről 
úgy jutunk adatokhoz, ha átlósan 10 helyen rovarfogó hálóval 10 suhintást 
végzünk. Akkor számít erős támadásnak, ha a III. stádiumban lévő lárvák 
tömeges jelentkezésekor 1 m2–en 4-5 különböző fejlődésű lárvát találunk.  
 
Szerbiában engedélyezett készítmények:  
Búza: Actellic-50, Fenitrotion 50-EC, Futotion EC-50, Grom, Pyrinex 48-
EC, Piricid, Kozma. 
Árpa: Actellic-50, Fenitrotion 50-EC, Futotion EC-50, Etiol tečni, Grom, 
Pyrinex 48-EC, Piricid, Kozma. 
Zab: Actellic-50, Fenitrotion 50-EC, Futotion EC-50, Etiol tečni, Grom, 
Pyrinex 48-EC, Piricid, Kozma. 
Rozs Etiol tečni, Grom, Pyrinex 48-EC, Piricid, Kozma, Fenitrotion 50-EC, 
Futotion EC-50. 
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Gabonafutrinka  
(Zabrus tenebrioides) 

 
Leírás. – A kifejlett egyed kb. 15 mm hosszú, a hátoldalán fekete, a hasi 
oldalán pedig sötétbarna színű. A lárva sárgásfehér, teste lapított, sötét 
pajzsszerű képződményekkel a hátán. Három fejlődési stádiumon megy át.   
 
A kártevő biológiája. – Egy nemzedéke van évente és lárva állapotban telel 
át, melyek május elején fejezik be fejlődésüket. A felnőtt egyed a gabonák 
tejes – viaszérésében jelenik meg. Később visszahúzódik a talajba átmeneti 
nyugalmi állapotba. Augusztusban az imágók táplálkoznak, párosodnak és 
megkezdődik a peterakás. Két hét elteltével kezdenek kelni a lárvák, egész 
ősz folyamán táplálkoznak és I. vagy II. lárvastádiumban telelnek át. E faj 
szaporodásának a meleg, esős időjárás a legmegfelelőbb. A lárváknak a 
hosszú, meleg ősz kedvez.   
A gabonafutrinka imágója és lárvája is károsít. A felnőtt egyedek a 
tejeséréstől az aratásig károsítanak. A lárvák károsítása szeptembertől április 
végéig tart. A lárvák főként levéllel táplálkoznak, úgy, hogy a gabona fiatal 
leveleit „megcsócsálják“, kiszívják a nedveket és a levélerek csomókban ott 
maradnak   
 
A védekezés alapelvei. – Talajanalízis (20 darab 0,25 m2-es minta) és a 
növények átvizsgálása alapján ősz végén (van amikor tavasz elején) mérik fel 
a kártételt. Először a megrágott növények számát határozzák meg 0–5–ös 
skála szerint, majd a megsemmisült növények számát, és a lárvák számát a 
talajban. A talajvizsgálatot július–augusztusban végzik, amikor az imágó 
átmeneti nyugalmi állapotban van. Erős fertőzésnek minősül, ha 
négyzetméterenként 0,8 vagy több imágót találnak. Az imágó népességet 
később is meg lehet határozni, szalmabálák segítségével, amikor azok az 
átmeneti nyugalmi állapot után kijönnek a felszínre. Az egyedszámot egy hét 
múltán határozzák meg. Ha egy szalmabála alatt 3-4 imágó van, akkor ősszel 
várható jelentős lárvakártétel. Hogy kell-e vegyi védekezést végezni az őszi 
búzákon azt a m2-enkénti egyedszámuk alapján, vagy a megcsócsált 
növények %-os aránya alapján állapíthatjuk meg. A vajdasági körülmények 
között ez az őszi búza kelése után történik, ha átlagban m2-ként 5-6 sérült 
növény található. 
 
Szerbiában engedélyezett készítmény: Piricid G-7,5. 
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Vetésfehérítő bogarak  
(Lema melanopus) 

 
Leírás. – A felnőtt egyed hossza 4-6 mm, sötétkék színű narancssárga 
lábakkal és nyakpajzzsal. A peték henger alakúak, barnássárgák a levél 
színén a levélerek mentén találhatóak. A lárvák minden fejlődési 
stádiumukban szürkésfekete nyálkás anyaggal vannak bevonva. A talajban 
bábozódnak.    
 
A kártevő biológiája. – A felnőtt egyed telel át a talajban a gabona-
maradványokon. Az imágók tömeges megjelenése általában április közepe. A 
peterakás június közepéig folyik. A lárvakelés 8–10 nappal a peterakás után 
következik. A lárvák fejlődése 20 napig tart. Ez idő alatt a lárvák négy 
fejlődési stádiumon mennek át. Ezután bebábozódnak. Az új imágó június 
első felében jelenik meg.   
Kárkép. – A felnőtt egyedek a gabonák levelein, a levélerek mentén 
táplálkoznak. Hámozgatják a leveleket, megsemmisítve így zöld felületüket. 
A sérült levél sárgás–fehéres. A lárvák jelenlétét a fehéres foltok jelzik a 
parcellákon.  
 
A védekezés alapelvei. – A betelepedés rovarfogó háló suhintásával átlósan a 
táblákon követhető. Ugyan ebből a célból a peterakás idején többször 
ellenőrizni kell a tábla több pontján az egyedsűrűséget úgy, hogy átnézünk 
25 növényt. Amennyiben a peték száma növényenként 10 vagy annál több, 
erős támadásra számíthatunk és fel kell készülni a védekezésre. A lárvák 
ellen akkor ajánlatos védekezni, amikor azok 10-15%-a kikelt. 
 
Szerbiában engedélyezett készítmények:  
Búzában: Decis 2,5-EC, Decis 100-EC, Durbin EW, Fastac 10-EC, Fastac 
10-SC, Futocis EC-2,5, Futocid 10-EC, Fobos-EC, Talstar 10-EC, Fury 10-
EC Karate Zeon, Lambda 2,5-EC, Grom, Etiol-ULV, Webetion-ULV, Tors, 
Vantex 60-SC. 
Árpában: Decis 2,5-EC, Durbin EW, Fastac 10-EC, Fastac 10-SC, Futocid 
10-EC, Fobos-EC, Talstar 10-EC, Fury 10-EC, Grom, Etiol-ULV, Webetion-
ULV. 
Zab: Decis 2,5-EC, Durbin EW, Fastac 10-EC, Fastac 10-SC, Futocid 10-EC, 
Fobos-EC,Talstar 10-EC, Fury 10-EC, Grom, Etiol-ULV,Webetion-ULV. 
Rozs: Decis 2,5-EC, Durbin EW, Fastac 10-EC, Fastac 10-SC, Futocid 10-
EC, Fobos-EC, Talstar 10-EC, Fury 10-EC, Grom. 
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A kalászosok gyomnövényei 
 
Egyéves széleslevelő gyomnövények (ESZGY): Amaranthus retroflexus, 
Bifora radians, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Consolida 
regalis, Erigeron canadensis, Fumaria officinalis, Galium aparine, Lamium 
amplexicaule, Lamium purpureum, Linaria vulgaris, Matricaria chamomilla, 
Mercurialis annua, Myosotis arvensis, Papaver rhoeas, Polygonum 
aviculare, Polygonum convolvulus, Ranunculus arvensis, Raphanus 
raphanistrum, Sinapis arvensis, Stachys annua, Stellaria media, Veronica 
sp., Viola arvensis (11. táblázat). 
 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Calystegia sepium, 
Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Lathyrus tuberosus, Mentha 
arvensis, Sonchus arvensis, Taraxacum officinale. 
 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Agrostis spica-venti, 
Alopecurus myosuroides, Avena fatua, Avena ludoviciana. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Sorghum halepense. 
 



 104 

11. Táblázat: Vegyszeres gyomirtás lehetőségei búzában, árpában és zabban  
Hatóanyag Készítmény Hatásspektrum Búza Árpa Rozs 

laktofen Cobra ESZGY  * *  

izoproturon + 
diflufenikan 

Cougar ESZGY * *  

amidosulfuron Grodyl ESZGY  * *  

cinidon-etil Orbit ESZGY * *  

prosulfuron Peak 75-WG ESZGY  *   

tritosulfuron Certo ESZGY *   

dikamba Rekord ESZGY  *   

dikamba +  
tritosulfuron 

Arrat ESZGY, TSZGY  *   

aminopiralid +  
florasulam 

Lancelot 450-WG ESZGY, TSZGY  * *  

tribenuron-metil Granstar 75-WG, 
Agrostar, Omega 75-
WG, Mural 

ESZGY, TSZGY  *   

bentazon Basagran, Galbenon, 
Deltazon 48-SL, 
Bentazon SL-48, 
Bevezon 

ESZGY, TSZGY * *  

bentazon + dikamba Cambio, Portal SL ESZGY, TSZGY  * *  

fluroxipir-meptil-
heptil 

Starane 250, 
Tomigan 250-EC 

ESZGY, TSZGY  * * * 

2,4-D-DMA  Monosanherbi, Her-
bizor,Agrosan, 
Poljosan, Dikocid, 
Deherban-A, 
Herbocid 

ESZGY, TSZGY  * * * 

2,4-D 2-EHE + 
florasulam 

Mustang ESZGY, TSZGY  * *  

mekoprop DMA+2,4-
D-DMA 

Deherban kombi-MD ESZGY, TSZGY  * * * 

metsulfuron-metil Laren 60-WP, Tezis, 
Meteor, Metmark 

ESZGY, TSZGY  * *  

metsulfuron-metil + 
tribenuron-metil 

Laren max-PX ESZGY, TSZGY  *   

dikamba + 
triasulfuron 

Lintur 70-WG ESZGY, TSZGY  *   

klopiralid Lontrel 100, 
Hemoklop 100-SL 

ESZGY, TSZGY  * *  

jodosulfuron-metil + 
mefenpir-dietil 

Hussar ESZGY, TSZGY  * *  

amidosulfuron + 
jodosulfuron + 
mefenpir-dietil 

Sekator ESZGY, TSZGY  * *  

pendimetalin Stomp 330-E, Vetpen 
330-E, Zanat 

EEGY, ESZGY  *   

*  a gyomirtó szer a megjelölt kultúrában van engedélyezve 



 105

A KUKORICA VÉDELME 
 

A kukorica fuzáriumos szártőkorhadása  
(Kórokozók: Fusarium fajok) 

 
A kukorica fuzáriumos szártőkorhadása világszerte elterjedt kukorica 
betegség. Különösen a száraz és kevés csapadékkal rendelkező éghajlati 
viszonyok mellett jelentkezik. Azokban a körzetekben, ahol rendszeresen 
jelentkezik jelentős terméskieséseket okozhat, és kihat a termés minőségére 
is. A külső tényezők befolyásolják a károsítás fokát, de nagyban kihat a fajta 
vagy hibrid fogékonysága is. Minél mostohább körülmények között történik 
a kukorica termesztése, annál valószínűbb ennek a gombának a kártétele, ami 
elérheti a növényállomány 80%-ának fertőzöttségét is.    
A kukoricánál a fuzáriumos szártőkorhadás fertőzöttség észlelhető jelei a 
kukorica szemkötődése idején jelennek meg, amikor a magok hamarabb és 
kényszeredetten érnek. A fertőzött növények alsó, idősebb levelei, majd a 
fiatalabb levelek és az egész növény elszárad. A földhöz közeli 
szárcsomókon elhalt foltok jelentkeznek, melyek később átterjednek a föld 
feletti szár alsó részeinek egész felületére. A kórokozó felemészti a gyökér és 
a föld feletti szárrész szöveteit és ennek következtében a növények 
tömegesen megdőlnek. Így a kukoricacső nem kap elég nedvességet és 
fonnyadt lesz.   
Ez a kórokozó a legyengült növények kórokozója. A legyengült egyedeket 
támadják meg, míg azok a növények, amelyek jó körülmények között 
fejlődnek jóval kisebb mértékben fertőződnek. A mi termesztési 
körülményeink között a növények életerejüket a talajnedvesség drasztikus 
csökkenése miatt veszítik el száraz esztendőkben. Egyes termesztési 
körülmények is a növények vitalitásának csökkenéséhez vezetnek, mint a túl 
sűrű állomány, egyoldalú nitrogén műtrágyázás, rossz talajmegmunkálás, stb. 
 
A védekezés alapelvei. – Alapvető fontosságú a kevésbé érzékeny hibridek 
termesztése, egészséges mag vetése, magcsávázás és minden agrotechnikai 
megoldás, amely a növények minél nagyobb vitalitásához vezet. 
Elsődlegesen a talaj nedvességtartalmát kell megőrizni jó talajműveléssel és 
talajelőkészítéssel, optimális növényszám, vetésforgó, kiegyensúlyozott 
tápanyagellátás, száraz időszakokban öntözés segítségével, stb. 
 
Szerbiában engedélyezett csávázószerek: Bevesan 60-S, Bevetiram, 
Fužotion, Mankogal-FS, Mankogal-S, Mankohem-FS, Maxim XL 035-FS, 
Royal-Flo, Vitavax 200-FF. 
 



 106 

Kukorica csőpenész 
(Kórokozók: Fusarium, Penicillium, Aspergillus fajok) 

 
Abban az években okoz nagyobb károkat, amikor a kukorica virágzása és 
érése közötti periódusban az átlagosnál csapadékosabb az időjárás. Nem csak 
a kukoricatáblákon jelentkezik, hanem a csövek raktározása ideje alatt is. A 
kórokozók hatására csökken a terméshozam és romlik a mag tápértéke.  
Ezek a kórokozók többsége mikotoxinokat termel a fertőzött magban, 
melyek károsan hatnak a háziállatokra. Ezekre a mikotoxinokra a legérzé-
kenyebbek a sertések, különösen a vemhes kocák. 
 
A legsűrűbben jelentkezik a kukoricaföldeken. Rózsaszín penészt okozó 
Fusarium graminearum: a gomba a cső hegyét támadja meg elsődlegesen és 
onnan halad a szár felé. A pirosas-rózsaszínű sűrű micélium átszövi a csuhét 
is és összeragasztja a csővel. Ez a gomba rendszerint a fertőzött szemekben 
mikotoxinokat termel.   
 
A fehérpenészt a F. moniliforme és F. subglutinans okozza. Ez a 
gombásodás abban tér el az előbb leírtaktól, hogy a kórokozó egy vagy több 
szemet támad meg, melyek sűrűn be vannak szőve fehéres-rózsaszínű 
micéliummal.  
A kukoricagórékban általában vegyes fertőzöttséggel találkozunk, ahol jelen 
vannak a szaprofita és a parazita gombák is. A Fusarium spp. fajok mellett a 
csövekre rátelepülnek a Penicillium, Aspergillus, Cladosporium és más 
gombafajok is. Ennek okán a rothadások különbözőek. Attól függően, hogy 
milyen gombák telepedtek meg, a penészes csöveken lehet a bevonat fehér, 
rózsaszín, zöldes fekete, stb. színű.   
 
A védekezés alapelvei – Megelőző intézkedésként korai hibridek termesztése, 
optimális időben történő vetés, kiegyensúlyozott trágyázás és minden olyan 
intézkedés javasolt, amellyel elérjük, hogy a növények kedvező körülmények 
között fejlődhessenek. Fontos, hogy a kukorica aratása időben megkezdődjön 
(amikor a cső nedvességtartalma nem haladja már meg a 20%-ot), a magas 
nedvességtartalmú kukorica mesterséges szárítása, siló készítése a még 
technológiailag nem érett kukoricából (egész növényből vagy csődarálékból) 
vagy propionsavas kezelés után megfelelő tárolókban való elhelyezés. 
Amennyiben a csöveket magas nedvességtartalommal tároljuk, akkor 
szükséges időnként állapotfelmérést végezni. Ha nincs mód szárításra, akkor 
a csöveket időnként át kell válogatni és a fertőzött csöveket el kell távolítani.  
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Kukorica csíkos mozaik vírus 
(Maize dwarf mosaic virus -MDMV) 

 
A kukorica csíkos mozaik jelentős kórokozója a kukoricának és a ciroknak. 
A kukoricán csökevényes növekedést és mozaikosodást idéz elő, a 
seprűciroknál mozaikosodást és vörös, nekrotizálódó csíkosságot. A mozai-
kosodó kukoricánál a hozam felére csökkenhet a vártnál. 
Az első tünetek a legfiatalabb leveleken jelentkeznek világoszöld és sárgás 
foltok és csíkok formájában. A később formálódó leveleken ezek a foltok és 
csíkok megnövekednek és összefolynak. Az ilyen levelek hegye és széle 
vöröses színű. Az ilyen vörös szövet korán elhal. A korán megfertőzött és az 
érzékeny genotípusú egyedek elmaradnak a fejlődésükben. Az MDMV 
vírussal fertőzött többéves fenyércirok a fő forrása a fertőzésnek, mivel a 
vírust a levéltetvek viszik át. 
 
A védekezés alapelvei. Alapvető intézkedésnek számít a kukorica és a cirok 
védelménél a fertőzés forrásainak, mindenekelőtt a fenyércirok megsemmi-
sítése, és egészséges vetőmag használata. Sokat számítana a levéltetvek 
megsemmisítése a vetőmagelőállító területeken.   
 
 

Pattanóbogarak vagy drótférgek 
(Elateridae) 

 
Leírás. A felnőtt egyedek 7–10 mm hosszú, lapított, keskeny bogarak. A 
pattanóbogarak lárvái a drótférgek hengeres alakúak, színük a világossárgától 
pirosasig terjed. Fejük kicsi és három pár rövid lábuk van. A drótférgek a 
talajlakó kártevők közül a legkártékonyabbak.   
A kártevő biológiája. – Egy generáció fejlődése több évig, 3–5 évig tart. A 
lárvák a talajban élnek és napi és szezonális horizontális és vertikális 
mozgásokat végeznek. Nagy esőzések után a lárvák a felszín felé törekednek, 
szárazság esetén pedig az ellenkező irányba. A pattanóbogár felnőtt 
egyedének a meleg időjárás kedvez, míg a lárvák kelése és fejlődése idején 
(különösen tavasz vége felé és nyáron) a nedves időjárás a kedvezőbb.  
 
A védekezés alapelvei. – Két felmérést kell végezni, az elsőt 10–15 nappal a 
kultúrnövény kelése után, amikor a legaktívabbak a drótférgek és a második, 
végleges felmérést kelés után egy hónappal. Táblánként húsz 1 m2-es mintát 
kell venni. Először meg kell állapítani az összes növényszámot, majd a sérült 
növények számát sérülésük mértéke szerint 0–5–ig besorolva és a 
megsemmisült növények számát. Ezután ezeken a próba felületeken a talajt 
15 cm mélyen alaposan átvizsgáljuk és összeszedjük a benne fellelt 
drótférgeket. A kapott adatokból kiszámítjuk, hogy hány %-a sérült, és 
milyen arányú a megsemmisült növény, és mennyi az átlag lárvaszám 
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négyzetméterenként. A pattanóbogarakat sikeresen lehet előrejelezni, mivel 
egy nemzedék kifejlődéséhez több év is kell. E célból a talaj átvizsgálása  a 
mintagödör kézi kiásásával vagy traktoros fúrófejek vagy szondák vagy 
búzacsapdák segítségével történik. Két mutató alapján: a négyzetméteren-
kénti átlagos lárvaszám és a próbaminták %-ával, amelyekben lárvát 
találtunk, meg lehet minden táblán állapítani, hogy szükség van–e vegyi 
védekezésre.  
Szerbiában engedélyezett készítmények: Counter G-5, Galation G-5, Foksim 
G-5, Fobos-EC, Futocid-EC, Furadan 350-F, Geocid G-5, Pyrinex 10-G, 
Primidex 6,5-G, posse 25-EC, Talstar 10-EC, Teteton granule. 
Magcsávázásra engedélyezett készítmények: Cruiser 350-FS, Cosmos 500-
FS, Force Zea 280-FS, Force 20-CS, Furadan 35-ST, Gaucho 600-FS, Imidor 
600-FS, Macho 600 FS, Mesurol FS-500, Pozitron FS, Popotoks 40-TS, 
Posse 40-FS, Poncho 600-FS, Semafor 20-ST, Tamaris.  
 
 

Kukoricabogár 
(Diabrotica virgifera virgifera) 

 
Leírás. – A felnőtt egyedek testének hossza 4,2-6,2 mm. A hímek és 
nőstények nagysága különbözik. Más alaktani különbözőségek is megfigyel-
hetők, ami a nemek közötti különbözőségekre mutatnak. Mind a két nemű 
felnőtt egyed sárgás–zöldes színű, a fedőszárnyakon oldalt fekete csíkkal. A 
hím egyedeknél a fedőszárnyak hátsó fele sötétebb színű, mint a 
nőstényeknél. A lárva hosszúkás, vékony, fehér színű, fekete fejjel, kifej-
letten 13 mm hosszú.    
A kártevő biológiája. – A D. virgifera–nak évente egy generációja van, és a 
talajban telel át pete alakjában. A lárvák júniusban és júliusban jelentkeznek. 
Az imágó 5-6 hetet él és lerakja a petéket. A mi klimatikus körülményeink 
között az imágó június végétől október közepéig figyelhető meg (tömeges 
megjelenés július második fele és augusztus). Legnagyobb az egyedszám a 
kukorica elvirágzása idején.  
 
A védekezés alapelvei. – A kukoricagyökerek sérülésének foka egyenes 
arányban áll a megdőlt növények számával és fordított arányú a hozammal. 
A súlyos gyökérkártétel késleltetheti a bibeszálak megjelenését. Ha 
elhúzódik a bajusz megjelenése, akkor hiányos lesz a csövön a magképződés, 
de meddő egyedek is kialakulhatnak. A gazdasági kárt okozó kárküszöb az 
egy növényen található átlagos imágó számmal vagy növényenkénti összes 
imágószámmal, a talajmintában talált pete- és lárvaszámmal és az imágó 
póttáplálkozásaként károsított bibeszálak mértékével fejezhető ki.  
Szerbiában e kártevő ellen engedélyezett növényvédőszerek: Counter G-5, 
Furadan 350-F. Csávázásra használhatók Gaucho 600-FS, Macho 600 FS i 
Poncho 600-FS. 
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Kukoricabarkó 
(Tanymecus dilaticollis) 

 

Leírás. – Az imágó szürke színű és testhossza kb. 7 mm.  
A kártevő biológiája. – Az év folyamán egy generációja van. Imágó alakban 
telel át a volt kukoricaföldek talajában. A rovar tavasszal jelenik meg április 
és május hónapban. Az áttelelés helyétől 0,5-1,5 km távolságot is megtéve 
gyalogol. 250C–nál magasabb hőmérsékleten repül, de tömeges repülésüket 
nem jegyezték. A peterakás május folyamán történik. A lárvák augusztusra 
fejlődnek ki, ezután a bábállapot következik, majd megjelennek az új felnőtt 
egyedek. A meleg, száraz tavaszok és a kevés csapadékkal járó nyarak, a 
monokultúrában termesztett nagy felületű kukoricatáblák kedveznek a 
kártevő tömeges elszaporodásának.   
Ez a barkó csak imágó állapotában kártékony, április és május hónapban, 
amikor elrágja a csíranövényt, szikleveleket, a lombleveleket és a szárat. 
Polifág kártevő. A legnagyobb károk a kukoricában jelentkeznek, mely fő 
gazdanövénye. A legveszélyesebb időszak a keléstől a 2 leveles állapotig 
terjedő periódus.  
 

A védekezés alapelvei. – A kukoricában és más kapásnövényeknél két 
értékelés történik, szikleveles és egy lombleveles állapotban, vagyis 
szikleveles és 2-4 lombleveles állapotban. 100-200 növényt néznek át és az 
értékelés 0-5–ig terjedő skála alapján történik. E kártevőt rövid és hosszú 
távon is előre lehet jelezni. Hogy kell–e és mikor kell irtani a kártevőt, azt az 
egyedszám vagy a megrágott növények alapján állapítják meg. A 
vizsgálatokat keléstől 2–4 leveles állapotig kell elvégezni. A szögcsíra 
állapotban lévő növények esetében, ha meleg az idő, már 1 imágó is 
veszélyes m2-ként, vagy, ha a levélfelület 20-25% -a károsodott.  
Szerbiában engedélyezett készítmény a Furadan 350-F. Magcsávázásra 
engedélyezett: Cruiser 350-FS, Force Zea 280-FS, Gaucho 600-FS, Macho 
600 FS, Popotoks 40-TS, Posse 40-FS. 
 
 

Kukoricamoly 
(Ostrinia nubilalis) 

 

Leírás. – A kukoricamoly petéi nagyon aprók, kerek-ovális alakúak, 
csomókban állnak egymás mellé rakva. A hernyók előbb fehéres–rózsa-
színűek, később piszkosszürke vagy sötétbarna színük lesz. A hernyók 
minden ízén, kivéve az elsőt, négy szürkésbarna kerek pont található egy–
egy szál szőrrel. A felnőtt egyedek - a hímek és nőstények testük méretben, 
alakjában és színében is különböznek. A kukoricamoly jelentős polifág 
kártevő.    
A kártevő biológiája. – A kukoricamolynak évente egy vagy több nemzedéke 
lehet. A kifejlett hernyó telel át a kukoricaszárban vagy más gazdanövény 
szárában. A melegebb tavaszi napok beálltával a hernyó bábbá alakul. Az 
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első lepkék leginkább június közepén jelentkeznek. A nőstények leginkább a 
levelek fonákára, a főér mellé, rakják le petéiket. Az embrionális fejlődés 
után a kikelt hernyók eleinte együtt maradnak, majd az összesodort felső 
levelek felé és a levélhónaljakba vándorolnak. A második és harmadik vedlés 
után tömegesen vándorolnak a növény más részeire is. Általában a levél-
hüvely alatt vagy a csövek magasságában behatolnak a szárba vagy a csőbe. 
Itt tovább fejlődnek, majd bebábozódnak. A második nemzedék rajzása 
augusztusban és szeptember elején van.  
 
A védekezés alapelvei. – A fertőzés erősségét a károsított növények %-os 
arányában határozzák meg. Jobb, ha a hernyó/növény egyedszám alapján 
fejezik ki a fertőzöttséget. Ezt az adatot egy képlet segítségével úgy kapjuk 
meg, ha meghatározzuk a fertőzött növények százalékát, majd 30-100 olyan 
növényt átmetszünk, amelyeken láthatóak a hernyófertőzés nyomai és 
meghatározzuk a hernyók számát. Ha elhúzódott a kukorica betakarítása és a 
kukoricaszár kivágása és leszántása tavaszra tolódott, akkor a kártevő 
nagyobb mértékben jelenik meg. Hasonlóan, ha a lepkerajzás végén nagyobb 
számban észlelhetőek a haszonnövényeken és abban az időben a levegő 
nedvességtartalma magas, a kártevő nagyobb tömegű jelenléte várható. Ha a 
rajzás csúcspontja utáni 10-14 nap múlva a növények 30%-án vagy több 
növényen találunk kártevőt, akkor szükséges a vegyi védekezés. 
Szerbiában engedélyezett készítmények: Avaunt 15-SC, Fobos-EC, Futocid-
EC. 
 

A kukorica gyomnövényei 
 
Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Abutilon theophrasti, 
Ambrosia artemisiifolia, Amaranthus albus, Amaranthus blitoides, 
Amaranthus retroflexus, Anagallis arvensis, Capsella bursa-pastoris, 
Chenopodium album, Chenopodoium hybridum, Datura stramonium, 
Erigeron canadensis, Galinsoga parviflora, Hibiscus trionum, Iva 
xanthifolia, Polygonum aviculare, Polygonum lapathifolium, Polygonum 
persicaria, Polygonum convolvulus, Portulaca oleracea, Reseda lutea, 
Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Stachys annua, Xanthium strumarium. 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis, Calystegia sepium, Lathyrus tuberosus, Sonchus 
arvensis, Sambucus ebulus, Rubus caesius, Aristolochia clematitis. 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis, Eragrostis 
megastachya. 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
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12. Táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei kukoricában 
Hatóanyag Készítmény Hatásspektrum 

S-metolahlor Dual Gold 960-EC EEGY 

cikloksidim Focus ultra EEGY, TEGY 

rimsulfuron+dikamba 
DMA 

Tarot plus WG EEGY, TEGY, 
ESZGY, TSZGY 

rimsulfuron+tifensulfuron-
metil 

Grid 75 WG, Nava 75WG, Claro EEGY, TEGY, 
ESZGY 

rimsulfuron Tarot 25 WG, Trawell, Tiger 25 WG, Rimex, 
Tiger 25-OD, Gentlemen, Amurg 25-WG 

EEGY, TEGY, 
ESZGY 

nikosulfuron+ rimsulfuron Cordus 75 WG, Victus duo EEGY, TEGY, 
ESZGY 

dikamba Rekord, Banvel 480-S, Bevekamba, Palacid 
480-SL, Phantom 48-SL, Samba, Motikan, 
Plamen, Dikamba 480-SL, Dikosav 480-SL, 
Vikamba, Krit, Dimark, Joker 70 SG 

ESZGY, TSZGY 

dikamba+tritosulfuron Arrat, Callam ESZGY, TSZGY 

bentazon Basagran, Basamais, Galbenon, Deltazon 48-
SL, Bentazon SL-48, Bevezon, Pinazon 480-
SL,  

ESZGY, TSZGY 

bentazon+dikamba Cambio, Avalon, Korzo, Bevekambio, Portal 
SL 

ESZGY, TSZGY 

2,4-D DMA Dikamin-600, Monosan herbi, Agrosan, 
Herbizor, Poljosan, Deherban-A, Dikocid, 
Herbocid, Agrosan BN 

ESZGY, TSZGY 

2,4-D-EHE Mustang, Maton, Herbiton, Lentemul-D, 
Moto, Esteron, Estrovet 

ESZGY, TSZGY 

klopiralid Lontrel-100, Hemoklop 100-SL, Beveralid ESZGY, TSZGY 

fluroksipir-meptil-heptil Starane-250, Bonaca EC, Stockplus, 
Fluromark, Tomigan 250-EC, Fox 200-EC 

ESZGY, TSZGY 

linuron Afalon, Afalon tečni, Liron tečni, Feribot, 
Linurex 50-SC, Linurex 50-WP 

ESZGY 

mezotrion Callisto ESZGY 

prosulfuron Peak 75-WG ESZGY 

dikamba+prosulfuron Casper 55-WG ESZGY 

terbutilazin Hemazin SC-500, Terazor 50-SC ESZGY 

tifensulfuron-metil Harmony 75-WG, Simphony, Habit 25-OD ESZGY 

diflufenzopir-Na+dikamba Distinct 75-WG EEGY, ESZGY 

topramezon Clio EEGY, ESZGY 

topramezon+dikamba Stellar EEGY, ESZGY 

dimetenamid-
P+terbutilazin 

Akris EEGY, ESZGY 

terbutilazin+bromoksinil Zeagran 340-SE ESZGY, TSZGY 

terbutilazin-izoxaflutol Merlin duo ESZGY, TSZGY 
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 12. táblázat folytatása  

izoxaflutol+ciprosulfamid Merlin Flexx EEGY, TEGY, 
ESZGY, TSZGY 

tembotrion+izoxadifen-etil Laudis EEGY, TEGY, 
ESZGY, TSZGY 

foramsulfuron+izoxadifen-
etil+jodosulfuron-metil-Na 

Maister OD EEGY, TEGY, 
ESZGY, TSZGY 

alahlor Alanex 48-EC, Alahlor-480, Alahlor E-48, 
Alahlor-EC 

EEGY, ESZGY 

foramsulfuron+izoxadifen-
etil 

Equip EEGY, ESZGY 

dimetenamid-P Frontier  super EEGY, ESZGY 

acetohlor Acetosav 850-EC, Acenit A 800-EC, Guardian 
Top, Guardian, Trophy-EC, Acetogal Plus, 
Herbatrof, Topic, Agroacetohlor, Genius, 
Acetolin, Triumph, Acetohlor BN-840, Acetohlor 
MB-840, Acetomark, Viktocet plus, 
Agroacetohlor plus, Acetomark, Acetosav plus, 
Super As A 800 EC, Relay plus, Acetogal, 
Deltacet, Acetohlor-90, Acetosav 90-EC, Agrian, 
Bevelade extra, Valsagard, Legionar-900, 
Acetohlor 900, Acetim 

EEGY, ESZGY 

acetohlor+dahemid Sacemid A-EC EEGY, ESZGY 

acetohlor+dihlormid Acetogal plis, Trophy-EC, Triumph EEGY, ESZGY 

acetohlor+furilazor Guardian Top EEGY, ESZGY 

flumetsulam Broadstrike EEGY, ESZGY 

alahlor+linuron Linuchlor 367-EC, Galolin kombi, Liron 
kombi 

EEGY, ESZGY 

S-metolahlor+terbutilazin 
+ mezotrion 

Lumax EEGY, ESZGY 

S-metolahlor+terbutilazin  Gardoprim plus gold 500-SC EEGY, ESZGY 

izoxaflutol Merlin 750-WG EEGY, ESZGY 

flurohloridon Racer 25-EC, Resent 25-EC EEGY, ESZGY 

pendimetalin Stomp 330-E, Dost 330 EC, Vetpen 330-E, 
Agrostomp 330-E, Bevetomp, Zanat, Stop 
330, Pendisav 330-EC 

EEGY, ESZGY 

flumioxazin Pledge 50-WP EEGY, ESZGY, 
TSZGY 

diflufenzopir+dikamba  Distinct 70WG EEGY, ESZGY, 
TSZGY 

nikosulfuron Motivell, Nicogan 40-SC, Novovel, Protivel 
40-SC, Victus 4-SC, Samson, Kruz 40-SC, 
Eliminator, Nicon 4-SC, Siran 40-SC, Nikar, 
Talisman, Gat motion 4-OD, Hemonik, 
Samson extra 6-OD, Innovate, Supermaize 
75-WG 

EEGY, TEGY, 
ESZGY, TSZGY 

sulkotrion Tangenta EEGY, TEGY, 
ESZGY, TSZGY 



 113

A NAPRAFORGÓ VÉDELME 
 

Napraforgó peronoszpóra 
(Kórokozó: Plasmopara helianthi)  

 
A napraforgó peronoszpóra elvétve jelentkezik egyes érzékeny vonalakon a 
napraforgó termesztésénél. Két tünete van. A legsűrűbben jelentkező és 
legnagyobb károkat okozó tünet a szisztemikus fertőzés, amely esetben a 
növények torzulnak, elmaradnak a fejlődésben és meddőek lesznek. Az ilyen 
egyedek levelei mozaikosan fakózöld színűek. A levelek fonákján sűrű fehér 
penészgyep található, amely konídiumtartókból és konídiumokból áll. A 
beteg növények kis, felálló tányért fejlesztenek, melyben üres kaszatok 
képződnek. Az ilyen tünet a primér fertőzések eredménye, mely még a 
csírázás vagy a kelés idején megtörténik a fertőzött magból vagy a talajban 
lévő oospórákból. Más típusú tünetek jelentkeznek a másodlagos fertőzés 
következtében: lokális foltok formájában. A foltok alaktalanok, különböző 
nagyságúak, fehér bevonattal a levélfonákon. Ez a tünet ritkán jelentkezik és 
nincs kihatással a napraforgó terméshozamára.  
 
A védekezés alapelvei. – A leghatékonyabb és legcélszerűbb védekezés az 
ellenálló genotípusú napraforgók vetése. A legtöbb Szerbiában termesztett 
hibrid jó ellenálló képességet hordoz e kórokozóval szemben. Amennyiben 
biztosítjuk a gyors kelést és a növény korai gyors fejlődését a jó 
agrotechnikával, akkor jelentősen csökkenthetjük az érzékeny geno-
típusoknál a fertőzés intenzitását. Egészséges vetőmag vetésével és 
csávázással hatásos, felszívódó fungiciddel (Apron XL 350-ES) jelentősen 
csökkenthetjük a fertőzést. A többéves (6–7 éves) vetésforgó csökkentheti a 
talajban lévő fertőző spórák számát. A szisztemikusan fertőzött egyedek 
mechanikus irtása ajánlott. 
 
 

A napraforgó diaportés betegsége 
(Kórokozó: Diaporthe helianthi, anamorf: Phomopsis helianthi) 

  
A múlt század nyolcvanas éveinek kezdetén járványszerűen jelentkezett a 
napraforgó diaportés betegsége Vajdaságban, és nagy termésveszteségeket 
okozott. Azóta intenzív munkával sikerült magas ellenálló képességű 
napraforgó hibrideket előállítani.   
Az első tünetek az alsó leveleken, a levélnyeleken és a száron jelentkeznek 
általában a napraforgó virágzásának végén. Az alsó levelek szélein 
világosbarna foltok keletkeznek, melyek szövete elhal. Az elhalás gyorsan 
terjed a főerek mentén "V"-alakban. A fertőzött levél hamarosan teljesen 
elhal és megsemmisül. A levélnyeleken keresztül a gomba bejut a szárba, 
ahol erre a kórokozóra jellemző tünetek jelennek meg. A levélnyél alapnál és 
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a szár ízesüléseinél világosbarna, kerek és elnyúlt foltok keletkeznek. A 
későbbiekben a foltok közepe szürkés a szélei pedig fekete színűvé 
változnak, megnagyobbodnak és összefolynak nagyobb, elhalt foltokká. A 
fertőzött szárrészek bélállományát a gomba felemészti, aminek következ-
tében a súlyosabban fertőzött egyedek eltörnek és ledőlnek. A növény teljes 
fonnyadása akkor következik be, amikor a foltok körülveszik a szárat. A 
fertőzés fokától függően a szár vagy tönkremegy, vagy a növény sínylődik és 
rosszul fejlett tányérokat nevel, léha kaszatokkal.  
 
A védekezés alapelvei. – Magas ellenállóképességű napraforgó hibridekkel és 
fajtákkal lehet legcélszerűbben küzdeni a napraforgó e nagyon veszélyes 
kórokozója ellen. Szerbiában, köszönve a genetikusok hathatós munkájának, 
sikerült magas ellenállóképességű napraforgó hibrideket előállítani. A 
megelőző intézkedések között a legfontosabb a többéves vetésforgó 
beiktatása, a fertőzött szármaradványok alászántása, vagy megsemmisítése 
égetéssel, és az árvakelésű napraforgó irtása. Egészséges és csávázott mag 
vetésével megakadályozható a kórokozó terjedése azokra a területekre, ahol 
eddig még nem jelent meg. 
Szerbiában engedélyezett készítmények a napraforgó diaportés betegsége 
ellen: Galofungin, míg a magcsávázásra a Maxim 025-FS készítmény 
engedélyezett. 
 
 

A napraforgó fehérpenészes rothadása 
(Kórokozó: Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary) 

 
A napraforgó fehérpenészes rothadása a nedves klímájú vidékeken jelentős 
károkat okoz. Ha nem tartják be a vetésforgót és a kórokozónak megfelelő az 
időjárás, a fertőzött növények száma 15–50% is lehet, a kár elérheti a 100%-
ot is. A napraforgó fehérpenészes rothadása a terméshozam csökkenése 
mellett jelentősen csökkenti a mag olaj- és fehérjetartalmát is. A fertőzött 
fejek magjai szétszóródnak, ami a közvetlen kár mellett indirekt károkhoz is 
vezet, pl. a rágcsálók felszaporodása és a napraforgónak, mint gyom-
növénynek megjelenése a következő kultúrában. Fertőzött kaszat vetése 
esetén a napraforgó fehérpenészes rothadása a csíranövények elhalását is 
okozhatja. 
Ez a kórokozó a gazdanövényein minden fejlődési fázisában tüneteket 
idézhet elő. A S. sclerotiorum sokszor megtámadja a termesztett kétszikű 
növények gyökerét, ezzel előidézve a gyökér és a szártő üszkösödését, 
aminek következtében a növények fonnyadnak, de el is halhatnak. Ha a 
kórokozó a növény föld feletti részét fertőzi meg, akkor a tünetek a száron, 
virágon vagy virágzaton és a termésen jelennek meg. A fertőzés helyén 
először vizes folt keletkezik, mely idővel növekszik és világos barnává, majd 
barnává válik. Amennyiben nedves az időjárás, a fertőzött szöveten sűrű, 
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fehér bevonat képződik a gomba hífáiból. A betegség későbbi fázisában a 
fertőzött szövetben vagy a felületén könnyen észrevehető, fekete 
szkleróciumok képződnek. E kórokozó esetében attól függően, hogy a 
növény melyik részét támadta meg, beszélhetünk fehérpenészes gyökér -, 
szár- és tányérrothadás-ról. A fertőzött szövetrészben a gomba nagy, fekete 
szkleróciumokat hoz létre.   
 
A védekezés alapelvei. – Egyes agrotechnikai tényezők jelentősen befolyá-
solják a kórokozó megjelenésének intenzitását. A vetésforgóban a napraforgó 
többéves szüneteltetése mellett kerülni kell a gazdanövények (pl. szója, 
olajrepce, olajretek) beiktatását, mert ettől függ, hogy mennyi fertőzőanyag 
halmozódik fel a talajban. A fertőzés intenzitása függ még a tőszámtól, a 
vetés időpontjától, a talajtípustól, trágyázástól stb. A tőszámot a fajtához és a 
termesztési feltételekhez kell igazítani. A magas tőszámú és nagyobb 
mennyiségű nitrogénnel trágyázott növények fogékonyabbak e kórokozóval 
szemben.  
Szerbiában engedélyezett készítmények a napraforgó fehérpenészes 
rothadása ellen: Impact-C, Ronilan-DF, Pictor, Sumilex 50-SC. 
Magcsávázásra alkalmas engedélyezett készítmény: Maxim 025-FS. 
 
 

A napraforgó fómás vagy fekete szár- és levélfoltossága 
(Kórokozó: Leptosphaeria lindqiustii, anamorf: Phoma macdonaldi) 

 

A terméshozam veszteség mellett jelentősen csökkenti a kaszat olajtartalmát 
is. A kár nagysága a fertőzés időpontjától és a gomba fertőzésének 
intenzitásától függ. Az első tünetek virágzáskor, és a tányér kialakulásának 
kezdetén jelentkeznek. A kórokozó megtámadja a levelet, levélnyelet, szárat 
és a tányért is. A primér fertőzések az idősebb leveleken jelentkeznek 
különböző nagyságú és alakú elhalt szövetű foltok formájában.  
A fekete szárfoltosság főként a levélnyeleken jelentkezik. Nagyobb fertőzés 
esetén a foltok összefolynak és körülveszik a levélnyelet, aminek 
következtében elszárad a levél. A legjellemzőbb tünetek a száron figyelhetők 
meg. Ott, ahol a levélnyél találkozik a szárral, főként a talaj közelében 
elhelyezkedő levélnyeleknél, kerek, hosszúkás vagy alaktalan nagy, (5–10 
cm–es) fekete foltok képződnek. A kórokozó számára kedvező körülmények 
esetén a foltok száma növekszik, összefolynak és gyűrűszerűen körülfogják a 
szárat. Az erős fertőzés esetén a növények fonnyadnak, és idő előtt elhalnak.  
 

A védekezés alapelvei. – A legcélravezetőbb és egyben a legjobb módszer a 
fekete szárfoltosság és levélfoltosság ellen a kevésbé érzékeny napraforgó 
fajták és hibridek termesztése. A többéves vetésváltás, térbeli izoláció, 
egészséges, csávázott vetőmag vetése, kiegyensúlyozott trágyázás és 
mindazon agrotechnikai eljárások igénybevétele, amelyek a növények 
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optimális fejlődéséhez szükséges feltételeket biztosítják, mind megelőző 
eljárások.  
 
 

A napraforgó és más növények szürkerothadása 
(Botryotinia fuckeliana, anamorf: Botrytis cinerea) 

 

Nagyobb mértékben azokban az években jelentkezik, amikor a napraforgó-
virágzás és tányérképződés idején hosszabb, nedves időszak következik be. 
A terméscsökkenés mellett a fertőzött kaszatok olajtartalma is csökken. A 
fertőzött kaszatok csíraképessége is romlik. A szürkepenész polifág 
kórokozó, amely 200–nál is több növényfajt károsít. Ezek között vannak 
szántóföldi, konyhakerti-, dísz-, valamint gyümölcstermő növények is. A mi 
éghajlati körülményeink között fő gazdanövényei a napraforgó, olajrepce, 
hagyma és a saláta, de megjelenhet a káposztaféléken, paradicsomon, 
paprikán, uborkán, babon, borsón és lenen is.   
A napraforgón a szürkerothadás jelentkezhet a csírázástól a betakarításig. A 
fertőzött kaszat hűvös, csapadékos időjárás esetén rothadásnak indul és 
tönkremegy. A megfertőzött csírán és csíranövényen elhalt szövetű foltok 
jelentkeznek, melyek kisebb vagy nagyobb felületet foglalnak el. Erősebb 
fertőzés esetén ezek a növények elpusztulnak. A vetőmagon és a 
csíranövényen jelentkező sűrű, szürke bevonat jellemző tünete ennek a 
kórokozónak.   
A szürkerothadás tünetei leginkább a napraforgó tányéron jelentkeznek. Az 
első tünetek a tányér alsó felén figyelhetők meg, besüppedt, világosbarna 
foltok formájában, amelyek lassan nőnek, elfoglalva nagyobb és nagyobb 
felületeket. Később a tünetek a tányér felső részén és a kaszaton is 
megjelennek. Magas levegő nedvességtartalom mellett a fertőzött növényi 
szöveteken jellemző, pókhálószerű, szürke bevonat képződik a kórokozó 
hífáiból és szaporító képleteiből. A tányér fertőzött részei kiesnek betakarítás 
közben a kombájn vitorlájának ütésétől és a kaszatok a talajra szóródnak.  
 

A védekezés alapelvei. – A megelőző védekezések nagymértékben kihathat-
nak a kórokozó fertőzésének mérséklésére. Többéves vetésforgóval, 
gyomirtással, a fertőzött növényi részek megsemmisítésével csökken a 
talajban lévő inokulum és ezzel egyben a fertőzés mértéke is. Vetésre 
egészséges, gombaölővel csávázott vetőmagot kell használni. Külön gondot 
kell fordítani a vetőmagtermesztő parcellákra. A fertőzött fejeket el kell 
távolítani betakarítás előtt. Ha a tenyészidő vége felé esős időjárás van, akkor 
érdemes deszikkálást végezni, amikor a kaszatok elérték fiziológiai érett-
ségüket. A legcélravezetőbb ellenálló és toleráns fajták és hibridek előállítása 
és termesztése a szürkepenész elleni harcban. 
Szerbiában engedélyezett készítmények a szürkepenész ellen: Impact-C, 
Kubik, Pictor, Spartak 45-EC, Sumilex 50-SC, magcsávázásra: Maxim 025-
FS. 
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Fakó mezeipoloska 
(Lygus rugulipennis) 

 

Leírás – Az imágó ovális alakú, barna vagy barnás zöld színű, sötétebb 
foltokkal, amelyek sűrű, apró szőrökkel vannak benőve. A lárvák 
zöldessárgák, szárnyatlanok, ovális alakúak. Legnépesebb a L. rugulipennis, 
állomány, de a napraforgót károsítja a L. pratensis, Adelphocoris lineolatus 
és a Dolycoris baccarum is. 
A kártevő biológiája. – Ez a faj évente két generációt fejleszt. Imágó 
alakjában telel át a növénymaradványok alatt, főként a felszántatlan táblákon. 
Az áttelelő egyedek tavasz elején, amikor az átlaghőmérséklet eléri a 10-
16 oC-ot, elrepülnek a telelőhelyeikről. Ez a faj nagyon mozgékony, pár nap 
alatt akár 1–2 km-t is megtesz friss, lédús élelmet keresve, és így váratlanul 
ellephet új táblákat is. A mezei poloska főleg száraz tavaszokon lepi el a 
termesztett növényeket, amikor sok gyomnövény visszamarad a fejlődésben 
és hamar megöregednek azok zöld részei. Tömegesen jelentkezik a napra-
forgón június végén - július elején, de legnagyobb számban július végén – 
augusztus elején van jelen, amikor a napraforgó neveli a kaszatjait. 
Megfigyel-hető, hogy azokon a napraforgó táblákon a tömeges a jelenlétük, 
amelyek lucernával határosak. A napraforgó táblákat már az első nemzedék 
imágója is megtámadja. A fő károkat azonban a második nemzedék idézi elő, 
mivel az egész nemzedék a napraforgó tányérján fejlődik ki. A kártétel a 
kaszatok ezermagsúlyának, olajtartalmának valamint csírázóképességének 
csökkenésében mutatkozik meg.     
 

A védekezés alapelvei. – A napraforgó táblákon a védekezést július folyamán 
és augusztus elején végzik. A poloskák egyedszámát úgy határozzák meg, 
hogy a napraforgó fejekre műanyag zsákokat húznak, és belerázzák a 
jelenlévő egyedeket. A kár betakarítás idején állapítható meg oly módon, 
hogy 100 napraforgófejről összegyűjtjük a kaszatokat. A fakó mezei 
poloskáról rövidtávú előrejelzést bimbózás idején adnak, a poloska 
egyedszám alapján. A növények tüzetes átnézése, vagy rovarfogó háló 
suhintások alapján állapítható meg a várható kártétel.  
Szerbiában még nem hajtanak végre védekezést a mezei poloska ellen a 
napraforgó táblákon, de a vetőmagtermesztő táblákon ez kötelező.  
 
 

Drótférgek  
(Elateridae) 

 

A kukorica kártevőinél már szerepel. 
Szerbiában engedélyezett készítmények a drótférgek ellen a napraforgóban: 
Piricid G-7,5 és Posse 25-EC, magcsávázásra Cruiser 350-FS, Cosmos 500-
FS, Gaucho 600-FS, Macho 600-FS, Mesurol FS-500, Semafor 20-ST, 
Furadan 35-ST. 
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Levéltetvek a napraforgón 
(Aphidade) 

 
Elterjedése és gazdasági jelentősége. – Szerbiában a napraforgón a levél-
tetvek közül az Aphis fabae, A. evonymi, A. gossypii és a Brachycaudus 
helichrysi található meg, amelyek közül az első kettő szokott gazdasági 
károkat okozni. Ez a két faj minden évben megtalálható a napraforgón, van 
amikor tömegesen, nagy területeken is.  
Kártétel. – A levéltetvek a napraforgón május első dekádjától július elejéig – 
közepéig találhatóak, de a tömeges megjelenésük júniusra tehető. A nagyobb 
károk a parcellák szélein jelentkeznek. A levéltetvek a növény minden részét 
károsítják, de leginkább a leveleket és a tányérkezdeményeket. A szívogatás 
következtében a levelek deformálódnak, torzulnak, és a növény elmarad a 
fejlődésben.    
 
A védekezés alapelvei. – A felmérést júniusban végzik. Átnéznek 100-200 
növényt és megállapítják, hogy milyen százalékban vannak a növények 
fertőzve levéltetvekkel, és a fertőzés mértékét egy 0-4-ig terjedő skála 
segítségével fejezik ki. A rövidtávú előrejelzést a szárnyas egyedek 
berepülése, szaporodásdinamikája, a természetes ellenségeik száma és a 
várható időjárási viszonyok alapján adják meg. Védekezni a táblák szélein 
50-70 m szélességben akkor kell ellenük, ha a tábla szegély növényeinek 20-
30 %-án betelepült és az előrejelzés szerint kedvező időjárás várható a 
levéltetvek fejlődése szempontjából.  
Szerbiában engedélyezett készítmények a napraforgóban károsító levéltetvek 
ellen: Calypso 480-SC, a magok csávázására a napraforgóban engedélyezett 
Cruiser 350-FS. 
 
 

A napraforgó gyomnövényei 
 

Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Abutilon theophrasti, 
Ambrosia artemisiifolia, Amaranthus retroflexus, Capsella bursa-pastoris, 
Chenopodium album, Chenopodoium hybridum, Datura stramonium, 
Hibiscus trionum, Iva xanthifolia, Orobanche cumana, Polygonum aviculare, 
Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Polygonum convolvulus, 
Portulaca oleracea, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Xanthium 
strumarium (13. táblázat). 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis. 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis. 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
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13.Táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei napraforgóban 
 

Hatóanyag Készítmény Hatásspektrum 

S-metolahlor Dual Gold 960-EC EEGY 

S-metolahlor+ 
terbutilazin 

Gardoprim Plus Gold 500-SC EEGY, ESZGY 

propakvizafop Agil 100-EC EEGY, TEGY 

tepraloxidim Aramo-50 EEGY, TEGY 

cikloxidim Focus ultra EEGY, TEGY 

fluazifop-p-butil Fusilade forte, Sunce, Viktolade, 
Fusilade Super, Neptune 15-EC, 
Bevelade extra 

EEGY, TEGY 

fenoxaprop-p-etil Furore super, Chempol super EEGY, TEGY 

haloxifop-r-metil Gallant super EEGY, TEGY 

kvizalofop-p-tefuril Leopard 5-EC, Pantera 40-EC, Titanic,  EEGY, TEGY 

kvizalofop-p-etil Targa Super, Globus EC, Globus EW EEGY, TEGY 

kletodim Select super, Arrow, Fargo, Nikas EEGY, TEGY 

acetohlor AS-900-EC, Reley plus, Agrian, Acenit 
900-EC, Acetogal, Deltacet, Acetosav 
90-EC, Legionar-900, Acetim, Guardian, 
Aceetogal plus, Acetohlor-EC, 
Agroacetohlor, Genius, Acetolink, 
Acetohlor BN-840, Acenit A 800-EC, 
Deltacet Plus, Viktocet Plus, 
Agroacetohlor Plus, Acetosav Plus, 
Super AS A 800 EC 

EEGY, ESZGY 

acetohlor+dihlormid Trophy-EC, Triumph EEGY, ESZGY 

acetohlor+dahemid Sacemid A-EC EEGY, ESZGY 

alahlor Alanex 48-EC, Alahlor-480, Alahlor E-
48, Alahlor-EC 

EEGY, ESZGY 

alahlor+linuron Galolin kombi, Liron kombi EEGY, ESZGY 

dimetenamid-P Frontier Super EEGY, ESZGY 

flurohloridon Racer 25-EC, Sprinter 25-EC, Dakota 25-
EC, Bevecer, Resent 25-EC, Ares 

EEGY, ESZGY 

oxadiargil Raft EEGY, ESZGY 

trifluralin Trefgal, Župilan E-48, Trifluralin 48-EC, 
Sutref-48, Agrotref, Triflurex 48-EC, 
Treflan-EC, Triflur 480-EC, Lalazin, 
Trikepin, Triflusav 48-EC, Trifluran-MB 

EEGY, ESZGY 

propizohlor Proponit 720-EC EEGY, ESZGY 

pendimetalin Stomp  

pendimetalin Stomp 330-E, Dost 330 EC, Vetpen 330-
E, Agrostomp 330-E, Zanat, Pendisav 
330-EC 

EEGY, ESZGY 

oxifluorfen Goal, Beveal, Galigan 240-EC EEGY, ESZGY 
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 13. táblázat folytatása  

imazamox Pulsar-40 EEGY, ESZGY 
Orobanche sp. 

flumioxazin Pledge 50-WP EEGY, ESZGY, 
TSZGY 

linuron Afalon, Afalon tečni, Liron tečni, 
Linurex 50-SC, Linurex 50-WP 

ESZGY 

tribenuron-metil Express 50-SX ESZGY, 
TSZGY 

glufosinat-
amonijum 

Basta-15, Finale-15 deszikkáns 

dikvat-dihlorid Reglone forte deszikkáns 

dikvat-dibromid Didikvat deszikkáns 

 
 
 

A CUKORRÉPA VÉDELME 
 

A cukorrépa cerkospórás levélfoltossága 
(Kórokozó: Cercospora beticola) 

 
Járványszerű fertőzéseket okoz majd minden évben, ezzel jelentős károkat 
okozva a répatermesztésben. A gyökérhozam veszteség mértéke elérheti az 
50%-ot, míg a cukortartalom 1-2%-kal is csökkenhet. A levelek korai 
elhalása miatt a répa újabbakat fejleszt, ami nagy károkhoz vezet. A levél-
foltosság a középidős és idősebb leveleken jelentkezik, míg a szívlevelek 
nem károsodnak. A foltok aprók, kerekdedek 4 mm átmérőjűek, hamuszürke 
színűek vörösbarna-lilás szegéllyel. A szegély megjelenése tipikus erre a 
kórokozóra. A foltok elhalt, középső részére jellemző a hamuszürke bevonat, 
amely a gomba konídiumtartóiból és konídiumaiból áll. Az első foltok 
általában június második felében jelentkeznek. Később tömegesek, úgyhogy 
egy–egy levélen néhányszáz folt is megfigyelhető. A levélszövet a foltok 
közepén elhal, legtöbbször ki is lyukad, és mint másodlagos tünet, levél 
likacsosság jelentkezik. Járványszerű megjelenésekor az idősebb levelek 
elpusztulnak és a cukorrépanövény asszimilációs felület nélkül marad.   
Az első foltok megjelenése a cukorrépa levelein a szerbiai termesztési 
feltételek között június végén, július elején észlelhető. Ezek az első 
fertőzések gyengék, egy hosszabb periódusra van szükség, amíg 
felhalmozódik elegendő szaporító képlet a járványszerű megjelenéshez, ami 
a szerbiai körülmények között általában július második felében vagy 
augusztus hónap folyamán jön létre. A kórokozó fejlődéséhez a 
legmegfelelőbb a meleg időjárás gyakori esőzésekkel. Szeptember folyamán 
a hűvös éjjelek megállítják a kórokozó terjedését, de ekkorra a répa új 
levelekkel pótolja az elvesztett levélfelületet, ami cukor veszteséggel jár.  
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A védekezés alapelvei. – A cukorrépa fajtaválasztásnál előnyben kell 
részesítani azokat a fajtákat, amelyek toleránsak a cerkospórával szemben. A 
növényi maradványokat (fejet és levelet) fel kell használni az állatok 
takarmányozására, szilázskészítésre vagy mélyszántással alá kell forgatni. A 
magtermesztő táblák és az ipari répa között izolációs távolságot kell 
biztosítani. Fontos a legalább négy éves vetésforgó betartása, más 
répabetegségek miatt is, mint pl. a tőrothadás és a rizomániás betegség.  
A szerbiai termesztési körülmények között a cukorrépa cerkospórás 
levélfoltossága elleni vegyi védekezés elkerülhetetlen, ezért rendszeres 
intézkedésnek számít. A védekezés hatékonysága a hatásos gombaölő-
szerektől és a kivitelezés helyes időzítésétől függ. Az első permetezés 
kivitelezésének időpontja a legmeghatározóbb. Amennyiben késünk az első 
permetezéssel, felhalmozódik a fertőző anyag, ami a későbbiekben 
járványszerű megjelenéshez vezethet. Az első permetezés legmegfelelőbb 
időpontja, amikor a növények megközelítően 5%-án 10-nél több folt 
található. A második és a többi kezelés időpontját a kórokozó új leveleken 
való megjelenésének követésével és az időjárási viszonyok előrejelzése 
alapján határozzuk meg.   
Szerbiában engedélyezett gombaölő szerek a cukorrépa levélfoltossága ellen: 
Alert-S, Alto combi 420-SC, Amistar extra, Antre, Bevetikola, Bravo 720-
SC, Bumper P 490-EC, Cebit 300-EC, Cercohem, Cerpakt 25-SC, Dakoflo, 
Dakoflo 720-EC, Duett, Duett ultra, Eminent star, Eminent 125-ME, Elect-
500, Flamenco, Galofungin, Galeon 50-SC, Impakt 25-SC, Odeon 82,5-
WDG, Orius 25-EW, Opera, Opus team, Punch 40-EC, Rias 300-EC, Takt, 
Sphere. 
 
 

A cukorrépa nyári gyökérrothadása 
(Kórokozó: Macrophomina phaseolina) 

 
A cukorrépa nyári gyökérrothadása azokban az országokban terjedt el, ahol 
száraz, forró időjárás uralkodik. Macrophomina phaseolina gombának több 
mint 500 gazdanövénye van. A szerbiai termesztési körülmények között a 
napraforgó mellett megtámadja a szóját, olajrepcét, cukorrépát, kukoricát, 
cirkot, babot, borsót, paprikát, burgonyát, hagymát, káposztát és más kultúr-
növényeket, de sok gyomnövényt is.   
A gyökérrothadás tünetei a levelek hervadásában mutatkoznak meg. Az 
elváltozások a gyökér középső részén, a gyökéren és a gyökérnyakon 
jelentkeznek. A megtámadott szövetek szürkésfehérek, felületük ezüstösen 
csillogó. A fertőzött gyökérrész parásodik, vékonyodik, felrepedezik, és 
könnyen elválik a többi szövettől. A beteg szövetben mikroszkleróciumok 
tömege jelenik meg. Ezek jelenléte biztos támpont a kórokozó meghatáro-
zásánál. A gyökér belseje szivacsossá, citromsárgává, majd sötétbarnává 
válik.   
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A nedvesség hiánya és a talaj magas hőmérséklete (25-30 oC) alapvető 
feltételei a betegség megjelenésének. Más tényezők is, amelyek hozzá-
járulnak a növények életfeltételeinek romlásához elősegítik a cukorrépa 
érzékenységét a gyökérrothadás fertőzésre. Egyes termesztési és klimatikus 
feltételek együttesen is hozzájárulhatnak a gyökérrothadás nagyobb mértékű 
megjelenéséhez. A túl sűrű állomány száraz, forró években növeli a fertőzés 
mértékét. Az öntözés pozitív hatása különösen az aszályos, forró vidékeken 
jelentős.  
 
A védekezés alapelvei. – Mindazon termesztési tényezők, amelyek valami 
módon befolyásolják a növények vitalitásának fenntartását, az aszályos 
időszakokban a legfontosabb eszközök, a gyökérrothadás fellépésének 
csökkentésében.   
 
 

Cukorrépa nekrotikus sárgaerűség vírus - rizománia 
(Beet necrotic yellow vein virus -BNYVV) 

 
A rizomániás betegség a cukorrépa gyökérhozamát 75%-kal csökkentheti, a 
cukortartalmat pedig 5-6 sőt több %-kal is. A betegség a gyökér technológiai 
értékét is rontja. A rizománia alaptünetei abban nyilvánulnak meg, hogy a 
gyökér a fejlődésben erősen visszamarad, számtalan hajszálgyökeret fejleszt. 
Jellegzetes a répagyökérfarok elkeskenyedése. A számos hajszálgyökér 
hamarosan elhal. Az így kialakult "szakáll" sötét színűvé válik, és a talajhoz 
tapad. A megbetegedett növényeket könnyen ki lehet húzni, melynek során a 
gyökérrel együtt a rátapadt talajszemcséket is kiemeljük. A fertőzött répa 
gyökere elmarad a fejlődésben, és nem éri el a várt nagyságot. A rizomániás 
répagyökerek belsejében is jellegzetes változások jönnek létre. A répagyökér 
hosszanti keresztmetszetén az elhalt hajszálgyökerek tövénél tumorszerű, 
érdes kinövések figyelhetőek meg. Ezen kívül ezen a keresztmetszeten 
megfigyelhető a szövetek feketedése a répafaroktól kiindulva a répafej felé. 
A beteg répagyökérre merőleges keresztmetszeten megbarnult gyűrűk 
látszanak. A rizomániás növények elsárgulnak. Ezek a tünetek a tábla 
mélyebb részein jelentkeznek, ahol a csapadék összaszalad és elősegíti a 
tünetek korai megjelenését. Az említetteken kívül a fertőzött növények 
levéllemeze keskenyebb, levélnyelei hosszabbak. 
A BNYVV –t a Polymyxa betae nevű nyálkagomba terjeszti. A P. betae 
kitartóspóráiban a BNYVV hosszan fertőzőképes. Amikor P. betae kitartó-
spórája és a zoospóra a gyökér epidermiszén átjut, magában hordozza a 
vírust, amely ott tovább fejlődik és terjed.   
 
A védekezés alapelvei. Minden táblán, ahol répát tervezünk termelni, meg 
kell vizsgálni, hogy jelen van-e a rizománia vírusa. Csak azokon a táblákon 
lehet termelni cukorrépát, ahol nincs jelen. Emellett ügyelni kell arra, hogy 
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különböző gépekkel, öntözéssel, szállítóeszközökkel, ne hurcoljuk be ezekre 
a területekre a kórokozót. Szükséges a hosszú pihentetéses, legalább 5-6 éves 
vetésforgó. A már fertőzött táblákon toleráns fajták termesztése javasolt.  
 
 

A cukorrépát károsító levéltetvek 
(Aphis fabae, Myzus persicae) 

 
Szerbiában a cukorrépatáblákon két levéltetű faj található, az Aphis fabae és 
a Myzus persicae, amelyek közül a fekete répa-levéltetű a károsabb.  
Aphis fabae Scop. – fekete répa-levéltetű  
Leírás. – A test hosszúsága 1,5-2,5 mm. A téli pete fénylő fekete színű. A 
szárnyatlan nőstény ovális alakú. A lárva sötétzöld, 4 fejlődési fokozaton 
megy át.   
A kártevő biológiája. – A fekete répa-levéltetű vándorló faj, teljes átalaku-
lással fejlődik. Évente 13–18 nemzedéke van, téli pete alakban telel át a 
csíkos kecskerágón (Evonymus europaeus). Az áttelepülés április közepe 
táján kezdődik és május végéig tart. A megtelepült szárnyas egyedek a nyári 
gazdanövényükön nyomban lárvákat szülnek, és telepeket létesítenek. A 
köztesgazdákon ez a faj 10–15 szűznemző nemzedéket hoz létre. Az ősz 
folyamán szárnyas egyedek jelentkeznek, melyek átrepülnek a téli gazda-
növényre, ahol a nőstények megtermékenyített petéket raknak le.    
A védekezés alapelvei. – Június hónap folyamán végzik a veszélyeztetett 
kultúrák felmérését. Erre a célra növényvizsgálati módszert alkalmaznak. 
Megállapítják a fertőzött növények százalékát és a növényeken található 
levéltetvek számát egy 0-4-ig terjedő skála alapján.   
Hogy szükséges-e és mikor a fekete répa-levéltetű elleni védelem, arról 
előrelelzést adnak ki Szerbiában. Április közepén sárga színű Merikov 
csapdákat helyeznek ki a cukorrépa táblák szélére annak érdekében, hogy 
adatokat gyűjtsenek a szárnyas egyedek odarepüléséről. Az első egyedek 
észleléséig kétnaponként átnézik ezeket a csapdákat. Amikor a szárnyas 
egyedek áttelepültek, attól kezdve kéthetenként át kell nézni a növényeket, 
hogy megállapítsák, képződtek-e már levéltetű telepek, és az alapján 
megállapíthassák a kezelés időpontját. Erre a célra a cukorrépa táblák szélein 
100-200 növényt vizsgálnak meg. A cukorrépa permetezését a megtámadott 
növények %-a, az egyedszám vagy a telepek megjelenése alapján hajtják 
végre. Az első permetezést csak a táblák szélein 30-50 m szélességben 
végzik, mivel a szárnyas egyedek kezdetben csak a táblák szélein jelent-
keznek. A későbbi permetezések időpontjait a még kora tavasszal az ipari 
répa táblák és a magtermő táblák szélein kijelölt néhány árnyi terület 
megfigyelése alapján állapítják meg. Ott egyáltalán nem hajtanak végre 
vegyi védekezést, hanem kéthetente 100-200 növényen vizsgálják a fekete 
répa-levéltetű fejlődését és szaporodását.   
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Szerbiában engedélyezett készítmények a cukorrépában jelentkező levél-
tetvek ellen: Actellic-50, Bevetox 40-E, Dimetogal, Dimetoat-EC, Fosmid 
40-EC, Fenitrotion 50-EC, Fenin, Fobos-EC, Futocid-EC, Futotion EC-50, 
Kozma, Piricid, Pyrinex 48-EC, Sistemin 40-EC. 
 
 

Cukorrépa-gyökértetű 
(Pemphigus fuscicornis) 

 
Leírás. – A nyári nemzedéket szárnyatlan ál-elevenszülő nőstények alkotják. 
Testük tojás alakú 2,4 mm hosszú sárgásfehér, viaszos bevonatú. A lárva 4 
fejlődési stádiumon megy át, az első lárvastádiumú egyedek zöldes vagy 
sárgásszürke színűek és mindössze 0,8 mm hosszúak.   
A kártevő biológiája. – évente két fázisban, téli és nyári, 8-13 generációja 
alakul ki. A parthenogén nőstény telel át az előző évi répaföldeken és a 
gyomnövényeken. Tavasszal az áttelelő nőstények lárvákat szülnek és 
elevenszüléssel a nyár folyamán egy nemzedéket hoznak létre, mindössze két 
hét alatt. A terjedésükben főként az első lárvastádiumú, igen mozgékony 
lárvák vesznek részt. Ezek a lárvák április végétől októberig a föld felszínére 
jutnak, tömegesen július és augusztus folyamán vándorolnak. A faj 
kimondottan szárazságkedvelő.  
A védekezés alapelvei. – A nyári hónapok folyamán felvételezik a gyökértetű 
kártételt. Először megállapítják, hogy a tábla hány %-án jelentek meg a 
kártevő által kialakított oázisok, azután az oázisokban átvizsgálják a 
gyökereket, amelyeket csoportokba sorolnak:  

1. egészséges gyökerek,  
2. jelen vannak a gyökértetvek, de a gyökér még nem fonnyad,  
3. fonnyadt, de még élő gyökér,  
4. megsemmisült növény.  

A gyökértetvek növényenkénti átlagát úgy számítják ki, hogy 20 fertőzött 
gyökeret a körülötte lévő földdel együtt laboratóriumban átvizsgálnak. Hogy 
felfedjék a lehetséges fertőzési gócokat, a nyár végén vagy ősz elején átnézik 
azokat a táblákat, amelyen abban az évben cukorrépa vagy marharépa 
termelés folyt. Ezen kívül a laboda- és libatopféléket minden olyan táblán és 
azok környékén, ahol cukorrépát terveznek a következő évben termeszteni. 
Erre, mint módszert, a növényvizsgálatot és a talajmintavételt veszik 
igénybe. A talajmintavételt kora tavasszal végzik, hogy megállapítsák az 
áttelelő gyökértetvek számát. Abban az esetben, ha nagyszámú áttelelő 
nőstényt találnak (10-30 vagy több egyed/m2) és meleg, száraz tavasz 
várható, számítani kell a gyökértetű tömeges megjelenésére. Májustól lehet 
figyelemmel kísérni a gyökértetű megjelenését, majd az első stádiumú lárvák 
mozgását, csapda edényekkel, üveglapok segítségével vagy a növényekről 
való lerázásukkal. Jelentős kártételről beszélhetünk, amikor egy nap alatt a 
45 cm2 felületű csapdában átlagosan 1-10 lárvát fogunk, de ha ez a szám 10 
felett van, akkor az már vészhelyzet.  
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Lisztes répabarkó  
(Bothynoderes punctiventris) 

 
Leírás. – A felnőtt egyed alapszíne fekete, de apró szürke lapocskák fedik. A 
lárva lábatlan, fehéres színű, hajlott testű.  
A kártevő biológiája. – Évente egy nemzedéke van és a kifejlett egyed telel 
át a talajban. Az áttelelő imágók 80–90%-a a régi répaföldeken telel át. A tél 
végén vagy kora tavasszal, de tömegesen április-május folyamán jelenik 
meg. Az áttelelő helyekről először gyalog vándorolnak, majd repülnek. A 
nőstények sekélyen a talajba rakják petéiket a cukorrépa közelébe. Egy 
nemzedék 3 hónap alatt fejlődik ki. Az új imágó augusztus végére, 
szeptember elejére jön létre. A lisztes répabarkó szaporodásának a száraz, 
meleg idő kedvez.   
Kártétel. – A lisztes répabarkó oligofág. A fő kártevő a bogár, mely károsítja 
a szárat, szikleveleket és a lombleveleket. Kritikusnak számít a cukorrépa 
kelésétől a 2-3 lombleveles állapotig eltelt időszak. A legnagyobb károk 
száraz, meleg időben keletkeznek. A lárvák a talajban élnek, és a gyökeret 
károsítják, de ennek a károsításnak nincs gazdasági jelentősége.  
 
A védekezés alapelvei. - A cukorrépa táblákon két felmérést végeznek, 
szikleveles és két lombleveles állapotban. 100-200 növényt vizsgálnak meg, 
és minden növényt besorolnak egy 0-5 ig terjedő skála szerint. Kiszámolják a 
megsemmisített és károsított növények százalékarányát. A felnőtt egyed-
számot keret segítségével határozzák meg, melyet a sor közepére helyeznek. 
Egy táblán 20 helyen felvételeznek, két-két számlálást végezve azokon a 
helyeken, ahol imágókártételt észleltek.  
A hosszú távú előrejelzést az imágók egyedsűrűsége alapján még ősszel 
kiadják, amit olyan talajminták átnézése alapján határoznak meg, amelyeket 
a cukorrépa táblákon vettek. Magyarországon a kritikus imágószám 0,6-1 
db./m2,  ilyen esetben tavasszal szükség lesz a permetezésre.  
Hogy mikor jelentkeznek a régi répatáblákon az első lisztes répabarkók, 
előrejelző edények használatával és felületi vizsgálattal tudhatjuk meg. A 
múlt évi répatáblák az imágók gócpontját képezik, és ezért többféle módon 
kell hozzáállni az imágók elleni védekezéshez. Az első helyen az agro-
technikai eljárások vannak (térbeli elszigeteltség, a régi és új vetések 
körülárkolása, elválasztó növények vetése, egy időben történő vetés nagyobb 
területen). Szerbiában az imágók kritikus száma 0,1-0,3 m2.  
Szerbiában engedélyezett készítmények a lisztes répabarkó ellen: Anthocid-
D, Cihlop, Despot, Fenticid 50-EC, Fenitrotion 50-EC, Fenin, Futotion EC-
50, Konzul, Lebaycid EC-50, Nurelle-D, Posse 25-EC, Savanur-EC, Zorcid 
EC-50, a magok csávázására Cruiser 350-FS. 
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Drótférgek 
(Elateridae) 

 
A drótférgeket már a kukoricában tárgyaltuk. 
Szerbiában engedélyezett készítmények a cukorrépában a drótférgrk ellen: 
Counter G-5, Force 1,5-G, Fobos-EC, Futocid-EC, Furadan 350-F, Foksim 
G-5, Galation G-5, Kozma, Piricid, Piricid G-7,5, Pyrinex 48-EC, Posse 25-
EC, Radar versus G, Teteton granule. Magcsávázásra engedélyezve: Cruiser 
350-FS, Cruiser 600-FS-SB, Cosmoss, Force 20-CS, Furadan 35-ST, Gaucho 
600-FS, Imidor, Macho 600 FS, Montur FS-190, Pozitron FS, Poncho beta. 
 
 

A cukorrépa gyömnövényei 
 
Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Abutilon theophrasti, 
Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Capsella bursa-pastoris, 
Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Cuscuta spp., Datura 
stramonium, Fumaria officinalis, Hibiscus trionum, Helianthus annuus, Iva 
xanthifolia, Lamium amplexicaule, Polygonum aviculare, Polygonum 
lapathifolium, Polygonum persicaria, Polygonum convolvulus, Portulaca 
oleracea, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Stellaria media, Veronica 
hederifolia, Viola arvensis, Xanthium strumarium (14. táblázat). 
 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis. 
 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
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14. Táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei cukorrépában 
 

Hatóanyag Készítmény Hatásspektrum 

S-metolahlor Dual Gold 960-EC EEGY 

propakvizafop Agil 100-EC EEGY, TEGY 

tepraloxidim Aramo-50 EEGY, TEGY 

cikloxidim Focus ultra EEGY, TEGY 

fenoksaprop-p-etil Furore super, Chempol super EEGY, TEGY 

fluazifop-p-butil Fusilade forte, Sunce, Viktolade, 
Fusilade Super 

EEGY, TEGY 

haloxifop-r-metil Gallant super EEGY, TEGY 

kvizalofop-p-tefuril Leopard 5-EC, Pantera 40-EC, Titanic EEGY, TEGY 

kvizalofop-p-etil Targa Super, Globus EC EEGY, TEGY 

desmedifam+ 
fenmedifam 

Betasav AM-11, Difam EC-16, 
Fenmedifam super, Agrobet super, 
Betahem AM-16, Betalid super, Inter-D, 
Betha-CA, Bevepar-T, Beta Compact 
320-EC, Synbetan mix, Betanal AM-11 
New, Belvedere 

ESZGY 

kletodim Select super, Arrow, Fargo, Nikas EEGY, TEGY 

desmedifam+ 
etofumesat 

Synbetan-D-forte ESZGY 

fenmedifam+ 
etofumesat 

Synbetan-P-forte, Powertwin ESZGY 

desmedifam+ 
fenmedifam+  
etofumesat 

Betanal expert, Betahem expert, Betelid 
progres, Inter plus, Belvedere forte, 
Betanal Progress Of, Beetup Pro-SC 

ESZGY 

desmedifam+ 
fenmedifam+ 
etofumesat+ 
metamitron 

Betanal quatro EEGY, ESZGY 

hloridazon Pyramin-FL, Pyramin-DF, Pyramin 
Turbo 

ESZGY 

triflusulfuron-metil Safari 50-WG, Apex 50-WG, Savana, 
Trimark,  

ESZGY, 
TSZGY 

dimetenamid-P Frontier Super EEGY, ESZGY 

propizohlor Proponit 720-EC EEGY, ESZGY 

etofumesat Nortron super, Eto 20-EC, Etosat EC-20, 
Ethosat-500 

EEGY, ESZGY 

metamitron Goltix, Gladiator 70-WG, Goltix 70-EC, 
Goltisav 70-WP, Tornado, Metafol 700-
SC, Goltix 70-WG, Metabeet 70-WG, 
Maymat 700-SC 

ESZGY, 
TSZGY 

klopiralid Lontrel-100, Hemoklop 100-SL, Piralis 
100, Hemoklop 100-SL, Boss 300-SL, 
Loret 

ESZGY, 
TSZGY 

propizamid Kerb 50-WP Cuscuta spp. 
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A BURGONYA VÉDELME 
 

A burgonya és a paradicsom fitoftórás betegsége 
(Kórokozó: Phytophthora infestans) 

 
A szerbiai környezeti feltételek mellett a fitoftóra a burgonya legjelentősebb 
gombás betegsége. Csapadékos időjárás esetén nagy károkat okoz a 
burgonyában, de különösen a paradicsomban.    
A kórokozó a gyökéren kívül a burgonya minden részét megtámadja. 
Megtalálható a levélen, száron és a termésen. Tüneteket képez a gumón is. 
Az első tünetek nyár elején, a burgonyavirágzás kezdetén, a sorok 
záródásakor jelentkeznek. Először az idősebb leveleken nagy, vizenyős 
olajzöld éles határok nélküli foltok alakjában jelenik meg, melyek hamarosan 
sötét színt kapnak. A foltok szélein, a levél fonákán, finom, fehér 
sporangiumtartó gyep figyelhető meg. A tünetek megjelenése után a levél  
elrothad, majd elszárad. A száron szintén barna foltok képződnek, amelyek 
nagy fertőzés esetén a hajtások vagy az egész növény elszáradását okozzák. 
Az egész tábla tönkremehet, olyan hatást mutat, mintha leperzselték volna. A 
megbetegedett gumókon különböző alakú és nagyságú foltok találhatók. A 
foltok felszíne alatt elhal a szövet. Az erősebben fertőzött gumókon 
szaprofita gombák telepednek meg, annak rothadását okozva.  
A kórokozó micélium alakban a fertőzött gumókban telel át. A gomba 
fejlődésének megfelelő időjárás esetén  megindul a konídiumok vagy a 
sporangiumok képződése. A fertőzött burgonya a forrása a paradicsom 
fertőzéseknek is. Hűvös, csapadékos idő kedvez a fitoftórás betegség 
fellépésének. Napos és meleg időjárás megakadályozza a további terjedést.  
A burgonyasorok összeborulásával a sorokban megnő a levegő nedvesség-
tartalma, ami megfelel a fitoftórás betegség fejlődésének. 
 
A védekezés alapelvei. – Attól függetlenül, hogy ma már a fitosftórás 
betegségre kevésbé érzékeny fajtájú burgonyákat és paradicsomokat 
termesztenek, mégis csaknem minden évben sor kerül a vegyi védekezésre is. 
A helyes vetésforgó alkalmazása, az egészséges vetőgumó használata, az 
árvakelésű egyedek irtása, a burgonyasorok feltöltése, mind csökkentik a 
kórokozó megjelenését.  
Szerbiai környezeti feltételek mellett a burgonyában 1-2 kezeléssel sikeresen 
lehet védekezni a fitoftórás betegség ellen. Az első kezelést általában a sorok 
záródása idején, a másodikat pedig a burgonya virágzása idején kell 
elvégezni.  
Szerbiában engedélyezett növényvédőszerek a burgonya fitoftórás betegsége 
ellen: Acrobat MZ-WG, Acrobat MZ-WP, Antracol WP-70, Bakarni 
oksihlorid-50, BakrocidS-50, Bakarni kreč-50, Bakrocid S-25, Bakarni kreč 
super, Beveblau kreč, Bevesan, Blauvit tečni, Bordovska čorba S-20, 
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Bordovska čorba WP-20, Caiman, Consento, Champ DP, Cuproxat, 
Cuprozin 35-WP, Dakoflo, Dithane M-70, Dithane M-45, Equation pro-WG, 
Elect-500, Electis 75-WG, Funguran-OH, Fuzija, Gatro-500 SC, Kupragrin, 
Kuprabalu-WP, Mankogal-80, Nordox 75-WG, Novozir MN-80, Plavi 
kamen, Polyram-DF, Prevent 80-WP, Ranman twinpack, Revus 250-SC, 
Ridomil gold MZ 68-WG, Quadris, Silueta, Shirlan 500-SC, Solace, Valis 
M. 
 

A burgonya vírusos betegségei 
 
A burgonya azon termesztett növények csoportjába tartozik, amelyek 
termesztése nagy mértékben függ azok vírusfertőzöttségétől. Ennek a fontos 
növénynek a termesztését teljesen megkérdőjelezheti a vírusok által okozott 
kár. A vírusok, a gumókkal vihetők át és így a fertőzött gumókból beteg 
növények fejlődnek. Ezeken a fertőzött növényeken újabb, más vírusok által 
okozott fertőzések jöhetnek létre. Mindezt a növény átviszi a gumóira és így 
a következő burgonyanövényre és ez így folytatódik tovább. Ez az évről-évre 
való átörökítés a betegség fokozatos növekedését, így a terméshozam 
folyamatos csökkenését okozza. Szerbiában a következő vírusokat határozták 
meg: a burgonya levélsodródását előidéző (Potato leaf roll virus - PLRV), 
burgonya Y vírus (Potato virus Y-PVY), a burgonya S vírusa (Potato virus S-
PVS), burgonya X vírus (Potato virus X-PVX), burgonya A vírus (Potato 
virus A-PVA) és burgonya M vírus (Potato virus M-PVM). 
A vírusok által előidézett tünetek változatosak és nagy mértékben függnek a 
vírus fajától, a burgonyafajtától és a környezeti tényezőktől. A tünetek az 
enyhe mozaiktól és levél-sodródástól a levélér elhalásig, törpenövekedésig, a 
levelek kanalasodásáig és a még súlyosabb tünetekig terjedhetnek.  
 
A védekezés: alapvető a vírusmentes vetőgumó ültetése, és a levéltetvek, 
mint vírusvektorok terjedésének követése és azok megsemmisítése a 
burgonya vírusmentességének megtartása érdekében.   

 
 

Burgonya baktériumos lágyrothadása 
(Erwinia carotovora) 

 
Hűvös, csapadékos évjáratokban, illetve hidegebb, kötött talajokon súlyos 
gazdasági kárt okozhat: tőveszteség formájában már a táblán jelentkezik, ott 
fertőzi meg a gumókat is, majd a raktározás során tovább terjed. A veszteség 
elérheti a 10-50 %-ot. 
A betegség tünetei: a baktériummal fertőzött gumókon már a csírát 
megtámadhatja, ezek nem hajtanak ki. Későbbi fertőzésnél a szár talaj alatti 
és feletti része megfeketedik (feketelábúságnak is nevezik), a szár könnyen 
kihúzható a talajból. A beteg szár, gyakran a teljes növény fonnyad, elhal. A 
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területen legtöbbször gócszerűen, foltokban terjed. A beteg növényi 
részekről, vagy a fertőzött talajból átterjed a gumókra, ahol nedves, bűzös 
rothadást okoz. Száraz időben a gumók elszáradnak. A közvetlen tő- és 
gumópusztulás mellett veszélyes a rejtett (látens) fertőzés, ez a raktározás 
során érintkezéssel terjeszti tovább a lágyrothadást.  
A betegség biológiája: A fertőzés forrása a beteg vetőgumó, a fertőzött talaj 
vagy raktározó tér. A baktériumnak kedvez a hideg, esős időjárás, és a hideg, 
túlságosan nedves talaj, a nem megfelelő raktározás. 
 
A védekezés alapelvei: a betegség ellen csak megelőzéssel védekezhetünk. 
Idetartozik a termőhely helyes megválasztása, az egészséges vetőgumó, a 
fertőzött növények azonnali eltávolítása. A gombabetegségek elleni 
védekezés is kihat a baktérium terjedésére, mert például a burgonyavésszel 
fertőzött gumók könnyebben megbetegednek. A burgonyát csak száraz 
időben érdemes felszedni, megfelelő válogatás, és szikkasztás után hosszabb 
tárolásra a 3-5 ºC-os hőmérséklet, 70-80 % páratartalom ajánlott. A gyakori 
szellőztetés szintén jó hatású. 
 
 

Lótücsök 
(Gryllotalpa gryllotalpa) 

 
Leírás. – A felnőtt egyedek megnyúlt, hengeres alakúak. Szinük sárgás-
barna, finom, sűrű szőrökkel borított. Az első pár lábak jól fejlettek, 
fogazottak, alakra a vakondok lábaira hasonlítanak. Két pár szárnya van. Az 
első pár lényegesen rövidebb a hátsóknál, és különlegesen módosult. A 
potroh végén egy hosszú faroktoldalék van. A lárvák alakja és felépítése 
hasonlít a kifellett egyedekhez, csak világosabb szinűek. 
A kártevő biológiája. – Általában a harmadik stádiumú lárva telel át, 
trágyában, komposztban vagy más meleg helyen. Van, amikor az imágó telel 
át. A lárvák tavasszal folytatják fejlődésüket és már június közepén 
megkezdődik az imágók rajzása. A párzás a talaj felszínén történik, majd a 
nőstény a talajban hosszú folyosót ás, és legalább 10 cm mélyen, a folyosó 
végén egy kemény falú kamrát képez. Ebbe rakja le a petéket. 
Hozzávetőlegesen két hét múlva kelnek ki a lárvák, melyek a nősténnyel 
maradnak fejlődésük második – harmadik stádiumáig. Ezután szétszélednek, 
és saját járatokat építenek maguknak. Fejlődésüket csak a következő évben 
fejezik be. 
 
A védekezés alapelvei. – A kártevő mértékének felmérése tavasszal történik, 
amíg a lárvák intenzíven táplálkoznak. Felmérik a megsemmisített növények 
számát egy folyóméteren vagy 1 m2-en. Nagyobb számú, legalább 10 ilyen 
felmérést végeznek egyenlő elosztásban a vizsgált területen, és a megsemmi-
sített és ép növények száma alapján meghatározzák a kártétel %-át. Erős 
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fertőzésnek számít, ha az elpusztult növények aránya 10-25%. Ha 25%-nál 
nagyobb, akkor kritikus a kártétel.  
Azokon a területeken, ahol a lótücsök rendszeresen jelentkezik, már az első 
kártétel megjelenésekor kezelést kell végezni. A növényházakban vagy a 
szabadföldi zöldségtermesztésben  már egy lárva vagy imágó észlelése esetén 
védekezni kell.  
Szerbiában engedélyezett készítmények a lótücsök ellen: Galition G-5, 
Mesurol granulat, Piricid G-7,5 és Teteton granule. 
 
 

Bagolylepkék 
(Noctuidae) 

 
Scotia segetum Schiff. – Vetési bagolylepke 

 
Leírás. – A lepkéknek szürkésbarna elülső és fehéres hátulsó szárnyai 
vannak. A kikelt lárva zöldesszürke színű, fekete pontokkal és vörös 
szőrökkel borított. Feje sötétbarna. Az idősebb hernyók szürkésbarna 
színűek, az ötödik fejlődési stádiumtól zsírfényűek A kifejlett hernyók 
majdnem teljesen csupaszok. 
A kártevő biológiája. – Két nemzedéke van évente, és a kifejlett hernyó telel 
át különböző termesztett növények talajában. Áprilisban bábbá alakul. A 
lepke május harmadik harmadában és június elején repül tömegesen. A 
nőstények lerakják petéiket, és egy hét múlva már kikelnek a lárvák, melyek 
június elejétől - július közepéig (30-35 nap alatt) fejezik be fejlődésüket. 
Július közepén bábbá alakulnak, és a következő nemzedék lepkéi az elhanya-
golt tarlók vagy az alacsony növésű kapások gyomnövényeire rakják le 
petéiket. A második nemzedék hernyói augusztus második felében, de 
szeptemberben és októberben is károsítanak, különösen a tarlóburgonyát 
veszélyeztetve. 
 
A védekezés alapelvei. – Felmérést két ízben végeznek, az első és a második 
nemzedéken, elsősorban kapás növényekben. Átnézik a növényeket, és 
0-5-ig terjedő skála szerint osztályoznak. Szemrevételezéssel akkor számítják 
ki, hogy mekkora a kár, ha a kártétel foltokban történt. A hernyók 
egyedsűrűségét és a különböző fejlődési stádiumban lévő hernyók arányát 
0,25 m2-es talajminták felső talajrétegének átnézésével állapítják meg.  
Előrejelzés. – A kártevő tömeges elszaporodásának hosszútávú előrejelzését 
az áttelelő hernyók egyedsűrűsége alapján, vagy a lepkék fénycsapdák 
segítségével történő befogása útján határozzák meg. A hernyók egyed-
sűrűségét, és a különböző fejlődési stádiumban lévő hernyók arányát október 
hónap folyamán talajminták ásásával, és átnézésével határozzák meg. 
Megállapítják, hogy mennyi bagolylepke hernyó telel át egy m2-en, és 
milyen arányban vannak az egyes fejlődési stádiumban lévő hernyók. Ha a 
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kapásokban 2-3 második és harmadik stádiumban lévő hernyót találnak 
június és július folyamán m2-ként, akkor jelzik a védekezés szükségességét.  
Szerbiában engedélyezett készítmények a bagolylepkék ellen a burgonyában: 
Galition G-5, Foksim G-5, Piricid G-7,5 és Teteton granule. 
 
 

Levéltetvek a burgonyán 
(Myzus (Myzodes) persicae, Aphis fabae, Aphis frangulae,  

Macrosiphum euphorbiae)) 
 

Myzus (Myzodes) persicae – Zöld őszibarack–levéltetű 
 
A kártevő biológiája. – Május és június folyamán főként szárnyatlan 
nemzedékek fejlődnek a burgonyán. Egy nemzedék 14 nap alatt fejlődik ki. 
Június végén, július elején megint megjelennek a szárnyas egyedek, vagyis 
megkezdődik a nyári szárnyas nemzedék migrációja, és egyben a burgonya 
vírusfertőzésének terjesztése. Az időjárástól függően a burgonyában a zöld 
őszibarack levéltetű 7–9 nemzedéket hoz létre. Ősszel, a kései burgonyákon 
és más gazdanövényeken megint intenzíven fejlődik ez a levéltetű, és a 
szárnyas egyedek áttelepednek a téli fásszárú gazdanövényre. Ott a 
nőstények megtermékenyülésüket követően lerakják petéiket, melyekből 
tavasszal szárnyatlan (fundatrigén) leánynemzedék jön létre. 
 
A védekezés alapelvei. – A levéltetű fajok megjelenésének mértékét a 
burgonyán a tavaszi áttelepülés intenzitása, és a burgonyán megállapított 
egyedszám alapján határozzák meg. A vegetációs idő alatt a levéltetvek, de 
különösen a M. persicae és az Aphis nasturtii faj, mint a burgonya legfőbb 
vírusvektorai migrációjának mértékét ún. sárga befogó tálkák vagy lapok 
segítségével követik. A levéltetvek szárnyatlan formájának egyedszámát a 
burgonyában pontosan meg lehet állapítani 100 levél átnézése alapján. A 
vetőburgonya termesztésben különösen fontos a jól időzített permetezés, és a 
korai lombszárítás.   
Szerbiában engedélyezett készítmények a burgonya levéltetvei ellen: 
Bevetox 40-E, Dasticid prah, Decis 2,5-EC, Dimetogal, Dimetoat-EC, Etiol 
tečni, Etiol prah-5, Fobos-EC, Fosfamid 40-EC, Futocid, Futocis EC-2,5, 
Perfekthion, Sistemin 40-EC. 
 

 
Burgonyabogár 

(Leptinotarsa decemlineata) 
 
Leírás. – A lárvák piros színűek, fejük fekete. A peték 1,2 mm hosszúak, 
sárga színűek,  25-80 pete van egy csoportban, a levélfonákon.   



 133

A kártevő életmódja. – Az imágó telel át a talajban, előjövetele vontatott, 20 
napnál is tovább tarthat. A bogár repülése a hőmérséklet függvénye. A 
talajból való kijövetel után az imágó nem feltétlenül táplálkozik, megvan 
táplálék nélkül húsz napig is. Megjelenés után 6-12 nap múlva történik meg a 
megtermékenyítés. A peterakás kezdete május közepén kezdődik, és eltarthat 
harminc napig is. A lárva 4 fejlődési stádiumon megy keresztül. A burgonya-
bogárnak két nemzedéke van egy évben. 
 
A védekezés alapelvei. – A peterakás idején 50 burgonyabokron megszámol-
ják az imágókat és így megkapják a burgonyatáblán az átlagos növényen-
kénti egyedszámot. Ugyanakkor célszerű a petecsomók és a lárvák 
növényenkénti átlagos számát is meghatároz. Az okozott kárt %-ban fejezik 
ki a megsemmisített levélfelület alapján.  
Ha 5 bokron egy imágó található és még kicsi a levélfelület, akkor védekezni 
kell. Függetlenül a burgonya föld feletti szárának fejlettségétől védekezni 
kell a burgonyabogár ellen akkor is, ha minden bokron egy vagy több imágót 
találunk. A lárvák első nemzedéke ellen akkkor kell védekezni, ha egy 
bokron átlagosan 10 vagy annál több lárvát találunk. A lárvák második 
nemzedéke ellen a szerbiai körülmények mellett nem mindig kifizetődő, csak 
akkor kell védekezni, ha egy bokron átlagosan 5 imágót vagy 20 lárvát 
találunk és a burgonya még 20 napig nem érik be.  
Szerbiában engedélyezett készítmények: Actara 25-WG, Abastate, Afinex, 
Alverede, Apache 50-WG, Bevestak, Calypso 480-SC, Cipkord 20-EC, 
Confidor 200-SL, Confidor 70-WG, Chromorel-D, Chromorel P-2, Cihlop, 
Coragen 20-SC, Despot, Decis 2,5-EC, Doricid SP-20, Futocis EC-2,5, 
Grom, Kohinor 200-SL, Kozma, Laser 240-SC, Macho 200-SL, Match 050-
EC, Mospila 20-SP, Mospilan 20-SG, Nomolt, Notikor, Novodor-FC, Nuprid 
200-SC, Nurelle-D, Posse 25-EC, Piricid, Pyrinex 48-EC, Proteus 110-OD, 
Regent 800-WG, Rimon 10-EC, Tonus, Savador 200-SL, Sucip 20-EC, 
Volley 20-SP, Zlaticid-SP, Z-Stop, Zolone liquide, Warrant 200-SL, 
Wizzzaard. A vetőgumók kezelésére: Prestige 290-FS. 
 
 

A burgonya gyomnövényei 
 

Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Amaranthus retroflexus, 
Ambrosia artemisiifolia, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, 
Chenopodium hybridum, Datura stramonium, Hibiscus trionum, Iva 
xanthifolia, Polygonum aviculare, Polygonum lapathifolium, Polygonum 
persicaria, Polygonum convolvulus, Portulaca oleracea, Sinapis arvensis, 
Solanum nigrum, Stellaria media, Xanthium strumarium (15. táblázat). 
 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Rumex crispus, Tussilago farfara. 
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Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
 

15. táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei burgonyában 
 

Hatóanyag Készítmény Hatásspektrum 
Cikloxidim Focus ultra EEGY, TEGY 

kvizalofop-p-tefuril Leopard 5-EC EEGY, TEGY 

fluazifop-p-butil Fusilade forte, Sunce, Fusilade Super EEGY, TEGY 

kletodim Select super, Nikas EEGY, TEGY 

kvizalofop-p-etil Globus EC EEGY, TEGY 

rimsulfuron Tarot 25-WG EEGY, TEGY, 
ESZGY 

dimetenamid-P Frontier Super EEGY, ESZGY 

acetohlor Relay Plus, Acetogal, Deltacet, Genius, 
Acetolink, Acetogal plus 

EEGY, ESZGY 

acetohlor+dahemid Sacemid A-EC EEGY, ESZGY 

flurohloridon Racer 25-EC, Resent 25-EC EEGY, ESZGY 

pendimetalin Stomp 330-E, Dost 330 EC, Vetpen 330-E, 
Agrostomp 330-E, Zanat, Zanat EW, 
Pendisav 330-EC 

EEGY, ESZGY 

alahlor+linuron Galolin kombi EEGY, ESZGY 

metribuzin Sencor WP-70, Sencor WG-70, Lord 700 
WDG, Tribute 70-DF, Dancor 70-WG, Tor 
70-WG, Mistral 

ESZGY 

bentazon Basagran, Galbenon, Deltazon 48-SL, 
Bentazon SL-48, Bevezon 

ESZGY, TSZGY 

dikvat-dihlormid Reglone forte Totális gyomirtó 
szer, deszikkáns 

dikvat-dibromid Didikvat Totális gyomirtó 
szer, deszikkáns 

glufosinat-amonijum Basta-15, Finale-15 deszikkáns 

hlorprofam Klicofam-H, Neo Stop Csírázásgátlás 
raktározás idején 
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A SZÓJA VÉDELME 
 

Szója peronoszpóra 
(Kórokozó: Peronospora manshurica) 

 
A szerbiai termesztési körülmények között a szójában a peronoszpóra 
azokban az években okoz károkat, amikor a vegetáció első részében 
csapadékos az időjárás, és ezt hosszú, száraz periódus követi. A csapadékos 
években ugyan a peronoszpóra járványszerűen jelentkezik, de ennek ellenére 
az okozott károk nem nagyok. Mivel a szójának a magas levegő-
nedvességtartalom a kedvező, a legnagyobb hozamok azokban az években 
vannak, amikor a legerősebb peronoszpóra fertőzések, mivel ugyan azok az 
életfeltételek kedveznek a szója és a peronoszpóra fejlődésének. Minden-
képpen azokban az években, amelyek kedveznek a szója fejlődésének, a 
hozam magasabb lenne, ha nem jelentkezne peronoszpóra fertőzés. Az 
átlagos terméshozam veszteség 8 és 11,8% között mozog.  
 
A betegségnek szisztemikus és helyi tünetei is lehetnek. A szisztemikus 
fertőzést oospórák hozzák létre, a talajban található növényi maradványokról 
még a magon, vagy a csíranövényen. A kezdeti tünetek már a szója kelése 
után láthatók. A szisztemikusan fertőzött növények elmaradnak a növekedés-
ben, a levelek színe világoszöld, és a fonákuk irányában pödrődnek. 
Amennyiben csapadékos az időjárás, a szikleveleken megjelenik a 
konídiumtartókból és konídiumokból álló hamuszerű, barnás bevonat. A 
fertőzött sziklevelek elszáradnak és elpusztulnak. Az első valódi leveleken 
világossárga, alaktalan, különböző nagyságú foltok láthatók. A levél fonákán 
buja réteg képződik konídiumtartókból és konídiumokból. Az erősebben 
fertőzött levelek megsárgulnak, elhalnak, szélük behajlik és lehullanak. A 
leveleken kívül a peronoszpóra a fiatal hüvelyeket is megtámadhatja, ezzel 
előidézve annak deformálódását. A hüvelyeken keresztül a gomba a maghoz 
ér, amin szintén a jellemző fehér oospóragyep keletkezik. A fertőzött magok 
apróbbak és könnyebbek, gyakori rajtuk a maghéj repedése.  
 
A védekezés alapelvei. – A szójaperonoszpóra elleni védelem alapja a 
megelőző intézkedések alkalmazása, mint az egészséges vetőmag vetése, 
kevésbé érzékeny vagy ellenálló fajták termesztése, 3 éves vetésforgó 
betartása, és a fertőzött növényi részek mélyszántással történő talajba 
forgatása.  
Szerbiában nincs bejegyzett készítmény a szójaperonoszpóra elleni 
védelemben.  
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A szója fehérpenészes gyökér- és szárrothadása 
(Kórokozó: Sclerotinia sclerotiorum) 

 
A szója fehérpenészes gyökér és szárrothadása csapadékos években és 
területeken, valamint öntözéses viszonyok között jelentős mértékben 
jelentkezhet. A hozamcsökkenés meghaladhatja az 50 %-ot is.  
A betegség leírását a napraforgónál már tárgyaltuk.  
Szerbiában a szója fehérpenészes gyökér és szárrothadása ellen engedélyezett 
csávázó szer a Vitavax 200-F.   
 
 

Közönséges takácsatka 
(Tetranychus urticae) 

 
Leírás. – A közönséges takácsatka petéje gömb alakú, színtelen, később 
sárgás színű. A lárvák sárgák, három pár lábbal. A kifejlett nőstény teste 
ovális, zöldessárga vagy zöldesbarna színű, a hím a nősténytől valamivel 
kissebb, a testének hátsó része erőteljesen elkeskenyedik. Az áttelelő 
nőstények színe téglavörös. 
A kártevő biológiája. – A közönséges takácsatka kozmopolita és polifág faj, 
a nőstények telelnek át csoportosan az avarban, a fák repedéseiben vagy a 
talaj felső rétegeiben. Az első időszakban a nőstények a gyomnövényeken 
vagy az első hajtásokon táplálkoznak. Néhány nap táplálkozás után lerakják a 
petéket. A közönséges takácsatkának a szerbiai környezeti feltételek mellett 
évente 6–13 nemzedéke van. Az áttelelő nőstények kártétele áttelepülés után 
a szója levélfonákán, az érközökben kis pontok – szívogatások alakjában 
fedezhető fel. Amikor a kártevő felszaporodik a levelek fonáka és színe meg 
sok esetben az egész hajtás is finom szövedékkel van beszőve. Amikor 
elfogy a táplálék, a közönséges takácsatka ott marad a megsemmisített 
növényen, de szél által, valamint rovarok és az ember segítségével átkerülhet 
új növényekre. A kártevő már a nyári hónapokban, július–augusztusban is, 
képes nyugalmi állapotba kerülni.   
 
A védekezés alapelvei. – Elszaporodásuk mértéke az egy levélre jutó átlagos 
atkaszámmal fejezhető ki. A közönséges takácsatka heliofil kártevő, 
általában az alsó leveleken jelentkezik, és a növény hajtáscsúcsa felé terjed. 
A kifejlett növény csúcsi részében az egyedszám általában sokkal nagyobb, 
mint a középső részekben. A takácsatka ellen általában akkor kell védekezni, 
amikor a leveleken már látható tüneteket idéz elő. Ha gócfertőzésről van szó, 
abban az esetben csak a gócokat kell kezelni. A kártételt és a kárküszöböt 
úgy határozzák meg, hogy felmérik a megtámadott levelek %-át és a levelek 
számát, függetlenül attól, hogy azokon mennyi kártevő van. Ha a levelek 50–
70%-án található takácsatka, abban az esetben a kezelés indokolt.   
Szerbiában engedélyezett akaricidek: Vertimec 018-EC i Ortus 5-SC. 
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A szója gyomnövényei 
 

Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Abutilon theophrasti, 
Ambrosia artemisiifolia, Amaranthus retroflexus, Arctium lappa, Capsella 
bursa-pastoris, Chenopodium album, Chenopodoium hybridum, Datura 
stramonium, Galinsoga parviflora, Hibiscus trionum, Iva xanthifolia, 
Polygonum aviculare, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, 
Polygonum convolvulus, Portulaca oleracea, Sinapis arvensis, Solanum 
nigrum, Xanthium strumarium (16. táblázat). 
 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis. 
 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
 
 

16. táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei szójában 
 

Hatóanyag Készítmény Hatásspektrum 

S-metolahlor Dual Gold 960-EC EEGY 

propakvizafop Agil 100-EC EEGY, TEGY 

tepraloxidim Aramo-50 EEGY, TEGY 

cikloxidim Focus ultra EEGY, TEGY 

fluazifop-p-butil Fusilade forte, Sunce, Viktolade, Fusilade 
Super, Pinfor Super 

EEGY, TEGY 

haloksifop-r-metil Gallant super EEGY, TEGY 

kvizalofop-p-
tefuril 

Leopard 5-EC, Pantera 40-EC, Titanic EEGY, TEGY 

kvizalofop-p-etil Targa Super, Globus EC, Globus EW EEGY, TEGY 

kletodim Select super, Arrow, Fargo, Nikas, Ronin, Point 
12-EC 

EEGY,TEGY 

acetohlor AS-900-EC, Reley plus, Agrian, Acenit 900-
EC, Acetogal, Deltacet, Acetosav 90-EC, 
Legionar-900, Guardian,Acetogal plus, Agro-
acetohlor,Genius,Acetolink, Aceto-hlor BN-
840, Viktocet Plus, Agro-acetohlor Plus, 
Acetohlor MB-840 

EEGY, ESZGY 

acetohlor+dahemid Sacemid A-EC EEGY, ESZGY 

alahlor Alanex 48-EC, Alahlor-480, Alahlor E-48, 
Alahlor-EC 

EEGY, ESZGY 

alahlor+linuron Galolin kombi, Liron kombi EEGY, ESZGY 
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 16. táblázat folytatása  

dimetenamid-P Frontier Super EEGY, ESZGY 

klomazon Gamit 4-EC, Rampa EC, Rampa EW EEGY,ESZGY 

trifluralin Trefgal, Župilan E-48, Trifluralin 48-EC, 
Sutref-48, Agrotref, Triflurex 48-EC, Treflan-
EC, Triflur 480-EC, Lalazin, Trikepin, Triflusav 
48-EC 

EEGY, ESZGY 

imazetapir Pivot-100, Pivot-M, Ritam, Sledor-T EEGY, ESZGY 

imazamox Pulsar-40 EEGY, ESZGY 

pendimetalin Stomp 330-E, Dost 330 EC, Vetpen 330-E, 
Agrostomp 330-E, Zanat 

EEGY, ESZGY 

linuron Afalon, Afalon tečni, Liron tečni, Linurex 50- 
WP 

ESZGY 

laktofen Cobra ESZGY 

tifensulfuron- 
metil 

Harmony 75-WG, Promoni 75-WG, Habit 75-
WG 

ESZGY 

metribuzin Sencor WP-70, Lord 700 WDG, Bevecor,  
Tribute 70-DF, Dancor 70-WG, Tor 70-WG, 
Mistral 

ESZGY 

bentazon Basagran, Basamais, Galbenon, Deltazon 48-
SL, Bentazor 480-SL, Bentazon SL-48, 
Bevezon, Pinazon 480-SL, Bentasav, Lider 48-
SL, Agrozon 480-SL, Bentamark 

ESZGY, 
TSZGY  

flumioxazin Pledge 50-WP EEGY, ESZGY 
TSZGY  

oksasulfuron Monam, Oxon 75-WG EEGY, ESZGY 
TSZGY 

glufosinat-
amonijum 

Basta-15, Finale-15 deszikkáns 

dikvat-dihlorid Reglone forte deszikkáns 

dikvat-dibromid Didikvat deszikkans 

 
 
 

A BORSÓ VÉDELME 
 

Borsóperonoszpóra 
(Kórokozó : Peronospora viciae) 

 
A peronoszpóra rendszeresen jelentkezik a borsótermesztésben, de a szerbiai 
termesztési körülmények között nem okoz jelentős károkat. Ez a kórokozó a 
borsó minden föld feletti részét megtámadhatja. A szisztemikusan fertőzött 
növények világoszöldek, lemaradnak a növekedésben, felületüket szürkés-
lila sporangiumtartó-gyep borítja. Ha az időjárás kedvez a kórokozó 
fejlődésének, ezek a növények elszáradnak. A szekundér tüneteknél a 
fertőzött leveleken sárgászöld foltok jelennek meg a jellegzetes sporangium-
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tartó-gyeppel. Ha kedvez az időjárás, akkor a kórokozó szisztemikusan 
fertőzi a hajtások hegyeit, melyek növekedése ennek következtében megáll. 
A peronoszpóra megtámadja sokszor a hüvelyeket is, amelyen keresztül a 
magok is fertőződnek. A fertőzött hüvelyeken és magokon a foltok 
nekrotizálódnak. A kórokozó a fertőzött növénymaradványokon vagy a 
magokon telel át. 
 
A védekezés alapelvei. – A kevésbé érzékeny fajták termesztése mellett 
ajánlatos a többéves vetésforgó és az egészséges, csávázott vetőmag 
alkalmazása.  
Szerbiában nincs e kórokozó ellen használható engedélyezett növényvédő 
szer. 
 

 
A borsó aszkohítás betegsége 

(Kórokozó: Ascochyta pisi) 
 
A legnagyobb károk csapadékos években és öntözéses körülmények között 
jelentkeznek. Szerbiában a konzum- és a magborsótermesztében is a legje-
lentősebb károkat okozó gomba.  
A kórokozó a borsó minden föld feletti részét megtámadja: levelet, szárat, 
hüvelyt és magot. A levélen kerek, körkörös foltok jelentkeznek, amelyek 
először világosbarna, később szürkésbarna színűek. A foltok közepén fekete, 
kerek képződmények, piknidiumok jelennek meg piknospórákkal. A 
kórokozóra jellemző besüppedt foltok vannak a száron és a hüvelyeken is. A 
száron a foltok megnyúltak, míg a hüvelyeken kerekek és peremük sötétebb 
színű. A foltok közepén piknídiumok fejlődnek ki. A hüvelyen keresztül a 
gomba megfertőzi a magot is, amely a fertőzések elindítója a következő 
évben. A betegség első tünetei már a kelő növény sziklevelein 
jelentkezhetnek.  
 
A védekezés alapelvei. – Mivel  leginkább maggal terjed, a legfontosabb 
védekezési mód ellene az egészséges, csávázott vetőmag alkalmazása. A 
kevésbé érzékeny fajták termesztése mellett szükséges 2 vagy 3 éves vetés-
forgó alkalmazása is.  
Szerbiában engedélyezett készítmények a borsó aszkohítás betegsége ellen: 
Ciram S-75 és Fitociram 75-S. 
 
 

Zöldborsó-, illetve lucerna- levéltetű  
(Acyrthosiphon pisum) 

 
Leírás. – A legnagyobb levéltetvek közé tartozik. A potrohcsövek karcsúak 
és hosszúak, csápjaik testük hosszával megegyezőek. A hímek szárnyatlanok.  
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A kártevő biológiája. – A zöldborsó-levéltetű pete alakban telel a többéves 
pillangósokon (lucerna, vöröshere). Ezeket a petéket a nőstény még ősszel 
lerakja a gyökérnyakra vagy a növénymaradványokra. Tavasszal, már 
áprilisban kikelnek az ősanyák, melyeket 1-2 szárnyatlan nemzedék követ és 
már május végén jelentkezik a szárnyas nemzedék, melyek repülő egyedei 
betelepülnek a borsóba. A szárnynélküli nőstények számos lárvát szülnek. 
Júliusban érik el a csúcsértéket, ezután a tömegszaporodás összeomlik. 
Ősszel megjelennek az ivaros alakok, amikor a nőstények lerakják téli 
petéiket.   
A védekezés alapelvei. - Május–június hónap folyamán 7 naponta meg kell 
határozni a levéltetvekkel betelepült növények számát %-ban kifejezve. 
Azokon a területeken, ahol rendszeresen jelentkezik, meg kell figyelni a 
repülés kezdetét, intenzitását, a telepek kialakulásának időpontját és a 
megtámadott növények %-os arányát 
Szerbiában a borsó levéltetű ellen engedélyezett rovarölő szerek: Actara 25-
WG, Dasticid prah, Difos E-50, Dihin, Etiol prah-5, Zolone liquide. 
 

 
Borsózsizsik 

(Bruchus pisorum) 
 
Leírás. – Az imágó szürkésbarna, fehér, szimmetrikus foltokkal. A szárny-
fedők a farlemezt nem fedik be, amelyen két nagy fekete folt látható. A 
csápok első három íze vöröses, a többi fekete. A peték kihegyezettek, sárgák. 
A lárva (kukac) teste hajlott, fehér, redőzött, kis, barna fejjel. A báb halvány-
sárga.  
A kártevő biológiája – Az imágó a raktárakban telel a borsóban vagy ritkán a 
borsóföldeken. Tavasszal a borsóvirágzás alatt vagy annak végén 
megjelennek az imágók és virágrészekkel, levelekel és a zsenge hüvelyekkel 
kezdenek táplálkozni. Amikor elérik ivarérettségüket, párosodnak és 
megkezdődik a hüvelyekre a peterakás. A szabadföldön nehézkes a kártevő 
elleni védekezés, mivel egy időben minden fejlődési stádiumú egyed 
megtalálható a borsón. A kikelt lárvák átrágják magukat a hüvelyen és a 
magba fúródnak. A további fejlődésük folyamán elveszítik lábaikat. Minden 
magban csak egy zsizsik fejlődik ki. A behatolás helye a hüvelyeken olyan 
parányi, hogy gyorsan észrevehetetlenné válik, ezért ebben a fázisban a 
kártevő nehezen észlelhető. A lárva 5-ször vedlik, majd bábbá alakul, 
amelyből imágó fejlődik ki. A borsózsizsik a középérésű és kései borsó-
fajtákon egy nemzedéket fejleszt, míg a korai fajtákon megjelenhetnek 
augusztus folyamán az imágók, melyek kora tavasszal aktivizálódnak, míg a 
magban áttelelt imágók később jelennek meg. 
 
A védekezés alapelvei. – A zsizsik jelenléte a magokban a „kis ablakocskák“ 
alapján állapítható meg, melyek alatt kifejlett lárva, báb vagy frissen kifejlett 
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imágó tartózkodik. Ha az ablak helyén lyuk van, akkor már az imágó 
elhagyta a magot. A mag nagymértékben károsodik, vetésre nem alkalmas, 
mivel a csíra sérült, vagy megsemmisült. A sérült magok takarmányozásra is 
alkalmatlanok. A borsózsizsik tipikusan egygazdanövényes, monofág faj. 
Egyedszámát betakarítás előtt mérik fel, 50-100 hüvely átvizsgálásával. 
Fontos az ellene való vegyi védekezés, hogy a maggal ne kerüljön be a 
raktárakba. Ha ez nem sikerül, akkor a raktárakban gázosításra van szükség.  
Szerbiában e kártevő ellen engedélyezett rovarölő szerek: Tonus és Zolone 
liquide. 
 

 
Borsómoly 

(Laspeyresia nigricana) 
 
Leírás. – A lepkék barna szárnyúak, fehér foltokkal és halványszürke 
vonalakkal a szárnyszéleken. A hátulsó szárnyak sötétszürke színűek, 
széleiken sárgásfehér rojtokkal. A peték tejfehérek, majd áttetszősárga színre 
váltanak. A kifejlett hernyó sárgászöld, sötét foltokkal a testén. A feje barna. 
Fejlődése során 5 fejlődési fázison megy át. 
A kártevő biológiája. – A lepke már májusban rajzik. A rajzáscsúcs május 
végén – júniusban következik be. Legaktívabb a délutáni órákban, sötétedés-
kor elhúzódik. Mivel a lepkék csak a virágzó növényeket látogatják, ezért 
azok a borsófajták a veszélyezettek, amelyek a lepkék rajzása idején 
virágoznak. A nőstények a petéket egyenként vagy kettesével rakják a 
sziromlevelekre, a levelek fonákára vagy a zsenge hüvelyekre. A kikelt 
hernyók befúródnak a hüvelyekbe és a képződő magokkal táplálkoznak. Egy-
egy hüvelyben 1-2 hernyó él. Egy hernyó a felmérések szerint 3 magot tesz 
tönkre. A sérült hüvelyeken káros mikroorganizmusok telepednek meg. A 
kifejlett hernyók átfúrják magukat a hüvelyen, a földre hullva a talajban sűrű 
szövedékű gubóban telelnek és tavasszal alakulnak bábbá. A borsómolynak 
egy nemzedéke van évente.  
A védekezés alapelvei – A növények és a hüvelyek átvizsgálásával 
állapítható meg a kártétel és az egyedszám. A permetezés abban az esetben 
szükséges, ha minden harmadik növényen található pete.  
Szerbiában engedélyezett rovarölő szer: Zolone liquide  
 
 

A borsó gyomnövényei 
 
Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Amaranthus blitoides, 
Ambrosia artemisiifolia, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, 
Chenopodium hybridum, Datura stramonium, Fumaria officinalis, Hibiscus 
trionum, Galinsoga parviflora, Iva xanthifolia, Lamium amplexicaule, 
Matricaria chamomilla, Polygonum lapathifolium, Polygonum convolvulus, 
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Portulaca oleracea, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Stellaria media, 
Xanthium strumarium (17. táblázat). 
 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Rumex crispus, Tussilago farfara. 
 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis, Poa annua. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
 

17. táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei borsóban 
 

Hatóanyag Készítmény Hatásspektrum 

fluazifop-p-butil Fusilade Super EEGY, TEGY  

kletodim Select Super, Nikas EEGY, TEGY  

imazamox Pulsar-40 EEGY, TSZGY 

bentazon Basagran, Galbenon, Deltazon 48-SL, 
Bentazon SL-48, Bevezon, Basamais 

ESZGY, TSZGY, 
TSZGY 

 
 
 
 

A BAB VÉDELME 
 

A bab kolletotrihumos betegsége (antraknózis, fenésedés) 
(Kórokozó: Colletotrichum lindemuthianum) 

 
A bab kolletotrihumos betegsége a bab legjelentősebb gombás betegsége. 
Csapadékos időjárás esetén a gomba járványszerűen jelentkezik a bab 
minden föld feletti részén, és jelentős terméskiesést okoz. A zöldbab 
esetében a hüvelyek elveszítik piaci értéküket. 
A tünetek a bab minden föld feletti részén jelentkeznek. A leveleken az erek 
mentén és a levélszéleken foltok találhatók, amelyek elhalnak, emiatt a 
levelek deformálódnak és elpusztulnak. A foltok közepén rózsaszínű bevonat 
képződik, mely később sötét színűvé válik. Ezek a gomba szaporítóképletei, 
acervuluszok és konidiumok. A levélnyeleken, a száron és a hüvelyeken 
jellegzetes, besüppedt hosszúkás foltok és kerek sebek keletkeznek. Ezek a 
foltok barnás-pirosak, széleik barnák és kiemelkedők. A hüvelyeken 
keresztül a gomba eljut a maghoz, melyet korai fázisban teljesen szétron-
csolhat, később csak részben semmisít meg különböző foltok alakjában. A 
fertőző magokból fertőzött szárú csíranövények fejlődnek ki, amelyek 
megdőlnek és elpusztulnak.  
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A fertőzést alapvetően az egyik évről a másikra a fertőzött magvak viszik át. 
A konidiumok szél által, vízcseppel, rovarok segítségével, szerszámokkal, 
ember által és állatok segítségével terjednek egyik növényről a másikra. A 
betegség járványszerűen jelentkezik csapadékos, hűvös időjárás esetén, vagy 
ha a babot sűrűn öntözik esőztető öntözéssel.  
 
A védekezés alapelvei. – Alapvető megelőző intézkedések: három éves 
vetésforgó, egészséges vetőmag vetése, optimális növényszám és a kevésbbé 
érzékeny fajták termesztése. 
Szerbiában nincs engedélyezett gombaölő szer a bab kolletotrihumos-
betegsége ellen. 

 
 

Bab xantomónászos betegsége 
(Xanthomonas phaseoli) 

 
A bab gyakori, jelentős betegsége. Különösen a vetőmagtermesztésben okoz 
súlyos károkat. 
A betegség tünetei: a levélen kezdetben vizenyős, sárgászöld színű, szögletes 
foltok jelennek meg. Ezek később bebarnulnak, elszáradnak. A hüvelyen 
vöröses, kerek foltok láthatók. A fertőzött magok besárgulnak, ráncosak. 
A betegség biológiája: a korokozó a vetőmag belsejében helyezkedik el, a 
fertőzés innen indul, az ebből kikelő növények betegek. A baktérium további 
terjedése passzív úton esővel, öntözéssel, széllel, rovarokkal, művelő 
gépekkel történik. Erős fellépésének kedvez a sok csapadék, és a túlzott 
öntözés. 
 
A védekezés alapelvei: megelőző és növényvédőszeres védelem egyaránt 
szükséges. Vetésre csak egészséges vetőmagot érdemes használni. Lehetőleg 
ellenálló fajtát válasszunk. Vetőmagtermesztésre a szárazabb, melegebb 
országrészek ajánlottak. A vegyszeres védekezést a korai időszakban, illetve 
a hüvelykötéstől az érésig kell szorgalmazni.  
Szerbiában a betegség ellen a Blauvit növényvédőszer az engedélyezett. 
 
 

A babzsizsik 
(Acanthoscelides obtectus) 

 
Leírás. – Az imágó hasonlít a borsózsizsikhez, csak kisebb. Sötétbarna színű. 
A szárnyfedői rövidebbek a testénél, és rajtuk alig észrevehető barnás foltok 
vannak.  
A kártevő biológiája. – A babtáblákon az imágót találjuk, amely vagy a 
raktárakból repült oda, vagy ott telelt át. A nőstény a már majdnem teljesen 
érett hüvelyekre rakja a petéit. A lárva, ahogy kikel a petéből, rögtön 
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befúródik a magba, és ott fejlődik imágóvá. A maggal a raktárakba kerül, 
ahol számára kedvezőek a szaporodási feltételek. Ott a nőstény a magok 
felszínére rakja a petéit. A fiatal lárvának három pár lába van. Miután bejut a 
magba, és átvedlik elveszíti lábait. Táplálkozása és fejlődése a mag 
belsejében megy végbe. A kifejlett lárva kis ablakot rág ki a maghéjon, ahol 
majd az imágó elhagyhatja a magot. Ezek az „ablakok“ az árulkodó jelei a 
babzsizsik fertőzésnek. Egy magban több lárva is fejlődhet. A nemzedékek 
száma a raktározási hőmérséklet függvénye. A fűtetlen raktárakban 3-4 
nemzedék fejlődik ki évente.  
 
A babzsizsik elleni védekezés a raktárak gázosításával (fumigációjával) 
történik.   
  
 

A bab gyomnövényei 
 

Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Amaranthus retroflexus, 
Ambrosia artemisiifolia, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, 
Chenopodium hybridum, Datura stramonium, Hibiscus trionum, Iva 
xanthifolia, Polygonum aviculare, Polygonum lapathifolium, Polygonum 
persicaria, Polygonum convolvulus, Portulaca oleracea, Sinapis arvensis, 
Solanum nigrum, Stellaria media, Xanthium strumarium (18. táblázat). 
 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Rumex crispus, Tussilago farfara. 
 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
 

18. táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei babban 
 

Hatóanyag Készítmény Hatásspektrum 

imazamox Pulsar-40 EEGY, ESZGY 

kletodim Select super, Nikas EEGY, TEGY 

fluazifop-p-butil Fusilade Super EEGY, TEGY 

trifluralin Trefgal, Župilan E-48, Trifluralin 48-EC, 
Sutref-48, Agrotref, Triflurex 48-EC, 
Treflan-EC, Lalazin, Trikepin 

EEGY, ESZGY 

bentazon Basagran, Galbenon, Deltazon 48-SL, 
Bentazon SL-48, Bevezon 

ESZGY, TSZGY 

2-naftiloxi-ecetsav Orthomone 5-EC termésszabályozó 
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AZ OLAJREPCE VÉDELME 
 

A szürkerothadás 
(Botryotinia fuckeliana, anamorf: Botrytis cinerea) 

 
A betegséget a napraforgónál már tárgyaltuk.  
Szerbiában engedélyezett gombaölő szer szürkerothadás ellen az olajrepcé-
ben a Pictor nevű készítmény. 
 
 

A fehérpenészes rothadás 
(Kórokozó: Sclerotinia sclerotiorum) 

 
A betegséget a napraforgónál tárgyaltuk.  
Szerbiában engedélyezett gombaölő szer szürkerothadás ellen az olajrepcé-
ben a Sumilex 50-SC nevű készítmény. Magcsávázásra engedélyezett a 
Vitavax 200-FF. 
 

 
Repce-fénybogár  

(Meligethes aeneus) 
 
Leírás. – Az imágó sötét zöld vagy sötét kék, fémesen fénylő. A lárva 
sárgásfehér, sötét foltokkal.  
A kártevő biológiája. - Az imágó telel át szántóföldeken, erdők szélein. 
Február végén és március elején jön ki a talajból, és a korán virágzó gyom-
növények (pitypang) és hagymás dísznövények virágain figyelhető meg. Az 
olajrepcére akkor telepednek át, amikor az már bimbós állapotban van. A 
bimbókat kifúrják, van, hogy belejutva odvasítják is azokat, ezzel jelentős 
károkat okozva. A sérült bimbók általában ki sem nyílnak. Amennyiben a 
fénybogár támadás a repce virágainak kinyílása után következik be, nem jön 
létre kár, mert az imágók fő tápláléka  a pollen. A nőstények a bimbókba 
rakják petéiket. A kikelt lárva virágrészekkel táplálkozik. A lárvakártétel 
nem okoz jelentős károkat. A lárvafejlődés 20 napig tart. A kifejlett lárva a 
talajban bábozódik. A fiatal imágók május végén–júniusban jelennek meg és 
különféle virágokon táplálkoznak. Augusztusban telelésre húzódnak. A 
repce-fénybogárnak egy nemzedéke van évente.  
 
A védekezés alapelvei. – A kártevő egyedsűrűségét 50 csúcsi virágbimbón 
megszámlált egyedszám alapján számítják ki az adott repcetáblán. A 
vizsgálat során el kell távolítani a virágzatot borító leveleket. Pontosan le kell 
írni, hogy a vizsgálat időpontjában az olajrepce mely fejlődési fázisában volt: 
a bimbók kezdeti formálódása, még levelekkel takarva, még nem látszó 
bimbók a formálódó virágzatban, észlelhető bimbók a virágzatban, a virágzás 
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kezdete. Ezekben a fázisokban kell elvégezni a vizsgálatokat. Csak 
kiegészítő adatként kell kezelni a sárgatálcsapdákban befogott fénybogarak 
számát. A kárfelbecslést %-ban fejezik ki, ötven, a teljes virágzás kezdetén 
átnézett növény alapján. A kártevő elleni vegyi védekezés szükségességét és 
annak időpontját az egyedszám, a növény fejlődési fázisa, a virágzásig 
várható időtartam, és a növény regenerálódó képessége alapján határozzák 
meg. A repcetáblák átvizsgálásának szükségességét a sárgatálcsapdák fogása 
alapján, a felmelegedés alapján (ha a hőmérséklet meghaladja a 120C-ot), és 
a virágbimbók megjelenése alapján döntik el. Kárküszöbnek számít a 
fénybogár kezdeti megjelenésekor 0,8 bogár/csúcsi virágzat, 1-1,5 
bogár/virágzat, amikor még nem differenciálódtak a virágban a bimbók, 2–3 
bogár/virágzat, amikor megkezdődött a virágzatban a bimbók 
differenciálódása. Ha a kezelést 3 nappal a várható virágzáson belül 
végezzük el, akkor csak olyan rovarölő szereket alkalmazhatunk, amelyek 
nem károsak a méhekre. 
Szerbiában engedélyezett készítmények: Actellic-50, Cihlop, Decis 2,5-EC, 
Despot, Direkt, Durbin EW, Fastac 10-EC, Fastac 10-SC, Fobos-EC, Futocis 
EC-2,5, Grom, Karate Zeon, Konzul, Mawrik-EW, Nurelle-D, Talstar 10-
EC, Zolone liquide. 
 
 

Ormányosok az olajrepcén 
(Ceuthorrhynchus spp.) 

 
Ceuthorrhynchus assimilis Payk. – Repcebecő-ormányos 

 
Leírás. – Az imágó fényes, fekete színű, szürkés szőröcskékkel borított. A 
lárvák 6 mm–re is megnőhetnek, fehér színűek, lábatlanok, fejük barna.  
A kártevő biológiája. – Az imágó avar alatt vagy sekélyen a talajban déli 
fekvésű területeken telel át. Akkor hagyják el a telelőhelyeket, amikor a 
hőmérséklet 130C fölé emelkedik. 170C-on felül repülnek. Rügyekkel, 
virágrészekkel, becőkel és repcemaggal is táplálkoznak, de ennek ellenére az 
imágó kártétele nem jelentős. A korábban virágzó táblák elvirágzása után 
átköltöznek a későbben virágzó táblákra. Két-három héttel a telelőhely 
elhagyása után kezdődik a peterakás a még zsenge becőkbe, ritkábban a 
virágokba. Minden nőstény egy petét rak egy becőbe, de megtörténik, hogy 
másik nőstény is ugyan abba a becőbe rakja a petét. Májusban jelennek meg 
a lárvák lyukat rágva a becőkön, majd bábozódásra a talajba húzódnak. Július 
végén jelenik meg az új imágó, mely rövid táplálkozás után téli pihenőre 
vonul. 
 
A védekezés alapelvei. – Az ormányosok napi befogása a sárgatálcsapdák 
segítségével, mutatja a kártevő betelepedését. A rovarhálóval, vagy 50 
növény virágzatának vizsgálata alapján határozzák meg az ormányosok 
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számát. A felvételezést szélcsendes napon, a repcetábla szélétől számított 10 
méteres sávban végzik. A kártételt a becők átnézésével mérik fel a repce-
táblákon. Megállapítják, hogy hány becő károsodott, egy becőben hány lárva 
található, és hogy hány mag sérült. A repcebecő-ormányos ellen akkor 
szükséges védekezni, ha 0,5-1 ormányost találnak egy növényen, vagy 2-4 
ormányost a rovarháló egy csapásával.  
Szerbiában a repcebecő-ormányos ellen nincs bejegyzett rovarölő szer.  
 

 
Nagy repcebolha 

(Psylliodes chrysocephala) 
 
Leírás. – A rovar fényes, kékesfekete vagy zöldeskék színű. A fej elülső fele 
és a lábak vöröses-piros színűek. A peték világos rózsaszínűek. A lárva fehér 
színű, a feje fekete, három pár lába van, a teste finom szőrzettel borított.   
A kártevő biológiája. – A nyári nyugalmi állapot után a nagy repcebolha 
felnőtt egyedei aktivizálódnak, így augusztus végén – szeptember elején 
károsítják a repce szikleveleit és a fiatal repcenövény lombleveleit. A 
károsítás kezdete után a nőstények megkezdik a peterakást a növények 
közelében a talajra vagy annak repedéseibe. A peterakás tavaszig elhúzódhat. 
Az ősz elején lerakott petékből hamarosan kikelnek a lárvák, melyek 
befúródnak a levélnyelekbe. A levélnyelekből a csúcsi rügy felé haladnak. 
Egyes lárvák elérnek a virágzatba is. Teljes fejlődésüket a repce belsejében 
töltik, ott is telelnek át, csak tavasszal, fejlődésük befejeztével húzódnak a 
talajba bebábozódni. Az első bábokat február végén találhatjuk a talajban. 
Májusban jelennek meg az új imágók, amelyek levéllel és a becőkkel 
táplálkoznak, amivel nem okoznak károkat, de jelenlétüket lehetővé válik az 
őszi populáció előrejelzése. A nyár folyamán nyugalmi állapotban vannak. 
Az általuk okozott kár abban az esetben a legnagyobb, ha meleg az ősz,  mert 
ez a körülmény lehetővé teszi, hogy a kártevő sok petét rakjon le, és így a 
lárvák minél fejlettebb stádiumban kerüljenek áttelelésre. A leginkább 
veszélyeztetett repcetáblák mindig a régi táblák közelében lévő területek, 
annak ellenére, hogy a nagy repcebolha elrepülhet 4 km-es távolságra is.  
 
A védekezés alapelvei. – A kártevő egyedszáma a tábla belsejében lemért 
50 m hosszú repcesoron megszámolt egyedek alapján vagy megfelelő számú 
rovarhálócsapás fogása alapján határozható meg. Mivel a nagy repcebolha 
éjjel táplálkozik, ezeket a vizsgálatokat lámpa segítségével kell végezni. Az 
egyedszámot meg lehet határozni a talajba süllyesztett sárga rovarfogó tálkák 
segítségével is, melyek peremei 1 cm-rel magasodnak ki a talajból. A lárva-
egyedszámot március folyamán, 50 növény átvizsgálásával határozzák meg, 
melyet a károsított növények %-ával és a növényekben talált lárvák átlagával 
fejeznek ki. A károkat márciusban mérik fel a megsemmisült és elmaradott 
növények %-a, és a várható terméshozam csökkenés alapján. A rövidtávú 
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előrejelzést az előző évi egyedszám, valamint az előző tavaszon megjelent új 
imágók száma alapján adják meg. 5% lárvák által károsított növény, vagy 
1 imágó/m2–enként arra mutat, hogy ősszel jelentős kártételre számíthatunk. 
Az előrejelzés alapján  lehet meghatározni a megelőző kezelés szükséges-
ségét, vagyis a magcsávázást. A rovarölő szerrel történő permetezés 
szükséges, ha: 1 m hosszan a sorban a nagy repcebolha átlagos egyedszáma 
nagyobb 0,5-nél vagy m2-ként átlagosan 2 egyedet találunk, vagy, ha a sárga 
fogóedényekben több, mint 15 imágót fogunk naponta, vagy a repcében 
november hónap folyamán átlagosan 2-3 lárvát találunk.  
Szerbiában engedélyezett készítmények a nagy repcebolha ellen: Cruiser 
350-FS, Cruiser OSR. 
 
 

Repcedarázs 
(Athalia rosae) 

 
Leírás. – A kifejlett darázs teste narancssárga színű, tömzsi rovar, két hártyás 
szárnnyal. Nehézkesen repül, ezért könnyen észrevehető. A fiatal lárvák 
zöldesek, az idősebbek szürkés-fekete színűek, a hátoldaluk sötétebb, a hasi 
részük világosabb. 11 pár lábuk van, testük puha, hosszuk 20 mm.  
A kártevő biológiája. – A kártevőnek 2-3 nemzedéke van évente. Az őszi 
nemzedék rendszeresen károsítja a repcét. A nyári nemzedék imágói 
szeptemberben rajzanak, és az új olajrepce táblákon csoportosulnak, ahol 
elkezdik a peterakást egyenként a levelek széleire. 6-12 nap múlva kikelnek 
az álhernyók, melyek levéllel táplálkoznak. A lárvák mohósága minden 
fejlődési stádiumukban nagyobb és nagyobb. Szerbiában leginkább október-
ben okoznak legnagyobb károkat. A kifejlett lárvák a talajban telelnek.  
 
A védekezés alapelvei. – A repcedarázs egyedszámát a rovarfogó tálkák 
fogása, a rovarhálócsapás fogásai és, az 1 m2–en észlelt egyedszám alapján 
állapítják meg. A lárvák növényenkénti vagy m2-enkénti átlagát a növények 
átnézésével kapják meg. A vizsgálatot a repcedarázs tömeges megjelenése 
előtt egy héttel kezdik, és háromnaponként ismétlik meg a rajzás befejezte 
után egy héttel. A védekezést akkor kell elvégezni, ha egy olajrepce 
növényen ősszel átlagosan 0,5 vagy több lárva található, vagy 50 lárva m2-
enként. Addig kell védekezni, amíg a lárvák nem érik el a 10 mm hosszú-
ságot, de mindenképp a nagyobb károk jelentkezése előtt. Amennyiben a 
lárvák megkezdték elvonulásukat a talajba, abban az esetben a védekezés 
már nem gazdaságos.  
Szerbiában engedélyezett preparátumok: Grom, Fastac 10-EC, Fastac 10-SC, 
Direkt, Talstar 10-EC, Futocid-EC, Fobos-EC. Csávázószer: Cruiser OSR. 
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Az olajrepce gyomnövényei 
 

Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Abutilon theophrasti, 
Ambrosia artemisiifolia, Amaranthus retroflexus, Arctium lappa, Capsella 
bursa-pastoris, Chenopodium album, Chenopodoium hybridum, Datura 
stramonium, Galinsoga parviflora, Hibiscus trionum, Iva xanthifolia, 
Polygonum aviculare, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, 
Polygonum convolvulus, Portulaca oleracea, Sinapis arvensis, Solanum 
nigrum, Xanthium strumarium (19. táblázat). 
 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis. 
 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
 

19. táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei olajrepcében 
 

Hatóanyag Készítmény Hatásspektrum 

fluazifop-p-butil Fusilade forte, Fusilade Super EEGY, TEGY 

kvizalofop-p-tefuril Leopard 5-EC EEGY, TEGY 

kvizalofop-p-etil Targa Super, Globus EC EEGY, TEGY 

klopiralid Lontrel-100, Hemoklop 100-SL ESZGY, TSZGY 

trifluralin Trefgal, Župilan E-48, Trifluralin 48-EC, 
Sutref-48, Agrotref, Triflurex 48-EC, 
Treflan-EC, Lalazin, Trikepin 

EEGY, ESZGY 

klomazon Gamit 4-EC EEGY ESZGY 

alahlor Alanex 48-EC, Alahlor-480, Alahlor E-48, 
Alahlor-EC 

EEGY, ESZGY 

metazahlor Butisan 400-SC EEGY, ESZGY, 
TSZGY 

glifosat IPA Roundap, Glifogal, Glifosat Zorka, 
Glitotal, Glifosav-480, Agroglifosat, 
Pirokor, Glifosat SL-480, Sirkosan, 
Cidoherb, Agroglifosat ECO, Titan, 
Glifeksol SL-360 

deszikkáns 

glufosinat-amonijum Basta-15, Finale-15 deszikkáns 

dikvat-dibromid Didikvat deszikkans 
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A LUCERNA VÉDELME 
 

A lucerna levélragya 
(Kórokozó: Pseudopeziza medicaginis) 

 
A lucerna egyik legfontosabb betegsége, mivel a levélfelület nagyarányú 
csökkenése miatt a lucerna minősége jelentősen romlik. A károk az első és 
második kaszálásnál a legnagyobbak.   
A foltok a levélen jelentkeznek, ritkábban a levélnyélen, a száron vagy a 
hüvelyen. Először az alsó leveleken jelentkeznek a foltok, amelyek 
fokozatosan terjedneknek egészen a felső levelekre is. A foltok tömegesek, 
aprók (1-3 mm nagyságúak), kör alakúak vagy oválisak, barna színűek, sötét 
szélűek. Az idősebb foltok sötétebb színűekké válnak és közepük megvas-
tagodik. A megbetegedett levelek lehullanak vagy összesodródnak és lógnak 
a növényeken. Amennyiben az időjárás kedvez a betegség terjedésének a 
lucenaszárak teljesen levél nélkül maradhatnak.   
 
A védekezés alapelvei. – A betegség járványszerű megjelenése esetén 
ajánlatos a lucerna idő előtti kaszálása. A kaszálást már akkor el kell végezni, 
ha az alsó leveleken jelentős fertőzés jelentkezik. Magtermő táblák esetén 
gombaölő szeres védekezés is lehetséges. (Szerbiában nincs bejegyezve ilyen 
fungicid)   
Olyan lucerna fajtákat kell termeszteni, amelyek kevésbé érzékenyek a 
levélragyára. A lucernát sorokban kell vetni, hogy a sorközök szellősek 
legyenek, így csökken a levegő nedvességtartalma.  
 
 
 

A lucerna mozaik vírus  
Alfalfa mosaic virus (AMV) 

 
A lucerna 3-4. és későbbi éveiben ez a vírus a növények felének, sőt nagyobb 
részének megbetegedését is okozhatja. A zöld tömeg jelentősen csökkenhet.  
Az első tünetek az AMV hatására a fiatal leveleken jelentkeznek apró, kerek, 
zöldessárga foltok alakjában. Ezek a foltok később gyűrűsekké, csíkosakká 
vagy alaktalanokká válnak. Ezeket a színváltozásokat a levelek alakváltozása 
is követi. A megbetegedett növények lemaradnak a növekedésben, törpe 
növésűek lesznek A beteg növények érzékenyebbek a szárazságra, az 
alacsony hőmérsékletre és a téli fagyokra. 
A termesztett növények közül a lucernán kívül AMV gazdanövényei még a 
here, bab, paprika, paradicsom, padlizsán, dohány, burgonya, saláta, szőlő és 
más növények. Megfertőz sok gyomnövényt is. A többéves növényekben 
tartja fenn magát, mint a lucerna, a vöröshere, a lucerna- és paprikamagban, 
és gyomnövények magjaiban, valamint a burgonyagumókban. Az AMV 
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lucernamaggal történő átvitele meghatározó a vírus terjedése szempontjából. 
A magból megfertőzött lucerna csíranövényei forrásai a további fertőzések-
nek. A vírusvektorok segítségével a vírus átterjed az egészséges növényekre 
is, így 3-4 év alatt a lucernatábla több, mint fele is megfertőződhet ezzel a 
vírussal. Az AMV mechanikai úton is terjed (a beteg növények nedveivel), 
aranka-fajokkal, de főleg levéltetvek által.  
 
A védekezés alapelvei. A vetésre kizárólag vírusmentes vetőmagot szabad 
használni. Ha lehetséges, az új lucernatáblákat mennél távolabb kell létesíteni 
a régi tábláktól és más gazdanövényeitől (paprika, here, stb.) A lucerna 
magtermesztésben a levéltetvek irtása is ajánlatos.  
 
 

Hamvas vincellérbogár  
(Othiorrhinchus ligustici) 

 
Leírás. – Az imágó szürkés lila színű, nem rendelkezik hártyás szárnnyal, 
nem tud repülni. A lárva fehér, lábatlan, hajlott kb. 13 mm hosszú. 
A kártevő biológiája. – Egy nemzedék fejlődése 2 évig tart, ami alatt az első 
évben a lárvák telelnek át, a második évben pedig az imágók. Az imágók már 
márciusban megjelennek, és nagy számban találhatók április és május hónap 
folyamán. A lucerna és vörösheretáblák feltörése után tömegesen vándorol-
nak főként az új lucerna és vörösheretáblák felé (ahol a nőstények a tavasz 
vége felé lerakják petéiket), de más pillangósokra, cukorrépára, stb. is. A 
lárvák a talajban egy év alatt teljesen kifejlődnek. A következő év tavaszának 
vége felé átalakulnak imágóvá, mely csak a rákövetkező évben jelenik meg. 
A hamvas vincellérbogár tömegesen elpusztul, ha a levegő nedvességtar-
talma 20-40%, a talaj közelében mért hőmérséklet pedig meghaladja a 250C-
ot. 
 
A védekezés alapelvei. – Az imágó és a lárva egyedszámát mérik. Az imágó 
egyedszámát tavasz elején határozzák meg a többéves pillangósokon 
0,25-m2-es minták ásásával. Egy táblán 20 mintát ásnak, összeadják a talált 
rovarok számát a talajból és a növényzetről. Ezeken a mintákon a növények 
sérüléseit is meghatározzák egy 0-5–ig terjedő skála szerint. A lárvaszámot a 
lucernán a nyár folyamán vagy ősz elején vizsgálják 0,25 m2-es minták 
ásásával. Ekkor meghatározzák az átrágott és sérült gyökerek %-os arányát, 
és a kártétel mértékét 0-5-ig terjedő skála szerint.    
A nyár végi vagy őszi talajmintavétel segítségével megkapják az áttelelő 
lárvák és imágók számát. Az imágó a régi lucerna- és vöröshereföldről 
1-3,5 km-re vándorol, így a két tábla közötti távolság alapján is meg lehet 
határozni, hogy milyen veszély várható.   
Az imágó korán elhagyja telelőhelyét, ezért meg kell akadályozni vándorlá-
sát. Ha 0,5 vincellérbogarat találtunk átlagosan 1 m2-en, a lucernatábla 
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feltörése után, vagy tömeges vándorlást észlelünk, a feltört táblák szélein 
rovarölővel permetezést kell végeznünk. Az új táblákon akkor kell védekezni 
a vincellérbogár ellen, ha a tenyészidő kezdetén átlagosan 0,5 imágót 
találunk m2-enként, ha már a lucernának van 1-3 levele, akkor csak abban az 
esetben kell permetezni, ha 1 imágó van átlagosan m2-enként, ha pedig a 
növény már 5-10 cm magas, csak akkor, ha 2 imágót találunk átlagosan m2-
enként.  
 
 

Lucernaböde 
(Subcoccinella vigintiquatuorpunctata) 

 
Leírás. – Az imágó téglavörös vagy vörösesbarna, 24 fekete ponttal a 
szárnyfedőin 3-mal a nyaki páncélon. A lárva hosszított kör alakú, sok 
elágazó szőröcskével a hátán.  
A kártevő biológiája. – Évente 2-3 nemzedéke van, melyek összefolynak. 
Imágó alakban telel át a rögök alatt a lucerna-, vöröshere-táblákon vagy az 
erdők szélén az avarban. Áprilisban jön elő, amikor a nőstény a párzás után 
csomókban lerakja petéit a lucerna vagy vöröshere leveleinek fonákára. A 
lárvák megjelenése tömeges is lehet.  
 
A védekezés alapelvei. – Tavasszal az egy évesnél idősebb lucenatáblákon  
kvadrátmódszerrel megállapítják az áttelelt imágók számát a talaj felszínen 
és a növényeken. A tenyészidő idő alatt a rovafogóháló csapásaival teszik 
ugyanezt, általában május végén vagy július közepén. Ekkor a rovarfogó 
hálóval átlósan a táblán egy mintát veszünk, a másik kettőt pedig a tábla 
széleken, amit 10 m2–es mintának számítunk. Minden minta 50 csapásból áll, 
tehát 150 csapást végzünk a hálóval. Egy táblán 5 ilyen mintára van szükség. 
A kapott rovarszámot 10-zel osztjuk, és így megkapjuk a rovar egyed-
sűrűségét 1 m2-en. A magyarországi adatok alapján, ha 1 m2-en átlagosan 10 
lucernaböde imágót találunk, akkor várható, hogy az imágó a majdani 
lárváival együtt az első kaszálás után jelentős károkat fog okozni.  
 
 

A lucerna gyomnövényei 
 

Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Ambrosia artemisiifolia, 
Amaranthus retroflexus, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, 
Chenopodoium hybridum, Cuscuta spp., Datura stramonium, Galinsoga 
parviflora, Hibiscus trionum, Iva xanthifolia, Polygonum aviculare, 
Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Polygonum convolvulus, 
Portulaca oleracea, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Xanthium 
strumarium (20. táblázat). 
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Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Rumex crispus, Equisetum arvense. 
 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
 
 

20. táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei lucernában 
 

Hatóanyag Készítmény Hatásspektrum 

dikvat-dihlorid Reglone forte Cuscuta spp. 

dikvat-dibromid Didikvat Cuscuta spp. 

propizamid Kerb 50-WP Cuscuta spp. 

kletodim Select super, Nikas EEGY, TEGY 

metribuzin Sencor WP-70, Mistral ESZGY 

tifensulfuron-metil Harmony 75-WG ESZGY 

bentazon Basagran, Galbenon, Deltazon 48-SL, 
Bentazon SL-48, Bevezon, Bentasav 

ESZGY, 
TSZGY 

2,4-DB Na so Butoxone-DB ESZGY, 
TSZGY 

dikvat-dibromid Dikvat deszikkáns 

 
 
 
 

A KÁPOSZTAFÉLÉK VÉDELME 
 

A káposzta plazmodiofórás gyökérgolyvája 
(Kórokozó: Plasmodiophora brassicae) 

 
Az okozott károk lehetnek jelentősek is. Az erősen fertőzött fiatal növények 
általában elpusztulnak, de a legtöbb esetben a növények túlélik a fertőzést, 
csak lemaradnak a fejlődésben és apró, értéktelen fejeket nevelnek. Ez a 
kórokozó leginkább a káposztán, kelkáposztán, karfiolon, karalábén okoz 
nagy károkat, sőt a fertőzött, humuszban gazdag, nedves savanyú talajokon el 
is lehetetlenítheti a termelést.  
A fertőzött növények hóka színűek, visszamaradnak növekedésükben, 
lankadnak a nap melegebb részében, de éjjel pótolják vízveszteségüket. Az 
erősebben fertőzött, fiatal növények elpusztulnak, amelyek túlélik a fertőzést, 
azok lemaradnak a fejlődésben és apró, értéktelen fejeket nevelnek. A 
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jellegzetes tünetek a gyökéren és a föld feletti száron fejlődnek ki kisebb 
vagy nagyobb kinövések alakjában. A gyökerek részei vagy az egész gyökér 
megvastagodik olyannyira, hogy az egész gyökér egy alaktalan, ripacsos 
daganattá alakul. Ezek a megnövekedett részek először világos barna 
színűek, de hamarosan felrepedeznek, rothadásnak indulnak a jelenlévő 
szaprofita mikroorganizmusok hatására. Az elpusztult gyökérmaradványok 
igen kellemetlen szagúak.  
 
A védekezés alapelvei. – A legfontosabb és leghatásosabb megelőzési módok 
az egészséges palánta előállítása és a palánták olyan parcellákon való 
termesztése, amelyeken nincs fertőző anyag. A fertőzött táblákon legalább 7 
évig nem ajánlott érzékeny növényfajok termesztése. Amennyiben fennáll a 
fertőzés gyanúja, kötelezően el kell végezni a talaj fertőtlenítését.  
A kedvező vízellátással és a talaj meszezésével meg lehet állítani a fertőzést, 
ugyanis 7,2 pH értéknél már nem tud fejlődni. A palántatermesztésben a 
fertőzött palántákat, a termőfelületen pedig a fertőzött növényeket kell 
eltávolítani és elégetni. Vegetációs idő alatt nincs hatásos védekezési mód a 
kórokozó megsemmisítésre.   
 
 

Káposzta feketeerűség betegsége 
(Xanthomonas campestris) 

 
A káposztafék termesztési térségében mindenütt előfordul. Bár súlyos 
károkat okozhat, a termelők gyakran nem ismerik. 
A betegség tünetei: a baktériumos fertőzés korai fellépése a fiatal 
növényeken a sziklevelek, esetleg a teljes növény elpusztulásához vezet. 
Később a leveleken a szélüktől kiinduló sárgászöld foltok jelennek meg, 
ugyanakkor a levélerek feketék. Az idősebb növényeken az edénynyalábok 
feketedése látható a torzsán, a száron, a levélnyeleken, és a vastagabb levél- 
ereken. Megfertőződhetnek a termések és a magok is. 
A betegség biológiája: a baktérium az összes káposztafélét megtámadja, de 
főleg a fejes káposztán és a karfiolon okoz károkat. A kórokozó a fertőzött 
mag felületén, vagy a növénymaradványokon a talajban telel. A magból az 
szállító edénynyalábokon keresztül jut a növénybe. A többi fertőző forrás 
esetében vízcseppekkel kerül a növény felületére, ahonnan a légzőnyílásokon 
át jut a növény belső részeibe. A baktérium magas hőmérséklet igényű 
(25 ºC), veszélyes fellépését az esős, meleg nyarak segítik elő. 
 
A védekezés alapelvei: legfontosabb megelőzés, az ellenőrzött, egészséges 
vetőmag használata. 
Hasonló jelentőségű a hároméves vetésforgó betartása, a fertőzött tarló-
maradványok megsemmisítése. Ma már rezisztens fajták is kaphatók. 
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A káposzta levéltetvei 
(Brevicoryne brassicae – káposzta levéltetű;  
Myzus persicae -  zöld őszibarack-levéltetű) 

 
Leírás. – A szárnyatlan egyedek piszkoszöld színűek és be vannak fedve 
hamuszerű bevonattal. A szárnyas egyedek hossza 1,5-2,3 mm, a fej és tor 
sötétek, a potroh zöldessárga, hamuszerű bevonattal fedett, mint a 
szárnyatlan egyedeknél. A csápok elérik a test hosszát.   
A kártevő biológiája. – A káposzta levéltetű teljes fejlődési ciklusa a 
keresztesvirágúakon megy végbe. Főként a magtermő káposztatáblákon telel 
át, de áttelelhet más káposztaféléken is. Áprilisban a téli petékből kikelnek a 
lárvák, amelyekből május folyamán szárnyatlan leánynemzedék jön létre. 
Május végén, de inkább június elején megjelennek a szárnyas egyedek, 
amelyek áttelepülnek különböző keresztesvirágúakra. Nagyszámú nemzedék 
jön létre a vegetációs idő alatt. Első időben a levéltetvek a levelek színén 
találhatók, később a fonákokon sűrű telepeket hoznak létre, melyek viaszos 
réteggel vannak borítva. A legnagyobb károk júliusban és augusztusban 
keletkeznek. A tömeges elszaporodás szorosan függ az április, május és 
július hónapban, vagyis a szárnyatlan nőstények kialakulásának, és a 
szárnyas egyedek áttelepülésének időpontjában uralkodó időjárási 
feltételektől. Az említett periódusban a száraz, meleg idő kedvez a káposzta 
levéltetű fejlődésének.  
 
A védekezés alapelvei. – A levéltetű támadás  mértékét felvételezéssel 
állapítják meg a káposzta táblákon és más területeken, amelyeken károkat 
okozhat ez a levéltetű. A káposztánál a vizsgálatot a kipalántálás után 7-10 
nappal kell elvégezni, és azt követően 7 naponként. Egy veszélyeztetett 
táblán véletlenszerűen kiválasztott 5 növényt kell átnézni 25 helyen. Nagy 
egyedszámnak számít, ha átlagosan 20 levéltetvet találnak. A tényleges kár 
megállapítása a nem károsított táblák terméshozama és a károsított táblák 
terméshozama összehasonlítása alapján történik. Azokon a káposztatáblákon 
várható korai levéltetű támadás, amelyek közelében káposzta-magtermesztő 
tábla van. Ha az egyik vizsgálatnál kiderül, hogy átlagosan 5 növényen 30-
nál több levéltetű található, abban az esetben azon a területen 3-4 napon belül 
szükséges még egy vizsgálatot megejteni. Ha a tetvek száma növekvő 
tendenciát mutat, akkor indokolt egy levéltetvek elleni szerrel történő 
permetezés. 
Szerbiában engedélyezett preparátumok a káposzta levéltetvei ellen: Aztec, 
Dasticid prah, Diazinon, Difos E-50, Dihin, Etiol prah, Grom, Mospilan 20-
SP, Ogriol, Pinotrin 10-EC, Proteus 110-OD. 
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Káposztamoly 
(Plutella maculipennis) 

 
Leírás. – A hernyók zöldes színe később sárgásfehérre változik. Testükön 
apró, fekete foltok vannak sűrű szőrökkel. A fej fekete. A lepke elülső 
szárnyai keskenyek, sötétszürkék, külső szegélyükön világossárga hullámos 
csíkkal. A hátsó szárnyak rojtozottak. A világossárga peték legömbölyített 
henger alakúak.  
A kártevő biológiája. – A lepkék április végétől repülnek. A nőstények 
párzás után észrevétlenül szálldosnak a káposztafélék között, és a levelek 
fonákára, az erek mellé rakják le petéiket. A kikelt lárvák befúrják magukat 
az epidermisz alá, ahol járatokat készítenek. 2-3 nap múlva kimásznak a 
levélfonákra és apró berágásokkal táplálkoznak, „ablakosítják“ a leveleket. 
Sokszor csak a főerek maradnak meg. A hernyók 2 hét alatt kifejlődnek, 
majd bábbá alakulnak, leginkább a levélfonákon, egy hálószerű 
képződményben. Egy-két hét elteltével kirepülnek az új lepkék. Szerbiában 
2-3, de több nemzedéke is lehet, melyek összemosódnak. A báb telel át, 
nagyritkán a lepke. 
 
A védekezés alapelvei. – a hernyók tömeges kelése idején megállapítják a 
károsított növények %-át és a növényenkénti hernyószámot. A levelek 
sérülései alapján felbecsülik a termésveszteséget is, %-ban kifejezve. 
Amennyiben a lepkerajzás idején egy lepkét találnak 50 megvizsgált 
növényen, az a további megfigyelések szükségességét irányozza elő. Ha egy 
növényen átlagosan 1 hernyónál többet találnak, akkor szükséges a 
káposztamoly elleni vegyi védekezés. 
Szerbiában engedélyezett készítmények: Cipkord 20-EC, D-Stop és Grom. 
 
 

Káposztalepkék  
(Pieris sp.) 

 
Pieris brassicae – Káposztalepke 

 
Leírás. – A kifejlett hernyók szürkészöld vagy sárga színűek, az oldalukon és 
hátukon sárga csíkkal, testükön fekete pontokkal és tüskeszerű szőrökkel. A 
fejük fekete, fehér foltokkal. Általában csoportokban élnek. A lepke szárnya 
piszkosfehér színű az elülső pár szárnyainak sarkai feketék. A nőstény és hím 
lepke között látható különbségek vannak. Amellett, hogy általában a 
nőstények nagyobbak, az elülső szárnyaikon két fekete folt is van. A peték 
citromsárgák, bordázottak, a levél fonákán helyezkednek el csoportokban.  
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Pieris rapae L. – Répalepke 
 
Leírás. – A répalepke hernyói zöldes színűek, sárga csíkkal a hátukon. Az 
egész testük pillaszőrrel van benőve. Magányosan élnek a növényeken. Az 
imágó hasonlít a káposztalepkéhez. A színe kissé sárgásabb, az elülső 
szárnyakon fekete sarkokkal. Ezen kívül a nőstényeknek van két, a hímeknek 
pedig egy sötét folt az elülső szárnyakon. A peték szürkészöldek, hasonló 
alakúak, mint a káposztalepkéé, de egyenként állnak a leveleken.   
A kártevő biológiája. – A káposzta- és répalepke fejlődésmenete megegye-
zik. A nőstény, hogy lerakhassa petéit, a virágok édes nedveivel táplálkozik. 
A káposztalepke báb alakjában telel át. A lepkék április végén – május elején 
jelentkeznek. Párzás után a keresztesek családjából származó kultúr- és 
gyomnövényekre rakják petéiket. Tíz nap elteltével kelnek ki a hernyók. Az 
első nemzedék hernyói általában a gazdanövényeiken bábozódnak. A bábok 
2-3 hét nyugalmi állapota után június végén – júliusban megjelennek a 
második nemzedék lepkéi. A nőstények a kiegészítő táplálkozás után a 
középső levelek fonákára rakják le petéiket, laza csomókba. Két hét múlva 
kelnek ki a hernyók. Négy alkalommal vedlenek. A harmadik vedlés után 
szétvándorolnak a növény minden részére. A fiatal hernyók a fonákon 
táplálkoznak, nem sértik meg a felső epidermiszt, csak később, a fejlettebb 
hernyók rágják ki az érközöket különböző alakzatokban, nem ritkán tarrágást 
okozva, aminek következtében csak a főerek maradnak meg a levelekből. A 
kifejlett hernyók elhagyják a károsított növényt és megfelelő telelőhelyet 
keresnek. A szerbiai környezeti feltételek mellett a káposztalépkének két 
nemzedéke van évente, de van amikor jelentkezik a harmadik is. 
 
A védekezés alapelvei. – A károsítás mértékét és a kár felbecslését 100 
növény átvizsgálásával állapítják meg. A legmegfelelőbb erre a vizsgálatra a 
hernyókelés és a hernyók 10 mm nagyságúra növekedésének időtartama. 
Ekkor állapítják meg azon növények %-át egy skála segítségével, amelyeken 
a vizsgálat alkalmával találnak hernyókat. Amennyiben átlagosan 5-nél 
nagyobb %-ban vannak jelen a növényen hernyók, akkor az nagy egyed-
számnak számít. A peterakás idején hasonlóan meg lehet állapítani a 
peterakás intenzitását. Akkor kell vegyi úton védekezni, ha egy növényen 
egy fiatal hernyót találunk. Van amikor elégséges csak a parcellák széleinek 
vagy a gócpontok permetezése. 
Szerbiában engedélyezett készítmények: Cipkord 20-EC, D-Stop, Grom, 
Sumialfa 5-EW. 
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A káposztafélék gyomnövényei 
 

Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Amaranthus retroflexus, 
Ambrosia artemisiifolia, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, 
Chenopodium hybridum, Datura stramonium, Fumaria officinalis, Hibiscus 
trionum, Galinsoga parviflora, Iva xanthifolia, Polygonum aviculare, 
Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Polygonum convolvulus, 
Portulaca oleracea, Reseda lutea, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, 
Solanum dulcamara, Stellaria media, Xanthium strumarium (21. táblázat). 
 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Rumex crispus, Tussilago farfara. 
 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
 
 

21. táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei a káposztafélékben 
 

Hatóanyag Készítmény Hatás-
spektrum 

Káposzta Kel-
káposzta 

karfiol 

fluazifop-p-butil Fusilade Super, 
Fusilade forte, 
Sunce 

EEGY,TEGY *   

kletodim Select super, Nikas EEGY, TEGY *   

trifluralin Lalazin, Trefgal, 
Župilan E-48, 
Trifluralin 48-EC, 
Sutref-48, 
Agrotref, Triflurex 
48-EC, Trikepin 

EEGY, 
ESZGY 

 * * 

napropamid Devrinol 45-F   * * 

*  a gyomirtó szer a megjelölt kultúrában alkalmazható 
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A PARADICSOM VÉDELME 
 

A paradicsom és a burgonya fitoftórás betegsége 
(Kórokozó: Phytophthora infestans (Montagne) de Bary) 

 
A tünetek a növények minden föld feletti részén jelentkeznek. Az első jelek a 
leveleken jelennek meg szürkészöld, vizenyős foltok alakjában. A tünet 
gyorsan átterjed az egész levélre és a levél elhal. Ha a kórokozó fejlődése 
számára kedvezők a feltételek, a növény 10-14 nap alatt teljesen levél nélkül 
maradhat. A fertőzött termésen kemény, barna foltok keletkeznek, felüle-
tükön laza, fehér sporangiumtartó-gyeppel. A bogyó szöveteinek elhalása 
gyorsan terjed, átterjed az egész bogyóra és az végül egy mumifikálódott 
termésre hasonlít. A megbetegedett bogyók könnyen lehullanak és azokon 
szaprofita mikroorganizmusok telepednek meg.  
A védekezés alapelvei. – A paradicsom és burgonya fitoftórás betegsége 
elleni vegyi védelem első időpontját általában a burgonyán megjelent első 
tünetek alapján határozzák meg. A paradicsom korai fitoftórás tünetei a 
növényházakban jelentkeznek. Hogy később milyen sűrűn kell védekezni e 
kórokozó ellen, az az időjárási viszonyoktól függ.  
Szerbiában engedélyezett készítmények a paradicsom fitoftórás betegsége 
ellen: Acrobat MZ-WG, Acrobat MZ-WP, Antracol WP-70, Bakarni 
oksihlorid-50, Bakrocid S-50, Bakrocid S-25, Bakarni kreč-50, Beveblau 
kreč, Bordovska čorba S-20, Bordovska čorba WP-20, Bakarni kreč super, 
Blauvit tečni, Bravo 720-SC, Consento, Cuproxat, Champ flow, Dithane M-
70, Dithane M-45, Dakoflo, Equation pro-WG, Flowbrix blau, Folio gold,  
Fuzija, Kupragrin, Kuprablau WP, Mankogal-80, Novizor MN-80, Nordox 
75-WG, Pinozeb M-45, Plavi kamen, Plavi kamen-Simpek, Polyram-DF, 
Ridomil gold MZ 68-WG, Ranman twinpack, Silueta, Quadris. 
 
 

A paradicsom és burgonya alternáriás betegsége 
(Kórokozó: Alternaria solani) 

 
A fertőzött levelek leszáradása miatt jelentős károkat okozhat. A kórokozó a 
leveleken kívül a bogyót is és a gumót is károsítja, ami következtében a 
termékek minősége romlik.   
A kórokozó a paradicsom minden föld feletti részét károsítja, a burgonyánál 
a gumót is. A betegség első tünetei az alsó, idősebb leveleken jelentkeznek. 
A foltok először szürkésbarnák, körkörösen zónáltak, közepükön sötétbarna 
konídiumtartó-gyep keletkezik. Ezek a foltok később elhalnak. A foltok a 
levélen először aprók, alaktalanok, később megnyúlt kör alakúvá válnak, 
átmérőjük elérheti az 1-1,5 cm-t. Körülöttük szürkészöld perem képződhet. 
Az erősen fertőzött levelek sárgulnak és elszáradnak. Az elszáradt levelek a 
száron maradnak. Hasonló, besüppedt foltok jelentkeznek a paradicsom 
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fertőzött bogyóin is. A száron ovális, jelentősen nagyobb foltok jelentkeznek, 
mint a levélen. Amennyiben a folt körülöleli a szárat, különösen a fiatal 
növények szárának föld feletti részét, palántadőlés jön létre.  
 
A védekezés alapelvei. – Megelőző intézkedések: egészséges vetőgumó 
ültetésével, egészséges vetőmaggal, egészséges palánták ültetésével, a 
növényházak talajfertőtlenítésével, helyes vetésforgóval, kiegyensúlyozott 
trágyázással, öntözéssel és a fertőzött növényi részek megsemmisítésével 
lecsökkenthetjük a kórokozó fellépésének esélyét. Ha mégis fennáll a 
fertőzés reális esélye, akkor szükséges a vegyi védekezés.  
Szerbiában engedélyezett készítmények a burgonya és a paradicsom 
alternáriás betegsége ellen: Acrobat MZ-WG, Acrobat MZ-WP, Akord, 
Antracol WP-70, Bakrocid S-25, Bordovska čorba S-20, Bordovska čorba 
WP-20, Bakarni kreč super, Blauvit tečni, Consento, Cuproxat, Dithane M-
70, Dithane M-45, Dakoflo, Equation pro-WG, Fuzija, Kupragrin, Kuprablau 
WP,  Mankogal-80, Novizor MN-80, Plavi kamen, Polyram-DF, Ridomil 
gold MZ 68-WG, Signum, Quadris. 
 
 

A paradicsom szeptóriás betegsége 
(Kórokozó: Septoria lycopersici) 

 
Szerbiában minden évben jelentkezik, de van amikor járványszerű fellépése 
jelentős károkat is okoz.  
Tünetek. – Kora tavasszal a szántóföldi termesztésben vagy a palánták alsó 
levelein apró, kerek, 2 mm-es átmérőjű foltok jelentkeznek. A közepük 
szürkés színű, a széleik pedig sötétbarnák. A foltok közepén apró, fekete 
piknídiumok fejlődnek ki. A foltok átalában összefolynak, a levél sodródik, 
elszárad, majd leesik. A fiatal növények fejlődésükben leállnak. A betegség 
az alsó levelekről átterjed a felső, fiatal levelekre. Ha a gomba fejlődéséhez 
nagyon kedvezőek a feltételek, a tünetek megjelennek a száron és a termésen 
is.  
 
A védekezés alapelvei. – Az alapvető megelőző intézkedésekhez tartozik az 
egészséges és csávázott vetőmag alkalmazása, a palántanevelő termőtalajá-
nak fertőtlenítése. A szántóföldeken 2-3 éves vetésforgót kell alkalmazni, 
mélyszántással le kell forgatni a fertőzött növénymaradványokat, és olyan 
paradicsomfajtákat kell termeszteni, amelyek kevésbé érzékenyek erre a 
kórokozóra. A palántanevelés ideje alatt a megelőző vegyi védekezés 
elkerülhetetlen. A szántóföldi termesztésben, amennyiben a gomba fejlődésé-
re kedvezőek a feltételek, a gomba elleni védekezést folytatni kell. A legtöbb 
gombaölő szer, amely a fitoftórás betegség ellen engedélyezett, alkalmas a 
paradicsom szeptóriás betegsége elleni védelemre is. 
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A paradicsom vírusos megbetegedései 
 

A paradicsomot több vírus is megbetegítheti: a paradicsom bronzfoltosság 
vírusa (Tomato spotted wilt virus – TSWV), a paradicsommozaikot a dohány 
mozaik vírus (Tobacco mosaic virus (TMV) idézi elő, a paradicsom 
páfránylevelűségét az uborka mozaik vírus- Cucumber mosaic virus (CMV) 
idézi elő, burgonya Y vírus- Potato virus Y (PVY) és más vírusok  
A paradicsom bronzfoltosság vírusának jellegzetes tünetei a leveleken 
megjelenő bronzszínű elszíneződés. A bogyókon fehér vagy rózsaszín foltok 
keletkeznek, melyek körkörös gyűrűkkel határoltak és a termés torzul. A 
vírus a fertőzött növényekben telel vagy a vírusvektorokban. A paradicsom 
bronzfoltosságát előidéző vírus vektorai a tripszek: Thrips tabaci, 
Frankliniella schultzei, F. occidentalis i F. fusca.  
A paradicsomon a dohánymozaik fellépése a jelentéktelenektől a növény 
elszáradásához vezető tünetekig terjed. A mozaikos levelek általában 
deformálódnak is. A deformáció lehet: fodrosodás, púposodás, elkeske-
nyedés, fonallevelűség, páfrányosodás. A mozaikosodást a paradicsomon 
általában elhalás követi. A beteg paradicsomok bogyói aprók, egyenetlenül 
érnek, belsejük üreges, durva és kevés nedvet tartalmaz. A dohány-mozaik 
élő sejten kívül is fenntartja magát. Könnyen átvihető mechanikus úton 
(növényi nedvekkel), még a beteg és egészséges növények egymáshoz érése 
útján is. Nincs specifikus vírusvektora. Átvihető emberi kéz, szerszám, 
termelőeszköz , ruha, cipő által is.  
Az uborkamozaik vírus a paradicsomon mozaikosodást és a levéllemezek 
deformálódását idézi elő. A levelek elkeskenyednek, mélyen szabdaltak – 
páfránylevelűség alakul ki. A megbetegedett egyedek lassabban nőnek, 
rövidebbek az ízközeik és ennek következtében bokorszerűvé válnak. A vírus 
a levélerek mellett nekrotikus alakzatokat hozhat létre, vagy nekrotikus 
pontokat és vonalakat a száron vagy a hajtások hegyeinek elszáradását és a 
virágok sterilitását is okozhatja. Ennek a vírusnak több vektora is van: 
levéltetű fajok, melyek könnyen átviszik a vírust nem perzisztens módon. A 
CMV könnyen átvihető mechanikus úton is.  
A tünetek, amelyeket a burgonya Y vírus okoz a paradicsomon az függ: a 
vírustörzstől, amely a fertőzést okozta, a termesztett növény érzékenységétől, 
a növény korától, és a környezeti tényezőktől. Vannak olyan törzsek, 
amelyek a paradicsom levelein enyhe mozaikosodást és a levélerek kivilágo-
sodását idézi elő. Ezek a tünetek később később el is tűnhetnek, és így a 
fertőzés észrevétlen marad. Az agresszívabb vírustörzsek a mozaikosodáson 
kívül nekrózist is előidéznek, különösen a felső leveleken. Az ilyen egyedek 
elmaradnak a fejlődésben és alacsonyabb a hozamuk is. A bogyókon barna, 
alaktalan, besüppedt, nekrotizált foltok jelennek meg. 
 
A védekezés alapelvei. Hogy sikeresen küzdjünk a vírusok ellen, 
összehangolt védekezésre van szükség. Először is, fontos az egészséges 



 162 

palánta előállítása. Minden, a palánta előállításához szükséges eszközt 
rovarölő szerrel kell fertőtleníteni. A használt talaj teljesen új kell, hogy 
legyen. Az ágyásokba a földet feltöretlen területekről, búza vagy kukorica-
földekről kell biztosítani. Az ágyásokat olyan helyen kell felállítani, ahol 
nem volt palántnevelés néhány éve, és nem is termesztettek érzékeny 
kultúrákat. Ezeken az új területeken meg kell semmisíteni a gyomflórát és az 
esetleges más növényeket és díszbokrokat is, mielőtt elhelyeznénk az 
ágyásokat, mert ezek a növények vírushordozók vagy a vírusvektorok 
gazdanövényei lehetnek. A paradicsomra különös gondot kell fordítani a 
növényházi termesztésben. A termesztés helye körüli területeket tisztán kell 
tartani a gyomoktól és az árvakelésektől, a növényházban pedig biztosítani 
kell olyan időszakokat, amikor szünetel a termelés. Ez legalább 10 nap 
legyen, ami idő alatt az előző növény-maradványokat és az utólag kikelt 
egyedeket ki kell hordani a komposztra. A vírusvektorokat megfelelő 
rovarölőszerrel meg kell semmisíteni. Ha a palántanevelés közben fertőzött 
egyedeket találunk, azokat el kell távolítani és megsemmisíteni.  
A dohányosok munka előtt alaposan kezet kell, hogy mossanak. 
 
 

A paradicsomatka 
(Vasates lycopersici) 

 
Leírás. – Ennek az atkának a petéje kerek, először fehéres, átlátszó, azután 
föstös-fehér színű. A lárvák hasonlítanak az imágóra. A nimfák sárgák. A 
felnőtt egyedek szemmel nem láthatóak.  
A kártevő biológiája.  Ez az atka a növény minden föld feletti részét 
megtámadja. Először a szár alsó részén károsít, majd fokozatosan terjed a 
növény csúcsi része felé. Ha túlszaporodik ez az atkafaj, abban az esetben az 
egész növényt elborítja, amitől a növény vörös színt kap. A megtámadott 
bogyók héja durva, repedezik, vöröses színű lesz, és elmarad a fejlődésben. 
Később az ilyen bogyók elszáradnak, mint az atkával súlyosan ellepett 
növények is. A kártevő fejlődésmenete egyszerű. A petékből lárvák fejlődnek 
ki, melyek két vedlés után felnőtté válnak. Ez a faj a növényházakban nem 
megy téli nyugalmi állapotba, hanem egész évben szaporodik.  
 
A védekezés alapelvei. Paradicsomtermesztésben állandóan át kell vizsgálni a 
növényeket, hogy időben észleljük ezt a kártevőt.  
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Üvegházi liszteske  
(Trialeurodes vaporariorum) 

 
Ezt a kártevőt az uborkánál tárgyaltuk.  
Szerbiában engedélyezett készítmények az üvegházi liszteske ellen: Actellic-
50, Cipkord 20-EC, Chees 50-WG, Decis 2,5-EC, Fasctac 10-EC, Fastac 10-
SC, Fobos-EC, Futocid-EC, Futocis EC-2,5, Mospilan 20-SP, Notikor, Pinto, 
Sucip 20-EC, Voley 20-SP. 
 

 
A gyapottok-bagolylepke 

(Helicoverpa armigera) 
 
Leírás. – a frissen lerakott pete halványsárga, csillogó, később zöldes színű. 
A felnőtt hernyók feje drapp és tarka. A báb sötétbarna vagy pirosasbarna. A 
lepke elülső szárnyai szürkéssárgák, míg a hátsók világosabb színűek. A 
hímek világosabb színűek a nőstényektől.  
 
A kártevő biológiája. - Vajdaságban az első nemzedék általában május végén 
– június folyamán fejlődik ki, a második nemzedék július folyamán, a 
harmadik pedig augusztusban és szeptember elején. A lepkék megjelené-
sének időpontja szoros összefüggésben áll a tavaszi hőmérséklettel és azzal, 
hogy a nyugalmi állapotban lévő bábok milyen mélyen tartózkodtak a 
talajban. Azok a lepkék, amelyek korábban repülnek ki, nagyobbak és 
életképessebbek is. A lepkék sötétedéskor a legaktívabbak. Naplemente után 
kezdenek táplálkozni. A párzás éjjel történik. A lepkék a kifejlett növényekre 
rakják le a petéiket. A folytontermő növények, mint a paradicsom, vonzzák 
peterakásra a lepkéket. A peterakás elhúzódó, 20 napig is eltart. A nőstény a 
vegetetív és generatív növényi részekre egyenként rakja le petéit, ritkán 
2-3-at vagy többet egy helyre. A lárvakártétel foltokban jelentkezik a 
parcellákon. A hernyók ötször vedlenek, és hat fejlődési stádiumuk van. A 
legtöbben a talajban bábozódnak. Az első nemzedék bábállapota 15 napig, a 
második nemzedéké 12 napig tart. Az utolsó nemzedék bábállapotában telel 
át a talajban. A gyapottok-bagolylepke hernyója polifág. A legnagyobb 
károkat a kései vetésekben vagy a másodvetésű növényekben okozza. 
 
A védekezés alapelvei. – Integrált védekezéssel lehet védekezni ellene. Döntő 
jelentőségű  a lepkék rajzásának megfigyelése, amelyre a varsás típusú 
feromoncsapdák alkalmasak. Hajtatásos termesztés esetén a csapdákat kivül 
kell elhelyezni, mert a hímek nem repülnek be a berendezésekbe. A csemege-
kukorica, a paprika, paradicsom és zöldbab-termesztésben a gyapottok-
bagolylepke hernyói ellen mindinkább alkalmazzák a Trichogramma fajhoz 
tartozó fürkészdarazsakat. A vegyi védekezét neheziti az a tény, hogy a 
gyapottok–bagolylepke hernyói életük legnagyobb részét a károsított növény 
belsejében töltik.  
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Szerbiában nincs bejegyzett rovarölő szer a paradicsomban e kártevő ellen.  
 
 

A paradicsom gyomnövényei 
 

Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Amaranthus retroflexus, 
Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, Bifora radians, Capsella bursa-
pastoris, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Datura stramonium, 
Fumaria officinalis, Hibiscus trionum, Galinsoga parviflora, Iva xanthifolia, 
Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Polygonum 
convolvulus, Portulaca oleracea, Reseda lutea, Sinapis arvensis, Solanum 
nigrum, Solanum dulcamara, Stellaria media, Xanthium strumarium (22. 
táblázat). 
 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Rumex crispus, Tussilago farfara. 
 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis, Poa annua. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
 
 

22. táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei paradicsomban 
 

Hatóanyag Készítmény Hatásspektrum 

kletodim Select Super, Nikas EEGY, TEGY 

cikloxidim Focus ultra EEGY, TEGY 

metribuzin Sencor WP-70, Dancor 70-WG, Lord 
700-WDG, Mistral 

ESZGY 

napropamid Devrinol 45-F, Razza, Beverinol EEGY, ESZGY 

pendimetalin Stomp 330-E, Vetpen 330-E, Zanat EEGY, ESZGY 

trifluralin Lalazin, Trefgal, Župilan E-48, Trifluralin 
48-EC, Sutref-48, Agrotref, Triflurex 48-
EC, Treflan-EC, Trikepin 

EEGY, ESZGY 

2-naftiloxiecetsav Orthomone 5-EC növekedésszabályozó 
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A PAPRIKA VÉDELME 
 

A paprika verticilliumos hervadása 
(Kórokozók: Verticillium albo-atrum, V. dahliae) 

 
Az első és az alapvető jelei a megbetegedésnek a növények hervadása. 
Először csak a dél körüli, legmelegebb órákban hervadnak a növények. 
Később a hervadás erősödik és állandóvá válik. A szár közvetlenül a föld 
feletti részénél nem észlelhető tünet: nekrózis vagy hasonló, csak a főgyökér 
és a szár keresztmetszetén láthatók elhalás jelei a szállítóedényeken. A 
tünetek változékonyak a különböző növényeken. A levelek fonnyadnak, 
sárgulnak, később megbarnulnak és leesnek. A megbetegedett növényekben 
a V. albo-atrum gomba mikroszkleróciómokat képez. A kórokozó a fertőző-
zött növényi részeken telel át vagy mikroszkleróciumokban (V.dahlijae), 
vagy a megvastagodott micéliumokban (V. albo-atrum). Ezekben az alakza-
tokban a gomba 2-3 évig életképes, de kivételesen 15 évig is.  
 
A védekezés alapelvei. – Mivel a gomba valamilyen formában ott van a 
talajban, és a gomba fertőzési módja miatt is, nehezen lehet direkt módon 
védekezni ellene, vagyis a tenyészidő alatt a gazdanövényben megsemmi-
síteni a kórokozót. A megelőző intézkedések közül kötelezően a 3-4 éves 
vetésforgót kell betartani. A fertőzött parcellákon érzékeny növények helyett 
inkább kukoricát vagy gabonafélét kell termeszteni, amelyek ellenállóak 
ezzel a kórokozóval szemben. A fajta- vagy hibridválasztásnál előnyben kell 
részesíteni az ellenállóbb genotipusokat. Mérsékelt trágyázás ajánlott, mert 
különösen a nitrogén negatívan hat a növények ellenállóképességére. 
Csökkenteni kell a növények föld alatti részeinek sérüléseit. Amint láthatóvá 
válik a fertőzés, az elhervadt növényeket meg kell semmisíteni. Az üveg-
házakban általában 4-5 évenként a talajréteget gőzöléssel fertőtlenítik.  
 
 

A paprika vírusos megbetegedései 
 
A paprikán több vírus jelentkezik, amelyek közül a legjelentősebbek: a 
paprika bokrosodását előidéző uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic virus 
- CMV), a paprika érszalagosodását előidéző burgonya Y vírus (Potato virus 
Y-PVY), a paprika mozaikosodását előidéző lucerna vírus (Alfalfa mosaic 
virus - AMV), a paradicsom bronzfoltosságát okozó vírus (Tomato spotted 
wilt virus - TSWV), a paprika mozaikosodását előidéző dohány mozaik vírus 
(Tobacco mosaic virus – TMV) és mások.  
A vírusoktól függően a paprikán különböző tünetek jelentkeznek, ami függ a 
fajta érzékenységétől, a vírus életképességétől, a fertőzés időpontjától, a 
környezeti tényezőktől, ami mozaikosodástól a deformálódásig, a növények 
törpülésén keresztül az elhalásig és a termések deformálásáig terjed. 
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A paprika vírusos megbetegedései elleni védekezésben ugyanazokat az 
elveket kell figyelembe venni, mint a paradicsomnál. Fontos az egészséges 
vetőmag használata, mivel a lucerna mozaik vírus átvihető a paprikamaggal. 
A dohánymozaik vírus ellen magfertőtlenítés ajánlatos (pl. Na3PO4).  
 
 

Paprika baktériumos levél- és termésfoltossága  
(Xanthomonas vesicatoria) 

 
Az étkezési paprika viszonylag új kórokozója, bár a növényeket nem 
pusztítja el, a tömeges levélhullás termésveszteséggel jár. 
A betegség tünetei: a kipalántázott növények fiatal levelein apró, vizenyős, 
sötétzöld színű foltok láthatók. A foltok később megbarnulnak, a növény a 
fertőzött leveleket ledobja. A hajtásokon sokszor csak a legfelső 2-3 
egészséges levél marad meg. A termésen hasonló vizenyős, sárgaszegélyű 
foltok keletkeznek, később feketednek, kirepedeznek. 
A betegség biológiája. Magvakkal és növénymaradványokkal terjednek. Az 
utóbbi fertőző forrás esetében vízcseppekkel kerül a levél felületére, ahonnan 
a légzőnyílásokon át jut a sejtközötti állományokba. Gyorsan szaporodik, a 
tünetek 8-10 nap múlva megjelennek a leveleken. Ha az idő szárazra fordul, 
a fertőzési folyamat megáll, a következő levelek már egészségesek lesznek. 
A korai lombhulláshoz a csapadékos, hűvös májusi időjárás kedvez. A 
baktériumnak a termésekre veszélyes fellépését az esős, meleg nyarak segítik 
elő. 
 
A védekezés alapelvei: legfontosabb megelőzés az ellenőrzött, egészséges 
vetőmag használata. Hasonló jelentőségű a hároméves vetésforgó betartása, a 
fertőzött tarlómaradványok megsemmisítése. Ma már rezisztens fajták is 
kaphatók.  
Szerbiában a betegség ellen a Fungohem-SC növényvédőszer az 
engedélyezett. 
 

 
Levéltetvek a paprikán 

(Aphididae) 
 
A már eddig tárgyalt növényeknél adtunk leírást a levéltetvekről.  
Szerbiában engedélyezett készítmények a paprikában a levéltetvek ellen: 
Actara 25-WG, Calypso 480-SC,Confidor 200-SL, Difos E-50, Dihin, 
Lannate 25-WP, Lannate-90, Macho 200-SL, Mawrik-EW, Ogriol, Proteus 
110-OD, Savador 200-SL, Tonus. 
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A paprika gyomnövényei 
 

Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Amaranthus retroflexus, 
Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, Bifora radians, Capsella bursa-
pastoris, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Datura stramonium, 
Fumaria officinalis, Hibiscus trionum, Galinsoga parviflora, Iva xanthifolia, 
Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Polygonum aviculare, Polygonum 
convolvulus, Portulaca oleracea, Reseda lutea, Sinapis arvensis, Solanum 
nigrum, Solanum dulcamara, Stellaria media, Xanthium strumarium (23. 
táblázat). 
 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Rumex crispus, Tussilago farfara. 
 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis, Poa annua. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
 
 

23. táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei paprikában 
 

Hatóanyag Készítmény Hatásspektrum 

fluazifop-p-butil Fusilade Super EEGY, TEGY 

kletodim Select Super, Nikas EEGY, TEGY 

trifluralin Lalazin, Trefgal, Župilan E-48, Trifluralin 
48-EC, Sutref-48, Agrotref, Triflurex 48-
EC, Treflan-EC, Trikepin 

EEGY, ESZGY 

pendimetalin Stomp 330-E, Vetpen 330-E, Zanat EEGY, ESZGY 

napropamid Devrinol 45-F, Razza, Beverinol EEGY, ESZGY 

klomazon Gamit 4-EC EEGY, ESZGY 

2-naftiloxi-ecetsav Orthomone 5-EC növekedésszabályozó 
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A KABAKOSOK VÉDELME 
 

A kabakosok peronoszpórája 
(Kórokozó: Pseudoperonospora cubensis) 

 
A szerbiai környezeti feltételek mellett rendszeresen jelentkezik, és nagy 
károkat okoz. A fertőzött táblákon a növények rövid idő alatt tönkre-
mehetnek. 
A levélen először világoszöld foltok jelennek meg, amelyek később elhalnak. 
A foltok sokszögűek, az erekkel határoltak, a levél fonákán a foltok helyén 
szürke bevonat képződik a kórokozó sporangiumtartóiból és zoospóráiból. A 
foltok összeolvadnak, a levélrészek száradnak, merevvé válnak, töredeznek 
és széthullanak a szél és az eső hatására. A betegség gyorsan átterjed a levél 
teljes felületére és a levél tönkremegy. A levélnyelek zöldek maradnak, ezért 
a levelek is a növényen maradnak. Az erősen fertőzött növények a levelek 
tömeges megsemmisülése miatt elpusztulnak. 
 
A védekezés alapelvei. – Ellenálló fajták előállítása és termesztése a 
legmegbízhatóbb és a legcélszerűbb védekezési mód ezzel a kórokozóval 
szemben. Mível az uborkánál a legveszélyesebb, jó módszer a támrendszeres 
termesztés. A vegyi védekezésnél figyelembe kell venni a gombaölő szerek 
élelmezési várakozási idejét.  
Szerbiában engedélyezett készítmények a peronoszpóra ellen: Acrobat MZ-
WG, Acrobat MZ-WP, Aliette 80-WP, Aliette flash, Avi, Balb, Bevicur-N, 
Bevijet 80-WP, Blauvit, Blauvit tečni, Bravo, Dakoflo, Folio gold, Nordox 
75-WG, Previcur 607-SL, Previcur energy, Rasadlek 607-SL, Rival 607-SL. 
 
 

Az uborka, a görögdinnye és a sárgadinnye kolletotrihumos betegsége 
(fenésedés) 

(Kórokozó: Colletotrichum lagenarium) 
 

Egyes csapadékos években ez a kórokozó járványszerűen léphet fel és a 
sárgadinnye és görögdinnye táblákat teljesen megsemmisítheti.  
A kórokozó a növény minden föld feletti részét megtámadja. Az első tünetek 
a legidősebb leveleken jelentkeznek különböző nagyságú, kerek, szürke, 
barna szegélyű foltok alakjában, amelyek közepe elhal és az eső hatására 
kilyukad. Járványszerű megjelenés esetén a levelek teljesen elszáradnak, és 
az egész tábla olyan hatást nyújt, mintha felperzselték volna. Az indákon 
hosszú, nagy, besüppedt foltok alakulnak ki. Több folt kialakulása esetén a 
foltok feletti indarészek elszáradnak. A legjellegzetesebb tünetek a 
terméseken jelentkeznek. A fiatal, megbetegedett terméseket belepik a barna, 
besüppedt foltok. A fertőzött részek elhalása miatt a termések deformálódnak 
és általában elrothadnak. A későbbi fertőzéseknél a foltok általában a 



 169

termések alján jelentkeznek, ahol a termés a talajjal érintkezik. A foltok 
sokszor összeérnek, és sebszerűekké válnak. A fertőzés nem korlátozódik a 
termés felszínére, hanem eljut mélyebbre, egészen a magig is. A fertőzéshez 
csatlakoznak a szaprofita mikroorganizmusok, amelyek rothadást idéznek 
elő, így a termések fogyasztásra alkalmatlanok. A foltok közepén rózsaszínű 
bevonat képződik a gomba konídiumaiból, ami később sötét színűre változik.  
A gomba a fertőzött növénymaradványokon telel át micélium és konídiumok 
formájában, illetve a magon konídium alakjában. A gomba terjesztésében az 
esőcsepek játszanak legnagyobb szerepet, ami magyarázatot  ad arra, hogy a 
gomba miért meleg csapadékos időben terjed járványszerűen (opt. 26°C, 
min. 5°C, max. 35°C).  
 
A védekezés alapelvei. – A megelőző intézkedések közül az ellenálló fajták 
vagy hibridek termesztése, a vetésforgó, melyben az érzékeny növények 
legalább 3-4 évig nem termeszthetők ugyan azon a területen, és az 
egészséges, csávázott vetőmag alkalmazása a legjelentősebb.  
Szerbiában nincs bejegyzett gombaölő szer a kabakosok kolletotrihumos 
betegsége ellen. 
 

 
Az uborka és dohány lisztharmata 
(Kórokozó: Erysiphe cichoracearum) 

 
A tünetek főként a levél színén jelennek meg foltokban, fehér, laza, porszerű 
micéliumbevonat alakjában, melyek később összeolvadnak. A bevonat alatt a 
levélszövet sárgul és idő előtt elhal. 
 
A védekezés alapelvei. – A megelőző intézkedések közül a kevésbé érzékeny 
genotípusok termesztése, a vetésforgó, kiegyensúlyozott trágyázás, optimális 
tőszámú növény termesztése, és már a palántanevelésben a korai fertőzést 
mutató palánták leveleinek eltávolítása, és megsemmisítése a legfontosabb. 
Szükség esetén vegyi védekezést is kell alkalmazni.  
Szerbiában engedélyezett gombaölő szerek: Anvil, Karathane-EC, Nimrod 
25-EC, Rubigan, Systhane, Systhane 12-E. 
 
 

Az uborka fuzáriumos hervadása 
(Kórokozó: Fusarium oxysporum) 

 
A F. oxysporum elterjedt és veszélyes kórokozója sok gazdanövénynek. 
Nagy károkat okoz paradicsomban, paprikában, burgonyában, borsóban, 
hagymában, görögdinnyében, sárgadinnyében, aszparágusznál és más 
növényeknél. Az intenzív növénytermesztésben, különösen, ha megfeled-
keznek a vetésforgó szigorú betartásáról, komoly károkat okozhat.  
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A fiatal növényeknél, szikleveles és pár lombleveles állapotban, az első 
tünetek a nap legmelegebb óráiban jelentkeznek a növények lankadásának 
formájában. Néhány nap múlva a hervadás állandósul, és a növény elpusztul. 
A megbetegedett növényeknél a gyökér és a szár föld feletti részének 
elhalása figyelhető meg. A valamivel idősebb növényeknél a tünetek függnek 
a növény genotipusától, a kórokozó patotipusától, a környezeti és más 
tényezőktől. Nem ritkán a fertőzött növény csak egyes részei hervadnak. A 
gomba hosszú időn keresztül megtartja életképességét a talajban. Fertőzött 
maggal és palántákkal terjed. A kórokozó a növénybe a gyökéren keresztül 
jut be és a gyökér és a föld feletti szár szállítóedényeiben szaporodik el. 
 
A védekezés alapelvei. E jelentős és káros kórokozó ellen egyedül integrált 
védelemmel tudunk védekezni. A talajban megakadályozzuk a gomba 
elszaporodását többéves vetésforgóval. A palántanevelésre szánt földet 
fertőtleníteni kell. Csak csávázott, cimkével ellátott vetőmagot vessünk.  
A leghatásosabb intézkedés általában az ellenálló genotipusok előállítása, de 
e kórokozó állandó változékonysága miatt a növények ellenállósága is 
változó. A vad, Fusarium-ellenálló alanyokra való oltás  jó eredményeket ad. 
Erre jó példa a görögdinnye oltása kabaktökre (Lagenaria vulgaris), ami 
Szerbiában elterjedt művelet. 
Szerbiában egy gazdanövényben sincs bejegyzett gombaölő szer e kórokozó 
ellen.  
 
 

Üvegházi liszteske 
(Trialeurodes vaporariorum) 

 
Leírás. – Mind a két pár szárnya fehér, porszerű viasszal van bevonva. Az 
első stádiumú lárva mozgékony, 3 pár lába van. A második stádiumban lévő 
lárva lábai elsorvadnak, ezért mozdulatlanok, oda vannak lapulva a fonákon 
a levélhez. Finom viaszréteggel vannak bevonva, melyeken viaszdudorok 
nőnek ki az oldalaikon és a háti részükön. A lárvabölcső ovális alakú, viasz-
bevonatú 5-8 viaszdudorral.  
A kártevő biológiája. – A növényházakban, köszönve a kártevő számára 
kedvező körülményeknek szüntelenül szaporodik. Általában a növények 
csúcsi részén, a levelek fonákán szaporodik fel. A nőstények a levelek 
fonákára egyenként vagy kis csomókba rakják le a petéiket. Kedvező 
feltételek mellett a peterakástól a felnőtt egyed megjelenéséig 30-40 nap telik 
el. Évente általában 8-10 nemzedéke van, melyek összemosódnak, így a 
levelek fonákán minden fejlődési stádiumú egyed megtalálható. Nyár 
folyamán a kártevő szabadföldön is szaporodhat, kifejlesztve ott néhány 
nemzedéket. Polifág kártevő, több mint 100 gazdanövénye van a vadonélő és 
termesztett növények között. A zöldségnövények közül a legnagyobb károkat 
az uborkában, paradicsomban, paprikában, néhány babfajtában, sárga-
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dinnyében, görögdinnyében, stb.okozza. A kártevő a növényi nedvek 
szívogatásával károsít. Nagy mennyiségű „mézharmat“-ot választ ki, mely 
szétfolyik a levélen és „korompenész“ képződik a leveleken, ami miatt a 
fotoszintézis csökken, a termések piszkosak lesznek, és elveszítik piaci 
értéküket. Az ilyen levelek sárgulnak, és lassan elhalnak.  
A liszteske több vírus és baktérium által okozott betegség terjesztője is. 
 
A védekezés alapelvei. – A liszteske elszaporodásának mértékét 100 növé-
nyen megszámolt felnőtt egyed – lepke alapján határozzák meg. A kárt a 
terméshozam csökkenés %-ban kifejezett mértéke alapján fejezik ki. A 
vizsgálatokat hetente végzik. Ezek az állandó vizsgálatok alapján határozzák 
meg a vegyi védekezések időpontjait.  
Szerbiában engedélyezett készítmények uborkában a liszteske ellen: Actellic-
50, Decis 2,5-EC, Difos E-50, Dihin, Elisa, Fasctac 10-EC, Fastac 10-SC, 
Fobos-EC, Futo-cid-EC, Futocis EC-2,5, Notikor, Ogriol, Pinto, Sucip 20-
EC, Talstar 10-EC, Vydate 10L. 
 

 
Az uborka levéltetvei 

(Aphididae) 
 
Ebbe a csoportba tartozó kártevők más kultúráknál részletesen leírva.  
Szerbiában az uborkában levéltetvek ellen engedélyezett készítmények: Etiol 
tečni, Lannate-90, Lannate 25-WP, Methomex 20-SL. 
 
 

Közönséges takácsatka 
(Tetranychus urticae) 

 
Részletesen tárgyalva a szójánál.  
Szerbiában az uborkában engedélyezett készítmények a közönséges 
takácsatka ellen: Demitan 200-SC, Difos E-50, Dihin, Etiol tečni, Fobos-EC, 
Fobos-EW, Futotion EC-50, Ogriol. 
 
 

A kabakosok gyomnövényei 
(uborka, görögdinnye, sárgadinnye) 

 
Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Amaranthus retroflexus, 
Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, Bifora radians, Capsella bursa-
pastoris, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Datura stramonium, 
Fumaria officinalis, Hibiscus trionum, Galinsoga parviflora, Iva xanthifolia, 
Lamium amplexicaule, Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Polygonum 
aviculare, Polygonum convolvulus, Portulaca oleracea, Reseda lutea, 
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Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Solanum dulcamara, Stellaria media, 
Xanthium strumarium (24. táblázat). 
 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Rumex crispus, Tussilago farfara. 
 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis, Poa annua. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
 
 

24. táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei a kabakosokban 
 

Hatóanyag Készítmény Hatás-
spektrum 

Uborka Görög-
dinnye 

Sárga-
dinnye 

kletodim Select super, 
Nikas 

EEGY,TEGY * * * 

2-naftiloxi-
ecetsav 

Orthomone 5-EC Növekedés-
szabályozó 

*   

*  a gyomirtó szer a megjelölt kultúrában alkalmazható 
 
 
 

A HAGYMAFÉLÉK VÉDELME 
 

Hagymaperonoszpóra 
(Kórokozó: Peronospora destructor) 

 
Veszedelmes, pusztító betegség. A hagyma téli raktározása ellehetetlenül, 
mivel a hagymalevelek a fertőzés következtében idő előtt tönkremennek, és 
ezért a hagymafejek nem tudnak beérni. Maga a hagymafej is fertőződhet, 
aminek következtében tárolás közben rothadásnak indul. A károk megköze-
líthetik olykor a tárolt mennyiség 80 %-át is. A legnagyobb károk a 
vöröshagyma magtermesztésénél következhetnek be, ahol a gomba fejlődésé-
nek megfelelő időjárás esetén a maghozam a felére is csökkenhet.  
Az első tünetek április folyamán – május elején mutatkoznak. A fertőzött 
hagymafejekből szisztematikusan fertőzött egyedek fejlődnek ki, színük 
sárga, lemaradnak a fejlődésben. Csapadékos, meleg időjárás idején ezeken a 
növényeken szürkés sporangiumtartó gyep keletkezik. Az ilyen egyedek 
könnyen észrevehetők a maghozó hagymatáblákban, különösen az ezüst-
hagymában. Ezekről a hagymákról légmozgással a sporangiumok átkerülnek 
az egészséges növényekre, ahol a szekundér tünettípus jelenik meg nagy, 
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ovális sárgás-fehér foltok alakjában. A fertőzött szövetek elhalnak, és 
szaprofita mikroorganizmusok telepednek meg rajtuk, amitől a foltok feketék 
lesznek. A nekrózis miatt a levelek a folt helyén lekonyulnak, a maghozó 
szárak pedig eltörnek. Az ilyen magok léhák lesznek. 
 
A védekezés alapelvei. – Mivel eddig még nem találták meg azt a gént, 
amelyik biztosítaná a hagyma ellenálló képességét a peronoszpóra ellen, így 
rendszeresen szükségesek a megelőző és vegyi védekezések. A megelőző 
intézkedések közül ajánlott a legkevesebb 3-4 éves vetésforgó betartása, 
egészséges dughagyma és anyahagyma ültetése és a növénymaradványok 
talajba forgatása.  
Szerbiában engedélyezett gombaölő szerek: Antracol WP-70, Blauvit, 
Bordovska čorba S-20, Bordovska čorba WP-20, Bravo 720-SC, Dakoflo, 
Kuprablau-WP, Nordox 75-WG, Plavi kamen. 
 
 

A hagyma botritiszes betegsége 
(Botryotinia fuckeliana, anamorf: Botrytis cinerea) 

 
A botrítiszes betegség kórokozója a napraforgónál le van írva.  
A hagyma botrítiszes betegsége a nem kellően beért hagymafejeken a 
tárolókban jelentkezik, mivel a hagyma idejekorán elveszíti a peronoszpóra 
miatt a leveleit, vagy kivételesen nagy szárazság miatt, vagy, ha a hagymafej 
beérése idején csapadékos időjárás volt. A botrítiszes betegség elleni 
védekezés a hagyma leveleinek peronoszpóra elleni sikeres megvédéséből, 
rendszeres öntözésből szárazság idején, a beért hagyma felszedés utáni 
utóérleléséből (még kint a szántóföldön), a sérült és rothadásnak indult fejek 
tárolás előtti eltávolításából áll.  
Szerbiában a hagyma botrítiszes betegsége ellen engedélyezett készítmény a 
Ronilan FL. 
 

 
A hagyma vírusos betegségei 

 
A hagyma törpülését és sárga-levélcsíkosságát előidéző vírus (Onion yellow 
dwarf virus -OYDV)- 
Szerbiában nem ritkák a hagymatáblák 40-80 %-os fertőzöttsége, de 
jegyeztek már fel 95%-os fertőzést is. A fertőzött egyedek hagymafejei ritkán 
érik el az átlagos nagyságuk felét, a maghozó szárak nem vagy kevés magot 
hoznak, és azok is rossz minőségűek. 
Az első tünetek közvetlenül a hagyma kelése után jelentkeznek a fertőzött 
hagymákból kihajtott egyedek levelein. A levelek földhöz közeli részén 
sárgás csíkok és foltok jelennek meg, melyek növekednek hosszukban és 
szélességükben is, majd összeolvadnak, sokszor elfoglalva a levél teljes 
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hosszát, míg végezetül ezek a tünetek uralják az egész növényt. A levelek 
deformálódnak, a talajra fekszenek. A vöröshagyma maghozó szárán is 
hasonlóak a tünetek. Elsárgul, csavarodik, lapított lesz, elmarad a fejlődés-
ben, és nem hoz virágzatot és így magot sem. Amennyiben hoz virágzatot, 
azok deformálódottak és teljesen vagy részben csíraképtelen magokat 
hoznak. A fertőzött növények hagymái apróbbak és deformálódottak, 
nehezen tárolhatóak és tavasszal korábban indulnak. 
A hagyma törpülését és sárga–levélcsíkosságát okozó vírus mechanikus úton 
és levéltetvek által terjed. 
 
A védekezés alapelvei. Alapvető az egészséges anyahagymák ültetése, térbeli 
izoláció (legalább 1 km) más hagymatábláktól. Így a dughagymatermesztő 
tábla izolálva kell, hogy legyen az étkezésre szánt és maghozó hagymától, az 
étkezési hagyma a dughagyma termesztő és a magtermesztő parcellától. Az 
egészséges dughagymatermesztés érdekében a levéltetvek ellen, mint vírus-
vektorok ellen védekezni kell. A levéltetvek elleni védekezést még a 
migrációjuk előtt el kell végezni. 
 
 

Hagymalégy 
(Hylemyia antiqua) 

 
Leírás. – A felnőtt egyed hasonló a házilégyhez. A peték fehérek, hosszú-
kásak. A lárvák - nyüvek henger alakúak, sárgás fehér színűek. A bábok 
barnássárgák.  
A kártevő biológiája. - Évente 2-3 nemzedéke van. A talajban báb alakban 
telel át. Az első nemzedék imágója általában a meggy virágzása idején, 
május közepén jelentkezik. A peterakás előtt a legyek különböző gyom-
növényeken táplálkoznak. Párosodás után rakják le a petéket egyenként vagy 
kis csomókba a hagyma levelei közé, vagy a növények mellé a talajra. A 
kikelt nyüvek befúrják magukat a növényi szövetekbe és megkezdik 
táplálkozásukat. Amikor befejezték fejlődésüket, a talajba húzódnak és 
bebábozódnak. A bábállapot 10-15 napig tart. A második nemzedék imágója 
júniusban és július elején repül és kedvező feltételek mellett kifejlődhet a 
harmadik nemzedék is, melynek imágói augusztusban repülnek. 
 
A védekezés alapelvei. - A hagymalégy kártételét a megsemmisült egyedek 
száma alapján értékelik, amelyet a parcellán, több helyen felvételezéssel 
állapítanak meg. A legyeket az áttelelő bábokból drótháló csapdákban fogják 
fel, és a rajzás alapján jelzik a peterakás idejét és intenzitását.   
Szerbiában engedélyezett készítmények: Piricid G-7,5; Volley 20-SP. 
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Hagymaormányos 
(Ceuthorrhynchus suturalis) 

 
Leírás. – Az imágó szürkésbarna, egész teste szürke lapocskákkal fedett. 
Előtorának középvonalában valamint a szárnyfedőkön fehér sáv húzódik. A 
feje meg van hosszabodva egy kis, enyhén hajlott ormányba. A peték 
fehéres-sárgák. A kifejlett lárva sárga, lábatlan. A bábok sárgák. 
A kártevő biológiája. – Egy nemzedéke van évente. Az imágó telel át a 
talajban. Kora tavasszal, április elején az árvakelésű hagymákon él, majd 
áttelepül a hagymatáblákra. Az ormánya segítségével a leveleken kis 
lyukakat rág. A sérült helyek fehér szinűek a kirágott lyukakkal. A párzás 
után a nőstény ezeken a nyílásokon keresztül juttatja be petéit a hagyma 
levelébe, ahol a kikelt lárvák a levélszövetekkel táplálkoznak, csak a levél 
epidermisze marad meg. Kívülről hosszú fehér csíkokat látunk a leveleken. A 
kifejlett lárvák a talajban bábozódnak. Már július elején megjelennek az új 
ormányosok, egy ideig táplálkoznak, majd a talajba húzódnak. 
 
A védekezés alapelvei. – Május hónapban néhány hagymatáblán megvizsgál-
ják, hogy mennyi növény sérült vagy ment tönkre az ormányos kártétele 
következtében.  
 
 

A vörös- és fokhagyma gyomnövényei 
 

Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Amaranthus blitoides, 
Ambrosia artemisiifolia, Anagallis arvensis, Bifora radians, Capsella bursa-
pastoris, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Datura stramonium, 
Fumaria officinalis, Hibiscus trionum, Galinsoga parviflora, Iva xanthifolia, 
Lamium amplexicaule, Matricaria chamomilla, Papaver rhoeas, Polygonum 
lapathifolium, Polygonum convolvulus, Portulaca oleracea, Reseda lutea, 
Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Solanum dulcamara, Stellaria media, 
Xanthium strumarium (25. táblázat). 
 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Rumex crispus, Tussilago farfara. 
 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis, Poa annua. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
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25. táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei vörös- és fokhagymában 
 

Hatóanyag Készítmény Hatásspektrum 

propakvizafop Agil 100-EC EEGY, TEGY  

fluazifop-p-butil Fusilade Forte*, Sunce*, Fusilade Super*    EEGY, TEGY  

kvizalofop-p-etil Globus EW EEGY, TEGY  

kletodim Select Super, Nikas EEGY, TEGY  

pendimetalin Stomp 330-E, Dost 330-EC, Vetpen 330-
E, Agrostomp 330-E, Zanat, Pendisav 
330-EC 

EEGY, ESZGY 

oxifluorfen Goal*  *   EEGY, ESZGY 

fluroxipir Starane-250, Bonaca EC ESZGY, TSZGY 

klopiralid Lontrel 100*   ESZGY, TSZGY 

tepraloxidim Aramo-50 ESZGY, TSZGY 

malein-hidrazid-K Royal MH-30 növekedésszabályozó 
(csírázásgátló) 

Ecklonia maxima 
tengeri algából nyert 
fitohormonok 

Kelpak növekedésszabályozó 
(növeli a hozamot) 

*  csak étkezési hagyma termesztésében 
*  *  zöldhagymában nem használható 
 
 
 

A GYÖKÉRZÖLDSÉGEK VÉDELME 
 

Szklerotíniás rothadás 
(Kórokozó: Sclerotinia sclerotiorum) 

 
A kórokozót a napraforgónál tárgyaltuk. A napraforgónál felsorolt véde-
kezési módok mellett ajánlatos a gyökérzöldségek tárolása hűtőkben vagy jól 
szellőztethető vermekben. Tárolás előtt tüzetesen át kell vizsgálni a zöldség-
féléket, és el kell távolítani a fertőzött növényeket. A tárolás ideje alatt 
rendszeresen kell ellenőrizni, és eltávolítani a beteg növényeket. A vermek-
ben alacsony hőmérsékletet kell biztosítani a tárolt faj igénye szerint.  
Szerbiában a gyökérzöldségfélékben a szklerotíniás rothadás ellen engedé-
lyezett készítmény: Dional 500-SC. 
 
 

A zeller szeptóriás levélfoltossága 
(Kórokozó: Septoria apiicola) 

 
Ez a kórokozó általánosan elterjedt mindenhol, ahol a zellert termesztenek 
folyik. A palántanevelésben okoz legnagyobb károkat a csíranövények 
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elhalását okozva. A levélzeller termesztésben is veszélyes kórokozó, mert a 
levelek idő előtti elszáradását okozhatja. A foltok leginkább a levélen 
jelentkeznek, ritkábban a levélnyélen vagy a száron. Az első tünetek már a 
szikleveleken sárga, szabálytalan kör alakjában mutatkoznak, melyek össze-
folynak, átterjednek az egész levélre, a levél elszáradását okozva. A foltok 
közepén gömbölyű, fekete képződmények – piknídiumok alakulnak ki. A 
kifejlett leveleken a foltok előbb halványzöldek, majd sötét szélű szürke 
foltokká alakulnak, elhalásuk után pedig sötétbarna színűekké válnak. A 
foltok belsejében besüppedt apró, fekete képződmények, piknídiumok 
figyelhetők meg, ezért a foltok közepe sötét színű. A foltok körül sárgászöld 
perem alakul ki. A leveleken a foltok kerekek vagy alaktalanok, van, hogy 
erekkel határoltak, míg a levélnyeleken és a száron oválisak, megnyúltak. A 
foltok tömeges megjelenése a levelek elszáradásához vezet, ami miatt a zeller 
olyan képet ad, mintha megperzselődött volna.  
 
A védekezés alapelvei. A kórokozó maggal terjed, ezért egészséges, 
csávázott vetőmag alkalmazása szükséges. A megelőző intézkedések közül a 
három éves vetésforgó alkalmazása és a fertőzött növényi részek talajba 
forgatása a legfontosabb. 
Szerbiában a zeller szeptóriás levélfoltosság ellen engedélyezett gombaölő 
szerek: Ciram S-75, Fitociram 75-S, Kuprablau-WP és a Plavi kamen. 
 
 

Sárgarépalégy 
(Psila rosae) 

 
Leírás. – Az imágó fekete, feje barna, lábai sárgák. A peték hegyesek, 
fehérek. A lárvák-nyűvek, krémfehér-fényesek, az elülső felük felé 
vékonyodnak.  
A kártevő biológiája. – Az imágó május elején repül. A nőstény egyesével 
vagy kis csoportokban rakja le a petéket a répa mellé a talajra vagy a 
répanyakra a parcellák szélein. Néhány nap múlva kikelnek a lárvák és 
befúrják magukat a sárgarépába. A gyökér felületéhez közel különböző 
hosszúságú járatokat rágnak. Az idősebb növények minden részébe befúrnak. 
A kifejlett lárva a talajban bábozódik. Többségük a talajban marad a 
sárgarépa felszedése után is, míg a többiek a második nemzedéket alakítják 
ki. A második nemzedék imágója júniusban jelentkezik. A peték lerakása 
elhúzódó. A második nemzedék lárvái jelentősebb károkat okoznak, mint a 
tavaszi nemzedéké. A talajban, hordószerű, barna pupáriumban telel át. 
Amennyiben a sárgarépát vermekben tárolják, ezek a pupáriumok is bejutnak 
a talajjal.  
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A védekezés alapelvei. – A sárgarépalégy elleni kémiai védelem a 
leghatásosabb rögtön az imágó megjelenésekor, amit 10 nap múlva meg kell 
ismételni, amennyiben észleljük újbóli megjelenését. 
Szerbiában nincs engedélyezett rovarölő szer a sárgarépalégy ellen.  
 
 

Sárgarépa levélbolha  
(Trioza viridula) 

 
Leírás. – Az imágó zöld színű. Szárnyai áttetszőek, melyeken világosan 
láthatóak az erezetek. Aránylag nagy, sötétpiros szeme van. A pete hosszú-
kás, mindkét végén hegyes, sárga színű. A lárva lapított, háti oldala viaszos 
szálakkal fedett.  
A kártevő biológiája. – Az imágó telel át, mely április-május folyamán 
jelenik meg és gyorsan szétterjedhet távoli területekre is. A nőstény a petéket 
a levelek fonákára erősíti fel. A kikelt lárvák a főerek mellé csoportosulnak, 
ahol szívócsöveiket beleszúrják a növényi szövetekbe, ahonnan a növényi 
nedveket szívják, mint a levéltetvek. A szerbiai környezeti feltételek mellett 
egy nemzedékük van egy évben. Jelenlétük biztos jele a vírusos 
megbetegedéseknek, mivel annak vektorai. 
 
A védekezés alapelvei. – Hasonlóan védekezünk ellene, mint a levéltetvek 
ellen, azzal, hogy a sárgarépa levélbolhánál a védekezést azonnal meg kell 
kezdeni, ahogy észleljük jelenlétét, és ezt addig kell ismételni, amíg a 
növényeken találunk ilyen kártevőt. A vetésforgót tiszteletben kell tartani, 
irtani kell a gyomokat. 
Szerbiában nincs engedélyezett rovarölő szer ez a kártevő ellen. 
 
 

A gyökérzöldségek gyomnövényei 
(sárgarépa, zeller, paszternák) 

 
Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Amaranthus blitoides, 
Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium album, Datura stramonium, Daucus 
carota, Fumaria officinalis, Hibiscus trionum, Galinsoga parviflora, Iva 
xanthifolia, Lamium amplexicaule, Matricaria chamomilla, Polygonum 
lapathifolium, Polygonum convolvulus, Portulaca oleracea, Reseda lutea, 
Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Stellaria media, Xanthium strumarium 
(26. táblázat). 
 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis, Poa annua. 
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Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Rumex crispus, Tussilago farfara. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
 
 

26. táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei a gyökérzöldségfélékben 
(sárgarépa, zeller, paszternák) 

 
Hatóanyag Készítmény Hatásspektrum 

linuron Afalon, Afalon tečni, Liron tečni, Linurex 50-WP ESZGY 

fluazifop-p-butil Fusilade Super EEGY, TEGY 

kletodim Select Super, Nikas EEGY, TEGY  

 
 
 
 

A SALÁTA VÉDELME 
 

Salátaperonoszpóra 
(Kórokozó: Bremia lactucae) 

 
A salátaperonoszpóra az egyik legfontosabb betegsége a salátának. 
Terméscsökkenést és minőségromlást okoz. Amellett, hogy a termesztés 
ideje alatt károkat okoz, nagy károkat válthat ki a raktározás és árusítás alatt 
is, tehát a betakarítástól a felhasználásig. A fertőzött csíranövények megbar-
nulnak és tönkremennek. Megjelenhet a kikelt növények sziklevelein és 
lomblevelein, melyek előbb sárgulnak, hófehér kivirágzás (sporangiumtartó-
gyep) jelenik meg rajtuk, majd elpusztulnak. A kifejlett leveleken szögletes, 
erekkel határolt foltok jelennek meg. A foltok először sárgászöldek, majd 
sárgák, később elhalnak és barnás-vörössé válnak. Nedves időjárás esetén a 
levél rothad, barna színű lesz. A fonákán, ritkábban a színén is hófehér 
sporangiumtartó-gyep jelenik meg. A szisztemikus fertőzés főként a fiatal 
növényeket, a palántanevelésben érinti, az idősebbeket ritkábban. A sziszte-
mikusan fertőzött növények satnyák lesznek, a száruk és leveleik alapja 
megfeketedik. Ezek a tünetek a virághozó szárra is érvényesek. 
 
A védekezés alapelvei. – Mivel a saláta rövid tenyészidejű és leveleit frissen 
fogyasszuk, ezért a salátaperonoszpóra elleni vegyi védelem eléggé specifi-
kus, nagy odafigyelést igényel.   
A növényvédőszermaradék-mentes saláta termeléséhez, szükség van egy sor 
megelőző intézkedés betartására: kevésbé érzékeny genotipusok termesztése, 
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vetésforgó, kiegyensúlyozott trágyázás, egészséges, csávázott, kalibrált 
vetőmag használata, talajfertőtlenítés, egészséges palánta használata, a 
fertőzött növénymaradványok eltávolítása és talajba forgatása.   
Vegyi védekezést szükség esetén, csak a fiatal növényeknél végezzünk, de 
azt is csak a gombaölő szerek élelmezésegészségügyi-várakozási idejének 
szigorú betartásával.  
Szerbiában engedélyezett gombaölő szer a salátaperonoszpóra ellen: Aliette 
80-WP. 
 
 

A saláta gyomnövényei 
 
Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Amaranthus blitoides, 
Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium album, Datura stramonium, Daucus 
carota, Fumaria officinalis, Hibiscus trionum, Galinsoga parviflora, Iva 
xanthifolia, Lamium amplexicaule, Matricaria chamomilla, Polygonum 
lapathifolium, Polygonum convolvulus, Portulaca oleracea, Reseda lutea, 
Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Stellaria media, Xanthium strumarium 
(27. táblázat). 
 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Cirsium arvense, 
Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Rumex crispus, Tussilago farfara. 
 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis, Poa annua. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
 
 
 

27. táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei salátában 
 

Hatóanyag Készítmény Hatásspektrum 

propizamid Kerb 50-WP EEGY, TEGY, 
TSZGY, TSZGY 
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AZ ALMA NÖVÉNYVÉDELME 
 

Baktériumos tűzelhalás  
(Erwinia amylovora) 

 
Kedvező időjárás esetén a baktérium fertőzése jelentős terméskiesést 
okozhat, szélsőséges esetben a fák kipusztulásához vezet. A nagy gazdasági 
kár mellett jelentőségét fokozza, hogy ellene a védekezés nehéz, körültekintő 
munkát igényel. 
A betegség tünetei: a gazdanövény valamennyi részén előfordulhatnak. A 
fertőzés első jelei a virágzáskor láthatók, a csészeleveleken vizenyős foltok 
keletkeznek, a virágok elhervadnak, barnás színűek, de nem hullanak le. A 
virágon keletkező apró baktérium cseppekből a fertőzés a hajtásokba terjed, 
ezek szintén hervadnak, majd gyorsan elszáradnak, kampós botszerű formát 
vesznek fel. A virágzás után a tünetek szembetűnőek, mert a leszáradt 
virágok, terméskezdemények és levelek a hajtáson maradnak, leforrázott 
képet mutatnak. 
Párás, meleg időjárás esetén apró, fehéres baktérium cseppek figyelhetők 
meg, amelyek később besötétednek.  
Később a betegség terjedését jelzik a fiatalabb és idősebb ágakon látható 
elhaló foltok, ezek először vizenyősek, majd beszáradnak. Akár egész ágak 
elszáradhatnak. Másik jellegzetes tünet az előző évi fertőzés nyomán 
keletkezett rákos sebek megújulása, melynek eredményeként újabb ágak 
pusztulnak el. 
A betegség éves fejlődésmenete: a fertőzést kora tavasszal, a rákos sebek 
szegélyén áttelelt baktériumok indítják el. Az itt keletkező és a felszínre 
kerülő baktériumnyálka először a virágokat fertőzi meg. Ha ez nem történik 
meg, a betegség évi lefolyása enyhe marad. A baktérium a virágokba passzív 
úton kerül: eső, szél, rovarok vagy madarak segítségével. Felszaporodik, 
majd a bibén és a virágkocsányon keresztül a hajtásokba is bejut.  
Kedvező időjárás esetén a kórokozó 20 percenként duplázódik, már 24 óra 
alatt is óriási fertőző tömeget hoz létre, amelyek tovább terjesztik az idősebb 
ágakba is. Ebből a másodlagos hajtásfertőzésekből alakulnak ki a telelő rákos 
sebek. 
A járványos fellépéséhez három tényező egybeesése szükséges: virágzó és 
érzékeny gazdanövény, a baktérium jelenléte, kedvező időjárás. Ez utóbbi 
feltétel 21-27 ºC hőmérsékletet (minimum 18,5 ºC), és párás, csapadékos 
időszakot jelent. Szerencsés, hogy a mi vidékünkön a meleg tavaszok 
szárazak, a csapadékos tavaszok hűvösek, így a két meteorológiai tényező 
ritkán fordul elő egyszerre. 
A fertőzési időpontok előrejelzése a betegség gyors terjedése miatt nagy 
jelentőségű. Erre a célra számítógépes modelleket használunk, leggyakoribb 
a MARYBLYT nevű amerikai rendszer. A program segítségével akár órányi 
pontossággal előre jelezhető a virágfertőzések ideje és a tünetek megjelenése. 
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A védekezés alapelvei közül legfontosabb a megelőzés. Új telepítés esetén 
ide tartozik az ültetvény helyének megválasztása, a környék megtisztítása a 
vadon élő gazdanövényektől, ellenálló vagy kevésbé érzékeny alanyok és 
fajták ültetése, szellős korona kialakítása.  
Fontos a helyes tápanyagellátás (nitrogén bőség kerülése), öntözés, vagyis a 
fák jó kondíciójának fenntartása, a sérülések és a sokkhatások kerülése. 
Körültekintően kell elvégezni a metszést, a fertőzött hajtások, ágak, rákos 
részek folyamatos eltávolítását, az előírt higiéniai rendszabályok betartása 
mellett. 
A baktérium elleni védekezésre rendelkezésre állnak biológiai készítmények 
is, antagonista baktérium illetve gomba fajok felhasználásával. 
A vegyszeres védekezés alapját képezik a rezes lemosó permetezések. Döntő 
jelentőségűek a virágzáskori permetezések, speciális baktérium elleni 
készítmények felhasználásával, az előrejelzés szerint időzítve. 
Szerbiában engedélyezett növényvédőszer: Funguran-OH. 
 
 

Almafa varasodás  
(Venturia inaequalis) 

 
Az alma legfontosabb gombabetegsége. Csapadékos években (pl. 2010) akár 
15-20 permetezést is igényel, gyengébb védekezés esetén a termés 50-70 
százalékát is tönkre teheti. A levelek lehullása befolyásolja a fák következő 
évi kondícióját. Jelentőségét a fajták fogékonysága is befolyásolja. A 
gombaölő szeres permetezések időzítését a varasodás fertőzési folyamata 
dönti el. 
A betegség tünetei levélen, virágon és termésen egyaránt jelentkezhetnek. 
A levélen 5-10 mm-es kör alakú foltok keletkeznek, felületük barna színű, 
bársonyos. Hasonló foltok keletkeznek a termésen, először a csésze és a 
kocsány körül, később a teljes felületen. Korai erős fertőzésnél a levél, a 
virág és a termés lehull. Később a gyümölcs torzul, féloldalas, berepedezik, 
gyengébb fertőzésnél a felületen apró, szürkés- zöldes foltok keletkeznek. 
A betegség éves fejlődésmenete: a varasodás a lehullott leveleken telel át, 
ahol tavaszra kifejlődnek és beérnek a termőtestek. Kedvező időjárási 
feltételek mellett ezekből megindul az aszkospórák szóródása, melyek az 
elsődleges fertőzés forrásai. A szóródás kezdetét és folyamatát az időjárás 
befolyásolja, legtöbbször a piros bimbós állapotnál kezdődik, és június 
végéig tart. Közben a tüneteket képező foltokon konídiumok keletkeznek és 
szabadulnak fel. A konídiumok okozzák a másodlagos fertőzést, inkább a 
fákon belül terjesztik a betegséget. Járványos években a kétféle fertőzés 
hosszabb ideig egybeesik. 
A betegség előrejelzését ma már automata meteorológiai műszerek és 
számítógépes szoftverek segítségével végzik. A védekezések kivitelezéséhez 
fontos tudni a fertőzési időpontokat (ez elsősorban eső függő), és a 



 183

lappangási időt, ami azt mutatja, hogy hány napon belül kell a permetezést 
elvégezni. A fertőzési időpontokat a levelek nedves időtartama, a lappangási 
időt a hőmérséklet dönti el. A fertőzéstől a tünetek megjelenéséig pl. 8 ºC-on 
17 nap, 20 ºC-on 12 nap, 25 ºC-on 8 nap telik el. 
 
A védekezés alapelvei közül a varasodásnál is döntő a megelőzés. A betegség 
lefolyását befolyásolják az agrotechnikai tényezők: telepítés, fajta, tápanyag-
ellátás, öntözés, korona kialakítása stb. 
Nagy jelentőségű a vegyszermentes kertészeti eljárások alkalmazása: levelek 
aláforgatása vagy komposztálása, kipusztult fák eltávolítása (pótlása), hajtás 
és gyümölcsritkítás, beteg, fertőzött részek eltávolítása (metszés), faápolás, 
sebkezelés. 
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Agroskor 250-EC, Akord, 
Antaracol WP-70, Anvil, Ardent 50-SC, Bakarni oksihlorid-50, Bakrocid S-
25, Bakrocid S-50, Bakarni kreč-50, Beveskore, Beveblau kreč, Bevesan 45-
M, Blauvit, Bordovska čorba S-20, Bordovska čorba WP-20, Caiman, Capi, 
Captan 50-WP, Ciram S-75, Clarinet, Crveno ulje, Chorus 75-WG, Cuprozin 
35-WP, Cuproxat, Dakoflo 720-SC, Delan 750-SC, Delan 700-WG, Dithane 
M-70, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Fitociram 75-S, Flint plus, Foplan 
50-WP, Folicur EM 50-WP, Fungohem-SC, Funguran-OH, Hemokonazol 
250-EC, Impact 25-SC, Kaptan 48-SC, Kupragrin, Kuprablau-WP, 
Mankogal-80, Mancozol-80, Merpan 50-WP, Merpan 80-WDG, Mystik 250-
EC, Nordox 75-WG, Pinore 250-EC, Plavi kamen, Polyram-DF, Prevent 80-
WP, Punch 40-EC, Rubigan, Score 250-EC, Stroby-DF, Syllit 400-SC, 
Systhane 12-E, Olymp 40-EC, Olymp 10-EW, Tercel, Trifmine 30-WP, Zato 
50-WG. 

 
 

Almafalisztharmat 
(Podosphaera leucotricha) 

 
Az érzékeny fajták legveszélyesebb betegsége. A térség időjárása kedvez a 
gombának, ezért nem kielégítő növényvédelem esetén súlyos károkat 
okozhat. Amellett, hogy a fákat legyengíti, a gyümölcs felületének hálózatos 
parásodása rontja az értékesítést. 
A betegség tünetei szembetűnőek, jelenlétét a sarjhajtásokon, a leveleken, a 
virágokon és az apró terméseken fehéres - később szürkés-lisztes bevonat 
jelzi. A fertőzött rügyekből származó hajtások rövidek, torzak, a levelek 
leszáradnak. A fertőzés nyomán a virágok aprók maradnak, eltorzulnak, majd 
elbarnulnak, és lehullnak. A termésen feltűnő hálózatos parásodás jelenik 
meg, ami szüretig meg is marad. A későbbi fertőzéseknél a levelek csak 
foltokban betegednek meg. Nyár folyamán a rügyek is fertőződnek, ezt jelzi, 
hogy rojtosak és matt színűek. Az erősen fertőzött fák satnyák, hajtásaik, 
leveleik és terméseik kicsik.  
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A betegség évi fejlődésmenete: a gomba külső élősködő, a szövedéke 
(micélium) telel át a fertőzött rügyekben. Innen kiindulva tömeges micélium 
keletkezik (elsődleges fertőzés), majd kifejlődnek a konídiumok, amelyek 
továbbterjesztik a betegséget (másodlagos fertőzések), elsősorban a fiatal 
növényi részeken. Az életciklus az új termő-és hajtórügyek fertőzésével 
zárul.  
A környezeti feltételeket tekintve a lisztharmat igénytelen: a micélium 5 ºC 
felett már nő, a konídiumok 10-32 ºC között fertőznek (optimum 22-24 ºC), 
ehhez minimum 40 % relatív páratartalom szükséges. A gyors terjedés szem-
pontjából a meleg, párás időjárás a kedvező. 
 
A védekezés alapelvei: a varasodásnál ismertetett agrotechnikai és kertészeti 
eljárások a lisztharmat esetében is alapvetőek. Különösen fontos a fertőzött 
rügyek eltávolítása. A vegyszeres permetezéseket a varasodás fertőzési 
folyamataihoz igazítjuk. 
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Akord, Anvil, Clarinet, 
Cosavet 80-DF, Folicur EM 50-WP, Hemokonazol 250-EC, Karathane-EC, 
Kossan-WG, Kolosul, Kvašljivi sumpor, Kupragrin, Kimulus-DF, Mystik 
250-EC, Nimrod 25-EC, Punch 40-EC, Rubigan, Score 250-EC, Super 
sumpor, Sumpor-SC, Olymp 40-EC, Olymp 10-EW, Topas 100-EC, Thiovet 
jet 80-WG, Trifmine 30-WP, Zato 50-WG, Webesan, Webeton. 
 
 

Moníliás gyümölcsrothadás 
(Monilia fructigena) 

 
A betegség gazdasági jelentősége változó lehet évjárat, illetve fajta-
érzékenység szerint. Különösen a betakarítás után, tárolási betegségként 
válhat veszélyessé, mert a termés nagy részét elpusztíthatja. 
A betegség tünetei: a gyümölcsön barna foltok jelennek meg, gyakran az 
egész gyümölcs megrothad. A folton jellegzetes körkörös telepek jelennek 
meg, amelyek a gomba tömeges konídiumtartói. A beteg termések leesnek, 
vagy a fán múmia keletkezik belőlük. A tárolás során a gomba fekete 
rothadást okoz, a gyümölcs fekete színű, fényes, bőrszerű állagú lesz. 
A betegség évi fejlődésmenete egyszerű. Micélium formájában telel a 
gyümölcsmúmiákon, majd a konídiumokkal terjed tovább. Az új fertőzések 
legtöbbször valamilyen sérülés útján kerülnek a termésbe, pl. vágós eső, jég, 
szélverés, homokverés, rovar kártétel stb. 
Tömeges megjelenése meleg, párás időjárás esetén várható. 
 
A védekezés alapelvei: fontos a gyümölcsmúmiák eltávolítása, a szellős 
lomkorona biztosítása, és a sérülések elkerülése (jégháló, rovarkártétel 
megelőzése). 
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Átlagos időjárás esetén a varasodás elleni gombaölő szerek a monília ellen is 
védelmet biztosítanak, ritkán van szükség speciális készítmények használa-
tára.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Swich 62,5-WG, F-Stop. 
 
 

Almamoly 
(Cydia pomonella) 

 
Az almamoly az alma legfontosabb kártevője. Kártétele különösen száraz-
meleg években súlyos lehet, a rosszul védett ültetvényekben akár 50 % feletti 
fertőzöttség is előfordulhat. 
Kárkép: az almamoly lárvája az alma belsejében károsít, egyenes járatát a 
magházig fúrja, kedvenc tápláléka a mag. Egy almában csak egy hernyó 
károsít, a járaton keresztül az ürülékét kitolja a felületre. Az első nemzedék 
lárvái akár 2-3 almát is elpusztítanak, a fiatal termések lehullnak. A később 
károsított almák beérnek, de gyakran fertőződnek moníliával, ami a 
raktározás során továbbterjedhet. 
A kártevő biológiája: az almamoly kétnemzedékes. Kifejlett lárva formájá-
ban telel át, a fák kéregrepedése alatt készített szövedékben. Tavasszal 
bábozódik, a lepkék április utolsó dekádjában, illetve május elején jelennek 
meg. Párosodást követően a lepkék a kis gyümölcsre, vagy a közeli levélre 
egyesével rakják petéiket. A peték száma elérheti a 100-150 darabot. A 
peterakás 15-16 ºC felett indul meg. A lávák kelésére a hőmérséklettől 
függően 7-14 nap múlva kerül sor. A kis lárvák először a gyümölcs felületén 
hámozgatnak, majd a héj alatti kamrában történik az első vedlés. Ezt 
követően berágnak a termésbe. A lárvák 3-4 hét alatt fejlődnek ki, ezalatt 
ötször vedlenek. A második rajzás gyakran egybeolvad az elsővel, így 
kedvező időjárás esetén a kártétel folyamatos. 
A kártevő számára a száraz, hosszú, meleg nyár kedvez, ilyenkor a rajzás 
folyamatos, nem ritka a csonka harmadik nemzedék sem. Jellemző az 
almamolyra, hogy már az első nemzedék lárvái diapauzába vonulhatnak, és 
áttelelhetnek. 
Ha környezetbarát, integrált növényvédelmet alkalmazunk, nagyon sok 
természetes ellenség gyérítheti a kártevő egyedszámát. A petéket, fiatal 
lárvákat a fülbemászók és a ragadozó poloskák, az idősebb lárvákat a 
futóbogarak fogyasztják. A telelőre vonult hernyókat télen a cinegék gyérítik. 
Számíthatunk a pete-és bábparaziták segítségére is. 
Az almamoly rajzását sex-feromon csapdák kihelyezésével figyelhetjük meg. 
A védekezéseket a fogott lepkék száma alapján időzíthetjük. Különösen az 
első permetezéseknél hasznosak az adatok: ha a csapdák folyamatosa fognak 
napi 4-5 lepkét, vagy egy nagyobb mennyiséget (rajzáscsúcs), a védekezést 
10-14 nap múlva meg kell kezdeni. 
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A védekezés alapelvei. A már említett kertészeti eljárások mellet kisebb 
ültetvényekben hasznos lehet a hernyófogó övek felrakása. Ezeket 
vásárolhatjuk, vagy hullámpapírból házilag is készíthetjük. A hasznos 
madarak betelepedését elősegíthetjük madárodúk és téli etetők kihelye-
zésével. Terjedőben van a biológia készítmények használata. Ilyenek a 
feromonos légtértelítések (japán technológia), vagy egy almamoly hepatitisz 
vírus preparátum (Manex néven). Fontos az alkalmazott rovarölő szerek 
kiválasztása, hogy az említett hasznos élőlényeket ne pusztítsuk el. 
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Antocid-D, Avaunt 15-SC, 
Bevenate, Cipkord 20-EC, Cihlop, Coragen 20-SC, Cotnion 25-WP, Decis 
6,5-EG, Decis 2,5-EC, Despot, Direkt, Dimilin SC-48, Diazol 20-EC, 
Diazinon, Etiol tečni, Fastol, Fastac 10-EC, Fastac 10-SC, Fenitrotion 50-EC, 
Fenin, Fobos-EC, Fury 10-EC, Futocid-EC, Futocis EC-2,5, Futotion EC-50, 
Grom, Gusathion WP-25, Harpun, Insegar 25-WP, Insegar 25-WG, Konzul, 
Lannate-90, Megathrin 2,5-EC, Mospilan 20-SP, Mospilan 20-SG, Notikor, 
Nomolt, Nurelle-D, Orthene-75, Pinto, Radar 300-EW, Rebus, Runner 240-
SC, Runel-EC, Scud, Sucip 20-EC, Talstar 10-EC, Vantex 60-SC, Zolone 
liquide, Wizzzaard. 
 
 

Levéltetvek 
Zöld almalevéltetű (Aphis pomi) 

Levélpirosító almalevéltetű (Disaphis devecta) 
 

Mindkét faj veszélyes lehet, de gyakoribb, gazdaságilag jelentősebb a zöld 
almalevéltetű. 
Kárkép: a két fajé eltérő. A zöld almalevéltetű fertőzése nyomán a levelek és 
a hajtások csúcsai torzulnak, jól láthatók a zöld színű tetvek. A levélpirosító 
levéltetvek kártétele nyomán a levelek teljesen besodródnak, eleinte zöld, 
később pirosas színűek. 
A levéltetvek biológiája. Minkét faj pete alakban telel, különösen feltűnőek a 
zöld levéltetű fényes fekete petéi a sarjvesszőkön. A petékből nimfák kelnek 
ki, majd szárnyatlan ősanyák jelennek meg. Ezt akár 10-12 eleventojó 
nemzedék is követheti. A második nemzedéktől már szárnyas alakok is 
keletkeznek, ezek csak közeli fákra települnek át, nyári gazdanövényekre 
nem. Az utolsó nemzedék rakja a telelő petéket. 
Tömeges megjelenésükhöz a nem túl meleg párás időjárás kedvez, a száraz 
meleg, és a csapadékos periódusok kedvezőtlenek. Számos ellenségük van: 
katicabogarak, fátyolkák, ragadozó poloskák, fürkészdarazsak. Ezek 
megkímélése sokat segít a védekezésben. Előrejelzésük történhet pete 
felméréssel, fel kell készülni a védekezésre, ha egy méteres hajtáshosszra 
átszámítva 20-25 petét észlelünk. Fakadáskor a katicabogarak megjelenése 
figyelmeztet a levéltetvek jelenlétére, ilyenkor érdemes a hajtás-
kezdeményeket, bimbókat átvizsgálni. 
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A védekezés alapelvei. Az olajos vagy poliszulfid kénes (mészkénlé jellegű) 
lemosó permetezések jelentősen gyérítik a petéket. A rovarölő szeres perme-
tezéseknél lehetőleg az ellenségeket kímélő készítményeket válasszunk.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Antocid-D, Aztec, Belol, Belo 
ulje, Bevetox 40-E, Callifos-48, Cihlop, Cotnion 25-WP, Decis 6,25-EG, 
Despot, Diazol 20-EC, Diazinon, Dimetogal, Dimetoat-EC, Etiol tečni, 
Fastac 10-EC, Fastac 10-SC, Fastol, Fenitrotion 50-EC, Fenin, Fosfamid 40-
EC, Futotion EC-50, Fobos-EC, Futocid-EC, Galmin, Kaiso-WG, Kozma, 
Konzul, Lannate 25-WP, Lannate-90, Mospilan 20-SP, Mospilan 20-SG, 
Nurelle-D, Orthene-75, Perfektion, Piricid, Pyrinex 48-EC, Radar 300-EW, 
Scud, Sistemin 40-EC, Tonus, Vantex 60-SC, Volley 20-SP, Zagor, Zolone 
liquide, Wizzzaard. 
 
 

Levélaknázó molyok 
Lombosfa-fehérmoly (Leucoptera scitella),  

Almalevél-aknázómoly (Lithocolletis blancardella) 
 
Az elnevezés több családba tartozó 8-10 lepkefajt is takar, ezek közül az 
említett két kártevő okoz gondot, a déli területeken különösen a lombosfa 
fehérmoly elszaporodása miatt keletkezik gazdasági kár. 
Kárkép: a levél két bőrszövete között a hernyó kerek vagy ovális alakú aknát 
rág. Fény felé fordítva az aknákban jól látszik az ürülék spirális 
elrendeződése. Erős fertőzésnél az aknák összefolynak, a levelek lehullnak, 
jelentősen csökken az asszimilációs felület. Ilyenkor a fák belseje szinte 
világít a fehér bábok tömegétől. Tömeges fellépése korai lombhulláshoz 
vezet. 
A kártevő biológiája. Báb alakban telel. Április közepétől jelennek meg a 
lepkék, petéiket a levél fonákára rakják, legtöbbször egyesével. A kikelt 
hernyó azonnal berág a bőrszövet alá, így folyamatosan védett helyzetben 
van. Mintegy 4 mm nagyságúra fejlődik, ekkor elhagyja az aknát, és 
bebábozódik. A bábok csónak alakú hófehér szövedékben a levelek fonákján, 
az ágakon és a törzsön találhatók. A szövedék megkérdőjelezi a lemosó 
permetezések hatékonyságát. Évi 2-4 nemzedéke van. Felszaporodásához a 
száraz, meleg nyár kedvez. Előrejelzése történhet feromon csapdával. 
Megbízható információ, hogy az első nemzedék tömeges rajzása megegyezik 
a Jonathan alma virágzásával. Sok természetes ellensége van, ha sikerül 
megkímélni őket. 
 
A védekezés alapelvei. A permetezéseket a tömeges rajzáskor végezzük el, 
mert az aknában megbújt lárvákat csak felszívódó rovarölő szerek pusztítják. 
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Bevepterex, Bevetox 40-E, 
Confidor 200-OD, Dimetogal, Dimetoat-EC, Dimilin SC-48, Difos E-50, 
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Dihin, Fobos-EC, Fosfamid 40-EC, Fenitrotion 50-EC, Fenin, Futotion EC-
50, Futocid-EC, Grom, Insegar 25-WG, Insegar 25-WP, Lannate-90, 
Mospilan 20-SP, Mospilan 20-SG, Nomolt, Perfektion, Sistemin 40-EC, 
Talstar 10-EC. 
 
 

Takácsatkák 
Piros gyümölcsfa-takácsatka 

(Panonychus ulmi) 
 

Az atkafajok közül rendszeresen a piros gyümölcsfa takácsatka szaporodik 
fel az almásokban, a közönséges takácsatka és a galagonya takácsatka ritkán 
fordul elő káros egyedszámban. 
Kárkép: súlyosabb fertőzés esetén látható. Ha egy levélen több, mint száz 
atka található a levél bronzszínűvé válik, torzul, elszárad, majd lehull. A 
korai lombhullás a következő évi termést is befolyásolja (hajtások nem érnek 
be, a rügy differenciálódás kárt szenved). Enyhébb fertőzésnél is jelentősen 
csökken az asszimilációs felület, a levél fakul, az erek mentén sárgul. 
Szövedéket nem sző. A nyugalmi időszakban a sarjhajtások rügyalapjánál, a 
rügyek körül jól láthatók a piros színű peték. 
A kártevő biológiája. Pete formájában telel át. Tavasszal kelnek ki a lárvák, 
amelyekből nimfa majd imágó fejlődik ki. Évi 4-6 nemzedéke is lehet. Az 
első lárvák a Jonathan virágzása előtt, a kifejlett nőstények sziromhulláskor 
jelennek meg. Május végére a pete, lárva, imágó keveredik, megnehezítve a 
védekezést. A telelő peték rakása augusztusban kezdődik. Felszaporodásának 
kedvez a hosszú, meleg ősz, az enyhe tél, és a meleg nyár. Természetes 
ellenségei közül a ragadozó atkák a legfontosabbak, ezek akár mesterségesen 
is betelepíthetők az ültetvénybe. Jó előrejelzési módszer a petefertőzés 
felmérése, és lárvakelés megfigyelése. 
 
A védekezés alapelvei. Az olajos vagy poliszulfid kénes (mészkénlé jellegű) 
lemosó permetezések jelentősen gyérítik a petéket. A rovarölő szeres 
permetezéseknél lehetőleg az ellenségeket kímélő készítményeket 
válasszunk. A fő permetezési időszak a tavaszi lárvakelés illetve az őszi 
peterakás ideje.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Abastate, Actellic-50, 
Armada, Bevetox 40-E, Belol, Belo ulje, Bio Plantella prima, Cotnion 25-
WP, Demitan 200-SC, Dimetogal, Envidor, Eos Etiol tečni, Flumite-200, 
Fosfamid 40-EC, Fobos-EC, Fobos-EW, Futocid-EC, Galmin, Nissorun 10-
EC, Omite 570-EW, Ortus 5-SC, Perfektion, Sanmite 20-WP, Sistemin 40-
EC, Talstar 10-EC. 
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Pajzstetvek 
Kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus) 

 
Az almásokban sok pajzstetűfaj fordul elő (szilva, akác, kagylós, gyapjas), de 
gazdasági kárt csak a kaliforniai pajzstetű okoz, az is inkább elhanyagolt 
ültetvényekben. 
Kárkép: erős kártételét a fák csúcsszáradása jelzi, az ágakon és a törzsön 
szürke, lekaparható réteg (vagyis a pajzsok tömege) jelenik meg. A gyümölcs 
apró marad, és eltorzul. A fiatal hajtásokon, termésen apró pajzsok, illetve a 
szívogatás nyomán „lázfoltok” láthatók. 
A kártevő biológiája. Évi két nemzedéke van. Az első lárvastádiumban 
(fekete pajzs) telel át. A többi idősebb pajzs elpusztul. Fejlődése már hét 
fokon elindul, április végére, május elejére ivarérett. A nőstények a pajzs 
alatt maradnak, a hímek kirepülnek, és megtermékenyítik a nőstényeket. 
Azok testében 80-100 pete keletkezik, az ezekből kikelő lárvák elhagyják az 
anyapajzsot. A megfelelő növényi részeken szívogatnak, majd 24 órán belül 
letelepednek, és saját pajzsot hoznak létre. A pajzsok színe először fehér, 
majd fekete. Az első nemzedék lárvái júniustól, a másodiké augusztus 
második felétől jelennek meg. A nőstények pajzsa kerek, a hímeké körte 
alakú. 
A párás meleg időjárást kedveli, az aszályos meleg (34 ºC felett), és a zord 
tél (-25 ºC alatt) gyéríti. A védekezés csak a mozgó alakok, illetve a 
fehérpajzsos egyedek ellen hatékony, ezért fontos ezek megfigyelése. 
Természetes ellenségei közül a paraziták, és a katicabogarak jelentősek. 
 
A védekezés alapelvei. A már említett kertészeti eljárások mellet az olajos 
vagy poliszulfid kénes (mészkénlé jellegű) lemosó permetezések jelentősen 
gyérítik. A rovarölő szeres permetezéseknél lehetőleg az ellenségeket kímélő 
készítményeket válasszunk. Jó eredményt csak a lárvakelés, a hímrajzás, és a 
fehérpajzsos állapotban végzett permetezéstől várhatunk.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Bevetox 40-E, Belol, Belo 
ulje, Cotnion 25-WP, Diazol 20-EC, Diazinon, Dimetogal, Dimetoat-EC, 
Fosfamid 40-EC, Galmin, Gusathion WP-25, Lannate 25-WP, Lannate-90, 
Perfektion, Sistemin 40-EC 
 
 

Az almültetvények gyomnövényei 
 
Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Amaranthus retroflexus, 
Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium album, Datura stramonium, Daucus 
carota, Erigeron canadensis, Hibiscus trionum, Iva xanthifolia, Lamium 
amplexicaule, Matricaria chamomilla, Polygonum aviculare, Polygonum 
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convolvulus, Portulaca oleracea, Reseda lutea, Solanum nigrum, Stellaria 
media, Xanthium strumarium (28. táblázat). 
 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Achillea millefolium, 
Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Rumex crispus, 
Taraxacum officinale, Tussilago farfara. 
 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis, Poa annua. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
 

28. táblázat: Vegyszeres gyomirtás lehetőségei az almaültetvényekben 
Gyomirtó szer 

alapanyag 
Készítmény Hatásspektrum 

fluazifop-p-butil Fusilade Super, Sunce EEGY, TEGY 

flurohloridon Racer 25-EC, Ares, Bevecer, Dakota 25-EC, 
Resent 25-EC, Sprinter 25-EC 

EEGY, ESZGY 

napropamid Devrinol 45-F, Razza, Beverinol EEGY, ESZGY 

oxifluorfen Goal EEGY, ESZGY 

cikloxidim Focus ultra EEGY, TEGY 

alahlor+linuron Galolin kombi EEGY, ESZGY 

dihlobenil Casoron-G EEGY, TEGY 

fluroxipir-meptil- 
heptil 

Starane-250, Bonaca EC, Tomigan 250-EC, Fox 
200-EC 

ESZGY, TSZGY 

glifosat Roundap, Glifosat Zorka, Glitotal, Agroglifosat, 
Pirokor, Glifosat SL-480, Agrototal, Boom 
efekt, Cidoherb, Clinic 480-SL, Cosmic-36, 
Dominator, Sirkosan, Glifosol-48, Glifosat-BN, 
Agroglifosat eco, Titan, Glifeksol SL-360, 
Uragan System-4, Touch-Down 4-LC 

totális gyomirtó 

glufosinat-
amonijum 

Basta-15, Finale-15 totális gyomirtó 

haloxifop-r-metil Gallant super EEGY, TEGY 

dikvat Reglone forte, Didikvat totális gyomirtó 

parakvat Gramoxone, Galop totális gyomirtó 

prohexadion-Ca Regalis Növekedéssza-
bályozó (gátolja az 
egyéves haj-tások 

növeke-dését) 



 191

A KÖRTE KÁROSÍTÓI ÉS A VÉDEKEZÉS LEHET ŐSÉGEI 
 

Baktériumos tűzelhalás 
(Erwinia amylovora) 

 
A betegség tüneteire, fejlődésmenetére, járványos fellépésére és a védekezés 
alapelveire az almánál leírtak a mérvadók. Egyetlen jelentős különbség az, 
hogy a körte virágzása később történik, mint az almáé. Hűvös tavaszokon 
előfordul, hogy a baktérium az almát a virágzás időszakában az alacsony 
hőösszeg miatt nem fertőzi, de a körte virágzásakor már kedvezőek az 
időjárási viszonyok. A tűzelhalás előrejelzését, vagyis a járványos fertőzés 
feltételeit a körténél külön kell vizsgálni. 
A védekezések alapelveinél vegyük figyelembe, hogy a termesztett körte-
fajták zöme fogékony a betegséggel szemben. 
 
 

Körtevarasodás  
(Venturia pyrina) 

 

A körte legsúlyosabb betegsége, tavaszi fertőzésnél jelentős terméskiesését 
okoz, később a gyümölcs minőségét rontja. A fás részek súlyos fertőzése 
kihat a következő évi fejlődésre. 
A betegség tünetei: eltérnek az almafa varasodásétól. A leveleken, virágokon, 
terméseken látható foltok apróbbak, sötétebbek, szélük jól elhatárolt. 
Legnagyobb eltérés, hogy a körtén a fiatal hajtások mellett a fás részek is 
megbetegednek. Ezek érdessé válnak, majd felrepedeznek, rákos tüneteket 
mutatnak. 
A betegség éves fejlődésmenete. A gomba a lehullott fertőzött leveleken, és a 
fákon található beteg részeken is áttelel. A leveleken az almához hasonlóan 
aszkospórák keletkeznek, míg a fás részek indítják a konídiumos fertőzé-
seket. Ez utóbbi gyakran megelőzi az aszkospórák szóródását. Nyáron már 
csak konídiumos terjedés figyelhető meg. Időjárási igénye és előrejelzése 
megegyezik az almánál leírtakkal. 
 

A védekezés alapelvei: az almavarasodással azonosak. Mivel a kórokozó a 
fákon is telel, nagyobb a jelentősége az őszi és tavaszi lemosó permetezések-
nek. 
A gyümölcs bőrszövete vastag, ezért a betegség tüneteinek megjelenése után 
is eredményes lehet a védekezés kuratív (gyógyító hatású) készítményekkel. 
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Agroskor 250-EC, Antaracol 
WP-70, Anvil, Bakarni oksihlorid-50, Bakrocid S-25, Bakrocid S-50, 
Bakarni kreč-50, Beveskore, Beveblau kreč, Bevesan 45-M, Blauvit, 
Bordovska čorba S-20, Bordovska čorba WP-20, Captan 50-WP, Ciram S-
75, Cuproxat, Delan 750-SC, Dithane M-45, Fitociram 75-S, Foplan 50-WP, 
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Hemokonazol 250-EC, Kaptan 48-SC, Kupragrin, Mankogal-80, Merpan 50-
WP, Merpan 80-WDG, Plavi kamen, Polyram-DF, Score 250-EC. 
 
 

A körte fabreás levélfoltossága  
(Fabrea maculata) 

 

A kórokozó, amely a birset is fertőzi, jelentősége változó. Elsősorban a 
csemeték betegségének tartják, de meleg, csapadékos nyarakon a termő 
ütetvényekben is okozhat korai levélhullást. Ilyenkor a már kifejlett méretű 
gyümölcsön is megjelennek az apró foltok, rontva annak piaci értékét. 
A betegség tünetei: a levélen, levélnyélen sötétbarna, feketés foltok jelennek 
meg, méretük mindössze 2-3 mm. A levélnyélen a foltok oválisak. A 
termésen hasonló foltokat találunk. 
A betegség éves fejlődésmenete: a lehullott leveleken telel át. A tavaszi első 
fertőzéseket konídiumok indítják el, majd az ezt követő nyári terjedése is 
konídiumokkal történik. Járványos fellépésének a párás, meleg időjárás 
kedvez. 
 
A védekezés alapelvei: a körtevarasodás elleni agrotechnikai, kertészeti és 
vegyszeres eljárások mérséklik a gomba fertőzési folyamatait. Külön perme-
tezést csak a nyár végén igényel, ha a varasodás elleni kezelések már nem 
folytatódnak. 
 
 

Körte-levélbolhák 
 

Füstösszárnyú körte-levélbolha 
(Psylla pyri) 

 
Elsősorban a széles hatássprektumú rovarölő szerek kiterjedt használatának 
köszönhetően a körte ültetvényekben lecsökkent a károsító rovarok egyed-
száma. Ugyanakkor általánosan jellemző a körte-levélbolha fajok felszaporo-
dása, melyek közül a füstösszárnyú levélbolha a körtések első számú 
kártevőjévé lépett elő. 
Kárkép: a fiatal leveleken, virágkocsányokon, gyümölcsökön a lárvák szívás-
nyomai láthatók. A fertőzést jellegzetes mézharmat kíséri, melyet korom-
penész követ. Az erős fertőzésnek levélhullás a következménye, a fiatal 
hajtások felkopaszodnak, gyakran a virágok is elhalnak, a termés torzul. 
Táplálkozása során elvonja a fa tápanyagait, a növekedés leáll, lecsökken a 
rügyek száma. A mézharmat lezárja a levelek légzőnyílásait, ezzel gyorsítja a 
levelek leszáradását. 
A kártevő biológiája: kifejlett nőstények a fakéreg repedéseiben, rügy-
pikkelylevelek alatt telelnek. Petéiket kora tavasszal rakják a bimbók köré, 
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majd a fiatal levelek főerei mellé. A lárvák már március elején kikelhetnek, 
május elejére nimfákká alakulnak, a hónap végére megjelennek a kifejlett 
rovarok. Évi 3-4 nemzedéke is lehet. Október elejétől jelennek meg a telelő 
nőstények. A szárazabb, meleg időjárást kedveli, a vágós esők gyérítik.  
A füstösszárnyú körte-levélbolhának számos ellensége van, ezek közül 
fontosabbak a ragadozó poloskák, és a katicabogarak. Hasznukat csak akkor 
vesszük, ha az alkalmazott vegyszeres technológia nem pusztítja el őket.  
 
A védekezés alapelvei: fontos a felszaporodást megelőző védekezés. A 
peterakó nőstényeket jó hatékonysággal pusztítja a késleltetett lemosó 
permetezés. Erre a célra a poliszulfid hatóanyagú készítmények alkalmasak 
(pl. Mészkénlé vagy gyári változatai), mert 15 ºC felett gázosodnak, és a 
rejtőzködő levélbolhákat is elérik. A védekezés másik fontos időpontja a 
lárvakelés kezdete, amit a mézharmat cseppek megjelenése jelez. A méz-
harmat bevonja a lárvákat, ezért a rovarölő szerek csak akkor hatékonyak, ha 
káliszappanos vagy olajos kiegészítést használunk. A gyors hajtásnövekedés, 
valamint a vízhajtások tömeges megjelenése kedvez a kártevőnek, ezért 
minden olyan intézkedés, ami ezeket csökkenti, segíti a védekezést. A lassú 
növekedésű körtefajtákat kevésbé károsítja.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Abastate, Abastate EW, 
Actellic-50, Belo ulje, Belol, Bevetox 40-E, Cihlop, Cipkord 20-EC, Crveno 
ulje, Despot, Dimetogal, Dimilin SC-48, Envidor, Etiol tečni, Fastac 10-EC, 
Fastac 10-SC, Fobos-EC, Futotion EC-50, Futocid-EC, Galmin, Grom, 
Kozma, Konzul, Notikor, Nurelle-D, Perfekthion, Pyrinex 48-EC, Piricid, 
Sucip 20-EC, Talstar 10-EC, Vertimec 018-EC. 
 
 

Körtemoly  
(Cydia pyrivora) 

 
Jelentősége területenként és évjáratonként változó, nagyobb gazdasági kárt 
ritkán okoz. Gyakran együtt károsít az almamollyal. 
Kárkép: különbözik az almamolyétól. Jellegzetessége, hogy a bemeneti 
nyílást az ottmaradó petehéj mindig elfedi. A gyümölcsön a behatolás helye 
nem látható, de körülötte a szövetek növekedése lelassul, így egy sekély 
bemélyedés keletkezik. A bemélyedés alján mindig megtalálható a pete 
szürke burka, majd a keskeny, egyenesen a magházhoz vezető járat, ami 
mindig tiszta, ürülékmentes. A lárva a körte magját fogyasztja. A lárva a 
gyümölcsöt egy másik járaton keresztül hagyja el, ez a járat is egyenes és 
ürülékmentes. A kártételt gyakran követi monília fertőzés. 
A kártevő biológiája: a körtemoly egy nemzedékes, ezért a kártételi időszaka 
az almamoly második nemzedéke előtt kezdődik, vagy azzal esik egybe. 
Kifejlett lárva formájában telel át, a fák kéregrepedése alatt készített 
szövedékben. Késő tavasszal bábozódik, a lepkék csak júniusban jelennek 
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meg. Párosodás után a tömeges peterakás július elején történik, a kártétel 
július közepétől augusztus végéig tart. Szeptemberben kifejlődnek a telelőre 
vonuló lárvák. A kártevő számára a száraz, hosszú, meleg nyár kedvez. Ha 
környezetbarát, integrált növényvédelmet alkalmazunk, nagyon sok termé-
szetes ellenség gyérítheti a kártevő egyedszámát. A petéket, fiatal lárvákat a 
fülbemászók és a ragadozó poloskák, az idősebb lárvákat a futóbogarak 
fogyasztják. A telelőre vonult hernyókat télen a cinegék gyérítik. Számít-
hatunk a pete- és bábparaziták segítségére is. 
Fontos a körtemoly rajzásának sex-feromonos megfigyelése, mert a 
védekezés időpontja eltérhet az almamolyétól. 
 
A védekezés alapelvei: a már említett kertészeti eljárások mellett kisebb 
ültetvényekben hasznos lehet a hernyófogó övek felrakása. Ezeket vásárol-
hatjuk, vagy hullámpapírból házilag is készíthetjük. A hasznos madarak 
betelepedését elősegíthetjük madárodúk és téli etetők kihelyezésével. Fontos 
az alkalmazott rovarölő szerek kiválasztása, hogy az említett hasznos 
élőlényeket ne pusztítsuk el. 
 
 

Poloskaszagú körtedarázs  
(Hoplocampa brevis) 

 
A rendszeres rovarölő szeres kezelések eredményeként egyedszámuk 
lecsökkent, de alkalmanként okozhatnak súlyos károkat. 
Kárkép: a fáról az apró fiatal gyümölcsök idő előtt tömegesen lehullnak. A 
fertőzés első jele a csészelevelek körül látszik, apró fekete lyuk formájában. 
A lehullott körte belülről üreges, az üreg belsejét rágcsálék és ürülék tölti ki, 
ezek egy része kitolódik a felszínre. Az utolsó stádiumú lárvákat tartalmazó 
termések erős poloskaszagot árasztanak. 
A kártevő biológiája: kifejlett lárva formájában telel át a talajban. Március 
végén, április elején bebázódnak, a darazsak április második felében 
rajzanak. Petéiket a körte virágzása előtt rakják egyesével a virágkelyhekbe. 
A lárvák (álhernyók) kikelésük után berágják magukat a kis gyümölcsökbe. 
Az apró körték a kártétel nyomán elfonnyadnak, ilyenkor a lárva átmegy egy 
másik gyümölcsbe. Egy lárva akár 3-4 termést is tönkretehet. Az álhernyók 
kifejlődésük után a gyümölccsel együtt a földre hullnak, és a talajba fúrják 
magukat. Kevés a természetes ellenségük, ezért tömeges fellépésük csak 
vegyszeres védelemmel előzhető meg. 
 
A védekezés alapelvei: a permetezés két időpontban lehet hatékony. Virágzás 
előtt az imágók ellen, vagy sziromhulláskor a kikelő lárvák ellen.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Decis 2,5-EC, Futocis EC-2,5, 
Cotnion 25-WP, Perfektion, Bevetox 40-E, Dimetogal, Diazol 20-Ec, 
Diazinon, Futotion EC-50, Etiol tečni. 
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Pajzstetvek: kaliforniai pajzstetű  
(Quadraspidiotus perniciosus) 

 
A körte ültetvényekben is sok pajzstetűfaj előfordul (szilva, akác, kagylós, 
gyapjas), de gazdasági kárt csak a kaliforniai pajzstetű okoz, az is inkább 
elhanyagolt ültetvényekben. 
A kárképet, életmódot, védekezést illetően az almánál leírtakat vegyük 
figyelembe.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Bevetox 40-E, Diazol 20-EC, 
Diazinon, Dimetogal, Etiol tečni, Gusathion WP-25, Lannate-90, Perfektion. 
 
 

A körteültetvények gyomnövényei 
 

Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Amaranthus retroflexus, 
Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium album, Datura stramonium, Daucus carota, 
Erigeron canadensis, Hibiscus trionum, Iva xanthifolia, Lamium amplexicaule, 
Matricaria chamomilla, Polygonum aviculare, Polygonum convolvulus, Portulaca 
oleracea, Reseda lutea, Solanum nigrum, Stellaria media, Xanthium strumarium 
(29. táblázat). 
 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Achillea millefolium, Cirsium 
arvense, Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Rumex crispus, Taraxacum 
officinale, Tussilago farfara. 
 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, Echinochloa 
crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis, Poa annua. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
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29. Táblázat: Vegyszeres gyomirtás lehetőségei körteültetvényekben 
 

Gyomirtó szer 
alapanyag 

Készítmény Hatásspektrum 

fluazifop-p-butil Fusilade Super, Sunce, Fusilade forte EEGY, TEGY 

flurohloridon Racer 25-EC, Ares, Bevecer, Dakota 25-EC, 
Resent 25-EC, Sprinter 25-EC 

EEGY, ESZGY 

napropamid Devrinol 45-F, Razza, Beverinol EEGY, ESZGY 

oxfluorfen Goal EEGY, ESZGY 

cikloxidim Focus ultra EEGY, TEGY 

alahlor+linuron Galolin kombi EEGY, ESZGY 

dihlobenil Casoron-G EEGY, TEGY 

fluroxipir-meptil- 
heptil 

Starane-250, Bonaca EC, Tomigan 250-EC, 
Fox 200-EC 

ESZGY, TSZGY 

glifosat Roundap, Glifosat Zorka, Glitotal, Agroglifosat, 
Pirokor, Glifosat SL-480, Agrototal, Boom efekt, 
Cidoherb, Clinic 480-SL, Cosmic-36, Dominator, 
Sirkosan, Glifosol-48, Glifosat-BN, Agroglifosat 
eco, Titan, Glifeksol SL-360, Uragan System-4, 
Touch-Down 4-LC 

totális gyomirtó 

glufosinat-amonijum Basta-15, Finale-15 totális gyomirtó 

haloxifop-r-metil Gallant super EEGY, TEGY 

dikvat Reglone forte, Didikvat totális gyomirtó 

parakvat Gramoxone, Galop totális gyomirtó 

prohexadion-Ca Regalis Növekedésszabályo
zó (gátolja az 
egyéves haj-tások 
növeke-dését) 

 
 
 
 
AZ ŐSZIBARACK KÁROSÍTÓI ÉS A VÉDEKEZÉS LEHET ŐSÉGEI 

 
Őszibarack himlővírus 

(Plum Pox virus) 
 
A gyümölcsfák (őszibarack, kajszi, szilva) gazdaságilag legveszélyesebb 
vírusbetegsége. A fertőzött fa már nem gyógyítható. Legnagyobb károk a 
fiatal fák megfertőzésekor jelentkeznek. 
A betegség tünetei: a gyümölcs felületén besüppedő gyűrű alakú vagy 
szabálytalan, világos színű rajzolatok láthatók, húsa ízetlen. A fertőzött 
barackok korábban érnek, de piaci értékük vitatható. A levelek enyhén 
deformálódnak, rajtuk szabálytalan, vagy kör alakú foltok jelennek meg. A 
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levéltünetek csak az idősebb leveleken jelennek meg, nyárra legtöbbször 
eltűnnek. A károk mértéke (tünetek megjelenése) évente változó lehet, de 
mindig visszatér. 
A fertőzés forrása és terjedése: a vegetatív szaporítás során (alany, 
szemzőhajtás, szem) már a csemeték megfertőződhetnek. A további terjedése 
vektorok útján történik, elsősorban a levéltetvek közreműködésével. Közülük 
a legveszélyesebb a zöld őszibarack-levéltetű. A terjesztés mechanikus úton 
történik, a levéltetvek szívószervükkel viszik tovább a vírust. Előfordulhat 
pollenfertőzés is. 
 
A védekezés alapelvei közül legfontosabb a megelőzés. Mindenképpen vírus-
mentes szaporítóanyagot vásároljunk. Ha magunk oltunk, vagy szemzünk, 
győződjünk meg a származási hely mentességéről. A továbbiakban döntő a 
levéltetvek elleni védekezés, a természetes ellenségeik kímélése mellett. 
Célszerű a himlővírussal fertőzött fákat fiatalkorban kivágni. Közvetlenül a 
vírusokat pusztító növényvédőszerek nincsenek. 
 
 

Tafrínás levélfodrosodás 
(Tafrina deformans) 

 
Az őszibarack legsúlyosabb gombás betegsége. A korai lombhullást a fák 
újabb rügyek kihajtásával ugyan pótolják, de legyengülnek és fagy-
érzékennyé válnak. Így az erős fertőzés a következő évre is kihat. 
A betegség tünetei: A levelek megnagyobbodnak, hólyagosak, fodrosak, 
törékenyek lesznek. Sárgás vagy pirosas színűek, a felületükön a tömlők 
deres bevonat képeznek. Később elszáradnak, és lehullnak. Az friss hajtások 
megvastagodnak, a levélhez hasonló színűek. Súlyos járvány és kedvező 
időjárás esetén a gyümölcsök is fertőződhetnek, amit pirosas, kidudorodó, 
hólyagszerű foltok jeleznek. 
A betegség éves fejlődésmenete: a kórokozó a rügyek pikkelylevelei alatt, 
vesszőkben, fertőzött leveleken micélium, vagy az ezeken keletkezet spórák 
formájában telel. Mindig nagy tömegű fertőző anyagra számíthatunk, mert a 
gomba a nyár folyamán szaprofita módon felszaporodik. Ez akkor is 
megtörténik, ha tavasszal nem volt komoly fertőzés. Az erős téli fagyok 
jelentősen gyérítik, sajnos ilyenkor az őszibarack is fagykárokat szenved. 
Rügyfakadás után a hűvös, csapadékos időjárás kedvez a fertőzésnek. A 
spórák már a rügyekben megfertőzhetik a fejlődésnek indult levél-
kezdeményeket. Ez a folyamat átterjed a már kihajtott, 1-2 cm-es levelekre, 
majd a hajtásokra, és a termésre. A fertőzési folyamat végén tömegesen 
megjelennek a tömlők a beteg felületeken (deres bevonat), itt keletkeznek a 
spórák. Ezek szaprofita életmóddal fennmaradnak a következő tavaszig.  
Kimondottan hidegkedvelő gomba, már 6 ºC-on csírázik, ha a rügyek, vagy 
levelek nedvesek. A fő fertőzési időszaka rügypattanástól virágzásig tart (2-3 
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hét), hűvös tavaszokon ez elhúzódhat (5-6 hét). Súlyosabb károkat 
elsősorban az érzékeny fajtákon okoz, ilyenek például a nektarin típusú 
barackok. 
 
A védekezés alapelvei. Ősszel a lombhullás végén, tavasszal a piros bimbós 
állapotig lemosó permetezés réztartalmú szerekkel. A levelek teljes 
fejlettségéig újabb kezelések előrejelzés alapján. A fertőzött hajtások 
eltávolítása és megsemmisítése.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Cuproxat, Bakarni oksihlorid,-
50, Beveblau kreč, Dakoflo 720-EC, Delan 700-WG, Fitociram 75-S, 
Funguran-OH, Fungohem-SC, Elect-500 Kuprablau-WP, Kupragrin, Plavi 
kamen, Syllit 400-SC. 
 
 

Őszibarack lisztharmat  
(Sphaerotheca pannosa) 

 
Már a faiskolákban is jelen van. Termő ültetvényekben ritkább a járványos 
fellépése, gazdasági károkat az érzékeny fajtákon, kedvező időjárás esetén 
okozhat. 
A betegség tünetei: A levél fonákján fehér micélium bevonat látszik, a 
levelek hullámosodnak, kanalasodnak, az erős fertőzés korai lombhulláshoz 
vezet. 
A hajtásokon foltszerű, majd a hajtást körülölelő, fehéres micélium bevonat 
jelenik meg, növekedésük leáll, görbülnek és elszáradnak. A gyümölcsön 
szürkésfehér, majd világosbarna, elparásodó foltok keletkeznek, korai 
fertőzés esetén a termés felreped, deformálódik. 
A betegség éves fejlődésmenete: a fertőzött rügyekben és vesszőkön 
micélium alakjában telel át. A vegetációs időben konidiumokkal fertőz, főleg 
a fiatal levelek és a kis gyümölcsök (2-3 cm) fogékonyak. Meleg, párás 
időjárás kedvez a fertőzéshez, ez gyakran csak a nyár elejére következik be. 
Ilyenkor a megnőtt gyümölcsök már nem érzékenyek a lisztharmatra. 
A védekezés alapelvei. A betegség párás körülményeket igényel, ezért 
törekedjünk a szellős lombkorona kialakítására. Kerüljük az érzékeny fajták 
ültetését. A fakadáskor elvégzett poliszulfid kéntartalmú lemosó permete-
zések megelőzik a fertőzés kialakulását. A későbbiekben külön permetezést 
csak kedvező időjárás esetén igényel.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Karathane-EC, Webesan. 
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Az őszibarack moníliás betegsége 
(Monilia fructigena, M. laxa, M.fructicola) 

 
Az utóbbi években egyre nagyobb a jentőségük, gyakoribb lett a virágok és a 
hajtások megbetegedése. Ebben szerepet játszhat a harmadik monília faj 
megjelenése és gyors terjedése is. 
A betegség tünetei: mindhárom faj megtámadhatja a virágokat, a friss 
hajtásokat, a gallyakat és a gyümölcsöket. A virágok és a kis termések 
megbarnulnak, majd elszáradnak. A levelek és hajtások elfonnyadnak, 
később elszáradnak. Az érőfélben lévő gyümölcsök sebzések útján fertőződ-
nek meg, rajtuk barna foltok jelennek meg, gyakran az egész gyümölcs 
megrothad. A folton jellegzetes körkörös telepek láthatók, amelyek a gomba 
tömeges konidiumtartói. A fán maradó, vagy lehulló termések összezsugo-
rodnak (gyümölcsmúmia), a következő évben tovább fertőznek. 
A betegség éves fejlődésmenete: a gomba fertőzött részeken micélium 
formájában telel, majd konidiumokkal terjed tovább. Az új fertőzések 
legtöbbször valamilyen sérülés útján kerülnek a termésbe, pl. vágós eső, jég, 
szélverés, homokverés, rovar kártétel stb. A virágok megbetegedése hűvös 
(8-12 ºC), nedves időjárási tényezők esetén várható. A termések fertőzéséhez 
magasabb hőmérséklet (20-24 ºC) szükséges. 
 
A védekezés alapelvei: fontos a gyümölcsmúmiák eltávolítása, a szellős 
lomkorona biztosítása, és a sérülések elkerülése (jégháló, rovarkártétel 
megelőzése). 
Átlagos időjárás esetén a tafrínás levélfodrosodás elleni gombaölő szerek a 
monília ellen is védelmet biztosítanak, csak hűvös, esős tavaszon van 
szükség speciális készítmények használatára.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Dional 500-SC, Octave, 
Signum. 
 
 

Az őszibarack levéllikasztó betegsége 
(Stigmina carpophila) 

 
A korábban klaszterospóriumos foltosságként ismert betegség gyorsan terjed, 
korai levélhullást okozhat, de rontja a gyümölcs minőségét is. 
A betegség tünetei: a leveleken kerek, sárga közepű, vöröses szegélyű foltok 
jelennek meg, a folt közepe kiesik. A hajtáson, a rügyek körül ovális, bordó 
szegélyű foltok láthatók, gyakori a mézgaképződés, a rügypusztulás. 
Tavasszal a fertőzött hajtások nem hajtanak ki. A gyümölcsön apró, piros 
szegélyű foltok jelzik a fertőzést. Ha a foltok száma nagyobb, összeolvadnak, 
a termés héja felreped. 
A betegség éves fejlődésmenete: a telelés a vesszőkön micéliummal, a 
levelekben konidiummal történik. A gombát a tenyészidőszakban konidi-
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umok terjesztik tovább. A hűvös, csapadékos tavaszi és nyári időjárás kedvez 
a betegség fellépéséhez. 
 
A védekezés alapelvei: fontos a szellős lomkorona biztosítása, a gyümölcsös 
harmonikus tápanyagellátása, a fák növekedési erélyének javítása. Jó 
hatékonyságúak a tafrínás levélfodrosodásnál javasolt rezes lemosó permete-
zések.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Captan, Capi, Cuproxat, 
Bakarni oksihlorid,-50, Beveblau kreč, Delan 700-WG, Kaptan, Kuprablau-
WP, Kupragrin, Merpan 50-WP, Plavi kamen. 
 
 

Barackmoly 
(Anarsia lineatella) 

 
Őszibarackosokban a barackmoly és a keleti gyümölcsmoly együtt fordul 
elő. Gazdasági jelentőségük elsősorban a gyümölcskártétel miatt említésre 
méltó. A barackmoly létszáma legtöbbször kisebb, de a két faj eltérő 
biológiája miatt figyelmet érdemel. 
Kárkép: a fiatal hernyó tavasszal a fakadó rügyeket, majd a fiatal hajtásokat 
károsítja. Szembetűnő a hajtások fonnyadása, leszáradása. Az elpusztult 
hajtásokban hosszanti járatok láthatók, tövüknél mézgacsepp jelenik meg. 
Egy lárva akár 4-5 sarjat is elpusztít. Az apró, még csonthéj nélküli 
terméseket kiodvasítja. A tenyészidőszak későbbi szakaszában a második 
nemzedék hernyói a gyümölcs kocsány körüli részébe rágnak, gyakran 
mézgafolyás, majd gyümölcshullás jelentkezik. 
A kártevő biológiája: a barackmolynak évente 2 nemzedéke van, délebbre 
3-4 is előfordul. A fiatal (1 mm nagyságú) hernyók telelnek át. Fakadás után 
azonnal berágják magukat a hajtásokba. Elszáradás után a hernyó elhagyja a 
károsítás helyét, és további sarjhajtásokat támad meg. Kifejlődésük után a 
kéregrepedésekben bebábozódnak, a lepkék május végétől repülnek. A nyári 
nemzedék (nemzedékek) elsősorban a gyümölcsökben károsítanak és 
fejlődnek ki. Elszaporodásának a száraz meleg időjárás kedvez. A fürkész-
darazsak és a ragadozó rovarok gyakran jelentős mértékben segítik a 
munkánkat. A rajzásmegfigyelést feromon csapdákkal végezzük. 
 
A védekezés alapelve. Az olajos vagy poliszulfid kénes (mészkénlé jellegű) 
lemosó permetezések jelentősen gyérítik a lárvákat. A rovarölő szeres 
permetezéseknél lehetőleg a természetes ellenségeket kímélő készítményeket 
válasszunk. A hasznos madarak betelepedését elősegíthetjük madárodúk és 
téli etetők kihelyezésével. Terjedőben van a biológia készítmények haszná-
lata. Ilyen a feromonos légtértelítés (japán technológia).  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Bevetox 40-E, Dimetogal, 
Fenitrotion 50-EC, Futotion EC-50, Grom, Perfektion. 
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Keleti gyümölcsmoly 
(Grapholitha molesta) 

 
Jelentősége, a védekezés alapelvei, és a javasolt növényvédőszeres techno-
lógia megegyezik a barackmolynál leírtakkal. 
Eltérés a biológiájánál van: a keleti gyümölcsmoly kifejlett lárvaalakban (5. 
lárvastádium), szövedékben telel, koratavasszal bábozódik. A lepkék április 
végén, május elején jelennek meg, ezért a hajtás kártétele későbbre tolódik. 
Gyakran csak a 10-15 cm-es hajtások fonnyadnak, így a két faj kártétele 
kárképben és időben is jól elkülönül. A nyári nemzedékek a zöld, vagy 
érőfélben lévő gyümölcsöket károsítják.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Bevetox 40-E, Chromogar-40, 
Fenitrotion 50-EC, Fastac 10-EC, Fastac 10-SC, Futotion 50-EC, Grom, 
Gusathion WP-25, Lannate-90, Perfektion, Zolone liquide, Webetin. 
 
 

Levéltetvek: zöld őszibarack-levéltetű 
(Myzus persicae) 

 
Bár az őszibarack ültetvényekben több faj előfordul (fekete, hamvas 
őszibarack-levéltetű), vírusvektor szerepe miatt a zöld őszibarack-levéltetű 
okoz legnagyobb gazdasági kárt. 
Kárkép: tavasszal, az első nemzedék a levelek szívogatásával okoz enyhe 
deformációt, zöldessárga elszíneződést, mézharmat-képződést. Erős fertőzés 
esetén a hajtásnövekedés gyenge, le is állhat. A vírusok terjesztése miatt a 
faiskolától az idős ültetvényig állandó veszélyt jelent. 
A kártevő biológiája: a kártevő pete formájában kizárólag az őszibarackon 
telel. Az ősanyák kora tavasszal kikelnek, előbb szárnyatlan, májustól 
szárnyas generációk jelennek meg. A szárnyasok köztes gazdanövényekre 
repülnek, több mint 400 gazdanövénye van. A csonthéjas fákon a himlővírust 
terjesztik, lágyszárú növényeken a szántóföldi és zöldség kultúrák vírusainak 
legveszélyesebb vektorai. Nyáron több szárnyatlan és szárnyas nemzedéket 
hoznak létre. Ősszel visszatelepednek az őszibarack fákra, és telelő petéket 
raknak. Szaporodási képességük óriási, szerencsére az időjárás és a 
természetes ellenségek gyakran lecsökkentik egyedszámukat. Felszaporodá-
sukhoz a mérsékelten meleg párás időszakok kedveznek, a nagy meleg, vagy 
a vágós esők hatékonyan pusztítják. 
Számos ellenségük van: katicabogarak, fátyolkák, ragadozó poloskák, zengő-
legyek, fürkészdarazsak. Ezek megkímélése sokat segít a védekezésben. 
Fakadáskor a katicabogarak megjelenése figyelmeztet a levéltetvek 
jelenlétére, ilyenkor érdemes a hajtáskezdeményeket, bimbókat átvizsgálni. 
 
A védekezés alapelvei. Az olajos vagy poliszulfid kénes (mészkénlé jellegű) 
lemosó permetezések jelentősen gyérítik a petéket. A rovarölő szeres 
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permetezéseknél lehetőleg az ellenségeket kímélő készítményeket 
válasszunk.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Bevetox 40-E, Cotnion 25-
WP, Decis 2,5-EC, Dimetogal, Diazinon, Etiol tečni, Fastac 10-EC, Fastac 
10-SC, Kozma, Lannate 25-WP, Lannate-90, Mavrik-EW, Perfektion, 
Piricid, Pyrinex 48-EC.  
 
 

Az őszibarack-ültetvények gyomnövényei 
 
Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Amaranthus retroflexus, 
Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium album, Datura stramonium, Daucus 
carota, Erigeron canadensis, Hibiscus trionum, Iva xanthifolia, Lamium 
amplexicaule, Matricaria chamomilla, Polygonum aviculare, Polygonum 
convolvulus, Portulaca oleracea, Reseda lutea, Solanum nigrum, Stellaria 
media, Xanthium strumarium (30. táblázat). 
 

 
30. táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei őszibarackültetvényben 

 

Gyomirtó szer 
alapanyag 

Készítmény Hatásspektrum 

oxsifluorfen Goal EEGY, ESZGY 

fluazifop-p-butil Fusilade Super, Fusilade forte, Sunce EEGY, TEGY 

dihlobenil Casoron-G EEGY, TEGY 

flurohloridon Racer 25-EC, Ares, Bevecer, Dakota 25-
EC, Resent 25-EC, Sprinter 25-EC 

EEGY, ESZGY 

fluroxipir-meptil- 
heptil 

Starane-250, Bonaca EC, Tomigan 250-EC, 
Fox 200-EC 

ESZGY, TSZGY 

napropamid Devrinol 45-F, Razza EEGY, ESZGY 

glifosat Roundap, Glifosat Zorka, Glitotal, 
Agroglifosat, Pirokor, Glifosat SL-480, 
Agrototal, Boom efekt, Cidoherb, Clinic 
480-SL, Cosmic-36, Dominator, Sirkosan, 
Glifosol-48, Glifosat-BN, Agroglifosat eco, 
Titan, Glifeksol SL-360, Uragan System-4, 
Touch-Down 4-LC 

totális gyomirtó 

glufosinat-amonijum Basta-15, Finale-15 totális gyomirtó 

dikvat Reglone forte, Didikvat totális gyomirtó 

parakvat Gramoxone, Galop totális gyomirtó 

 



 203

Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Achillea millefolium, 
Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Rumex crispus, 
Taraxacum officinale, Tussilago farfara. 
 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis, Poa annua. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
 
 

A SÁRGABARACK KÁROSÍTÓI ÉS A VÉDEKEZÉS 
LEHET ŐSÉGEI 

 
Sárgabarack himlővírus 

(Plum Pox virus) 
 
A gyümölcsfák (őszibarack, kajszi, szilva) gazdaságilag legveszélyesebb 
vírusbetegsége. A fertőzött fa már nem gyógyítható. Legnagyobb károk a 
fiatal fák megfertőzésekor keletkeznek. 
A betegség megegyezik az őszibaracknál ismertetekkel. A tünetekben van 
annyi különbség, hogy a beteg sárgabarack sima csonthéján sárga, gyűrű 
alakú foltok láthatók.   
 
 

Sárgabarack gutaütés betegsége 
(Pseudomonas syringae, Leucostoma cincta, élettani okok) 

 
A két betegség együttes fertőzése mind az őszibarackon, mind a sárga-
barackon rákos sebeket ágelhalásokat, korai pusztulást okoz. Gazdasági 
jelentősége nagy, leggyakoribb kiváltó oka a csonthéjas ültetvények 
kiritkulásának. 
A betegség tünetei: a sárgabarack esetében koratavasszal, vagy nyárelején a 
betegség gyors lefutást tapasztalhatjuk: a levelek hirtelen leszáradnak, a 
teljes fa kipusztul. Ezt nevezzük gutaütésnek. A folyamat gyakran rákos 
sebek nélkül következik be, ezért sokáig vitatták a két korokozó szerepét. 
Laborvizsgálatok bizonyítják, hogy a baktérium, vagy a gomba, illetve 
mindkettő kimutatható az elpusztult fából. A fertőzés lassabb lefolyása 
esetén a tünetek is mutatják a kórokozók jelenlétét: az ágakon vagy a törzsön 
gyűrű alakban a háncs és kambium elbarnul, mézgásodik, fölötte az ág elhal, 
alatta gyakran egészséges hajtás tör ki.  
A betegség évi fejlődésmenete: a telelés a beteg részeken történik, ezt a kora 
tavaszra kialakuló baktérium cseppek, és gomba spórák is jelzik. A két 
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kórokozó hidegkedvelő, a megbetegedés főleg ősszel és a tél végén történik, 
a vegetációs időszakban szaprofita módon szaporodnak. A korokozók 
behatolása legtöbbször sebzéseken keresztül történik. Lombhulláskor a 
hajtásokon visszamaradó apró sebek (levélripacsok) nyitnak utat a 
fertőzésnek, ugyanilyen szerepük van a metszéskor keletkezett sebeknek is. 
A súlyos fertőzések kialakulásának kedvez a kritikus időszakok hideg, 
csapadékos időjárása.  
A kajszi gutaütés okait keresve, megállapítható, hogy szerepe van a fák 
kondíciójának. A rossz termőhelyre (nedves, hideg talajok, fagyzugok, az 
alsó talajrétegek magas sótartalma, szikpad, stb.) telepített ültetvény 
legyengül, fogékonnyá válik. A fertőzésre hajlamosító tényező a téli alacsony 
hőmérséklet (-20 ºC alatt) és a tél végi, kora tavaszi elfagyás. 
A védekezés alapelvei. A megelőzésre kell fektetni a hangsúlyt. A jó 
termőhely mellett fontos az alany megválasztása (a szilva alanyok kevésbé 
érzékenyek). Különösen az őszibarack esetében, de a sárgabaracknál is döntő 
jelentőségű a metszés időpontja. Őszibaracknál az erősebb nyári zöldmetszés 
és a mérsékelt tavaszi fásmetszés mérsékli a fertőzés veszélyét. Sárga-
baracknál is kerüljük a hidegben (10 ºC alatt) történő metszést. A 2 cm-nél 
nagyobb átmérőjű metszési felületeket egyedileg sebkezeljük. Az elhalt ágak, 
fák eltávolítása csökkenti a fertőzések forrását. 
Ősszel a lombhullás végén, tavasszal a piros bimbós állapotig lemosó 
permetezést végezzünk réztartalmú szerekkel. 
 
 

Gnomóniás levélfoltosság 
(Gnomonia erythrostoma) 

 
A legfontosabb levélbetegség, kedvező évjáratokban korai levélhullást okoz, 
ami kihat a termésre, a hajtások beérésére. A legyengült fák könnyebben 
fagykárt szenvednek, gutaütést kaphatnak. 
A betegség tünetei: a levélen félkör, vagy kör alakú, először világoszöld, 
majd kiszürkülő foltok láthatók. Erős fertőzés estén a levelek bebarnulnak, 
sodródnak, lehullnak. 
A betegség évi fejlődésmenete: a betegség a fertőzött leveleken telel át. 
Tavasszal ezeken alakulnak ki a fertőzést elindító aszkospórák. A virágzást 
követő 2-3 hét alatt érnek be, fertőző képességüket 3-5 hétig őrzik meg. Az 
aszkospórák a betegség terjedésének egyedüli forrásai, a későbbiekben már 
nem alakul ki új fertőzés. A beteg levelek sorsa az időjáráson múlik. Esős 
meleg nyár elején (május vége, június) korai lombhullás várható, ellenkező 
esetben a betegség stagnál, csak a vegetáció vége fele erősödik fel. 
Hőmérsékleti igénye mérsékelt (22-25 ºC optimális), de a gyors felfutásához 
a levelek folyamatos vízborítása szükséges. Ennek műszeres, vagy vizuális 
megfigyelése lehet az előrejelzés alapja. 
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A védekezés alapelvei. A megfelelő termőhely és alany kiválasztása, a fák jó 
kondíciójának fenntartása itt is alapvető. A fertőzések egyetlen forrása a 
levél, ezért összegyűjtésük, vagy aláforgatásuk megelőzi a járványos 
fellépést. A vegyszeres védekezést a virágzás utáni 2-3 hetes periódusra kell 
koncentrálni. 
 
 

A sárgabarack moníliás betegsége  
(Monilia fructigena, M. laxa, M.fructicola) 

 
Az utóbbi években egyre nagyobb a jentőségük, gyakoribb lett a virágok és a 
hajtások megbetegedése. Ebben szerepet játszhat a harmadik monília faj 
megjelenése és gyors terjedése is. 
Az őszibaracknál ismertetett anyag vonatkozik a sárgabarackra is.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Dional 500-SC, Octave. 
 
 

Barackmoly 
(Anarsia lineatella) 

 
Sárgabarackosokban is a barackmoly és a keleti gyümölcsmoly együtt fordul 
elő. Gazdasági jelentőségük elsősorban a gyümölcskártétel miatt említésre 
méltó. A barackmoly létszáma sárgabarackban legtöbbször nagyobb, de a két 
faj eltérő biológiája miatt mindkettő figyelmet érdemel.  
A tananyag megegyezik az őszibarackéval.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Bevetox 40-E, Dimetogal, 
Fenitrotion 50-EC, Futotion EC-50, Perfektion. 
 
 

Levéltetvek: zöld őszibarack-levéltetű  
(Myzus persicae) 

 
Bár az sárgabarack ültetvényekben ritkább a levéltetvek tömeges 
előfordulása, a himlővírus terjesztése miatt a zöld őszibarack-levéltetű okoz 
legnagyobb gazdasági kárt, és érdemel nagyobb figyelmet. 
A kárképe, biológiája és a védekezés megtalálható az őszibaracknál.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Bevetox 40-E, Cotnion 25-
WP, Decis 2,5-EC, Dimetogal, Diazinon, Etiol tečni, Fastac 10-EC, Fastac 
10-SC, Kozma, Lannate 25-WP, Lannate-90, Perfektion, Piricid, Pyrinex 48-
EC. 
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A kajsziültetvények gyomnövényei 
 

Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Amaranthus retroflexus, 
Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium album, Datura stramonium, Daucus 
carota, Erigeron canadensis, Hibiscus trionum, Iva xanthifolia, Lamium 
amplexicaule, Matricaria chamomilla, Polygonum aviculare, Polygonum 
convolvulus, Portulaca oleracea, Reseda lutea, Solanum nigrum, Stellaria 
media, Xanthium strumarium (31. táblázat). 
 

Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Achillea millefolium, 
Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Rumex crispus, 
Taraxacum officinale, Tussilago farfara. 
 

31. Táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei kajsziültetvényben 
 

Gyomirtó szer 
alapanyag 

Készítmény Hatásspektrum 

oxifluorfen Goal EEGY, ESZGY 

fluazifop-p-butil Fusilade Super, Fusilade forte, Sunce EEGY, TEGY 

dihlobenil Casoron-G EEGY, TEGY 

flurohloridon Racer 25-EC, Ares, Bevecer, Dakota 25-
EC, Resent 25-EC, Sprinter 25-EC 

EEGY, ESZGY 

fluroxipir-meptil- 
heptil 

Starane-250, Bonaca EC, Tomigan 250-EC, 
Fox 200-EC 

ESZGY, TSZGY 

napropamid Devrinol 45-F, Razza EEGY, ESZGY 

glifosat Roundap, Glifosat Zorka, Glitotal, 
Agroglifosat, Pirokor, Glifosat SL-480, 
Agrototal, Boom efekt, Cidoherb, Clinic 
480-SL, Cosmic-36, Dominator, Sirkosan, 
Glifosol-48, Glifosat-BN, Agroglifosat eco, 
Titan, Glifeksol SL-360, Uragan System-4, 
Touch-Down 4-LC 

totális gyomirtó 

glufosinat-amonijum Basta-15, Finale-15 totális gyomirtó 

dikvat Reglone forte, Didikvat totális gyomirtó 

parakvat Gramoxone, Galop totális gyomirtó 

 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis, Poa annua. 
 

Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
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A SZILVA KÁROSÍTÓI ÉS A VÉDEKEZÉS LEHET ŐSÉGEI 
 

A szilva himlővírus  
(Plum Pox virus) 

 
A gyümölcsfák (őszibarack, kajszi, szilva) gazdaságilag legveszélyesebb 
vírusbetegsége. A fertőzött fa már nem gyógyítható. Legnagyobb károk a 
fiatal fák megfertőzésekor keletkeznek. 
A betegség megegyezik az őszibaracknál ismertetekkel. A tünetekben van 
annyi különbség, hogy a beteg szilva húsa elbarnul, gumiszerű, fogyasztásra 
alkalmatlan. A csonthéjon sárga, gyűrű alakú foltok csak a ringlón láthatók.   
 
 

A szilva vörös levélfoltossága 
(Polystigma rubrum) 

 
Általánosan elterjedt levélbetegség, a fajtaérzékenységtől függően korai 
lombhullást okozhat, emiatt a termés minősége romlik. 
A betegség tünetei: először világoszöld, később narancsvörös, 0,5-1 cm 
átmérőjű kerek foltok jelennek meg, szélük világosabb. A foltok a levél 
fonákja felé besüppednek, ott apró fekete pontok láthatók. Az erősen 
fertőzött levelek torzulnak, idő előtt lehullnak. 
A betegség évi fejlődésmenete: a telelés a beteg leveleken történik. Tavasszal 
beérnek az aszkospórák, ezek a virágzás idején, csapadékos periódusban 
kerülnek a szabadba és légáramlatokkal jutnak el a fiatal levelekre. A 
légzőnyílásokon keresztül fertőznek. A fertőzés időszaka néhány hétig tart, a 
vegetációs időszak alatt már nem terjed tovább. Terjedésének elsősorban a 
meleg, csapadékos időjárás kedvez. Az aszkospóra szóródás időszakában a 
nedves levélfelület teszi lehetővé a spórák csírázását, ez lehet az előrejelzés 
alapja. 
 
A védekezés alapelvei. A legfontosabb megelőzés a fertőzött lomb össze-
gyűjtése, aláforgatása, vagy növényvédőszeres fertőtlenítése. 
Tavasszal a piros bimbós állapotig lemosó permetezést végezzünk réz-
tartalmú szerekkel. Gombaölő szeres permetezés csak a tavaszi időszakban 
szükséges.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Bevesan 45-M, Capi, Dithane 
M-45, Folpan 50-WP, Mankogal-80. 
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A szilva levéllikasztó betegsége 
( Stigmina carpophila) 

 
A tünetek, a fejlődésmenete és a védekezés megegyezik az őszibaracknál 
ismertetekkel. 
 
 

A szilva moníliás betegsége 
(Monilia fructigena, M. laxa, M. fructicola) 

 
Az utóbbi években egyre nagyobb a jentőségük, gyakoribb lett a virágok és a 
hajtások megbetegedése. Ebben szerepet játszhat a harmadik monília faj 
megjelenése és gyors terjedése is. A tünetek, a fejlődésmenete és a védekezés 
megegyezik az őszibaracknál ismertetekkel.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Akord, Dional 500-SC, 
Folicur 250-EW, Octave. 
 
 

Szilvarozsda 
(Transchelia pruni-spinosae) 

 
Főleg csapadékos tavaszt követően (pl. 2010), a nyár második felére 
alakulhatnak ki járványos megbetegedések. A fertőzés következtében 
csökken a fák életereje és termőképessége, a lombozat idő előtt lehullik, a 
termés minősége romlik. A szilva mellett a sárgabarackon is előfordul. 
A betegség tünetei: a fertőzött leveleken eleinte apró sárgászöld, később 
bebarnuló apró foltokat látunk. A foltok beszáradnak, a levél korán lehull. A 
levelek fonákján világosbarna, porzó gombatelepek fejlődnek. 
A betegség évi fejlődésmenete: köztes gazdanövénye a szellőrózsa. Telelése a 
köztes gazdanövény rügyeiben, vagy a szilvalevélen történik. Tavasszal a 
levelekre jutó spórák hozzák létre a fertőzést. Járványos fellépésének a 
meleg, párás idő kedvez. 
 
A védekezés alapelvei. Megelőző védekezés a fertőzött lomb összegyűjtése, 
aláforgatása, vagy növényvédőszeres fertőtlenítése és a köztesgazda kiirtása. 
A korai fertőzések megakadályozhatók a sziromhullástól június végéig tartó 
permetezéssel.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szer a Folpan 50-WP. 
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Szilvamoly 
(Grapholita funebrana) 

 
Szilvásokban a szilvamoly és a keleti gyümölcsmoly együtt fordul elő. 
Gazdasági jelentőségük a gyümölcskártétel miatt említésre méltó. A szilva-
moly létszáma legtöbbször nagyobb, de a két faj eltérő biológiája miatt 
mindkettő figyelmet érdemel.  
Kárkép: a fertőzött gyümölcs gyakran féloldalasan fejlődik, a lárva berágá-
sának helyén, a gyümölcsön általában mézgacsepp jelenik meg. Az első 
nemzedék hernyói a termés lehullását eredményezik. A második nemzedék 
hernyói barnás, szemcsés ürülékükkel beszennyezik, fogyasztásra alkalmat-
lanná teszik a gyümölcs belsejét. A kártételt monília fertőzés követi, a 
gyümölcs elrothad. 
A kártevő biológiája: évente 2 nemzedéke van, délebbre 3-4 is előfordul. 
Kifejlett lárvaalakban, szövedékben telel a fák tövénél vagy a talajban. 
Koratavasszal bábozódik, a lepkék májusban jelennek meg. Az első 
nemzedék rajzása gyakran egy hónapig is elhúzódik. A lárvák a károsításuk 
nyomán lehullt gyümölcsökből a talajba másznak és ott bábozódnak be. A 
második nemzedék lepkéi júliustól jelennek meg. A vegyszeres védekezések 
időzítését segítik a feromon-csapdák. A közeli rokonság miatt a szilvamoly 
csapdák a keleti gyümölcsmolyt is fogják, a védekezés szempontjából 
lényegtelen a szétválasztásuk. 
 

A védekezés alapelvei. A telelőre vonuló hernyók jól gyéríthetők hernyófogó 
övek kihelyezésével. A rovarölő szeres permetezéseknél lehetőleg a termé-
szetes ellenségeket kímélő készítményeket válasszunk. A hasznos madarak 
betelepedését elősegíthetjük madárodúk és téli etetők kihelyezésével. 
Terjedőben van a biológia készítmények használata. Ilyen a feromonos 
légtértelítés (japán technológia).  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Diazinon, Fenitrotion 50-EC, 
Futotion EC-50, Grom, Gusathion WP-25. 
 
 

 
Poloskaszagú szilvadarazsak 
(Hoplocampa minuta, H. flava) 

 

Egyes évjáratokban súlyos károkat okozhatnak, akár megfelezik a termést. 
Kárkép: a kikelt lárva a terméskezdemény vagy fiatal gyümölcs alsó csúcsi 
részébe hatol be, és teljesen kirágja a gyümölcs belsejét. Az így keletkezett 
üreget fekete, poloskaszagú, szemcsés ürülék tölti ki. A szilvadarazsak csak 
az apró, fejletlen gyümölcsre veszélyesek, az álhernyók akár 3-4 kis termést 
is elpusztíthatnak. 
A kártevő biológiája: kifejlett lárvaalakban sűrű szövedékben telel a talajban. 
Kora tavasszal bábozódnak, a darazsak áprilisban jelennek meg, a szilva 



 210 

virágzása előtt. A nőstények 14 ºC felett petéiket egyesével rakják a virágba. 
A kelés után azonnal a terméskezdeményekbe rágják be magukat a lárvák, 
miután a belsejüket kirágták, másik kis gyümölcsbe költöznek át. A 
kifejlődött lárvák a gyümölccsel együtt a talajra hullnak, majd azt elhagyva a 
talajba bújnak. Tömeges elszaporodásuknak a száraz, meleg időjárás kedvez. 
Ragacsos fehér fogólapokkal nyomon követhető a rajzásuk. Kisebb kártevő 
létszám esetén a lapok a darazsak gyérítésére is jók. Az álhernyókat gyakran 
fürkészdarazsak parazitálják. 
 

A védekezés alapelvei. Kerüljük a késői vagy elhúzódó virágzású fajták 
ültetését. A rovarölő szeres permetezéseknél lehetőleg a természetes ellen-
ségeket kímélő készítményeket válasszunk.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Bevetox 40-E, Cotnion 25-
WP, Decis 2,5-EC, Dimetogal, Diazinon, Dimetoat-EC, Fenitrotion 50-EC, 
Futotion EC-50, Futocis EC-25, Etiol tečni, Perfekthion. 
 
 

Hamvas szilva-levéltetű 
(Hyalopterus pruni) 

 

A levéltetvek tönkre teszik a leveleket és a fiatal hajtásokat, ezért a termések 
rosszul fejlődnek, erős fertőzésnél korán lehullnak. 
Kárkép: a megtámadott levelek fonákján és a fiatal hajtásokon nagy 
tömegben láthatók a tetvek telepei, melyeket lisztes bevonat takar. A 
fertőzött részek satnyák lesznek, de nem sodródnak. Később leszáradnak és 
lehullnak. 
A kártevő biológiája: a levéltetvek ősszel rakják petéiket a fiatal rügyek 
alapjához. Áprilisban kelnek ki az első levéltetvek, gyors szaporodásuk miatt 
hamar kialakulnak a levéltetű kolóniák. Nyáron több szárnyatlan és szárnyas 
nemzedéket hoz létre. A szárnyas alakok elvándorolhatnak a nádra vagy a 
kékperjére, de többségük a szilván marad. Ősszel ezek is visszatelepednek a 
szilvafákra, és az ottmaradtakkal együtt telelő petéket raknak. Felszaporo-
dásukhoz a mérsékelten meleg párás időszakok kedveznek. A nagy meleg, 
vagy a vágós esők hatékonyan pusztítják. 
Számos ellenségük van: katicabogarak, fátyolkák, ragadozó poloskák, zengő-
legyek, fürkészdarazsak. Ezek megkímélése sokat segít a védekezésben. 
 
A védekezés alapelvei. Az olajos vagy poliszulfid kénes (mészkénlé jellegű) 
lemosó permetezések jelentősen gyérítik a petéket. A rovarölő szeres perme-
tezéseknél lehetőleg az ellenségeket kímélő készítményeket válasszunk.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Bevetox 40-E, Belol, Belo 
ulje, Decis 2,5-EC, Dimetogal, Diazinon, Dimetoat-EC, Futocis EC-25, Etiol 
tečni, Galmin, Kozma, Lananate 25-WP, Lannate-90, Perfekthion, Piricid, 
Pyrinex 48-EC. 
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A szilvaültetvények gyomnövényei 
 
Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Amaranthus retroflexus, 
Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium album, Datura stramonium, Daucus 
carota, Erigeron canadensis, Hibiscus trionum, Iva xanthifolia, Lamium 
amplexicaule, Matricaria chamomilla, Polygonum aviculare, Polygonum 
convolvulus, Portulaca oleracea, Reseda lutea, Solanum nigrum, Stellaria 
media, Xanthium strumarium (32. táblázat). 
 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Achillea millefolium, 
Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Rumex crispus, 
Taraxacum officinale, Tussilago farfara. 
 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis, Poa annua. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 

 
32. Táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei szilvaültetvényekben 
Gyomirtó szer 

alapanyag 
Készítmény Hatásspektrum 

oxifluorfen Goal EEGY, ESZGY 

fluazifop-p-butil Fusilade Super, Fusilade forte, Sunce EEGY, TEGY 

dihlobenil Casoron-G EEGY, TEGY 

flurohloridon Racer 25-EC, Ares, Bevecer, Dakota 25-
EC, Resent 25-EC, Sprinter 25-EC 

EEGY, ESZGY 

fluroxipir-meptil- 
heptil 

Starane-250, Bonaca EC, Tomigan 250-EC, 
Fox 200-EC 

ESZGY, TSZGY 

napropamid Devrinol 45-F, Razza EEGY, ESZGY 

glifosat Roundap, Glifosat Zorka, Glitotal, 
Agroglifosat, Pirokor, Glifosat SL-480, 
Agrototal, Boom efekt, Cidoherb, Clinic 
480-SL, Cosmic-36, Dominator, Sirkosan, 
Glifosol-48, Glifosat-BN, Agroglifosat eco, 
Titan, Glifeksol SL-360, Uragan System-4, 
Touch-Down 4-LC 

totális gyomirtó 

glufosinat-amonijum Basta-15, Finale-15 totális gyomirtó 

dikvat Reglone forte, Didikvat totális gyomirtó 

parakvat Gramoxone, Galop totális gyomirtó 
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A CSERESZNYE ÉS A MEGGY KÁROSÍTÓI ÉS A VÉDEKEZÉS 
LEHET ŐSÉGEI 

 
A csonthéjasok moníliás betegsége 

(Monilia fructigena, M. laxa, M.fructicola) 
 
A betegség gazdasági jelentősége az összes csonthéjas közül a meggynél 
legnagyobb. Ennél a gyümölcsfajnál a leggyakoribb a virágok, rajtuk 
keresztül a fiatal hajtások és fás részek fertőzése. 
A tünetek, a fejlődésmenet és a védekezés megegyezik az őszibaracknál 
ismertetekkel. A védekezés alapelveit célszerű azzal kiegészíteni, hogy a 
meggy ág monília ellen a virágzás folyamán akár 3 permetezés is indokolt 
lehet, mert a fertőzéshez harmat is elegendő.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek a meggy moniliás betegsége 
ellen: Akord, Bravo 720-SC, Chorus 75-WG, Dional 500-SC, Folicur 250-
EW, Galofungin, Galofungin T, Galofungin 500-SC, Kubik, Kubik plus, 
Lentos 400, Mirage 45-EC, Ronilan-DF, Signum, Sumilex 50-SC, Topsin 
70-WGR. A cseresznye védelmére az Octave gombaölő van regisztrálva. 
 
 

Blumeriellás levélfoltosság 
(Blumeriella jaapii) 

 
A betegség jelentőségét a korai levélhullás teszi kiemeltté. Faiskolákban az 
ágak fejlődése és beérése van veszélyben, ültetvényekben a gyümölcs 
mennyisége és minősége, a fák növekedése, és a fagytűrő képesség szenved 
kárt. 
A betegség tünetei: leggyakrabban leveleken jelentkeznek. A levél színén 
1-3 mm átmérőjű, kerek vagy szögletes, borvörös színű foltok jelennek meg, 
a levél fonákján a foltok kissé kiemelkedők, eleinte barnák, később rajtuk 
fehéres bevonat (konídium tömeg) látható. Erős fertőzés esetén a foltok 
összefolynak, a levéllemez sárgul, majd a levél lehullik. A fertőzés az alsó 
leveleken kezdődik és halad felfelé. Kedvező időjárás esetén a levelek még a 
szüret előtt lehullnak, gyakoribb a betegség nyár végi felerősödése. 
A betegség évi fejlődésmenete. A kórokozó a fertőzött leveleken telel át, ahol 
tavasszal kialakulnak a termőtestek és beérnek az aszkospórák. Ezek indítják 
az első fertőzéseket, ugyanakkor a konidiumok is áttelelhetnek, így kétféle 
forrásból is indul a gomba. Az folyamat általában a korai cseresznyék 
virágzásakor kezdődik, és 3-4 hétig is eltarthat. A későbbi időszakban a 
konidiumok terjesztik tovább a betegséget. A fertőzéshez a leveleken 
vízborítás szükséges, ezért a gomba főleg esős tavaszokon okoz járványt (pl. 
2010). Az aszkospórák csírázásához 15-20 ºC hőmérséklet szükséges, míg a 
konidiumok hőigénye 20-25 ºC. 
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A védekezés alapelvei. Megelőző védekezés minden olyan termesztési lépés, 
amely csökkenti a betegség fertőzésének kockázatát. Ide tartozik a termő-
hely, a fajta, a tápanyagellátás helyes megválasztása, a szellős, gyorsan 
felszáradó lombkorona biztosítása, fertőzött levelek összegyűjtése, aláforga-
tása, vagy növényvédőszeres fertőtlenítése. A korai fertőzések megakadá-
lyozhatók a sziromhullástól június végéig tartó permetezéssel. 
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Bevesan 45-M, Bevedodin, 
Chromodin S-65, Dithane M-45, Lentos 400, Mankogal. 
 
 

Cseresznyelégy 
(Rhagoletis cerasi, R. cingulata) 

 
A cseresznye és a meggy legfontosabb kártevői. A két faj együtt fordul elő, a 
közönséges cseresznyelégy létszáma legtöbbször nagyobb. Az amerikai 
keleti cseresznyelégy az új kontinensen őshonos, Európában először 1983-
ban találták meg, a 2000-es évek közepétől már térségünkben is általánosan 
előfordul. Későbbi és elhúzódó rajzása miatt a kártétel az utóbbi években 
nőtt.  
Kárkép: a cseresznyelégy lárvája (nyűve) a gyümölcsben károsít, táplálkozá-
sa nyomán a mag körüli részek elpépesednek és elbarnulnak. A gyümölcs 
puha tapintásúvá válik, a károsított termésen a moníliás betegség gyümölcs-
rothadást okoz. A behatolás helyén a gyümölcs bőrszövete kissé besüpped, a 
lárva távozási helyén jól látható kerek lyuk keletkezik. 
A kártevő biológiája: báb alakban telelnek a fák alatti talajban, ahol 
9 hónapig tartózkodnak. A legyek kifejlődéséhez 10 ºC körüli hőmérséklet 
szükséges, így a rajzás május-júniusban történik. A repülést követő 8-10. nap 
körül kezdődik a peterakás. A nőstény legyek a petéket egyesével rakják az 
éppen sárguló, puhuló gyümölcsökre. A nyüvek mintegy 3 hétig tartózkod-
nak a termésben, ezt követően kimásznak, és a földre hullva bábozódnak. Az 
őshonos cseresznyelégy inkább a korai fajtákat károsítja. Az amerikai keleti 
cseresznyelégy rajzása néhány nappal később kezdődik, nagyon elhúzódó, 
akár augusztus közepéig is eltarthat, megnehezítve a védekezést. Feltétlen 
indokolt tehát a rajzás megfigyelése, amit palást formájú, sárga ragacsos 
rovarcsapdákkal végezhetünk. Lehetőség van a csapdák feromonos 
kiegészítésére is. A természetes ellenségek szerepe nem jelentős. 
 
A védekezés alapelvei. Az időben elvégzett szürettel a lárvák egy része 
eltávolítható. Az ültetvények talajának gyakori művelése szintén gyéríti 
létszámukat. A permetezéseket a rajzásnak, és a szüret időpontjának 
megfelelően időzítsük.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Decis 2,5-EC, Futocis EC-2,5, 
Mospilan 20-SP, Perfektion, Bevetox 40-E, Dimetogal. 
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Fekete cseresznye-levéltetű 
(Mytus cerasi) 

 
Egyes évjáratokban súlyos károkat okozhatnak, a faiskolákban és az 
ültetvényekben egyaránt. A cseresznyét és a meggyet egyaránt megtámad-
hatják. 
Kárkép: telepei főképpen a hajtásvégek leveleinek fonákján élnek és azok 
torzulását, csavarodását okozzák. A károsított hajtások gyakran leszáradnak. 
A fertőzött levelek alatti részeket a levéltetvek ürüléke (mézharmat) és az 
azon megtelepedő korompenész lepi el. 
A kártevő biológiája: a levéltetvek ősszel rakják a petéiket a fiatal hajtások 
kérgére. Március-áprilisban kelnek ki az első levéltetvek, gyors szaporodásuk 
miatt hamar kialakulnak a levéltetű kolóniák. Nyáron több szárnyatlan és 
szárnyas nemzedéket hoz létre. A szárnyas alakok elvándorolhatnak a galaj 
vagy veronika gyomfajokra. Ősszel ezek is visszatelepednek a fákra, és az ott 
maradtakkal együtt telelő petéket raknak. Felszaporodásukhoz a mérsékelten 
meleg párás időszakok kedveznek (tavasszal 18-22 ºC, 75-80 % relatív 
páratartalom), a nagy meleg, vagy a vágós esők hatékonyan pusztítják. 
Számos ellenségük van: katicabogarak, fátyolkák, ragadozó poloskák, zengő-
legyek, fürkészdarazsak. Ezek megkímélése sokat segít a védekezésben. 
 
A védekezés alapelvei. Fontos a köztes gyomnövények irtása. Az olajos vagy 
poliszulfid kénes (mészkénlé jellegű) lemosó permetezések jelentősen 
gyérítik a petéket. A rovarölő szeres kezeléseknél lehetőleg az ellenségeket 
kímélő készítményeket válasszunk.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Bevetox 40-E, Cotnion 25-
WP, Decis 2,5-EC, Dimetogal, Diazinon, Kozma, Lannate 25-WP, Lannate-
90, Perfektion, Piricid, Pyrinex 48-EC. 
 
 

A cseresznye és meggy ültetvények gyomnövényei 
 

Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Amaranthus retroflexus, 
Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium album, Datura stramonium, Daucus 
carota, Erigeron canadensis, Hibiscus trionum, Iva xanthifolia, Lamium 
amplexicaule, Matricaria chamomilla, Polygonum aviculare, Polygonum 
convolvulus, Portulaca oleracea, Reseda lutea, Solanum nigrum, Stellaria 
media, Xanthium strumarium (33. táblázat). 
 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Achillea millefolium, 
Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Rumex crispus, 
Taraxacum officinale, Tussilago farfara. 
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Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis, Poa annua. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
 

33. Táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei cseresznye- és meggy-
ültetvényben 

 

Gyomirtó szer 
alapanyag 

Készítmény Hatásspektrum 

oxifluorfen Goal EEGY, ESZGY 

fluazifop-p-butil Fusilade Super, Fusilade forte, Sunce EEGY, TEGY 

dihlobenil Casoron-G EEGY, TEGY 

flurohloridon Racer 25-EC, Ares, Bevecer, Dakota 25-
EC, Resent 25-EC, Sprinter 25-EC 

EEGY, ESZGY 

fluroxipir-meptil- 
heptil 

Starane-250, Bonaca EC, Tomigan 250-EC, 
Fox 200-EC 

ESZGY, TSZGY 

napropamid Devrinol 45-F, Razza EEGY, ESZGY 

glifosat Roundap, Glifosat Zorka, Glitotal, 
Agroglifosat, Pirokor, Glifosat SL-480, 
Agrototal, Boom efekt, Cidoherb, Clinic 
480-SL, Cosmic-36, Dominator, Sirkosan, 
Glifosol-48, Glifosat-BN, Agroglifosat eco, 
Titan, Glifeksol SL-360, Uragan System-4, 
Touch-Down 4-LC 

totális gyomirtó 

glufosinat-amonijum Basta-15, Finale-15 totális gyomirtó 

dikvat Reglone forte, Didikvat totális gyomirtó 

parakvat Gramoxone, Galop totális gyomirtó 

 
 
 
 

A HÉJAS GYÜMÖLCSŰEK KÁROSÍTÓI ÉS A VÉDEKEZÉS 
LEHET ŐSÉGEI 

 
A dió gnomóniás betegsége 

(Gnomonia leptostylla) 
 
A dió legsúlyosabb gombabetegsége. Járványos években a levelek idő előtt 
lehullnak, a hajtások nem érnek be, fagyérzékenyek. A termések is meg-
betegednek, lehullnak. 



 216 

A betegség tünetei: a dió levelén, levélnyelén, a fiatal hajtásokon és 
gyümölcsön egyaránt észlelhetők. A levéllemez színén apró sárgászöld, majd 
barna szegélyű, kifehéredő foltok láthatók. A foltok összefolyhatnak, 
ilyenkor a levél torzul és lehull. A levélnyélen a foltok oválisak, besüppedők. 
A termésen kisebb-nagyobb fekete foltok láthatók, de a bélállomány 
egészséges marad. 
A betegség évi fejlődésmenete: a beteg leveleken és a terméshéjon telel át. A 
tél folyamán termőtesteket hoz létre, ezek márciusra beérnek. Ekkor indul 
meg az aszkospórák szóródása, amely júniusig is eltarthat. Az aszkospórák 
zöld, nedves felületre kerülve kicsíráznak, és behatolnak a szövetekbe. Az 
így keletkezett foltokon 4-5 hét alatt konídium telepek keletkeznek, a 
fertőzés konidiumokkal terjed tovább. A gomba melegigényes, de a 
fertőzéshez minden esetben nedves felületet igényel. Meleg, csapadékos 
időjárás esetén a kétféle fertőzési szakasz összefolyik, súlyos tüneteket 
okozva. Kellő szakértelemmel megfigyelhető az aszkospóra szóródás, a 
későbbi permetezéseket a csapadékhulláshoz igazítsuk. 
 
A védekezés alapelvei. Fontos a betegség megelőzése: a fogékony fajták 
ültetésének kerülése, a szellős lombkorona kialakítása, a fertőzött levelek 
összegyűjtése, vagy gombaölő szeres fertőtlenítése lombhullás előtt. 
 
 

A dió baktériumos betegsége  
(Xanthomonas juglandis) 

 
Főleg csapadékos tavaszt követően a nyár második felére alakulhatnak ki 
járványos megbetegedések. A fertőzés következtében csökken a fák életereje 
és termőképessége, a termés teljesen tönkremehet. A termesztett fajták 
érzékenysége között nagy különbség van. 
A betegség tünetei: a dió levelén az erek mentén szögletes, vizenyős, feketés 
foltok keletkeznek. A foltok idővel összefolynak, kitöredeznek, a levél 
sodródik, de nem hull le. A hajtásokon hasonló, besüppedő foltokat találunk. 
Súlyos kárt a termés megbetegedése okoz: először a termés külső, zöld héján 
láthatók a kicsi, majd egyre nagyobb vizenyős, fekete foltok. Ezek 
besüppednek, rothadnak, a héj és a bélállomány is elfeketedik, a termés 
összezsugorodik és lehull. A kezdeti tüneteket gyakran kíséri a baktérium 
mézgás cseppje, a beszáradt felületeken fehéres-rózsaszínes baktérium 
telepek találhatók. 
A betegség évi fejlődésmenete: a fertőzött növényi részeken, főleg a 
hajtásokon telel át. Innen indul ki a fertőzés, csak erősen nedves felületeken. 
A hőmérsékletre nem igényes, kizárólag csapadékfüggő. 
 
A védekezés alapelvei: Fontos a betegség megelőzése: a fogékony fajták 
ültetésének kerülése, a szellős lombkorona kialakítása, a fertőzött levelek 
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összegyűjtése, vagy réztartalmú gombaölő szeres fertőtlenítése lombhullás 
előtt. A tavaszi rezes lemosó permetezések szintén hatékonyak. 
 
 

Mogyorólisztharmat 
(Phyllactinia guttata) 

 

Ritkán okoz súlyos károkat, ilyenkor a levelek és a hajtásvégek megbetegí-
tése legyengíti az állományt, csökken a termés. 
A betegség tünetei: a levél fonákján, hajtásvégeken jelentkeznek, először 
hálózatos gombafonadék formájában, majd nyár végén jellegzetes, fehéres 
színű gombatelepek fejlődnek ki. 
A betegség évi fejlődésmenete: a gombatelepeken képződő apró, fekete 
tömlős termőtestek telelnek át. Ezekben ivaros aszkospórák érnek, és 
elindítják a fertőzést. Később konídiumos úton terjed tovább. Jelentős 
fellépésére csak meleg, párás időjárás esetén számítsunk. 
 
A védekezés alapelvei. A poliszulfid kénes lemosó permetezés és a fertőzött 
levelek eltávolítása jelentősen mérsékli a telelő képleteket. Külön permetezés 
csak indokolt esetben szükséges. 
 
 

Dió levéltetvek 
(Cromaphis juglandicola, Callaphis juglandis) 

 
A sárga és a nagy diólevéltetű legtöbbször külön fordul elő az ültet-
vényekben. Egyes évjáratokban az előbbi súlyos károkat, akár levélhullást 
okozhat. 
Kárkép. A két fajnál eltérő, a sárga levéltetű kolóniái a levél fonákján 
találhatók, míg a nagy levéltetűé a levél színén jelennek meg a központi ér 
mentén, kettős sorban. 
A kártevő biológiája: mindkét fajé hasonló. A peték telelnek, ezekből kelnek 
ki az ősanyák, majd fejlődnek a szárnyatlan és szárnyas nemzedékek. Köztes 
gazdanövényük nincs, ragaszkodnak a dióhoz. A sárga diólevéltetű a termést 
is megfertőzi. Gyakran fürkészdarazsak parazitálják, vagy ragadozó poloskák 
gyérítik. 
 

A védekezés alapelvei. Az olajos vagy poliszulfid kénes (mészkénlé jellegű) 
lemosó permetezések jelentősen gyérítik a telelő petéket. A rovarölő szeres 
permetezéseknél lehetőleg a természetes ellenségeket kímélő készítményeket 
válasszunk. 
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Almamoly  
(Cydia pomonella) 

 
Az almánál részletesen ismertetett molykártevő a diót is megtámadja. A 
különbség annyi, hogy csak július elejétől, a második nemzedékkel kell 
számolnunk, mert a megszilárdult dióbelet fogyasztja.  
Szerbiában engedélyezett növényvédőszerek: Bevetox 40-E, Dimetogal, 
Etiol tečni Fenitrotion 50-EC, Futotion EC-50, Perfekthion. 
 
 

Mogyoróormányos 
(Curculio nucum) 

 
A mogyoró legveszélyesebb kártevője, akár a termés nagy részét 
elpusztíthatja. 
Kárkép: az imágó a nővirágzatot, a kocsányt, és a fiatal termést károsítja. A 
lárvája mély lyukakat rág, a mogyoróba, elfogyasztja a teljes belsejét. A 
berágások nyomán gyakran a mogyoró moníliás betegsége rothasztja el a 
termést. 
A kártevő biológiája: a talajban, agyag kamrában telelnek. Tavasszal 
bábozódnak, az apró bogarak májusban jönnek elő, jól repülnek. Érési 
táplálkozás és párosodás után júniusban a mogyoróba rakják petéiket. A 
kifejlett lárvák a termésen kör alakú 2-3 mm nagyságú távozó nyílást rágnak, 
majd a földre hullnak, ott 20-40 cm-es mélységben bábkamrát készítenek. 
Rajzásuk és kártételük elhúzódó. 
 

A védekezés alapelvei. Kevésbé érzékeny gyorsan érő, vagy kemény héjú 
fajták telepítésével mérsékelhetjük a kárt. Az ültetvény talajának mélyebb 
őszi forgatása jelentősen gyéríti a telelő lárvákat. Sok természetes ellensége 
van, ezek megkímélése segíti a védekezést. 

 
 

A dió és mogyoró ültetvények gyomnövényei 
 

Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Amaranthus retroflexus, 
Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium album, Datura stramonium, Daucus 
carota, Erigeron canadensis, Hibiscus trionum, Iva xanthifolia, Lamium 
amplexicaule, Matricaria chamomilla, Polygonum aviculare, Polygonum 
convolvulus, Portulaca oleracea, Reseda lutea, Solanum nigrum, Stellaria 
media, Xanthium strumarium (34 táblázat). 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Achillea millefolium, 
Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Rumex crispus, 
Taraxacum officinale, Tussilago farfara. 
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Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis, Poa annua. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
 

 
34. Táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei dió- és mogyoró-

ültetvényekben 
 

Gyomirtó szer 
alapanyag 

Készítmény Hatásspektrum 

fluazifop-p-butil Fusilade Super EEGY, TEGY 

 
 
 
 

A BOGYÓS GYÜMÖLCSŰEK KÁROSÍTÓI ÉS A VÉDEKEZÉS 
LEHET ŐSÉGEI 

 
A szamóca levélfoltosság betegsége 

(Mycosphaeralla fragariae) 
 
A szamócát több levélbetegséget okozó gomba támadja, mivel tüneteik, 
fertőzési ciklusaik és a védekezés is hasonló vagy azonos, közülük csak a 
leggyakoribbat tárgyaljuk. 
A betegség tünetei: a levélen apró lila foltok jelennek meg, amelyek gyorsan 
növekednek, közepük kifehéredik, elhal. A foltok összeérnek, a levél 
sodródik, majd elhal. A levélnyélen, az indákon és a virágkocsányon is 
találunk elnyúlt foltokat. 
A betegség évi fejlődésmenete: a beteg leveleken telel át, tavasszal (áprilistól) 
aszkospórákkal indul a fertőzés, de előfordul, hogy a konídiumos alak is 
áttelel. A spórák a légzőnyílásokon hatolnak a levélbe. A betegség felfutása 
legtöbbször a szüret utáni időszakban történik. Meleg, nedves időjárást 
igényel, kedvez neki az öntözés. Főleg az idősebb, besűrűsödött ültetvények 
betegednek meg. 
 
A védekezés alapelvei. Az optimális állománysűrűség és tápanyag-ellátás, az 
időben elvégzett újratelepítés segít megelőzni a levélbetegségeket. A szüret 
utáni kaszálás szintén jó megoldás, így csak a szaporításra szánt töveket kell 
permetezni. 
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A szamóca fitoftórás betegsége 
(Phytophthora fragariae) 

 
Az ültetvények foltszerűen terjedő pusztulását okozza, ezzel idő előtt 
tönkreteszi az állományokat. 
A betegség tünetei: a beteg növények satnyák, jellemző rájuk a gyenge 
növekedés. A levelek sodródnak, fonákjukat mutatják, ami vörös színű. A 
gyökerek elhalnak, a növény teljesen kipusztul. A gyökérnyakat vagy a 
vastagabb gyökereket elvágva szintén piros vagy barnás elszíneződés látszik. 
A betegség évi fejlődésmenete: a fertőzött növényi részeken, spórák vagy 
micélium formájában telel át. Innen indul a fertőzés, melynek elsősorban a 
kötött, folyamatosan nedves (öntözött) talajok kedveznek. 
 
A védekezés alapelvei. Fontos a betegség megelőzése: a fogékony fajták 
ültetésének kerülése, az egészséges szaporítóanyag, a fertőzött növények 
eltávolítása stb. Vegyszeres védekezésre csak a palánták beáztatásával, vagy 
a fiatal növények beöntözésével van lehetőség.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Ridomol Gold MZ 68-WG. 
 
 

A szamóca és a málna szürkepenészes rothadása 
(Botrytis cinerea) 

 
A szamóca legsúlyosabb betegsége, kedvező feltételek mellett az érzékeny 
fajtákon a teljes termést tönkreteheti. A sok gazdanövény elősegíti terjedését, 
és váratlan megjelenését. A fajták érzékenységében lényeges különbség van. 
A málnának szintén súlyos betegsége. 
A betegség tünetei: megtámadja a leveleket, virágokat, de elsősorban a 
gyümölcsöt. A levél és a virágok leszáradnak, a még éretlen termés 
megbarnul, aszalódik, az érőfélben lévő szamóca kezdetben foltokban, 
később a teljes gyümölcs megpuhul, és elrothad. A beteg részeken mindenütt 
jellegzetes szürkés penészgyep látható, amit a konídium tartók tömege képez. 
A málnásokban a fiatal hajtásokat is pusztítja. 
A betegség évi fejlődésmenete: részletesen a szőlőnél kerül ismertetésre. 
 
A védekezés alapelvei. Legfontosabb a betegség számára kedvező 
körülmények megelőzése: a termőhely, a fajta, és az állománysűrűség helyes 
megválasztása, a harmonikus tápanyag-ellátás, a termés ne érintkezzen a 
talajjal (bakhátas-fóliás termesztés, talajtakarás). Elsősorban az idősebb, túl 
sűrű, nitrogénnel túltrágyázott, hosszú ideig nedves ültetvények fertőződnek 
súlyosan. A betegségnek kedvez a virágzás és az érés közötti időszak 
csapadékos időjárása. A gombaölő szeres permetezéseket a virágzás kezdetén 
meg kell kezdeni.  
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Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Mythos, Ronilan-DF, Signum, 
Sumilex 50-EC (földieperben); Agrosept, Dional 500-SC, Mythos, 
Polyversum, Promix 26-F, Ronilan-DF, Signum, Switch 62,5-WG, Teldor 
500-SC (málnában). 
 
 

A málna didimellás vesszőfoltossága 
(Didymella applanata) 

 
A málna legelterjedtebb betegsége, a vesszők legyengítésével, elpusztításával 
kihat a termés mennyiségére és minőségére. A fajták érzékenysége változó. 
A betegség tünetei: a hajtások alsó harmadán 2-3 cm hosszú, ovális alakú, 
lilás piros, foltok láthatók. Később a foltok barna színűek lesznek, közepük 
fokozatosan kiszürkül, a kéreg felrepedezik. A foltok gyakran a rügyek körül 
helyezkednek el, ilyenkor a rügyek vagy elpusztulnak, vagy kihajtanak, a 
hajtások később elszáradnak. A vessző belső állománya egészséges, a tünetek 
csak a kéregre korlátozódnak. Végül a vessző elpusztul. 
A betegség évi fejlődésmenete. A betegség telelése a fertőzött vesszőkön 
történik. Tavasszal a fertőzés aszkospórákkal indul, ilyenkor vízborítás 
szükséges a gomba behatolásához. A fiatal hajtások fertőződése május-
júniusban következik be, ilyenkor az esős időjárás teszi lehetővé a betegség 
járványos fellépését. A vesszők tömeges pusztulása kedvező tavasz után, 
száraz, meleg nyarakon várható. 
 
A védekezés alapelvei. A betegség számára kedvező körülmények 
megelőzése: a termőhely, a fajta, és az állománysűrűség helyes megválasz-
tása, a harmonikus tápanyagellátás, a fertőzött vesszők eltávolítása, az időben 
elvégzett ritkítás segíti a védekezést. A vegyszeres védekezés ősszel gyéríti a 
telelő fertőzőanyagot, tavasszal a fiatal hajtások megvédése a cél.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Cuprozin 35-WP, Quadris. 
 
 

Málnarozsda  
(Phragmidium rubi-ideai) 

 
Csak a betegség számára kedvező évjáratokban okoz súlyos kárt, ilyenkor a 
teljes levélzet elpusztul, ami kihat a következő évi hajtásnövekedésre és 
közvetve a termésre. 
A betegség tünetei: a levél színén kezdetben apró, később növekvő 
világoszöldes foltok láthatók. A fertőzött levelek sárgulnak, lehullnak. A 
levelek fonákján jellegzetes kerek, narancssárga spóratelepek jelennek meg, 
nyár végétől a telepek fekete színűek, ezek tartalmazzák a telelő spórákat. 
A betegség évi fejlődésmenete. Az elszáradt és lehullt leveleken a telelő 
spórák viszik át a fertőzést a következő évre. A telelő spórák tavasszal 
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kicsíráznak, bazidiospórák keletkeznek, ezek fertőzik meg a leveleket. A 
többi rozsdagombától eltérően nincs köztes gazdanövénye, a teljes fejlődési 
ciklusát a málnán tölti. Tömeges károsításához a nagyon csapadékos, hűvös 
időjárás kedvez. 
 
A védekezés alapelvei. Legfontosabb a betegség számára kedvező 
körülmények megelőzése: a termőhely, a fajta, és az állománysűrűség helyes 
megválasztása, a harmonikus tápanyagellátás, az időben elvégzett ritkítás, a 
beteg levelek eltávolítása. 
 
 

Szamócaatka 
(Tarsonemus pallidus) 

 
A szamóca egyik legveszélyesebb kártevője. Az idősebb állományokban 
jelentős termésveszteséget okoz. 
Kárkép: szívogatásuk nyomán a szívlevelek torzulnak, (főleg fodrosodnak), 
aprók maradnak, nem tudnak kinyílni. Súlyos fertőzés esetén a szívlevelek 
leszáradnak, az idősebb levelek is fodrosodnak, a virágok és a termések is 
elkorcsosodnak. Ez utóbbi különösen a hosszú tenyészidejű fajtákra 
jellemző. 
A kártevő biológiája: a kifejlett egyedek a szívlevelek hajlataiban telelnek. 
Tavasszal a nőstények áprilistól rakják petéiket. Egy-egy nemzedék 
kifejlődése mindössze 2-3 hetet vesz igénybe, így a telelésig akár 7-8 
generációja is lehet. A friss telepítésekbe a fertőzött palántákkal kerül. Az 
ültetvényen belül az indákon (kacs) keresztül terjednek, de passzív úton 
(szél, víz, rovar, művelő gépek segítségével) is tovább fertőznek. A 
szamócán kívül legalább 40 gazdanövénye ismert, főleg a dísznövények 
között. 
 
A védekezés alapelvei. Döntő a fertőzésmentes szaporítóanyag használata. A 
permetezéseket a fakadáskor kell megkezdeni. Szüret után is érdemes 1-2 
kezelést elvégezni, a telelő népesség gyérítése céljából. Szóba kerülhet a 
palánták bemártása is, speciális atkaölő készítménybe. 
 
 

Szamóca vincellérbogarak 
(Otiorrhinchus ovatus, O. rugosostriatus) 

 
A szamócatermelő körzetekben a kis és a nagy szamócavincellér jelentős 
kártevők. Inkább az idősebb állományokban okoznak komoly tőveszteséget.  
Kárkép: a két szamócavincellér kártétele lényegében megegyezik. A lárvák a 
vékonyabb gyökereket lerágják, a vastagabb gyökereket hámozgatva körbe-
rágják, és ezzel pusztulását okozzák. A nagy szamócavincellér lárvái a 
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gyöktörzsbe odvakat rágnak, míg a kis szamócavincellér csak a gyökereket 
károsítja. A szamóca föld feletti részein a kártétel a két fajnál a virágzást 
követően, azonos módon jelentkezik. A károsított gyökerű szamóca a 
fejlődésben visszamarad, a gyümölcsök aprók, ízetlenek maradnak. Súlyos 
kártétel esetén a növény kipusztul. Tavasszal a kifejlett bogarak a szamóca 
levelén karéjos lyukakat rágnak. 
A kártevő biológiája: az áttelelt bogarak április-májusban jönnek elő. Érési 
táplálkozásuk után petéiket zömmel a talajba rakják. Szárnyfedőjük 
összenőtt, csak gyalogosan vándorolnak. A betelepedés talajcsapdákkal 
figyelhető meg. A kis vincellérbogár még ősszel bebábozódik, a nagy 
kifejlett lárvaalakban telel át, tavasszal bábozódik, ezért a peterakása 
későbbre tolódik. 
 

A védekezés alapelvei. Gyalogló életmódja miatt lehetőség szerint az új 
ültetvényeket a régitől távolabb helyezzük el. Más repülni nem tudó 
bogarakhoz hasonlóan (pl. répabarkó) a betelepedést árkolással, vagy a 
talajra juttatott rovarölő szeres csíkokkal akadályozhatjuk meg. A szamóca 
visszatelepítése esetén célszerű talajfertőtlenítést végezni. A betelepedés 
talajcsapdákkal figyelhető meg. 
 
 

Szamóca és málna levéltetvek 
(Aphis sp.) 

 

Bár mindkét gyümölcsfélét sok levéltetű faj károsíthatja, gazdaságilag ezek 
nem jelentősek. Kártételük, életmódjuk és a védekezés alapelvei jórészt 
megegyeznek a korábban leírtakkal.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Perfekthion, Bevetox 40-E, 
Dimetogal 
 
 

Málna gubacsszúnyog  
(Lasioptera rubi) 

 

A kártevő a málnatermő vidékeken elterjedt, a vesszők pusztításával jelentős 
károkat okozhat. 
Kárkép: a vessző bőrszövete alatt károsítanak a lárvák, szívogatásuk nyomán 
2-3 cm átmérőjű gömbölyded kidudorodások (gubacsok) képződnek. A 
gubacsok akadályozzák a normális nedvkeringést, ezért a hajtások kártétel 
feletti részei elsatnyulnak, a hajtásvégek fonnyadnak, száradnak. A termés 
apró, töppedt, fejletlen lesz. 
A kártevő biológiája: a gubacsokban a lárva több közel egy évig él, vagyis 
júniustól a következő év májusáig. Május-júniusban rajzanak a gubacs-
szúnyogok, és rakják petéiket a fiatal hajtásokra.  
A védekezés alapelvei. Egyedüli védekezési lehetőség a gubacsos vesszők 
őszi eltávolítása. 
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A földieper és a málna gyomnövényei 
 
Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Amaranthus retroflexus, 
Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium album, Datura stramonium, Daucus 
carota, Erigeron canadensis, Hibiscus trionum, Iva xanthifolia, Lamium 
amplexicaule, Matricaria chamomilla, Polygonum aviculare, Polygonum 
convolvulus, Portulaca oleracea, Reseda lutea, Solanum nigrum, Stellaria 
media, Xanthium strumarium (35. táblázat). 
 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Achillea millefolium, 
Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Rumex crispus, 
Taraxacum officinale, Tussilago farfara. 
 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis, Poa annua. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
 
35. Táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei földieperben és málnában 

 
Gyomirtó szer 

alapanyag 
Készítmény Hatásspektrum Földieper Málna 

fluazifop-p-butil Fusilade Super EEGY, TEGY * *   

napropamid Devrinol 45-F EEGY, ESZGY *  

dihlobenil Casoron-G EEGY, TEGY  * 

2-naftiloxi-ecetsav Orhtomone 5-EC regulátor *  

          *  a gyomirtó szer a megjelölt kultúrában engedélyezett 
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A SZŐLŐ KÁROSÍTÓI ÉS A VÉDEKEZÉS LEHET ŐSÉGEI 
 

A szőlő fertőző leromlás vírusbetegsége 
(Grapevine fanleaf vírus) 

 
A szőlőt több mint 20 vírus támadja, gazdasági jelentősége 4-5 fajnak van. 
Ezek közül kiemelhető a fertőző leromlás, mivel az egész világon elterjedt, 
lényegesen csökkenti a termés mennyiségét és minőségét, de akár a 
szőlőtőkék kipusztulását is okozhatja. 
A betegség tünetei: a levelek deformálódnak, vállöblük nyitott, a levélszél 
erőteljesen fogazott a levélerek legyezőszerűen elágaznak. A levéllemez 
hullámos felületű, világoszöld, klorotikus foltokat mutat. A hajtások gyengén 
fejlettek, rövid ízközűek, rendellenes a kacsképzés, a nóduszok össze-
csúsznak, kettős, egymással szembenálló rügyképződés figyelhető meg. A 
hajtás villásan elágazódik. Sok oldalhajtás képződik, a beteg tőke a 
fejlődésben visszamarad, bokorszerűvé válik. Gyökérzete gyenge, idő előtt 
kipusztul. 
A fertőző leromlás jellegzetes tünete a fürtökön is jelentkezik, rossz a 
termékenyülés, a fürtök madárkásak, a bogyók gyakran magtalanok. 
A betegség évi fejlődésmenete: valamennyi alany- és szőlőfajta érzékeny a 
vírusra, de ebben lényeges különbségek adódnak. Szaporítóanyaggal, 
pollennel és maggal, valamint a talajban élő nem kártevő fonálféreggel 
terjed. 
 
A védekezés alapelvei. A védekezés legfontosabb lépése a fajták 
vírusmentesítése (hőterápiás kezelés), ellenőrzötten egészséges szaporító-
anyag telepítése, fonálféregtől mentes területre. 
 
 

Szőlőperonoszpóra 
(Plasmopara viticola) 

 
A szőlő legveszélyesebb gombás betegsége, különösen a korán induló és 
hosszantartó fertőzési ciklusa okoz súlyos gazdasági károkat (pl. 2010). 
A betegség tünetei: a levélen, a kacson, a fürtön láthatók tünetek. A fiatal 
levélen kör alakú, sárgászöld, fényben áttetsző, ún. olajfoltok találhatók. A 
fonákon fehér penészgyep jelenik meg. A foltok hamarosan elszáradnak, a 
súlyosan fertőzött peronoszpórás levelek lehullnak. 
Az idősebb levélen, a nyár végén, levélerek által határolt, szegletes, apró 
foltok vannak, fonákjukon fehér gomba bevonattal. A foltok elhalása után a 
levél jellegzetesen mozaikos kinézetű.  
A szőlőfürt a fürtvirágzat megjelenésétől kezdve egészen a borsómag 
nagyságú bogyók kifejlődéséig hasonló tünetekkel betegszik meg. A 
fürtkocsány, a virág, a fiatal bogyó sárgászöldé válik, felületükön 
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egybefüggő fehér penészgyep képződik. A fürt, a virág és a bogyó gyorsan 
elpusztul. 
A bogyók később (2-2,5 cm nagyságig) egyedileg betegszenek meg, szürke, 
majd barna vagy lilásbarna színűekké válnak, összetöppednek. Ilyenkor 
penészbevonat már nem keletkezik. 
A betegség évi fejlődésmenete: a lehullt, fertőzött leveleken a talaj felszínén 
át, tavasszal jelennek meg a fertőzést elindító rajzóspórák. A tenyészidőszak 
során a másodlagos fertőzéseket a rajzóspórák újabb nemzedékei okozzák. 
Ősszel kialakulnak a gomba telelő képletei (oospórák). Mind az első 
(primer), mind a második (szekunder) fertőzéseknek biztosan meghatároz-
ható időjárási feltételei (csapadék, páratartalom, hőmérséklet stb.) vannak. 
Az okszerű védekezési időpontok meghatározásához automata meteorológiai 
műszerek és előrejelzési programok állnak a termelők rendelkezésére, ezek 
részletes ismertetésétől hely hiányában eltekintünk. 
 
A védekezés alapelvei. Fontos szempont a betegség megelőzése, vagyis 
minden olyan termesztési lépés, amely csökkenti a betegség fertőzésének 
kockázatát. Ide tartozik a termőhely, a fajta, a művelési mód, a tápanyag-
ellátás helyes megválasztása, a szellős, gyorsan felszáradó levélzet (sorok 
iránya, zöldmunkák, gyomirtás, stb.) biztosítása. Hasznos, ha a leveleket 
mélyen a talajba forgatjuk. Ma már a nemesítés segítségével ellenálló vagy 
toleráns fajták állnak rendelkezésre. Okszerű, egyben hatékony permetezések 
csak előrejelzés alapján végezhetők.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Acrobat MZ-WG, Acrobat 
MZ-WP, Antracol WP-70, Bakarni oksihlorid-50, Beveblau kreč, Bevesan 
45-M, Bordovska čorba 100-SC, Blue bordo, Blue Jet 50-DF, Cabrio top, 
Captan 80-WG, Capi, Captan 50-WP, Caiman, Champ DP, Curzate R-WG, 
Curzate M-WG, Cuprozin 35-WP, Cuprablau-Z, Cuproxat, Dithane M-45, 
Dithane M-70, Dithane DG Delan, Electis 75-WG, Equation pro-WG, 
Fantikal-WP, Fitociram 75-S, Folpan 80-WDG, Folpan 50-WP, Folicur EM 
50-WP, Forum star, Fostonic 80-WP, Fungohem-SC, Funguran-OH, Kocide-
200, Kaptan 48-SC, Kupragrin, Kuprablau –WP, Mancozol-80, Mankogal-
80, Melody combi 43,5-WP, Merpan 50-WP, Mikal flash, Mikal 75-WP, 
Miliduct, Neotec, Neoram 37,5-WG, Novozir MN-80, Pergado F 45-WG, 
Penncozeb-WG, Prevent 80-WP, Plavi kamen, Plavi kamen-Simpek, 
Ployram-DF, Profiler, Ridomil gold combi 45-WG, Ridomil gold MZ 68-
WG, Shavit-F, Solace, 750-SC, Salomea 75-WG, Verita, Quadris, Quadris 
max, Winner. 
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Szőlőlisztharmat 
(Uncinula necator) 

 
Szintén a szőlő veszélyes gombabetegségei közé tartozik, szárazabb 
évjáratokban a legnagyobb gazdasági kárt okozza. Járványos fellépése 
nyomán romlik a termés mennyisége, és csökken a cukortartalma. Érzékeny 
fajtákon akár 80-100 %-os kár keletkezhet. 
A betegség tünetei: a lisztharmat a szőlő minden zöld részét megtámadja. A 
hajtáskezdeményen már a rügyfakadást követően szabad szemmel alig 
észlelhető, lisztes bevonat van, ami továbbterjed a hajtásra és kacsra. Később 
hálózatos barnulás, elhalás jelenik meg. A levélszínen, ritkán a fonákon is 
finom, hálózatos, szürkésfehér bevonat látható, amely a gombafonalak 
tömegéből áll. A levéllemez hullámosodik, sötétbarnára színeződik, majd 
elszárad, és a levél lehullik. Virágzáskor a teljes fürtkezdemény elhalását 
okozhatja a betegség. A fürtön, a zöld bogyókon erőteljes, lisztes gomba-
bevonat képződik. Alatta a bogyóhéj elparásodik, a bogyó felreped. Az ilyen 
bogyókat a gyakorlatban sérves bogyóknak nevezik. Nedves időben a sérült 
részeken megtelepedik a szürkepenész, száraz körülmények között a bogyó 
elszárad.  
A betegség évi fejlődésmenete: a kórokozó micélium (gombafonadék) 
formájában telel át a rügyekben, ezek indítják a fertőzési folyamatot. A 
tenyészidőszakban konidiumokkal terjed. Teleléskor érzékeny a nagyobb 
fagyokra, -16 ºC alatt nagyrészük elpusztul. A gomba ivaros alakjai is 
áttelelhetnek, ezekből aszkospórák fejlődnek, és indítják a primer fertőzést. 
A betegség gyors terjedéséhez a száraz, meleg időjárás kedvez, de segíti az 
időnként magas páratartalom is. 
 
A védekezés alapelvei. A lisztharmat járványos fellépése az időjárási 
tényezők mellett jelentősen függ az ültetvény körülményeitől is. Ide 
sorolható a fajták érzékenysége, a fertőzés kockázatát növelő tényezők: a 
túlzott nitrogén ellátás, a buja növekedés. Ezeknek megfelelően korlátozza a 
betegség terjedését a szellős tőkeforma és a levegős ültetvény kialakítása, az 
okszerű, harmonikus tápanyag-gazdálkodás. A már több betegségnél említett 
poliszulfid kénes lemosó, permetezés fakadáskor erősen mérsékli az első 
fertőzéseket, ez kihatat az egész tenyészidőszakra. A további védekezéseket 
általában a peronoszpóra elleni permetezésekkel egy menetben végezzük.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Anvil, Akord, Bayleton WP-
25, Bumper 25-EC, Cantus, Cabrio top, Collis, Crystal 250-SC, Falcon EC-
460, Flamenco, Folicur 250-EW, Impact 25-SC, Karathane-EC, Kossan-WG, 
Kumulus-DF, Mystik 250-EC, Microthionil specila disperse, Olymp 10-EW, 
Punch 40-EC, Rubigan, Sabithane, Systhane 12-E, Stroby-DF, Shavit-F, 
Super sumpor, Sumpor-SC, Talendo, Thiovit jet 80-WG, Tilt 250-EC, Topas 
100-EC, Trifmine 30-WP, Quadris, Quadris max, Webesan, Webesan –WG. 
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A szőlő szürkepenészes rothadása 
(Botrytis cinerea) 

 
Termő ültetvényekben a virágzat és a szőlőfürtök megtámadásával okoz 
problémát, különösen nagy a gazdasági kár az érőfélben lévő vagy az érett 
bogyók fertőzésekor. Ilyenkor a termés mennyiségi és minőségi vesztesége is 
nagy. A szaporítóanyag előállításban szintén súlyos károkat okozhat.  
A betegség tünetei: a fiatal hajtások és a fürtkezdemények elhalása ritkább 
tünete a betegségnek. A zsendülő fürtön rendszerint a sérült bogyóktól 
kiinduló rothadás indul meg, amely az egész fürtre kiterjed, ez a tünet a 
zöldrothadás. A zsendülő és érett bogyók lágyan rothadnak, elszíneződnek, 
felületükön kivirágzik a jellegzetes szürke gombabevonat (konidiumgyep), 
az egymással érintkező bogyók egymást fertőzik, a fürt elrothad. A vesszők 
is károsodhatnak, a beteg vesszőkből készült oltványok rosszul erednek.  
A betegség évi fejlődésmenete: a kórokozó sok tápnövényű, számtalan 
termesztett és vadonélő növényfajt támad meg. Az élő és elhalt növényi 
részeken is megél, ezért az ültetvényekben állandóan jelen van. Micélium 
formájában telel át az elhalt növénymaradványokon, de a szőlőkarón is képes 
fennmaradni. Tavasszal konidiumokat fejleszt, amelyek légmozgással 
kerülnek a szőlőre. Képesek az ép szöveteken vagy a légzőnyílásokon át 
fertőzni, de terjedésüket elsősorban a sérülések, sebek segítik elő. A 
kórokozó erős fertőzésének a párás csapadékos időjárás kedvez, ugyanakkor 
a hőmérsékletre nem érzékeny, a fertőzés optimuma is igen tág: 15-25 ºC.  
 
A védekezés alapelvei. A betegség elleni védekezés fontos követelménye a 
megelőzés. Idetartozik a termőhely, a fajta, a művelési mód, a tápanyag-
ellátás helyes megválasztása, a szellős, gyorsan felszáradó levélzet (sorok 
iránya, zöldmunkák, gyomirtás, stb.) biztosítása. A sikeres védekezés másik 
alapvető feltétele a bogyósérülés elkerülése, a rovarkártétel vagy lisztharmat 
fertőzés megelőzése, a gyors vízfelvétel miatti bogyórepedés megakadályo-
zása, stb. Vágós esők vagy jégverés esetén a sebek lezárására azonnal 
permetezni kell. 
A vegyszeres védekezés három időszakban döntő, ezek a virágzás, a 
fürtzáródás és az érés kezdete.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Bevemilex, Botrystock, 
Cantus, Dional 500-SC, Mythos, Pehar, Pyrus 400-SC, Polyversum, Promix 
26-F, Ronilan-DF, Sumilex 50-SC, Switch 62,5-WG, Teldor 500-SC. 
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Szőlőorbánc  
(Pseudopeziza tracheiphila) 

 
Hegyvidéki szőlőkben lehet súlyos betegség. A levelek korai elvesztése miatt 
a termés mennyiségi és minőségi vesztesége is nagy, a tőkék legyengülnek, a 
vesszők fagyérzékenyek. 
A betegség tünetei: a leveleken erekkel határolt, szabálytalan alakú foltok 
alakulnak ki. A foltok kezdetben zöldessárgák (fehér fajták), vagy pirosak 
(kék fajták), aprók, de gyorsan növekednek, összefolynak. A foltok és az 
erek elhalnak. A fehér szőlőfajtákon sárga, a vörös fajtákon barnásvörös az 
elszáradt foltok és az élőszövet szegélye. A beteg levelek lehullnak, a tőke 
felkopaszodik. 
A betegség évi fejlődésmenete. A gomba termőtestei a fertőzött leveleken 
telelnek, ezekből május elején elindul az aszkospórás fertőzés a zsenge 
leveleken. A tenyészidőszak további részében is aszkospórákkal terjed. A 
gomba a csapadékos meleg időjárást kedveli, a spórák csírázásához nedves 
levélfelület, és 18-20 ºC tartós hőmérséklet szükséges. Járványra csak több 
kedvező év után számíthatunk. 
 
A védekezés alapelvei. Csökkenti a fertőzés veszélyét a levelek össze-
gyűjtése, vagy aláforgatása.  
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Captan 50-WP, Kaptan 48-SC, 
Merpan 50-WP, Kuprablau-WP, Kupragrin, Plavi kamen. 
 
 

Kordonkar és korai tőkeelhalás betegségek  
(Phomopsis viticola, Eutypa armeniaca, Stereum hirsutum) 

 
A gombák elsősorban a kordonművelésű ültetvényekben jelentenek gazda-
sági kárt. Kordonkar elhalást okoznak, amely a tőke korai, idő előtti 
pusztulásához vezet. Az ültetvények életkora a felére csökkenhet. 
A betegség tünetei: a megbetegedést több gombafaj okozza, de tünetek jó 
része azonos. A beteg kordonkarok hajtásai fejletlenek, elszáradnak, a 
következő évben ki sem hajtanak. A fomopszisz a vesszőkőn csak a felszínt 
fertőzi, a fás részeket nem, de a rügyeket és a fürtöket is károsíthatja. Az 
eutipás betegség a belső szöveteket támadja, a kordonkar sokszor ki sem hajt. 
A gomba toxinja nyomán rákos sebek keletkeznek. A sztereumos fertőzés a 
szállító szöveteket károsítja, a fertőzést először a levelek klorózisos tünete 
jelzi. Az utóbbi gomba elsősorban a kivágott erdők közelében telepített 
szőlőkön fordul elő, mert eredetileg e tölgy és a bükk farontó betegsége. 
A betegség évi fejlődésmenete. A gombák fertőzése spórákkal történik. A 
szövetekbe történő behatolást elősegítik a vesszők, karok sérülései. Az idő-
sebb, legyengült ültetvények hajlamosak a súlyos fertőzések kialakulására.  
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A csapadékos időjárás, a gyakori magas páratartalom segíti a betegségek 
terjedését. Lombos erdők közelsége fokozott veszélyt jelent. 
 
A védekezés alapelvei. A beteg, vagy már elhalt karokat, tőkéket el kell 
távolítani. A nagyobb metszési felületeket, csonkokat érdemes sebkezelni. 
Törekedni kell az ültetvények jó kondíciójának megőrzésére (tápanyag-
utánpótlás, túlterhelés kerülése). 
 
 

Tarka szőlőmoly, nyerges szőlőmoly 
(Lobesia botrana, Eupoecilia ambiguella) 

 
A két faj a szőlő ültetvényekben együtt található, eltérő ökológiai igényeik 
miatt változó arányban. A délebbi területeken illetve száraz meleg években a 
tarka szőlőmoly létszáma lényegesen nagyobb, míg ellenkező időjárás esetén 
a nyerges szőlőmoly okoz több problémát. 
Az általuk okozott gazdasági kár jelentős, folyamatos védekezésre van 
szükség. 
Kárkép: az első nemzedék hernyói a virágbimbóban, a virágzatban és a fiatal 
bogyókban károsítanak. A leváló részeket és az ürüléküket sűrű szövedék 
fedi, ez jelzi biztosan a molykártételt. A második nemzedék (tarka 
szőlőmolynál a harmadik is) a bogyókba rág be, és benne táplálkozik. A 
kártétel nyomán csapadékos időben mindig megjelenik a szürkepenész, 
száraz időszakban a bogyók összetöppednek. 
A kártevők biológiája: mindkét faj báb alakban telel a kéregrepedések alatt, 
vagy a karók repedéseiben. Az első nemzedék lepkéi április végén, május 
elején rajzanak. Párosodás után a nőstények egyesével rakják petéiket a 
virágzatra. A hőmérséklettől függően a lárvák 7-10 nap múlva kelnek ki, és 
3-4 hétig táplálkoznak. Ezt követően a fürtmaradványokon, száraz növényi 
részeken sűrű szövedékben bábozódnak. A második nemzedék lepkéi június 
végétől jelennek meg. A tarkaszőlőmoly harmadik nemzedékének lepkéi 
augusztusban rajzanak. A nyerges szőlőmoly kétnemzedékes, lassúbb 
fejlődésű, a második nemzedék lepkéire július végétől lehet számolni. Az 
eltérő fejlődési és rajzási idő miatt a két faj kártétele csak részben esik 
egyben, ezért mindkét faj feromonos csapdázása indokolt. 
 
A védekezés alapelvei. Integrált és ökológiai ültetvényekben köztes növény-
állományok biztosítják a parazita fürkészdarazsak és a ragadozó rovarok 
folyamatos jelenlétét, amelyek a molylárvák akár 90 %-át elpusztíthatják. 
Fontos az alkalmazott rovarölő szerek kiválasztása, hogy az említett hasznos 
élőlényeket ne pusztítsuk el. 
Szerbiában engedélyezett növényvédő szerek: Avaunt 15-SC, Biobit-WP, 
Cipkord 20-EC, Decis 2,5-EC, Decis 6,25-EG, , Direkt, Fastac 10-EC, Fastac 
10-SC, Fastol, Fenitrotion 50-EC, Fobos-EC, Futocis EC-2,5, Futotion EC-
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50, Futocid-EC, Fury 10-EC, Grom, Laser 240-SC, Lannate 25-WP, 
Lannate-90, Mospilan 20-SP, Nomolt, Notikor, Orthene-75, Runner 240-SC, 
Sucip 20-EC, Tajfun, Talstar 10-EC, Vantex 60-SC. 
 
 

Szőlő levélatka 
(Calepitrimerus vitis) 

 
Gazdasági kár szempontjából a legjelentősebb atkafaj. Gátolja a szőlőtőkék 
fakadását, legyengíti az ültetvényt, súlyos fertőzése a tőkék pusztulásához 
vezethet. 
Kárkép: kártételük már a rügyduzzadáskor elkezdődik, de csak később 
vesszük észre. A levélatkák táplálkozása következtében a növények hajtásai 
gyengén fejlődnek, lemaradnak az egészségesektől. A kártétel súlyosságától 
függően a rügyek ki sem hajtanak, vagy az 5-10 cm hosszú hajtások 
leszáradnak. A levelek hólyagosodnak és jellegzetesen barnulnak. A levél 
színén jellemző a füstösen barnás elszíneződés. A barnulás először az ér 
mentén jellegzetes, majd fokozatosan átterjed az erek közötti mezőkre is. Az 
atkaszívogatás következtében a levelek kanalasan zsugorodnak, nem 
fejlődnek, rajtuk áteső fényben sok apró, sárgás vagy színtelen, sugaras 
foltocska látható. A hajtás tengelyén és a kocsányon parás felületű foltok és 
csíkok láthatók. A hajtásfejlődés rendellenes, azok vastagok, merevek, 
könnyen eltörnek. 
A kártevők biológiája: a nőstények téli alakja a rügyekben, kéreg-
repedésekben telel át. Táplálkozását már a rügyben megkezdi, majd petéket 
rak. A petékből kikelnek a lárvák, amelyekből nimfák, majd új nőstény 
imágók fejlődnek. Évente akár hat nemzedéke is lehet, végig hímek nélkül, 
szűznemzéssel szaporodik. Mindig a fiatal hajtásokat támadja, nyáron a 
hajtás gyakran kinövi a károsítást, ez különösen a sikeres permetezés után 
szembetűnő. Augusztus végétől a nőstények felkeresik a telelő helyeket. 
 
A védekezés alapelvei: megelőző védekezést jelent a ragadozó atkák 
kímélése, a szőlőmolynál említett sorközű telepítés. A korán végrehajtott 
permetezés szintén megelőzi a kártételt, mert amikor már látjuk azt, 
megtörtént a baj. Erre a sokat emlegetett poliszulfid kénes lemosó kezelés a 
legalkalmasabb, gázosodó tulajdonsága miatt. Augusztus elején speciális 
atkaölő szerekkel gyéríthetjük a telelőre vonuló atkák számát.  
Szerbiában a szőlőatkák ellen a következő növényvédő szereket engedélyez-
tették: Belol, Demitan 200-SC, Etiol tečni, Elisa, Fobos-EC, Futocid-EC, 
Galmin, Nissorun 10-EC, Ortus 5-SC, Sanmite 20-WP. 
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Szőlő gubacsatka  
(Eriophyes vitis) 

 
Felszaporodása csak egyes fajtákon (pl. Piros tramini, Chasselas, 
Chardonnay) tapasztalható, gazdasági kárt csak ritkán okoz. 
Kárkép: a táplálkozás a rügyekben kezdődik, mert az ott telelő atkák 
szívogatásának hatására deformálódott levelek fakadnak. Később jellemző a 
szöszösödés vagy nemezesedés, amikor a szőlőlevelek színén kezdetben 
dudorok, ezek fonák oldalán fehér, később piros, majd elbarnuló, sűrű 
szőrképletekből álló foltok alakulnak ki. Súlyos fertőzéskor a hajtás-
növekedés leáll, és a levelek elpusztulnak. A szöszösödés néha a fürtre és a 
fejlődő hónaljhajtásokra is átterjed. A gubacsatka főképpen a fiatal (1-6 éves) 
telepítések károsítója. 
Életmódja és a védekezés megegyezik a levélatkánál leírtakkal. 
Szerbiában a szőlőatkák ellen a következő növényvédő szereket engedélyez-
tették: Belol, Demitan 200-SC, Etiol tečni, Elisa, Fobos-EC, Futocid-EC, 
Galmin, Nissorun 10-EC, Ortus 5-SC, Sanmite 20-WP. 

 
 

A szőlőültetvények gyomnövényei 
 
Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY): Amaranthus retroflexus, 
Ambrosia artemisiifolia, Chenopodium album, Datura stramonium, Daucus 
carota, Erigeron canadensis, Hibiscus trionum, Iva xanthifolia, Lamium 
amplexicaule, Matricaria chamomilla, Polygonum aviculare, Polygonum 
convolvulus, Portulaca oleracea, Reseda lutea, Solanum nigrum, Stellaria 
media, Xanthium strumarium (36. táblázat). 
 
Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY): Achillea millefolium, 
Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Sonchus arvensis, Rumex crispus, 
Taraxacum officinale, Tussilago farfara. 
 
Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY): Digitaria sanguinalis, 
Echinochloa crus-galli, Setaria glauca, Setaria viridis, Poa annua. 
 
Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY): Agropyron repens, Sorghum 
halepense, Cynodon dactylon. 
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36. Táblázat: A vegyszeres gyomirtás lehetőségei szőlőültetvényekben 
 

Gyomirtó szer 
alapanyag 

Készítmény Hatásspektrum 

fluazifop-p-butil Fusilade Super EEGY, TEGY 

cikloxidim Focus ultra EEGY, TEGY 

fluroxipir-meptil- 
heptil 

Starane-250, Bonaca-EC, Tomigan 250-EC ESZGY, 
TSZGY 

haloxifop-r-metil Gallant super EEGY, TEGY 

flurohloridon Racer 25-EC EEGY, ESZGY 

napropamid Devrinol 45-F, Razza EEGY, ESZGY 

oxifluorfen Goal, Galigan 240-EC EEGY, TSZGY  

dihlobenil Casoron-G EEGY, TEGY 

glifosat Roundap, Glifosat Zorka, Glifogal, Glitotal, 
Agroglifosat, Pirokor, Glifosat SL-480, Agrototal, 
Sirkosan, Boom efekt, Cidoherb, Clinic 480-SL, 
Cosmic-36, Dominator, Glifosol-48, Agroglifosat 
eco, Titan, Glifeksol SL-360, Uragan System-4, 
Touch-Down 4-LC 

totális gyomirtó 

glufosinat-
amonijum 

Basta-15, Finale-1 totális gyomirtó 

parakvat Gramoxone, Galop totális gyomirtó 

dikvat Reglone forte, Didikvat totális gyomirtó 

flazasulfuron Chikara 25-WG totális gyomirtó 
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A LEGJELENT ŐSEBB GYOMNÖVÉNYEK 
 

Egyéves széleslevelű gyomnövények (ESZGY) 
 
Abutilon theophrasti, Teofrastova lipica, Selyemmályva 
Ambrosia artemisiifolia, Limundžik, Parlagfű 
Amaranthus albus, Štir beli, Fehér disznóparéj 
Amaranthus blitoides, Štir bljutavi, Henye disznóparéj 
Amaranthus retroflexus, Štir obični, Szőrös disznóparéj  
Anagallis arvensis, Vidovčica crvena, Mezei tikszem 
Arctium lappa, Čičak, Bojtorján  
Bifora radians, Smrduša obična, Poloskagyom  
Capsella bursa-pastoris, Pastirska torbica, Pásztortáska  
Chenopodium album, Pepeljuga obična, Fehér libatop 
Chenopodium hybridum, Srcolisna pepeljuga, Pokolvarlibatop 
Consolida regalis, Žavornjak obični, Mezei szarkaláb 
Cuscuta spp., Vilina kosica, Aranka 
Datura stramonium, Tatula obična, Csattanó maszlag 
Daucus carota, Divlja mrkva, Murok 
Erigeron canadensis, Kanadska hudoljetnica, Betyárkóró 
Fumaria officinalis, Dimnjača obična, orvosi füstike 
Galinsoga parviflora, Konica obična, Kicsiny gombvirág 
Galium aparine, Prilepača obična, Ragadós galaj 
Hibiscus trionum, Lubeničarka njivska, Varjúmák 
Helianthus annuus, Suncokret divlji, Napraforgó 
Iva xanthifolia, Iva, Parlagi rézgyom 
Lamium amplexicaule, Kopriva mrtva njivska, Bársonyos árvacsalán 
Lamium purpureum, Kopriva mrtva crvena, Piros árvacsalán  
Linaria vulgaris, Lanik, Gyújtoványfű 
Matricaria chamomilla, Kamilica, Kamilla 
Mercurialis annua, Resulja, Egynyári szélfű 
Myosotis arvensis, Spomenak, Parlagi nefelejcs 
Orobanche cumana, Volovod, Napraforgószádor  
Papaver rhoeas, Divlji mak, Pipacsmák 
Polygonum aviculare, Ptičji dvornik, Porcsinfű 
Polygonum convolvulus, Vijušac obični, Szulák keserűfű  
Polygonum lapathifolium, Dvornik veliki, Lapulevelű keserűfű 
Polygonum persicaria, Pegasti dvornik, Baracklevelű keserűfű  
Portulaca oleracea, Tušt obični, Kövér porcsin 
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Ranunculus arvensis, Poljski ljutić, Vetési boglárka 
Raphanus raphanistrum, Rotkva divlja, repcsényretek 
Reseda lutea, Rezeda obična, Vadrezeda 
Sinapis arvensis, Gorušica obična, Vadrepce 
Stachys annua, Jednogodišnji čistac, Tarló tisztesfű 
Solanum nigrum, Pomoćnica obična, Fekete csucsor 
Solanum dulcamara, Paskvica, Ebszőlő csucsor 
Stellaria media, Zvezdan obični, Tyúkhúr 
Veronica hederifolia, Čestoslavica, Borostyánlevelű veronika  
Viola arvensis, Ljubičica njivska, Mezei árvácska 
Xanthium strumarium, Boca obična, Bojtorján szerbtövis 
 
 

Többéves széleslevelű gyomnövények (TSZGY) 
 
Achillea millefolium, Hajdučka trava, Cickafark  
Aristolochia clematitis, Vučja jabuka, Farkasalma 
Calystegia sepium,Ladolež, Sövényszulák 
Cirsium arvense, Njivski popanac, Mezei aszat 
Convolvulus arvensis, Popanac njivski, Szulák (apró) 
Equisetum arvense, Rastavić, Mezei zsurló 
Lathyrus tuberosus, Tuberozni grahor, Mogyorós lednek  
Mentha arvensis, nana, menta 
Sambucus ebulus, Divlja zova, Földi bodza 
Sonchus arvensis, Gorčika obična, Mezei csorbóka 
Rubus caesius, Kupina divlja, Szeder hamvas 
Rumex crispus, Štavalj obični, Bodros lórom 
Taraxacum officinale, Maslačak obični, Gyermekláncfű  
Tussilago farfara, Podbelj, Martilapu 
 
 

Egyéves egyszikű gyomnövények (EEGY) 
 
Agrostis spica-venti, Stršac, Nagy széltippan 
Alopecurus myosuroides, Mišji repak, Parlagi ecsetpázsit 
Avena fatua, Divlji ovas, Héla zab 
Avena ludoviciana, Ludovikov ovas, magas zab 
Digitaria sanguinalis, Svračica obična, Pirók ujjas muhar 
Echinochloa crus-galli, Proso korovsko, Kakaslábfű 
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Eragrostis megastachya, Kosmatka obična, Nagy tőtippan 
Poa annua, Livadarka jednogodišnja, Egynyári perje 
Setaria glauca, Muhar sivi, Fakó muhar 
Setaria viridis, Muhar zeleni, Zöld muhar 
 
 

Többéves egyszikű gyomnövények (TEGY) 
 
Agropyron repens, Pirevina obična, Közönséges tarackbúza  
Cynodon dactylon, Zubača obična, Csillagpázsit 
Sorghum halepense, Divlji sirak, Fenyércirok 
 

 
A LEGJELENT ŐSEBB GYOMNÖVÉNYEK RÖVID LEÍRÁSA 

 
Abutilon theophrasti, Teofrastova lipica, Selyemmályva, egyéves, 50-150 
cm magas, bársonyosan molyhos növény. A levelek kerekded–szív alakúak, 
széleik csipkések, mindkét oldalon apró, csillag alakú szőröcskékkel 
fedettek, a levélnyelek hosszúak. A virágok sárgák, egyedülállóak, a 
levélhónaljakban vagy a szár csúcsán helyezkednek el a kis pajzsszerű 
virágzatban. Júniustól szeptemberig virágzik. A termése toktermés, fekete, 
szőrös, 13-16 részterméskéből áll. A kapások gyomnövénye, de út szélén, 
települések környékén és a kiskertekben is megtalálható.  
 
Agropyron repens, Pirevina obična, Közönséges tarackbúza, többéves 
növény, 50-150 cm magas, jól fejlett tarackokkal, amelyek vízszintesen, több 
emeleten helyezkednek el a talajban. A tarackok hossza 5.000 km is lehet 
1ha-on. 1m2=25000 rügy = 3kg föld alatti rész. A tarackok a faggyal és 
szárazsággal szemben ellenállóak. A szár felálló, síma és rajta zöld, szőrös 
vagy síma levelekkel. A virágzata kalász, 7-36 kalászkából áll, egy 
kalászkákban 3-5 virággal. Május–júniusban (október) virágzik. Termése 6-
7 mm-es, toklászos szem. Szántókon él, tipikusan szegetális növény, ritkán 
jelenik meg az utak mentén vagy a műveletlen területeken.   
 
Alopecurus myosuroides, Mišji repak, Parlagi ecsetpázsit, egyéves, 20-
60 cm magas növény. Erős zöld színű. A bokorból több szár tör fel. A szár 
felálló vagy lekönyöklő, ritkán heverő, síma. A levelek símák, érdes szélűek. 
Virágzata 5–12 cm hosszú buga virágzat. Áprilistól szeptemberig virágzik. A 
termés 3-3,5 mm hosszú, pelyvás szem. Tavasztól őszig kel. Nedves talajú 
szántókon, réteken, szőlősökben és az út mentén él.  
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Amaranthus retroflexus, Štir obični, Szőrös disznóparéj, egyéves, 30-
130 cm magas növény. Felálló, szőrös szárú, a csúcsán meghajlott (gyorsan 
megfásul). A levelek szürkészöldek, 3-8 cm hosszúak, szélük kissé hullámos. 
A virágzat sűrű, tömött fűzérekben álló virágokból áll a szár végén vagy a 
levélhónaljakban. Nyáron át őszig virágzik. Maggal szaporodik. A vegetációs 
idő alatt 2 nemzedéke fejlődhet ki. A kapások uralkodó gyomnövénye. A 
termékeny, magas humusztartalmú, nitrogéndús talajokat kedveli.  
Nagy elnyomó képessége van, nagy növekedésével beárnyékolja és elnyomja 
a konkurens növényeket.   
 
Ambrosia artemisiifolia, Limundžik, Parlagf ű, egyéves, 20-80 cm magas, 
de 100 cm-nél magasabbra is megnőhet, karó gyökerű növény. A szár 
elágazó, felálló, sűrű, durva szőrökkel. A szár keresztmetszete lekerekített 
négyszög. Levelei szárnyasan szeldeltek, sötétzöld pelyhekkel, míg a 
fonákon szürkészöldek, pelyhezettek. A termős virágok a levelek hónaljában 
ülnek. A sárga porzós virágok fűzérekben állnak a szár és az oldalhajtások 
hegyén. Júliustól szeptemberig virágzik. A mag tavasszal csírázik. A növény 
kelése tavasz végétől egész nyáron át tart. Az USA–ból hurcolták be. Nagy 
kompetítor. A pollenja az embereknél és az állatoknál allergiát válthat ki. 
Utak, vasúti sinek mentén és minden kultúrnövény termesztésénél jelen van.  
 
Anagallis arvensis, Vidovčica crvena, Mezei tikszem, egyéves, heverő 
növény. Szára négyélű. A fiatal hajtások molyhosak, míg az idősebbek 
csupaszok. A levelek ülők, keresztben átellenesek, tojásdad alakúak. A 
virágok pirosak. Májustól októberig virágzik. A termése toktermés, melynek 
fedele éréskor leválik. A szántókon és az utak mentén él.   
 
Chenopodium album, Pepeljuga obična, Fehér libatop, egyéves, egy 
méterre is megnövő növény. A szár felálló, a talaj felszíne felett ágazó. A 
fiatal szár és a levelek lisztesek A levelek átellenesek, a felsők megnyúltak, 
kopja alakúak, kicsit hegyesek. Az alsó levelek hossza és szélessége 
megközelítően egyforma. A virágok aprók, zöld színűek, gomolyos fürtbe 
szerveződnek. Júniustól novemberig virágzik. A termés egymagvú makk, 
fényes fekete színű. A növények nagyszámú magot hoznak (akár 800.000 
magot is). A kapások uralkodó gyomnövénye, de nitrogénban gazdag 
talajokon, utak, települése mellett is megtalálható.  
 
Cirsium arvense, Njivski popanac, Mezei aszat, többéves, 30-150 (200) cm 
magas növény, hosszú, kúszó szaporítógyökérrel. A szár csupasz, pókháló-
szerű szőrzettel, felálló, barázdált, alul elágazó. A levelek csupaszak, zöld 
színűek, a fonákon legtöbbször szürkések, molyhosak. Az alsó levelek 
keskenyek, rövid levélnyéllel, a felsők ülő levelek. A virágok lila színűek, 
ritkán fehérek vagy pirosak, sátorvirágzatban állnak, a fészkek 15-20 mm 
hosszúak. Júniustól augusztusig virágzik. A kaszat olajzöld színű, síma, 



 238 

4 mm hosszú. 40.000 magot is termel, melyek csíraképességüket 6 évig is 
megtartják. Maggal és vegetatív úton is szaporodik. Az utak mentén, a 
gabonafélékben, kapásokban, réteken, alacsony ritkás erdőségekben él.  
 
Convolvulus arvensis, Popanac njivski, Szulák (apró), többéves, dús 
gyökérrendszerű  növény. A szár 1 m vagy annál hosszabb is lehet, csupasz 
vagy apró szőröcskékkel borított heverő vagy csavarodott. A levelek rövid 
levélnyelűek 4 cm-ig terjedő nagyságúak, egészek vagy enyhén fogazottak, 
fakó zöldek, háromszögletű tojásdadok vagy lándzsa alakúak. A virágok 
hosszú levélhónalji kocsányokon egyesével ülnek. A párta sokkal hosszabb a 
csészelevelektől, fehér színű, rózsaszín csíkozással, tölcsér alakú. Júniustól 
szeptemberig virágzik. A termése toktermés. A mag visszás tojásdad alakú, 
3-4 mm hosszú, sötétbarna–fekete színű. Nem művelt területeken, utak 
mentén, töltéseken szántókon, legelőkön egyaránt előfordul.   
 
Cynodon dactylon, Zubača obična, Csillagpázsit, többéves, tarackos, igen 
fejlett gyökérzetű növény. A tarackokból két fajta hajtás fejlődik: függőleges, 
amely nagysága 10-50 cm és vízszintes, amelyek föld feletti hajtásként 
működik. 1ha–on cca 800 km tarack lehet 4,5 millió rüggyel. Évente 
negyvenszeresére nőhet a tarackok mennyisége. Ha a tarackokat kidobjuk a 
talaj felszínére, forró napra, akkor 20-50 nap alatt elhalnak.  
A levelek rövidek hegyesek, kemények, 2-4 mm szélesek. A levélnyelvecske 
pillás szőrű A virágzat fűzéres ernyő. Júniustól júliusig virágzik 
(szeptember). A termés pelyva, mind a két vége hegyes, barna színű. A mag 
tavasszal vagy a nyár elején csírázik. A kapásokban, a kalászosokban és a 
nem megművelt területeken található.  
Veszélyes gyomnövény, amely szárazságtűrő és ellenáll a fagynak is.  
 
Cuscuta spp., Vilina kosica, Aranka, egyéves növény, ritkán kétéves. Nincs 
gyökere és levelei, nem végez fotoszintézist, ezért a szükséges táplálékot 
hausztóriumok segítségével más növényekből szívja, amelyeket parazitál. A 
szár sok elágazású, vékony, sárgás vagy piros színű, néha fehér vagy zöldes 
színű. A virágok ülők, aprók, labdaszerű, kerek virágzatba tömörülve. 
Májustól augusztusig virágzik. A termés toktermés, hosszított kerekded. Egy 
növény évente 3000 magot is nevelhet, amelyek csíraképességüket 5-6 évig 
is megtartják. Maggal szaporodik, de vegetatív úton is (fogasolással és 
kaszálással a gyenge, hajlékony szárak elszakadnak és ez elősegíti a 
vegetatív szaporodást.  
Sok lágyszárú egy- és kétszikű növényen élősködik, ritkán fásszárú 
növényen.  
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Datura stramonium, Tatula obična, Csattanó maszlag, egyéves növény, 
karó alakú, fehér gyökérrel. A szár felálló 30-120 (180 cm) magas, általában 
kopasz, általában a hegyénél ágazik el. A levelek nagyok, tojás alakúak, 
széleik durván fogazottak sötétzöld színűek, apró szőrökkel, fonákuk 
szőrtelen, világosabb színű. Szimpetális, magánosan álló virágai fehérek, 
felfelé állóak és kellemetlen szagúak. Júniustól októberig virágzik. A termés  
nagy, 5 cm-es, tüskés toktermés. A növény különösen mérgező a szarvas-
marhák és a lovak számára, mert alkaloidokat: hiosciamint, atropint, 
skopalamint tartalmaz, a mag pedig zsírosolajat és hemaglutint. Gyógyhatása 
is van. Utak, kerítések mentén, szántóföldeken, szőlősökben, veteményes-
kertekben található meg.  
 
Digitaria sanguinalis, Svračica obična, Pirók ujjas muhar, egyéves, 10-
50 cm magas növény. A szár csupasz vagy enyhén szőrözött, az ízek közötti 
csomók sokszor lilás színűek. A szár néha lekönyöklő. A levelek zöldek vagy 
pirosas színűek (a levélalapnál) símák vagy gyengén szőrözöttek. A fűzérkék 
kétneműek, 2-4 áll együtt sátorozó fürt alakjában a szár hegyén. Júniusban 
virágzik. A termés pelyvás szem. A mag nyár elején csírázik, amikor már 
meleg van. Kizárólag maggal szaporodik. Jó takarmánynövény. Melegked-
velő, nitrogénben gazdag, könnyű, napsütötte talajokon él. Homoktalajokon, 
szántókon, szőlőütetvényekben gyakori 
 
Echinochloa crus-galli, Proso korovsko, Kakaslábfű, egyéves növény, 
amely a föld felett erőteljesen bokrosodik. A szár 30-100 cm magas, ízelt, 
pirosas-lilás ízcsomókkal melyek szőrözöttek. A levelek lineárisak, zöldek, 
felületük érdes. Széleik hullámosak, az erek fehér színűek a levél szélen 
elhelyezkedő erek kihangsúlyozottak. A fűzérkék elliptikusak, világos zöld 
vagy lila színűek. A fűzér felálló kb. 20 cm magas. A másod és harmadrangú 
fűzérágak rövidültek, alapjuktól szőrözöttek. A növény júniustól szeptem-
berig virágzik. A termés pelyvás szem. Kedveli a nedves talajt, kukorica-
táblák, kiskertek, szőlőültetvények gyomnövénye. Kedveli a homokos talajt 
is.  
Kozmopolita, erős kompetítor növény.  
 
Galium aparine, Prilepača obična, Ragadós galaj, egyéves, 30-150 cm 
magas növény. A szár négyélű, fekvő vagy horgas szőreivel kapaszkodó. A 
levelek örvben állnak, lándzsásak, vagy hegyesek, széleiken és főereiken 
lefelé álló tüskékkel. Az örvben 6-9 levél van. A virágok fehérek, a termések 
kocsányon helyezkednek el. Májustól októberig virágzik. A termés 
gömbölyű, sűrű, horgas szőrű, mikor megért, két magra esik szét. Mindenhol 
előfordul, réteken, utak mellett, de főként a gabonákban.   
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Hibiscus trionum, Lubeničarka njivska, Varjúmák , egyéves, 10-60 cm 
magas, serteszőrös növény. Az alsó levelek oválisak, alig észrevehetően 
ujjasan szeldeltek, a többi levél mélyen, 3-5 részre ujjasan szeldelt, a szeletek 
nyújtott kopja alakúak A virágok a levélhónaljakban helyezkednek el, sárgák, 
alapjuknál sötétpirosak–lila színűek, magányosak, 4 cm átmérőjűek. 
Júniustól augusztusig virágzik. Termése toktermés, serteszőrökkel. A mag 
vese alakú. Gyógynövény. Utak mentén, ruderális területeken, szántófölde-
ken, gyümölcsösökben található meg.      
 
Iva xanthifolia, Iva, Parlagi rézgyom, egyéves, 150 cm magas növény. 
Szára felálló, hengeres, gömbölyített-szögletes, kopasz, csak a virágzat 
közelében ritka szőrzetű. A levelek átellenesek, hosszú levélnyelekkel. A 
felületük érdes, fonákuk pelyhes. Alakjuk széles tojásdad, szív alakú, hirtelen 
keskenyedő vagy hegyes. A virágzat levelei keskenyek vagy kopjaszerűek A 
virágzata bugás fűzér, az alján levelekkel. A fejecskék kicsik, lelógók, nagy 
számúak, középen a hím vagy hermafrodita, a széleken nőivarú virágokkal. 
Pártájuk apró, vagy hiányzik, mirígyekkel. A virágok zöldes-sárgák. Július–
augusztusban virágzik (szeptember). A termése fekete színű kaszattermés, 2-
5 mm hosszú. Utak mentén, nem megművelt területeken és a 
kapásnövényekben található. 
 
Orobanche cumana, Volovod, Napraforgószádor, többéves növény. Szára 
10-15 cm magas, pirosasszínű, mirígyszőrös, a szár alsó része általában 
vaskosabb, apró pikkelylevelekkel fedett. Az alsó pikkelylevelek oválisan 
nyújtottak, a felsők lándzsa alakúak. A virágok sárgás-fehér színűek, lila 
erezettel. A Fabaceae család Trifolium és Medicago fajain élősködik, 
egyenként vagy csoportosan de az Asteraceae és az Apiaceae család tagjain 
is megtalálható. Száraz réteken és lucernatáblákon él.  
 
Papaver rhoeas, Divlji mak, Pipacsmák, egyéves, ritkán kétéves 20-90 cm 
magas, borzas növény. A szár felálló, néha elágazó. A növény fehér tejnedvet 
tartalmaz. A levelei sokfélék: általában ülő levelek, szárnyasan osztottak, 
szeldeltek, szürkészöld színűek. A virágok hosszú, szőrrel benőtt kocsányon, 
magánosan állnak, nagyok, kétivarúak. Piros színűek, alapjuknál fekete 
folttal. Májusban és júniusban virágzik. A termés tojásdad alakú toktermés. 
Alkaloid tartalma miatt (morfin, papaverin, stb.) mérgező, de gyógyhatású is. 
Szántóföldeken, utak mentén, legelőkön, lakott területek közelében gyakori.  
 
Poa annua, Livadarka jednogodišnja, Egynyári perje, többéves, bokros, 
50-90 cm magas növény, melynek föld feletti hajtásai a talajhoz érve 
gyökeresednek és ágaznak. A szár lekönyöklő, feltörő, keresztmetszete kör 
alakú, a hegyéig egyenletesen eloszló levelekkel. A buga alatt kissé érdes. A 
levélhüvely rövid, zárt és érdes. A nyelvecskék 5 mm hosszúak. A 
levéllemez egyenes, érdes, élénkzöld színű. A levél fonáka síma, fényes. A 



 241

kalászkák kb. 4 mm hosszúak, a kalász 20 cm hosszú. Júniustól augusztusig 
virágzik. A toklászos szem lándzsa alakú, 1,5 mm hosszú. A növénynek nem 
felel meg a száraz időjárás, a száraz fagy és hosszantartó hótakaró. Tűri az 
árnyékolást, taposást és a legeltetést. Termékeny, nedves mezőkön, füves 
területeken, erdőszéleken, kertekben és utak mentén található. 
 
Polygonum aviculare, Ptičji dvornik, Porcsinf ű, egyéves, csupasz, elágazó, 
heverő szárú 30-60 cm hosszú növény. A levelek sötétzöldek, aprók, 
keskenyek, hosszúkásak, oválisak. A pálhakürtő szétszakadozó, fényes. A 
virágok aprók, zöldes, rózsaszín vagy fehér színűek, csoportosan a levél-
hónaljakban ülnek. Májustól októberig virágzik. A termés apró, három-
szögletű makkocska. Egy növény évente általában 2000 magot hoz, melyek 
csíraképességüket akár 22 évig is megtarthatják. A növény nem igényes, ott 
él, ahol a többi nem talál jó életfeltételt (pl. letaposott területek, utak). Ha 
nem művelik a területet, gyorsan szaporodik, és elfoglaja a legszegényebb 
talajokat is.  
 
Polygonum convolvulus, Vijušac obični, Szulák keserűfű, egyéves, 
csavarodó, heverő szárú vagy felálló növény. A szár zöld vagy pirosas, apró 
szemölcsös, általában az aljától elágazó. A levelek nyíl, szív vagy kopja 
alakúak, ép szélűek, a levélnyelek alapjánál hártyás pálhakürtővel. 
Levélhónalji, vékony, sokvirágú szaggatott fűzérekben állnak. Júniustól 
szeptemberig virágzik. A termés háromszögletű makkocska, amely lepel-
cimpákba van zárva. A gabonafélék, ritkán a kapások gyömnövénye.   
 
Rubus caesius, Kupina divlja, Hamvas szeder, többéves rövid töskékkel 
benőtt bokor. A levelei hármasak, szőrösek. A középső levélke tojásdad 
alakú, van amikor háromszorosan szeldelt, szív alakú, hegyes, durván, 
kettősen fogazott, az oldalsó levélkék kettősen szeldeltek. A pálhalevelek 
tojásdadok. A virágok fehérek, álernyőben állnak. Májusban virágzik. A 
termés csonthéjas terméscsoport, ún. szedertermés, édes ízű. Leginkább 
vegetetív úton szaporodik – a gyökérből feltörő hajtásokkal. A gabona-
félékben, szántóföldeken, és a hegyvidéken gyakori.   
 
Rumex crispus, Štavalj obični, Bodros lórom, többéves, kétlaki növény, 
rövid, elágazó tarackokkal és kb. 1 m–es, barázdált szárral. Az alsó levelei 
nyelesek, kopjaszerűek, a középsők fokozatosan nyélbe keskenyedők, a 
felsők ülőlevelek. A pálhakürtők szélei fogazottak vagy szakadozottak. A 
virágörvei egynemű virágokból állnak. Májustól augusztusig virágzik. A 
termése makktermés. Nedves területeken él a síkvidéktől a hegyes vidékekig. 
Kedveli a savanyú és könnyű talajokat és a nedves, meleg élőhelyeket. A 
gyenge tápanyagellátottságú talajok indikátornövénye.  
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Setaria glauca, Muhar sivi, Fakó muhar, egyéves, 40 cm magas, bokros, 
felálló szárú növény. A levelei szürkészöldek, érdes felületűek, fonákjuk 
sima. Levelei alsó részén pillás szőrök találhatók. A levélhüvelyek 
csupaszok. A fűzérkék tojásdadok, kb. 3 mm hosszúak és hengeres, kb. 
7 cm–es bugába tömörülnek. Júniusban virágzik (szeptemberig). A termés 
pelyvás szem. Megművelt területeken (szántóföldeken, szőlőültetvényekben) 
és a nem megművelt területeken: utak mentén, töltéseken él. 
 
Setaria viridis, Muhar zeleni, Zöld muhar, egyéves, kb. 60 cm magas 
növény. A szár vékony, heverő vagy lekönyöklő-felálló, ritkán felálló. A 
levelek zöldek, 3-8 mm szélesek, símák, de idővel gyorsan gorombák 
lesznek. A levélhüvely csupasz. A virágzat hengeres buga 1-10 cm hosszú és 
1 cm széles. Júniusban virágzik. A termés pelyvás szem. Kora tavasszal kezd 
csírázni, amikor már felmelegszik az idő. Tömeges a jelenléte a szántó-
földeken, kertekben, különösen burgonyában, kukoricában, utak mentén, 
elhagyott területeken.   
 
Solanum nigrum, Pomoćnica obična, Fekete csucsor, egyéves, 10-15 cm, 
ritkán 70 cm-esre is megnövő növény. A szára felálló, szőrös vagy csupasz. 
A levelei váltakozó levélállásúak, tojásdadok, szőrözöttek vagy csupaszok. A 
virágok fehérek, aprók, virágzata bogernyő. Júniustól szeptemberig virágzik. 
A termés fekete, gömbölyű bogyótermés sok ovális maggal. Szolanin nevű 
alkaloidot tartlmaz. Az érett bogyók nem mérgezőek, vannak országok, ahol 
fogyasztják. A nép körében gyógynövényként használatos. Szántóföldeken, 
kertekben, különösen burgonyában, kukoricában, utak mentén, elhagyott 
területeken jelenik meg.   
 
Sorghum halepense, Divlji sirak, Fenyércirok , többéves, 1 m, de elérheti a 
3 m-es magasságot is. Közvetlen a talaj felszíne felett bokorszerűen elágazó, 
fejlett, rövid szártagú tarackokkal, amelyek tarackrendszerbe rendeződnek. 
1ha-on 3 tonna rizómája is lehet. A száron sok, felálló, csupasz levél van. A 
levelek hegyesek és csupaszok. A nyelvecske rövid, kb. 1 mm-es szőrökkel. 
A virágzat 20-40 cm-es buga. Piramis alakú, elágazó, 3–3 ággal egy örvben. 
A termés pelyvás szem. A fiatal növény értékes takarmány, de glükozid 
tartalma miatt egyes esetekben mérgező is lehet. Száraz mezőkön, szőlő-
ültetvényekben, takarmánynövényekben, út mentén szaporodhat fel.  
 
Stellaria media, Zvezdan obični, Tyúkhúr , egyéves, de lehet kétéves 5-
30 cm magas, vékony, kör keresztmetszetű, elágazó, heverő szárú növény. 
Levelei átellenesek, aprók, tojásdadok, az alsók nyelesek, a felsők ülő 
levelek. Majdnem egész évben virágzik, még télen is. Virágai aprók, fehérek, 
csillag alakúak. Maggal szaporodik, két nemzedéke is lehet egy évben. 
Termése toktermés. Elterjedt növény utak, kerítések mentén, szőlőültet-
vényekben, szántókon, erdei tisztásokon.   
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Xanthium strumarium, Boca obična, Bojtorján szerbtövis, egyéves, 16-
120 cm magas, jellegzetes, alkaloid szag nélküli, karógyökerű növény. A 
szár felálló, elágazó. A szár, a levelek és a levélnyelek fehéren szőrözöttek. 
Levelei háromszög–szív alakúak, sötétzöldek, fonákjuk fehéres, szőrözött. A 
levelek szélei durván fogazottak vagy háromkaréjúak. A hímvirágú fészkek 
5 mm hosszúak, gömb alakúak, zöldes virágúak, mirigyesek. A nővirágú 
fészkek a hónaljban helyezkednek el, két virágból állnak. Júniustól októberig 
virágzik és fejleszti a terméseit. A termése tojás alakú, horgas tüskékkel 
borított ikerkaszat, 14-18 mm hosszú, csúcsán két egyenes, hegyes szarvval. 
Elhanyagolt, meg nem művelt területeken, de a szántóföldeken is gyakran 
előfordul.  
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