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A Nufarmer Magazin évi három-
négy alkalommal jelenik meg az adott
időszak növénytermesztési és főleg nö-
vényvédelmi aktualitásaival. A két éve
kiadott első Kertészeti Különszám sikerén
felbátorodva idén már kiadtunk egy
Repce Különszámot, és most kibővült és
frissített tartalommal jelentkezünk a Kerté-
szeti Különszám 2. kiadásával. 

A Nufarm Hungária Kft. termékpalet-
tája az elmúlt években több olyan szer-
rel egészült ki, amely a kertészeti kultú -
rákban is eredményesen használható.
Ez különösen fontos, hiszen ezen a terü-
leten is rengeteg károsítóval kell megküz-
deni, amelyek ráadásul a fóliás és üveg-
házi termesztés során egész évben
problémát jelentenek. A zöldség-, dísz-
növénykultúrák jó része kiskultúrának mi-
nősül, és sajnos ezekben csak kevés
engedélyezett termék van. Pedig az élel-
miszer-biztonság tekintetében kiemelke-
dően fontosak, hiszen a zöldségeket
szinte folyamatosan szedik, mintázzák
szermaradék-vizsgálatra. Friss fogyasz-
tású áruként nap mint nap ott vannak az
üzletek zöldségespultjain és a piacok
standjain.

Növényvédőszer-gyártóként nem-
csak arra figyelünk, hogy termékeinkkel
egészséges élelmiszert lehessen gaz-
daságosan előállítani, hanem arra is,
hogy a készítmények minél kevésbé ter-
heljék a környezetet. Ezért több termé-
künknek rövid az élelmezés-egészség-
ügyi várakozási ideje, kímélik a hasznos
élő szervezeteket, és egyik-másik akár a
biotermesztésben is felhasználható. Ki-
adványunkat úgy állítottuk össze, hogy
kiemelünk néhány kártevőt és kórokozót,
amely a szőlőültetvényeken, zöldség-,
gyümölcs-, dísznövénykertészetekben
számottevő kárt okoz. Majd bemutatjuk,
hogy készítményeink közül melyek nyújt-
hatnak ezekre a problémákra megol-
dást. Olvashatnak arról is, hogy milyen

Impresszum
Nufarmer Magazin 10. évfolyam,
Kertészeti Különszám – 2019. július

Kiadó: Nufarm Hungária Kft. 
1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. 
www.nufarm.hu
Felelős vezető: Salamon György

Szakmai munkatársak: 
Pólya Árpád 
(AgroStratéga – www.agrostratega.hu)
Varanka Mariann 
(AgroStratéga – www.agrostratega.hu)
Tervezés, tördelés:
Sebők Szilvia, Demeter Ádám 
(Ambitus Bt. – www.ambitus.hu)

Kérjük, termékeink felhasználása előtt ol vas sa el és
kövesse a növényvédő szer csoma golásán talál-
ható felhasználási javaslatokat és biztonsági
előírásokat. A Nufarmer Magazinban előforduló
eset leges nyomdai hibákért felelősséget nem vál-
lalunk. A növényvédő sze reket biztonságosan kell
használni. Hasz ná lat előtt mindig olvassa el a
címkét és a használati útmutatót!

sok körülmény befolyásolja a növényvé-
delem sikerét, és próbálunk tanácsot
adni, hogyan tehetik még hatékonyab -
bá ezt a nélkülözhetetlen tevékenységet.

Reméljük, ebben a különszámban
azon túl, hogy sikerül felkelteni az érdek-
lődésüket cégünk és termékeink iránt,
több olyan témára is kitértünk, amely az
Önök munkájában fontos és érdekes
problémát érint, és nem titkolt szándékkal
talán megoldást is ad.

Kihívásokkal teli, nehéz, de nagyon
szép munkájukhoz jó egészséget és ki-
tartást kívánunk a Nufarm Hungária Kft.
csapata nevében!

Hörömpő László – Gaál Orsolya
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A betegségek elleni felkészülés már
rügyfakadás előtt elkezdődik, amikor el-
végezzük a gombák és baktériumok
ellen az első lemosó permetezést. Ez
azonban csak a nulladik lépésnek tekint-
hető az egész éven át tartó küzdelem-
ben, amelyben az időjárásnak és a
kultúra érzékenységének megfelelően
felkészülten kell fogadnunk a termést ve-
szélyeztetető kórokozókat és az azok-
nak kaput nyitó kártevőket. Ráadásul az
sem mindegy, hogy a növény milyen fe-
nológiai stádiumban van, mert egyes
életszakaszokban érzékennyé válik bi-
zonyos növényvédő szerekre.

Védekezés a szőlő gomba-
betegségei ellen

A csapadékos évek velejárója a szőlő-
peronoszpóra, amely a levelek és a für-
tök károsításával akár teljes termésvesz-
teséget is okozhat. Már egészen korán,
május közepétől fertőzheti a szőlő zöld
részeit. A fürtök zsendülésükig, a levelek
egészen a vegetáció végéig fogéko-
nyak a betegséggel szemben.  

A kórokozó kártétele a virágzás és
bogyókötődés időszakában lehet a leg-

súlyosabb, ezért a védekezéseket ilyen-
kor megelőző jelleggel szükséges elvé-
gezni. Később a bogyók már egyre ke-
vésbé fogékonyak, azonban a késői
fürtfertőzés és a levélfertőzés ellen foly-
tatni kell a permetezést egészen a zsen-
dülésig. Ebben az időszakban a termés
minősége és a vesszők beérése lehet a
tét. 

A szőlőorbánc általában hegyvidéki
szőlőkben fellépő betegség. Fertőzése
mindig az alsó leveleken erőteljesebb,
ahol az erek által határolt, szabálytalan
alakú foltokról ismerhetjük fel. Gazdasá -
gi kárt a tőke felkopaszodásával okoz. 

Az orbánc gyakran még a peronosz-
póra előtt megjelenik. A védekezést
ezért a szőlő 3–4 leveles állapotában
célszerű megkezdeni, amit peronosz-
póra elleni szerekkel végezhetünk.

A lisztharmat már a virágzás előtt
fertőzheti a leveleket, később pedig a
fürtökre is átterjedhet. Súlyos fertőzése

Legjobb védekezés a támadás
A szőlőt, almatermésűeket, csonthéjasokat, bogyósokat, héjasokat
veszélyeztető leggyakoribb betegségekről és az ellenük ajánlott
védekezési módokról osztjuk meg tapasztalatainkat.

Szőlőperonoszpóra

LisztharmatSzőlőorbánc
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teljes termésveszteséggel járhat. Ameny-
nyiben a betegség korán felszaporodik
a lombozaton, a fürtökre átterjedő kóro-
kozót már nagyon nehéz megállítani. 

Éppen ezért fontos, hogy akkor is vé-
dekezzünk ellene, ha a száraz időjárás
miatt más gombabetegség ellen a korai
védekezés esetleg nem indokolt. A per-
metezést már a szőlő 4–6 leveles álla-
potában célszerű megkezdeni. 

A szürkepenész virágzáskor és az
érés során okozhat jelentős gazdasági
kárt. Csapadékos nyarakon a zöld bo-
gyók rothadása is gyakori. A fertőzést
elősegítik a jégverés, viharkár vagy
molykártétel során keletkező apró sérü-
lések, mivel a kórokozó a sebzéseken
keresztül könnyen bejut a növénybe.

A szürkepenész elleni védelemnek
tehát a molyok elleni védekezés is részét
képezi, de a védelem alapja a speciális
botriticidek használata a virágzás
végén és fürtzáródás előtt. A réz ható-
anyagú szerek fürtzáródás utáni alkal-
mazása kedvezően befolyásolja a
szürkepenész elleni védekezések ered-
ményességét is. 

Védekezés az almatermé-
sűek betegségei ellen

Az almatermésűek baktériumos és
gombás eredetű ágelhalása ellen ta-
vaszi és őszi lemosó permetezésekkel
védekezhetünk. Erre a célra jól beváltak
a réz hatóanyagú szerek. 

Az almatermésűek tűzelhalás beteg-
ségét az Erwinia amylovora nevű bakté-
rium okozza. A betegség hajtásszára-
dással járó tüneteiről kapta nevét,
 melyek a tűz okozta perzseléshez ha-
sonlítanak. Látványos tünete a „pásztor-
botszerűen” meghajló hajtásvég, rajta a
megbarnult, elszáradt levelekkel. A kór -
okozó a virágon keresztül fertőz, ami-
hez egy kevés csapadék, akár a harmat
is elegendő számára. A hajtások belső
szöveteibe jutott baktérium kontakt ha-

tású növényvédő szerekkel már nem ér-
hető el. 

Virágzás előtt vagy után réztartalmú
készítményekkel permetezzünk, amikor
a növény fejlődési állapota ezt megen-
gedi. Fontos, hogy a vegyszeres véde-
kezést kombináljuk a mechanikaival, és
az elhalt, elfeketedett virágzatokat, pás z -
torbotszerűen meghajlott hajtásokat, fer-
tőzött ágrészeket időben eltávolít suk,
valamint a metszőollót fertőtlenítsük.

Az alma minőségét és a termesztés
eredményességét veszélyeztető beteg-
ségek közül a varasodás kiemelkedik
hazánkban. Így a védekezés is főként
ennek a betegségnek az elhárítására
irányul. A kórokozó gomba kora tavasz-
tól egészen a szedésig fertőzhet. A va-
rasodás a levelek foltosodását, a foltok
elhalását okozza. A fertőzött virágok le-
hullnak. A gyümölcsökön megjelenő
apró foltok elparásodnak, berepedez-
nek, majd a termés egy része idő előtt le-
hullik. A lombvesztés és gyümölcshullás
megviseli a fákat, így azok kevésbé tud-

nak ellenállni a többi károsító és az idő-
járás okozta stressz hatásainak.

Mivel a fertőzésre leginkább a fiatal
levelek és gyümölcsök érzékenyek, a
védekezést is a korai fejlődési szakaszra
kell összpontosítani. A permetezéseket
megelőző jelleggel, réz hatóanyagú
szerrel, rügyfakadástól zöldbimbós álla-
pot végéig célszerű elvégezni, majd fel-
szívódó hatásmódú szerekre kell váltani.
Később, a vegetáció második felében
visszatérhetünk a kontakt szerekre. Így a
termés viaszosodását követően a rézér-
zékenység figyelembevételével újra
használhatunk rézkészítményeket is.

Védekezés a csonthéjasok
betegségei ellen

A csonthéjasok baktériumos és gom-
bás eredetű ágelhalása ellen tavaszi
és őszi lemosó permetezésekkel véde-
kezhetünk. Erre a célra jól beváltak a réz
hatóanyagú szerek.

A csonthéjasok legsúlyosabb beteg-
sége a monília, amely a meggy és a
kajszi mellett a cseresznyét, a szilvát és
az őszibarackot is megtámadja. Ha a
meggy és a kajszi virágzása idején
hűvös, csapadékos az idő, a kórokozó
teljes virágpusztulást okozhat. A gomba
a virágok mellett a hajtásokat és a gyü-
mölcsöt is fertőzi. Viharkár, jégverés vagy
rovarkártétel segíti a terjedését, mivel
ilyenkor a sebzéseken keresztül könnyen
bejut a növénybe.

A monília elleni védelemnek tehát a
rovarkártevők elleni védekezés is részét
képezi, de a védelem alapja a gomba-
ölő szerek rendszeres, megelőző jellegű
használata. A fertőző anyag mennyisé-
gét a fák tél végi, rezes lemosásával
csökkenthetjük. Réz hatóanyagú szere-
ket őszibarackban rügypattanásig, kaj-
sziban a pirosbimbós állapotig használ-
hatunk. Később, a csonthéjasok virágzá-
sának kezdetén, fővirágzásban, majd –

Tűzelhalás

Varasodás Monília

Szürkepenész



5KERTÉSZET I  KÜLÖNSZÁM

hűvös, csapadékos időjárás esetén – szi-
romhulláskor permetezve, felszívódó ha-
tásmódú szerrel védhetjük meg a fákat. 

A tafrina hűvös, csapadékos időben
támad. A levélfodrosodás tüneteinek
megjelenését ilyenkor csak megelőző
jelleggel, többször ismételt permetezés-
sel kerülhetjük el. A fertőző anyag meny-
nyiségét a fák tél végi, rezes lemosásá-
val csökkenthetjük. Réz hatóanyagú

szereket őszi barackban csak rügypatta-
násig használhatunk. Rügypattanástól
elvirágzásig célszerű felszívódó ható-
anyagot tartalmazó készítményre vál-
tani, majd szüret után, a lombhullás
kezdetén egy őszi rezes lemosást vé-
gezni. Csapadékos időben valamennyi
csonthéjast veszélyezteti a sztigminás
levéllyukacsosodás, de a legnagyobb
károkat az őszibarackfák szenvedhetik
el. A blumeriellás betegség virágzás
vé gén, sziromhulláskor támadja meg a
meggy és a cseresznye lombját. Mindkét
kórokozó lombhullást okozva gyengíti a
fákat. 

A fentieken kívül támadja még a csont-
héjasok lombját a lisztharmat, a szilva
levelét a rozsda és a polisztigminás le-
vélfoltosság, a kajszi lombját az apiog-
nomóniás levélfoltosság, a meggy és
a cseresznye gyümölcsét pedig a glöo -
sporiózis veszélyezteti.

Védekezés a bogyósok és 
a héjasok betegségei ellen

Bogyósokban a vesszőbetegségek és
a levélfoltosságot okozó gombák
idézhetnek elő érzékeny károkat. Ellenük
a letermett vesszők lemetszése után és a
termés betakarítását követően védekez-
hetünk. Lemosásszerűen elvégzett rezes
permetezéssel elejét vehetjük a fertőzés-
nek. Szürkepenész ellen virágzásban
speciális botriticid alkalmazása javasolt.

A héjasok baktériumos és gombás
betegségei ellen már a fakadás előtt

célszerű védekezni. A kora tavaszi rezes
 lemosást követően áttérhetünk a felszí -
vódó szerek alkalmazására. 

Gaál Orsolya

Levéllyukacsosodás

Blumeriella

Tafrina

Szürkepenész

Gnomónia
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Ha a növényvédelem történetében
tekintünk vissza, szintén a legrégebben
ismert és alkalmazott hatóanyagcsopor-
tot a réztartalmú szerek alkotják. Az első
ilyen készítményt bordói lé (réz-szulfát és
mész keveréke) formájában Millardet
(1882) vezette be a szőlőperonoszpóra
elleni védelemben. A ma használatos ké-
szítményekben a rézionok szulfát, hidro-
xid vagy réz-oxiklorid formájában
vannak jelen.

A réz(II) ionok (Cu2+) vízben oldód-
nak, amelyben már kis koncentrációban
is általános sejtméregként baktérium- és
gombaölő hatásúak. A növényvédelem-
ben az egyetlen olyan hatóanyag,
amely a lisztharmatgombákon kívül a
legtöbb kórokozó gombát és baktériu-
mot is kiválóan pusztítja. A gombaspó-
rák felhalmozzák a környezetükben
található rézionokat. Kísérletekben iga-
zolták, hogy a permetezésre használt
0,015 mmol/l Cu2+ koncentráció a
 gombaspórákban 1,5 mmol/l-re nőtt. Az
ion hatása összetett, elsősorban a
 lebontó folyamatokat gátolja, legjelentő-
sebb mértékben a piroszőlősav-dehid-
rogenáz enzimrendszert blokkolja. Mivel
a lebontó folyamatok a mikrobáktól
kezdve a legmagasabb szervezettségű
élőlényekig azonos vagy közel azonos
módon mennek végbe, az élőlények
majdnem minden csoportjára hatnak. A
betegségek elleni küzdelem során fel-
használt hatóanyagok közül az egyet-
len, amely ellen 137 éve nem alakult ki
rezisztencia. Így nemcsak a hatékony
növényvédelem, hanem a rezisztencia-
törés alapeleme – „kora ellenére is” – a
21. századi, korszerű növényvédelmi
technológiákban. 

A réz felhalmozódik a talajokban, és
minden élő szervezet érzékeny vele
szemben. Ezért az éves szinten kijuttat-
ható réz mennyiségét az európai uniós
előírások korlátozzák. Ez azt jelenti,

hogy az ökogazdálkodásban maxi-
mum két kilogramm fémrezet lehet kijut-
tatni hektáronként. Minden más kultúr-
ában ez nem haladhatja meg a 6 kg-ot.
Ez jelenleg igaz, mert a szigorítás ebben
a témakörben is folytatódik. Az EU-bizott-
ság 2019 januárjában meghozott dön-
tése alapján a réz hatóanyag maximá-
lisan kijuttatható mennyiségét 7 év alatt
28 kg-ban határozta meg. A legújabb
fejlesztések arra irányulnak, hogyan le-
hetne egységnyi területen a legkeve-
sebb fémréz kijuttatásával a legna-
gyobb hatékonyságot elérni a fitotoxici-
tás veszélye nélkül.

Egy hosszú barátság története 
– 137. éve a rézzel
Az emberiség által legrégebben és leggyakrabban használt fém a
réz. A római időkben aes cyprium, vagyis ciprusi fém néven ismerték,
mivel annak idején elsősorban Ciprus szigetén bányászták. Neve
később rövidült, a latin nyelv már a cuprum szót használja.

Mely tényezők határozzák meg,
hogy egy rézkészítmény megfelel-e
ezeknek az elvárásoknak?

• A réz hatóanyag (szulfát, oxiklo-
rid, hidroxid, réz (I) oxid). Ahogy az már
korábban írtuk, csak a réz(II) ion (Cu2+)
 hatékony. Így a réz-szulfát és a réz-hid-
roxid hatóanyag minden rézionja hasz-
nosul, oldatban szabad réz(II) ionná
válnak. A réz-oxiklorid hatóanyag a réz-
hidroxid mellett réz-kloridot is tartalmaz.
A rézionok kloridionnal összekapcso-
lódva olyan erős kötést képeznek, hogy
oldatban sem lesz belőle szabad ré-
zion. Így a kijuttatott réz egy része inaktív
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formában kerül a környezetbe. A tribázi-
kus réz-szulfát hatóanyagú Cup roxat FW
pedig az egyetlen semleges pH-jú ké-
szítmény, így a legkíméletesebb a nö-
vénnyel (nem perzseli a levelét, és még
érzékenyebb kultúrákban is kellő körülte-
kintéssel nagyobb biztonsággal hasz-
nálható).

• A réz szemcsemérete és annak
eloszlása. Az apróbb szemcsemérettel
sokkal jobb fedést tudunk elérni. A kis ré-
szek hézagok nélkül tudják befedni a fe-
lületet. Gondoljunk csak arra, hogy egy

felületet focilabdákkal vagy pingpong-
labdákkal szeretnék befedni! A nano
mérettartományba tartozó szemcsemé-
ret még alacsonyabb réztartalom mellett
is sokkal hatékonyabban takarja be a fe-
lületet, védelmet biztosítva a növénynek
a betegségek ellen.

• A réztermék formulációja. A for-
muláció több mindent meghatároz. A fel-
használó szempontjából a szer kezel-
hetőségét, úgy mint oldódás, keverhető-
ség stb. A fungicid hatás szempontjából
pedig azért fontos, mert ez fogja biztosí-

tani a készítmény megtapadását a felü-
leten és az esőállóságot. A kontakt ha-
tású készítményeknél ez különösen
jelentős, hiszen csak akkor tudják ellátni
a feladatukat, ha jó fedéssel hosszabb
ideig a védendő felületen maradnak.

A Nufarm ezeket az alapvető szempon-
tokat figyelembe véve fejlesztette ki réz-
tartalmú készítményeit: A Champ DP-t,
Cuproxat FW-t és a rezes kombináció-
ját, a Moltovint.  

A CHAMP DP ÉS A CUPROXAT FW HATÉKONYSÁGVIZSGÁLATA, 
ZALASZENTGRÓT, 2016 

A Champ DP fedése 2,0 kg/ha dózisban

A Cuproxat FW fedése 4,0 l/ha dózisban

Kezeletlen

A Cuproxat FW hatékonysága: a kijuttatást követően a jó fedésnek,
tapadásnak és esőállóságnak köszönhetően azok a levelek, amelyek
a permetléből kaptak, egészségesek maradtak. A Cuproxat FW a kiváló
fedésének és esőállóságának köszönhetően feladatát tökéletesen el-
látta. Peronoszpórás tünet csak azokon a leveleken és zászlós hajtá-
sokon jelent meg, amelyek a permetezést követően nőttek, így
védtelenek voltak a kórokozóval szemben.

A Champ DP hatékonysága: a kijuttatást követően a jó fedésnek,
tapadásnak és esőállóságnak köszönhetően azok a levelek, amelyek
a permet lé ből kaptak, egészségesek maradtak. A Champ DP a kiváló
fedésének és esőálló sá gának köszönhetően feladatát tökéletesen el-
látta. Pero nosz pó r á s tünet csak azokon a leveleken és zászlós hajtá-
sokon jelent meg, amelyek a permete zést követően nőttek, így
védtelenek voltak a kórokozóval szemben.
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Champ DP

576 g/kg réz-hidroxid hatóanyagot tar-
talmazó, kontakt hatású gombaölő szer
(lisztharmatgombák kivételével), amely a
Nufarm szabadalmaztatott formulázó
eljárásával készül. A nagy sűrűségű gra-
nulátum nem porzik, ezért kezelése biz-
tonságos, ugyanakkor gyorsan diszper-
gálódik a permetezőgép tartályában. A
diszpergált részecskék több mint tízszer
kisebbek más rézkészítményekhez ké-
pest, így nagyobb felületet tudnak be-
fedni, aminek köszönhetően kiemelkedő
a baktérium- és gombaölő hatás. Rá -
adásul fémrézre átszámolt dózisa ala-
csony, így többszöri rezes védekezést
tesz lehetővé a határérték betartása
mellett. Ráadásul a részecskék alakjá-
nak köszönhetően esőálló is. Fel hasz -
nálha tó: almatermésűek, őszibarack,
kajszibarack, cseresznye, meggy, szilva,
bogyóstermésűek, héjas gyümölcsűek,
mandula, szőlő, paprika, paradicsom,
kabakosok, hüvelyesek, hagyma, bur-
gonya, cukorrépa, gyógy- és fűszernö-
vények, díszfák és -cserjék esetében
3-4-szeri, a gyógy- és fűszernövények-
ben kétszeri kezelésre, 7–10 nap időkö-
zönként.

Cuproxat FW

A Cuproxat FW literenként 350 g tribázi-
kus réz-szulfátot tartalmazó, kontakt ha-

tású gombaölő szer. Felhasználási kö re
széles: almatermésűek, szőlő, cseresz-
nye, meggy, szilva, kajszi, őszibarack,
cukorrépa, őszibarack, zöldségfélék.
Lisztharmat kivételével bármilyen gom-
bafertőzés megelőzésére alkalmas,
4,0–5,0, szőlőben virágzás előtt 3,0–
4,0, virágzás után 4,0–4,5, őszibarack-
ban sziromhullás után 2,0–2,5 l/ha
dózisban. Rendkívül kis szemcsemérete
nemcsak lehetővé teszi a többszöri vé-
dekezést a megengedett évi 6,0 kg/ha
réz hatóanyag mennyiség átlépése
 nélkül, de rendkívül jó fedést is biztosít.
Kémhatása semleges, és esőállóságá-
val is kiemelkedik a hasonló készítmé-
nyek kö z ü l.

Moltovin

Literenként 345 g tribázikus réz-szulfátot
és 35 g cimoxanilt tartalmaz, kontakt és
felszívódó hatású gombaölő szer szőlő-
peronoszpóra, szőlőorbánc, valamint
paradicsomvész és alternária ellen. Sző-
lőben és paradicsomban preventív jel-
leggel alkalmazható, 3,0–3,5 l/ha
dózisban, maximum 4 alkalommal, leg-
alább 7 napos időközönként. A kontakt
hatású tribázikus réz-szulfát mellett a lo-
kálszisztémikus cimoxanil egyedi hatása
abból áll, hogy hiperszenzitív reakciót
indukál, ami megállítja a fertőzést és gá-
tolja a spóraszóródást.

Gaál Orsolya

„Már több mint huszonöt éve foglal-
kozom növényvédelmi szaktanács -
adással. Szaktanácsadói palettám
nagyon széles, a szántóföldi és kerté-
szeti kultúrák egészére kiterjed. 1990-
ben megnyílt gazdaboltom lehetővé
teszi, hogy a hozzám fordulókat teljes
körű szaktanácsadással segítsem és a
szükséges   készítménnyel kiszolgáljam.
A Nufarm-termékeket tág körben aján-
lom, jó hatékonyságuk és megfelelő ár-
érték arányuk miatt. A Cuproxat FW
felhasználási területe széles, ezért ked-
velt a több kertészeti kultúrával rendel-
kező kistermelők között. Egyetlen ter-
mék vásárlásával hatékonyan oldható
meg jó néhány kerti kultúra, például
uborka, hagyma, paprika, paradi-

csom, burgonya, zöldbab, zöldborsó,
dinnyefélék, sőt még az őszibarack, kaj-
szibarack baktériumok és gombakór -
okozók elleni védelme is. A Cuproxat
FW-vel évek óta jó tapasztalataim van-
nak. Hagymában és uborkában korán,
a vegetáció kezdetén, megelőző jelleg-
gel az idei évben is nagy területen alkal-
maztuk. Számomra fontos, hogy egy
folyékony tribázikus réz-szulfátról van
szó, amellyel könnyű dolgozni. Jól dozí-
rozható, kipermetezésével nagyon jó és
egyenletes fedést lehet  elérni. Gomba-
ölő hatása mellett kitűnő bakteriosztati-
kus hatása is van.”

Horváth Béla 

növényvédelmi szaktanácsadó, 

Gálium Kft., Bágyogszovát

TERMELŐK MONDTÁK...
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A szőlő betegségei közül a liszthar-
mat, a peronoszpóra és a szürkepenész
okozza a legnagyobb kárt. Ezek közül
is a lisztharmat a legsúlyosabb beteg-
ség, nem ritka a 100%-os termésveszte-
ség sem. A termésveszteségen túl a bor
minőségét is nagymértékben rontja. A
legkritikusabb periódus a virágzás kez-
dete és a terméskötődés. Ebben az idő-
szakban különös figyelmet kell fordítani
a lisztharmat elleni védekezésre, mert az
ekkor megfertőzött bogyókon megállít-
hatatlan a betegség.

A csonthéjasok esetén a moníliát, az
almatermésűek esetén a lisztharmatot és
a varasodást kell kiemelni.

Az említett betegségek ellen az egyik
leghatékonyabb és legszélesebb kör-
ben használt felszívódó hatóanyag a te-
bukonazol.

Mystic 250 EW

A Mystic 250 EW hatóanyaga az egyik
leghatékonyabb triazol, a tebukonazol.
A széles hatás spektrumú, felszívódó
gombaölő szer hatékony védelmet nyújt

borszőlőben lisztharmat, psze u do pe zi -
kulás orbánc és feketerothadás ellen is.
A kezeléseket az előrejelzésekre ala-
pozva, megelőző jelleggel célszerű el-
kezdeni és a fertőzési viszonyoktól
függően megismételni. Lisztharmat ellen
kiváló tartamhatással rendelkezik. Hasz-
nálatát 0,4 l/ha dózisban ajánljuk, a
levél kiterülésétől a zsendülésig maxi-
mum két alkalommal, megelőző jelleg-
gel. Lisztharmat erős fertőzése esetén
kénnel célszerű kombinálni.

Orius 20 EW

Az Orius 20 EW 200 g/l tebukonazol ha-
tóanyagot tartalmazó gombaölő szer,
amely a szőlőn kívül számos gyümölcs-
kultúrában engedélyezett termék. A ha-
tóanyag a permetezést követően 1 órán
belül felszívódik, így az ezután lehulló
csapadék a hatást nem befolyásolja.
Gyors felszívódást követően a gyógyító
hatásán kívül megakadályozza a fertő-
zést, és hosszan tartó védettséget bizto-
sít a növénynek. Felhasználása szőlő-
ben lisztharmat ellen megelőző jelleg-

Gombaölő szerek a rézen túl
Ezek a növényvédő szerek kiváló alternatívát jelentenek a gomba-
betegségekkel szemben, mert hatóanyaguk felszívódik, a hatásuk
hosszan tart, és a környezet rézterhelése is mérséklődik.

gel, összesen 3 alkalommal lehetséges.
A permetezést a virágzástól kezdve cél-
szerű kezdeni a bogyók színeződéséig.
Szürkepenészes rothadás ellen a készít-
mény hatása mérsékelt, ezért járványve-
szély esetén célszerű szürkerothadás
ellen másik hatékony készítménnyel kom-
binálva kijuttatni. Felhasználása szőlő-
ben a bogyók színeződéséig lehetsé-
ges. Dózisa bor- és csemegeszőlőben
0,5 l /ha. 

Almatermésűekben (alma, körte, birs,
naspolya) lisztharmat és varasodás ellen
szintén megelőző jelleggel vagy legké-
sőbb az első tünetek megjelenésekor
kell a védekezést elvégezni, és a fertő-
zés erősségétől függően 1-2 alkalommal
megismételni. Az érés kezdetéig maxi-
mum 3 alkalommal használhatjuk. Vara-
sodás ellen a rezisztencia elkerülése,
valamint a megfelelő hatás elérése érde-
kében a készítményt egy másik, kontakt
hatóanyagú készítménnyel célszerű
kombinálni. Felhasználása almatermésű-
ekben érés kezdetéig lehetséges  
0,6 l/ha dózisban. 

Csonthéjasokban (kajszi, őszibarack,
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cseresznye, meggy) monília, apiogno-
mónia, blumeriella és tafrina ellen enge-
délyezett készítmény. Kijuttatása fertő-
zésveszélyes időszakban (hűvös, csa-
padékos időjárás fennállása esetén a
kultúrnövény érzékeny fenológiai stádi-
uma alatt), megelőző jelleggel történik. A
permetezést a fertőzési veszély függvé-
nyében 7–10 naponként célszerű megis-
mételni. Moníliás virág- és hajtásszára-
dás ellen virágzás kezdetén, fővirágzás-
ban, majd sziromhullás kezdetén,
apiognomóniás és blumeriellás levélfol-
tosság ellen virágzás végétől a fertőzés-
veszély fennállásáig, tafrinás levélfodro-
sodás ellen pirosbimbós stádiumtól körül-
belül május elejéig többször szükséges
a védekezést folytatni. Felhasználása
kajszi, cseresznye és meggy esetén a
színesedés kezdetéig, őszibarackban
virágzás végéig, szőlőben a bogyók
színeződéséig lehetséges, összesen ma-
ximum 3 alkalommal. Dózisa csonthéja-
sokban 0,75–0,9 l/ha.

Shavit F

A Shavit F széles gombaölő hatásspekt-
rummal rendelkező termék, egy kontakt
és egy szisztémikus hatóanyag gyári
kombinációja. A folpet kontakt hatásával
a gombák csírázását és a micélium fejlő-
dését gátolja. A triadimenol az ergosz-
terol-bioszintézist gátlók közé tartozik. A
permetezést követően gyorsan a levél -
be szívódik és szállítódik, ezzel védel-

met biztosít az új leveleknek a peronosz-
pórát, a lisztharmatot, a szürkerothadást
és a szőlőorbáncot okozó gombák
ellen. A védekezést előrejelzésre ala-
pozva, preventíven kell elkezdeni, majd
a fertőzés alakulása szerint 8–12 napon-
ként szükséges megismételni, 2,0 kg/ha
dózisban, összesen legfeljebb 4 alka-
lommal. Szürkepenész elleni védelemre

virágzáskor és legkésőbb a fürtzáródás
időszakában használható. A kijuttatás
során törekedni kell az egyenletes per-
metléfedésre, igyekezni kell a fedettsé-
get biztosítani a levélfonákon és a
lombozat belső részeiben is. Különösen
fontos a szőlőfürtök fedése a fürt kocsá-
nyán is. Ezt a megfelelő lémennyiség
megválasztásával lehet elősegíteni. A

KÉSZÍTMÉNY 
NEVE

HATÓANYAG HATÓANYAG-
TARTALOM

GOMBABETEGSÉGEK
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póra 
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penészes 
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rothadás
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hatékonyságot nedvesítő adalékanyag
hozzáadásával még javíthatjuk, ehhez
a Spraygard 0,2 l/ha dózisát javasoljuk.
Lisztharmat erős fertőzése esetén kéntar-
talmú gombaölő szer alacsonyabb dó-
zisával célszerű kombinálni. 

A szürkepenész a szőlő minden zöld ré-
szét fertőzheti, de a legnagyobb kárt az
érő fürtök fertőzésével okozza. A fürtök
szempontjából az első veszélyes idő-
szak a virágzás, amikor a betegség
 következtében részleges vagy teljes
 für t elhalás következhet be. Csapadékos
időjárás esetén a peronoszpóra elleni
védelemmel együtt hangsúlyt kell fektetni
a szürkerothadás elleni védelemre is.
Kulcsfontosságú a közvetlenül a fürtzáró-
dás előtt elvégzett védekezés, hiszen
ekkor lehet utoljára tökéletesen beper-
metezni a fürtök belsejét. Ilyenkor nagy
hatékonysággal védekezhetünk hosszú
hatástartamú, speciális botriticid készít-
ményekkel. Az ezekkel való permetezést
akkor is célszerű elvégezni, ha az időjá-
rás nem csapadékos.

Prolectus

A Prolectus egyedi hatóanyagot tartal-
mazó készítmény a szürkepenész és a
monília ellen. A gombaölő permetező-
szer szőlőben, őszibarackban, nektarin-
ban és szamócában is felhasználható. 

A Prolectus 500 g/kg fenpirazamin
hatóanyagot tartalmaz. A mély hatású
gombaölőszer-hatóanyag gátolja az
ergoszterol bioszintézisét. A fenpiraza-
min nemcsak a spóra csírázását gátolja,

hanem a micélium kifejlődését is meg-
akadályozza. A hatóanyag gátolja to-
vábbá a konídiumtartók fejlődését és a
konídiumok kialakulását is. A fenpiraza-
min hatóanyag gyorsan átjut a kutikulán
és felszívódik a bőrszöveten keresztül. A
növényi szövetekbe történő gyors beha-
tolása teszi lehetővé, hogy a levél színe
felől rendkívül gyorsan át tudjon jutni a le-
véllemez túlsó oldalára. Így a kórokozó
gomba fejlődését a növényi szövetek
belsejében és a kezeletlen levéloldalon
is blokkolni tudja (transzlamináris hatás).

A Prolectus a permetezés után gyor-
san esőállóvá válik, hatása pedig hosz-
szan kitart. A kísérletekben a kezelést
követő 30. percben (amikor a permet
még nem száradt meg teljesen) lehulló 
10 mm csapadék sem okozott hatékony-
ságcsökkenést. 

A granulátum (WG) formának köszön-
hetően a Prolectus kezelése, adagolása
és elkeverése is egyszerű, kényelmes és
biztonságos. Munkaegészségügyi vára-
kozási ideje 0 nap. Élelmezés-egészség-
ügyi várakozási ideje borszőlőben 21,
csemegeszőlőben 14, őszibarackban,
nektarinban és szamócában pedig 
1 nap.  

Nem jelent veszélyt a méhekre és
egyéb hasznos élő szervezetekre. A ta-
lajban gyorsan lebomlik, így alacsony
kockázatot jelent mind a felszíni, mind a
rétegvizek szennyezése szempontjából. 

A Prolectus dózisa szürkepenész és
moníliás termésrothadás ellen 1,2 kg/ha
(hajtatásban 0,08–0,12%), őszibarack-
ban és nektarinban moníliás virág- és
hajtásszáradás ellen pedig 0,8 kg/ha.

A Prolectus kijuttatását finom porlasz-
tással kell elvégezni, azaz 200–300 mik-
ronos cseppeket kell létrehozni. Habár a
készítmény transzlamináris hatással is
rendelkezik, a permetezés során ügyelni
kell arra, hogy a növényállomány belső
részét is kellő mértékben be lehessen
fedni. Lúgos kémhatású kombinációs
partnerek használata kerülendő. A per-
metlevet az elkészítés után azonnal fel
kell használni!

Javasoljuk, hogy a szamóca sze-
dése előtt legalább 2 nappal, csemege-
és borszőlőben pedig a tervezett szüret
előtt legalább 28 nappal történjen a ke-
zelés. Legyen biztosított a szamócater-
més megfelelő szellőztetése!

Qualy

A Qualy 300 g/l ciprodinil hatóanyagot
tartalmazó, az anilin-pirimidin ható-
anyagcsoportba tartozó metioninbio-
szintézis-gátló (MBI). A készítmény szisz-
témikus (felszívódó) hatású. Az eredmé-
nyes védekezés feltétele a helyes
időzítés és a megfelelő permetléfedett-
ség biztosítása. A hatóanyag a perme-
tezést követően két órán belül felszívó-
dik, az azt követően lehulló csapadék a
hatást nem befolyásolja. 

Szőlőben a szürkepenész elleni ke-
zeléseket preventív módon, megelőző
jelleggel kell megkezdeni. A készítmény
egy vegetációs időszakban legfeljebb
2 alkalommal használható fel, fürtzáró-
dás kezdetéig (BBCH 77). Súlyos fertő-
zésveszély fennállásakor 7 napos per-
metezési forduló alkalmazása ajánlott.
Dózisa 1,25 l/ha.

Almatermésűekben (alma, körte) a va-
rasodás elleni permetezéseket megelő -
ző jelleggel, az aszkospóra-szóródás
idején kell megkezdeni. Ez a legkoráb-
ban alkalmazható, felszívódó almafa-
varasodás elleni gombaölő szer, mivel
10 °C alatti hőmérsékleten is hatékony. Az
intenzív hajtásnövekedés idején a fertő-
zési nyomástól függően a kezelést 7–10
naponta szükséges megismételni. A ké-
szítmény egy tenyészidőszak alatt ma-
ximum 3 alkalommal használható fel, a
kijuttatás legkésőbb a gyümölcsfejlődés
(BBCH 76) fenostádiumában végezhető
el, 0,6–0,75 l/ha dózisban. Törekedni kell
az egyenletes és teljes permetléfedésre,
még a lombozat belsejében is. Ehhez
800–1000 l/ha permetlé alkalmazása
 javasolt.

Farkas Árpád – Gaál Orsolya

Dózis (l, kg/ha)
Min. Max.

Kezelések 
maximális

száma

Két 
kezelés 

közötti idő

Első 
kezelés 

időpontja

Utolsó 
kezelés 

időpontja

Várakozási idők bor/
csemege

2,0

3,5

4,0

3,0

0,4

0,5

1,2

1,25

2,0

2,0

4,0

4,5

3,5

0,4

0,5

1,2

1,25

2,0

4

7

4

2

3

1

2

4

7

7

7

10

14

7

8

BBCH 13

BBCH 16

BBCH 70

BBCH 11

BBCH 19

BBCH 61

BBCH 12

BBCH 79

BBCH 50

BBCH 81

BBCH 85

BBCH 85

BBCH 83

BBCH 85

BBCH 77

BBCH 79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

21

21

28

14

14

21/14

21

28 (bor)

m. v. i. é. v. i.
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Almatermésűek
baktériumos és gom-
bás eredetű ágelhalás
tűzelhalás
lisztharmat
varasodás

Csonthéjasok
baktériumos és gom-
bás eredetű ágelhalás
levéllyukacsosodás
tafrina
apiognomónia
blumeriella
monília

levélfodrosodás

Bogyósok
levél- és vesszőbeteg-
ségek
szürkepenész

Héjasok
baktériumos és 
gombás betegségek 
(kivéve lisztharmat)

3,0–4,0
(ôszi-tavaszi lemosó)

3,0–4,0

2,0–3,0

2,0–3,0

2,0–3,0
2,0–3,0
2,0–3,0

3,0
(ôszi-tavaszi lemosó)

2,0–3,0

4,0

4,0–5,0

4,0–5,0
4,0–5,0
4,0–5,0
4,0–5,0

4,0–5,0

4,0–5,0
(ôszibarackban

pirosbimbós 
állapotig)
2,0–2,5

(ôszibarackban
virágzás végétôl)

0,6
0,6

(csak kontakt készít-
ménnyel kombinálva)

0,75–0,9
0,75–0,9
0,75–0,9
0,75–0,9 ôszibarack, nektarin: 0,8

(virág- és hajtásszáradás)
1,2

(termésrothadás)

1,2
(szabadföldi szamóca)

0,08–0,12%
(max. 1,2 kg/ha, 
hajtatott szamóca)

0,6–0,75

Champ DP
(kg/ha)

Cuproxat FW
(l/ha)

Orius 20 EW
(l/ha)

Prolectus
(kg/ha)

Qualy
(l/ha)

A NUFARM ALMATERMÉSŰEKBEN, CSONTHÉJASOKBAN, BOGYÓSOKBAN 
ÉS HÉJASOKBAN FELHASZNÁLHATÓ GOMBAÖLŐSZER-PORTFÓLIÓJA
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A legtöbb zöldségfélét, ahogy a
paprikát, paradicsomot is, folyamatosan
kell szedni, így nagyon nehéz megol-
dani, hogy úgy tartsuk egészségesen a
növényeket, hogy az élelmezés-egész-
ségügyi előírásokat is betartjuk. Fontos,
hogy a termék, amelyet a piacon meg-
vásárol a vevő, ne csak szép, eladható
legyen, hanem egészséges is a fo-
gyasztók számára. Ehhez nagyon körül-
tekintő szakmai munkára van szükség,
amelynek alapja a betegségek, kárte-
vők ismerete, a megfelelő agrotechnika
és a preventív kémiai védekezés,
amennyiben szükséges. Nézzük, me-
lyek azok a betegségek, amelyekre
 mindenképpen oda kell figyelnünk a pa-
radicsom és a paprika termesztése
során.

A paradicsom és a paprika alter-
náriás betegsége jól ismert probléma
a zöldségtermesztők körében. Évről
évre megjelenik, és kisebb-nagyobb kárt
okoz a kertészetekben. A betegség sú-
lyosságát alapvetően a fajta fogékony-
sága, a termesztéstechnológia és az
időjárás határozza meg. A gomba a
paradicsomon a szárat, levelet és bo-
gyót egyaránt megfertőzi. Paprikán is
megbetegíti a föld feletti részeket, de a
legsúlyosabb károkat a paradicsom
alakú paprikán a magházpenésszel
okozza. Több mint 50 Alternaria-faj is-
mert, és általában tág gazdanövénykör-
rel rendelkezik. Az Alternaria-fajok közül
az Alternaria solani és az Alternaria to-
mato elsősorban a paradicsomot fer-
tőzi, míg a paradicsom alakú paprika

A paradicsom, paprika és
egyéb zöldségfélék polifág
kórokozói 
Ahogy a szántóföldi növénytermesztésben, úgy a zöldségtermesz-
tésben is számtalan kórokozóval és kártevővel kell megküzdeniük 
a szakembereknek. A felelősségük igen nagy, hiszen ezek a termé -
nyek friss fogyasztásra kerülnek. 

magházpenészét az Alternaria alter-
nata okozza.

A paradicsomot fertőző A. solani és
A. tomato nekrotróf kórokozók, azaz a
zöld növényi részeket fertőzik, míg a
paprikát megbetegítő A. alternata gyen-
gültségi kórokozó, mely elsősorban a le-
gyengült vagy megsebzett növényt
tudja megtámadni. Az A. solani és az  
A. tomato szaporítóképletei a növényi
részre jutva először elpusztítják a nö-
vény szöveteit, majd a növény belse-
jébe jutva barnuló foltokat okoznak a
levélen. Ezek a foltok a betegség előre-
haladtával egyre növekednek, koncent-
rikussá válnak. A foltok szélén nekrotikus
sáv jelenik meg, majd a foltok összeol-
vadnak, berepedeznek és a levéllemez
teljes száradását okozzák. A száron a



legigényes gomba, a fertőzés optimális
hőmérséklete 26-28 °C. A kórokozó opti-
mális relatívpáratartalom-igénye 84-90%.
A magas nappali hőmérsékletet követő
hűvösebb reggeleken képződő harmat
elősegíti a konídiumok csírázását.

Mivel a kórokokozók mind a vető-
magban, mind a talajban lévő növényi
maradványokban áttelelhetnek, az ag-
rotechnikai védekezés, a növényi
 maradványok eltávolítása elsődleges
feladat. Az A. solani és az A. tomato
 elleni védekezés esetén a kismértékben
megemelt N-dózis csökkentheti a növé-
nyi szövetek elöregedését és ezzel a
növények fogékonyságát. Ugyanígy
fontos az optimális kálcium- és magnézi-
umellátás is. Az ellenőrzött vetőmag fel-
használása és a csávázott vetőmag
használata is csökkenti a korai fertőzé-
sek kialakulásának lehetőségét. Sza-
badföldön célszerű gyommentesen
tartani az állományt, és a kémiai védeke-
zéseket a növények vizsgálatára ala-
pozva, az időjárás figyelembevételével,
a fertőzés kialakulásához igazítva kell
elvégezni.

A Phytophthora infestans által oko-
zott paradicsomvész a paradicsom
egyik legsúlyosabb betegsége. Ez a kór -
okozó pusztít a burgonyában is. A levél
néhány órán át tartó vízborítottsága már
elegendő a fertőzés kialakulásához.
 Kiadós esőzések vagy öntözés, magas
páratartalom, nagy napi hőingás miatt
kialakuló reggeli harmat esetén számít-
hatunk a betegség megjelenésére, mert
a spórák csírázásához a vízborítás elen-
gedhetetlen. A kórokozó fertőzéséhez
12-15 °C az optimális, majd a fertőzés
után 18-22 °C a kedvező. A kórokozó
sporangiumai széllel terjednek, a levélre
jutva az ott lévő vízben a spórák csíra-
tömlőt fejlesztenek, melyek a légzőnyílá-
sokon át hatolnak a növény szöveteibe.
Ezt követően a levélen hamarosan meg-
jelennek a szürkészöld, majd zöldes-
barna, vizenyős foltok, a fonákon pedig
a sporangiumtartó gyep, ahonnan a fer-
tőzés továbbterjedhet. A betegség nem-
csak a levelet, hanem a bogyót is
megtámadja, amelyen rothadó foltok
alakulnak ki.

A védekezés alapja, hogy az előző
évi szár- és növényi maradványokat a
területről távolítsuk el, ha megoldható,
fontos a vetésváltás, valamint szellősebb,
kevésbé párás termőterület kiválasztása.

A kémiai védekezéseket május máso-
dik felében célszerű elkezdeni és az
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foltok elnyúlók, kissé besüppedők. A
gomba a bogyókat megtámadva azok
kocsány felőli részén féloldalasan kon-
centrikus foltokat hoz létre. Ezek a foltok
is besüppedők, nedves időben penész-
gyep alakul ki rajtuk. A fertőzés a bo-
gyók csúcsi oldalán is bekövetkezhet, és
végül a bogyó részleges rothadását
okozza.

Ezzel szemben az A. alternata szap -
rotróf kórokozóként kizárólag az elhalt
szöveteket fertőzi. A betegség tünetei
megjelenhetnek a termés külső falán és
a belsejében is, így a kártétel lehet fekete

foltosság, termés- vagy terméscsúcsrot-
hadás, termés belső penészesedés. A
külső fertőzést elősegíti a napégés, az
egyenlőtlen vízellátás, kalcium-, magné-
zium-tápanyagellátási problémák. A bel- 
ső fertőzés a virágzás idején a bibecsa-
tornán keresztül következik be. A másik
behatolási lehetőség a csészelevelek ol-
daláról történhet, ahol a nedvesség miatt
a kórokozó folyamatosan jelen van. Eső-
zést követően a terméshéj ezen a részen
megpattan, és a kórokozó a szöve-
tekbe hatolhat.

Az Alternaria-fajok mindegyike me-

Alternária-fertőzés tünetei paradicsomon és paprikán

Paradicsomvész tünetei burgonyán és paradicsomon
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aszkuszok képződnek, melyek 8-8 asz-
kospórát tartalmaznak. Az aszkospórák
széllel szállítódnak, élettelen vagy öre-
gedő növényi részre jutva azon megta-
padnak, micéliumot fejlesztenek. Egyes
szakirodalmak szerint az aszkospórák
egészséges fiatal szövetet nagyon rit-
kán képesek megfertőzni, így az ép, sé-
rülésektől mentes állománynak nagy
jelentősége van. A gomba számára 
25 °C az optimális hőmérséklet, 5 °C alatt
és 35 °C felett nem okoz tüneteket a nö-
vényeken. Az aszkospórás fertőzéshez
minimum 48-72 óra folyamatos nedves-
ség szükséges, továbbá a micéliumos
fertőzéshez sem elég a 100% relatív pá-
ratartalom, a kórokozó ilyenkor is csepp-
folyós víz jelenlétét igényli. A termőtestek
képződéséhez megfelelő körülmé-
nyekre van szükség. A fertőzést köve-
tően a tövek sárgulnak, fonnyadnak. A
szártövön apró, vizenyős foltok jelennek
meg, felületükön fehér penészes kiverő-
dés keletkezik, benne fekete szkleróciu-
mokkal. A szár bélszövete szinte teljesen
hiányzik, belül is fehér penész és fekete
szkleróciumok találhatók. 

A Botrytis cinerea kórokozó gomba
egyaránt előfordul a szántóföldi növény-
termesztés, a zöldség- és gyümölcster-
mesztés és a dísznövény-előállítás so -
rán. Számtalan növényfajt károsít, és a
növények bármely részét képes megfer-
tőzni. Alapvetően a párás, meleg idő -
járást kedveli, így különösen a zárt
termesztőberendezések esetén kell
oda  figyelni. Kiváltképp veszélyeztetet-
tek azok a növények, amelyeket valami-
lyen fizikai sérülés ért. 

A fertőzés a talajról, elhullott növényi
maradványokról indul. A fertőzött növé-
nyi részen, főleg a száron és termésen
először vizenyős foltok jelennek meg,
majd szürke penészgyep keletkezik,
ahonnan a konídiumok légmozgással
és vízzel továbbjutva a sérüléseken és a
sztómákon keresztül a növénybe hatol-
nak. Sok esetben a kórokozó a lehullott
virágszirmokon, növényi maradványo-
kon telepszik meg és onnan fertőzi az
 állományt. Különösen igaz ez a dísznö-
vény-előállításnál, mert a növények
 folyamatosan virágoznak, az elnyílott
 virágokról a szirmok lehullanak a földre
vagy fennakadnak a zöld növényi ré-
szeken, levelek tövében stb. A meleg,
száraz időjárás a fertőzés továbbterje-
dését blokkolja.

Gaál Orsolya

Forrás: Gits M.-Folk Gy.: Kertészeti növénykórtan

első tünetek megjelenésétől 7-10 na-
ponta megismételni. A védekezések
alapja a réz hatóanyag, amelyet felszí-
vódó hatóanyaggal akár kombináció-
ban, akár rotációban érdemes alkal -
mazni.

A szklerotiniás betegséget a Scle-
rotinia sclerotiorum polifág gombafaj
okozza, amely a legtöbb zöldségfélét
és dísznövényt is megbetegíti. A tölcsér
alakú apotéciumos gomba fertőzési for-
rása a talaj, valamint a növényi marad-
ványok. A gombaszklerócium a talajban
szklerócium formában vészeli át a szá-

mára kedvezőtlen időjárást. A fertőző-
dés kétféle úton mehet végbe. A szkleró-
ciumból micélium, vagyis gombafonál
hajt ki. A micélium először élettelen szer-
ves anyagon felszaporodik, majd meg-
fertőzi a növény talaj közeli részeit. A
másik lehetőség, hogy a talajfelszín kö-
zelében elhelyezkedő szkleróciumok fe-
lületén ivaros termőtestek, apotéciumok
jönnek létre. A termőtestek nyélen ülnek,
melynek hossza elérheti a 3 cm-t is, így
ebből a szempontból a talajfelszín alatt
maximum 2-3 cm mélyen található szkle-
róciumok jelentősek. A termőtestekben

Szklerotíniafertőzés tünetei különböző zöldségféléken

Botritiszfertőzés tünetei különböző dísznövényeken
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Jelen írásunkban megpróbáljuk a leg-
jelentősebb betegségeket ki emelni és
 javaslatot tenni a Nufarm kínálatából
azokra a készítményekre, amelyeket a
növényvédelmi technológiába beleil-
lesztve gazdaságosan és hatékonyan
védekezhetünk ezek ellen a kórokozók
ellen.

A levélbetegségek közül a legismer-
tebbek a lisztharmat, a peronoszpóra, a
rozsdagombák okozta megbetegedé-
sek, amelyek a legtöbb kertészeti kultú -
rá ban jelen vannak. Gondoljunk csak a
paprika-, uborka-, petrezselyem-
vagy rózsa- és szegfűlisztharmatra. A
lisztharmatgombák külső kórokozók, ki-
véve a paprikalisztharmatot, amely
 endofita, ezért az ellene való védeke-
zésnél különösen fontos a felszívódó ha-
tóanyag használata. Általában a meleg,
párás időjárást kedvelik, hőoptimumuk
15–27 ºC körül van, kivétel megint a pap-
rikalisztharmat, amelynél 26–30 ºC. A
betegség apró, sárguló folttal indul, fehér
lisztszerű bevonat képződik, amely az
egész levéllemezre kiterjed (1. kép). A
peronoszpóra hasonlóan súlyos lehet
uborka-, saláta-, káposzta- stb. kultúr-
ákban. Ebben az esetben is fontos a
megelőző kezelés, mert ha a levélfelület
5%-án láthatóak a sárga foltok, akkor a
permetezés már elkésett. Az uborka vi-
rágzásban a legérzékenyebb a beteg-
ségre. A járvány kialakulásának egyik
feltétele a levél vízborítottsága. A kóro-
kozó hőmérsékletigénye 15–20 ºC.

A rozsdabetegségek elsősorban a
virágkertészeteket sújtják, úgy mint
szegfű, rózsa, muskátli, és ide tartozik a
valamikor karantén-kórokozó krizantém-
fehérrozsda. A muskátlirozsda esetén a
betegség a levél színén kör vagy csillag
alakú, sárgászöld, majd sárga foltok for-
májában jelentkezik. Később a foltok
 közepén barna, pontszerű elhalás kelet-
kezik, és a levél átlyukad. A beteg nö-
vény gyengén fejlődik, virághozama

Dísznövényeinket sem kímélik 
a betegségek
A problémát súlyosbítja, hogy a fóliás és üvegházas termesztésnél
ezek a gombák egész évben jelen vannak, és a termesztőkörnyezet
mikroklímája nagyon kedvez a betegségek felszaporodásának.

csökken. Gyakran rozsdabetegségnek
gondolják azokat a pörsenésszerű folto-
kat, amelyeket az egyenlőtlen vízellátás
okoz. Ezek akkor keletkeznek, ha a talaj
meleg és túlzottan nedves, a környező
levegő pedig hűvös és párás. Ezek a
beszáradt, ödémás foltok elsősorban a
futó vagy félfutó fajtákon jellemzők, míg
a rozsda az álló muskátlit támadja meg
(3. kép és 4. kép). A krizantém-fehér-
rozsdát Magyarországon 1989 őszén fi-
gyelték meg először. A krizantémon
súlyos levélpusztulás következik be, a
virág díszítőértéke csökken. A tünetek a
levélen, murvalevélen, a fészekpikkelyle-
vélen és a hajtáson láthatók. A levéltünet
a gyakori. A levél színén először apró,

sárga foltok keletkeznek, majd 2–5 mm
nagyságú, kerekded, kissé besüppedő
közepű foltok alakulnak ki. A fonákon, a
levél színén lévő folt hátoldalán kiemel-
kedő, bőrszövettel  bo rított, fehér teleuto-
telepek fejlődnek, ezekről kapta a be-
tegség a fehérrozs da elnevezést (2.
kép). 

A növények hervadását is több kór -
okozó idézheti elő, amely általában
vagy a gyökeret, vagy a szárat támadja
meg. Ilyenek például a baktériumos
megbetegedések vagy a gombák
közül a fuzárium, a szklerotínia stb. A
szklerotíniafertőzés a talajban és növé-
nyi maradványokon lévő szkleróciumok-
ról indul és a szár alsó részét támadja
meg, majd később aszkospórákkal ter-
jed tovább és fertőzi a felsőbb növényi
részeket, például az uborka termését is.
A szár gyökérnyaki részén először vize-
nyős, rothadó foltok keletkeznek, majd
megjelenik a fehér, vattaszerű gomba-
szövedék, azon pedig később a fekete
szkleróciumok (5. kép).

Gaál Orsolya

1. kép: Lisztharmat rózsán 2. kép: Krizantém-fehérrozsda levélen

3. kép: Egyenlőtlen vízellátás tünete 4. kép: Muskátlirozsda

5. kép: Szklerotínia
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A jelenleg a világon eladott összes
növényvédő szer értékének negyedét a
gombaölő szerek alkotják, és ez az
arány a jövőben még várhatóan növe-
kedni fog. Az egyes hatóanyagokkal
szembeni rezisztencia kialakulása, az új
vagy korábban ritkán előforduló beteg-
ségek újbóli megjelenése, illetve az
egyre több jól bevált termék forgalom-
ból kivonása és az utánuk maradó
hiány együttesen nyitnak kaput a továb -
bi fejlesztések előtt.

Tazer, a zöld energia

A lisztharmat, peronoszpóra, rozsda,
szklerotínia, alternária, fitoftóra betegsé-
gek ellen kiváló termék a Tazer 250 SC
nevű készítményünk, amely 250 g/l azo-
xistrobin hatóanyagot tartalmaz, szusz-
penzió koncentrátum formájában. A
felsorolt betegségeken kívül még na-
gyon jó hatékonysággal dolgozik a
szürkepenész ellen is. Erről a betegségről
egy másik cikkben írtunk részletesebb e n. 

A strobilurinok a fungicidek újabb ge-
nerációját képviselik. Mezőgazdasági
felhasználásuk 1996-ban kezdődött. 
A strobilurin-A a keserű tobozfülőke (Stro-
bilurus tenacellus) kalapos, bazídiumos
gomba másodlagos anyagcsereter-
méke. Ezek a kalapos gombák ennek a

Egészséges zöldségek, 
pompás dísznövények
Kertészeti kultúrákban használható gombaölő szerből számos fajta
közül válogathat a termelő. 

természetes gombaölő szernek az elő -
állítása útján képesek életterüket megvé-
deni más gombafajok behatolásától. A
gombából izolált anyag nem volt
eléggé fotostabil, ezért tökéletesítették,
így szintetikusan előállított párja már
ennek a kritériumnak is megfelel. Az azo-
xistrobin hatásspektruma szinte minden
fontos kórokozó gombára kiterjed. Ez
pedig annak köszönhető, hogy a mito-
kondriális enzimrendszerekhez kapcso-
lódva a sejtlégzést gátolja. Az ATP-szinté-
zis, a spóracsírázás, a csíratömlő fejlődé-
sének gátlása, az apresszóriumok és a
micélium növekedésének akadályozá -
sa révén fejti ki hatását.

A széles fungicidhatás mellett leg-
alább olyan fontos, hogy a hatóanyag a
növényekben kedvező élettani változást
indít el. Ez az úgynevezett zöldítő hatás
hosszabb élettartamot, több tápanyag
felvételét és asszimilációt, ezáltal több és
jobb minőségű termést eredményez.

A Tazer hatóanyaga felszívódik a nö-
vénybe, majd szállítódik a fiatal részek
felé, hosszú hatástartamot biztosítva a
készítménynek. Legjobb, ha a fertőzést
megelőzően juttatjuk ki, így biztosíthatjuk
az egészséges állományt. Egy vegetá-
cióban kétszeri alkalommal célszerű
használni. Már kialakult fertőzés esetén
kontakt hatóanyagú szerrel kombinálva

A TAZER HATÁSA

• fenntartja a növény GLA- 
 (gamma-linolénsav) szintjét
• gátolja a stressz okozta 
 etiléntermelést

• csökkenti a párologtatást
 • mérsékli az aszály okozta 
  stressz hatását

• véd a gazdaságilag jelentôs 
 kórokozókkal szemben
   • fenntartja az egészséges 
     életfolyamatok zavartalanságát

    • javítja a nitrogén felvételét
 • támogatja a CO2 asszimilációját, 
  a szénhidrátok beépítését

A növény 
teljesítménye

egészséges
életmûködés

lassuló 
öregedési 
folyamatok

javuló 
vízháztartás

növekvô 
tápanyag-beépülés
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kell kipermetezni. A lisztharmat kivételé-
vel minden felsorolt betegségre kiváló
kombinációs partnerek lehetnek réz -
tartalmú készítményeink, a Champ DP
vagy a Cuproxat FW. Ezek a kombiná-
ciók a rezisztencia kialakulását is meg-
akadályozzák. A rezisztenciatörés má -
sik eszköze, ha a Tazert rotációban
használjuk ezekkel a szerekkel vagy pa-
radicsomvész esetén a Moltovin készít-
ményünkkel, illetve szürkepenész esetén
a Prolectusszal.

Prolectus, a profik 
választása

A Prolectus egyedi hatóanyagot tartal-
mazó készítmény a szürkepenész és a
monília ellen. A gombaölő perme te ző -
szer szőlőben, őszibarackban, nek ta-
rinban és szamócában is felhasználha tó. 

A Prolectus 500 g/kg fenpirazamin
hatóanyagot tartalmaz. A mély hatású
gombaölőszer-hatóanyag gátolja az
ergoszterol bioszintézisét. A fenpiraza-
min nemcsak a spóra csírázását gátolja,
hanem a micélium kifejlődését is meg-
akadályozza. A hatóanyag gátolja to-
vábbá a konídiumtartók fejlődését és a
konídiumok kialakulását is. A fenpiraza-
min hatóanyag gyorsan átjut a kutikulán
és felszívódik a bőrszöveten keresztül. A
növényi szövetekbe történő gyors beha-
tolása teszi lehetővé, hogy a levél színe
felől rendkívül gyorsan át tudjon jutni a le-
véllemez túlsó oldalára. Így a kórokozó
gomba fejlődését a növényi szövetek
belsejében és a kezeletlen levéloldalon
is blokkolni tudja (transzlamináris hatás).

A Prolectus a permetezés után gyor-
san esőállóvá válik, hatása pedig hosz-
szan kitart. A kísérletekben a kezelést
követő 30. percben (amikor a permet
még nem száradt meg teljesen) lehulló 
10 mm csapadék sem okozott hatékony-
ságcsökkenést. 

A granulátum (WG) formának kö -
 szönhetően a Prolectus kezelése, ada-
golása és elkeverése is egyszerű, ké-
nyelmes és biztonságos. Munkaegész-
ségügyi várakozási ideje 0 n a p.
Élelmezés-egészségügyi várakozási
ide je borszőlőben 21, csemegeszőlő-
ben 14, őszibarackban, nektarinban és
szamócában pedig 1 nap.  

Nem jelent veszélyt a méhekre és
egyéb hasznos élő szervezetekre. A talaj-
ban gyorsan lebomlik, így alacsony
kockázatot jelent mind a felszíni, mind a
rétegvizek szennyezése szempontjából. 

A Prolectus dózisa szürkepenész és
moníliás termésrothadás ellen 1,2 kg/ha
(hajtatásban 0,08–0,12%), őszibarack-
ban és nektarinban moníliás virág- és
hajtásszáradás ellen pedig 0,8 kg/ha.

A Prolectus kijuttatását finom porlasz-
tással kell elvégezni, azaz 200–300 mik-
ronos cseppeket kell létrehozni. Habár a
készítmény transzlamináris hatással is
rendelkezik, a permetezés során ügyelni
kell arra, hogy a növényállomány belső
részét is kellő mértékben be lehessen

fedni. Lúgos kémhatású kombinációs
partnerek használata kerülendő. A per-
metlevet az elkészítés után azonnal fel
kell használni!

Javasoljuk, hogy a szamóca sze-
dése előtt legalább 2 nappal, csemege-
és borszőlőben pedig a tervezett szüret
előtt legalább 28 nappal történjen a ke-
zelés. Legyen biztosított a szamócater-
més megfelelő szellőztetése!

Gaál Orsolya

gyors (fenpirazamin)

a levél színe

levél lemez

a levél fonáka

kórokozó

lassú (standard hatóanyag)

• kezelés a levél színén
• fertőzés a kezelés után 24 órával (a fonáki  
  oldalon)
• eredmény 6 nappal a fertőzést követően 
  (15 oC, magas páratartalom)

A transzlamináris hatás

kezeletlen

kezeletlen 24 órával a fenpirazamin-
kezelés után

a sejt-
membrán
kihasad, a 
citoplazma 

kifolyik24 órával a fenpirazamin-
kezelés után

Epifluoreszcens mikroszkóppal megfigyelhető a vizsgált sejtek szerkezete és életképessége.
Mivel fluorokróm, specifikus jellemzőkkel bíró sejtekről van szó, el lehet külö níteni a már el-
pusztult sejteket a még életképes sejtektől. 
Kék fluorokróm: a sejtek poliszacharidjaihoz kapcsolódik, függetlenül attól, hogy azok élnek
vagy már elpusztul tak.
Vörös fluorokróm: csak abban az esetben kötődik a DNS-hez vagy az RNS-hez, ha az adott
sejt már elpusztult.
Zöld fluorokróm: csak az élő sejtek citoplazmatikus enzimei aktiválják.
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A kertészetekben, legyen az gyü-
mölcs, zöldség vagy dísznövény, sza-
badföldi vagy fóliás termesztés, az
atkák a legveszélyesebb károsítók közé
tartoznak. A védekezés ellenük a nö-
vényvédelem kihagyhatatlan eleme. Szí-
vogatásuk során a megtámadott levelek
színén kezdetben apró, halvány foltok
jelennek meg, ezek később kiterjednek.
A szúrások helyén a levelek párologta-
tása fokozódik, a fotoszintézis lelassul,
majd megszűnik. A klorofilltartalom csök-
ken, a levelek szürkülnek, sárgulnak, ké-
sőbb megbarnulnak, végül elszáradnak
és lehullanak. A korai lombhullás a gyü-
mölcsösültetvényekben már a követ-
kező évi termés mennyiségére is
hatással van, mert gyengébb lesz a
rügydifferenciálódás, a vesszők beéré -
se. A levelek nagymértékű károsodása
nyomán romlik a termés mennyisége,
 minősége, piacossága. A zöldségter-
mesztésben a levelek szívogatásának
következménye, hogy drasztikusan
csök  ken a betakarítható mennyiség, és
a termés szívogatása miatt romlik a pia-
cosság. A dísznövények mind a levél,
mind a virág károsodása miatt gyakorla-
tilag eladhatatlanná válnak.

A kertészeti kultúrákban legismertebb
és legsúlyosabb károkat okozó atk a -
fajok a takácsatkák közül a közönséges
takácsatka (Tetranychus urticae) és a
piros gyümölcsfa-takácsatka (Panony-
chus ulmi), a tetűatkák vagy fonállábú
atkák közül pedig a szélesatka (Poly -
phagotarsonemus latus). 

A közönséges takácsatka polifág
faj, lágy és fás szárú növényeken egya-
ránt előfordul. Zöldség-, gyógy-, fűszer-
és dísznövényeken, különböző gyü-
mölcsfákon, szamócán nagy egyed-
számban felszaporodhat. Ma gyar or -
szá   gi körülmények között a paprikát,
babot, uborkát, szamócát, különböző
gyümölcsfákat (alma, szilva) károsítja.

A piros gyümölcsfa-takácsatka fás
szárú növényeken károsít: alma, man-
dula, kajszi, cseresznye, meggy, szilva,
őszibarack, körte, berkenye, de előfor-
dulhat égeren, szelídgesztenyén is. 

A szélesatka az üvegházi növényter-

mesztés egyik legrettegettebb károsí-
tója. Szintén polifág, így nagy károkat
képes okozni paprika, paradicsom,
uborka, afrikai ibolya, begónia, krizan-
tém, ciklámen, dália, gerbera, impatiens
stb. előállítása során.

Az atkák elleni védekezés sikerének
kulcsa a jól időzített, elsősorban meg-
előző védekezés. Ehhez az kell, hogy
folyamatosan figyeljük a növényeket.
Így követhetjük a kártevő megjelenését,
láthatjuk, hogy melyik fejlődési stádium

van jelen a leveleken, és ennek megfele-
lően választhatjuk meg az atkaölő szert.
Segíti a megfigyelést, ha tudjuk, mit keres-
sünk, az elöző évben melyik atkafaj oko-
zott problémát, és ismerjük az atka
fejlődésmenetét. 

A takácsatkának több fejlődési alakja
van: tojás, lárva, nimfa, kifejlett alak. A
szélesatkák esetén a nimfastádium gya-
korlatilag hiányzik, így az egyedfejlődé-
sük még gyorsabban zajlik, mint a
takácsatkáké. 

Paradicsomon

Közönséges takácsatka kártétele

Paprikán

Tojásgyümölcsön Almán

Közönséges takácsatka Piros gyümölcsfa-takácsatka

Szélesatka Piros gyümölcsfa-takácsatka telelő tojásai

Atkák a kertészeti kultúrákban
Zoomoljunk rá a problémára!
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Szabad földön a piros gyümölcsfa-
 takácsatka tojás alakban telel át a fás
 részeken, majd rügypattanás után azon-
nal megkezdődik a lárvakelés, amely
15–20 napig tart. Május utolsó hetében
már zömmel kifejlett alakok vannak a le-
veleken, és elkezdődik a nyári tojások
rakása. Ezzel szemben a közönséges
takácsatkának a nőstényei telelnek át a
kéregrepedésekben vagy a talaj köze-
lében a gyomokon, lehullott leveleken.
Tavasszal, 10-15 °C-on ezek már megje-
lennek, szívogatni kezdenek, szövedé-
ket készítenek, majd tojást raknak.
Tavasszal, amikor hűvösebb van, az
első nemzedék kialakulása lassabb,
akár 30-60 napig is tart. Nyáron, a me-
legben gyorsan fejlődnek, 15-25 napig,
a nemzedékek együttesen károsítanak a
növényeken, így a tömeges felszaporo-
dásuk jelentős veszéllyel jár. Üveghá-
zakban a kedvező körülmények miatt
az atkák gyakorlatilag egész évben
jelen vannak, szaporodásuk és fejlődé-
sük gyors, így folyamatos megfigyelésre
és védekezésre van szükség károsításuk
megelőzése céljából. 

A permetezést indokló kártételi kü-
szöbérték 5–10 egyed jelenléte (az
egyedszámba a tojás is beleszámít).
Ebben az esetben a levélen különösebb
kártétel még nem látszik, bár zavarják
az auxintermelést, párologtatást. Az
atkák felszaporodása erősen hőmérsék-
letfüggő, így tavasszal, hűvösebb idő-
ben lassabban fejlődnek a nemzedékek.
Nyáron, meleg, száraz időben viszont
nagyon gyors a fejlődésük, ilyenkor már
egy levélen 2 kifejlett egyed jelenléte is
robbanásszerű felszaporodást eredmé-
nyezhet. Ezért nyáron és az üvegházak-
ban a kártételi küszöbérték alacso-
nyabb. Fontos, hogy soha ne a kárkép
alapján döntsünk a védekezésről, mert
akkor már általában megkésve cselek-
szünk. Ezt követően pedig csak nagyon
nehezen tudjuk kordában tartani az at-
kafertőzést.

Összefoglalva: az atkák elleni véde-
kezés különösen nehéz, mert időjárástól
függően évente több nemzedékük van
még szabad földön is. Fólia alatt és
üvegházakban pedig egész éven át
jelen vannak és akár 10-12 nemzedékük
is lehet. Az atkák nagyon ellenálló kárte-
vők. A soknemzedékes fejlődés miatt is
könnyen kialakul az atkaölő hatóanya-
gokkal szembeni rezisztencia. A sok-
nemzedékes fejlődés következménye
az is, hogy nyáron egyik nemzedék a

másikba ér, több fejlődési alak egy-
szerre figyelhető meg a leveleken. Így
az alkalmazandó növényvédőszer -
hatóanyagok ismerete és tudatos kivá-
lasztása különösen fontos, ahogy azok
rotációban vagy kombinációban való
alkalmazása is kulcsfontosságú az atkák
elleni sikeres küzdelemben.

A Nufarm ehhez a sikeres munkához
ajánlja a ZOOM 11 SC speciális atkaölő
szert.

Zoom 11 SC

A Zoom 11 SC etoxazol hatóanyaga a
difenil-oxazolinok csoportjának egyet-
len tagja. Az egyedi szerkezetű mole-
kula hatásmódja is egyedi, amivel a
növekedésszabályzó atkaölő szerek
önálló alapcsoportját alkotja. Kontakt és
mély hatású (transzlamináris) növeke-
désszabályzó készítmény, amely tojás-,
lárva-, nimfaölő hatású. Kísérleti eredmé-
nyek  bizonyítják, hogy azok a nősté-
nyek, amelyek Zoommal kezelt levélen
szívogatnak, sterilizálódnak, azaz ter-
méketlen tojásokat raknak. 

A tojásölő és nősténysterilizáló hatás
pedig fontos fegyvertény az atkák elleni
küzdelemben.

Az ovicid hatásnak azért van jelentő-
sége, mert, ahogy azt az 1. ábra mutat-
ja, a vegetáció nagy részében a fejlő-
dési alakok közül a tojás van jelen a leg-
nagyobb arányban, ami feltétele annak,
hogy a következő nemzedék nagy
egyed számban felszaporodhasson.

Laboratóriumi körülmények között
vizsgálták a Zoom 11 SC tojásölő haté-
konyságát, és figyelték azt is, hogy
transzlamináris tulajdonsága a tojásölő

hatékonyságban is megmutatkozik-e 
(4. ábra). A vizsgálatot két, különböző
koncentrációban elkészített permetlével
 végezték: 110 ppm töménységű permet-
lével (500 liter vízhez mért 0,5 liter Zoom
11 SC) (2. ábra) és 55 ppm töménységű
permetlével (1000 liter vízhez mért 
0,5 liter Zoom 11 SC) (3. ábra).

Az eredmények kiváló tojásölő hatást
mutattak, ahogy az a grafikonon is lát-
ható. A 110 ppm töménységű permet-
lével kezelt leveleken a lerakott tojások-
ból nem tudtak lárvák kikelni (0,7%), az
55 ppm esetén ez 22%, miközben a
csapvízzel kezelt leveleken lévő tojások-
ból már az ötödik naptól lárvák keltek,
és a kelési arány elérte a 72%-ot. A
transzlamináris tulajdonságon alapuló
tojásölő hatás is nagyon jó, hiszen a színi
oldalukon kezelt levelek fonákán lévő
 tojásokból csupán 22% tudott lárvává fej-
lődni. Ez az arány a kontrollban 71%-os
volt.

A nőstényeket sterilizáló hatást is labo-
ratóriumi körülmények között vizsgálták.
Megállapították, hogy addig, amíg a
nőstény a Zoommal kezelt levélen táplál-
kozott, a kezeletlen felületre lerakott tojá-
sok egyikéből sem tudott lárva kikelni (5.
ábra). A takácsatkák emésztése gyors,
hét óra alatt felveszik a teljes testtöme-
güknek megfelelő mennyiségű tápanya-
got. Ezért ha el tudnak vándorolni olyan
levélre, amely nem kapott a Zoom per-
metléből, és ott folytatják a táplálkozásu-
kat, szervezetükben a Zo o m tömény-
sége felhígul, és 4 nap múlva a sterilizáló
hatás elmúlik. Ezért is nagyon fontos a ki-
juttatott permetlé mennyisége, az egyen-
letes fedés, a jó permetezéstechnika.

1. ábra: A közönséges takácsatka fejlődési alakjainak aránya
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2. ábra: A lárvák kikelésének üteme kezelt felületen 

kontroll (n=135) Zoom 11 SC, 110 ppm (n=148)
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3. ábra: A lárvák kikelésének üteme kezelt felületen 

kontroll (n=78) Zoom 11 SC, 55 ppm (n=51)
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4. ábra: A lárvák kikelésének üteme  
transzlamináris felvétellel
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5. ábra: A lárvák kikelésének üteme a sterilitás 
múlásával
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A védekezést megfigyelésre alapoz -
va, a növényállomány rendszeres vizsgá-
lata alapján, a kártevő egyedszámának
ismeretében kell megkezdeni. A perme-
tezést az atkák felszaporodásának kez-
detén kell elvégezni (6. ábra)!

A tojás alakban telelő piros gyü-
mölcsfa- takácsatka fertőzése esetén a
védekezés még előbbre hozható (7.
ábra), mert a lárvák kelése piros bimbós
állapot környékén már megkezdődik. A

Zoom lárva- és nim-
faölő hatását kiha s z-
  nálva korán (a kísér-
letben április 20-án)
elvégzett per me te -

zés sel kiváló eredményt értek el. Ennek
okai, hogy ekkor már feltehetőleg min-
den életképes tojásból kikelt a lárva
(ha mégsem, a Zoom tojásölő hatású
is), másrészt meglehetősen egységes
fejlődési alakok voltak jelen (lárva,
nimfa), továbbá a lombozat mérete
még lehetővé tette a kiváló fedettség
elérését.

A Zoom 11 SC nagyon fontos tulajdon-
sága még, hogy a készítménynek csak

a kártevő atkákra van hatása, a has z nos
élő szervezeteket kíméli. 

Továbbá kísérletek és termelői ta-
pasztalatok is igazolják, hogy a per-
metlé pH-ja a termék hatékonyságát
nem befolyásolja. Különösen fontos ez a
kertészeti kultúrák esetén, amelyek ese-
tében egy permetezésnél több növény-
védő szert és lombtrágyát is össze-
kevernek, ami megváltoztatja a per-
metlé pH-ját.

Lektorálta: Dr. Szabó Árpád PhD.

Szent István Egyetem 

Kertészettudományi Kar, 

Rovartani Tanszék
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7. ábra: A piros gyümölcsfa-takácsatka fejlődési 
alakjai levelenként (Izsák, 2015)
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Az időjárás jelentősen befolyásol-
hatja az atkák elterjedését, felszaporo-
dását. A téli, tartósan fagypont alatti
hőmérséklet, a kora tavasszal előforduló
fagy- és hideghatás gyérítheti az áttelelő
népességet. A vegetációs időszakban a
kémiai védekezésekhez használt ható-
anyagokkal tovább csökkenthető a nö-
vényállományban élő atkák száma.
Jelenlétük és felszaporodásuk megálla-
pítása alapos növényvizsgálatot, ese-
tenként mikroszkóp használatát igényli,
hiszen szabad szemmel nem vagy ne-
hezen azonosíthatóak. A hagyományos
szemlélet szerint elsősorban a kertészeti
kultúrákban – héjas gyümölcsűeken, al-
mástermésűeken, csonthéjasokban, bo-
gyósokban, szőlőben, zöldségfélékben
és dísznövényeken – tartották jelentős-
nek őket, de mára kijelenthetjük, hogy az
atkák a szántóföldi kultúrák közül kukori-
cában és szójában egyre jelentősebb
gazdasági kártételt okozhatnak. 

A fitofág atkák elleni védeke-
zési stratégia alapjai
A növénykárosító fitofág atkák levélen, száron, termésen, sőt gyökéren,
föld alatti növényrészeken is károsíthatnak. Tömeges kártételük lomb -
hullást, termésveszteséget, mennyiségi és minőségi romlást okozhat. 

A károsító csoport ellen a kémiai és
 biológiai védekezés módszereinek öt-
vözésével hatékonyan, gazdaságosan,
környezetkímélő módon védekezhetünk.
Az atkák elleni védekezés stratégiája je-
lentősen eltér a szántóföldi kultúrákban,
az ültetvényekben és a zöldségfélék ter-
mesztése esetében.

Ültetvényekben a fitofág atkák egye d -
száma, kártétele nagymértékben függ
az időjárástól, valamint az előző évek
növényvédő szeres kezeléseitől. A ko-
rábban rosszul időzített kezelések után
a túlélő egyedekben könnyen kialakulhat
rezisztencia. A vegetációs időszakon belül
többszöri védekezésre lehet szükség, a
kártevő felszaporodásának nyomon kö-
vetése pedig rendszeres növényvizsgá-
latot és alapos odafigyelést igényel. 

A fitofág atkák előrejelzése a tél
végén az ültetvény több pontjáról be-
gyűjtött kétéves vesszők rügyeinek vizs-
gálatával lehetséges. A sztereomikrosz-

kóp alatt elvégzett rügyboncolás ered-
ményei mutatják meg számunkra, hogy
mely atkafajok milyen számban teleltek
át. A vegetáció későbbi időszakában a
levelek fonákjának alapos átvizsgálásá-
val győződhetünk meg a betelepült atkák
populációinak összetételéről (1. kép). 

A szőlő- és gyümölcsültetvényekben
a hagyományos védekezési nehézsé-
gek kiküszöbölése, a költségek csökken-
tése és a szermaradékmentes termék
előállítása érdekében ragadozó atka,
Typhlodromus pyri betelepítését java-
soljuk, amit akár már a telepítést köve-
tően érdemes végrehajtani. Az atkák
filccsíkokban helyezhetők ki az ültet-
vényben a tőketörzsre vagy karra a nyu-
galmi, téli időszakban (2. kép). Ezzel a
környezetbarát egyszeri kezeléssel – a
ragadozópopuláció együtt nő a nö -
vénnyel – a kezdetektől megakadályoz-
ható a fitofág atkák felszaporodása.
Egyszeri kihelyezéssel többévi atkaölő

PARTNEROLDAL  Biocont Magyarország Kft.
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szeres kezelés elhagyható, a Typhlod-
romus pyri a növényi károsító atkákat
pusztítja és számukat a kártételi küszöb
alatt tartja. A filccsíkban kihelyezett raga-
dozó atkák ártalmatlanok a hasznos élő
szervezetekre, ezzel a leginkább kör-
nyezetbarát megoldást választhatjuk az
ültetvényben élő károsító atkák ellen.
Fontos követelmény, hogy a Typhlodro-
mus pyri alkalmazása után az ültetvény
növényvédelmi stratégiájában figyelem-
mel kell lenni arra, hogy a hasznos atka-
populációnkat folyamatosan fenn tudjuk
tartani, az alkalmazott készítmények ne
okozzák a populáció összeomlását. 

A biológiai ágensek használata legin-
kább a zöldségkultúrákban, a zárt ter-
mesztőberendezésekben terjedt el. Itt
szintén ragadozó atkák (Ambliseus,
Phytoseiulus, Amblydromalus fajok stb.),
illetve ragadozó poloskák (Ephestia,
Macrolphus, Orius fajok stb.) kijuttatásá-
val jelentős mértékben csökkenteni lehet
a fitofág atkák károsítását. Nagy különb-
ség azonban, hogy a zöldségtermesz-
tésben egyszerre több fajt is alkalmazni
kell, és a predátorok utánpótlásának
 folyamatos biztosítására van szükség
újabb és újabb betelepítésekkel. A ké-
miai védekezések tervezésekor ebben
az esetben is figyelemmel kell lennünk a
betelepített hasznos ízeltlábú-populáció
fenntartására.

Szántóföldön ma még csak a kémiai
védekezés terjedt el. Azonban a megfe-
lelő módszerek megválasztásával itt is
sokat tehetünk a hatékonyság növelése
és a környezet kímélése érdekében. 

A kémiai védekezések esetében min-
den kultúracsoportban érdemes a ha-
gyományos készítményeket olyan meg-
oldásokkal kiegészíteni, amelyek a lágy
kitinvázú rovarok elleni hatékonyságot
növelik. 

Közismert tény, hogy a kén ható-

anyag atkagyérítő mellékhatású. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy a levélen
élő atkák kén kijuttatásakor maradékta-
lanul elpusztulnak. Abban az esetben vi-
szont, ha a kén mellett a PREV.B2TM nevű
bórtartalmú lombtrágyát használjuk, az
utóbbiban meglévő narancsterpén mint
tapadásfokozó hatású anyag a kénnel
együtt nemcsak a lisztharmat micéliuma-
inak gyors száradását, valamint a vele
együtt kijuttatott hatóanyagok és a per-
metlé jobb terülését eredményezi, ha -
nem a lágy kitinvázú kártevők, így az
atkák pusztulását is. A vegetáció elején,
a fitofág atkák okozta első tünetek meg-
jelenése idején javasoljuk a termék hasz-
nálatát, amelynek atkák elleni mellékha-
tását több kísérlet igazolta már. Nem
utolsósorban a bór az egyik legfonto-
sabb mikroelem, amely a virágok kötő-
désében fontos szerepet játszik.

Ha a szokásos növényvédő szerek
mellett a WETCIT nevű hatásfokozó ké-
szítményt használjuk, a benne lévő al -
kohol-etoxilát és narancsterpén együttes
hatásaként a permetlé jobb terülését
érjük el, amely még a kéregrepedések -
be is eljut. Harmat vagy kis mennyiségű
lehullott csapadék a felületet újranedve-
síti, elősegítve a hatásfokozást. A termék
önálló kijuttatása esetén is jelentős atka-
gyérítő hatás érhető el. Kénnel együtt ki-

juttatva az eredmény szinte maximális a
fitofág atkák ellen.

Az ültetvényekben júliusban, illetve
augusztus elején zajlik a károsító atkák
vonulása a telelőhelyek felé. Ha ilyenkor
használjuk a WETCIT-et a kémiai növény-
védő szerek hatásfokozójaként, a per-
metlé a kéregrepedésekbe bejutva je-
lentősen csökkenti az áttelelő atkanem-
zedék egyedszámát, így jó eredményt
érünk el a levelek fő kártevői ellen is!

Az őszi lemosó vagy záró permete-
zések esetén a hagyományos ásványi
és repceolaj-alapú lemosó készítmé-
nyekkel szoktuk ritkítani az atkanépessé-
get. Ezeknél a készítményeknél azon-
ban jelentős a fitotoxicitás kockázata,
mivel az olajfilm lezárhatja a növény
légzőnyílásait is. Amennyiben a lemosó
hatóanyagok (általában réz és kén) terü-
lését, fedettségét, kéregrepedésekbe,
 rügyekbe való behatolását WETCIT alkal-
mazásával javítjuk, nagymértékben
csökkenthetjük a növények károsodásá-
nak kockázatát. 

Najat Attila – Markóné dr. Nagy Krisztina

Biocont Magyarország Kft.

1. kép: Szőlőlevélatka-kártétel 2. kép: Typhlodromus pyri ragadozó atka 
telepítése a nyugalmi időszakban

A Nufarmer Magazin évente három-
négy alkalommal jelenik meg az adott
időszak növénytermesztési és főleg nö-
vényvédelmi aktualitásaival. Ebben az
évben egy olyan különszámot is készítet-
tünk, amelynek főszereplője a repce. 

Repcével a jó eredmény érdekében
csak intenzív körülmények között érde-
mes foglalkozni. Ez magában foglal min-
dent, amit mi integrált növénytermesztés-

nek hívunk: a talajmunkától kezdve a
tápanyag-utánpótláson át a növényvé-
delemig. Kiadványunkban ezen témák
mindegyikével részletesen foglalko-
zunk, de természetesen kiemelt helyen
szerepel a növényvédelem.

A Nufarmer Magazin Repce Külön-
száma ingyenesen letölthető hon-
lapunkról: www.nufarm.hu
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A fitoplazmákat 1967-ben fedezték
fel, akkor mikoplazmaszerű szerveze-
teknek nevezték el őket. A fitoplazmák
Gram-pozitív növénypatogén baktériu-
mok. Nem szaporíthatók táptalajon,
nincs sejtfaluk, csak háromrétegű sejt-
membránnal határoltak, továbbá nem
rendelkeznek sejtmaggal sem. Víru s sze -
rű tüneteket produkálnak, és rovarvekto-
rok által terjednek egyik növényről a
másikra. 

A Flavescence dorée, azaz a szőlő
aranyszínű sárgasága Európában a
szőlőültetvények egyik legsúlyosabb
betegsége. Franciaországban már
1949-ben találkoztak a tünetekkel, majd

megjelent Olaszországban, Spanyol -
országban, Szerbiában, Svájcban, Szlo-
véniában, Portugáliában, Ausztriában és
Horvátországban is. 2012-ben a szlovén
Pince helység közelében, a magyar
határ mellett találták meg.

Magyarországon 2013-ban a Zala
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talaj-
védelmi Igazgatóságának szakemberei
a szlovén határ mellett, Kerkateskándon,
egy nem árutermelés céljára fenntartott
szőlőültetvényben akadtak beteg tő-
kékre, és erdei iszalagból Lenti-hegyen is
kimutatták a kórokozót. Fő vektorát, az
amerikai szőlőkabócát már 2006-ban
csapdázták Csurgón, 2007-től Lenti kör-

nyékén, és 2017-es adatok szerint már
az egész országban elterjedt.

A betegséget a Candidatus Phyto -
plasma vitis okozza. A tünetek július elejé-
től jelennek meg, és egészen szeptem-
ber közepéig erősödhetnek. Könnyen
összetéveszthető egyéb fitoplazmás
betegségekkel, levélsodró vírusokkal.
Amíg a többi betegség esetén a levelek
szélei inkább párhuzamosan sodród-
nak, addig az aranyszínű sárgaság ese-
tén a levelek háromszög alakot vesznek
fel, és a fonáki rész felé kanalasodnak  
(1. kép). A levelek tapintásra durvák,
üvegszerűen megkeményednek, a sztol-
bur fitoplazmától viszont csak laborató-

Fitoplazmák mint zárlati
károsítók a szőlő- és 
gyümölcskultúrákban
A fitoplazmák olyan baktériumok, amelyek önállóan fertőzni nem
képesek. Ellenük közvetlenül védekezni emiatt nem is lehetséges,
terjedésüket kizárólag az őket hordozó rovarvektorok irtásával
fékezhetjük meg.
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riumi vizsgálattal lehet megkülönböz-
tetni. Színük megváltozik, fémes jellegűek
lesznek. A fehér bogyójú fajtákon az ér-
közök kisárgulnak, a kék szőlők levelei
vörösödnek – mint lombhullás előtt –,
majd elszáradnak (2. kép). Az ilyen leve-
lek ősszel később hullanak le, mint az
egészségesek. A fürtök torzulnak, a bo-
gyók zsugorodnak, megbarnulnak,
rossz ízűvé válnak. A vesszők vékonyod-

nak, gumiszerűek, az ízközök rövidül-
nek. Az elégtelen tápanyagszállítás
miatt nem tudnak rendesen beérni,
 helyenként zöldek, foltosak maradnak.
A betegség következtében a beteg
tövek száma ültetvényen belül évente
tízszeresére nőhet, a termés mennyi-
sége pedig 25-50%-kal is csökkenhet.
Ezzel együtt romlik a termés minősége
is, mert a bogyók összezsugorodnak,
cukortartalmuk számottevően csök-
ken, savasságuk nő.

A szőlő aranyszínű sárgaság fi-
toplazma vektora az amerikai szőlő-
kabóca, a Scaphoideus titanus,
amelynek őshazája az Egyesült Álla-
mokban és Kanadában van. Egynemze-
dékes faj. A nőstény a tojásokat a
kétéves vessző kérgébe teszi, és tojás
alakban telel. A lárvák időjárástól füg-
gően május közepétől július első dekád-
jáig kelnek. Az öt lárvastádiumból az

L1–L2 lárvák az alsóbb levelek fonákán,
míg az L3–L5 lárvák és az imágók a
tőkék középső részén lévő levelek foná-
kán találhatók. Az imágók július elejétől
október elejéig vannak jelen az ültetvé-
nyekben, de a fő rajzási idő július vé-
gére, augusztus közepére tevődik. A
kórokozó fitoplazmát a fiatal lárvák táp-
lálkozásuk során veszik fel a fertőzött nö-
vényekből. Ez az idő általában 7-13 nap,
majd ezt 30-42 nap lappangási idő kö-
veti, ez idő alatt válik a rovar fertőzőké-

pessé. Így a betegség átvitelének ideje
az első kelésektől számított egy hónap
múlva kezdődik, és a kabóca őszi pusz-
tulásáig tart. Viszont a nőstény hiába fer-
tőzött, az általa lerakott tojás, majd a
következő tavaszon az abból kikelő
lárva nem fertőzött.

Azokon a területeken, ahol laborvizs-
gálat bizonyítja a szőlő aranyszínű sár-
gaság fitoplazma jelenlétét, a hatóság

zárlati intézkedéseket vezet be. Ezek lé-
nyege, hogy a fertőzött töveket ki kell
vágni, körülötte egy kilométeres körben
fertőzött körzetet és három kilométeres
körben pufferzónát jelölnek ki (ezt együtt
nevezik kijelölt területnek), ahol zárlati in-
tézkedéseket vezetnek be, ennek során
például a vektor ellen kötelező védeke-
zést írnak elő. A kémiai védekezést akkor
kell kezdeni, amikor a lárva eléri az  
L3-as alakot (június 2. fele), majd ezt még
10-14 naponta, mintegy 2-3 alkalommal

Amerikai szőlőkabóca lárvája Amerikai szőlőkabóca nimfája Kifejlett amerikai szőlőkabóca 

Tipikus sárguló, háromszögben kanalasodó tünet levélen Erőteljes vörös elszíneződés, háromszögbe történő kanalasodás kék
fajtán
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meg kell ismételni az erre engedélyezett
növényvédő szerekkel. A készítménye-
ket a rezisztencia elkerülése érdekében
célszerű rotációban alkalmazni. 

A betegség magyarországi felfede-
zése óta a Dunántúlon a Flavescence
dorée lassan továbbterjedt, bár to-
vábbra is Zala megye a legfertőzöttebb.
2018-as adatok szerint a megyében
 min tegy 61 település érintett, vagy azért,
mert kimutatták a fitoplazmát, vagy
azért, mert pufferzónaként detektált a
 terület. Ez 917 hektár fertőzött területet és
462 hektár pufferzónát jelent, így fertő-
zés szempontjából Zala megyében
1379 hektár a kijelölt, zárlat alá vont terü-
let. Az elmúlt év során 6000 szőlősárgu-
lás-tünetet mutató növény kivágását írták
elő, 4000 növényből kimutatták a szőlő
aranyszínű sárgaság fitoplazmát, to-
vábbi 2000 növény pedig sztolbur
 fitoplazmával volt fertőzött. 

A betegség továbbterjedésének
megakadályozása céljából célszerű
 továbbra is odafigyelni a zárlat alá vont
területekre. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy sajnos a kivágások ellenére sem
szűnik meg teljesen a fertőzés, évről évre
jelennek meg újabb tövek, amelyeket
azonnal el kell távolítani. Az amerikai
szőlőkabóca ellen pedig a még a fi-
toplazmával nem fertőzött területen is
célszerű védekezni a korábban említett
2-3 alkalommal. 

Különös odafigyelést igényelnek az
elhanyagolt zártkertek. Ezek mind a fi-
toplazma, mind a kabóca szempontjá-
ból rezervoár területeknek számítanak.
Háborítatlan körülmények között a kabó-
cák nagyon fel tudnak szaporodni. A
pusztulóban lévő ültetvényekben megje-
lenő vadhajtások (kihajtó alanyszőlő) a
fitoplazmás tüneteket még akkor sem
mutatják, ha a tő egyébként fertőzött. Igy
ezekről a tünetmentes, de mégis fertőzött
tövekről a nagy tömegben felszaporo-

dott kabócák a környező ültetvénye-
ket könnyen megfertőzhetik.

Szintén fitoplazma okozza a csonthé-
jasok egyik legfontosabbá vált betegsé-
gét is Európában. A kajszi klorotikus
levélsodródását a Candidatus Phyto -
plasma prunorum okozza. A betegsé-
get Franciaországban 1924-ben, míg
Magyarországon 1992-ben írták le.
Azóta hazánkban elsősorban kajszin
ad okot aggodalomra, de egyéb csont-
héjas fajokon is megjelent már. A beteg-
séget először Pest, Fejér, Somogy,
Borsod-Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun
megyében tapasztalták, majd 2009-től
Északkelet-Magyarországon, a gönci
kajszitermesztő régióban is megjelentek
az első tünetek. 2018-ban Zala megyé-
ben is megfigyelték, aminek következté-
ben egy 140 hektáros ültetvényből 10
hektárnyi növény került kivágásra.

A kajszi fitoplazmája által okozott be-
tegség gutaütésszerű tüneteket és a fák
nagyon gyors pusztulását okozza. A
kór okozó a telet a gyökerekben vészeli
át, majd tavasszal, a friss háncsszövet
képződésekor elindul felfelé. Fiatal fák
esetén a fitoplazma szisztémikusan fer-
tőzi az egész növényt, virágtorzulást és
a fiatal levelek kúpszerű kanalasodását
okozva. A lombozat általában sárgulni
kezd, de előfordul, hogy a sárgulás el-
marad, és a zöld levelek megkemé-
nyednek, törékennyé válnak. Eközben a

kórokozó a háncsszövetet elpusztítja,
ami a fa gyors, gutaütésszerű elhalásá-
hoz vezet. Idősebb fák esetén a tünetek
először egyes ágakon jelentkeznek, de
hamarosan ezeknél is a teljes fa pusztu-
lását okozza. A kórokozó nemcsak a
kajszit, hanem az őszibarack-, cseresz-
nye- és meggyfákat is megtámadja. A
betegség fertőzött szaporítóanyaggal
és vektorok útján terjed.

Fő vektora a szilva-levélbolha (Ca-
copsylla pruni Scopoli). A szilva-levél-

bolha egynemzedékes faj. A fenyőfélé-
ken imágó alakban telel át, ahonnan
február végén, március elején települ a
kajszisokba. Itt rak tojást. Közben szívo-
gatása során először felveszi a kóroko-
zót, majd átrepülve másik fára fertőzi az
addig még egészséges növényeket is. A
fitoplazmát a vektor minimum 1-2 hétig
 látens módon hurcolja magában, mire
fertőzőképessé válik. A vektor élete vé-
géig fertőző marad.

Sok részlet nem tisztázott még, így
vizsgálatok folynak azzal kapcsolat-
ban, hogy pontosan mikor is történik a
fertőzés, van-e a fajták között különb-
ség a fogékonyság tekintetében, il-
letve a növény kondíciója mennyire
befolyásolja a betegség megjelené-
sét. Rovartanos kollégák vizsgálják a
vektort is, annak élettanát és betelepe-
dését. Előzetesen az látható, hogy a
vektorok ellen kellene minél hatéko-
nyabban védekezni. A dolgunkat
megnehezíti, hogy a permetezést a
február végi betelepedéskor meg kell
kezdeni és a virágzásban folytatni,
 viszont a méhek védelme érdekében
külön odafigyelést igényel, hogy
ebben az időszakban milyen készít-
ményeket lehet használni, és azokat
tankkeverékben ki lehet-e juttatni az
akkor használatos gombaölő szerek-
kel együtt.

Gaál Orsolya

Források:

• A csonthéjasok növekvő veszélyben? – Dr.

Kövics György János, Dr. Tarcali Gábor, DE Me-

zőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környe-

zetgazdálkodási Kar, Növényvédelmi Intézet

• Szőlő aranyszínűsárgaság-fitoplazma –

Nébih-kiadvány

• Betegségekre vonatkozó Zala megyei

adatok – Zala Megyei Kormányhivatal Nö-

vény- és Talajvédelmi Igazgatósága

Szilva-levélbolha Korai tünetek Klorotikus levélsodródás sárgabarackon



A rovarkártevők elleni védelem a
 teljes vegetáció alatt folyamatosan fel-
adatot ad, a virágzásban történő vé-
dekezés különösen nagy odafigyelést
kíván.

Mavrik 24 EW

A Mavrik 24 EW a piretroidok közé tar-
tozó, 240 g/l tau-fluvalinát hatóanyagot
tartalmazó, széles hatásspektrumú ro va r -
ölő készítmény. Az egyetlen olyan piret-
roid, amely megkíméli a méheket. Kiváló
taglózó hatása van a szívó és rágó kár-
tevők ellen. 

Szőlőben szőlőmolyok ellen a véde-
kezést előrejelzésre alapozva az imá-
gók tojásrakását követően, a tömeges
lárvakelés idején kell végezni. Elhúzódó
rajzás és erős fertőzés estén nemzedé-
kenként két permetezés is szükséges

lehet, 14 napos időközzel. Az amerikai
szőlőkabóca valamennyi fejlődési stádi-
uma ellen felhasználható. Elsősorban az
L1–L3 fejlettségű lárvák ellen kell a véde-
kezést időzíteni. Egy tenyészidőszak
alatt maximum két alkalommal juttatható
ki a készítmény, 0,2–0,3 l/ha dózisban.
Nagyobb fertőzési nyomás esetén és
az amerikai szőlőkabóca imágója ellen
a magasabb dózist kell alkalmazni. 

Almában almamoly ellen előrejelzés
alapján a rajzáscsúcs és tojásrakás után,
a lárvák tömeges kelése kezdetén kell
védekezni. Aknázómolyok ellen a véde-
kezést a rajzáscsúcsot követően megje-
lenő fiatal lárvák ellen célszerű időzíteni.
Elhúzódó rajzás esetén 14 nap múlva a
kezelést javasolt megismételni. A levéltet-
vek ellen az első telepek kialakulásakor
kell a készítményt kipermetezni. A Mavrik
24 EW dózisa almában 0,2–0,3 l/ha.

Bulldock 25 EC

A béta-ciflutrin hatóanyagú Bulldock
25 EC almában, szilvában, ringlóban,
szőlőben és számos zöldségkultúrában
felhasználható rovarölő készítmény. 

Almában almamoly és zöld almale-
véltetű, szilvában és ringlóban szilva-
moly, poloskaszagú darazsak és levél-
tetvek ellen az érés kezdetéig használ-
ható, de a méhek védelme érdekében a
korai zöldbimbós állapottól (BBCH 55) a
teljes sziromhullásig (BBCH 69) nem alkal-
mazható. 

Bor- és csemegeszőlőben szőlőmo-
lyok és kabócák ellen szintén az érés
kezdetéig lehet használni, de a méhek
védelmében itt is fel kell függeszteni
használatát a fürtkezdemények növeke-
désétől (BBCH 55) a virágzás végéig
(BBCH 69).
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Rovarok elleni védekezés 
szőlő-, zöldség- és gyümölcs -
kultúrákban
A Nufarm kibővült rovarölőszer-portfóliója a választás szabadságát
kínálja a kártevők elleni hatékony védekezésben.
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A fenti kultúrákban egy vegetáció
alatt legfeljebb kétszer alkalmazható.
Dózisa almában és szőlőben 0,5 l/ha,
szilvában és ringlóban 0,6 l/ha.

Kaiso EG

A Kaiso EG teljesen egyedi formulációja
a lambda-cihalotrin hatóanyagnak,
amely a szabadalmi oltalom alatt álló
Sorbie® technológiával készül. Az inno-
vatív technológiának köszönhetően a
Kaiso EG úgy viselkedik a csomagolás,
szállítás és felhasználás során, mint egy
vízben diszpergálható/oldható granulá-

tum (WG). Vízben elkeverve azonban
emulzióképző, folyékony permetező-
szerként (EC) működik. 

A Kaiso EG formulációjában kiváló mi-
nőségű, egyforma szemcseméretű Sor-
bie® granulátumok találhatók. Így a
hatóanyag gyors oldódására és az
oldat hosszú ideig tartó stabilitására szá-
míthatunk. A Kaiso EG ugyanolyan egy-
szerűen kiönthető és dozírozható, mint a
folyékony készítmények, de kisebb
eséllyel folyik mellé. Ha mégis kiömlik, a
szemcséket a folyadékoknál sokkal
könnyebb feltakarítani. A granulátum for-
muláció nemcsak könnyen kezelhető,

hanem a környezet alacsonyabb oldó-
szerterhelésével is jár. A Kaiso EG bizton-
ságosabb a felhasználóra, mint a
piretroidok hagyományos EC formuláci-
ója. A Kaiso EG lambda-cihalotrin ható-
anyaga a piretroidok között kimagas-
lóan hosszú ideig tartó hatással és szé-
les hatásspektrummal rendelkezik a
szőlő és a gyümölcsösök legveszélye-
sebb szívó és rágó kártevői ellen.

Sumi Alfa 5 EC

A Sumi Alfa 5 EC bevált, széles hatás -
spektrumú rovarölőszer-márka. Az egyik
legtisztább ún. monoizomeres piretroid,
amely a fenvalerát rovarölő ható-
anyagnál négyszer hatékonyabb esz-
fenvalerát optikai izomert tartalmazza.
Hatását a szívó és rágó kártevőkre több-
féle módon is kifejti, mivel egyszerre kon-
takt (taglózó) és gyomorméreg, továb -
bá a rovarok táplálkozását gátló és
 riasztó hatással is rendelkezik. Hatás -
spektruma szinte valamennyi kártevőt fe-
löleli, ugyanakkor mérsékelt kockázatot
jelent a méhekre.

Zoom 11 SC

A Zoom 11 SC egyedi hatóanyagot tar-
talmazó atkaölő permetezőszer, hosz-
szan tartó hatással. Kontakt és mély
hatású (transzlamináris), növekedéssza-
bályozó (juvenoid) készítmény. A kifejlett
egyedek kivételével az atkák minden fej-
lődési alakja (tojás, lárva és nimfa) ellen
hatékony. Hatására a nőstény atkák ter-
méketlen tojásokat raknak. A készítmény-
nek csak a kártevő atkákra van hatása,
a hasznos élő szervezeteket kíméli. 

A Zoom 11 SC etoxazol hatóanyaga a
difenil-oxazolinok csoportjának egyet-
len tagja. Az egyedi szerkezetű mole-
kula hatásmódja is egyedi, amivel a
növekedésszabályozó atkaölő szerek
önálló alcsoportját alkotja.  

A védekezést megfigyelésre ala-
pozva, a növényállomány rendszeres
vizsgálata alapján, a kártevő egyed-
számának ismeretében kell megkez-
deni. A permetezést az atkák felszapo-
rodásának kezdetén kell elvégezni! A
permetlé mennyiségét a kezelt növény-
felület nagyságától függően kell megvá-
lasztani. A készítmény az engedélyezett
kultúrákban, egy vegetációs időszak-
ban legfeljebb egy alkalommal használ-
ható fel.

Gaál Orsolya

Rendszeres
vizsgálat
alapján

Egyedszám
ismeretében

Megfigyelésre
alapozva

Ki?

Mivel?

Mikor?

Szakember Milyen gyakran?

1-2 hetente!

Mikroszkóppal

Májustól 5–10 egyed/levél

Mekkora egyedszámnál?

Az atkaölő szerek kijuttatásának helyes időzítése

A Zoom 11 SC szilvatakácsatka elleni hatásának vizsgálata szőlőben  

Forrás: Egerbakta, 2011, n=4, kijuttatás ideje: 2011.07.15., értékelés ideje: 2011.07.29.
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A Zoom 11 SC szőlőlevélatka elleni hatásának vizsgálata szőlőben 

Forrás: Aszófő, 2009, n=4, kijuttatás ideje: 2009.08.14., értékelés ideje: 2009.08.31.
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A NUFARM SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCSÜLTETVÉNYEKBEN FELHASZNÁLHATÓ
ROVARÖLŐSZER-PORTFÓLIÓJA

Szőlő
szőlőmoly
szőlőilonca
takácsatkák, piros gyümölcsfa-takács-
atka, szilvatakácsatka,szőlőlevélatka
amerikai szőlőkabóca
kabócák
Almatermésűek

almamoly
levélaknázó molyok
sodrómolyok
lombrágó hernyók, gyümölcsmolyok
levéltetvek
zöld almalevéltetű
takácsatkák, piros gyümölcsfa-takácsatka
Őszibarack, kajszi

gyümölcsmolyok
barackmoly, keleti gyümölcsmoly
lombrágó hernyók
levéltetvek
amerikai fehér medvelepke
Szilva

gyümölcsmolyok
szilvamoly
poloskaszagú darazsak
lombrágó hernyók
levéltetvek
takácsatkák, piros gyümölcsfa-takács -
atka, levélatkák
amerikai fehér medvelepke
Cseresznye, meggy

cseresznyelégy
gyümölcsmolyok
lombrágó hernyók
levéltetvek
amerikai fehér medvelepke
Bogyósok

sodrómolyok
lombrágó hernyók
levéltetvek
amerikai fehér medvelepke
takácsatkák

Héjasok
gyümölcsmolyok
lombrágó hernyók
amerikai fehér medvelepke

1,0

1,0–1,5

1,0–1,5

1,0–1,5

1,0–1,5 (kajszi)

1,5 (ôszibarack)

1,0–1,5(kajszi)

1,0–1,5 (kajszi)

1,0–1,5

1,0–1,5

1,0–1,5

1,0–1,5

1,0–1,5

1,0–1,5

1,0–1,5

1,0–1,5

1,0–1,5

1,0–1,5

1,0–1,5

0,5 

0,5 

0,5

0,5

0,6 (szilva, rin g ló)

0,6 (szilva, rin g ló)

0,6 (szilva, rin g ló)

0,15–0,25

0,25

0,2–0,3

0,2–0,3

0,2–0,3

0,2–0,3

0,2–0,3

0,2–0,3

0,2–0,3

0,2–0,3

0,2–0,3

0,2–0,3

0,3 (fekete bodza)

0,3 (fekete bodza)

0,3 (fekete bodza)

0,2–0,3

0,2–0,3

0,2–0,3

0,2–0,3

0,2–0,3

0,1–0,3

0,1–0,3

0,1–0,3

0,1–0,3

0,1–0,3

0,1–0,3

0,1–0,3

0,1–0,3

0,1–0,3

0,1–0,3

0,1–0,3

0,1–0,3

0,1–0,3

0,25

0,5 

0,5

0,5 (hajtatott 

szamóca)

Bactospeine 
WG 

(kg/ha)

Bulldock
25 EC
(l/ha)

Kaiso EG
(kg/ha)

Mavrik 
24 EW
(l/ha)

Sumi Alfa 
5 EC
(l/ha)

Zoom 11 SC
(l/ha)
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A Bactospeine WG a Bacillus thurin-
giensis ssp. kurstaki ABTS-351 baktérium-
törzs toxinkristályait és spóráit tartalmazó
rovarölő permetezőszer.

A biológiai készítmény a rovarok
emésztőrendszerére hat. A hernyók táp-
lálkozásuk közben elfogyasztják a kul-
túr növény felületére permetezett toxin -
kristályokat és spórákat, majd röviddel
ezután (1-2 órán belül) leáll a táplál -
kozásuk. A kultúrnövény tehát védetté
válik a károsítással szemben. A her nyók

Biológiai készítmény a Nufarm
kínálatában
A biogazdálkodásban is felhasználható 
Bactospeine WG már négy éve bizonyít.

ugyan 2–5 nap múlva pusztulnak el, de
eközben már nem károsítanak.

A Bactospeine WG nem csupán egy,
hanem három különféle toxint tartalmaz,
ami egyrészt az érzékeny rovarkárosí-
tók körét szélesíti, másrészt a reziszten-
cia kialakulásának kockázatát is csökenti.
A különféle toxinok különböző  helyen
hatnak, ezért a hatás biztos, a rovarok
ellenállóvá válásának esélye csekély.

A készítményt előrejelzés alapján, a
 fiatal lárvastádiumok (L1–L2) ellen kell al-

kalmazni. Erős fertőzés és elhúzódó raj-
zás ese tén 7–10 nap múlva szükséges
megismételni a kezelést. A permetlé
mennyiségét a lombfelület nagyságától,
valamint az alkalmazott géptípustól füg-
gően kell megválasztani. Ke zelni a
 tö meg es lárvakeléskor, szexferomon-
csapdás előrejelzésre alapozva kell. 

A permetezés elvégzése az esti órák-
ban ajánlott. A Bacto speine WG lúgos
kémhatású növényvédő szerekk e l nem
keverhető. A ké  szítmény légi kijuttatá sa
nem engedélyezett.

A biológiai készítmény beilleszthető
az integrált  vé de ke zési programokba.
Munka-egészségügyi várakozási ideje 0
nap, élelmezés-egészségügyi várako-
zási ideje (kivéve hajtatott dísznövények)
mindössze 2 nap.  

A készítmény vízoldható granulátum
(WG) formulációja miatt rendkívül gyor-
san diszpergálódik, ezért könnyen ke-
zelhető. Váltott alkalmazása (rotáció) a
szintetikus rovarölő sze rekkel nemcsak a
biológiai hatékonyságot növeli, hanem
a rezisztencia kialakulásának kockáza-
tát és a környezetterhelést is csökkenti.

Permetlé
(l/ha)Kultúra Károsító Dózis 

(kg/ha)

káposztafélék (fejes
káposzta, brokkoli, 
kelbimbó, karfiol)
paprika

hajtatott zöldség fé lék
(paprika, paradicsom,
uborka, padlizsán, bab)
hajtatott dísz nö vé nyek
(szegfű, muskátli, gerbe -
ra, hibiszkusz, rózsa)
bogyós gyümölcsűek
(málna, szeder, kö sz -
méte, ribiszke, fekete
bodza, szamóca)
héjas gyümölcsűek
(dió, mandula, 
mogyo ró,
szelídgesztenye)

káposzta-bagolylepke,
répalepke, lombrágó

hernyók
gyapottok-bagolylepke,

lombrágó hernyók
gyapottok-bagolylepke,

paradicsommoly,
lombrágó hernyók
lombrágó hernyók

lombrágó hernyók,
amerikai fehér 
medvelepke

lombrágó hernyók,
gyümölcsmolyok,

amerikai fehér
medvelepke

1,0

1,5

0,5–1,5

0,75–1,0

1,0–1,5

1,0–1,5

500–1000

500–1000

teljes fedettség
biztosítása,

meg csorgás
nélkül

400–800

800–1500

É.v.i. 
(nap)

A BACTOSPEINE WG FELHASZNÁLÁSA A KERTÉSZETI KULTÚRÁKBAN

2

2

2

előírás szerinti fel-
használás esetén

nem szükséges
2

2

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

7

7

Kezelések 
maximális

száma

Két kezelés közti 
minimális 

időtartam (nap)

Kiskerti felhasználás: 10–20 gramm Bactospeine WG 10 liter vízhez

BIOGAZDÁLKODÁSBAN 

IS FELHASZNÁLHATÓ
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Hiánypótló gyomirtó
szer hagymában
A vöröshagymának gyakorlatilag nincs 
gyomelnyomó képessége, ezért a tenyész-
időszak alatti gyommentesség fenntartása
nem könnyű feladat.

A vöröshagyma Közép-Ázsiából ke-
rült hazánkba, magyaros ételeink elen-
gedhetetlen nyersanyaga. Kénben, ros-
tokban, kalciumban, káliumban, B- és C-
vitaminban gazdag növény, alacsony
zsír-, koleszterin- és nátriumtartalommal.
Tartalmaz még jódot, foszfort, cin-
ket, szelént, nikotinsavat és flavonoidokat
is. Nemcsak kiváló zöldség, hanem a
népi gyógyászat évszázadok óta elis-
mert alapanyaga. Már az egyiptomiak
is ismerték jótékony hatását, Ízisz szent
növényének tartották. A növekedés és a

termékenység szimbóluma volt. Baktéri-
umölő hatása régóta ismert, már Pasteur
is felfedezte.

A vöröshagyma felálló levélzete m i a t t
nem nyomja el a környezetében élő gy o -
mokat, ezért különösen fontos a me g -
felelő gyomirtás. A Nufarm Emblem
gyomirtó szere olyan bromoxinil ható-
anyag-tartalmú készítmény, amely a
magról kelő kétszikű gyomnövények
ellen nyújt védelmet. A készítményt kelés
után kell kijuttatni, legkorábban a vörös-
hagyma 3–4 leveles állapotában, leg-

később a hagymafejképződésig, aza z a
fejesedés kezdetéig (BBCH 41), 1,0 kg/ha
dózisban, 300–400 l/ha permetlémeny-
nyiséggel. A készítmény tartamhatással
nem rendelkezik, a gyomok újrakelése
esetén a kezelés legkorábban 10 nap el-
teltével egyszer megismételhető. A mag-
ról kelő kétszikű gyomnövények 2–4
leveles állapotukban a legérzékenyeb-
bek a kezelésre. Csapadékos időjárás
esetén a kezelést 2–3 csa padékmentes
napot követően végezzük, hogy a vö-
röshagyma levelén a védő viaszréteg

újból megerősödhessen. Csak ép,
egészséges levélzetű hagymát
szabad kezelni, a ké szítményt 
25 °C  feletti hőmérsékleten a foko-
zott fitotoxicitási veszély miatt tilos
kijuttatni! A permetlevet durva
cseppek (800–1200 mikronos
cseppnagyság) formájában, ala -
csony nyomáson kell kijuttat ni,
 lehetőleg a késő délutáni, esti
órákban. Így a permetléfedettség
alig 15-20 csepp/cm2 körül alakul.

A permetléhez nedvesítőszer, adjuvánst
tartalmazó kombinációs partner, illetve
műtrágya hozzáadása tilos! Csapadék-
tól, harmattól nedves növényállományt
szintén ti los permetezni.

Az Emblem 1 kg-os, könnyen kezel-
hető, vízoldható tasakban kerül forga-
lomba. A nedvesíthető por (WP) for mu -
láció miatt kevésbé fordulhat elő perzse-
lés a kultúrnövényen. A készítmény élel-
mezés-egészségügyi várakozási ideje
28 nap, forgalmi kategóriája pedig II. 

Hörömpő László

„Békéscsabától tizenöt kilométerre
található vállalatunk tevékenységi köre
döntően mezőgazdasági szolgáltatás
a tagoknak és a partnereknek, talajmű-
veléstől a szárításig és tárolásig. A ha-
gyományos növénytermesztés mellett
néhány éve kipróbáltuk a vöröshagy m a
termesztését is – sikeresen, hiszen mára
a hagymaterület eléri a 60 hektárt, és
tovább nő. A hagyma gyomirtása nem
egyszerű feladat, már a permetezés
körülményei is befolyásolhatják az
eredményt. Nagyon kell vigyázni,
hogy optimálishoz közeli munkát vé-
gezhessünk. Figyelni kell a hőmérsék-
letre, cseppméretre, vízmennyiségre.

rásainknak. Használata a vízoldékony
tasaknak köszönhetően egysze rű és
biztonságos. Hagymatermesztőknek
feltétlenül érdemes számításba venni a
hagymagyomirtás megtervezésekor.”

Földesi István ügyvezető, 

Kamut-Gyúrpusztai Mezőgazdasá gi Kft.,

Kamut

Ne legyen 20 foknál több, nagy csep-
pekkel, 400-500 mikronnal perme tez-
zünk és nagy vízmennyiséget használ-
junk. Már ez maga komoly feladat, nem
is beszélve a gyomirtó szer választásá-
ról. Jól tudjuk, hogy az utóbbi években
sok megszokott hatóanyag eltűnt, és va-
lamit találni kell helyettük. Így került ná-
lunk előtérbe a Nufarm terméke, az
Emblem, amely engedélyezett hagyma
gyomirtására. Be is állítottuk az idén kí-
sérletbe, hogy lássuk, milyen a hatása.
Osztott kezeléssel használtuk többször,
korai posztban. Mivel az Emblem oldó-
szermentes, fitotoxikus hatást nem észlel-
tünk. Gyomirtó hatása megfelelt az elvá-

TERMELŐK MONDTÁK...
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A kórokozó gomba (Phytophthora
 infestans) számára kedvező feltételek
között nagyon gyorsan, 2–3 nap alatt
jár vá nyos méretűvé válhat a fertőzés. A
szántó földön jelentkező lombveszteség
mel lett nem  be csül hető le a tárolási idő -
szak során keletkező gumóveszteség
sem. A fertőzött gumókban ugyanis to -
vább fejődhet a gomba, ami más gom-
bák és baktériumok okozta beteg sé -
gekkel együtt súlyos rothadáshoz vezet -
het. Emiatt jelentősen romlik a gu mók
tárolhatósága és piacossága, így köz -
vet len gazdasági kárral, bevétel ki esés -
sel jár.

Az új fluazinamgenerációhoz tartozó
Nando 500 SC révén csúcsteljesítmé -
nyű, kontakt  hatásmó dú, fo lyékony gom-
baölő szer jelent meg a bur go nya vész
elleni védekezés esz köztárában. 

A Nando 500 SC  egy  szerre több
ponton gátolja a kórokozó életmű kö dé -
sét, és spóraölő hatása mellett meg aka- 
dá lyozza a már kialakult fertő zés to -

vábbterjedését, valamint a gu mókhoz
lemosódva azok védelmét is biz tosítja.

A fluazinam hatóanyag a gomba mi-
tokondriumaiban zajló oxidatív foszfo-
riláció folyamatába avatkozik be, ez-
zel a kórokozó sejtlégzését gátolja.  
A Nando 500 SC a betakarításig biztos
védelmet tud nyújtani, ráadásul igen
alacsony dózis mellett. Zá rópermetezés
esetén a gumókhoz le mo sód va a
gumók tárolhatóságát nagy  mértékben
javítja.

Az esőállóság a Phytophthora infes-
tans elleni vé de kezés különösen fontos
szempontja. A Nando 500 SC ké szít -
ménnyel végzett vizsgálatok eredmé  nyei
szerint a kezelés után kb. 1 órával ki alakul
a megfelelő védőréteg a levél felületen.

A Nando 500 SC-t burgo nyá ban bur-
gonyavész és alternária ellen előre-
jelzésre alapozva, megelőző jelleggel
célszerű alkalmazni, 0,4 l/ha dózisban,
400–600 l/ha permetl é mennyiséggel
kijuttatva. A permete zé se ket a fertőzési

viszonyoktól függően 7–10 naponként
ismételjük meg, legfeljebb 10 alkalom-
mal. Erős fertőzési  nyomás ese tén
rövidebb permetezési fordulók alkalma -
zása ajánlott. Minden esetben tö reked ni
kell az egyenletes és teljes per metlé -
fedésre, különösen a lombozat belse-
jében. A szer légi kijuttatása nem enge -
délyezett.

A Phytophthora infestans azon kór -
okozók közé tartozik, amelyeknél a fel-
használt gombaölő sze rekkel szemben
rezisztencia alakulhat ki. Az egyes ké -
szítmények eltérő  tulajdonságokkal ren-
delkeznek a rezisztencia kialakulásá-
nak veszélye alapján. A fluazinam ha tó-
 anyag rezisztenciakockázati beso ro lá -
sa: ala csony. Emiatt a fluazinam ha tó -
anyagú Nando 500 SC a rezisz tencia
 elle ni stratégia fontos eleme lehet a per-
metezési  prog ramban, így hoz zá já rul -
hat ahhoz, hogy a sze  lekciós  nyo más
ne nö vekedhessen.

Hörömpő László

Nando a burgonya védőernyője
A burgonyavész vagy közismert nevén  fito f tóra egyike a legveszélye-
sebb burgonyabe teg ségeknek.

csokoládébarna
színű foltok
a leveleken

levélfertőzés

fertőzött növény fitoftórás
levél- és szártünetekkel

sporangium-
tartó

fertőzött
gumó

sporangiumtartó

gátolja a sporangiumok csírázását

megakadályozza a zoospórák kiszabadulását 

mérsékli a sporulációt 

A Nando 500 SC biztosan hat a kórokozó különböző fejlődési stádiumaiban

gumó-
fertőzés

zoospórák 
szabaddá válása

sporangium sporangium
zoospórákkal

gátolja a zoospórák
csírázását
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Azóta egy becsehelyi kertész, Harcz
Endre bebizonyította, hogy ez egyálta-
lán nem lehetetlen, és akár megélhetési
forrássá is válhat. De hogyan is jutottak el
testvérével, Balázzsal odáig, hogy mára
1,5 hektáron termelnek kákit?

Mikor kezdtél el ismerkedni ezek-
kel az egzotikus gyümölcsökkel?

2005-től kezdtem behatóbban foglal-
kozni velük, amikor egy régi, kedves
 ismerősömmel, Varga Jánossal találkoz-
tam. Abban az időben ő már évek óta
kutatott a témában, és óriási ismerettel
rendelkezett ezekről a növényfajokról.
Amikor megmutatta a hat-nyolc méteres
fügefáit, én azonnal beleszerettem
ezekbe a növényekbe, és nagy csodá-
lattal töltött el, hogy Magyarországon is
lehet ilyen különleges gyümölcsfajokat
termeszteni. Akkor még nagyon kevés
volt a róluk szóló megbízható szakiro-
dalom, így János szakértelme és irányí-
tása nélkül elképzelhetetlen lett volna az
előrejutás. Mondhatom, hogy a legjobb-
tól tanulhattam, amiért a mai napig hálás
vagyok. 

Mi volt az első lépés ebben a mun -
 kában?

Minden gyümölcsfajnál – legyen az
alma, körte, szilva stb. –, amelyet itt, Ma-
gyarországon régóta termesztünk, mind
a termesztők, mind a fogyasztók jól isme-
rik a fajtákat. A kivi, káki, füge esetében
különösen fontos a fajták ismerete, hiszen

a mi éghajlatunkon ezen növények
közül nem mindegyik alkalmas a ter-
mesztésre. A megfelelő fajták kiválasztá-
sának fő szempontjai között elsősorban
a tenyészidő hossza, termőhelyi igé-
nyek, ellenállóság, hidegtűrés, termésho-
zam és gyümölcsminőség szerepeltek.
A kivi –23 °C-ig, a káki –20 °C-ig, a füge
–15 °C-ig bírja a hideget, de vannak
ennél fagyérzékenyebb fajták is közöt-
tük, vagy például sok nagyon későn érő
fügefajta van forgalomban hazánkban.
Ezért, hogy értelme legyen ezeket a nö-
vényeket termeszteni a mi éghajlatunkon

is, a fajták megismerésével és kiválasztá-
sával alapoztuk meg a munkánkat.

Mára már másfél hektáron termel-
tek a testvéreddel kákit. Milyen út ve-
zetett idáig?

Ez egy nagyon hosszú folyamat volt.
A fajták megismerése mellett meg kellett
tanulni azt is, hogy milyen termőhely felel
meg nekik, hova érdemes ültetvényt tele-
píteni, a kivinek milyen támrendszert kell
biztosítani ahhoz, hogy teremjen. Fontos,
hogy a kivit és a kákit metszeni is kell.
Ezek mind olyan termesztéstechnológiai
kérdések, amelyekről pontos, magyar

Kákitermesztés Zalában 
A káki, más néven datolyaszilva, a füge és a kivi jellemzően mediter-
rán éghajlatú területen élő növények. 20-25 évvel ezelőtt még nem
igazán gondoltuk volna, hogy ezeket a gyümölcsöket Magyarorszá-
gon akár hektárszám lehet termeszteni.

Datolyaszilvafa – Magyarországon csak a korai, télálló fajták adnak bő termést

Harcz Endre (balra) és Balázs (jobbra)
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nyelvű szakirodalom nem állt rendelke-
zésre, sok esetben a megfelelő eljárást
magunknak kellett kikísérletezni. Így jutot-
tunk el oda, hogy már másfél hektáros
az ültetvényünk. Az első 170 fát 2014-ben
ültettük el. Azóta mindig telepítettünk
hozzá, ahogy lehetőségünk adódott, és
ennek köszönhetően jelenleg közel ezer
fát számlál az ültetényünk. Ebből 300 fa
van termő korban. Az évek során nem-
csak a káki, hanem a füge és a kivi ter-
mesztésébe is beleástam magam, így
részt vettem egy négyhektáros kivi- és
egy hathektáros fügeültetvény létreho-
zásában és szaktanácsadásában szin-
tén itt, Zala megyében.

Honnan szerzitek be a telepítés-
hez szükséges szaporítóanyagot?

Mi magunk állítjuk elő. Van egy kis ker-
tészetem, ahol nemcsak kákicsemetéket
tartunk, hanem fügéből, kiviből és egyéb

különleges növényfajokból konténeres
szaporítóanyag előállításával is fog -
lalkozom, úgy mint az indián banán,
gráná t alma, a dísznövények közül a se-
lyemmirtusz vagy örökzöld magnólia.
A növényeket dugványozással és oltás-
sal szaporítom.

Mire hívnád fel azoknak a figyel-
mét, akik akár otthon, a kertjükben
szeretnének foglalkozni ezekkel a
növényekkel?

A kivi igényli a legnagyobb odafigye-
lést. Nem szereti a meszes talajt, így ha
ilyen talajunk van, ültetéskor célszerű sa-
vanyú tőzeget keverni az ültetőgö-
dörbe. Termős és porzós növényt is kell
ültetni, én mindig azt javaslom, hogy két
termő növény mellé egy porzós egye-
det telepítsünk. Mivel nagyon vízigényes,
rendszeresen öntözni kell. Fontos, hogy
biztosítsunk neki támrendszert, amelyen

vízszintes felületet alakítunk ki, és a szak-
szerű metszésről sem szabad megfeled-
kezni. A felsorolt növények között a füge
a legkevésbé téltűrő, gyakran tövig visz-
szafagy. Ezért – ha van rá lehetőségünk
– lakóházhoz közel ültessük, mert a ház-
fal által tárolt hőnek köszönhetően ott 5-
7 fokkal melegebb van a hideg téli
éjszakákon. Nem különösen vízigényes
és metszeni sem kell, sőt, ezt nem is javas-
lom. Minél jobban metszünk, annál job-
ban és nagyobbra nő, plusz a metszés-
sel a gyümölcs beérését is késleltetjük. A
kákit viszont kell metszeni, fontos a ko-
rona kialakítása. Különösebb talajigé-
nye nincs, de ebben az estben is fontos
a védett hely kiválasztása. Szerencsére
ezeknek a növényeknek komoly kárte-
vőjük nincs, így gyakorlatilag permete-
zés nélkül termeszthetők. Mi az ültetvé-
nyünkben is csak tavaszi vagy őszi le-
mosó permetezést szoktunk végezni, így
ezek a növények akár biotermesztésre
is alkalmasak. A kivi és a datolyaszilva
gyümölcse utóérő, ezért jól tárolhatók, vi-
szont leszedést követően még nem
 fogyaszthatók. A káki esetében tévhit,
hogy akkor jó, ha megcsípi a dér. A ter-
més –3 °C-on tönkremegy. Ha a kivit és a
kákit gyorsan szeretnénk elfogyasztani,
célszerű almával egy zacskóba zárni,
mert az alma által termel etilén gáz segíti
az érés folyamatát. Finom és magas vita-
mintartalmú gyümölcsök. Fogyasztásu-
kat mindenkinek jó szívvel ajánlom.

Köszönöm az interjút, további
munkájukhoz jó egészséget és sok
sikert kívánok. 

Gaál Orsolya

Konténeres kivi

Indián banán (Pawpaw)

Datolyaszilva-csemete

Konténeres füge
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A szőlő- és gyümölcsültetvények
vegyszeres gyomirtásánál azonban
egyszerre kell figyelemmel lennünk a kul-
túrnövény és a gyomnövények érzé-
keny fejlődési szakaszaira. Mivel a
szőlőtőkék és a gyümölcsfák lombhullás-
tól rügyfakadásig kevésbé érzékenyek
a gyomirtó szerekkel szemben, célszerű
ebben az időszakban elvégezni a gyo-
mok elleni vegyszeres védekezést.

A sorkezelés nemcsak szertakarékos,
hanem egyben környezetkímélő megol-
dás is. Így az ültevények gyommentesí-
tése érdekében rendszerint csak a
sorokat permetezzük, a sorközöket
többnyire mechanikai úton gyomirtjuk
vagy kaszáljuk.

Pendigan 330 EC

A Pendigan 330 EC pendimetalin ható-
anyagú gyomirtó szer, számos kultúr-
ában engedélyezett termék a magról
kelő egyszikűek és néhány magról kelő
kétszikű gyomnövény ellen. Jól irtja a ka-
kaslábfüvet, a vadkölesfajokat, a muhar-
féléket és a libatopféléket. Az egynyári
perje ellen kiváló hatást mutat. A tökéle-
tes gyomirtó hatás kifejtéséhez 5-15 mm
bemosó csapadék szükséges.

A növekedésgátló, csírázásgátló ha-
tóanyagok családjába tartozó pendi-
metalint preemergensen juttatjuk ki.
Elsődlegesen növekedésgátló hatású,
másodlagos hatásként pedig a növé-
nyek gyökerében megbontja az egyen-
súlyt a hormonok között. A toxikus hatás
a csírázás után figyelhető meg, amikor a
másodlagos gyökerek és a hajtás fejlő-
dése leáll. A szár vagy a szik alatti szár-
rész vastaggá és törékennyé válik, rajta
vöröses-kék elszíneződés látható. A ha-
tóanyagot az egyszikűek a gyökéren és
a hajtáson, a kétszikűek a szik alatti szár-
részen veszik fel. 

Nemcsak szántóföldön, hanem zöld-
ség-, gyümölcs- és szőlőkultúrákban szé-
les körben engedélyezett gyomirtó szer.

Felhasználható borsóban, lóbabban,
vöröshagymában (kivéve zöldhagymá-
ban), fokhagymában, póréhagymá-
ban, sárgarépában, petrezselyemben,
paradicsomban, paprikában, káposzta-
félékben, bogyósokban, almatermésű-
ekben, csonthéjasokban, szőlőben,
fűszer- és gyógynövényben, dísznövé-
nyekben és erdészetben.

Felhasználása almatermésűekben
(alma, körte, birs, naspolya) és csonthéja-
sokban (kajszi, őszibarack, cseresznye,
meggy, szilva, ringló) kora tavasszal tör-
ténik, jól elmunkált, gyommentes, apró-
morzsás talajfelszínre kell kipermetezni
4,0–5,0 l/ha dózisban. Száraz időjárás-
ban 1-2 cm-re a talajba dolgozva növel-
hetjük a hatékonyságát. Bor- és cseme-
geszőlőben kora tavasszal, a szőlő 
fakadása előtt, jól elmunkált, aprómor-
zsás talajfelszínre kell kijuttatni, dózisa
4,0–5,0 l/ha. 

Fusilade Forte 150 EC

A Fusilade Forte széles körben engedé-
lyezett, számos kultúrában felhasznál-
ható készítmény. Hatóanyaga a
fluazifop-p-butil, amely az ACCáz-gátló
herbicidcsoportba tartozik. Hatásme-
chanizmusára jellemző, hogy a merisz-
témákban felhalmozódva az ACCáz
enzim működésének gátlásával meg-
akadályozza a zsírsavak bioszintézisét,
ezáltal a membránlipidek károsodnak a
növény merisztéma szöveteiben, és nek-
rózis lép fel. A növekedés leáll, és bekö-
vetkezik a gyomnövény pusztulása. 

A tüneteket a hajtás és a gyökér osz-
tódószöveteinél figyelhetjük meg elő-
ször. A hajtáscsúcs és a gyökércsúcs
pusztulása, valamint a levelek szára-
dása a kezelést követő 12-14 nap múlva
figyelhető meg. A gyomnövény a ható-
anyagot a zöld növényi részeken ke-
resztül veszi fel, talajon keresztüli hatása
nincs. A hatóanyag néhány hét alatt (ma-
ximum 1-2 hónap) lebomlik a talajban. A

készítmény nagyon gyorsan felszívódik,
hatását a kijuttatást követően 2-3 óra
múlva hullott csapadék nem befolyá-
solja. 

A gyomirtás során a dózist minden
esetben a gyomnövényhez igazítva,
annak fenológiai állapotát figyelembe
véve kell meghatároznunk. A készít-
ményt a magról kelő egyszikű gyomnö-
vények 3–5 leveles fenológiai állapotá-
ban kell kijuttatni, 0,8–1,2 l/ha dózisban.
Évelő egyszikűek közül a rizómás fe-
nyércirok ellen 1,8–2,0 l/ha,  tarackbúza
ellen pedig 2,5 l/ha-os dózisban kell
 alkalmazni, a gyomnövények intenzív
növekedési időszakában, azok 20–30
cm-es fejlettségekor.

Felhasználható alma-, körte-, kajszi-,
őszibarack-, cseresznye-, meggy-, szil -
va-, bor- és csemegeszőlő-kultúrákban
0,8–2,5 l/ha dózisban, a vegetáció
során maximum egy alkalommal, kizáró-
lag sorkezelésre.

Amega Up

A glifozát izopropil-amin sóját 360 g/l tö-
ménységben tartalmazó Amega Up ké-
szítmény totális hatású gyomirtó szer.
Hatóanyaga a gyomok levelén keresz-
tül szívódik fel, majd a nedvkeringéssel
szétterjed az egész növényben. Így eljut
a föld alatti részekbe (pl. tarackokba, ri-
zómákba) is, azok pusztulását okozva.
Hatékonyan irtja nemcsak a magról kelő,
hanem az évelő egy- és kétszikű gyo-
mokat is. 

Dózisa magról kelő egy- és kétszikű
gyomnövények ellen 2,0–3,0 l/ha, évelő
egy- és kétszikűek ellen 4,0–6,0 l/ha. Az
évelő gyomnövények ellen azok inten-
zív növekedése idején vagy a tartalék
tápanyagok elraktározásának idősza-
kában kell kijuttatni. A permetléhez ada-
golt 5 kg/ha ammónium-nitrát műtrágya
a hatást fokozza.

A készítmény minimum 3 éves szőlő-
és gyümölcsültetvényekben (csemege-,

Gyomirtás a szőlő- és
gyümölcsültetvényekben
A hosszú élettartamú, álló kultúrákban a mechanikai gyomirtás
mellett a gyomirtó szerek használata sem nélkülözhető.
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borszőlő), almatermésű (alma, körte, birs,
naspolya), csonthéjas (cseresznye,
meggy, őszibarack, nektarin, kajsziba-
rack, ringló, szilva) és héjas gyümölcsű
(dió, mandula, mogyoró, gesztenye) kul-
túrákban alkalmazható. A kezelést cél-
szerű a hajtásnövekedés kezdetéig
tavasszal, illetve a gyümölcsszüret után
ősszel elvégezni. Amennyiben a gyom-
borítottság indokolja, fokozott elővigyá-
zatossággal a két időpont között is lehet
kezelni.

A munka során ügyelni kell arra, hogy
a permetlé a zöld növényi részekre (haj-
tások, levelek) ne kerüljön. A kijuttatást
 védőlemezzel felszerelt szórófejekkel
vagy egyéb speciális permetezéstech-
nikával végezzük.

Kyleo

Két hatóanyagot tartalmazó totális ha-
tású gyomirtó szer. A Kyleo a glifozát és
a 2,4-D hatóanyagok gyári kombináci-
ója, amely különleges adalékanyagá-
nak köszönhetően több mint a ható-
anyagok egyszerű keveréke. 

Az innovatív készítmény hatása az
évelő kétszikű gyomok ellen lényegesen
gyorsabb a tisztán glifozát hatóanyagú
termékekhez viszonyítva. A szerben al-
kalmazott adjuváns kizárja a két eltérő
hatóanyag antagonizmusát, így látvá-
nyosan gyors és tartós gyomirtó hatást
lehet vele elérni az egynyári és évelő
gyomok mindegyike ellen. A két ható-
anyag tankkeverékben történő alkalma-

zásához képest a Kyleo használata
egyben kényelmes is. 

A Kyleo 3 évesnél idősebb almater-
mésű (alma, körte, birs) és csonthéjas
(őszibarack, kajszi, meggy, cseresznye,
szilva, ringló) ültetvényekben alkalmaz-
ható. A kezelést a gyümölcsszüret után
ősszel vagy tavasszal a hajtásnövekedés
kezdetéig javasolt elvégezni. A Kyleo
dózisa 3,0–5,0 l/ha, melynek kijuttatásá-
hoz 250–300 l/ha permetlé szükséges.

Mecomorn 750 SL

A megbízható MCPA hatóanyag egy jól
ismert márkanévvel rendelkező készít-
ményben. A Mecomorn 750 SL gyom -
irtó szer költségtakarékos megoldás a
magról kelő és évelő kétszikű gyomok
ellen. Elsősorban a mezei acattal és
aprószulákkal fertőzött területekre ajánl-
juk, mivel a gyomnövényekbe felszí-
vódva azok föld alatti részeihez is eljut.

Dózisa a magról kelő és évelő két-
szikű gyomnövények ellen 0,8–1,0 l/ha. 

A készítmény 4 évesnél idősebb
szőlő- és gyümölcsültetvényekben alkal-
mazható. Szőlőben a bogyók borsó
nagyságú fejlettsége (BBCH 75) után,
gyümölcsösben a virágzás előtt (BBCH
59) vagy a gyümölcskötődés (BBCH 70)
után lehet permetezni, durva cseppekkel
(300–400 mikron) kijuttatva. 

A munka során ügyelni kell arra, hogy
a permetlé a zöld növényi részekre (haj-
tások, levelek) ne kerüljön. A gyomirtó
szer maximum egy vegetáció során egy
alkalommal, csak sorkezelésre használ-
ható.

Hörömpő László

„Közismert tény, hogy ha ezt a gyári
kombinációt valaki egy önálló glifo-
zátsó és egy 2,4-D só keverékéből,
tankmixben állítja elő, akkor kellemetlen
tapasztalatokra tehet szert, különösen,
ha ráadásul kemény vizet használ a
permetlé készítéséhez. Kristályosodá-
sok, kiválások keletkeznek a tartály-
ban, dugulások a szórókeretnél, jól
észlelhetően csökken a glifozát egyszi-
kűek elleni hatása, és a 2,4-D sónál be-
következő kationcserék miatt romlik a
hatóanyag növénybe történő felszívó-
dása, bejutása és ezen keresztül a szé-
leslevelűek elleni gyomirtó hatás is.
Oldódási, kijuttatási problémák és anta-

gonizmus miatti csökkent hatékonyság
jelentkezik. A két hatóanyag teljesen
más jellegű oldódást, eltérő kémhatású
és Ca-, Mg-, K-sók nagy mennyiségétől
lehetőleg mentes permetléközeget
kíván, amit »házilag« szinte lehetetlen
megvalósítani. A gyári kombinációban
viszont a megfelelő segédanyagoknak
köszönhetően gátolt a sók káros ki cse -
rélődése, ezáltal sokkal hatékonyabb
lett. A két hatóanyag szinergizmusban
képes dolgozni, javítva ezzel az olyan
nehezen irtható gyomok elleni hatást is,
mint például a folyondár szulák.”

Benécsné dr. Bárdi Gabriella, 
2007-ben „Az év növényorvosa”

SZAKÉRTŐK MONDTÁK...
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A NUFARM-KÉSZÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA SZŐLŐBEN

Nyugalmi 
állapot

Rügyfakadás 4–6 leveles 
állapot

A fürtvirágzat 
megnyúlása

Virágzás Bogyókötődés Bogyó -
növekedés

Fürtzáródás Zsendülés

AMEGA UP FUSILADE FORTE

PENDIGAN
330 EC

ZOOM 11 SC

KAISO EG KAISO EG

SUMI ALFA 
5 EC

MAVRIK 24 EW

vagy

BACTOSPEINE WG

CHAMP DP

SHAVIT F

MYSTIC 250 EW

ORIUS 20 EW

PROLECTUSQUALY

CUPROXAT 
FW CUPROXAT FWMOLTOVIN AMALINE

FLOW

vagy

CHAMP DP

vagy

MECOMORN 750 SL
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A NUFARM-KÉSZÍTMÉNYEK ALKALMAZÁSA ALMATERMÉSŰEKBEN

Nyugalmi
állapot

Rügy-
fakadás

„Egérfül” 
állapot

Zöldbim-
bós állapot

Pirosbim-
bós állapot

Virágzás Szirom-
hullás

Mogyoró
nagyságú
gyümölcs

Zölddió
nagyságú
gyümölcs

Gyümölcs-
növeke  d é s

Érés előtti 
záróper-
metezés

PENDIGAN 330 EC

KYLEO MECOMORN 750 SL

AMEGA
UP FUSILADE FORTE

BACTOSPEINE WG

SUMI ALFA 5 EC

BULLDOCK 25 EC

ZOOM 
11 SC

BULL-
DOCK 25

EC

KAISO EG

SUMI ALFA 5 EC

MAVRIK 24 EW

CUPROXAT FW

CHAMP DP

ORIUS 20 EW

QUALY

CUPROXAT FW

CHAMP DP
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Amega Up

Emblem

Fusilade Forte 150 EC

Gramin

Kyleo

Mecomorn 750 SL

Pendigan 330 EC

Champ DP

Cuproxat FW

Moltovin

Mystic 250 EW

Nando 500 SC

Orius 20 EW

Prolectus

Qualy

Shavit F

Tazer 250 SC

Bactospeine WG

Bulldock 25 EC

Kaiso EG

Kohinor 200 SL

Mavrik 24 EW

Pyrinex 48 EC

Sumi Alfa 5 EC

Zoom 11 SC

Aminoplant

Spodnam DC

Spraygard

szőlő almater-
mésűek

csont-
héjasok

bogyó-
sok szamóca fekete

bodza héjasok paprika para-
dicsom hagyma bur-

gonya
tojás-

gyümölcs
sárga-
répa

petre-
zselyem uborka cukkini dinnye tökfélék spárga káposzta-

félék karfiol brokkoli kara-
lábé zeller borsó bab lencse mák dísznö-

vények

fűszer-,
gyógy-
növé-
nyek

A NUFARM NÖVÉNYVÉDő SZEREK FELHASZNÁLHATÓSÁGA A KERTÉSZETI KULTÚRÁKBAN

Nufarm-
készítmények

A táblázat tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz. Az adott készítményre vonatkozó részletes információt és technológiai javaslatot keresse a Nufarm Növényvédelmi Megoldások 2019 kiadványban vagy a www.nufarm.hu honlapon.

Jelmagyarázat: gyomirtó szer gombaölő szer rovarölő szer egyéb szer
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Megpróbáltunk összeszedni néhány
körülményt, amelyre feltétlenül oda kell fi-
gyelni a termesztés és a növényvédő
szeres védekezések során. Ezek betar-
tása kiegészíti, segíti, tökéletesíti munkán-
kat, a permetezés eredményét.

Termesztési körülmények 
(agrotechnika)

A károsítók nagy része a számára nem
megfelelő körülményeket a talajban és
az elhalt növényi maradványokon vé-
szeli át. Az elsődleges fertőzések innen
indulnak el, ezért ezek eltávolítása, alá-
forgatása, fertőtlenítése alapja a nö-
vényvédelmi tevékenységnek.

A tápanyaggal jól ellátott állomány
mindig jobban ellenáll a betegségek-
nek.

Zárt termesztőberendezések esetén
az öntözés és szellőztetés, a hőmérsék-
let szabályozása nemcsak a kultúrnö-
vény szempontjából fontos, hanem
azért is, hogy elkerüljük azt a mikroklí-
mát, amely kedvezne a károsítók felsza-
porodásának. Különösen igaz ez, ha a
növényeket felülről öntözik, ami miatt a
levélen napi szinten vízborítottság jelent-
kezik. Az árapályos öntözési technológi-
ánál a lomb vízborítottsága ritkábban
jelentkezik. Ebben az esetben is fontos a
szellőztetés, hogy elkerüljük a túl magas
páratartalmat, amely miatt nő a gomba-
fertőzések esélye.

Permetlé készítése során 
felmerülő kérdések

A védekezésekhez általában egyszerre
több növényvédő szert és lombtrágyát
használunk. Több komponens összeke-
verése előidézheti, hogy a permetlében

ezek egymással reakcióba lépnek, ki-
csapódnak. Ez pedig nemcsak csökkent
hatást eredményez, hanem előfordulhat
az is, hogy az összeállt részecskék kira-
kódnak a szűrön, eltömítik a fúvókákat és
végül a permetlevet nem lehet kijuttatni.
Ezért célszerű keverési próbát csinálni
és betartani a keverési sorrendet:
  1.   vízoldható csomag (SX)
 2.   vízben oldódó granulátum
 3.   vízben diszpergáló granulátum
      (WG, DF, DG, SG)

 4.   emulzióképző granulátum (EG)
 5.   nedvesíthető porok (WP, SP)
 6.   vízoldható folyékony készítmények
      (F, FL, SL, WSC)

 7.   vizes alapú szuszpenziók (SE)
 8.   emulzióképzők (EC)
 9.   olajemulzió vizes fázisban (EW)
10.   olajos diszperzió (OD)
 11.   nedvesítőszerek, olajok, adjuvánsok
12.   oldékony műtrágyák, lombtrágyák,
      biostimulátorok, algakészítmények

13.   elsodródásgátlók
A készítmények kicsapódását a túl

hideg víz is előidézheti. Ez elsősorban
a kora tavaszi permetezésekkor fordul-
hat elő, ha a vizet a még nagyon hideg
felszíni vizekből veszik. Erre elsősorban
az EC vagy EW formulációjú készítmény
felhasználásánál célszerű odafigyelni.

Nagyon lényeges, hogy a törzsoldat
készítésekor a készítményeket ne tömé-
nyen öntsük egymáshoz. A keverési sor-
rendet általánosságban kell kezelnünk.
Vannak olyan termékek, amelyekből
nem szabad törzsoldatot készíteni,
hanem keverés mellett a már félig töltött
tartályba felülről kell beletölteni. A gyártó
ezeket a tudnivalókat a címkén feltünteti,
ezért is fontos, hogy a címkén szereplő
utasításokat olvassuk el és tartsuk be.

A növényvédő szereket vízbe kever -
ve juttatjuk ki. A permetezés minősé-
gét, a szerek hatékonyságát a víz mi-
nősége, annak kalcium-, magnézium-,
klór- stb. tartalma befolyásolja. A perme-
tezéshez legmegfelelőbb az esővíz,
majd a felszíni, aztán a csapvíz és végül
a fúrt kutakból származó víz. Annál jobb,
minél alacsonyabb a víz EC-értéke,
azaz sótartalma.

A vízkeménység nemcsak a hétköz-
napokban a háztartásban okoz problé-
mát, hanem a permetezések eredmé-
nyét is nagymértékben befolyásolja. A túl
kemény vízben a legtöbb növényvédő
szer hatékonysága csökken, továbbá
megnehezíti a keverhetőséget is. A keve-

A növényvédelemről okosan 
a hatékonyság fokozása
érdekében
Biztos sokakkal előfordult már, hogy megfigyelésre, előrejelzésre
alapozva időzítették a védekezést, amihez a „nagyágyúk” 
közül választottak készítményt, mégsem voltak maradéktalanul 
elégedettek az eredménnyel. 

Tankkeverék-probléma miatt eltömődött szűrő

Vízkeménységet mérő gyorsteszt



rési sorrend végén szereplő EC, EW for-
mulációjú készítmények kemény vízben
is kicsapódhatnak, a lombtrágyá k, biosti-
mulátorok, algakészítmények pe dig tel-
jesen elveszthetik hatásukat. A keverési
sorrend elején szereplő növényvédő
szerek hatékonyságát a vízkeménység
kevésbé befolyásolja. Így ha azt látjuk,
hogy az ide tartozó rovarölő szer jól el-
pusztította a kártevőket, kemény víz ese-
tén nem biztos, hogy az EC vagy EW
formulációjú gombaölő vagy OD gyom -
irtó, a lombtrágya, biostimulátor is mara-
déktalanul ki tudta fejteni a hatását. A
vízkeménység mérésére már rendelke-
zésre állnak gyorstesztek és olyan anya-
gok, amelyeket megfelelő arányban a
vízhez keverve az optimális vízkemény-
ség könnyen beállítható. Felszíni vagy
fúrt kútból származó vizek esetén az év
folyamán célszerű többször ellenőrizni
a víz keménységét. 

A pH-érték kérdése: Általában egy

permetezés során több anyagot kever-
nek össze. Így a permetlé tartalmaz
gombaölő szert, rovarölő szert, ezekből
akár többet is, lombtrágyát és még sok
esetben hatásfokozót is. A különböző
anyagok különböző pH-n fejtik ki megfe-
lelően a hatásukat. A túl sok anyagból
összeállított „koktél” eltolódott pH-ja
egyik-másik termék hatékonyságát csök-
kentheti. 

Vannak olyan hatóanyagok, ame-
lyek együttes kijuttatásukkor erősítik
vagy éppen gyengítik egymás hatá-
sát. Kétféle inkompatibilitást különbözte-
tünk meg. Az egyik a biológiai, amikor
az egyik hatóanyag olyan élettani folya-
matokat indít el a növényben, aminek
hatására a másik hatóanyag már nem
tudja kifejteni a hatását, mert például
nem tud felszívódni vagy szállítódni és
így nem jut el a hatáskifejtés helyére. A
másik a kémiai inkompatibilitás. Ekkor a
tartályban összekevert hatóanyagok

között kémiai reakció indul el, és olyan
sók keletkeznek, amelyek teljesen hatás-
talanok. A gyári kombinációk összeállí-
tása során a gyártók ezeket az ismere-
teket figyelembe veszik, és kiküszöbölik
ennek lehetőségét. Ha a tankkeverék
összeállításakor a hatóanyagok közötti
kölcsönhatást nem vesszük figyelembe,
ismételten elmaradhat a várt eredmény.

A szerek kiválasztásának 
lényeges szempontjai

Permetezés során minden esetben cél-
szerű az adott problémára kontakt és
felszívódó készítményt egyszerre al-
kalmazni. Ennek az az előnye, hogy a
kontakt hatóanyag azonnal elpusztítja a
károsítót, míg a szisztémikus készítmény
szállítódik a növényben és tartamhatást
biztosít a védekezésnek. Így alkalmaz -
va a növényvédő szereket a reziszten-
cia kialakulását is elkerülhetjük.

A rezisztenciatörés másik eszköze,
hogy a különböző hatóanyagokat az
egymást követő permetezésekben fel-
váltva, rotálva használjuk. Nem elég, ha
az egymást követő permetezések során
nem ugyanazt a terméket használjuk, a
készítmények hatóanyagának is el kell
térnie! Természetesen az a legjobb, ha a
hatóanyagok nem is ugyanabba a ha-
tóanyagcsoportba tartoznak. Mivel az
eltérő hatóanyagcsoportoknak teljesen
más a hatásmechanizmusuk, a rezisz-
tencia kialakulását nagy biztonsággal

Keménységi tartomány lágy közepes kemény nagyon kemény

Összkeménység *mMol 

földalkáli-ion/liter

Német keménységi fok °d 0–7 8–14 15–21 >21

Angol keménységi fok °e 0–9 10–18 19–26 >26

Francia keménységi fok °f 0–13 14–25 26–37 >37

 0–1,3 1,4–2,5 2,6–3,7 >3,7

A víz keménységének meghatározása
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elkerülhetjük. Ne használjunk csökkentett
dózisokat, mert az megint csak elősegít-
heti a rezisztenciát.

A permetléhez kevert hatásfokozók-
kal elősegíthetjük a permetcsepp szét-
terülését a levélen, így javítva a fe dett -
séget. Különösen fontos ez a kontakt ha-
tású készítmények és a viaszos vagy
szőrös levelű növény esetén. Az adju-
vánsok segítik a hatóanyag bejutását a
viaszrétegbe, jobb tapadást és esőálló-
ságot biztosítanak a növényvédő sze-
reknek. De a túladagolásukra figyelni
kell, mert a viaszréteg fellazításával elő -
segíthetik a perzselést vagy az alkalma-
zott hatóanyag fitotoxicitását. Vannak
olyan készítmények, amelyek esetében
a gyártó kifejezetten felhívja a figyelmet
arra, hogy további hatásfokozó hozzá -
adását kerülni kell, mert a termék már tar-
talmaz ilyen anyagot.

A permetezés időpontjának 
megválasztása

Akkor tudjuk a leggazdaságosabban
megvédeni a növényeinket, ha meg-
előzzük a fertőzés kialakulását vagy a
kártevők felszaporodását. Így csökkent-
hetjük a növényvédőszer-felhasználá-
sunkat, és az élelmiszer-biztonsági elő -
írásoknak is jobban meg tudunk felelni, a
terményünk mégis egészséges, piacos
lesz. Tehát első és legfontosabb a meg-
figyelésre alapozott, okszerű véde-
kezés.

Az sem mindegy, hogy melyik nap-
szakban permetezünk. Nagy meleg-
ben történő kijuttatás esetén a növények
levelét, termését akár még sima vízzel is
könnyen megperzselhetjük. Szabadföldi
kultúrákban a harmatos vagy vizes le-
vélre ráfújt permetlé könnyen lefolyik a fe-
lületről. Igaz ez a fóliás termesztésben is,

ha az öntözést követően nem várjuk
meg a levelek száradását. A fóliás és
üvegházas termesztés esetén tavasztól
őszig reggel és este is lehet permetezni,
mert az ajtók éjjel is nyitva vannak, a nö-
vények levele gyorsabban megszárad,
és nem nő a levegő páratartalma. Ami-
kor éjszakára az ajtókat a hideg miatt be
kell zárni, este már ne permetezzünk! A
hidegben már a 60%-os páratartalom is
lecsapódik, és tartósan nedves körülmé-
nyek között a botritisz robbanásszerűen
felszaporodik.

Permetezéstechnikai elemek

Csak a jól kijuttatott permetlében lévő ha-
tóanyag tudja kellőképpen kifejteni hatá-
sát. A jó kijuttatástechnika biztosítja a
megfelelő cseppméretet és fedett -
séget. A kellő fedettség eléréséhez ter-
mészetesen az is kell, hogy az előírt
vízmennyiséggel végezzük a permete-
zést. A kevés víz miatt nem lesz jó a
fedés, a túl sok víz miatt pedig megfolyik

a permetlé a levélen. Ezt illusztrálja a kö-
vetkező három kép, amelyet a Beppler
Kft. adott át a cikk megjelentetéséhez. 

Talán nem is gondolnánk, hogy ilyen
sok tényező együttesen határozza meg
a károsítók elleni védekezés sikerét.
Ennek „csak” egyik része a jó növény-
védő szer. Ahhoz, hogy ezek a termé-
kek hozzák a tőlük elvárható ered-
ményt, több egyéb feltételt is biztosítani
kell. Természetesen nehéz mindennek
megfelelni, de a cél érdekében töre-
kedni kell arra, hogy a felsorolt szempon-
tokból minél többet tartsunk be a
növénytermesztési és növényvédelmi te-
vékenység végzésekor.

A kijuttatott lémennyiségek optikai hatása

80 ml/m2 150 ml/m2 200 ml/m2

Fotók: Frank Korting

• A kijuttatástechnika alapja a kifo-
gástalanul működő permetező-
gép,

• a célnak megfelelően megvá-
lasztott fúvóka, amelyre a gyártók
termékismertetőjükben jobbára már
ajánlást tesznek,

• és a jól beállított nyomás.
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