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A tél végi lemosó permetezés
• Számos kártevő, kórokozó telel át a fás növényeken (fákon, 

bokrokon), melyek ellen a növények nyugalmi idejében, 
amikor még "alszanak a fák", szükséges védekezni. A téli 
metszés során a fákon fennmaradt moniliás múmiákat, 
vesszőket, ágakat távolítsuk el, hasonlóan a lisztharmatos 
vesszőket is. 



áttelelő atkalárvák vörös takácsatka 
áttelelő petéi 

teknős pajzstetű



Ha csak rovarkártevők ellen kell 
védekezni, akkor az olaj tartamú szerek 
közül válasszunk, melyek a következők: 

Hatóanyag, növényvédő szer neve :

vazelinolaj: Agrol Plusz 

orsó olaj: Gyümölcsfaolaj 

növényi olaj: Biola

paraffinolaj+Altplus: Vektafid A 



Amennyiben gombák okozta betegség is fertőzte a 
fákat a kártevők mellett , olyan növényvédő
szereket kell választani, mely az olajtartalom 
mellett gombaölő szert is tartalmaz.

Hatóanyag, növényvédő szer neve:

Poliszulfidkén+vazelinolaj: Agrilkén, Nevikén, 
Vektafid S

Rézhidroxid+növényi olaj: Vegasol R

Rézoleat+paraffinolaj: Vektafid R

Rézhidroxid+kén+növényi olaj: Vegasol eReS
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Növényvédő szer- szükséglet grammban/ml, vagy cm3-ban, ha az előírt mennyiség

Vízmenny 
literben

A permetlé készítéséhez szükséges szer 
mennyiségének kiszámítása

0,5 l/ha=0,05%=5 ml/10 litervíz

1l/ha=0,10%=10 ml/10 liter víz

40l/ha=4%=400 ml/10 liter víz



Alma növényvédelme



Alma növényvédelme

• A kórokozó neve: Almafák baktériumos rákja 
és elhalása (Tűzelhalás)- Erwinia amylovora

• Változata: Erwinia amylovora (burill) 
Winslow et al.

• Előfordulása: alma, körte, birs, galagonya
• Betegség előfordulása :Malus, Pyrus, Cydonia, 

Cotoneaster, Crategus, Pyracanta, Sorbus
nemzetségek



Alma növényvédelme

• A betegség általánosan használt neve "fire
blight", vagyis tűzelhalás. A név pontosan 
mutat rá a betegség súlyosságára és 
terjedésének gyorsaságára. A kórokozó
rövid idő alatt (akár 1 hónap) elpusztíthat 
egy kifejlett, egészséges almafát, de akár 
több hektárnyi területen is futótűzként 
terjedhet végig. 



Alma növényvédelme
tűzelhalás

• A betegség különösen veszélyes, mert:
- a kórokozó a gazdanövényekben 
rendkívül gyorsan terjed,
- az ország éghajlati, időjárási viszonyai 
kedvezőek a kórokozó számára, 
- a betegség a termés és a termőfelület 
pusztulása mellett a termelési költségek 
növekedését is fokozza,
- a hatékony védekezés lehetőségei 
korlátozottak.



Alma növényvédelme
tűzelhalás



Alma növényvédelme
tűzelhalás

• A baktérium elsősorban az ágak fekélyes 
sebeiben, ritkábban rügyekben telel át. 
Aktivizálódása tavasszal főleg a virágzás idejére 
tehető. A kórokozó szaporítóanyaggal, 
gyümölccsel, rovarokkal (méhekkel is), 
vándormadarakkal, széllel, esővel, virágporral, 
emberi tevékenységgel (művelőeszközökkel, 
öntözővízzel) terjed. Terjedése különösen 
számottevő, ha virágzáskor magas 
páratartalom (75%), magas hőmérséklet (18-
25 °C ) és akár rövid ideig tartó vízborítás 
állnak együtt 



Alma növényvédelme
tűzelhalás



Alma növényvédelme
tűzelhalás

• Védekezés:

A beteg növényi részeket azonnal el kell 
távolítani, és el kell égetni. A vágóeszközt 
minden metszést követően fertőtleníteni 
kell 10%-os hypos oldatban. 



Csak a növény- és talajvédelmi szolgálat írásos javaslatára használható az integrált védelembenPiros:

Korlátozások mellett használható az integrált védelembenSárga:

Rezisztencia veszélye nélkül általánosan használható az integrált védelembenZöld:

sárga304,0 kg/haAliette 80WGFelszívódóFosetil-
aluminium

zöld105,0 l/haCuproxát FWKontaktRéz

zöld1010 kg/haScarmagnan rézgálicKontaktRéz

zöld105,0 - 7,0 kg/haRézoxiklorid 50WPKontaktRéz

zöld1010 l/haBordóilé FWKontaktRéz

zöld102,0 - 4,0 kg/haChampion 50WPKontaktRéz

IPM 
Integrált besorolás

Élelmezés 
egészségügyi 
várakozási idő

Kijuttatandó
mennyiségA termék neveHatásmódA hatóanyag 

neve

Tűzelhalás - Erwinia amylovora

Alma növényvédelme
tűzelhalás



Alma növényvédelme
VENTÚRIÁS VARASODÁS

• A kórokozó neve: Az alma ventúriás
(fuzikládiumos) varasodása -Venturia inequalis
(Cke.) Wint

• Változata: Venturia inequalis (Cooke) Wint.
• Előfordulása: csak almán
• Betegség előfordulása, fontossága:

Az almafa egyik legsúlyosabb gombabetegsége. 
Csapadékos években akár járványszerűen is 
terjed, és rendkívül nagy károkat okoz házikerti 
és üzemi méretű gyümölcsösökben egyaránt.  



Alma növényvédelme
VENTÚRIÁS VARASODÁS



Alma növényvédelme
VENTÚRIÁS VARASODÁS

• Életciklus:
Venturia inaequalis a talajra hullott leveleken 
telel át. Kora tavasszal a gomba spórákat termel 
pszeudotéciás szerkezetben. A spórákat az eső
vagy szél jutatja el a levelekre és a fejlődő
gyümölcsökre. Az aszkospórák terjedése 
körülbelül a rügyduzzadással egyidőben 
kezdődik és sziromhullásig tart. A levélfertőzés 
kevesebb, mint 8 óra alatt kialakulhat kedvező
hőmérséklet és megfelelő nedvesség hatására 



Vegyszeres védekezésre az alábbi növényvédelmi készítmények használhatók:

zöld140,1 - 0,15 kg/haZato 50 WGFelszívódóTrifloxistrobin

sárga140,3 l/haVectraFelszívódóBromukonazol

sárga140,5 l/haTopas 100FelszívódóPenkonazol

sárga140,2 - 0,25 l/haScore 250 ECFelszívódóDifenikonazol

zöld102, -3,0 kg/haKocide 101 (DF)KontaktRézhidroxid

sárga302,0 kg/haDithane M-45 
(DG)KontaktMankoceb

sárga350,2 kg/haDiscus DFFelszívódóKesoxin-metil

zöld210,2 - 0,3 kg/haChorus 75 WGFelszívódóCiprodinil

sárga101,5 - 4,0 kg/haBuvicid KKontaktKaptan

zöld212,5-3,0 l/haBravo 500KontaktKlórtalonil

IPM 
Integrált besorolás

Élelmezés 
egészségügyi 
várakozási idő

Kijuttatandó
mennyiségA termék neveHatásmódA hatóanyag neve

Alma varasodás (Venturia inequalis)



ALMAFA LISZTHARMAT 
• A kórokozó neve: Almafa lisztharmat-

Phodoshpera leucotricha (Ell. et Ev.) 
• Változata: Phodoshpera leucotricha (Ell. et Ev.) 

Salm.
• Előfordulása: alma, körte, birs, naspolya.
• Betegség előfordulása, fontossága:

Almásaink egyik igen gyakori, úgyszólván 
állandó betegsége. Egyes fajtákon, fajtakörökön 
(Pl: Jonathan) nagyobb mértékben elszaporodó
kórokozó. A lisztharmat az egész vegetációs 
időszakban folyamatosan veszélyezteti a fiatal 
zöld növényi részeket. 



Almafa lisztharmat

• Az almafa lisztharmat egyik jellegzetes 
tünete a lombját veszített, fehéres-szürke 
ún. "gyertyás hajtás". A fertőzött 
virágbimbók aprókká és deformáltakká
válnak, később virágoznak, esetleg 
elpusztulnak.



zöld140,1 - 0,15 kg/haZato 50 WGFelszívódóTrifloxistrobin

sárga140,5 l/haTopas 100 ECFelszívódóPenkonazol

sárga140,6 l/haSysthane 12 EFelszívódóMiklobutanil

sárga140,2 - 0,25 l/haScore 250 ECFelszívódóDifenokonazol

sárga210,4 - 0,6 l/haRubigan 12 ECFelszívódóFenarimol

sárga210,05 - 0,1 l/haPunch 40 ECFelszívódóFuzilazol

zöld20,8 - 1,2 l/haNimrod 25 ECFelszívódóBupirimat

sárga-4,0 - 7,0 l/haKén 800 FWKontaktKén

piros300,6 - 1,2 l/haKarathane LCKontakt 
MélyhatásúDinokap

zöld350,2 - 0,3 kg/haDiscus DFFelszívódóKresoxin-metil

sárga-3,0 - 7,5 kg/haCosavet DFKontaktKén

zöld210,2 - 0,3 kg/haChorus 75 WGFelszívódóCiprodinil

IPM 
Integrált besorolás

Élelmezés 
egészségügyi 
várakozási idő

Kijuttatandó
mennyiségA termék neveHatásmódA hatóanyag 

neve

Almafa lisztharmat 



Alma növényvédelme
ALMAMOLY 
• A kártevő neve: Almamoly - Cydia pomonella

Linnaeus
• Gazdanövény: alma, körte, birs, dió
• Terjedése, fontossága:

Kártétele üzemi és házi-kerti gyümölcsösökben 
gyakran meglepetésszerű súlyos károkhoz 
vezet. Fejlett hernyóként telel át a fatörzs 
kéregrepedéseiben, illetve más védett helyen. 



Alma növényvédelme
ALMAMOLY

• az első lepkék április vége felé jelennek 
meg először, vidékenként és évenként 
változóan. Évente általában 2 nemzedéke 
van, tömeges rajzása május közepétől 
június végéig tart 



Alma növényvédelme
ALMAMOLY



Alma növényvédelme
ALMAMOLY

• Évente általában 2 nemzedéke van, tömeges 
rajzása május közepétől június végéig tart. A két 
nemzedék gyakran összeolvad. Ennek az a 
magyarázata, hogy a rajzások hosszú
időtartamúak, illetve az időjárás tovább 
befolyásolhatja a rajzás intenzitását. Nem ritka, 
hogy az almamoly imágói április második felétől 
akár szeptember végéig is folyamatosan, rajzás 
csúcs nélkül képesek rajzani.



Almamoly ellen vegyszeres védekezésre az alábbi növényvédelmi készítmények használhatók:

zöld210.5-1.0 l/haNomolt 15 SCKontaktTeflubenzoron

piros140,30 l/haDecis 2,5 ECKontaktDeltametrin

piros70,3 - 0,5 l/haBulldock 25 ECKontaktBéta-Ciflutrin

piros70,12 l/ha Fendona 10 ECKontaktAlfametrin

zöld140,3 - 0,5 l/haDimilin 25 WPKontaktDiflubenzoron

sárga 140,24 - 0,45 l/haCalypso 480 SCFelszívódóTiakloprid

Piros 1 alkalommal eng.560,8 - 1,0 l/ha BI 58 ECFelszívódóDimetoát

sárga301.0-1.5 l/haCascade 5 ECKontaktFlufenoxuron

zöld10,5 - 1,0 kg/haBactucid P.KontaktBacilus 
Thuringiensis

zöld350,4 - 0,5 kg/haAlsystinKontaktTriflumuron

IPM 
Integrált besorolás

Élelmezés 
egészségügyi 
várakozási idő

Kijuttatandó
mennyiségA termék neveHatásmódA hatóanyag 

neve

Almamoly (Cydia pomonella Linnaeus)



LEVÉLAKNÁZÓ MOLYOK 
• A kártevő neve: Levélaknázó molyok - Leucoptera

scitella
• Változata: Lombosfa fehérmoly (Leucoptera scitella zel.), 

(Leucoptera malifoliella O.G.Costa)
• Az almásokban károsító aknázómolyok nagy családjába 

tartozik még:
almalevél-törpemoly Nepticula malella Stt. (= Stigmella
malella Stt.)
kígyóaknás-ezüstmoly Lyonetia clerkella L. 
almalevél-aknázómoly Lithcolletis blancardella Fabr. (= 
pomifoliellea Z.)
almalevél-sátorosmoly Lithocolletis corylifoliella Haw.
almalevél-keskenymoly Parornix petiolella Frey
gyümölcslevél-zsákosmoly Coleophora hemerobiella Sc.

• Gazdanövény: alma, körte, csonthéjasok



LEVÉLAKNÁZÓ MOLYOK 
• Kártétele 1-2 cm átmérőjű, kör alakú aknafolt, 

aknajárat. A tünet nagyon apró pontként 
jelentkezik, majd körkörösen futó, egyre 
nagyobbodó, a hernyó fejlődésével arányosan 
vastagodó foltaknává szélesedik. 



LEVÉLAKNÁZÓ MOLYOK 
• Életciklus:

A kártevőnek két vagy három generációja 
fejlődik ki. A lepke a telet a fás részekben vagy a 
lehullott száraz levelek között tölti báb 
formájában, fehér burokban 



sárga 140,24 - 0,45 l/haCalypso 480 ECFelszívódóTiakloprid

Piros 1 
alkalommal eng.560,8 - 1,0 l/haBI 58 ECFelszívódóDimetoát

sárga140,25 - 0,4 kg/haMospilan 20 SPFelszívódóAcetamiprid

zöld350,4 - 0,5 kg/haAlsystin 25 WPKontaktTriflumuron

zöld140,5 - 0,75 l/haNomolt 15 ECKontaktTeflubenzuron

zöld280,8 - 1,0 l/haMatch 50 ECKontaktLufenuron

zöld301,0 - 1,5 l/haCascade 5 ECKontaktFlufenoxuron

zöld140,3 - 0,5 kg/haDimilin 25 WPKontaktDiflubenzuron

IPM 
Integrált 
besorolás

Élelmezés 
egészségügyi 
várakozási idő

Kijuttatandó mennyiségA termék neveHatásmódA hatóanyag 
neve

Levélaknázó molyok (Leucoptera scitella) ellen vegyszeres védekezésre ajánlott szerek



Csonthéjasok védelme 



HIMLŐVÍRUS A kórokozó neve: Plum pox (Sharka
vírus) - Himlővírus 

Előfordulása: szilva, kajszi, őszibarack.
• Terjedése, fontossága: 

Egész Európában jellemző a terjedése. Ugyanaz a vírus törzs 
fertőzi a szilvát, a kajszit és az őszibarackot. A legsúlyosabb 
vírusbetegségek közé tartozik. Jelentős gazdasági károkat 
okoz, mivel csökkenti a termés piaci értékét, a fertőzött fák 
rosszul fejlődnek és élettartamuk lerövidül. Az ültetvények 
hamarabb elérnek abba a szakaszba, amikor a termés 
mennyisége és minősége már csökken. Főleg a kajszi esetében 
okoz gondot, hogy a termés már a beérés előtt lehullik



HIMLŐVÍRUS

• Tünetek: 
• A vírus jellegzetes klorotikus foltokat, olajos foltokat, 

gyűrűket, sávokat - úgynevezett mintázatot - okoz a 
levélen.



HIMLŐVÍRUS

• A legtöbb termésen a felületi tünetek jellegzetesek. A 
levelek és a termés eldeformálódik. A vírus egyik 
legjellemzőbb tünete a "leopárdminta" a magon. Ez 
minden fertőzött fán és termésen látható.



BAKTÉRIUMOS RÁKOSODÁS ÉS HIRTELEN ELHALÁS 

Kórokozó: Pseudomonas syringae

• Tápnövény: kajszibarack, őszibarack, 
cseresznye, szilva, mandula.



BAKTÉRIUMOS RÁKOSODÁS ÉS HIRTELEN ELHALÁS 

Kórokozó: Pseudomonas syringae

• A baktérium nagyon gyors lefolyású betegséget okoz. A 
hirtelen pusztulást gutaütésnek nevezik a hétköznapi 
szóhasználatban. A nyári hónapokban a baktérium az 
ágak és a levelek felszínén él anélkül, hogy bármiféle 
tünetet okozna.



BAKTÉRIUMOS RÁKOSODÁS ÉS HIRTELEN ELHALÁS 

Kórokozó: Pseudomonas syringae

• A legjellegzetesebb tünet a hirtelen pusztulás, mely 
az egész fát érinti, de lehet részleges is kisebb-
nagyobb ágakon. 

• Védekezés:
Használjuk ki a késő tavaszi metszés előnyeit. 
Rendkívül fontos, hogy a sebeket helyesen kezeljük, 
és a metszésnél használt szerszámokat sterilizáljuk. A 
törzsek épségét biztosítani kell. Réztartalmú
vegyszerrel permetezhetünk lombhulláskor és tél 
végén.



TAFRINÁS LEVÉLFODROSODÁS Kórokozó: Taphrina deformans
Tápnövény: őszibarack, mandula, szilva, díszfák.

• A betegség előfordulása, fontossága:
A gomba a hidegebb, hűvösebb, esősebb éghajlatú területen 
elhelyezkedő ültetvényekben és faiskolákban okoz kárt. Az 
okozott kár mértéke évről évre változik, és az adott faj 
érzékenységétől függ. Az Elberta, a J. H. Hale, a Harko és a 
Nektared 4 különösen érzékeny fajok.



TAFRINÁS LEVÉLFODROSODÁS 

• A fertőzés kialakulásához kora tavasszal 5 °C-os
átlaghőmérséklet szükséges, míg a szaporodáshoz szükséges 
optimális hőmérséklet 5-10 °C, melyet eső, köd és harmat 
kísér. 
A kórokozó a fakérgen, az ágakon és a lehullott leveleken telel 
át aszkuszokkal. Ha a talajba kerül, szaprofitaként évekig 
életképes marad. 



Sárga70,3 l /haTopas 100 ECfelszívódóPenkonazol

Sárga140,2 l/ha Score 250 ECfelszívódóDifenokonazol

Zöld212-3 l/haVegesol R.kontaktRéz és növényi 
olaj 

sárga140.75-1.0 l/haFolicur solofelszívódóTebukonazol

Zöld102-2,6 l/haEfuzin 500 PWkontaktDodin

Zöld72,5 l/haBravo 500kontaktKlórtalomil

Sárga211 kg/haDelan SPkontaktDitianon

Sárga215 l/haRézkén 650 FW.kontaktRéz és kén

Zöld212-3 kg/haVitra réz- hidroxidkontaktRéz-hidroxid

Zöld212-3 kg/haPluto 50 WPkontaktRéz-hidroxid

Zöld212-3 kg/haKocide 101(DF, 
combi)kontaktRéz-hidroxid

Zöld212-3 kg/haChampion 50WPkontaktRéz-hidroxid

Zöld-10-15 %TiosolkontaktKalcium 
poliszulfid

IPM 
Integrált besorolás

Élelmezés-
egészségügyi 

várakozási idő

Kijuttatandó
mennyiségA termék neveHatásmódA hatóanyag 

neve

Tafrinás levélfodrosodás ellen ajánlott készítmények



CSONTHÉJASOK MONÍLIÁS BETEGSÉGE Kórokozó: 
Monilinia laxa, Monilinia fructigena

Tápnövény: cseresznye, meggy, őszibarack, kajszibarack, szilva.

• A betegség előfordulása, fontossága: 
• A kórokozó komoly károkat okoz magánkertekben és 

ültetvényekben egyaránt. A betegség tünetei megjelenhetnek a 
virágokon, a hajtásokon, a gallyakon, a rövid termőrészeken és 
a terméseken. 



CSONTHÉJASOK MONÍLIÁS BETEGSÉGE

• - rügyhervadás
- virágok elpusztulása
- hajtások elszáradása, majd elpusztulása
- termőgallyak elszáradása
- termés rothadása, mumifikálódása 



CSONTHÉJASOK MONÍLIÁS BETEGSÉGE

• A kórokozó életmódja:
A kórokozó elsősorban a gallyakban és a micéliummal átszőtt 
gyümölcsmúmiákban telel át, de a rákos sebekben fejlődő konídiumok
hosszú ideig életképesek maradnak. Szél útján vagy esőcseppekkel 
kerülnek a virágbibére, és ott fertőzést okoznak. A konídiumok viszonylag 
alacsony hőmérsékleten (7-10 °C-on) képesek szaporodni. Ha az időjárás 
hideg és nedves a virágzási időszakban vagy a hajnali ködképződés 
jelentős, a fertőzés néhány órán belül is kialakulhat a virágon keresztül. 



Sárga70,5 l /haTopas 100 
ECfelszívódópenkonazol

Sárga70.25 l/haSysthane 12 
Efelszívódómiklobutanil

sárga I. forgalmi 
kategória101,5-4,5 kg/haBuvicid K.kontaktKaptan

Sárga210.2-0.3 l/haRubigan 12 
ECfelszívódófenarimol

Sárga140.75-1.0 l/haFolicur solofelszívódótebukonazol

Sárga300.5 l/haAnvil Scfelszívódóhexakonazol

Zöld212-3 kg/haVitra réz-
hidroxidkontaktRéz-hidroxid

Zöld212-3 kg/haPluto 50 WPkontaktRéz-hidroxid

Zöld212-3 kg/ha
Kocide
101(DF, 
combi)

kontaktRéz-hidroxid

Zöld212-3 kg/haChampion
50WPkontaktRéz-hidroxid

Csonthéjasok moníliás betegsége ellen ajánlott készítmények



Poloskaszagú szilvadarázs
Kártevő neve: Hoplocampa minuta



Poloskaszagú szilvadarázs

• Tápnövény: szilva, kajszibarack, kökény.
• A kártevő előfordulása, fontossága:

A szilvadarázs az egyik legfontosabb kártevő a 
szilvatermelésben. Mérsékelt éghajlaton 
különösen elterjedt. A száraz, meleg időjárás 
kedvez a szaporodásának. Az általa okozott kár 
az adott évtől függ, illetve a termőterület 
rendszeres vagy alkalmankénti kezelésétől. 



Poloskaszagú szilvadarázs

• Védekezés: 
Egy lehetséges agrotechnikai módszer, ha minden 
évben összegyűjtjük a lehullott fertőzött 
gyümölcsöket, de ezt csak házi kertekben lehet 
véghez vinni. A növényvédő szeres kezelés 
legkorábbi lehetséges időpontja a sziromhullást 
követő időszak. 



Sárga101,5 l/haFyfanon 50 ECfelszívódóMalation

Sárga140.2-0.3 l/haCalypso 480 
SCfelszívódóTiaklopirid

Szilva kivonva !!!140,8-1,0 l/haBI 58 ECfelszívódóDimetoát

Piros30.3 l/haDecis 2,5 ECkontaktDeltametrin

Piros280,8 l/haEnduro 258 ECkontakt
felszívódó

Béta-ciflutrin
Oxidemeton-
metil

Piros70,6 l/haBulldock 25 ECkontaktBéta-ciflutrin

IPM 
Integrált besorolás

Élelmezés-
egészségügyi 

várakozási 
idő

Kijuttatand
ó

mennyiség
A termék neveHatásmódA hatóanyag 

neve



EURÓPAI CSERESZNYELÉGY 
Kártevő neve: Rhagoletis cerasi

• Tünetek:

• A lárva, azaz a "kukac" úgy okoz kárt, hogy táplálkozásával 
járatokat hoz létre a gyümölcsben. A fertőzés következtében a 
terméshozam gyengül. A lárva az elfogyasztott részekből 
pépet hoz létre a mag körül, és ürülékével beszennyezi azt. Két 
rést találhatunk a gyümölcs felszínén. A kisebb rés a tojás 
lerakásának helye, míg a nagyobb, kerek lyuk az a hely, ahol a 
lárva elhagyta a gyümölcsöt. A középidőben, illetve későn érő
cseresznyefajok esetében a legnagyobb a fertőzésveszély.

• (Linda, Germersdorfi, Hedelfingeni, Katalin).



Cseresznyelégy
1n/B/T 



Zöld őszibarack levéltetű
(Myzus persicae) 



Fekete cseresznye-levéltetű



Piros III.1430 g/100 literActarafelszívódóTiametoxan

Piros .140,8-1,0 l/haDanadim 40 
ECfelszívódóDimetoát

Piros II.140,2 kg/haMospilan
20 SpfelszívódóAcetamiprid

Piros III.30,3 l/haDecis 2.5 
ECkontaktDeltametrin

Piros71,0-1,2 l/haJudokontakt
Lambda-
cihatlorin
Pirimikarb

Piros 1 kezelés 
engedélyezett140,075-0,1 %Rogor L-40 

ECfelszívódóDimetoát

IPM 
Integrált besorolás

Élelmezés-
egészségügyi 
várakozási idő

Kijuttatandó
mennyiség

A termék 
neveHatásmódA hatóanyag 

neve

Cseresznyelégy, levéltetvek ellen ajánlott készítmények



Szőlő növényvédelme



PERONOSZPÓRA 
(Plasmopara viticola)

• Gazdanövény:
A szőlőperonoszpóra kizárólag a szőlőn fordul 
elő.

• Előfordulás és jelentőség: A peronoszpóra 
jelenti a szőlőtőke legkomolyabb betegségét 
nedves körülmények között. A világ legtöbb 
szőlőtermő részén mindig jelen van. A 
kedvezőtlen körülményű években azonban 
előfordulhat, hogy a betegség csak későn jelenik 
meg és így nem vagy alig okoz kárt.



PERONOSZPÓRA

• A peronoszpóra meleg és nedves 
vegetációs időszakokban jelenik meg, a 
leglátványosabban és legkártékonyabban 
a leveleken fejlődik, de más nem fás 
részeket is megtámadhat, mint például a 
hajtásokat, a levélnyeleket, virágokat, 
szemeket.



PERONOSZPÓRA

• A fiatal, fertőzött hajtások és kocsányok 
begöndörödhetnek és gyakran fehér 
spórás gombatömegbe borulnak. 
A gomba a szemek belsejében nő, ez 
barnarothadásnak nevezett állapotot és 
végül zsugorodást okoz. A friss szemek 
igen érzékenyek.



Zöld III.140.75 – 1.0 QuadrisFelszívódóAzoxistrobin

Sárga II.301 kg/haSerenoFelsz/kontaktFenamidon+mankoceb

Sárga II.211.5 kg/haMelodi
compaktFelsz/kontaktIprovalikarb+rézoxiclorid

Zöld II.210.5 kg/haEclairfelszívódóTriflooxistrobin

Zöld III.211.75, -2,0 kg/haKocide 101 
(DF)KontaktRézhidroxid

Sárga III.21-302,0 kg/haDithane M-
45 (DG)KontaktMankoceb

Sárga II.350,2 kg/haDiscus DFFelszívódóKesoxin-metil

sárga10-301,5 - 2,0 kg/haBuvicid K 
370 SCKontaktKaptan

Zöld II.302,5-3,0 l/haBravo 500KontaktKlórtalonil

IPM 
Integrált 
besorolás

Élelmezés 
egészségügyi 
várakozási idő

Kijuttatandó
mennyiség

A termék 
neveHatásmódA hatóanyag neve

Szőlőperonoszpóra ellen ajánlott készítmények



LISZTHARMAT 
(Uncinula necator)

• A szőlő európai kultúrnövény-változatai (Vitis
vinifera) igen érzékenyek, ide tartoznak a 
legnépszerűbb bor- és csemegeszőlők.

• Előfordulás és jelentőség: Az Uncinula necator
okozta lisztharmat a legkártékonyabb 
szőlőbetegség a borszőlőtermő területeken. 
Egyszerre van negatív hatással a 
szőlőnövekedésre, -termésre és a télállóságra. 



LISZTHARMAT

• A gomba minden zöldszövetet érint, főként a leveleken és a 
termésszárakon található.
A lisztharmat szabad szemmel is látható, fehéres-zöldes 
bolyhok fedik a leveleket, a friss hajtásokat és fürtöket 



LISZTHARMAT

• Ha a virágfürtök is fertőzöttek, a virágok termés nélkül 
elfonnyadhatnak és lehullhatnak. A kocsányok fertőzését 
gyakran nem veszik észre, de nagyon károsak lehetnek. A 
fertőzött kocsányok elfonnyadhatnak és kiszáradhatnak, ami a 
szőlőszemek leesését eredményezi.



LISZTHARMAT

• A súlyosan fertőzött termés gyakran szét is pattan. Ezt az 
okozza, hogy a felülete a lisztharmat gomba tevékenysége 
miatt nem tud növekedni, miközben a belseje igen. Az ilyen 
bogyók nagy valószínűséggel a szürkepenész fertőzés kiinduló
pontjai lesznek.



Sárga III.140,25-0.3 l/haTopas 100 ECFelszívódóPenkonazol

Sárga III.140,15-0.25 l/haSysthane 12 EFelszívódóMiklobutanil

Sárga II.140.3 l/haFalcon 460 ECFelszívódó3 hatóanyag

Sárga III.210,1 - 0,25 l/haRubigan 12 ECFelszívódóFenarimol

Sárga I.210,025 - 0,04 l/haPunch 40 ECFelszívódóFuzilazol

Sárga III.-4,0 - 7,0 l/haKén 800 FWKontaktKén

Piros III.300,5 – 0.8 l/haKarathane LCKontakt 
MélyhatásúDinokap

Zöld III.70.75-1.0Quadrisfelszívódóazoxistrbin

Sárga III.nk2,0 - 7,5 kg/haCosavet DFKontaktKén

Sárga II.350.2 kg/haDiscus DFfelszívódóKresoxim-metil

IPM 
Integrált besorolás

Élelmezés 
egészségügyi 
várakozási idő

Kijuttatandó
mennyiségA termék neveHatásmódA hatóanyag neve

Szőlőlisztharmat ellen javasolt készítmények

A kén hatóanyagú készítmények 200C 
levegőhőmérséklet felett perzselést 
okozhatnak



TARKA SZŐLŐMOLY Rovarkártevő neve: 
(Lobesia botrana)

• Gazdanövény : Barackfajok (Prunus) és szőlők (Vitis) jelentik 
a kiemelt gazdanövényeket. 

• Az élősködők által okozott kár "közvetett". Gyakorlatilag a 
szőlőszemeket kirágják, kiodvasítják és az így keletkezett 
sebzések kedvező körülményeket teremtenek a különféle 
penészek, különösen a botritisz kifejlődéséhez.



TARKA SZŐLŐMOLY

• A megtámadott termés bebarnul a támadás és a 
kezdődő rothadás helyén. A lárvák és rothadó
termések jelenléte csökkenti a terméshozam 
minőségét. A penészek miatt nehezebb a borkészítés 
és idő előtt kell leszüretelni a termést.



TARKA SZŐLŐMOLY

• A "párzás megzavarásának" módszere alkalmazható, ennek 
alapja a hímek képességének gátlása a nőstények által 
hátrahagyott illatnyomok felismerésében. Ez a "légtértelítéses 
módszer. A módszer hátránya, hogy nagy, egybefüggő
területeken alkalmazva eredményes. 



Zöld III.1 1,0 l/haDipelKontaktBacillus
Thuringiensis

Sárga III.301,0 l/haCascade 5 ECKontaktFlufenoxuron

Zöld III.600,4 - 0,6 kg/haInsegarKontaktFenoxikarb

Sárga III.211,75 l/haZolone 35 ECMélyhatásúFoszalon

Piros II.50.1 %Unifosz 50 ECGázDiklórfosz

Piros III.100125 - 0,2 l/haRipcord 20 ECKontaktCipermetrin

Piros II.70,5 l/haBulldock 25 ECKontaktBéta-Ciflutrin

Piros III. 30,3 l/haDecis 2,5 ECkontaktDeltametrin

Piros II.70,8 - 1,0 l/ha BI 58 ECFelszívódóDimetoát

Sárga III.601,5 l/haBasudin 600 EWFelszívódóDiazinon

Zöld III.10,5 - 1,0 kg/haBactucid P.KontaktBacilus 
Thuringiensis

Zöld III.350,75 kg/haAlsystinKontaktTriflumuron

IPM 
Integrált besorolás

Élelmezés 
egészségügyi 
várakozási idő

Kijuttatandó
mennyiségA termék neveHatásmódA hatóanyag 

neve

Szőlőmolyok ellen javasolt készítmények

Forgalmazása megszűnt



SZŐLŐLEVÉLATKA Kártevő neve: (Calepitrimerus vitis)

• Gazdanövény: Ez az atka erősen kötődik a szőlőhöz, más 
növényeken nem marad fenn.

• Előfordulás és jelentőség: A szőlő levélatka szinte minden 
szőlőtermő területen előfordul. Magyarország minden 
borvidékén jelen van. Főleg meleg nyarak és enyhe telek után 
szaporodik fel tömegesen. Nagymértékben képes legyengíteni 
a szőlőt, amely jóval kevesebb és csökkentebb értékű termést 
hoz.



SZŐLŐLEVÉLATKA

• A kár mértéke függ a kártevő populáció
sűrűségétől: Súlyos fertőzés esetén a rügy ki 
sem hajt, hanem elpusztul. A fakadás 
vontatott, a levelek torzultak, "égett szélűek" 
lesznek. Kisebb kártevő egyedszám esetében a 
szőlő kifakad, de a hajtások vékonyak, cikcakk 
alakban nőnek. 



SZŐLŐ GUBACSATKA Rovarkártevő neve:
Eriophyes vitis

• Gazdanövény: Egyedüli tápnövénye a szőlő, 
illetve a Vitis genuszba tartozó vad szőlő fajok.

• Előfordulás és jelentőség: 
A szőlő gubacsatka a világ szinte valamennyi 
szőlőtermesztő vidékén előfordul. Magyarország 
minden borvidékén gyakori.



SZŐLŐ GUBACSATKA



Zöld III.70,3 - 0,5 kg/haNissuron 10 WPKontaktHexitiazox

Zöld III.141,5 - 2,0 kg/haOmite 57EGázPropargit

Sárga II.140,4-0,6 l/haEnvidor 240 SCFelszívódóSpirodiklofen

Sárga II.280,5 - 0,7 l/haMagus 200 SCFelszívódóFenazaquin

Zöld III.nk3-4%Agrol PluszKontaktVazelinolaj

IPM 
Integrált 
besorolás

Élelmezés 
egészségügyi 
várakozási idő

Kijuttatandó mennyiségA termék neveHatásmódA hatóanyag 
neve

Szőlő levél-és gubacsatka ellen 
javasolt készítmények
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