
Hogyan ismerjük fel a
paradicsom betegségeit?

Kórokozó: Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
Tünetek: A levelek féloldalasan hervadnak, a főér mentén, a levélnyélen és a száron 
világos színű csíkok jelennek meg. Felvágva a szár belsejében az edénynyalábok barnás 
vagy sárgás, később barnásvörös elszíneződése fi gyelhető meg, a fertőzött szárból sárga 
baktériumnyálka préselhető ki. A termésen apró, fehér foltok fi gyelhetők meg, melyek 
közepe a betegség előrehaladásával megbarnul és elhal. A fehér udvarú barna foltok 
madárszemre emlékeztetnek.

Fertőzést elősegítő tényezők:  A kórokozó általában sérüléseken keresztül fertőzi 
meg a növényt, de a sztómákon vagy a gyökereken keresztül is támadhat. A baktérium 
gyomokon, paradicsom árvakelésen és a magvakban is fennmarad. A másodlagos fertőzés 
a felfröccsenő vízzel és a metszéshez, palántázáshoz használt fertőzött eszközökkel és 
szerszámokkal terjed. A kórokozó akár 5 évig is megél a talajban és a fertőzött növényi 
maradványokban. Az enyhe (18–24°C) időjárás és a 80%-ot meghaladó relatív páratartalom 
kedvez a betegség terjedésének.

BAKTÉRIUMOS HERVADÁS – bakteriális eredetű betegség

Kórokozó: Pyrenochaeta lycopersici
Tünetek: A fertőzött növény lankad, akár vissza is maradhat a növekedésben. A betegség 
előrehaladtával a növény nappal hervad, levelei korán lehullnak. A gyökérzeten az első 
tünetek apró, ellipszis alakú foltok formájában jelentkeznek a vékonyabb gyökereken. 
Később a vastagabb gyökereket is eléri a fertőzés, ezeken kiterjedt, kissé duzzadt, barna 
foltok tűnnek fel, melyek hosszában felrepedeznek, „parásodnak”. 

Fertőzést elősegítő tényezők: A gomba számos kultúrnövényt megtámad, 
mikroszkleróciumai pedig évekig fertőzőképesek maradnak a talajban és a növényi 
maradványokban. A fertőzés hideg talajban (15–20°C), viszonylag nedves viszonyok közt 
a legsúlyosabb, de a melegebb vidékekről származó törzsek bizonyítottan fertőzőképesek 
akár 26–30°C-os talajhőmérséklet mellett is. A gomba valószínűleg fertőzött mezőgazdasági 
eszközökkel terjed.

GYÖKÉRPARÁSODÁS (pirenohétás hervadás) – gombás megbetegedés

Kórokozó: Pseudomonas syringae pv. tomato - Két rassza (0 és 1) ismert.
Tünetek: A baktérium a leveleket, a levélnyeleket, a szárat, és a virágokat támadja meg. A 
leveleken sötét színű (barnás, feketés), gyakran sárga udvarral körülvett foltok jelennek meg. 
A sárga udvarú fekete foltok a levelek szélén is felbukkanhatnak, ahol a guttációból származó 
vízcseppek felgyűlnek. Ahol a foltok összefolynak, a levélszövet nagy felületen elpusztul. A 
száron és a levélnyélen ovális vagy hosszúkás, fekete foltok jelzik a betegség fellépését. A 
termésen a foltok általában apró (1 mm-es), felszíni pöttyök formájában tűnnek fel, de nagy, 
besüppedő foltokkal is találkozhatunk. Az éretlen termésen a foltokat zöld udvar veszi körül. 

Fertőzést elősegítő tényezők: A kórokozó hűvös, esős időben (13–25°C) vagy esőztető 
öntözés alkalmazása esetén támad. A tünetek kifejlődéséhez normális esetben a lombozatnak 
egy napig nedvesnek kell lennie. A betegség száraz területeken is megjelenhet, ha esőztető 
öntözést alkalmaznak, viszont ugyanezeken a területeken árkos vagy barázdás öntözés 
mellett ritkán fordul elő. A kórokozó számos termesztett és vadon élő faj gyökerein és levelein 
fennmaradhat. A magvakkal is átvihető, de a fertőzésnek ez a formája többnyire nem jelentős.

PARADICSOM PSZEUDOMONÁSZOS BETEGSÉGE
  – bakteriális eredetű betegség
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Kórokozó: Phytophthora infestans - Négy rassza ismert.
Tünetek: A betegség első tünete a fertőzött levelek szárának legörbülése. A leveleken 
és szárakon megjelenő zöldes, vizenyős foltok nagyok, szabálytalan alakúak, később 
megnövekedve megbarnulnak és papírszerűvé válnak. Nedves időben a levelek fonákján a 
sporuláló gomba fehér szövedéke is látható lehet. Nedves, meleg időben az egész lombozat 
gyorsan megfertőződhet. 

Fertőzést elősegítő tényezők: A fertőzés forrásai az árvakelésű és termesztett burgonya 
és paradicsom, a halomba rakott selejtezett burgonya és a Solanaceae családba tartozó 
gyomok. A spórákat a viharok messzire elszállíthatják. A betegségnek a hűvös, nedves idő 
kedvez, ilyenkor a burgonyavész igen gyors lefolyású, és néhány nap alatt teljes lombvesztést 
okozhat a táblán.

PARADICSOMVÉSZ – gombás megbetegedés

Kórokozó: Leveillula taurica - (anamorph: Oidiopsis sicula)
Tünetek: A levelek színe a világos zöldtől az élénk sárgáig terjedő színekben foltosodik, 
később a fonákon a sporuláló gomba vékony, „lisztes” bevonata jelenik meg. A betegség 
számára ideális körülmények közt a konídiumok fehér, porszerű tömege a levél színén és 
fonákján egyaránt megfigyelhető. A betegség előrehaladásával a foltok elhalnak, súlyos 
esetben pedig az egész levél elpusztul. 

Fertőzést elősegítő tényezők: Ez a lisztharmat-faj számos gazdanövényen megél, 
melyekről az áttelelő kórokozó aztán megfertőzheti a paradicsomot is. A porszerű, 
csírázáshoz alacsony relatív páratartalmat (52–75%) igénylő konídiumokat a légáramlatok 
messzire viszik. A betegségnek a meleg idő (27°C) kedvez.

LISZTHARMAT – gombás megbetegedés

Kórokozó: Verticillium albo-atrum - Verticillium dahliae - Két rassza(0 és 1) ismert. 
Tünetek: Az idősebb levelek szélük felől kezdenek hervadni, a levéllemezen jellegzetes, 
először sárgás majd elbarnuló, V alakú folt jelenik meg. Az alsó levelek végül elsárgulnak 
és elszáradnak. A fertőzött növény a növekedésben visszamarad, műtrágyázásra vagy 
öntözésre nem reagál, napos időben nappal láthatóan lankad. A főszárat a tövénél elvágva 
az edénynyalábok és a szártő belsejének barnás elszíneződése figyelhető meg. 

Fertőzést elősegítő tényezők: A gomba rendkívül sok gazdanövényen megél, de 
mikroszkleróciumai a talajban és a növényi maradványokban is évekig fennmaradnak. A 
betegségnek a hűvösebb időjárás kedvez (21–25°C). A gomba a művelés vagy a fonálférgek 
szívogatása nyomán keletkező sérüléseken, illetve az oldalgyökerek eredésénél hatol be a 
gyökerekbe.

VERTICILLIUMOS HERVADÁS – gombás megbetegedés

Kórokozó: Alternaria solani
Tünetek: A fertőzést a leveleken, a száron vagy termésen megjelenő foltok jelzik. A szabálytalan, 
sötétbarna, nekrotikus foltok rendszerint először az idősebb leveleken tűnnek fel. A betegség 
előrehaladásával a foltok egyre nagyobbak lesznek, végül körkörös, fekete gyűrűk jelennek 
meg rajtuk, amitől céltáblára emlékeztetnek. A száron és levélnyeleken a tünetek sötétbarna, 
hosszúkás, besüppedő foltok formájában figyelhetők meg. Ha a betegség a talajfelszín közelében 
támad, tőrothadás léphet fel, melynek nyomán a szár gyakran megcsavarodik. A termésen a 
sötétbarna, bőrszerű, besüppedő, jellegzetesen céltábla formájú foltok többnyire a csészelevelek 
közelében tűnnek fel.

Fertőzést elősegítő tényezők: A gomba rendszerint fertőzött növényi maradványokban telel 
át a talajban. A fertőzés paradicsom árvakelésről, burgonyáról, illetve a Solanaceae családba 
tartozó gyomokról is kiindulhat. A fertőzés, illetve spóraképzés számára a meleg (24–29°C), esős 
vagy nedves idő a kedvező. A spórák a széllel és az esővel terjednek. Ha a megfelelő időjárási 
körülmények kitartanak, az egész állomány hamar megfertőződhet. A betegség száraz területeken 
is gondot okozhat, ha gyakori a harmatképződés vagy esőztető öntözést alkalmaznak. 

ALTERNÁLIÁS (SZÁRAZ) FOLTOSSÁG – gombás megbetegedés

Kórokozó: Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici - Három rassza (1, 2 és 3) ismert.
Tünetek: A fertőzött csíranövények visszamaradnak a fejlődésben, idősebb leveleik és a 
sziklevelek elsárgulnak, lekonyulnak. A súlyosan fertőzött csíranövények többnyire el is 
pusztulnak. Fejlettebb növényeken a betegség első tünete az idősebb levelek sárgulása. 
Teljes ágak elsárgulhatnak, ami miatt a növények messziről nézve „sárga zászlóra” 
emlékeztetnek. A betegség jellegzetes tünete, amikor a levelek vagy az ágak csak az 
egyik oldalukon sárgulnak. A fertőzött levelek elhervadnak és elhalnak, de nem hullanak 
le a szárról. Ha a szárat elvágjuk, azonnal szembetűnik a szállító edények barnás-vöröses 
elszíneződése.

Fertőzést elősegítő tényezők: A kórokozó a talajban évekig életképes marad. A betegség 
földdel, gépekkel, fertőzött növényi maradványokkal és az öntözővízzel terjed. A gomba 
a művelés vagy a fonálférgek szívogatása nyomán keletkező sérüléseken, illetve az 
oldalgyökerek eredésénél hatol be a gyökerekbe. Meleg talajban (28°C) a betegség gyors 
lefolyású. A fuzáriumos hervadásnak kedvez a nagy mennyiségű mikroelem, foszfor és 
ammónia-nitrogén jelenléte.

FUZÁRIUMOS HERVADÁS – gombás megbetegedés

Kórokozó: Stemphylium solani - S. lycopersici (syn: S. floridanum) -
S. botryosum f. sp. lycopersici
Tünetek: A leveleken a betegség kezdetben apró, barnás szürke pöttyök formájában 
jelentkezik, melyek később fényes, szürkésbarna, szögletes, 3 mm-es foltokká fejlődnek. 
Végül a foltok beszáradnak és közepük kitöredezik. Súlyos fertőzés esetén a levél elsárgul, 
lehullik, végül az egész növény felkopaszodik. A gomba a szárat és a termést nem támadja 
meg.

Fertőzést elősegítő tényezők: A gomba a talajban és a növényi maradványokban telel át, 
de a fertőzés paradicsom árvakelésről vagy Solanaceae családba tartozó kultúrnövényekről 
vagy gyomokról is kiindulhat. A fertőzött palánták is elősegítik a betegség terjedését. A 
fertőzött felületekről a spórákat a szél és a felfröccsenő víz terjeszti. A betegségnek 
a meleg, nedves időjárás kedvez, de száraz területeken is gondot okozhat, ha gyakori a 
harmatképződés vagy esőztető öntözést alkalmaznak.

SZÜRKE LEVÉLFOLTOSSÁG – gombás megbetegedés
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Kórokozó: Meloidogyne incognita, M. javanica, M. arenaria - Legalább négy rassz ismert.
Tünetek: A fertőzött növény föld feletti részei gyengén növekszenek, hervadnak, halvány 
színűek. A levelek fonákja bíborszínűre színeződik, ami a foszforhiány tünetére emlékeztet. 
Ha a beteg növényt kihúzzuk a földből, könnyen észrevehetők a gyökér duzzanatai, melyeket 
gubacsnak neveznek. Ezeknek a fajoknak a gubacsai általában nagyobbak és tömörebbek, 
mint a Meloidogyne hapla fajé, ez utóbbi apró, különálló gubacsokat hoz létre, melyek 
környezetében fokozódik az oldalgyökerek képződése.

Fertőzést elősegítő tényezők: A gyökérgubacs fonálférgek táplálékspektruma igen széles, 
számos termesztett és gyomnövényt magában foglal, melyeken a férgek képesek kifejlődni, 
illetve áttelelni. Súlyosabb problémákat okoznak olyan területeken, ahol a vegetációs 
időszak hosszú és a tél enyhe. A meleg talaj (27°C) kedvez a fejlődésüknek. A Meloidogyne 
incognita messze a leggyakoribb a három faj közül.

GYÖKÉRGUBACS FONÁLFÉREG – fonálféreg betegség

Kórokozó: Paradicsom sárga levélgöndörödés vírus (TYLCV)
Vektora: Dohány molytetű (Bemesia tabaci)
Tünetek: A betegség korai stádiumában visszamaradott növekedés, merev szárak, és apró, 
szélükön felfelé göndörödő klorotikus levélkék jellemzik a növényt. A súlyosan fertőzött 
egyedek többnyire nem hoznak termést. Ha az idősebb növény fertőződik meg, a tünetek 
kevésbé súlyosak, de ilyenkor is jellemző a levélkék sárgulása és göndörödése, a gyenge 
terméskötés és a virágok lehullása.

Fertőzést elősegítő tényezők: A fertőzés forrásai a beteg paradicsomnövények vagy 
Solanaceae gyomok. Innen a perzisztens vírust a dohány lisztecske lárvája veszi fel, és 
az imágó viszi át a paradicsomra. A másodlagos fertőzés is jellemző. A vírus mechanikai 
úton nem terjed, ezért nem valószínű, hogy a dolgozók vinnék át a fertőzött növényekről 
az egészségesekre. A súlyos járványok többnyire összefüggenek a dohány lisztecske 
felszaporodásával. 

PARADICSOM SÁRGA LEVÉLGÖNDÖRÖDÉS – vírusos betegség

Kórokozó: Paradicsom bronzfoltosság vírus (TSWV) - Számos törzse ismert.
Vektora: Tripszek (Thrips tabaci és Frankliniella fajok)
Tünetek: Az első látható tünetek apró, narancssárga pöttyök formájában jelentkeznek az 
idősebb leveleken. Később többé-kevésbé szabályos kör alakú foltok jelennek meg, melyek 
bronzos árnyalatot kölcsönöznek a leveleknek. A levelek növekedési csúcsai a betegség 
előrehaladtával elhalhatnak. A száron és a levélnyélen gyakran sötét, fényes csíkok láthatók. 
A súlyosan fertőzött növények növekedése lelassul, lombozatuk sárgás, lecsüng, az egész 
növény lankad. A termésen jellegzetes zöld, sárga és vörös, kissé kiemelkedő gyűrűk 
láthatók, bár egyes törzsek súlyos nekrózist is okozhatnak.

Fertőzést elősegítő tényezők:  A perzisztens vírust a tripszek számtalan gazdanövényről 
felvehetik. A vírust a fertőzött gyomokról vagy dísznövényekről a lárvák veszik fel, de csak 
a széllel terjedő imágók képesek a paradicsomot megfertőzni. 

PARADICSOM BRONZFOLTOSSÁGA – vírusos megbetegedés
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