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Magyarországon a gyökérzöldségeket 5000 
hektár felületen termesztik, ezek közül a legje-
lentősebb a sárgarépa vetés területe. Hazánkban 
nagy jelentősége van a gyökérzöldségeknek, 
mivel nemcsak friss piaci fogyasztásra termesz-
tenek, hanem feldolgozásra is, többek között 
konzervipari, hűtőipari és fűszerek előállítása 
céljából.

A gyökérzöldségek termesztésénél a leg-
fontosabb feladat a megfelelő gyomirtás, a 
kórokozók és kártevők elleni okszerű véde-
kezés pedig egyszerűbben, néhány kezeléssel 
megoldható. A rossz minőségű termék előállí-
tásának második legfontosabb tényezője a hely-
telen termesztéstechnológia. Fontos odafigyelni 
az aprómorzsás szerkezetű talajra, az őszi mély-
szántásra, az egyenletes vetésre, valamint az 
öntözés technológiájára.

GYAKORI, JELENTŐS BETEGSÉGEK

A gyökérzöldségek kórokozói két nagy cso-
portra oszthatók: a termesztés során megbete-
gedést előidéző, valamint a tárolás során fellépő 
kórokozókra. A lombon megjelenő kórokozók 
jelentőségét befolyásolja a termesztett gyökér-
zöldség és a betakarítás módja. A betakarítás 
történhet nyűvő, vagy ásó rendszerű géppel. 
A nyűvő rendszerű betakarítógépek erős, kór-
okozóktól mentes, jó állapotban lévő lombot 

igényelnek. A petrezselyemnél minden esetben 
kiemelten fontos tényező a lomb minősége is, 
hiszen ez is felhasználásra kerül.

VÍRUSOS BETEGSÉGEK

A sárgarépa és a petrezselyem 
tarkalevelűsége 
Carrot mottle virus
Sárgarépa vöröslevelűsége 
Carrot red leaf virus

A vírusok az Apiaceae családba tartozó 
növényeket fertőzik. A tünetek változatosak 
lehetnek. A tarkalevelűség vírusnál a leveleken 
a sárgászöld tarkázottság jelenhet meg, a levél-
nyél alapi része gyakran meggörbül, a növények 
vontatottan fejlődnek, súlyos esetben törpülnek. 
A vöröslevelűség vírus esetében a levelek csú-
csán, majd később az egész levéllemezen vörö-
ses elszíneződés jelenik meg. Fertőzési forrás a 
sárgarépa és a petrezselyem karógyökere, vala-
mint az Apiaceae családba tartozó termesztett- 
és gyomnövények. A vírusokat a zöld sárgarépa 
levéltetű (Cavariella aegopodii) és a hamvas sár-
garépa levéltetű (Semiaphis dauci) terjesztheti.

Védekezés:
– a vektorok gyérítése,
– a tüneteket mutató tövek eltávolítása. 

BAKTÉRIUMOS BETEGSÉGEK

Ervíniás lágyrothadás 
Erwinia carotovora subsp. carotovora (Jones) 
Bergey, Harrison, Breed, Hammer and 
Huntoon

A betegség tárolás során léphet fel. A bak-
térium nyálkás, kellemetlen szagú rothadást 
okoz (1. ábra). Gyakori, hogy a karógyökér-
ben a rothadás eleinte csak a fatestben látható. 
A kórokozó a termőhelyről a gyökerek felszí-
nén kerül a tárolóba. Magasabb hőmérsékletű 
légtérben kártétele jelentőssé válhat, főleg ha 
a répatest felülete vizes. Alacsony hőmérsék-
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leten a kórokozó csak sebeken keresztül képes 
fertőzni, azonban magasabb hőmérsékleten 
sérülés sem szükséges a bejutáshoz. Megelő-
zésképpen a répatestek betárolásánál alapvető 
szempont, hogy a felületük ne legyen nedves, 
és a karógyökerek sérülésektől mentesek legye-
nek. Tárolás során a megfelelő körülmények 
betartásával megelőzhető a probléma. 

Védekezés:
– kíméletes betakarítás
– alacsony hőmérsékletű tárolás
– szellőztetés

GOMBÁS BETEGSÉGEK

Sárgarépa és petrezselyem lisztharmat 
Erysiphe heraclei DC.

A betegség főleg száraz nyarakon és ősszel 
válhat jelentőssé. A tünetek megjelenhetnek a 
levélen, levélnyélen, esetleg a magszáron is. 
Kezdetben foltszerűen (2. ábra), majd az egész 
felületet beboríthatja a szürkésfehér epifita 
micélium, amelyen később megjelennek a 
konídiumláncok. A tenyészidőszak végére pedig 
az ivaros képletek, apró, fekete kazmotéciumok 
képződnek a micéliumba ágyazva, amelyek a 
következő vegetációban a fertőzési források 
lesznek. Erős fertőzés következtében a teljes 
lomb elszáradhat, amely a gyenge gyökér-
képződés eredményeképpen, kedvezőtlenül 
befolyásolja a termés mennyiségét, továbbá a 
lombszáradás miatt a nyűvő rendszerű betaka-
rítást lehetetlenné válhat.

Védekezés:
– agrotechnikai: 4 éves vetésforgó betartása, 

a fertőzött növénymaradványok megsemmi-
sítése (házi kertben),

– kémiai: száraz nyarakon és ősszel az első 
tünetek megjelenésekor kell védekezni, 
csapadékos időjárás esetén védekezés nem 
szükséges.

A sárgarépa és a petrezselyem szklerotíniás 
betegsége 
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary

A Sclerotinia sclerotiorum nagyon sok gaz-
danövénnyel rendelkező, polifág kórokozó. 
A sárgarépa különösen fogékony a tenyész-
időszak végén és a tárolás során. A kórokozó 
jelen lehet a talajban és a tárolókban is. A tüne-
tek a répatesten mutatkoznak meg, melyeken 
kezdetben vizenyős, gyorsan növekvő foltok 
alakulnak ki. Felületükön megjelenik a fehér, 
vattaszerű micélium bevonat, amelybe a nagy, 
fekete szkle róciumok ágyazódnak (3. ábra). 
Ezek a kitartóképletek nagyon ellenállók, 
a talajban több évig életképesek maradnak. 
A kórokozó szabadföldön sérüléseken, sebeken 
át jut be a növénybe, majd a tárolóba kerülve, 
könnyen, sebzés nélkül is átfertőzheti a többi 
karógyökeret. 

1. ábra. Erwinia carotovora okozta rothadás a tárolás 
során. Fotó: Kerek Máté

2. ábra. Erysiphe heraclei kezdeti tünete 
petrezselymen. Fotó: Kerek Máté
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Védekezés:
– agrotechnikai: a gyökérzöldség a vetésforgó 

olyan szakaszába kerüljön, ahol az elővete-
mény egyszikű volt; kerülni kell a nitrogén 
túlsúlyos tápanyag utánpótlást,

– tárolás során az Ervíniás lágyrothadásnál 
említett irányelvek érvényesek,

– biológiai: Coniothyrium minitans hiper-
parazita gombát tartalmazó bio prepa rátum-
mal a gomba kitartóképletei elpusztíthatók, 
a kezelést eredményességét befolyásolja a 
talaj hőmérséklete és vízkapacitása.

 A sárgarépa és a petrezselyem botrítiszes 
betegsége 
Botrytis cinerea Pers.

A kórokozó igen széles gazdanövénykörrel 
rendelkezik. A megbetegedés a tárolás során 
okozhat jelentős veszteséget. A tünetek a karó-
gyökereken jelennek meg, fakó, vizenyős, 
rothadó foltokként. Később – alacsony hőmér-
sékleten – a foltok felületén fehér micélium 
bevonat jelenik meg, mely kezdetben pókhálós, 
később nemezes jellegű. Ebbe ágyazódva ala-

kulnak ki a gomba apró, feketés kitartóképle-
tei, a szkleróciumok. Ezek egybeolvadhatnak 
és kemény kérget alkothatnak, végül a gyökér 
összezsugorodik, elfásodik. Fertőzési forrás 
a növénymaradványok, melyeken a gomba 
szaprofitaként hosszú ideig életképes marad-
hat. A tárolóba a fertőzött gyökerek, valamint 
a gyökereken maradt talajrészek által kerül be. 
A nem megfelelő betárolás elősegítheti a kór-
okozó fertőzését.

Védekezés:
– agrotechnikai: megegyezik a szklerotíniás 

betegségeknél javasoltakkal,
– biológiai: Trichoderma asperellum gomba 

felhasználásval.

A petrezselyem szeptóriás levélfoltossága 
Septoria petroselini Desm.

A petrezselyem leggyakoribb foltbeteg-
sége, súlyos lombvesztést okozhat. A leveleken 
2–3 mm nagyságú, barna szegélyű foltok talál-
hatók, melyek közepe kivilágosodik és benne 
apró, fekete piknídiumok figyelhetők meg. 
A súlyosan fertőzött levelek elsárgulnak, elszá-
radnak.  A fertőzési források a növénymaradvá-
nyok és a vetőmag.

Védekezés:
– agrotechnikai: növénymaradványok meg-

semmisítése és a vetésforgó betartása,
– kémiai: lombkezelés kontakt és felszívódó 

készítményekkel; vetőmagok csávázása.

A sárgarépa alternáriás levélfoltossága 
Alternaria porri f. sp. dauci Neerg.

 
A sárgarépa egyik leggyakoribb és legfon-

tosabb leveleket fertőző kórokozója. A fertőzés 
következtében, nyár végére súlyos lombvesztés 
alakulhat ki, melynek során a gyökérméret és 
–tömeg egyaránt jelentősen csökkenhet. Ritkán 
akár már a csíranövényt is fertőzheti. A tünetek 
a levélen jelentkeznek, levélfoltok formájában. 
Kezdetben a foltok aprók, kerekek, sárgásbarna 
színűek, később nagyobbodnak és sok esetben 
összeolvadnak (4. ábra). Nedves körülmények 

3. ábra. Nagy méretű szklerócium egy károsított 
petrezselyem gyökerén, melyekből csak a rostok 
maradtak. Fotó: Hartmann Kata
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között képződik konídiumtartó gyep alakul 
ki a foltok felületén. A foltok a levélnyélen is 
megjelenhetnek, ahol inkább ovális alakúak.  
Az Alternaria fajok gyakran a szeneszcens 
növényi részeket kedvelik, így általában az 
idősebb levelek fertőzöttebbek, a belső, zsenge 
levelek pedig egészségesek. Fertőzési forrás a 
fertőzött növényi maradványok és a vetőmag 
felületén jelen lévő konídiumok.

Védekezés:
– agrotechnikai: növénymaradványok meg-

semmisítése, mélyszántás és a vetésforgó 
betartása,

– kémiai: magcsávázás valamint lombperme-
tezés július végétől.

A sárgarépa alternáriás (sztemfíliumos) 
betegsége 
Alternaria radicina Meier, Drechsler & E.D. 
Eddy (syn.: Stemphylium radicinum (Meier, 
Drechsler & E.D. Eddy) Neerg.)

A sárgarépa egyik legjelentősebb kóroko-
zója. Az értékesítésre szánt répatesteken meg-
jelenő fekete foltok minőségromlást (5. ábra), a 
tárolóban bekövetkező rothadás hatalmas vesz-
teséget idézhet elő, a magszár hervadása pedig 
a maghozam csökkenését eredményezi. A fer-
tőzési forrás lehet a vetőmag (külső és belső 
fertőzés), az elpusztult növényrészek, valamint 
a talaj. Tünetek már a csíranövényeken is meg-
jelenhetnek, ahol a gyökérnyaki rész befűződik, 

a növények kidőlnek. A leveleken apró, kerek, 
sötétbarna, a levélnyeleken pedig hosszúkás, 
megnyúlt foltok alakulnak ki. A levelekről 
mosódhat a kórokozó eső-, vagy öntözővízzel 
a gyökérre. A karógyökereken általában három 
helyen jelenhetnek meg a tünetek: a feji részen, 
a karógyökér oldalán és a karógyökér végén. 
A gyökértest oldalán kerek, nagyméretű, besüp-
pedő, fekete foltok alakulnak ki, ezt nevezzük 
feketefoltosságnak. A kórokozó fertőzéséhez 
sebzés nem feltétlenül szükséges.

Védekezés:
– agrotechnikai: növénymaradványok meg-

semmisítése; a vetésforgó betartása; a mély-
fekvésű, hideg, kötött talajok kerülése; a 
magtermesztés során, kiültetés előtt a tüne-
teket mutató répatestek kiválogatása 

– kémiai: magcsávázás, valamint 8–10 cm-es 
lombnagyságtól fungicides védekezés,

A sárgarépa és a petrezselyem rizoktóniás 
betegsége 
Rhizoctonia carotae Rader (legitim név: 
Athelia arachnoidea (Berk.) Jülich)
Rhizoctonia solani J.G. Kühn. (legitim név: 
Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk.)
Rhizoctonia crocorum (Pers.) DC. (legitim 
név: Tuberculina persicina (Ditmar) Sacc.)

A sárgarépát három Rhizoctonia faj fertőz-
heti, melyek különböző elváltozásokat okoz-
hatnak a répatesten. A tünetek megjelenhetnek 

4. ábra. A sárgarépa alternáriás levélfoltosságának 
tünete. Fotó: Kerek Máté

5. ábra. A sztemfíliumos betgeség megjelenése 
sárgarépán. Fotó: Kerek Máté
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a karógyökerek felületén lilásbarna micé-
lium formájában, a répatesten elszórtan sötét 
álszkleróciumok képződhetnek, valamint krá-
terszerűen besüppedő ráncos foltok is kiala-
kulhatnak. A kórokozók a talajból fertőznek. 
A tünetek a betárolás után is megjelenhetnek, 
de ez ritkábban fordul elő. 

Védekezés:
– agrotechnikai: a vetésforgóban előnyös a 

kalászos elővetemény (burgonya, lóhere, 
lucerna, takarmányrépa kedvezőtlen); a kór-
okozók kártételét növelik a mély fekvésű, 
hideg, kötött talajok; bakhátas termesztés 
mellett kisebb mértékű a kártétel.

RITKÁN FELLÉPŐ, KISEBB 
JELENTŐSÉGŰ BETEGSÉGEK

A gyökérzöldségeket két fitoplazma faj is 
fertőzheti: a sárgarépa sárgalevelűségét elő-
idéző Candidatus Phytoplasma asteris és 
a Candidatus Liberibacter solenacearum. 
A ha zánkban is előforduló sárgalevelűségre jel-
lemző, hogy a középső, fiatalabb levelek sárgul-
nak, majd a tő elsöprűsödik. A répatest gyakran 
meggörbül, fejletlen marad, rajta oldalgyökerek 
fejlődnek. A kórokozó terjedésében vektorai, 
a kabócák és a Cuscuta fajok, játszanak szere-
pet. A Candidatus liberibacter solenacearum 
hazánkban még nem jelent meg, azonban az 
utóbbi években egyre gyakoribb és súlyosabb 
megbetegedéseket okoz Észak-Európában. 
A beteg növényeken levélsodródást, sárgás-lilás 
elszíneződést és a gyökerek, hajtások elmaradt 
fejlődését figyelhetjük meg. A kórokozót a 
Trioza apicalis levélbolha faj terjeszti.

A sárgarépán ritkán előfordul a xanto-
monászos betegség (kórokozója: Xantho monas 
hortorum pv. carotae), amely Magyarországon 
1955 óta szórványosan észlelhető. A fertőzés 
hatására tünetek jelenhetnek meg a levélen, 
a levélnyélen, a magszáron és a virágzaton. 
A karógyökéren eddig csak az USA-ban figyel-
tek meg tüneteket. A foltok aprók, vizenyő-
sek, később összefolynak és beszáradnak. 
A nekrotizálódó léziók barna színűek és sárga 

szegéllyel rendelkeznek. Magas páratartalom 
mellett fénylő, sárga baktériumnyálka borít-
hatja őket.

A sárgarépa peronoszpóra (Plasmopara 
nivea (Unger) J. Schröt.) szórványosan fordul 
elő, inkább azokon a területeken, amelyek csa-
padékban gazdagabb vidékek. A tünetek a levél 
színén jelennek meg, erek által határolt, szög-
letes, sárgászöld foltok formájában. A foltokon 
megjelenhet a fehér sporangiumtartó gyep. 

A karógyökereket ritkán károsíthat-
ják Phytium fajok, a Thielaviopsis basicola 
(6. ábra) és a Streptomyces scabies fajok is. 

A sárgarépán az alternáriás levlfoltosság 
mellett kisebb jelentőséggel bíró, levélfoltossá-
got okozó gomba a Cercospora carotae (Pass.) 
Kazn. & Siemaszko. Az alternáriával szemben 
a gomba a gyorsan növekvő, fiatal növénye-
ket támadja meg. A tünetei hasonlítanak az 
alternáriás levélfoltosságéra: a foltok barna 
színűek, kerekek vagy oválisak, gyakran sárga 
udvarral rendelkeznek. Súlyos fertőzés esetén 
akár teljes levélpusztulást is okozhat.

6. ábra. Thielaviopsis basicola kezdetleges kórtünete 
tárolás után. Fotó: Kerek Máté
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A petrezselyem leveleit a szeptóriás beteg-
ség mellett a Fusoidiella depressa (Berk. 
& Broome) Videira & Crous (régi neve: 
Fusicladium depressum (Berk. et Br.) Sacc.) is 
fertőzheti. A gomba a leveleken apró kerek fol-
tokat okoz, melyekben gyér konídiumtartó gyep 
figyelhető meg.

A sárgaréparozsda (Uromyces lineolatus 
(Desm.) J. Schröt.) általában az Alföldön 
je lentkezik, főleg ott, ahol a terület szikes és 
vizenyős, és másik gazdanövénye a sziki káka 
(Bolboschenus maritimus) is jelen van. Kisebb 
jelentőségű betegség, amely a levélen, levél-
nyélen, a magszáron és a virágzaton okoz elvál-
tozásokat, megvastagodott foltok formájában.

KÁRTEVŐ ÁLLATOK

Polifág, talajlakó kártevők
Cserebogarak lárvái (Melolonthinae)
Pattanóbogarak lárvái (Elateridae)
Vetési bagolylepke (Agrotis segetum (Denis et 
Schiffermüller))

A gyökérzöldség termesztésben a legna-
gyobb probléma a talajban lévő terrikol kárte-
vők jelenléte. A többi kártevő faj általi károsítás 
szinte elenyésző hozzájuk képest. A pajorok  a 
répatest felületén különböző méretű, szabály-
talan alakú mélyedéseket rágnak (7. ábra). 
A különbség a pattanóbogarak lárvái esetében 
a rágások méretében van, ugyanis ezek csak 

2–3 mm átmérőjű mélyedéseket képesek rágni. 
A vetési bagolylepke lárvája viszont nem csak 
a répatesten táplálkozik, hanem a fiatal lárva a 
leveleken hámozgat. Az idősebb lárva a talajban 
a fiatal növények teljes pusztulását okozhatja. 
A károsítás mind a minőségi, mind a meny-
nyiségi paramétereket negatívan befolyásolja, 
valamint a tárolhatóságot rontja.

A cserebogarak lárvái (8. ábra) több évig 
fejlődnek a talajban és az egész ország területén 
előfordulnak. Leggyakrabban a májusi csere-
bogár (Melolontha melolontha (Linnaeus)) és 
az erdei cserebogár (Melolontha hippocastani 
Fabricius) fordul elő. A védekezést nehezíti, 
hogy a tél előtt a lárvák mélyebb talajrétegekbe 
húzódnak.

A pattanóbogarak lárvái (9. ábra), a drótfér-
gek elsősorban a kötött talajokon fordulnak elő. 

A vetési bagolylepke lárvája (10. ábra), 
a mocskospajor, amely általánosan elterjedt 
Magyarországon. Két nemzedéke van, a máso-
dik nemzedéke július-augusztusban rajzik és 
a kifejlett lárvák telelnek. A fiatal lárvák még 
nem fénykerülők, az idősebbek viszont a talajba 
húzódnak.

7. ábra. Feltételezhetően pajor által okozott kártétel 
sárgarépa gyökerén. Fotó: Kerek Máté

8. ábra. A cserebogarak lárvája a pajor 
Fotó: Hartmann Kata



124 NÖVÉNYVÉDELEM 2018, 79 (54): 3.

Védekezés:
– agrotechnikai: vetésforgó betartása, kalá-

szos elővetemény, térfogati kvadrát módszer 
alkalmazása, fertőzött területek kerülése,

– kémiai: talajfertőtlenítés, a vetési bagoly-
lepke esetében a még nem fénykerülő lárvák 
elleni inszekticides permetezés.

Szabadföldi gubacs-fonálféreg  
(Meloidogyne hapla Chitwood)

Több mint 600 tápnövénye ismert és a 
gyorsan felmelegedő talajokon a leggyakoribb. 
A gyökérzöldségek gyökerein gombostűfejnyi 

gubacsok jelennek meg, valamint oldalgyöke-
rek erőteljes képződése tapasztalható (11. ábra). 
Ez azért probléma, mert a gubacsok gátolják a 
víz- és tápanyagszállítást. Így a növények gyen-
gén növekednek és mennyiségi kár is jelentke-
zik a minőségromlás mellett. Évente két-három 
nemzedéke van, a gyökérmaradványokban lévő 
tojások telelnek át, így a fertőzés mindig a talaj-
ból indul. Az inváziós lárva behatol a növény 
gyökerébe, a helyét nem változtatva, innen 
kezdi meg a károsítást. 

Védekezés:
– agrotechnikai: vetésforgó betartása, kalá-

szos elővetemény
– kémiai: talajfertőtlenítés
– biológiai: Arthrobothrys oligospora hiper-

parazita gomba alkalmazása

Zöld sárgarépa-levéltetű (Cavariella 
aegopodii (Scopoli))

A károsítást a fűz fajokon indítják tavasz-
szal, majd a nyár elejétől áttérnek a sárgaré-
pára és itt kezdik meg a szívogatást. Évente 
több nemzedéke van és a tojás telel. A káro-
sítás hatására a levelek besodródnak és csava-

9. ábra. A pattanóbogarak lárvája a drótféreg 
Fotó: Hartmann Kata

10. ábra. A vetési bagolylepke (Scotia segetum) 
lárvája. Fotó: Hartmann Kata

11. ábra.  A Meloidogyne hapla gyenge kártétele  
Fotó: Kerek Máté
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rodnak. A leveleken megjelenhet a mézharmat. 
Kártétele nyomán a répatest kisebb lesz.  
Nem jelentős kártevő, azonban a vírusvek-
tor tevékenysége miatt fontos odafigyelni rá. 
Inszekticides védekezés csak tömeges elsza-
porodás esetén indokolt.

Petrezselyem-levéltetű (Dysaphis apiifolia 
subsp. petroselini (Börner))

A károsítása megegyezik a zöld sárgarépa-
levéltetűével. A petrezselyem-levéltetű szintén 
gazdacserés faj, kezdetben a galagonyán káro-
sít, majd nyár elején tér át a petrezselyemre. 
Szórványos előfordulása miatt jelentéktelen 
kártevő.

Sárgarépa-gyökértetű (Pemphigus phenax 
Börner et Blunck)

A faj több nemzedékű, gazdacserés. Tavasz-
szal a nyárfákon levélgubacsot okoz, majd 
júniustól repül a sárgarépára. A homoktalajú 
területeken fordulhat elő, de kevésbé jelen-
tős a kártétele. A főgyökér és a hajszálgyökér 
felületén fehéres, viaszos állatok szívogatnak. 
A kártétel mértéke eddig nem indokolt rovarölő 
szeres védekezést.

 
Sárgarépa-fúrómoly (Aethes williana 
(Brahm))

A gyökérzöldségek közül csak a sárgarépát 
károsítja, de jelentősége inkább házi kertek-
ben van és a védekezés sem indokolt ellene. 
Az imágó a szívlevelekhez helyezi a tojásait, 
majd a lárva függőleges járatokat fúr a répatest 
közepében. Évente két nemzedéke fejlődik és a 
kifejlett lárva telel a répatestben vagy a talaj-
ban. Vetésforgóval a kártétele megelőzhető.

Sávosnyakú cincér (Phytoecia icterica 
(Schaller))

Főleg a sárgarépát, pasztinákot és a petre-
zselymet károsítja. Kártétele során az imágó a 
tojást a gyökérnyakhoz rakja, innen a kikelő 

lárva függőlegesen haladva kiodvasítja a répa-
test belsejét. Évente egy nemzedéke fejlődik és 
az imágó telel a károsított növényben. Kártéte-
lükre nem kell számítani a vetésforgó betartá-
sával.

Sárgarépalégy (Chamaepsila rosae  
(Fabricius))

A kártevő a nyirkos, mélyfekvésű terüle-
teken fordul elő. Az imágó a tojásait a talajra 
vagy a gyökérnyakra rakja, itt a fiatal lárvák 
először a hajszálgyökereken, majd a répatest 
külső részén aknáznak. Később járatokat rág-
nak és ürülékükkel töltik ki. A kártétel hatására 
a levélzet lilára, sárgára színeződhet. Jelentős 
kártevő, két-három nemzedéke van évente és 
a báb telel a talajban. A nemzedékek rajzása 
májustól augusztusig tart.

Védekezés:
– agrotechnikai: vetésforgó betartása, ny-

irkos, mélyfekvésű területek kerülése, korai 
vetés,

– kémiai: talajfertőtlenítés.

Közönséges takácsatka (Tetranychus urticae 
Koch)

Alkalmi kártevő, amely a tenyészidőszak 
második felében jelenhet meg a petrezselymen. 
Kémiai védekezés nem szükséges.

Egyéb kártevő állatok

A gyökérzöldség termesztésben nem csak 
a rovarok, de a nagyobb testű állatok is képe-
sek súlyos károkat okozni. A mezei pocok 
(Microtus arvalis (Pallas)) minden évben meg-
jelenik a tenyészidőszak második felében és a 
gyökér megrágásával jelentős kiesést okozhat. 
Főleg akkor számottevő az egyedszáma, ha 
a terület szomszédságában nem művelt terü-
let található. Kárt okozhat még a mezei nyúl 
(Lepus europaeus Pallas) a répafejek rágásával 
és a vaddisznó (Sus scrofa Linnaeus) a répates-
tek kitúrásával. 
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GYOMIRTÁS

A legfontosabb tényező a termesztés során a 
gyomirtás. A gyökérzöldségek esetén a gyom-
növényzetre a tavaszi egyévesek, nyárutói 
egyévesek és az évelő gyomfajok előfordulása 
jellemző. A terület kiválasztásánál figyelembe 
kell venni, hogy ne legyen fertőzött évelő gyom-
növényekkel. A sárgarépa és a petrezselyem a 
tenyészidőszak során nem minden fenológiai 
stádiumban árnyékol megfelelően. Ilyen a vetés 
utáni és kelés előtti időszak. 

Gyomirtás során lehetőség van mechanikai 
és kémiai védekezésre. A sárgarépa ipari ter-
mesztéstechnológiájának terjedésével a kézi 
munkaerőt igénylő mechanikai gyomirtás egyre 
jobban háttérbe szorul. Csak a sorközművelő 
gépek alkalmazása jellemző. 

A kémiai gyomirtásra lehetőség van a vetés 
után azonnal (preemergens) pendimetalin 
ható anyaggal a magról kelő egy- és kétszikű 
és fluorkloridon hatóanyaggal a magról kelő 
kétszikűek gyomok irtására, valamint állo-
mánykezelésre is (posztemergens) linuron 
hatóanyaggal a magról kelő egy- és kétszikűek 
és a kletodim hatóanyaggal a magról kelő és 
évelő egyszikűek ellen, mert a gyökérzöldsé-
gek kevésbé érzékenyek a herbicidekre. A pre 
és a posztemergens gyomirtás során sikeresen 
eltávolíthatjuk a magról kelő egy- és kétszikű 
gyomfajokat is. Pl.: Néhány jelentősebb T1-es 
fajt: Stellaria media – tyúkhúr, Capsella bursa 
pastoris – pásztortáska, Veronica spp. – vero-
nika fajok, Lamium spp. – árvacsalán fajok. 

Néhány jelentősebb T2-es fajt: Papaver 
rhoeas – pipacs, Galium aparine – raga-
dós galaj, Descurainia sophia – sebforrasztó 
zsombor, Bromus spp. – rozsnokfajok, T4-es 
fajt: Amaranthus spp. – disznóparéjfajok, 
Chenopodium spp. – libatopfajok, Ambrosia 
artemisiifolia – parlagfű, Abutilon theophrasti 
– selyemmályva, Datura stramonium – csat-
tanó maszlag, Xanthium spp. – szerbtövisfajok, 
Echinochloa crus-galli – közönséges kakas-
lábfű, Setaria spp. – muharfajok, Digitaria 
sanguinalis – pirók ujjasmuhar. 

Néhány jelentősebb tarackosfajt: Elymus 
repens – tarackbúza, Cynodon dactylon-

csillag pázsit és néhány jelentősebb G3-as fajt: 
Convolvulus arvensis – apró szulák, Cirsium 
arvense – mezei aszat.

ABIOTIKUS TÉNYEZŐK

A sárgarépa termesztése során a legtöbb 
minőségi probléma a nem megfelelő termesz-
téstechnológiából adódik. A jó termést már 
ősszel meg kell alapozni egy őszi mélyszántás-
sal, mert ha ez nem történik meg, a répatestek 
rövidek lesznek, sokfelé ágaznak (12. ábra), 
vagy akár ki is bújhatnak a talajból, ilyenkor 
a répafej zöldül, vörösödik (13. ábra). Fon-
tos a jó szerkezetű magágy és a jó szerkezetű 
kevésbé kötött talaj is szintén a deformációk 
elkerülése érdekében (14. ábra). A helyes tő 
táv alkalmazása a vetés során fontos tényező, 
hogy elkerüljük az összeforrt és görbe répates-
teket (15. ábra). A kiváló minőség eléréséhez 
a termelők figyelme a vegetációs időszak során 
sem lankadhat, ugyanis a helyes öntözési tech-
nológia megválasztásával elkerülhető a repedt 
répatestek megjelenése (16. ábra). Azonban 
egy nagyobb csapadék így is okozhat hasonló 
tüneteket a helyes technológia mellett is.

12. ábra.  Lerövidült petrezselyem karógyökér a nem 
megfelelő mélységű őszi szántás következtében.   
Fotó: Hartmann Kata
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13. ábra. Zöldülő répafej a nem megfelelő mélységű 
őszi szántás következtében. Fotó: Hartmann Kata

15. ábra. Deformálódott répatestek a sűrű vetés 
eredményeképpen. Fotó: Kerek Máté

14. ábra. Elágazódott répatestek  
a nem megfelelő szerkezetű talaj következtében   
Fotó: Hartmann Kata

16. ábra. Repedt répatest a hirtelen adagolt 
nagymennyiségű öntözés hatására   
Fotó: Hartmann Kata
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A SÁRGARÉPA ÉS A 
PETREZSELYEMNÖVÉNYVÉDELMI 
TECHNOLÓGIÁJA

A gyökérzöldségek növényvédelme más 
kultúrákkal ellentétben pár jól irányzott 
kezeléssel megoldható. A leggyakoribb techno-
lógia esetén akár 4–5 kezelés is elegendő lehet. 
Az első kezelésre az elővetemény lekerülése 
során kerül sor, ahol a talajfertőtlenítő szereket 
juttatjuk ki. Ezt a gyakorlatban a termelők nem 
minden évben teszik meg, helyes vetésforgó 
alkalmazásával igyekeznek megelőzni a 
problémát. A második kezelés a vetés után 
azonnal elvégzett preemergens gyomirtás az 
egy- és kétszikű gyomok ellen. A termesztett 
kultúra 4–6 leveles korában végezhetünk 
posztemergens gyomirtást, ha ez indokolt. 
Ezt követi a kórokozók elleni védelem a 
tenyészidőszak közepén. A kezelések száma 
az időjárástól függ, átlagos években egy 
maximum két kezelésre van szükség, de adott 
esetben előfordulhat, hogy nincs szükség 
fungicides kezelésre sem. A kártevő állatok 
ellen csak indokolt esetben védekezhetünk, 
amely átlagos években nagyon ritkán fordul 
elő, de ha szükségessé válik, ezt kombinálva 
megtehetjük a fungicides kezelésekkel egy 
menetben. A védekezés a betakarítás után sem 
áll meg, fontos, hogy a gyökérzöldségeket 
megfelelő módon, megfelelő helyen és 
megfelelő körülmények között tároljuk, hogy 
elkerüljük a tárolás során fellépő betegségeket. 
Ehhez olyan termést szabad csak betárolni, 
amely sérülésektől mentes, egészséges, száraz 
és mosatlan. A tárolási körülményeknél oda 
kell figyelni arra, hogy a tároló alacsony 
hőmérsékletű (0–10 Celsius fok közötti) és jól 
szellőztethető legyen. Így a tárolás akár kora 
tavaszig is kivitelezhető, a legfontosabb tárolási 

betegségektől (Erwinia carotovora, Sclerotinia 
sclerotiourum, Botrytis cinerea, Stemphylium 
radicinum és Rhizoctonia sp.) mentesen.
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 Sor- 
szám Időszak Növény 

fenológiája Károsítók

Integrált  
termesz- 
tésben

Hagyomá-
nyos ter-

mesztésben
Megjegyzés          

(nem kémiai eljárások, 
egyéb információk)

használható készítmények

 
 
1.

ősz

elővetemény 
lekerülése 
után talaj- 
kezelés-

általános talajfer-
tőtlenítés (talajlakó 
kártevők, fonálfér-

gek, talajból fertőző 
kórokozók)

Basamid G (III) 50–60 g/m2  

Nemasol 510 (I) 36 ml/m2 hajtatott termesztésben

talajlakó kártevők
Force 1,5 G (III)  

7–10 kg/ha, Force 10 CS (II)  
1 l/ha, Bomber (III) 7–10 kg/ha

 petrezselyemben csak 
gyökér célú termesztés 

esetén

talajlakó kártevők Belem 0,8 MG (III) 12 kg/ha  

fonálférgek

Artis 1,5 kg/ha  
(kémiai szerekkel együtt nem 

használható)

termésnövelő anyag, 
sekélyen bedolgozni, 1–3 
hónap után beöntözéssel 

ismételhető
Vydate 10 G (I) 20–25 kg/ha  

szkerotíniás  
tőpusztulás

Contans WG (III) 2–4 kg/ha 
 (kémiai szerekkel együtt nem 

használható)
 

talajból fertőző 
kórokozók

Trifender WP 1–2 kg/ha, 
Trifender Cell 4–6 kg/ha 

 (kémiai szerekkel együtt nem 
használható)

termésnövelő anyagok, 
sekélyen bedolgozni, 1–3 
hónap után beöntözéssel 

ismételhető

mag talajból fertőző 
kórokozók

Royalflo (I) 5 ml/kg,  
Maxim 480 (I) 1 ml/kg

csávázásPolyversum (III) 2 g/kg  
(kémiai szerekkel együtt nem 

használható)
Apron XL 350 FS (I) 

 0,5–2 ml/kg
csávázás, csak metélő- 

petrezselyemben

2. márc. vetés után

magról kelő egy- és 
kétszikű gyomok Pendigan 330 EC (III) 4–5 l/ha  

magról kelő kétszikű 
gyomok Racer (I) 2 l/ha  

magról kelő egy- és 
kétszikű gyomok

Stomp Aqua (III) 3,5 l/ha, 
Stomp Super (III) 4–5 l/ha  

3. ápr.–máj. kelés után 
(4–6 levél) egyszikű gyomok Select Super (III)  1,4–1,6 l/ha csak sárgarépában 

4. július 
vége

gyökér- 
vastagodás

lisztharmat ♦ kéntartalmú szerek  

levélfoltosságok, 
lisztharmat Rézmax 650 SC (III) 4–5 l/ha

a kezelések a baktériu-
mos fertőzések ellen is 

hatásosak
alternária és tárolási 

betegségek Rovral Aquaflow (I) 1 l/ha  

levélfoltosságok, 
lisztharmat Folicur Solo (II) 0,75–1 L/ha csak petrezselyemben

lisztharmat, fehérpe-
nész és alternária

Signum WG (II, III)  
0,75–1 kg/ha

csak metélőpetrezse-
lyemben

lisztharmat, pero-
noszpóra, fehér- és 

szürkepenész, 
foltbetegségek

Amistar Top (II) 0,6–1 l/ha, 
Amistar (III) 1 l/ha  

A sárgarépa és a petrezselyem védelme (2017. 12. 31.)
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 Sor- 
szám Időszak Növény 

fenológiája Károsítók

Integrált  
termesz- 
tésben

Hagyomá-
nyos ter-

mesztésben
Megjegyzés          

(nem kémiai eljárások, 
egyéb információk)

használható készítmények

4. július 
vége

gyökér- 
vastagodás

lisztharmat, 
alternária, szürke-  

és fehérpenész
Switch 62,5 WG (III) 06 kg/ha csak metélő- 

petrezselyemben

levéltetvek

Calypso 480 SC (II) 0,25 l/ha  
Sherpa 100 EC (II, III)  

0,25 l/ha, Sherpa 100 EW (II) 
0,25 l/ha

 

Cyperkill Max (II) 50 ml/ha max. 2 kezelés évente

kártevő hernyók, 
levéltetvek

Decis (III) 0,2–0,25 l/ha,  
Decis Mega (II) 0,2–0,25 l/ha, 
Cythrin Garden (III) 2,5 l/ha

petrezselyemben csak 
gyökér célú termesztés 

esetén
atkák, aknázólegyek 

és tripszek Vertimec Pro (II) 0,5-0,75 l/ha csak metélő- 
petrezselyemben

5. augusz- 
tus

gyökérvasta-
godás szükség szerint  a július végi kezelésekhez javasolt készítményekkel

♦ Kéntartalmú szerek:   Cosavet DF (III) 3–5 kg/ha, Eurokén 2000 80 WG (III) 3–5 kg/ha, Microthiol Special (III)  
5–7,5 kg/ha (csak petrezselyemben), Thiovit Jet (III) 3–5 kg/ha

 

A táblázat folytatása

✁


