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Ebben a kéziratban a hajtatott paprikán
megjelenőlegfontosabbbetegségekreéskárte
vőkre szeretnénk csak kitérni, a felsoroltakon
kívülmáskórokozókéskártevők iskárosítják
ezt a kultúrát, de ezek hangsúlyosabbak sza
badföldön,ígyaztakövetkezőcikkbenfogjuk
részletesen tárgyalni a lehetséges gyomirtási 
megoldásokkal együtt „A szabadföldi paprika 
növényvédelmitechnológiája”címmel.

Az étkezési paprikaMagyarországon nép
élelmezési cikknek számít, az éves átlagos 
paprikafogyasztásmegközelítőleg10kg/fő/év.
2016-banafóliaésüvegházifelület1500hek
tárratehető,azelőállítotttermésmennyiségea
fejlődő technológiáknak köszönhetően lénye
gesennemváltozott.Akorszerűtermesztőléte
sítményeknekköszönhetőencsaknemazegész
év folyamán biztosított a magyar termesztésű
paprikapolcokrakerülése.

Magyarországonapaprikahajtatástechno
lógiáját illetően két fő vonal figyelhető meg:
talajosilletvetalajnélkülitermesztésimód.Míg
a90-esévekelejénlényegébenahajtatáscsak
talajon történt, az évtized közepén megindult
egy jelentős fejlődés, egyrenagyobb felületen
termesztenek kőzetgyapoton és kókuszroston,
elkerülve a gyökérkártevők okozta terméski
eséseket.

BETEGSÉGEK

A hajtatott paprikában a betegségek meg
felelő technológiai elemek segítségével jól
szabályozhatóak. Ide tartoznak aklíma szabá
lyozására alkalmas eszközök, valamint a kór
okozókat terjesztő kártevők elleni védekezési
módszerek, amelyek lehetnek kémiai, illetve 
biológiainövényvédelmibeavatkozások.Meg
felelő klimatikus viszonyok mellett, ellenálló
fajtákkal a védekezések száma minimálisra 
csökkenthető.

Paprikamozaik
Tobacco mosaic virus(TMV)

AkórokozóegyfonalúRNSvírus,anizomet
rikus, pálcika alakú partikulumokkal.A vírus
legjelentősebb gazdanövényei a Solanaceae 
családba tartoznak.A betegséget több vírus is
okozhatja(pl.Tomato mosaic virus, Pepper mild 
mosaic virus, Cucumber mosac virus)–gyakran
komplexfertőzéstokozva–ilyenkoratünetek
erősebbmegjelenéséreszámíthatunk.Alevélen
az alapszíntől eltérő mozaiktünetek észlelhe
tők,aszároncsíkszerűelhalásokjelentkeznek,
a bogyók kisebbek, felületükön pedig barna 
nekrotikus foltok jelennek meg. A növények
fejlődéselelassul,gyengül.Avírusátviteletöbb
módonis lehetséges,fertőzöttnövényirészek
kel,felületifertőzésselvetőmagokon,mechani
kailagéslevéltetvekvektortevékenyégévelis.

Védekezés:
– ellenálló fajták termesztése,
– eetőmagcsávázásNaOHoldattal,
– higénés szabályok betartása a termesztő

létesítményben,
– védekezésalevéltetvekellen.

Paprika foltossága és tőhervadása
Tomato spotted wilt virus (TSWV)

A hajtatott paprika legfontosabb vírusos
betegsége (1. ábra).A vírus egyfonalú RNS,
felépítése izometrikus, a tospovírusok közé
tartozik.Agazdanövényköre széles, több száz
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növénytfertőzhetközülüksokkertészetijelen
tőséggelbír.Afertőzésutánanövényenklorózis
ésnekrózisalakulki,atünetekleveleken,haj
tásokon és a termésen gyakran koncentrikus
körökben jelennekmeg.A fertőzött növények
növekedése visszamarad.A vírus átvitele leg
főképpen a nyugati virágtripsz (Frankliniella 
occidentalis), és a dohánytripsz (Thrips tabaci) 
vektortevékenységénekköszönhető,amelypro
pagatív módon történik, azaz a kórokozó vek
torbaninkubálódikéséletevégéigfertőzőképes
marad.Irodalmiadatokalapjánavírusmecha
nikaiútonisátvihető,denemeznemszámot
tevő a kórokozó terjedésében. A kórokozó
tartósan képes fennmaradni rezervoár gyom
növényfajokban–mintpéldáulaStellaria és a 
Convulvulus fajok–melyekugyancsak fontos
fertőzésiforrások.

Védekezés:
– ellenálló fajták termesztése,
– vektorok elleni védekezés (vektorháló, ké

miai védekezés),
– általános higiénia,
– technológiai fegyelem, gyomnövények ir

tása.

A paprika szklerotíniás betegsége
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.)deBary

A betegséget egy apotéciumos gombafaj
okozza, amely a kontinentális éghajlaton széles 
körben elterjedt kórokozó és sok gazdanövény
nyelrendelkezik.Akórokozóakitartóképleté
vel, a szkleróciummal hosszasan fennmarad a
talajban.Afertőzésinnenkétféleképpentörtén
hetmeg.Haaszkleróciummicéliummalfejlő
dik tovább, akkor a talajhoz közel eső részeit
képes a növénynek fertőzni. Abban az eset
ben ha apotéciumot fejleszt a szklerócium, az
aszkospórákakáramagasabbanlévőrészeket,
így a levelet is fertőzhetik. Tüneteit tekintve
a szártő kezdetben vizenyős,majd elparásodó
foltjainfehér,pókhálós,majdvattaszerűmicé-
liumbevonatjelenikmegpárásmikroklímaese
tén.Atőkésőbbhervadni,majdszáradnikezd.
Ha a szárat kettévágjuk, látható, hogy a bél
szövetnagyrészehiányzik,helyétmicéliumés
feketeszkleróciumoktöltikki.Akórokozónaka
mérsékeltenmeleghőmérsékletkedvez.

Védekezés:
– vetésforgó betartása, egyszikű növények

utánkerüljön(szabadföldön),
– Coniothyrium minitans hiperparazita gom

baalkalmazásávalakitartóképletekelpusz-
títása,

– kiültetésutánfungicideskezelés.

Paprikalisztharmat
Leveillula taurica (Lév.)G.Arnaud

Akórokozóakazmotéciumosgombákközé
tartozik.Hajtatásbannagyobbjelentőségűkór
okozó, de szabadföldön is előfordulhat haj
tatóházak környékén. Számottevő kártételre
a vegetáció második felében számíthatunk.
Alegtöbblisztharmattóleltérőenezakórokozó
anövényi szövetekbelsejébenelhelyezkedő–
hemiendofitikus – micéliummal rendelkezik,
melynek hifái a levelek fotoszintézist végző
parenchimasejtjeibejuttatjákahausztóriumokat,
a konídiumtartók pedig a levelek sztómáin
keresztül törneka felszínre.Apaprikaliszthar
mat-fertőzésekre nem a jólmegszokott lisztes

1. ábra. Rezisztens paprika reakciója TSWV 
kórokozójával szemben. Fotó: Kerek Máté
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bevonatjellemző,hanemalevelekszínénelmo
sódó szélű,halványuló, sárgás foltok jelennek
meg.Aklorotikusfoltokátellenes, levélfonáki
részein megfigyelhető a gomba sporulációja
fehérbevonatformájában.Későbbezekafoltok
növekednek,ésabevonatbarnássászíneződik,
a levél alatta nekrotizálódhat, majd a bevonat 
megjelenik a levél színén is, amely később
kanalasodik (2. ábra).Avédekezésbenameg
előzésnekfontosszerepevan,ugyanisakezdeti
szimptómákatnehézészrevenni,ígyahangsúly
azidőbentörténővédekezésenvan.

Védekezés:
– toleránshibridekmárelérhetőek,
– jólidőzítettkémiaivédekezésazengedélye

zettfungicidhatóanyagokkal.

A paprika botrítiszes betegsége
Botrytis cinereaPers.

Ez a gombafaj egy polifág, nekrotróf kór
okozó,melynek többmint 200 gazdanövénye
ismert.Tüneteketszáron,virágonésterméseken
figyelhetünkmeg.Anövényekenovális foltok
keletkeznek,melyeklágyanrothadnak,később

pedigmegjelenikrajtukaszürkekonídiumtartó
gyep (3. ábra).Haakörülményeknemoptimá
lisak a szaporítóképletek megjelenéséhez, akkor 
jelenikmegazún.szellemfoltostünet.Aszáron
jelentkezőfoltokfelettanövénylankad,elszá
rad. A betegségnek kedvez a párás, dunsztos
időalacsonyabbhőmérséklettel társulva, ígya
rendre a vegetáció végén jelenthet problémát.
Terjedésétasebzésekelősegítik.

Védekezés:
– szellőztetésanövényházakban,
– metszés reggelre időzítése, az esetleges 

kémiaivédekezéspedigametszésutántör
ténjen,

– gyapottokbagolylepke (Helicoverpa armi
gera) elleni védekezés, így a sebzéseket 
megakadályozhatjuk,

– csepegtető öntözés használata segíti a ke
vésbé párás klíma kialakítását,

– szakszerűtápoldatozás,melyneksegítségé
vel csökkenthető a kalcium hiány fellépé
sénekesélye,ígymegelőzveahiánytüneten
valóesetlegesfertőzést.

Palántadőlés
Rhizoctonia solani J.G.Kühn
Pythium debaryanum R.Hesse 
(syn.:Globisporangium debaryanum  
(R.Hesse)Uzuhashi,Tojo&Kakish.)

A betegségeket leggyakrabban a Rhizoctonia 
solani okozza, amely a hidegebb talajokat ked
veli, míg a Pythium debaryanum a melegebb 

2. ábra. A paprika lisztharmat tünete súlyos fertőzés 
esetén. Fotó: Kerek Máté

3. ábra. Botrytis cinerea által károsított bogyó,  
a fertőződés a metszés helyén történt a hajtáson  
Fotó: Kerek Máté 
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talajban okoz károkat. A fertőzés a növény
minden fenológiai stádiumában megtörténhet.
A csíranövények sziklevele és gyökere a talaj
banelbarnul,akeléshiányos lesz (4. ábra), a 
palánták gyökérnyaki része elbarnul, ezek a
növények kidőlnek, de sokáig zöldek marad
nak, nem hervadnak el. A kifejlett növények
töveparásodik,könnyentörik.Kedvelikanyir
kos tömörödött talajokat, amelyben évekig élet
képesekálszkleróciumésoospórasegítségével.

Védekezés:
– gyakori szellőztetés mérsékelt öntözés a

palántanevelőben,
– talajfertőtlenítés gőzzel, vagy fungicides

beöntözéssel,
– steril közeg használata,
– fertőzés esetén a beteg gócok kiemelése,

majdfungicidesbeöntözés.

A hajtatásban kisebb jelentőséggel bíró 
betegségek

Apaprika hajtatása során ritkán előfordul
hatnak hervadó növények. Ezeket a tüneteket
leggyakrabban a Fusariumsp.ésaVerticillium 
sp.fajokokozzák,amelyekatalajbanélnek,és

eltömítik a tracheákat, tracheomikózist okozva, 
melyet a növény hervadása, majd elszáradása 
követ (5. ábra).

A paprika passzalórás (feoramuláriás)
levélfoltosságát a konídiumtartós Passalora 
capsicicola (Vassiljevsky) U. Braun & F.O.
Freire (Phaeoramularia capsicicola) gomba
fajokozza.Tünetekáltalábancsakaleveleken
jelennek meg, melyek szélén először sárgás
elmosódott foltok mutatkoznak.A fonákon is
kialakulnakafoltok,melyeketkésőbbbeboríta
nakakórokozóbarnakonídiumtartói.Alevelek
későbbkanalasodnak,majd lehullanak.Akór
okozóaszubtórpusi,trópusiklímátkedveli,így
csakszellőzetlen,sűrűültetésűfóliákbanokoz
hatgondot,aholanagyonpáratartalommagas.
Helyes termesztéstechnológia alkalmazásával
biztosaklehetünkabban,hogyafertőzésesélye
minimális.

KÁRTEVŐK

Hajtatásban a legfontosabb kártevők bio
lógiai növényvédelemmel és megfelelő agro
technikai védekezési módszerekkel (például
vektorháló) a gazdasági kár küszöbszintje 
alatt tarthatóak. Fontos kiemelnünk, a gazda

4. ábra. Hiányos kelés palántadőlés miatt  
Fotó: Kerek Máté

5. ábra. Hervadásos tünet hajtatott paprikában  
Fotó: Kerek Máté
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ságiküszöbszint fogalmát,ugyanisha teljesen
eltüntetnénk a kártevőket, akkor a hasznos
biopreparátumok is eltűnhetnek a termesztő
létesítményből,ezzelújraesélytkínálvaakár
tevőknek. Természetesen túlzott elszaporodás
mellett inszekticides védekezésre is lehető
ség van, de ezzel a hasznos szervezeteket is 
gyérítjük, vagy teljesen ki is irthatjuk őket.
Az engédelyezett biopreparátum forgalmazók
honlapján mindenki tájékozódhat, hogy az adott 
készítmény hatóanyaga milyen hatással lehet az 
adott szervezetre és mennyi ideig van hatása az 
adott hatóanyagnak.A honlapokon ez a „side
effects” fülön található meg, és itt kell kiválasz
taniabiopreparátumotésahatóanyagot,majd
láthatjukamortalitásirátátahasznosszervezet
mindenformájáraésaperzisztenciaidejét.

Gyökérgubacs fonálférgek
Meloidogynespp.

A Meloidogynegenusfajaiközülaszabad
földi gubacs-fonálféreg (M. hapla) hazánkban 
szabadföldönisáttelelhet,ígykártételévelelső
sorban szántóföldön kell számolni. Azonban
a palántanevelésre használt talajjal növény
házbabekerülhet,akkorottiskárokatokozhat.
A melegigényes, hazai teleinket csak növényhá
zakban átvészelő kertészeti gubacs-fonálféreg
(M. incognita),anövényházigubacs-fonálféreg
(M. arenaria)ésamelegövigubacs-fonálféreg
(M. javanica) a hajtatott melegigényes zöld
ségfélékjelentőskártevői.Hajtatottpaprikánál
hosszú kultúra esetében kell kártételükre szá
mítani.Kártételüketagyökérbenvalóélőskö
déssel,gubacsokképzésévelokozzák,anövény
gyökerén kezdetben apró, 1–2 mm nagyságú,
majd egyre nagyobb, akár 1–2 cm-t is elérő
gubacsokat láthatunk. Hajtatásban fejlődésük
folyamatos, sok generáció alakul ki évente,
szabadföldön a 8–10-et is elérheti.A gubacs
képződés következtében a növények gyengén
fejlődnek,hervadhatnak.

Védekezés:
– rezisztens fajták használata,
– vetésforgóbetartása(főlegszabadföldön),
– talajfertőtlenítés.

Szélesatka
Polyphagotarsonemus latus (Banks)

A szélesatka gyors fejlődésű, határozat
lan nemzedékszámú, tojással szaporodó faj.
A meleget és a nagy páratartalmat igényli.
Télen fűtetlen berendezésekben, szabadföl
dönnemtudáttelelni.Akártevőszabadszem
mel nem látható, ugyanismérete 0,15mm.A
szélesatkaszívogatásánakhatásáraafiatalleve
lekalevélszínefelébesodródnak,afőéralevél
fonákioldalánrendszerinthullámos.Avirágok
rosszul kötődnek, a kötődött bogyók felülete
erősen parás, kialakul az ún. „kivipaprika”,
súlyoskártételnélabogyófelrepedhet.Legtöbb
esetbendísznövényekrőlfertőzzükapaprikáta
palántanevelőben,vagyakáratermesztőberen
dezésben.

Védekezés:
– dísznövényektől mentes palántanevelő és

termesztőlétesítmény,
– Neoseilus californicus gyéríti a takácsatkák

kal együtt,
– akaricidek használata,
– kénporozás.

Üvegházi liszteske (molytetű)
Trialeurodes vaporariorum Westwood

Apró termetű, egyenlőszárnyú kártevő,
melynek szárnya lisztszerű fehér bevonat
tal van borítva. Innen származik a hétköznapi
„liszteske” elnevezés. Lárvája csak az egyes
stádiumbanmozgékony,későbbhelyhezkötöt
ten,bölcsőbenfejlődik,ahonnancsakazimágó
távozik.Apaprikanema leggyakoribb tápnö
vénye, azonban egyes esetekben akár komoly 
kártételeiselőfordulhat.Akártevőhatározatlan
nemzedékszámú,polifág, szabadbannem telel
át, így kártételére csak hajtatásban számítha
tunk.Alevelekfonákánszívogat,tojásaitiside
helyezi.A szívogatott levelek elhalványulnak,
esetleg le is hullhatnak. Ürülékükön, a méz
harmaton pedig megjelenik a korompenész.
Akártevőjelenlététkönnyűdetektálnimagaaz
imágóésabábbölcsőkmiattaleveleken.Vírus
vektor szerepe is van!
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Védekezés:
– Encarsia formosa fürkészdarázzsal a legha

tékonyabb,azonbanatermesztőlétesítmény
klímaszabályozhatóságafontostényező,

– kémiaivédekezésnélfigyelembekellvenni,
hogy sikeresen csak azL1-es lárvák és az
imágók ellen tudunk védekezni, megfi
gyelése sárga ragacslapok segítségével tör
ténhet.

Nyugati (kaliforniai) virágtripsz
Frankliniella occidentalis (Pergande)

A hajtatott paprika egyik legfontosabb 
kártevője,amelypolifág, ígynemcsakapap
rikahajtató kertészek életét keserítimeg. Sok
nemzedékű,rejtettéletmódotfolytatóállat.Az
imágó1,5mmnagyságú sárgásbarna színű és
élénkmozgású.Apaprikavirágábamelegleve
gőt fújva, könnyen megtalálhatóak, ha jelen
vannak.Anőstényektojásaikatavirágbanésa
levélenanövényszövetébesüllyesztik.Atojás
bólkikelőlárvákkezdikelakártételt.Kétlárva
stádiumavan,majdeztkövetőenalárvaatalaj
felső rétegében nem táplálkozó prenimfává,
majdnimfáváalakul.Animfaatalajbanvedlés
selimágóváalakul,amelyismétanövényeken
fogkárosítani.Melegkedvelőfaj,fűtöttlétesít
ményekben a tél folyamán is károsít. Szabad
földiáttelelésenembizonyított.Az imágókés
a lárvák a bimbókat és a virágokat, valamint a 
fiatal, növekedésben lévő leveleket is károsít
hatják.Akárképafiatalpaprikabogyóalján,a
csumakörülirészenkiemelkedő,parásszemöl
csök formájában kezdődik,majd kiterjedhet a
bogyó egész felületére is (6. ábra).Közvetett
kártételt  vírusvektorként is okoz; ugyanis a
paradicsombronzfoltosságvírust terjesztipro
pagatívmódon.

Védekezés:
– kártevőtőlmentespalántaültetése,
– gyomnövények irtása,
– kémiai védekezést időben el kell kezdeni,

akékszínű ragacslaposmegfigyelésreala-
pozva,

– biopreparátumok széles tárháza teszi lehe-
tővéazellenevalóbiológiaivédekezést.

A hajtatásban kisebb jelentőséggel bíró  
kártevők

Az utóbbi években komoly problémák
okozója a hajtatott paprika termesztésében két 
poloskafaj, a Halyomorpha halys Stål (ázsiai 
márványospoloska) és a Nezara viridula 
Linnaeus (zöld vándorpoloska). A hajtatóhá
zakba az ősz folyamán betelepülnek, itt sza
porodnak, és kártételüket a paprika termések 
szívogatásával végzik. A szívogatás helyén a
folt kivilágosodik, a termés értékesíthetetlenné 
válik (7. ábra).Kártételükkémiaiútonnehezen
szabályozható a biológiai növényvédelem miatt, 
ezértazutóbbiévekbengyakranfelkellettadni
ezt a védekezési technológiát és áttérni a kémiai 
védekezésre a szezon közepén, ezzel jelentős
többletköltséget teremtve a termelők számára.
A helyes védekezési módszer a mai napig nem 
kidolgozott, csak alternatív megoldások van
nak, például csalogatónövények alkalmazása
(bab),majdazokinszekticidespermetezése.

A meztelencsigák (Limacidae, Agrioli ma
cidae, Milacidae, Arionidae) a növényházban 
nevelt paprikán a fiatal növények leveleinek
megrágásávalkárosítanak.Akárosítottnövénye
kenvisszamaradócsillogónyálkaegyértelműsíti
a jelenlétüket. Főleg elhanyagolt, gyomos kör
nyezetű termesztő berendezésekben számítha
tunk a kártételükre, valamint szabadföldön is.
A meztelencsigák a nedves környezetet preferál
ják,éskerülikafényt.Soktápnövényűállatok,
melyek nappal többnyire a talajba húzódnak.
Kedvelt tartózkodási helyük a fóliapalást és a
talaj találkozási helye. A fóliáról lecsorgó víz

6. ábra. A kaliforniai virgtripsz súlyos bogyókártétele 
Fotó: Birkás Zita
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tartósankedvezőnedvesmikroklímátteremtszá
mukra. Telelésük növénymaradványok között,
vagyatalajbantörténik.Hímnős,tojássalszapo
rodóállatok.Éventeáltalábanegy-kétnemzedé
kükfejlődikki.

 
A HAJTATOTT PAPRIKA  
NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIÁJA

A hajtatott paprika növényvédelmi tech
nológiáját nagyban meghatározza a termesztő
létesítmény típusa, mérete és klimatizálási
lehetőségei,valamintmagaatermesztéstechno
lógia.Nemmindegy,hogyahőmérsékletésa
páratartalom milyen módon szabályozható, és 
milyenszélsőértékekközötttudjukeztkontrol
lálni.Továbbáazismeghatározótényező,hogy
talajos,vagytalajnélkülihajtatásrólbeszélünk.

Talajostermesztéstechnológiaeseténazelső
lépés, hogy a talaj mentes legyen a talajlakó 
kórokozóktól és kártevőktől. Ezt vagy meg
felelő vetésforgóval, vagy talajfertőtlenítéssel

érhetjük el.Az ültetési időponttól függetlenül
a második fontos lépés, hogy a szaporítóanyag 
szinténmenteslegyenakártevőktőléskóroko
zóktól és csak egészséges palántákat ültessünk 
ki,ezzelmegelőzveakésőbbfelszaporodókár
tételeklehetőségét.Ittis,mintmindenesetbena
jókondícióbanlévőnövényekkevésbéfogéko
nyakakártételre,legyenazbiotikusvagyakár
abiotikus.

Akiültetésutánaszakszerűtápanyagután
pótlásonvanahangsúly,ajókezdetmegalapozá
sánakérdekében,majdeztkövetiafitotechnikai
munka,aholfigyelmetkellfordítaniahigiénia
betartására a vírusok miatt. Az első kötések
megjelenése után, a virágok kinyílásakor kell
betelepíteni a hasznos szervezeteket, ame
lyek a kártevő rovarok elleni védelmet fogják
végezni.Azért kell eddig várni,mert táplálék
híján nem érdemes őket betelepíteni, ugyanis
el fognakpusztulni.Azonbanegyesfajokszá
mára a virágpor alternatív táplálékforrás, így 
ezzel túlélésük biztosítható, és várják a kárte
vőkfelszaporodásátis.Továbbiopcióahasznos
szervezetek „etetése”, melyekre már kaphatóak 
készítményekabiopreparátumokforgalmazói
tól.Akórokozókelleninövényvédelemahelyes
termesztéstechnológián alapszik. Megfelelő
metszési gyakorlattal, ritkásabb növényállo
mánnyal, valamint jó klímaszabályozással akár 
fungicideskezelésnélkülisegészségesleheta
kultúránk,ugyanisa legtöbbgombásbetegség
csakavegetációmásodikfelébenjelenhetmeg.
Avírusosmegbetegedésekellenpedigamegfe
lelőfajtaválasztásnyújtvédelmet.

Természetesenakártevőktúlzottelszaporo
dása esetén, vagy a kórokozók járványveszélyes 
megjelenésénél a peszticides növényvédelem 
indokolt lehet, így ehhez kell folyamodnunk.
Azonban ennek megkezdése előtt minden
képpen tájékozódjunk, hogy mely hatóanyag
milyen hatással van a hasznos szervezeteinkre, 
és ennek fényében válasszuk ki azt a  készít
ményt,amelyetbekellvetnünk.

Ezen növényvédelmi technológia alkalma
zásávalpaprikánkpeszticidektőlmentes lehet,
ésaszedéseksoránnemkelltartanunkakülön
böző termékek élelmezés-egészségügyügyi
várakozásiidejének(ÉVI)lejáratamiatt.

7. ábra. Nezera viridula kártétele hajtatott kápia 
paprika termésén. Fotó: Kerek Máté
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 Sor-
szám

Növény 
fenológiája Károsítók

Integrált 
Hagyományos 

termesztés-
ben

Megjegyzés  
(nem kémiai 

eljárások, egyéb 
információk)termesztésben használható 

készítmények 

1.
Üres 
termesztő-
berendezés

növényparazita fonálférgek, 
csírázó gyommagvak,  
kórokozó talajlakó gombák, 
talajlakó kártevők

Basamid G (III) 50–60 g/m2 palántnevelésben is

talajlakó kártevők, talajból 
fertőző kórokozók, gyomok Nemasol (I) 36 ml/m2 palántabevelésben is

fonálférgek
Nemathorin 10 G (II) 30 kg/ha  

Vydate (I) 5–10 l/ha  
gubacsfonálféreg Nemacur (I) 30–40 l/ha  

2. Palánta- 
nevelés

csírakori gombabetegségek Royalflo (I) 4 ml/kg mag  

levéltetvek
Warrant 200 SL (II) 0,1 l/ha  
Confidor 200 SL (II) 0,1 l/ha  

palántadőlés, fuzáriumos 
hervadás

Mycostop (III) 1 kg/ha 1 kg/t csávázás 
esetén

Trianum G (III)  
0,37–0,75 kg/m3 a 

termesztőközeghez, 
vagy 1 kg/1000 növény

 

palántadőlést okozó gombák Previcur Energy (II) 1–3 l/ha 3–6 ml/m2 beöntözés 
esetén

talajlakó gombák Proplant (III) 0,3–0,4 l/m3 talaj  

3. Kiültetés után

palántadőlés, fuzáriumos 
hervadás Mycostop (III) 1 kg/ha  

üvegházi molytetű, levéltetvek, 
pattanóbogár lárvák Actara SC (II) 400 ml/ha 20–40 ml/100 l  

beöntözéssel

levéltetvek, liszteske fajok Kohinor 200 SL (II)  
0,7–0,75 l/ha  

levéltetvek Confidor 200 SL (II) 0,1l/ha  
szklerotíniás tőpusztulás Contans WG (III) 2–4 kg/ha  

vakondtücsök, vetési bagoly-
lepke Nemastar (III) 90 g/m2

az első kártevők 
megjelenésekor,  
a szedés végéig, 
max. 4 kezelés

4.

Termés- 
kötés,  
termés- 
szedés

üvegházi molytetű, levéltetvek Actara SC (II) 400 ml/ha  

üvegházi molytetű Admiral 10 EC (II) 0,5 l/ha
 

 

gyapottok-bagolylepke
Affirm (II) 1,5–2 kg/ha,  

DiPel DE (III) 0,5–1,5 kg/ha  
Runner 2 F (III) 0,5 l/ha

 

lisztharnat, alternária, szürke-
penész

Amistar (III) 0,75–1 l/ha,  
Amistar Top (II) 0,75–1 l/ha  

A HAJTATOTT PAPRIKA VÉDELME (2018. 02. 22.)
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A táblázat folytatása

 Sor-
szám

Növény 
fenológiája Károsítók

Integrált 
Hagyományos 

termesztés-
ben

Megjegyzés  
(nem kémiai 

eljárások, egyéb 
információk)termesztésben használható 

készítmények 

4.

Termés- 
kötés,  
termés- 
szedés

baktériumos és gombás  
megbetegedések (kivéve 
lisztharmat)

♦ réztartalmú szerek  

levéltetvek

Teppeki (III) 0,12–0,14 kg/ha  
Pirimor 50 WG (III)  

0,35–0,5 kg/ha  

Sumi Alfa 5 EC (II) 0,3 l/ha  
Calypso (II) 0,2 l/ha  

Vektafid A (III) 3–6 l/ha max. 1% konc.
Vektafid R (III) 3–6 l/ha* max. 1% konc.

levéltetvek, üvegházi molytetű

Warrant 200 SL (II)  
0,05–0,125%  

Chess (II) 0,02–0,05%  
Confidor 200 SL (II)  

0,5–0,75 l/ha  

lisztharmat

Topas 100 EC (III) 0,5 l/ha  
Systhane 20 EW (II)  

0,375 l/ha  

Signum WG (II) 1 kg/ha  

♦ kéntartalmú szerek  

lisztharmat, kladospórium, 
alternária

Cidely Top (II–III) 1 l/ha  
Bordóilé + Kén (III) 4–5 l/ha  

fenésedés
♦ mankoceb tartalmú szerek  

Miltox Special Extra (II)**  
2–3 kg/ha  

zöld-őszibarack levéltetű, gya-
pottok-bagolyleplek, üvegházi 
molytetű

Cyperkill 25 EC (III)  
0,2–0,4 l/ha  

gyapottok-bagolylepke DiPel DF (III) 0,5–1,5 kg/ha  

közönséges takácsatka

Nissorun 10 WP (III)  
0,8–1 kg/ha  

Floramite 240 SC (III)  
0,6–0,8 l/ha  

levéltetvek, bagolylepkék 
lárvái, burgonyabogár Judo (II) 1–1,5 l/ha  

levéltetvek, bagolylepkék 
lárvái

Kaiso EG (II) 0,2–0,4 kg/ha  
Kaiso Garden (III) 4–8 g/10 l  

Karate 2,5 WG (III)  
0,3–0,4 kg/ha  

Karate Zeon 5 CS (III)  
0,2–0,4 l/ha  
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 Sor-
szám

Növény 
fenológiája Károsítók

Integrált 
Hagyományos 

termesztés-
ben

Megjegyzés  
(nem kémiai 

eljárások, egyéb 
információk)termesztésben használható 

készítmények 

4.

Termés- 
kötés,  
termés- 
szedés

levéltetvek, liszteske fajok Kohinor 200 SL (II)  
0,7–0,75 l/ha  

gyapottok-bagolylepke,  
nyugati virágtripsz

Spin Tor (II) 0,02%  
Laser (II) 0,04%  

tarka vándorbagoly-,  
 apró jegyesbagoly-, és gya-
pottok-bagolylepke

Lepinox Plus (III) 1 kg/ha  

levéltetvek, nyugati virágtripsz

Mospilan 20 SG (III)  
0,125–0,4 kg/ha  

Mospilan SP (III)  
0,125–0,4 kg/ha  

levéltetvek, liszteske, tripszek,  
takácsatkák 
 

Movento (I) 0,75 l/ha  

üvegházi molytetű, 
 közönséges takácsatka Oberon (II) 0,25–0,75 l/ha  

szürkepenész Prolectus (III) 0,08–0,12%  
gyapottok-bagolylepke Runner 2 F (III) 0,5 l/ha  
bagolylepkék Steward 30 DF (II) 170 g/ha  
takácsatkák, nyugati 
virágtripsz Vertimec Pro (II) 0,5–0,75 l/ha  

kétfoltos takácsatka, molytetű Naturalis-L (III) 0,75–1 l/ha  

gyapottok-bagolylepke,  
gerbera aknázómoly,  
takácsatkák

Voliam Targo (II) 0,8 l/ha 
 

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

♦ Réztartalmú szerek: Astra Rézoxiklorid (III) 2 kg/ha, Champ DP (III) 2 kg/ha, Champion 2 FL (III) 2–3 l/ha, Champion 
WG (III) 2–3 kg/ha, Cuprosan 50 WP (III) 2 kg/ha, Funguran-OH 50 WP (III) 2-3 kg/ha, Joker 77 WP (III) 2–3 kg/ha, 
Kocide 2000 (III) 2–3 kg/ha, Miltox Special Extra WP (II) 2–3 kg/ha, Montaflow (III) 1,5–2 l/ha, Neoram 37,5 WG (III)  
1,5–2 kg/ha, Nordox 75 WG (III) 0,14–0,17%, Rézoxiklorid 50 WP (III) 2 kg/ha, Vitra Rézhidroxid (III) 2–3 kg/ha, 
Bordóilé + Kén NEO SC (III) 4–5 l/ha, Bordóilé NEO SC (III) 0,3–1%, Bordóimix DG (III) 4–5 kg/ha, Cuproxat FW (III)  
4–5 l/ha

♦ Mankoceb tartalmú szerek: Dithhane DG Neo-Tec (II) 2,1 kg/ha, Dithane M-45 (II) 2 kg/ha, Vondozeb DG (II) 2,1 kg/ha,  
Vondozeb Plus (II) 2 kg/ha

  * Tapasztalataink szerint a Vektafid R a vírusvektor levéltetvek ellen kijuttatva a molytetvek és az atkák fiatal lárváit is 
jelentős mértékben gyéríti és a lisztharmat fertőzést is gátolja.

** 800 g, ill ez alatti kiszerelésben (III) forgalmi kategória.

A táblázat folytatása
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Fő kutatási területe a különböző cucu mo vírusok 
vírus tüneteinek és gazdanövénykörének kialakí-
tásában szerepet játszó genetikai determinánsok 
azonosítása, az uborka-mozaikvírus mozgásában 
szerepet játszó vírus fehérjék vizsgálata, valamint 
a para dicsom-bronzfoltosságvírus rezisztencia- 
törésért felelős genomi régiójának vizsgálata.
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