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Ebben a cikkben a szabadföldi paprikán
megjelenő legfontosabb betegségekkel és kártevőkkel foglalkozunk. A felsoroltakon kívül
más kórokozók és kártevők is károsítják a
paprikát szabadföldön, de ezek hangsúlyosabbak hajtatásban, így azok a májusi lapszámban
„A hajtatott paprika növényvédelmi technológiája” címmel jelentek meg. A hivatkozott
biopreparátumok táblázata pedig az előző,
júliusi számban jelent meg. Kérjük, további
információért és lehetőségekért tájékozódjon
azokból.
Hazánkban a szabadföldi paprika termőfelülete továbbra is csökkenő tendenciát mutat,
amely alig éri el a 850 hektárt. Míg a fehér
kúpos fajták továbbra is visszaszorulóban vannak, addig a kápia és a paradicsom alakkörbe
tartozó fajták meghatározóak a termesztésben.
A fűszerpaprika termésfelülete is folyamatosan csökken. Korszerű termesztéstechnológiai
elemek mellett a termesztők jó minőségű árut
képesek előállítani nagy hozamokkal. Az elmúlt
években az egyre kevesebb rendelkezésre álló
növényvédőszer-hatóanyag és a szermaradvány-határértékek csökkentésének hatására az
integrált növényvédelem terjedése figyelhető
meg.
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BETEGSÉGEK
A szabadföldi paprikában a legtöbb problémát a vírusok, illetve baktériumok által előidézett megbetegedések okozzák. A védekezést
minden esetben a megelőzésre kell alapozni.
A vírusok esetében a vektorok elleni célzott
kezelések kiemelt jelentőségűek. A baktériumok okozta megbetegedések ellen a védekezési
lehetőségek korlátozottak. A fajtákban rejlő
genetikai potenciállal, azaz különböző rezisztenciagénekkel, valamint réz tartalmú készítményekkel valósítható meg a növényvédelmi
program.
A paprika bokrosodása, „Újhitűség”
Cucumber mosaic virus (CMV)
Az uborka mozaik vírus a növénypatogén
vírusok közül a cucumovírusok közé tartozik,
genomja három pozitív szálú RNS-ből épül fel,
melyek külön vírusrészecskékben találhatók.
Rendkívül széles gazdanövénykörrel rendelkezik, főleg szabadföldi zöldségtermesztésben
okoz komoly problémákat. A paprika tövek
fejlődésükben visszamaradnak, rövid ízközeik
lesznek a hajtásoknak, innen a bokrosodás elnevezés. A levelek sárgulnak és elkeskenyednek,
aszimmetrikussá válnak. A fertőzött növényeken gyakran jelennek meg mozaikos klorotikus,
nekrotikus tünetek a leveleken (1. ábra), akár a
bogyókon is. Apró, torz termések jelennek meg
a növényeken a rengeteg virág mellett, amelyekből csak kevés kötődik. A vírus levéltetvekkel nem perzisztens módon és mechanikai úton
terjed.
Védekezés:
–
–
–
–

ellenálló fajták termesztése,
védekezés a levéltetvek ellen,
általános higiénia,
technológiai fegyelem, gyomnövények
irtása,
– megfelelő izolációs távolság a gazdakörbe
tartozó kultúrnövényektől.
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okozza. Előidézheti továbbá az alfalfa mozaik
vírus is (AMV). A tünetek a levélen, a száron és a bogyón figyelhetők meg: mozaik és
tarkalevelűség. A száron barna, nekrotikus csíkok jelennek meg. A növények a növekedésben
visszamaradnak, a bogyók kisebb méretűek
lesznek. Általánosságban a komplex vírusfertőzés esetén a tünetek sokkal súlyosabbak a vírusok szinergista hatása miatt.
Védekezés:
–
–
–
–
–

ellenálló fajták termesztése,
védekezés a levéltetvek ellen,
általános higiénia,
technológiai fegyelem, gyomnövények irtása,
megfelelő izolációs távolság a gazdakörbe
tartozó kultúrnövényektől.

1. ábra. A paprika bokrosodás vírus tünete fehér
paprikán. Fotó: Kerek Máté

A paprika foltossága és tőhervadása
Tomato spotted wilt virus (TSWV)

Paprikalevél érszalagosodása
Potato virus Y (PVY)

A paradicsom bronzfoltosság vírus (paradicsom foltos hervadás vírus) bár elsősorban
zárt termesztő berendezésekben okoz igen
jelentős károkat, az utóbbi években szabadföldön is egyre többször megjelent. A vírus
az orthotospovírusok közé tartozik, genomja
három egyszálú, negatív és ambiszenz RNS-ből
épül fel. Rendkívül széles gazdanövénykörrel
rendelkezik. A leveleken sárga egynemű, de
leginkább gyűrű alakú foltok figyelhetők meg.
A hajtáscsúcs hervad, később elszárad. A termésen hasonló gyűrűsfoltosság vagy göcsörtösség
alakul ki. A vírus tripszekkel (dohánytripsz,
nyugati virágtripsz) perzisztens módon és
mechanikai úton terjed.

A burgonya Y vírus a potyvírusok közé tartozó egyszálú RNS vírus. A Solanaceae család
tagjait fertőzi. A levélen az erek kivilágosodnak és mellette sötétzöld sávok jelennek meg.
Egyéb tünetek is jelentkezhetnek, például a
gátolt növekedés vagy a mozaikfoltok. A kórokozó levéltetvekkel terjed nem perzisztens
módon, melyben több levéltetű faj is szerepet
játszhat.
Védekezés:
–
–
–
–

vektorok elleni védekezés,
általános higiénia,
technológiai fegyelem, gyomnövények irtása,
megfelelő izolációs távolság a gazdakörbe
tartozó kultúrnövényektől.
Paprikamozaik

A tüneteket önállóan, vagy komplex vírusfertőzésben a fent említett CMV és a PVY
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Védekezés:
– ellenálló fajták termesztése bár megjelentek
a vírus rezisztencia törő törzsei,
– általános higiénia,
– technológiai fegyelem, gyomnövények
irtása,
– megfelelő izolációs távolság a gazdakörbe
tartozó kultúrnövényektől.
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A paprika sztolburja
Candidatus Phytoplasma solani
A kórokozó előfordulhat paradicsomon,
paprikán, burgonyán, tojásgyümölcsön és
gyomnövényeken (Convulvulus arvensis,
Cirsium arvense) egyaránt. A kórokozó vektorai kabócák és levélbolhák lehetnek, de a
legfontosabb faj a terjesztésében a Hyalesthes
obsoletus. Irodalmi adatok szerint a kórokozó
oltással átvihető. A kórokozó jelentősége az
utóbbi években növekedett a kártevők elleni
specifikus védekezésnek köszönhetően, így a
vektorok felszaporodhattak. Fertőzés hatására
a növény sárgul, hervad, a levelei lehullnak,
végül elszárad. A diagnózisban fontos tényező,
hogy a gyökérzet ép marad.
Védekezés:
– vektorok elleni védekezés,
– technológiai fegyelem, gyomnövények irtása,
– megfelelő izolációs távolság a gazdakörbe
tartozó kultúrnövényektől.
A paprika pszeudomonászos betegsége
Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall
A kórokozó poláris flagellummal rendelkező, pálcika alakú, Gram-negatív baktérium
A kórokozó kezdetben levélfoltosságot okoz,
melyek akár már a szikleveleken is kialakulhatnak. Az apró vizenyős foltok idővel barnulnak, nekrotizálódnak (2. ábra). Később a
foltok növekednek, közepük kivilágosodik, a
levelek kanalasodnak, súlyos esetben a hajtáscsúcs elhalhat. Fertőzés kialakulásának
és a kórokozó terjedésének a csapadékos idő
kedvez.
Védekezés:
–
–
–
–

vetésforgó,
egészséges, csávázott vetőmag,
esőztető öntözés kerülése,
preventív kezelések réztartalmú készítményekkel.

2018_08_Novenyv_tordelt.indd 343

2. ábra. Pseudomonas syringae pv. syringae által
fertőzött paprika levele. Fotó: Kerek Máté

A paprika xantomonászos betegsége
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge)
Vauterin et al.
A kórokozó Gram-negatív baktérium.
Aerob, pálcika alakú szervezet, mozgásra
képes vízben az egyes, poláris flagellumával.
A Xanthomonas vesicatoria a világon mindenhol elterjedt, a Solanaceae család tagjait
fertőzi. Elsősorban paprikán és paradicsomon
okoz komoly veszteségeket. Természetes körülmények között a fertőződéshez legalább 27 °C
és magas páratartalom szükséges. A kórokozó
víz segítségével fröccsen levélről levélre, majd
a sztómákon és a sebzéseken keresztül képes
fertőzni a gazdanövényt. A tünetek a leveleken,
a száron és a bogyón egyaránt megjelenhetnek.
A leveleken eleinte apró, vizenyős foltok láthatók, amelyek a levél fonáki részén kidudorodnak, később a foltok megnagyobbodnak (4–6
mm), szabálytalan alakúak lesznek (3. ábra).
A folt szegélye sötétbarna lesz, közepe kivilágosodik, majd a beteg levelek lehullnak.
A növény szárán hasonló tüneteket észlelünk:
kissé ovális, barna, kiemelkedő foltok jelennek
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meg. A bogyón is apró foltok mutatkoznak,
amelyek 2–3 mm-esre növekednek, barna közepük bemélyed, a foltok széle berepedezik, varas
lesz. A virágok és az apró termések is lehullhatnak. A kórokozó a növénymaradványokban
fennmarad, valamint magban is képes áttelelni.
Védekezés:
–
–
–
–
–

ellenálló fajták termesztése,
vetésforgó,
egészséges, csávázott vetőmag,
esőztető öntözés kerülése,
preventív kezelések réztartalmú készítményekkel.

3. ábra. A xantomonászos betegség tipikus tünete
szabadföldi kápia típusú paprika levelén
Fotó: Kerek Máté

A paprika pektobaktériumos (ervíniás)
betegsége
Pectobacterium carotovorum subsp. carotovo
rum (Jones) Hauben (syn: Erwinia carotovora
subsp. carotovora (Jones) Bergey et al.)
A Gram-negatív, pálcika alakú baktérium
főleg a szedés és a post-harvest műveletek
során képes fertőzni a növényeket és a terméseket. A kórokozó a talajról felverődő vízcseppekkel kerül a bogyóra, ahol sebzés szükséges
a fertőzés létrejöttéhez. A tünetek elsősorban
a termésen jelentkeznek, amelyben a hús és a
magház lágyan rothad. A bogyóhéj ép marad, de
ráncos lesz. A fertőzött termések végül a földre
hullanak. Ha a fertőzést száraz időjárás követi,
a bogyók akár mumifikálódhatnak is. Fertőzé-
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séhez magas hőmérséklet és csapadékos időjárás szükséges.
Védekezés:
– vetésforgó,
– sebzések kialakulásának megakadályozása
(gyapottok-bagolylepke!),
– fertőzött bogyók eltávolítása.
Alternáriás bogyó- és magházpenész
Alternaria alternata (Fr.) Keissl.
A betegség kórokozója polifág, főleg paprikán és paradicsomon károsít. A konídiumtartós
gomba általánosan elterjedt gyengültségi kórokozó. Tünetek esetenként megjelenhetnek a
leveleken is, ahol tipikus „alternáriás” foltokat láthatunk, amelyek barna színűek, alakúak
és zónázottak. A bogyókon barna vagy fekete
besüppedő foltok alakulnak ki (4. ábra), és
a magházban a magokon szürkés vattaszerű
bevonat jelenik meg. A paradicsom alakú paprikafajták esetében előfordulhat, hogy csak a
bogyó belsejében láthatóak a tünetek, kívülről
nem. A foltok megjelenése után a bogyó rothad,
vagy mumifikálódik az időjárás függvényében.
A bogyó húsa keserűvé válik. A kórfolyamatnak a meleg időjárás a kedvező, a napégett
bogyók felületén gyakrabban alakul ki a fertőzés. A kórokozó konídiumokkal terjed, a fertőzés micéliummal a sebzéseken keresztül, vagy a
bibecsatornán át történhet.

4. ábra. Alternáriás bogyópenészedés napégett
paprikabogyó felületén. Fotó: Kerek Máté
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Védekezés:
–
–
–
–

vetésforgó,
ellenálló fajták termesztése,
fertőzött bogyók eltávolítása,
sebzések kialakulásának megakadályozása
(gyapottok-bagolylepke!),
– megfelelő fitotechnikai munkálatok, a napégett bogyók elkerülésének érdekében,
– fungicides védekezés.
A szabadföldön kisebb jelentőséggel bíró
betegségek
A paprikát sok további vírusos megbetegedés károsíthatja, melyek kisebb jelentőséggel
bírnak, megjelenésükre ritkán számíthatunk.
Csak a meghatározó kórokozókat tárgyaltuk
részletesen, amelyek rendszeresen előfordulhatnak, és komoly károkat okozhatnak.
A ritkán megjelenő gombás betegségek közé
tartozik a paprika kolletotrihumos bogyófoltossága, vagy antraknózisa (Colletotrichum spp.),
amely a bogyókon barna besüppedő foltokat
okozhat. A kórokozó magas hőmérsékleti igényű. Mikroszkleróciumok segítségével marad
fenn, a konídiumokkal történő fertőzéséhez
pedig sebzés szükséges.
Ritkán megfigyelhető betegség a makro
fominás hervadás (Macrophomina phaseolina
(Tassi) Goid.). Főleg meleg évjáratú nyarakon
a paprikatövek hirtelen lankadnak, majd elhervadnak. A kórokozó gomba a talajból fertőz.
A pontos diagnózist a száradás után a szárban
képződő mikroszkleróciumok teszik lehetővé.
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Talajlakó kártevők
Melolonthinae – cserebogarak
Elateridae – pattanóbogarak
Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus) –
vakondtücsök
A talajlakó kártevők kártétele a szabadföldi
paprikán a termesztés első évében akkor jelentkezhet, ha az adott terület korábban műveletlen,
gyomos volt. A cserebogarak pajorjai az ország
egész területén, míg a drótférgek (pattanóbogarak lárvái) a csapadékosabb országrészeken fordulnak elő, ahol a talaj kötött. A vakondtücsök
(lótücsök) kártételével (5. ábra) főleg a jó szerkezetű, középkötött talajokon számolhatunk.
A cserebogarak és a pattanóbogarak lárvái
több évig fejlődnek a talajban fajtól függően,
a Gryllotalpa gryllotalpa kifejlődéséhez pedig
két év szükséges. Leggyakrabban a májusi cserebogár (Melolontha melolontha (Linnaeus)) és
az erdei cserebogár (Melolontha hippocastani
Fabricius) jelenik meg talajlakó kártevőként.
A védekezést nehezíti, hogy a tél előtt a cserebogár lárvák mélyebb talajrétegekbe húzódnak.
A talajlakók kártétele a gyökerek megrágásában jelentkezik, a növények víz- és tápanyagfelvételét zavarják, a károsított növények a
növekedésben lemaradnak, majd hervadnak,
súlyos kártétel esetén akár el is pusztulhatnak.
A kárkép rendszerint a kiültetést követően a
fiatal növényeken jelentkezik. Az idős, már
jól begyökeresedett növények kevésbé érzékenyek, nem sínylik meg annyira a gyökér részleges elvesztését.

KÁRTEVŐ ÁLLATOK
A szabadföldi paprikatermesztésben a kártevők száma kisebb, mint hajtatásban. Ettől függetlenül ez a pár faj akár komoly terméskiesést
is okozhat, nem megfelelő növényvédelmi technológia esetén. A legmeghatározóbb kártevő a
gyapottok-bagolylepke. A másik fő problémát
a levéltetvek okozzák szívogatásukkal, illetve
vírusvektor szerepükkel. Egyéb kártevők megjelenése esetén specifikus védekezések indokoltak lehetnek.
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5. ábra. Lótücsök kártétele pár nappal a palánták
kiültetése után. Fotó: Kerek Máté
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Védekezés:
–
–
–
–
–

vetésforgó,
kalászos elővetemény,
térfogati kvadrát módszer alkalmazása,
fertőzött területek kerülése,
talajfertőtlenítés.

Gyapottok-bagolylepke
Helicoverpa armigera (Hübner)
Szabadföldön a paprika legfontosabb kártevője a gyapottok-bagolylepke. Ez egy vándorló
lepkefaj, mely betelepülésére déli irányból számíthatunk. Hazánkban is áttelelhet báb formában, általában három nemzedéke fejlődik ki.
Kártételt a hernyója okozza, mely polifág és a
generatív részeket, azaz a virágokat és a terméseket fogyasztja. Tápnövénye lehet a zöldbab,
kukorica, paradicsom és akár különböző termesztett dísznövény fajok is. Ha az adott termés
károsított, akkor a bogyón barnás elszíneződést
láthatunk (6. ábra), esetleg egy nagyméretű lyukat, amelyen a hernyó már távozott. A bogyók

gyakran el is rothadnak. A bogyót károsító gyapottok-bagolylepke lárváinak kártételére júliustól szeptember végéig számíthatunk.
Hasonló károkat okozhat a kevésbé jelentős
somkóró-bagolylepke is (Heliothis maritima
Graslin).
Védekezés:
– hajtatásban biopreparátumokkal is lehetséges,
– hajtatásban a betelepülés megelőzése a cél
vektorháló segítségével,
– alkalmazható Bacillus thuringiensis ssp.
kurstaki hatóanyagú készítmény is,
– kémiai védekezés a kikelő lárvák ellen;
szexferomon csapdás megfigyelésre alapozva kitinszintézis-gátló rovarölő szerekkel.
Vetési bagolylepke
Agrotis segetum (Denis et Schiffermüller)
A vetési bagolylepke Magyarországon
általánosan elterjedt faj. A szabadföldi paprikát mindkét nemzedéke károsíthatja, azonban
az ültetés után megjelenő első nemzedék kártétele jelentősebb. A kifejlett lárvák a talajban telelnek, tavasszal a bábozódást követően
május második felében, júniusban repülnek,
majd az érési táplálkozás után párosodnak. A
növények levelére rakott tojásokból 10–14 nap
alatt kikelő lárvák a leveleken táplálkoznak. A
fejlettebb lárvák, az ún. mocskospajorok fénykerülőkké válnak és a talajba húzódnak, ahol a
gyökerek megrágásával folytatják károsításukat. Az idősebb lárva a talajban a fiatal növények teljes pusztulását okozhatja. A kifejlett
lárvák a talajban bábozódnak és két-három hét
elteltével megjelennek az imágók. A második
nemzedék rajzása július végére, augusztusra
esik.
Védekezés:

6. ábra. Gyapottok-bagolylepke bogyókártétele,
a lárva a bogyóban van, ugyanis nem látható
a nagyméretű kimeneti nyílás. Fotó: Kerek Máté

2018_08_Novenyv_tordelt.indd 346

– a még nem fénykerülő lárvák elleni inszek
ticides permetezés előrejelzésre alapozva
(fény- vagy szexferomoncsapda),
– talajfertőtlenítés (nem megfelelő hatékonyságú a tábla széléről betelepülő lepkék miatt).
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Levéltetvek
Myzus persicae (Sulzer) –
zöld őszibarack-levéltetű
Aphis gossypii Glover – uborka-levéltetű
Aulacorthum solani (Kaltenbach) – foltos
burgonya-levéltetű
Macrosiphum euphorbiae (Thomas) – csíkos
burgonya-levéltetű
A szabadföldi paprikán a hajtások növekedése idején gyakran károsítanak a levéltetvek.
A vírusvektor szerepük miatt a szabadföldi
paprika jelentős kártevői. A hajtások növekedése lelassul, a levelek rendellenesen fejlődnek,
torzulnak. Később megjelenik a mézharmat,
melyen a korompenész is megtelepedhet. Fejlődésük és felszaporodásuk a szűznemzésnek
köszönhetően nagyon gyors. A levéltetvek
tojással telelnek át, évente 10–12 nemzedékük is lehet. A fent említett levéltetű fajok a
zöld őszibarack-levéltetű kivételével többnyire
anholociklikusan, azaz csak ivartalanul szaporodnak és a növényházakból kikerülő egyedek
indítják el a populáció felszaporodását. A zöld
őszibarack-levéltetű esetében az utolsó nemzedék ivarosan szaporodik, majd a főnövényen lerakott tojások telelnek. Az ebből kikelő
ősanya hozza létre szűznemzéssel az első leánynemzedéket, melynek egyedei szárnyatlanok.
A vándorló egyedek és a hímek rendelkeznek
szárnnyal.
Védekezés:
– hajtatásban lehetséges biopreparátumok
segítségével,
– speciális aficidekkel megfigyelésre alapozva a betelepülés kezdetén.
Közönséges takácsatka
Tetranychus urticae Koch
A közönséges (kétfoltos) takácsatka szárazság és melegkedvelő állat. Polifág kártevő,
egyik tápnövénye a paprika, azonban gyomnövényeken is felszaporodhat. Jellegzetes tünet a
levelek fonákán finom, pókhálószerű szövedék,
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melynek védelmében szívogatják a leveleket.
A károsított levelek sárgulnak, barnulnak, esetleg elszáradnak. Alacsonyabb hőmérsékleten
fejlődése 3-4 hétig is eltarthat. 25 °C fok felett
azonban fejlődése felgyorsul, akár két hét alatt
is kifejlődhet egy nemzedéke. A télen nem
fűtött termesztő berendezésekben is áttelelhet
az imágó. A vegetáció során sok nemzedéke
fejlődik ki. A közönséges takácsatka elleni
kémiai védekezésre hajtatott paprikán a palántanevelés során, illetve a kiültetéstől a termésszedés megkezdéséig tartó időszakban adódik a
legtöbb lehetőség. A későbbiekben a rendszeres
szedések során problémásabb a hosszabb élelmezés-egészségügyi várakozási idejű atkaölő
szerek használata. Mivel az atkaölő készítmények többsége a takácsatkánál csak bizonyos
fejlődési alakok ellen hat, a permetezést a várakozási idő figyelembe vételével 10 napos időközzel, 1–2 alkalommal indokolt megismételni,
ugyanis az atkák teljes körű elpusztítása nem
biztosítható.
Védekezés
– hajtatásban biopreparátumokkal is lehetséges,
– gyomnövények irtása,
– kémiai védekezést időben el kell kezdeni,
nagyító segítségével a kártevő és a szövedék jelenléte megfigyelhető,
– akaricidekkel; ,lényeges szempont a tökéletes kijuttatás, a levél fonákára is kerüljön a
permetszerből.
Vadak
Szabadföldi termesztés során a vadak kártételére is számítani kell, amely a leggyakrabban nem direkt kártétel. Sokszor előfordul a
támrendszer, vagy a kisalagút tönkre tétele a
tábla egy adott területén, melyért több faj tehető
felelőssé. Ez mindig az adott régiótól függ,
melyik a leggyakoribb nagytestű vadállat. Előfordulhat, hogy a varjak az öntözésre szolgáló
csepegtető szalagot károsítják, folyadék után
kutatva.
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GYOMIRTÁS
A paprikatermesztés során a gyomok irtása
nem egyszerű feladat. Rengeteg kézi munkaerőt
igényel mind hajtatásban, mind szabadföldön.
A sorközöket mechanikai úton lehet a gyomoktól mentesen tartani, míg a sorokban az egyre
gyakrabban használt talajtakaró fólia akadályozhatja meg a gyomok elszaporodását.
Vegyszeres védekezésre a kiültetés előtt
van lehetőségünk főleg, magról kelő egyszikű
és néhány magról kelő kétszikű gyomfaj ellen.
A vegetáció során már kevesebb készítmény áll
rendelkezésre, és ezeket kizárólagosan egyszikű
fajok ellen tudjuk alkalmazni. A készítmények
a mellékelt táblázatban találhatóak. A terület
kiválasztásának kiemelt jelentősége van, hogy
az évelő gyomoktól ne legyen fertőzött, ugyanis
az ellenük történő gyomirtó szeres védekezés
nehezen megoldható.
A termesztés során a legfontosabb magról
kelő gyomfajok a főleg a T4-es gyomok közül
kerülnek ki az általános április végi-május eleji
ültetési idő miatt. Az évelő gyomok egész évben
jelen lehetnek a területen. Néhány jelentősebb
T4-es faj: Amaranthus spp. – disznóparéjfajok,
Chenopodium spp. – libatopfajok, Ambrosia
artemisiifolia – parlagfű, Datura stramonium
– csattanó maszlag, Xanthium spp. – szerbtövisfajok, Echinochloa crus-galli – közönséges
kakaslábfű, Setaria spp. – muharfajok, Digitaria
sanguinalis – pirók ujjasmuhar. Néhány jelentősebb évelő tarackos faj: Elymus repens – tarackbúza, Cynodon dactylon – csillagpázsit. Néhány
jelentősebb G3-as faj (Convolvulus arvensis –
apró szulák, Cirsium arvense – mezei aszat) lehetőleg ne forduljon elő a kiválasztott területen.
ABIOTIKUS TÉNYEZŐK
Az abiotikus tényezők közül csak a legfontosabbakat szeretnénk bemutatni, melyek a
bogyókon okoznak tüneteket, így akár súlyos veszteségeket okozva, az értékesíthetetlen áru miatt.
Az első és a legáltalánosabban megjelenő
probléma, ami a bogyókat érheti; a napégés.
Megfelelő fitotechnikai munkákkal, vagy hajtatásban árnyékolással lehet kiküszöbölni.
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A másik általánosan előforduló probléma a
kalcium-hiány, vagy más néven csúcsrothadás.
A bogyó kötődése után már egyből kialakul a
tünet, így a későbbi kezelések nem lesznek
hatásosak a korábban kötődött termések minőségére. Fontos megjegyezni, hogy beszélhetünk relatív kalcium-hiányról is, ami azt jelenti,
hogy az adott tápelem a talajban jelen van, csak
a növény nem képes felvenni valamilyen oknál
fogva. Ez lehet ionantagonizmus, azaz más
ionok gátolják a felvehetőséget, vagy akár valamilyen specifikus talajállapot, amely összefüggésben lehet kötöttséggel, talajnedvességgel.
Az ilyen terméseken megjelenhet a botrítisz
vagy az alternária is (7. ábra).

7. ábra. Botrytis cinerea megjelenése kalcium
hiányos termésen az őszi időszakban
Fotó: Farkas Tamás

A bogyók mikrorepedése (8. ábra) is általánosan előfordul kápia és paradicsom alakú paprika fajták esetében. Fontos megjegyezni, hogy
ez fajtatulajdonság is. Hajlamosító tényező a
nem megfelelő vízadagok kijuttatása nagy szélsőségekkel, valamint a nagy hőmérsékletingadozás. Ha az éjszakák hidegek és a nappalok
melegek, akkor rendszeresen megjelenik.
A bogyók színeződésével általában a fehér
paprika termesztése során vannak problémák.
Fényhiányos időszakban a bogyók nem szép
fehérre színeződnek, hanem halványzöldekké
válhatnak. Ez természetesen előny is lehet, ami
az átvevő piactól függ. Azonban előfordulhat
mellette az antociánosodás is, amely a bogyók
lilulását jelenti. Ez már általánosan nem elfogadott. Rendszerint a hideg éjszakák után jelenik
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meg, hideghatás következtében. A foszforhiánnyal hozható kapcsolatba, amikor a növények működése és tápanyagfelvétele is lassúbb.
Ezek a színeződési gondok teljes mértékben
kiküszöbölhetőek a megfelelő fajtaválasztással.
A pirosra érő fajtatípusok esetében a megfelelő piros szín eléréséhez az optimális kálium
műtrágya mennyiség kijuttatása szükséges!

8. ábra. Mikrorepedés kápia típusú paprikákon
Fotó: Kerek Máté

A SZABADFÖLDI PAPRIKA
NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIÁJA
A szabadföldi paprika növényvédelmi
technológiáját nagyban meghatározza a termesztéstechnológia intenzitása. A helyrevetett
állománytól, a palántázott, majd a koraiság érdekében kisalagúttal takart, intenzíven tápoldatozott állományig minden variáció elképzelhető.
Az első lépés a terület kiválasztása, azaz a
talaj mentes legyen a talajlakó kórokozóktól
és kártevőktől, valamint évelő gyomoktól. Ezt
vagy megfelelő vetésforgóval, vagy talajfertőtlenítéssel érhetjük el. Az ültetési időponttól
függetlenül a második fontos lépés, hogy a szaporítóanyag szintén mentes legyen a kártevők-

2018_08_Novenyv_tordelt.indd 349

349

től és kórokozóktól. Csak egészséges vetőmagot
vessünk helyre, vagy intenzív technológia esetén egészséges palántákat ültessünk ki, ezzel
megelőzve a későbbi kártétel lehetőségét. A jó
kondícióban lévő növények kevésbé fogékonyak a káros elváltozásokra, amit biotikus vagy
abiotikus tényezők okozhatnak.
A kiültetés után a szakszerű tápanyag utánpótlást helyezzük előtérbe, a jó kezdeti fejlődés
megalapozása érdekében. A kiültetés után nagy
hangsúlyt kell fektetni a megjelenő levéltetvek folyamatos monitorozására. Legsúlyosabb
kártételre a vegetáció első felében, az intenzív
hajtásnövekedés során számíthatunk. A betelepülés kezdetén speciális aficidekkel hatékonyan
védekezhetünk ellenük.
Ha az időjárás indokolja, akkor preventíven
a baktériumos megbetegedések ellen is indokolt
a védekezés. A legkritikusabb időszak a nappali
nyári meleg után érkező nagyobb mennyiségű
csapadék, ahol a páratartalom megemelkedik,
majd a levegő újból felmelegszik.
A nyugati virágtripsz folyamatos megfigyelésére is szükség van, különösen olyan területeken, ahol a közelben hajtató létesítményekben
valamely tápnövényének termesztése folyik.
Szabadföldön kémiai védekezés lehetséges a
kártevő ellen hatékony inszekticiddel..
A nyár folyamán nagy hangsúlyt kell fektetni a bagolylepkék elleni védelemre. A vetési
bagolylepke csapdás megfigyelése is ajánlott, ugyanis ha a lárvák már fénykerülővé
váltak, akkor a védekezés eredménytelen a
talajban károsító lárvák ellen. A gyapottokbagolylep
ke a paprika legfontosabb szabadföldi kártevője. A leghatékonyabb védekezési
módszer a feromoncsapdák segítségével megfigyelt rajzáscsúcsra alapozható. A rajzáscsúcs
meghatározása után a lárvák kelésére időzített, kitinszintézis-gátló hatóanyaggal történő
inszekticides kezelés javasolt.
Szabadföldön a paprika metszése nem
gyakori. Azonban a fitotechnikai munkálatok
során oda kell figyelnünk, hogy a bogyókat a
levelek takarják az erős naptól. Például a kordonos támrendszer esetében, egy fentebbi szint
létrehozásánál, ez nagyon fontos. Ezzel elkerülhetők a napégett bogyók, és az azon megje-
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lenő alternáriás magházpenész. Ez a kórokozó
tipikusan a betakarítás előtt fertőzhet. Indokolt
esetben akár fungicides kezelés is javasolt, de
legtöbbször megfelelő technológiával és fajtaválasztással a kártétel megelőzhető.
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A SZABADFÖLDI PAPRIKA VÉDELME
Sorszám
1.

2.

Időszak
ősz, kora
tavasz

februrár,
március

Növény
fenológiája
Kultúra előtt

Palántanevelés

Károsítók

Integrált
termesztésben

Hagyományos
Megjegyzés
termesztés(nem kémiai elben
járások, egyéb
információk)
használható készítmények

növényparazita
Basamid G (III) 50–60 g/m2
fonálférgek, csírázó
gyommagvak, kórokozó
talajlakó gombák,
talajlakó kártevők
talajlakó kártevők

Force 1,5 G (III) 7–10 kg/ha

talajlakó kártevők

Force 10 CS (II) 1 l/ha

csírakori gombabetegségek
palántadőlés,
fuzáriumos hervadás

Royalflo (I) 4 ml/kg mag
Mycostop (III) 1 kg/ha

1 kg/t csávázás
esetén

levéltetvek

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

felhasználható:
2018.09.03.-ig

Confidor 200 SL (II) 0,1 l/ha
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palántadőlést okozó
gombák

Previcur Energy (II)* 1–3 l/ha

levéltetvek

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

talajlakó gombák

Proplant (III) 0,3–0,4 l/m3 talaj

magról vettet

3–6 ml/m2
beöntözés
esetén

felhasználható:
2018.09.30.-ig
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Sorszám
3.

4.

Időszak
május

június –
szeptember

Növény
fenológiája
Kiültetés után

351

Károsítók

Integrált
termesztésben

Hagyományos
Megjegyzés
termesztés(nem kémiai elben
járások, egyéb
információk)
használható készítmények

palántadőlés, fuzáriumos hervadás

Mycostop (III) 1 kg/ha

üvegházi molytetű,
levéltetvek,
pattanóbogár lárvák

Actara SC (II) 400 ml/ha

szklerotíniás tőpusztulás

Terméskötés, baktériumos és gomtermésszedés bás megbetegedések
(kivéve lisztharmat)
baktériumos és gombás megbetegedések
( lisztharmat is!)
levéltetvek

20-40 ml/100 l
beöntözéssel

Contans WG (III) 2–4 kg/ha

♦ réztartalmú szerek

□ réz + mancozeb tartalmú
szerek

Bordói lé + Kén Neo SC (III)
4–5 l/ha
Warrant 200 SL (II) 0,25 l/ha
Teppeki (III) 0,12–0,14 kg/ha

felhasználható:
2018.09.03.-ig

Pirimor 50 WG (III)
0,35–0,5 kg/ha

Sumi Alfa 5 EC (II) 0,3 l/ha
Chess (II) 0,3 kg/ha
fenésedés

♦ mankoceb tartalmú szerek

lisztharmat

♦ kéntartalmú szerek

gyapottok-bagolylepke, DiPel DF (III) 1,5 kg/ha
paradicsommoly
tripszek

Laser (II) 0,4 l/ha

meztelencsiga, házas
csiga

Limex (III) 0,7 g/m2

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

lisztharnat, alternária,
szürkepenész

Amistar (III) 0,75–1 l/ha

liszthrmat, kladospórium, alternária

Cidely Top (II)* 1 l/ha

levéltetvek, üvegházi
molytetű

Confidor 200 SL (II) 0,5–0,75
l/ha

zöld-őszibarack
Cyperkill 25 EC (III) 0,2–0,4
levéltetű, gyapottok-ba- l/ha
golyleplek, üvegházi
molytetű

2018_08_Novenyv_tordelt.indd 351

2018. 08. 09. 9:57

352

Sorszám

NÖVÉNYVÉDELEM 2018, 79 (54): 8.

Időszak

Növény
fenológiája

Integrált
termesztésben

Hagyományos
Megjegyzés
termesztés(nem kémiai elben
járások, egyéb
információk)
használható készítmények

Károsítók

levéltetvek, bagolylepkék lárvái,
burgonyabogár

Judo (II) 1–1,5 l/ha

bagolylepke hernyók,
levéltetvek

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

levéltetvek, bagolylepkék lárvái

Karate 2,5 WG (III)
0,3–0,4 kg/ha
Karate Zeon 5 CS (III)
0,2–0,4 l/ha

levéltetvek, liszteske
fajok

Kohinor 200 SL (II)
0,7–0,75 l/ha

tarka vándorbagoly,
apró jegyesbagoly,
gyapottok-bagolylepke

Lepinox Plus (III) 1 kg/ha

vírusvektor levéltetvek

Vektafid A (III) 3–6 l/ha

vírusvektor levéltetvek, atkák, molytetvek, lisztharmat

Vektafid R (III) 3–6 l/ha

kétfoltos takácsatka,
molytetű

Naturalis-L (III) 0,75–1 l/ha

bagolylepkék

Steward 30 DF (II) 170 g/ha

fiatal lárvák
ellen

♦ 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: Bordói por (III) 0,5–1%, Cuprozin 35 WP (III) 2,5–3 kg/ha, Cuproxat FW (III) 4–5 l/ha,

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, 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, Vegesol R
(III) 3–5 l/ha

♦ mankoceb tartalmú szerek:

Dithane 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

□ Réz+mancozeb tartalmú szerek: Cupertine M (II) 4–5 kg/ha, Cuprofix 30 (III) DG 3–4 kg/ha, Miltox Special
Extra WP (II)** 2–3 kg/ha
*250 ml-es, vagy g-os, ill. ennél kisebb kiszerelésben (III) forgalmi kategória
**800 g-os, ill. ennél kisebb kiszerelésben (III) forgalmi kategória
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