Az uborka botrítiszes betegsége
Gombás
betegségek

Kórokozó:

Botrytis cinerea

Elterjedés:
Világszerte

Tünetek:

A kórokozó gazdanövényköre igen széles. Uborkán
elsősorban hajtatásban, a terméseken okoz
problémát. A fertőzés már közvetlenül kötődés után
is kialakulhat, de a termés más fejlettségi állapotában
is fertőződhet. Az első tünetek a virágmaradványok
közelében, a bibepontnál jelennek meg. Innen
kiindulva a kocsány felé terjedő vizenyős rothadás
ﬁgyelhető meg. Ezen a beteg szövetrészen később
szürkés színű konídiumtartó gyep ﬁgyelhető meg. Ezt
a szürkés bevonatot a gomba szaporítóképleteinek, a
konídiumoknak a sokasága alkotja.

A betegség kialakulásának feltételei:

A fertőzési forrás a bibepontnál a termésen
fennmaradó virágmaradványok. Ezek az elhalt növényi
részek a termesztőberendezés magas páratartalma
miatt vagy az öntözésmód miatt nedvesek maradnak,
így ezeken meg tud telepedni és fel tud szaporodni
a Botrytis cinerea. A kórokozó konídiumtartó gyepet
fejleszt, melyről a konídiumok légmozgással vagy
vízzel szétterjednek és újabb fertőzéseket hoznak
létre. A 85% feletti magas páratartalom és a 22-24°C
közötti hőmérséklet kedvező a kórokozó számára. A
növények fogékonyságát befolyásolja az esetleges
nitrogéntöbblet, a kálium- és a kalciumhiány, illetve a
sűrű ültetés.

Védekezés:

Az uborka hajtatása során a magasabb páratartalom
elkerülhetetlen, ami a fertőzés kialakulásának kedvező
feltétel. Ezért folyamatosan ﬁgyelemmel kell kísérni
az állományt, már az első virágok megjelenésekor
számítani lehet a fertőzésre. Csökkenthető vagy
megelőzhető a kezdeti fertőzések kialakulása az
elhalt növényi részek eltávolításával. Az öntözési mód
megválasztásánál előnyben kell részesíteni azt, amely
nem nedvesíti a lombot és a kötődött terméseket.
Ezek mellett fokozottan ﬁgyelni kell a növény
kiegyensúlyozott tápanyagellátására is. Az első tünetek
megjelenésekor meg kell kezdeni a kémiai védekezést
a fertőzés elterjedésének lassítására.
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