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Vesszőpusztulást okoznak

A tüske nélküli szeder vesszőbetegségeit több 
kórokozó is okozhatja. 

Közülük a szeder szeptocitás betegsége a leg-
veszélyesebb, ami egy vesszőpusztulást okozó 
gombás fertőzés, melynek következtében a 
szeder nem jut elegendő táplálékhoz és vízhez, 
s emiatt a vesszők részlegesen vagy teljesen el-
hervadnak, majd elpusztulnak. Az első tünetek 

már kora tavasszal megjelennek, amikor a fer-
tőzés következtében a hajtásokon 0,53,0 cmes 
megnyúlt, zöldesbarna foltok láthatók. Később a 
vesszőkön a foltok nagyon jellegzetesek, mivel 
a vörösbarna közepű foltot világosbarna udvar 
övezi, szegélye pedig ugyancsak vörösbarna. A 
foltok gyakran összefolynak. A szárölelő foltok 
fölötti vesszőrész kifakul, majd elszárad és el-
pusztul. A foltok főleg a vesszők alsó harmadá-
ban alakulnak ki. 

A tüskétlen szeder növényvédelme
A NÁLUNK CSAK NÉHÁNY ÉVTIZEDE TERMESZTETT TÜSKÉTLEN SZEDRET TÖBB KÁROSÍTÓ IS 
VESZÉLYEZTETI A TENYÉSZIDŐSZAK FOLYAMÁN. SOKÁIG ÚGY TUDTÁK, HOGY NINCS JELENTŐSEBB 
KÁROSÍTÓJA. A NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATOK SORÁN AZONBAN EGYARÁNT TALÁLTAK 
SÚLYOS ÉS KEVÉSBÉ VESZÉLYES, A TERMŐVESSZŐKET, LEVELEKET KÁROSÍTÓ GOMBÁS 
BETEGSÉGEKET, VALAMINT CSAK A SZEDRET TÁMADÓ KÁRTEVŐKET IS.

DR. KOLEVA ROSZICA
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Védekezni azért fontos a betegség ellen, mert a 
kórokozó nemcsak a bőrszöveteket támadja, hanem 
átterjed a háncsra és a fás részekre is, ezért a vessző 
elhalását okozhatja. A kórokozó a vesszőn ivartalan 
szaporítóképletekkel telel át, a hajtásfejlődés idő-
szakában a piknídiumok fertőzik az új hajtásokat. 
A beteg vesszők eltávolítása és megsemmisítése 
nagyon hatékony védekezési mód a kórokozó ellen. 
Csak egészséges szaporítóanyagot telepítsünk. Má-
jus elejétől július közepéig 1012 naponként kell a 
betegség ellen permetezni gombaölő szerrel.

A botrioszfériás betegség a hajtások és a vesszők 
rügyei körül megnyúlt, barna foltokat okoz. A fertő-
zés következménye általában jelenős vesszőelhalás. 
A kórokozó soktápnövényű parazita gomba, amely 
szinte minden növény, így a tüskétlen szeder súlyos 
károsítója is.  Főleg akkor veszélyes, ha a terméskép-
zés időszakában csapadékos az időjárás. Ilyen eset-
ben akár a termés felét is tönkreteheti. A hajtáson, 
majd a vesszőn főleg a rügyek környékén megnyúlt, 
2030 mmes barna foltok láthatók. Később a foltok 
közepe kivilágosodik, és kidomborodó, szabad szem-
mel látható fekete foltok, a piknídiumok figyelhetők 
meg rajtuk. A beteg virágok torzulnak. A terméseken 
kezdetben kis kiterjedésű, nedves rothadásra jellem-
ző foltok jelennek meg, amelyek gyorsan növeked-
nek, később az egész bogyó elrohad. Szembetűnő a 
rothadó gyümölcsöket borító szürke bevonat, az ún. 
konídiumtartó gyep. 

Védekezés: A letermett, beteg vesszőket a talajfel-
színhez közel el kell távolítani úgy, hogy ne maradja-
nak vesszőcsonkok, ezt követően a szedret 12 alka-
lommal le kell permetezni hatásos gombaölő szerrel. 
Ha vesszőcsonkok maradtak, akkor tavasszal, a hajtás-
növekedés időszakában ismét permetezni kell. 

Levél- és vesszőbetegségek

A málna mikoszferellás levélfoltosságának kóroko-
zója a szederbokrokat is megfertőzi. Hajtáson és 
vesszőn eddig nem figyelték meg előfordulását. A 
fertőzés következtében a levélen 23 mm átmérőjű, 
szürkésbarna közepű, kerek vagy ovális foltok kelet-
keznek. A foltokat liláspiros szegély határolja, bennük 
szabad szemmel is látható, apró sötétbarna termőtes-
tek alakulnak ki. A fertőzési források a talajra hullott 
levelek, amelyekben a kórokozó piknídiumokkal 
telel át. Tavasszal a belőlük kiszabaduló piknokoní-
diumok fertőzik meg a leveleket. A fertőzött levelek 
összegyűjtésével és megsemmisítésével a betegség 
mértéke csökkenthető. Lombpermetezéssel eredmé-
nyesen védekezhetünk: először 34 leveles korban, 
amikor a sarjak kb. 10 cm magasak, ezután virágzásig 

A szeptocitás betegség összefolyó foltjai a vesszőn

A mikoszferellás betegség a szedren is apró levélfoltokat okoz
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még 2 alkalommal permetezzünk. Szüret után, a 
termett vesszők eltávolítását követően 10 naponként 
legalább még 12 alkalommal kell védekezni. 

A leptoszfériás betegség gazdanövényei elsősor-
ban a málna- és a szederfajok. A kórokozó a hajtáso-
kon, vesszőkön 2030 mm hosszú, ovális, sötétbarna, 
elmosódott szélű foltokat okoz. A hajtás a foltok alatt 
elbarnul. A kórokozó a fertőzött vesszőkön telel át, 
tavasszal a piknokonídiumok légárammal vagy a 
vízcseppekkel jutnak a hajtásokra. A gomba első-
sorban sebparazita, a szedret a repedésekben (pl. a 
málnavesszőszúnyog lárvái által okozott sérülések), 
a nyúlrágás nyomán vagy a metszés során keletke-
zett sebeken át fertőzi meg. A leptoszfériás betegség 
ellen a szüret után, a letermett vesszők eltávolítását 
követően feltétlenül permetezzünk. Fontos még a 
málnavesszőszúnyog elleni rendszeres védekezés is. 

A szederrozsda, más néven sárgarozsda a tüske 
nélküli szeder kevésbé jelentős betegsége. Súlyo-
sabb károkat, korai lombhullást csak csapadékos 
évjáratokban képes okozni. 

A fertőzés következtében a beteg termővessző-
kön levő leveleken kora tavasszal bordó kiemelke-
dések képződnek, ezek idővel fölrepednek, és cit-

romsárga spóratömeg jelenik meg. A nyár elejétől a 
beteg levelek fonákán is citromsárga spórák tömege 
fejlődik. A fertőzött levelek idő előtt lehullanak.

 A betegség ellen nagyon fontos a megelőzés, 
mert a veszélyeztetett időszakban, azaz augusztus 
elejétől szeptember végéig, a szeder érése miatt 
nem használhatunk gombaölő szereket. Gondoskod-
junk róla, hogy az ültetvény szellős és gyommentes 
legyen. 

A szeder narancsrozsdája az elsöprűsödött hajtá-
sokon képezi narancssárga csésze alakú termőtesteit, 
az ecídiumait. Kórképére jellemző, hogy a hajtások 
elsöprűsödnek, deformálódnak, a levelek aprók és 
halványzöldek maradnak. Fertőzési források a beteg 
tövek. A kórokozó micéliummal a gyökérsarjakon 
évekig is fennmarad, és ezekből fertőzött hajtások 
fejlődnek. A védekezés egyetlen lehetősége a beteg 
tövek eltávolítása, illetve csak egészséges szaporító-
anyag felhasználása. 

A tüskétlen szeder kártevői

A tüskétlen szedret növényvédelmi szempontból 
a hálás kultúrák közé sorolják, ugyanis a növényvé-
delme kevesebb permetezéssel is sikeresen meg-
oldható. Újabban viszont az egyre több kultúrában 

Elsősorban a bogyósokon okoz hatalmas kárt a foltosszárnyú 
muslica

Látványos, de kevésbé súlyos betegség a szederrozsda
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megjelenő inváziós kártevők, valamint a kevés enge-
délyezett készítmény miatt egyre nehezebb helyzet-
be kerülnek a szedertermesztők is. 

A kis szeder-levéltetű a hajtásvégeken alkot te-
lepeket, melyeket a hangyák élénken látogatnak. 
Szívása nyomán a levelek enyhén besodródnak. A 
telepek főképpen júniustól kezdve válnak szembe-
tűnővé, akkor keletkeznek nagyobb egyedszámban 
nőstények is, amelyek újabb szederbokrokon telep-
szenek meg. A nagy szeder-levéltetű fő tápnövénye a 
szeder, amelyen a teljes szaporodási ciklusa lezajlik. 
A tavaszi telepek a hajtásvégeken, később levelek 
fonákán találhatók. A hajtásnövekedés lelassul, rom-
lik a növények kondíciója. A levéltetvek vírusokat is 
terjesztenek. 

Az egyik legfontosabb szederkártevő a szederat-
ka, amely egyben a legveszélyesebb terméskárosító. 
A vadon élő és a termesztett tüskétlen szederfajtákat 
egyaránt megtámadja. Az atkák a bogyók részter-
mésein szívogatnak, emiatt a fekete termésen belül 
világosabb piros, vagy fehér apró termésrészek kelet-
keznek. A károsított termés nem érik be, a terméshús 
keményebb, és nemcsak a súlya kisebb, de beltar-
talmi értéke is romlik. A védekezési lehetőségeket 
mérlegelve nagyon fontos a mechanikai védekezés 
is: szedresünk közelében minden vadon élő szedret 
irtsunk ki, továbbá ügyeljünk arra, hogy a betakarítás 

után ne maradjon fertőzött gyümölcs a bokrokon. 
Ősszel pedig a letermett vesszőket távolítsuk el és 
égessük el. A kémiai védekezés során rügypattanás 
előtt Nevikén Extrával (a kénnek atkagyérítő hatása 
van) permetezzünk, így csökkenthetjük az áttelelt 
atkák egyedszámát. A rügyekben áttelelt szedergu-
bacsatka ellen a rügyfakadás és a virágzás közötti 
időszakban Ortus 5 SC speciális atkaölő szer kijutta-
tásával védekezhetünk.

A szedertermesztők nagy ellensége még a kis 
málnabogár, amely a málnához hasonlóan a szeder-
nél is a bimbók és a termések megrágásával okoz 
kárt, egyben utat nyit a botritiszes betegségnek is. 

A cserebogarak a szederben is rendszeresen káro-
sítanak, homoktalajon elsősorban a zöld cserebogár.  
A cserebogarak lárvája, a pajor a talajban a gyökerek 
megrágásával a szeder vízellátását, tápanyagfelvéte-
lét zavarja. A júniusban rajzó imágók a levélzet meg-
rágásával lehetnek további károk okozói.

A tarka kisszövő és a rozsdabarna kisszövő alkal-
mi kártevője a szedernek. Mindkét faj lárvái a fakadó 
rügyek, a hajtások és a levelek megrágásával okoz-
hatnak kárt.

A szamócaszelény a szeder fiatal hajtásain, főleg 
a talajból előtörő új hajtásokon virágzáskor kezdi 
meg a tojásrakást, miközben elrágja a virág szárát 
az elágazások táján. A kártételt a kicsi, 45 mmes 
fémfényű, sötétkék bogarak idézik elő. Egynemzedé-
kes faj, lárvái az elhaló virágrészben fejlődnek ki. Az 
imágók tojásrakási helye fölött a hajtásrész fonnyad, 
elszárad, majd gyakran megfeketedve letörik. Ez a 
kártétel a szamócatáblákhoz közeli területre telepí-
tett szederültetvényekben gyakori. Egyes években 
rendkívül súlyos károkat okoz. 

A nemhonos kártevők közül a foltosszárnyú mus-
lica 2012es itthoni megjelenése óta elsősorban a 
bogyós gyümölcsűeken, így a málnán, a szedren és 
a bodzán okozott súlyos károkat. A rovar egyedszáma 
és kártétele évjáratfüggő. A jóval enyhébb és csapa-
dékosabb nyári és téli időjárás különösen kedvez 
a fajnak, ilyen időjárási körülmények  között akár a 
bogyók 80%a is megfertőződhet. Világos részterméskék a szederatka szívogatása miatt maradnak 

a gyümölcsben
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Készítmény
(hatóanyag) Kultúra Károsító

Dózis
(g/10 l víz,
ml/10 l víz)

Forg.
kat.

É.v.i.
(nap)

BETEGSÉGEK

Astra Rézoxiklorid
(rézoxiklorid)

ribiszke, köszméte, szamóca, 
szeder, feketebodza, málna

levél- és 
vesszőbetegségek 2030 g III. 21

Cuprosan 50 WP
(rézoxiklorid)

ribiszke, köszméte, szamóca, 
szeder, feketebodza, málna levél és vesszőbetegségek 2030 g III. 21

FunguranOH 50 WP 
(rézhidroxid)

málna, szeder, ribiszke, 
köszméte, fekete bodza levél és vesszőbetegségek 2030 g III. 14

Miltox Speciál Extra 
WP (rézoxiklorid+
mankoceb)

bogyóstermésűek 
(pl. málna, ribiszke, 
köszméte, szeder)

levél és vesszőbetegségek
(lemosó permetezéssel, 

állománykezelés)
2030 g II.* 21

Nordox 75 WG
(réz(I)oxid) bogyóstermésűek, málna levél és vesszőbetegségek

(kivéve lisztharmat) 1720 g III. 5

Chorus 50 WG
(ciprodinil) málna, szeder botritisz, szederrozsda 7,59 g III. 14

Signum WG
(boszkalid+ 
piraklostrobin)

málna, szeder didimellás betegség, 
szürkepenész 10 g II.* 7

Scala
(pirimetanil)

szamóca, 
málna, szeder szürkepenész 1520 g II. 7

Switch 62,5 WG
(fludioxonil + 
ciprodinil)

málna, szeder, szamóca szürkepenész 10 g III. 10

KÁRTEVŐK
Agrokén
(poliszulfidkén + 
paraffinolaj)

bogyósok lisztharmat, pajzstetű, 
levéltetvek, atkák (gyérítése)

250
500 g III. nk

Nevikén Extra
(poliszulfidkén + 
paraffinolaj)

szeder
szederatka

áttelelő alakok ellen: 
vegetációban 

2030 ml
510 ml III. nk

Calipso 480 SC
(tiakloprid) málna, szeder levéltetű 2,5 ml II.**** 3

Karate Zeon 5 CS
(lambda cihalotrin) szeder levéltetvek, foltosszárnyú 

muslica 2 ml III. 14

Spin Tor (spinozad) szamóca, málna, szeder foltosszárnyú muslica, nyugati 
virágtripsz

1,5 ml
2 ml II.**** 3

Vegarep EC növény
ápoló szer, + lecitin) bogyóstermésűek levéltetvek 100300 

ml III. nk

Ortus 5 SC
(fenpiroximát) málna, szeder akácsatka, szederatka 10 ml II. 14

A bogyósok (tüskétlen szeder) károsítói ellen engedélyezett készítmények 

* 800 gos, illetve ez alatti kiszerelésben, III. forgalmi kategória, ** 300 gos, illetve ez alatti kiszerelésben, III. forgalmi 
kategória, *** 40 mles, illetve ez alatti kiszerelésben, III. forgalmi kategória, **** 300 mles, illetve ez alatti kiszerelésben, 
III. forgalmi kategória, nk= nincs korlátozás


