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NÖVÉNYORVOS A GYÜMÖLCSÖSKERTBEN

Az egyszerű anyagok alatt olyan, a természetben is 
megtalálható növényeket, illetve az élelmiszer-, 

háztartási üzletekben, gyógyszertárakban kapható 
anyagokat kell érteni, amelyek növényvédelmi célra 
is felhasználhatók. E hatásuk ismeretében használják 
őket évtizedek óta a biogazdák és a hobbikertészek is. 

Fontos jellemzőjük, hogy akkor a legha-
tásosabbak, ha megelőző jelleggel (kivétel: 

csalán) és  a tenyészidő során több alkalom-
mal (hét-tíz naponta) kezeljük a megvédendő 
növényeket.  Nagy előnyük, hogy a megadott 
felhasználási feltételek között sem a környezet-
re, sem az ember egészségére nem jelentenek 
veszélyt, így itthon is szabadon – egyéb meg-
kötések nélkül – felhasználhatók növényvédel-
mi célra is.

Egyszerű anyagok a növények 
védelmében
AZ EURÓPAI UNIÓBAN JÓVÁHAGYOTT NÖVÉNYVÉDŐSZER-HATÓANYAGOK KÖZÖTT JELENLEG 
18-RA BŐVÜLT AZ ÚGYNEVEZETT EGYSZERŰ ANYAGOK SZÁMA. FELHASZNÁLHATÓK FŐZETKÉNT 
PERMETEZÉSRE VAGY A MEGFELELŐEN MEGSZÁRÍTOTT LEVELEK FORMÁJÁBAN, MULCSHOZ 
ADAGOLVA TALAJTAKARÁSRA.

DR. KOLEVA ROSZICA
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A listára legrégebben felvett anyagok közt szere-
pel a csalán és a gyümölcscukor (fruktóz). Az előbbit 
rovar-, gomba- és atkaölő hatású anyagként, míg 
az utóbbit egyes kultúrnövények ellenálló képes-
ségének erősítésére szolgáló egyszerű anyagként 
ismerte el az európai hatóság. Az újabban felvettek 
közül említést érdemel a talkum, amely a kórokozó 
gombák fertőzésének mérséklésére, valamint atkák 
és rovarok távoltartására alkalmas szer.

Az Európai Unió az egyszerű anyagok listájá-
ban sorolja fel ezeket az anyagokat, és ismerteti 
ajánlott felhasználásukat. A jelenlegi listán sze-
replő 18 anyag közül 11 használata a gyümöl-
csöskertekben is lehetséges. 

A csalán (nagy csalán, apró csalán) fajok vizes kivo-
nata alkalmazható permetezésre rovarölő, gombaölő 
és atkaölő hatású szerként, a levele felhasználható ta-
lajtakarásra is. Az utóbbi esetben a csalán (föld feletti) 
megszárított részeit össze kell keverni mulccsal 83 g/
kg mennyiségben, majd az így elkészített keverék a 
talaj takarására használható fel évente egy alkalom-
mal. Vizes kivonat készítése rovarok és/vagy gombás 
betegségek elleni védekezéshez: 75 gramm friss, 
vagy 15 gramm szárított csalánlevelet 1 liter vízben 
kell áztatni 3-4 napig, naponta megkeverve. Szűrés 
után a szűrletet 5-szörösére hígítva lehet kipermetez-
ni 1-5 alkalommal, 7-15 naponta. 

A fűzfakéreg-készítmény a gyógyszerészeti tiszta-
ságú fűzfakéregből készített vizes főzet. Elkészítésé-
hez 30 liter természetes vízlelő helyről vett vizet vagy 
esővizet lassú tűzön melegítsünk fel egy lefedett 
rozsdamentesacél-tartályban. Amint a víz hőmérsék-
lete eléri a 80 °C-ot, adagoljunk hozzá 200 gramm 
fűzfakérget és az elegyet 2 órán keresztül főzzük. Hű-
tést és rozsdamentes acélszitán való átszűrést követő-
en a pH-értéket állítsuk be 6,2-re (gyengén savasra), 
majd a főzetet hígítsuk fel háromszorosára  vízzel. 
Az elkészített főzetet 24 órán belül ki kell juttatni, 
valamint a főzet magas hőmérsékleten (>25 °C) 
nem alkalmazható. 

A gyümölcscukor (fruktóz) úgynevezett eli-
citor anyagként a természetes védelmi mecha-
nizmusok megerősítése révén fejti ki hatását. A 
vegetációs periódusban az almamoly ellen 5-7 
alkalommal lehet kipermetezni az oldatot, a keze-
lések között 21 napos szünetet tartva. Az oldatot 
tavasztól nyárig a levélrügyek kipattanásától tel-
jes virágzásig célszerű alkalmazni. Javasolt kon-
centráció 10 g fruktóz/100 liter víz.

A kitozán-hidroklorid (kitozán, chitosan) a kul-
túrnövény természetes védelmi mechanizmusá-
nak elősegítése révén fejti ki az gomba- és baktéri-
umölő hatását (elicitor hatás). A kitozánt vizes oldat 
formájában kell kijuttatni a bogyósgyümölcsűek 
permetezésére, a kultúrnövény gombás és bakté-
riumos betegségekkel szembeni ellenálló képes-
ségének növelésére. Az adott mennyiségű kito-
zánport mindig először kisebb mennyiségű vízhez 
adjuk hozzá a könnyebb keverhetőség érdekében. 
Hagyjuk állni kb. 30 percig, mielőtt hozzákeverjük 
a megadott mennyiségű vízhez. 

Lecitin: felhasználható permetezéssel szabad-
földön és hajtatott körülmények között egyaránt. A 
permetezéskor a lecitin hideg vizes oldatát az egyes 
kultúrnövényeknél megadott keverési arányban 
szükséges kijuttatni, vagyis almában lisztharmat 
ellen 100 liter vízhez 75 gramm, köszmétében 
ugyancsak lisztharmat ellen 100 liter vízhez 200 
gramm lecitint szükséges adagolni. A lecitin ará-Csalán (Urtica dioica)
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nyát a permetlében a fertőzés veszélyének függvé-
nyében  kell megválasztani. 

A mésztej-készítmény a kalcium-hidroxid 24 
vagy 33%-os koncentrációjú vizes szuszpenziója, 
amelynek élelmiszer-adalék tisztaságúnak kell len-
nie. Almatermésű és csonthéjas gyümölcsfák fás 
betegségei ellen a fás részek kezelésére (szórópisz-
tolyos kijuttatás, permetezés vagy ecsetelés) lehet 
használni. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő 
egyik kezelési módnál sincs, mivel a kijuttatás ideje 
a tenyészidőszakon kívül esik. 

Mezei zsurló alternatív anyagként növényvédel-
mi célra kétféleképpen használható: főzetként per-
metezéshez vagy mulcshoz adagolva, védő takaró-
réteg kialakítása céljából. Ügyelni kell a mezei zsurló 
pontos beazonosítására. Ezért fontos, hogy alapos 
szemrevételezéssel különítsük el a növényt más zsur-
lófajoktól, pl. a mocsári zsurlótól. A főzet készítéséhez 
a mezei zsurlóból 20 dkg szárított hajtásrészt 30 per-

cig kell áztatni 10 liter hideg vízben, majd 45 percig 
forralni. Miután a főzet kihűlt, egy finom szűrőn ke-
resztül átszűrjük, majd 10-szeresére hígítjuk. Az oldat 
elkészítését követően 24 órán belül fel kell használni. 
A szamóca és málna permetezéséhez a főzetet 22,5 
dkg szárított hajtásrészből kell elkészíteni.

A mulcshoz történő adagolása esetén a mezei 
zsurló száraz föld feletti részét (90 g) 1 kg mulcshoz 
javasolt keverni. A mulcskeverék a csonthéjasok 

gombabetegségeinek (pl. moníliás betegségek, 
valamint lisztharmatok) megelőzésére használható 
egyszeri alkalommal.

A répacukor (szukróz, szacharóz, nádcukor, asztali 
cukor) készítményből készített híg oldat. A hatóanyag 
a természetes védelmi mechanizmusok megerő-
sítése révén fejti ki hatását (elicitor). A kijuttatandó 
répacukoroldat javasolt koncentrációja 1 gramm ré-
pacukor/100 liter víz. Száz négyzetméterre 6-10 liter 
oldatot célszerű kipermetezni.

A szódabikarbóna gombaölő és mohairtó hatás-
sal rendelkezik. Mivel a különböző kultúrák eltérő ér-
zékenységet mutatnak a szódabikarbónára, a káros 
hatás megelőzésére a felhasználás előtt próbaper-
metezést érdemes végezni. Almában varasodás 
ellen 25-50 g/100 m2 adagban, 5-10 liter vízben fel-
oldva használjuk. A permetlé töménysége minimum 
0,5%, maximum 1% lehet. Gyümölcsfélék (cseresz-
nye, meggy, almafélék) tárolási betegségei ellen 
(kék- és zöldpenészek) a szódabikarbóna 1-4%-os 
oldata használható. A leszüretelt gyümölcsöket az ol-
datba történő bemártással, vagy felületi permetezés-
sel lehet kezelni 1-2 alkalommal, a kezelések között 
minimum 10 nap szünetet tartva.

A diammónium-foszfát csalogatóanyag, amit 
gyümölcslegyek csapdázására lehet használni, 
40 g/l koncentrációjú vizes oldatban. Az oldatot 
töltsük csapdázásra alkalmas kialakítású műanyag 
edénybe és akasszuk ki a fákra. A csapdákat 6-8 hét 
elteltével ürítsük ki és töltsük föl friss oldattal.

A talkum vizes szuszpenziója a növényekre 
permetezve a lombozaton élősködő kártevők tá-
voltartására és levélfertőző kórokozók fertőzésének 
mérséklésére alkalmazható. A legjobb hatékonyság 
érdekében kora reggel vagy a késő este permetez-
zünk. Ne juttassuk ki nedves növényfelületekre, il-
letve ha esős az idő. Nagyobb esőzéseket követően a 
készítmény ismételt kijuttatása javasolt. Virágzás ide-
jén ne használjuk, hogy ne zavarjuk meg a beporzó 
rovarokat.  A talkumot 1,3-2,1%-os vizes szuszpenzió 
formájában (130-210 g/10 l víz) juttassuk ki. Beke-
verésnél először készítsünk töményebb szuszpenziót 

Mezei zsurló (Equisetum arvensis)
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és keverjük a félig telt permetezőbe, majd töltsük föl 
teljesen. 

A háztartási ecet (ételecet) növényvédelmi célra, 
egyszerű anyagként felhasználható a magvak csává-
zására és a vágóeszközök fertőtlenítésére. Fertőtlení-
tésére a gyümölcsfák közül birsben (Cydonia), almá-
ban javasolt tűzelhalás (Erwinia amylovora) ellen. A 
fertőtlenítéshez 50 ml 8%-os töménységű háztartási 
ecetet 1 liter vízben kell feloldani. A metszésre és fűré-
szelésre szolgáló eszközöket minden használat előtt, 
de naponta legalább egyszer a készítmény oldatá-
val mossuk le, majd fél percig hagyjuk száradni.

Tudta?

A szerves mulcs olyan szerves anyagokból 
(levél, szalma, tűlevél vagy tőzeg) álló védő ta-
lajtakaró réteg, amit a növény köré helyeznek 
a nedvességtartalom elpárolgásának, a gyö-
kérzet fagyásának és a gyomnövények fejlő-
désének megakadályozására. Az utóbbi tulaj-
donsága miatt növényvédelmi jelentőséggel 
is bír, mivel a haszonnövényeknek nem kell 
harcolniuk a vízért, tápanyagokért.

Egyszerű 
anyag neve Kultúra Károsító Felhasználás/

technológia

Élelmezés-
egészségügyi 

várakozási 
idő

Csalánkivonat

alma, szilva, 
őszibarack, 

ribiszke (piros), 
cseresznye, dió, 

körte

levéltetvek (zöld őszibarack-
levéltetű, zöld rózsa-levéltetű, 
vértetű, levélpirosító ribiszke-

levéltetű, tarka dió-levéltetű, fekete 
cseresznye -levéltetű), almamoly

Almaféléknél 2 kezelés áprilisban, 
1 pedig májusban esedékes 15 nap 
szünetet tartva.Száz négyzetméterre 
3-9 liter kivonatot permetezzünk ki. 

Megelőző kezelésként nem hatékony!

7 nap

Diammónium-
foszfát 
(csalogató szer)

gyümölcsfák 
(pl. cseresznye)

földközi-tengeri gyümölcslégy, 
cseresznyelégy befogása

Fánként egy csapda elegendő, 
100 m2-re egy csapdát 

rakhatunk ki.

Nem 
szükséges

Gyümölcs-
cukor 
(fruktóz) 

alma-
termésűek

gyümölcskártevő rovarok, 
pl. almamoly

Tavasztól nyárig, 5-7 alkalommal 
kipermetezhető, 21 napos 

időközzel. A hideg vizes oldatot 
közvetlenül a permetezés előtt 

javasolt elkészíteni és kora reggel 
(9 óra előtt) kijuttatni.

Nem 
szükséges

Répacukor
(elictor)

alma-
termésűek

gyümölcsfúró rovarok, 
pl. almamoly

A levélrügyek kipattanásától a 
virágzás végéig, 7-10 alkalommal, 

min. 15 napos időközzel, 
hektáronként 600-1000 liter 

adagban használható.A kijuttatott 
cukor összmennyisége 42-100 g/ha 

közé essen. 

Nem 
szükséges

Talkum
(atkák és 
rovarok 
távoltartása)

alma, 
körte

körte-levélbolha, egyéb 
levélbolhafajok, piros 

gyümölcsfa-takácsatka, 
pettyesszárnyú muslica

1,3-2,1%-os vizes szuszpenzióját 
(6-10 l/100 m2), 3-5 alkalommal 
2-3 hét időközzel a lombozatra 

permetezve. Egyszeri kijuttatható 
mennyisége maximum 127 g/100 m2.

A gyümölcsfák rovar- és atkakártevői ellen használható egyszerű anyagok
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Egyszerű 
anyag neve Kultúra Károsító Felhasználás/

technológia

Élelmezés-
egészségügyi 
várakozási idő

Csalán-
kivonat

alma, szilva, 
őszibarack, 
cseresznye

gombás betegségek 
(alternáriás levélfoltosság, 

moníliás virágfertőzés, 
szürkerothadás, indáspenész)

1-6 (max. 6) alkalommal, 7-15 naponta használható, 
tavasszal és nyáron a szedésérettség fejlődési állapotig. 7 nap

Fűzfakéreg

gyümölcsfák

őszibarack

alma

levélfertőző gombák
ellen tavasszal:

tafrina

almafavarasodás, 
almalisztharmat

Tafrinás levélfodrosodás ellen az első hajtáskezdemények 
megjelenésétől a bimbós állapotig. Almavarasodás és a 
lisztharmat ellen egérfüles állapottól a virágzás végéig. A 
hígított főzet tavasztól nyárig, összesen 2-6 alkalommal, 

7 napos időközzel használható, egyszeri kezelésre 
5-10 liter/ 100 m2 mennyiségben.

Nem 
szükséges

Kitozán-
hidroklorid
 (elicitor) bogyósok

baktériumok, gombák 
(növényi ellenálló képesség 

növelésen keresztül)

Az első levelek megjelenésétől 
1-8 g/100 m2 mennyiségben, 2-4 l vízben elkeverve, 

kipermetezve 4-8 alkalommal, min. 14 napos időközzel.

Lecitin

alma 

őszibarack

köszméte

almafalisztharmat

tafrinás levélfodrosodás

lisztharmat

Rügyduzzadás végétől a gyümölcs-növekedés végéig, 
3-12 alkalommal, min. 5 naponta, 5-10 l főzet/100 m2 

mennyiségben. Köszmétében az első levelek 
elkülönülésétől a gyümölcsre jellemző színeződés 

kialakulásáig, 2-4 alkalommal, min. 5 naponta, 
5-10 l/100 m2 mennyiségben.

5 nap

Mésztej
almatermé-

sűek, 
csonthéjasok

nektriás kéregrák, fás 
betegségek

Október vége, december vége között a 24%-os szusz-
penzióját használhatjuk, szórópisztollyal 

1,04-2,08 l/100 m2, permetezéssel 0,63-1,04 l/100 m2 
dózisban. A kezelés 2-7 alkalommal ismételhető, 5-14 

napos időközzel. Ecseteléssel metszési, vágási felületekre 
juttatva, 1-2 alkalommal, min. 21 napos időközzel.

Nem 
szükséges

Mezei zsurló
(gombaölő 
hatású)

alma,

őszibarack

szamóca, málna

alma ventúriás varasodása, 
almafalisztharmat

tafrinás fodrosodás

szürkepenész, lisztharmat, 
antraknózis, fitoftórás

Egérfüles állapottól 50-70%-os sziromhullásig, 
2-6 alkalommal, 5-10 l/100 m2 adagban kijuttatva. 

Permetezési forduló minimum 7 nap. 
Bogyósokban a levélfejlődés kezdetétől nyár végéig, 

4-5 alkalommal, min. 5-14 napos időközzel, 
3 l főzet/100 m2.

Szódabi-
karbóna 
(mohairtó 
szer is)

bogyósok

alma

lisztharmatgombák

ventúriás varasodás

Kétleveles állapottól teljes érésig, 1-8 alkalommal, 
min. 10 napos időközzel 33-100 g/10 liter víz 

töménységben, 3-6 l/100 m2 permetlében. A töményebb, 
90, illetve 100 grammal készült oldatból legfeljebb 

5 liter juttatható ki (próba szükséges).
Az első levelek kiterülésétől színeződés kialakulásáig, 1-8 
alkalommal, min. 10 napos időközzel (próba szükséges).

A gyümölcsfák gombabetegségei ellen gombaölő hatású szerként használható egyszerű anyagok


