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NÖVÉNYORVOS A ZÖLDSÉGESKERTBEN

Van olyan károsító, amely egyaránt veszélyezteti a 
csemege- és fűszerpaprikát (levéltetű, vírus), de 

akad olyan is, amely elsősorban hajtatásban okoz 
gondot (lisztharmat, nyugati virágtripsz, takácsatka). 
A növényházból kikerülő fejlett palántákkal semmi-
képpen ne vigyünk tripszet, levéltetűt vagy más kár-
tevőt a területre, mert az eleve rossz kezdetet jelent. 

Szabadföldön a növényházi védekezési stratégiát 
meghatározó soktápnövényű, melegigényes kár-
tevők csak érintőlegesek, a fonálféreg pedig jófor-
mán ismeretlen, és van olyan kártevő, ami elsősor-
ban a szabadföldi paprikatermesztés vámszedője. 

Komoly veszteséghez vezethet a paprika pa-
lántadőlése, ha nem szakszerű a növényvédelem. 

Kórokozók hajtatott és szabadföldi 
paprikán
A PAPRIKÁT A MEGSZÁLLÓ TÖRÖKÖK HOZTÁK BE MAGYARORSZÁGRA, ENNEK 
ELLENÉRE NÉPSZERŰ NÖVÉNY VÁLT BELŐLE, TERMESZTÉSE HAZÁNKBAN IS ELTERJEDT.  
A NÖVÉNYVÉDELMI GONDOK RÉSZBEN ATTÓL FÜGGENEK, HOGY CSEMEGE VAGY 
FŰSZERPAPRIKÁRÓL VAN SZÓ, MÁSFELŐL, HOGY ÜVEGHÁZBAN, FÓLIA ALATT VAGY 
SZABADFÖLDÖN ZAJLIK A TERMESZTÉS.

DR. MIKULÁS JÓZSEF
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A gombás betegségek közül a paprika botríti-
szes betegsége a sérült bogyókon jelenik meg. 
A paprika alternáriás magházrothadása pedig 
fajtatulajdonság, csak a rosszul záródó bibe-
pontú fajtáknál tapasztaljuk, és nincs is ellene 
védekezés. A szklerotíniás betegségre ott lehet 
számítani, ahol évek óta paprikát termesztenek. 
Minél tovább tart a monokultúra, annál nagyobb 
a betegség esélye és súlyossága.

Paradicsom bronzfoltosság vírus

A hajtatott paprika legveszélyesebb növény-
kórtani gondjai között szerepel a paradicsom 

bronzfoltosság vírus, amelyt a nyugati virágtripsz 
terjeszt. A szabadföldi paprika növényvédelmét 
meghatározó kórokozók közül a vírusok meg-
egyeznek a hajtatott paprika vírusaival, a helyzet 
annyival nehezebb, hogy szabadföldön éppen 
a kiültetés idején vándorolnak át a levéltetvek 
a fás szárú növényekről a lágyszárúakra. Vagyis 
akkor a legerősebb a vírusnyomás, amikor ép-
pen csak begyökeresednek a fiatal növények. 
Szabadföldre nem tanácsos a gyakran előforduló 
vírusos betegségekre fogékony fajtákat ültetni. 
Szerencsére a tripszek lényegesen ritkábbak a 

szabadföldi paprikaültetvényben, legalábbis 
azok a fajok, amelyek a paradicsom bronzfoltos-
ság vírusát terjesztik. Szabadföldön tehát a para-
dicsom bronzfoltosság vírus nagyságrenddel ke-
vesebb esetben okoz gondot, mint hajtatásban. 
Ugyancsak az enyhe problémák közé tartozik a 
kabócák által terjesztett paprika sztolbúr vírusa.

Palántadőlés 

Elsősorban a szikleveles növények betegednek 
meg a palántadőlés kórokozóitól, de a lomble-
veles paprikát is fertőzik. Helyrevetett papriká-
nál csírapusztulást, tőhiányt okoz. A szikleveles 

növények szártövén vizenyős barnuló foltok ala-
kulnak ki, a szár befűződik, elvékonyodik, a nö-
vény eldől, a palánták foltokban elpusztulnak. A 
későbbi fertőzés a gyökérnyaki rész parásodását 
okozza. Az erősen fertőzött tövek kidőlnek.

Súlyos bogyótüneteket okoz a paradicsom bronzfoltosság 
vírus

A palántadőlést több talajlakó gomba is okozhatja
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Elsődleges fertőzési forrás a talaj, ahonnan 
a különböző gombák (Pythium, Rhizoctonia, 
Fusarium) a növénybe hatolnak. A kórokozók a 
talajban telelnek át. A fertőzésnek kedvez a tö-
mörödött, állandóan nedves talaj. 

Védekezhetünk talajgőzöléssel, ami a talaj-
ban lévő más károsító szervezeteket is elpusztítja. 
A vetést követően, kelés előtt a talajt mankoceb 
hatóanyagú készítménnyel be kell permetezni, 
vagy négyzetméterenként 2-3 l fungicidoldattal 
beöntözni.

Paprikalisztharmat

A növényházak meghatározó gombás betegsége a 
paprikalisztharmat, amely szabadföldön  nem iga-
zán ismert. Tüneteket csak a levélen találhatunk. 
A levél színén néhány mm átmérőjű szögletes, 
sárgás folt látható, később a levelek a színük felé 
bekanalasodnak, majd lehullanak. Fertőzési forrá-
sok a beteg levelek, melyekben micélium alakban 

telel a kórokozó. Magas hőmérséklet (26-30 °C) és 
relatív páratartalom kedvez a  gomba számára. 

A védekezés legnagyobb gondja abban rejlik, 
hogy a többi lisztharmatgombától eltérően ez a 
kórokozó a levél szöveteiben él, ezért a kontakt 
hatóanyagok nem adnak elegendő védelmet, 
felszívódó készítményt kell választanunk. Két 
alkalommal javasolt permetezni ellene, az oldal-
hajtások növekedésétől az teljes érésig. 

Fehérpenészes rothadás 

Elsősorban hajtatott paprikában okozhat gondot 
a más néven szklerotíniás rothadás. A szártövön, 
majd a száron vizenyős, rothadó, majd beszáradó 
foltok láthatók, amelyeken megnyúlt, koncentri-
kus mintázottság jelenik meg, felületükön laza 
fehér gombafonál fejlődik. A szár belsejében 
gyér micéliumszövedék és fekete termőtestek ta-
lálhatók. A növény lankad, hervad, majd elpusz-
tul. Ez a gomba több száz termesztett és vadon 
élő növényfajt is képes megfertőzni. Termőtes-
tei évekig életképesek maradnak a talajban. A 
belőlük fejlődő gombafonal a paprika gyöke-
rét betegíti meg. A szárat és az oldalhajtásokat 
gombadarabkák vagy gombaspórák fertőzik. A 
kórokozó magas hőmérsékletet és nedves kör-
nyezetet kedvel.

Megelőzésként szabadföldön legalább há-
roméves vetésváltást kell tartani, zárt termesz-
tőberendezésben pedig 3 évenként cseréljünk 
talajt. Semmisítsük meg a fertőzött növényi 
részeket. Kerüljük a túlöntözést és a túlzott nit-
rogéntrágyázást. Lehetőség van biológiai véde-
lemre is hiperparazita gombával (Coniothyrium 
minitans), a gomba talajba juttatásával a fertő-
zőanyag mennyisége csökkenthető.

Szürkepenész 

A soktápnövényű szürkepenész a paprikán vi-
zenyős, rothadó foltok alakjában jelenik meg a A paprikalisztharmatot okozó gomba nem a levél felszínén él
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száron és az oldalhajtások elágazásánál, ame-
lyeken gyér, szürke penészbevonat képződik. A 
lombozat a fertőzés helye fölött elhervad, végül 
a növény elpusztul. A bimbók és a virágok elrot-
hadnak, rajtuk sűrű gyep fejlődik. A bogyó tel-
jes egészében elrothadhat. A gomba a fertőzött 
növénymaradványokban fennmarad, szaporí-
tóképleteit a légmozgás juttatja a növényre. 
Mérsékelten meleg, párás környezet kedvez a 
betegség kialakulásának. Az ágvillákban meg-
akadt virágmaradványok elősegítik a fertőzést.

A fertőzési forrásokat nemcsak az állomány 
felszámolása után, hanem a termesztés során is 
el kell távolítani. Folyamatosan szellőztessünk a 
fólia alatt és ne használjunk nagy nitrogénada-
gokat. Gombaölő szerekkel több alkalommal kell 
kezelni az állományt. Alternáliás bogyó- és magházpenész

Paprika gombás és baktériumos betegségei ellen használható készítmények

Készítmény neve,
hatóanyaga Betegségek

Alkalmazások száma 
egy tenyészidőben, 

maximum

Dózis, g vagy ml 
10 liter vízhez

Élelmezés-
egészségügyi 

várakozási idő, 
nap

Forgalmazási 
kategória

Amistar Top,  
azoxistrobin, 

difenokonazol

kolletotrihumos, 
alternáriás betegség, 
paprikalisztharmat, 

szürkepenész

3 6-10 ml 3 II.

Astra rézoxiklorid. 
réz-oxiklorid,

baktériumos és 
gombás betegségek, 

kivéve lisztharmat
5 25-50 g 7 III.

Bordóilé + Kén 
Nano SC,

Bordeaux-i 
keverék, kén

liszharmat, alternária, 
paradicsomvész 6 100 ml 7 III.

Champ DP, réz-
hidroxid

baktériumos 
betegségek, 
alternária, 

paradicsomvész

4 20 ml 7 III.

Cydeli Top, 
ciflufenamid, 
difenokonazol

lisztharmat, 
alternáriás betegség 2 10-30 ml 3

250 ml-es 
kiszerelésben 

III.

Contans WG, 
Coniothyrium 

minitans

szklerotíniás 
tőpusztulás 1 12-40 g Nincs 

korlátozás III.
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Paprika gombás és baktériumos betegségei ellen használható készítmények

Készítmény neve,
hatóanyaga Betegségek

Alkalmazások száma 
egy tenyészidőben, 

maximum

Dózis, g vagy ml 
10 liter vízhez

Élelmezés-
egészségügyi 
várakozási idő, 

nap

Forgalmazási 
kategória

Cuproxat FW, 
hárombázisú réz-

szulfát

baktériumos, gombás 
betegségek (kivéve 

lisztharmat)
6 40-50 ml 7 III.

Dagonis, 
difenokonazol, 

fluxapiroxad

lisztharmat 
(hajtatásban)

fehérpenész 
(hajtatásban)

2 8-10 ml

20 ml

3 250 m-es 
kiszerelésben  

III.

Dithane DG Neo-
Tec,

mankoceb

alternária, 
paradicsomvész, 

egyéb 
gombabetegségek 

(kivéve a lisztharmat)

4 18-20 g 3
250 grammos 
kiszerelésben 

III.

Montaflow, 
réz-oxiklorid

baktériumos 
betegségek 6 25-75 ml 7 III.

Mycostop, 
Streptomyces K61

palántadőlés, 
fuzárium fajok 1

1 g/10 m2, 
3 liter vízzel 
belocsolva

nincs 
korlátozás 3

Neoram 37,5 WG, 
réz-oxiklorid baktériumos 

betegségek 6 25-50 g 7 III.

Previcur 
Energy, foszetil, 
propamokarb

palántadőlés, 
paradicsomvész 

(hajtatásban)
- 60 ml/10 m2 

beöntözésre 3
250 ml-es 

kiszerelésben 
III.

Proplant, 
propamokarb talajlakó gombák - 15 ml 

beöntözésre 7 III.

Vondozeb DG, 
mankoceb

alternária, 
paradicsomvész, 

egyéb 
gombabetegségek 

(kivéve a lisztharmat)

4 20-40 g 21 III.


