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NÖVÉNYORVOS A ZÖLDSÉGESKERTBEN

Kabakosok növényvédelme
A KABAKOSOK (TÖKFÉLÉK) CSALÁDJÁHOZ NAGYON SOK NÖVÉNY TARTOZIK, TERMESZTÉSI 
SZEMPONTBÓL A LEGFONTOSABBAK KÖZT A TÖKÖT, DINNYÉT, CUKKINIT ÉS AZ UBORKÁT KELL 
MEGEMLÍTENI. MOST A TÖK ÉS AZ UBORKA NÖVÉNYVÉDELMÉRŐL ÍROK NÉHÁNY GONDOLATOT. 
A TÖKNEK SOK FAJA VAN, AZ UBORKÁNAK CSAK EGY, DE MIND A KÉT NÖVÉNYNEK NAGYON SOK 
A KÁROSÍTÓJA.

A májusi cserebogár lárvája, valamint a pattanó-
bogár lárvája, a drótféreg a talajban a gyökerek 

megrágásával, a növények víz- és tápanyagfelvé-
telét akadályozza meg. Ennek következtében a 
növény visszamarad a fejlődésben, hervad, súlyos 
esetben elpusztul.

Ne telepítsünk növényt fertőzött területre. Az 
ültetés előtt talajfertőtlenítés szükséges.

A levéltetvek a levelek szívogatásával okoznak 
kárt, melynek hatására a levelek torzulnak, de-

formálódnak, a hajtásnövekedés lelassul, ezáltal 
terméskiesést is okoznak. Mézharmatot ürítenek, 
amelyen megjelenik a korompenész. A levéltetvek 
ezenkívül veszélyes vírusvektorok is, egyik növény-
ről a másikra átviszik a vírusbetegséget, ezért is 
nagyon fontos az ellenük való védekezés! Sárga 
ragacslap használatával nyomon követhetjük a le-
véltetvek betelepülését. A leghatékonyabb védeke-
zés, ha kontakt és felszívódó rovarölő szer keverékét 
juttatjuk ki a növényekre.

DR. MIKULÁS JÓZSEF
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Vírusok

Két vírusbetegség fordulhat elő növényeinken, 
az uborka mozaik vírus és a sárga mozaik vírus. 
Az uborka mozaik vírus (Cucumber mosaic virus, 
CMV) minden kabakos növényt megfertőz, és 

összesen több száz gazdanövénye van. Az egyik 
legveszélyesebb növényi vírus. A beteg levélen 
mozaikfoltok láthatók, a levelek széle lefelé fod-
rozódik, később elhalások alakulnak ki a szélén. 
A vírussal fertőzött növények termései aprók 
maradnak, alaktalanok, és sárga pöttyök tarkítják 
azokat, a növények növekedése vontatott lesz. El-

lenálló fajták termesztésével, a levéltetvek elleni 
védekezéssel megelőzhető a betegség terjedése.

A tök sárga mozaikvírusa (Zucchini yellow mo-
saic potyvirus) az utóbbi időben terjedt el. A ka-
bakosok egyik legjelentősebb vírusbetegsége. A 
beteg növények a fejlődésben visszamaradnak. 
A levéllemez hólyagosodik, a levél fő- és mellék-
erei halványzöldek lesznek, a termések aprók 
maradnak.

Fertőzési források a beteg gazdanövények. A 
kórokozó pollennel és maggal is átvihető, és a 
levéltetvek is terjesztik. A vírusgyanús töveket el 
kell távolítani. A levéltetvek ellen védekezni kell, 
ezzel megakadályozható a fertőzés kialakulása.

Gombás betegségek

A tök kolletotrihumos betegsége (Colletotrichum 
orbiculare) uborkán, dinnyén, sütőtökön károsít. 
A tünetek levélen, levélnyélen, száron és a ter-
mésen is megfigyelhetők. A fertőzött leveleken, 
levélnyeleken világosabb, gyorsan növekvő foltok 
jelennek meg, a foltok összeolvadnak és elhalnak. 
Az elhalt részek lehullanak. A termésen ovális, be-
süppedő foltok alakulnak ki. 

A védekezés alapja a beteg növényi maradvá-
nyok eltávolítása, vetésforgó alkalmazása, vető-

Az utóbbi években egyre több a drótféreg

Ha ültetés előtt pajort találunk a földben, végezzünk 
talajfertőtlenítést

A levéltetvek veszélyes vírusokat terjesztenek, érdemes 
védekezni ellenük
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magcsávázás. Réztartalmú szerekkel védekezhe-
tünk a betegség ellen.

Az uborkalisztharmat mind a hajtatott, mind 
pedig a szabadföldön termesztett uborkára ve-
szélyes és rendszeresen előforduló betegség. 
Két kórokozó faj, az Erysiphe cichoracearum (diny-
nyelisztharmat) és a Sphaerotheca fuliginea idézi 
elő a betegséget. Európában 60 növénynemzet-
ségbe tartozó 230 fajon, a tökféléken kívül főleg 
a fészkesvirágúak családjába tartozó növényeken 
fordul elő.    

A kórokozó mind a levél színén, mind a le-
vél fonákán először foltszerűen, később pedig a 
levéllemezre kiterjedve fehér élősködő micéli-
umbevonattal jelenik meg, amely utólag a koní-
diumláncoktól lisztszerű lesz. Végül a micélium-
bevonatba beágyazva elszórtan és csoportosan 
fekete termőtestek figyelhetők meg. A hajtáson 
és a termésen a tünetek ritkán fordulnak elő.

A védekezés alapja az ellenálló fajták válasz-
tása, a tarlómaradványok eltávolítása és a gyom-
növények megsemmisítése. Az uborkaliszthar-

mat elleni kémiai védekezésre a kontakt hatású 
ként és a felszívódó azoxistrobint, penkonazolt 
tartalmazó készítményeket használhatjuk. A ként 
ne használjuk akkor, ha 25  C-foknál melegebb 
van, mert a növények levelén perzselési tünete-
ket okozhat.

Az uborkán a peronoszpóra (Pseudoperonos-
pora cubensis) sem ritka. A levél színén először 
kicsi, sárgászöld, szögletes foltok alakulnak ki, 
amelyek később összeolvadnak, emiatt a levél 
nagy része sárgászöld lesz. A levél fonákán lilás-
barna bevonat látható. Csapadékos időben 10-
14 naponta szükséges védekezni szisztémikus 
hatású gombaölő készítményekkel.

Mozaik vírus tünetek uborka levelén

A tök kolletotrihumos betegség tünetei a tök termésén

Uborkalisztharmat tökleveleken
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Uborka védelmére használható szabad forgalmú növényvédő szerek

Készítmény neve (hatóanyag) Károsító
Hányszor 

használható 
egy évben

Adagja 10 liter vízhez
Élelmezés-

egészségügyi 
várakozási idő

Rovarölő szerek

Kaiso Garden  
(lambda cihalotrin)

levéltetvek, üvegházi  
molytetű, hernyók 4-8 g 3 nap

Karate Zeon 5 CS  
(lambda cihalotrin)

levéltetvek, bagolylepkék  
lárvái 2 4-8 g 3 nap

Mospilan 20 SG  
(acetamiprin) levéltetvek 2 1,25 g 3 nap

Pirimor 50 WG (pirimikarb) levéltetvek 2 10 g 3 nap
Teppeki 50 WG (flonikamid) levéltetvek 1,5 g 3 nap

Gombaölő szerek

Amistar (azoxistrobin) peronoszpóra, lisztharmat 3 7-10 ml/4-10 l víz / 
100 m2 3 nap

Polyversum   
(Pythium oligandrum)

peronoszpóra, alternária, 
fuzáriumos hervadás, 

baktériumos betegségek
3 10 g/10 l víz, 

beöntözés Nem szükséges

Ridomil Gold MZ68 WG 
(mankozeb, metalaxil-M) peronoszpóra 3 25 g 3 nap

Champ DP (réz-hidroxid) baktériumos betegségek, 
peronoszpóra 4 30-40 g 5 nap

Copper-Field Basic, 
Montaflow, RézMax
(réz-oxiklorid)

peronoszpóra, 
pszeudomonászos 
fertőzés, fenésedés

6
25-45 ml/4-6 

liter víz/100 m2 
tenyészterület

5 nap

Thiovit Jet (kén) lisztharmat 15-50 g Nem szükséges

Dagonis  
(difenokonazol, fluxapiroxad) lisztharmat 3

8-10 ml/6-10 l 
víz/100 m2 

tenyészterület
3 nap


