
Délgazda Mezőgazdasági Szaküzlet Szaktanácsai 

Kártevők és betegségek előrejelzése – Kistelek és Térsége 

Időszak:  június hó 

Gyümölcs – Szőlő – Kiskert 
Hibátlan, piros alma védelem nélkül nem termeszthető, Az almafa varrasodás  és a lisztharmat 
betegségtől, a gyümölcs és lombozat súlyosan károsodhat, ami komoly termés mennyiségi és 
minőségi veszteséghez vezet. Almásokban jelenleg az érzékeny fajtákon (Glaster) helyenként erős 
lisztharmatfertőzés tapasztalható. A fertőzött levelek alakja megváltozik, mereven felállóak, 
kanalasodnak, a fehéres bevonat alatt a levelek elhalnak, elszáradnak.  
Száraz, meleg, csapadékmentes időjárásnak köszönhető, hogy az alma legsúlyosabb betegsége a 
körzetben, a kertekben csak észlelési szinten található, ha csapadékosra fordulna az időjárás, akkor 
számolnunk kell a megjelenésével. Termés károsítás esetén a gyümölcsök féloldalassá, deformálttá 
válnak és berepedeznek. Megelőző védelem mindenképpen javasolt.  
 
Ajánlott készítmények: 
Bravo 500 II. kategória 
Dithane M-45 II-III. kategória 
Score 250 EC III. kategória 
Topas 100 EC III. kategória 
Topsin M-70 WDG II. kategória 
 
Almás kertekben folyamatos az almamoly rajzása, helyenként már kár is megfigyelhető. Az almamoly 
I. nemzedékének lárvái (hernyói) eleinte az alma felszínén hámozgatnak, majd berágnak a 
gyümölcsbe a magházig, a károsított almák lehullanak. 
Tömegesen rajzik a lombos fa fehérmoly is. A hernyó a levélben egyre nagyobbodó kör alakú aknát 
készít, a hernyó az aknában él. Tömeges elszaporodás esetén a hernyók a lombfelület nagy részét 
elpusztítják. A levéltetvek szaporodása folyamatos, különösen a levélpirosító levéltetű fertőzés igen 
erős.  
 
Ajánlott készítmények:  
Actara SC II. kategória 
Karate 2,5 WG III. kategória 
Calypso 480 SC II. kategória 
Mospilan 20 SP III. kategória 
Sumi Alfa 5 EC II. kategória 
Steward 30 DF II. kategória 
 
Késő érésű cseresznyében, meggyben intenzíven rajzik és károsít a cseresznyelégy. Az európai 
cseresznyelégy mellett megjelent az amerikai, keleti cseresznyelégy, amelynek rajzása június 
közepétől szeptember második dekádáig is eltarthat. Jellemző, hogy egy gyümölcsben több „nyű” is 
található. Meggyben 40-50%-os kártétel is előfordulhat.  
 
Ajánlott készítmények: 
Actara SC II. kategória 
Calypso 480 SC II. kategória 
Decis III. kategória 
Karate 2,5 WG III. kategória 
Mospilan 20 SP III. kategória 



Őszibarack ültetvényekben a csúcshajtásokon, leveleken megjelent sztigmás levéllyukacsosodás 
gomba. Leveleken megjelennek a piros foltok, a foltok közepén a levél szövete elhal, kihullik, és 
megjelennek a lukak. A gomba farészt is erősen károsítja. A fertőzött levelek lehullanak. 
Őszibarackban megjelent a lisztharmat is.  
 
Ajánlott készítmények:  
Dithane M-45 II-III kategória 
Folicur Solo II. kategória 
Score 250 EC III. kategória 
Teldor 500 SC III. kategória 
Topas 100 EC III. kategória 
 
Házi kertekben a szilva és a ringlófákon megjelentek a leggyakoribb állati kártevők a levéltetvek. 
Legveszélyesebb közülük a hamvas szilva-levéltetű. Szívogatása nyomán a hajtások satnyulnak, a 
levelek görbülnek, nő a tápanyagveszteség, a termés mennyisége, minősége romlik. Kontakt szerek 
hatástalanok, ebben a stádiumban már csak felszívódó hatású készítményekkel védekezhetünk 
eredményesen.  
 
Ajánlott készítmények:  
Actara WG II. kategória 
Calypso 480 S II. kategória 
Mospilan 20 SP III. kategória 
Vertimec Pro II kategória 
 
Szőlőben már a bogyókon is megjelent a lisztharmat (június 2-án). A lisztharmat jellegzetes tünetei, a 
szürkésfehér lisztes bevonat a bogyókon és levelek szélén. Erős fertőzés esetén felreped a bogyó és 
magok kifordulnak, mely kapu a botritiszes zöldrothadásnak. A lisztharmat száraz meleg időjárásban 
szaporodik fel. 
 
Ajánlott készítmények: 
Bumper 25 EC III. kategória 
Cambrio Top II-III kategória 
Falcon 460 EC II. kategória 
Karathane Star II-III kategória 
Thiovit Jet III. kategória 
Topas 100 EC III. kategória 
Topsin Metil 70 WDG II. kategória 
 
Szőlőperonoszpóra hozzávetőlegesen 5-6 évente, termesztési körzetenként járványszerűen tizedeli 
meg a termést, akár már a virágzás időszakában. A járványos évekre jellemző, hogy a fürtök már 
virágzás idején súlyosan megbetegszenek. Jelenleg ebben az időszakban mérsékelt kései 
megbetegedésre lehet számítani. A peronoszpóra elleni védekezés legfontosabb időszaka általában 
júniusra esik, vagyis fürtkezdemények megnyúlásától a kötődés befejezéséig tart, majd a második 
fertőzési ciklus a kacshajtások fiatal levelein jelentkezik.  
 
Ajánlott készítmények:  
Cuproxat FW III. kategória 
Cuprofix 30 DG III. kategória 
Champion WG III. kategória 
Cabrio Top II-III. kategória 
Cymbal 45 WG II. kategória 
Dithane M-45 II-III kategória 



Forum R III. kategória 
Montaflow SC III. kategória 
Ridomil Gold 42,5 WP III. kategória 
Tanos 50 DF II. kategória 
 
Előrejelzési adatok alapján országosan gyenge a tarka szőlőmoly első nemzedékének rajzása, csak 
észlelési szinten található károsított fürtkezdemény. A második és a harmadik nemzedék hernyói a 
zöld és az érőfélben levő bogyókat károsítja. A védelmezés időpontjának megállapításához a csapdás 
rajzásmegfigyelések nyújtanak segítségét.  
 
Ajánlott készítmények:  
Bulldock 25 EC II. kategória 
Coragen 20 SC II. kategória 
Cyperkill 25 EC III. kategória 
Decis Mega II. kategória 
Karate 2,5 WG III. kategória 
Sumi Alfa 5 C II. kategória 
Steward 30 DF II. kategória 
 
Szántóföldi burgonya táblákon szórványosan már megjelent a burgonyavész tünetei. Eleinte a 
levélcsúcs, levélszél, később a teljes lombszáradás formájában jelenik meg. A kedvező hőmérséklet 
mellett a csapadék, az öntözővíz, a hajnali harmat teszi lehetővé a gomba csírázását és a fertőzés 
terjedését. Ha a lombozatot előírásszerű töménységben szerves vagy réz hatóanyagú permetszerrel 
már korábban beborítottuk, a gomba nem tud fertőzni, így elpusztul. A réz tartalmú szerek 
használata előnyösebb, mert a hatóanyag az erős nap ellenére nem bomlik fel.  
 
Ajánlott készítmények: 
Amistar III. kategória 
Bravo 500 II. kategória 
Cuprofix 30DG III. kategória 
Cymbal 45 WG II. kategória 
Forum R III. kategória 
Infinito II-III. kategória 
Montaflow III. kategória  
Ranman Top III. kategória 
Ridomil Gold MZ II-III. kategória 
Tanos 50 DF II. kategória 
 
Célzott védelem a burgonyabogár ellen. Igen korán már április környékén megjelentek a bogarak. A 
bogarak és a fejlődő lárvák a burgonya levelét fogyasztják, képesek a burgonya bokrokat torra rágni. 
Egy nemzedék nagyjából 6 hét alatt teljesen kifejlődik. Két-három hét múlva már megjelenik a 
második nemzedék. Védekezést akkor kell megkezdeni, amikor a növények 20%-án bogár, vagy 5-
10%-os rágásnyom van. Fejlett állományokban tövenként 3-5 bogár vagy fejlett lárva, vagy 10-15 
fiatal lárva esetén kell megkezdeni a védekezést.  
 
Ajánlott készítmények: 
Actara SC II. kategória 
Apacs 50 WG II. kategória 
Bulldock 25 EC II. kategória 
Calypso 480 SC II. kategória 
Coragen 20 SC II. kategória 
Mospilan 20 SP III. kategória 



Warrant 200 SL 
 
A cikkben szereplő termékek megvásárolhatók a Délgazda Mezőgazdasági Szaküzletben!  
Sikeres termelést kívánnak a gazdabolt munkatársai.  
6760 Kistelek, Kossuth u. 88 (bejárat a Hársfa u. felöl az udvarban) 


