
19

NÖVÉNYORVOS A GYÜMÖLCSÖSBEN NÖVÉNYORVOS A GYÜMÖLCSÖSBEN

A málna kórokozói
A TÖBBNYIRE KISÜZEMBEN, HÁZIKERTBEN TERMESZTETT MÁLNÁT SOK KÁRO-
SÍTÓ VESZÉLYEZTETI. A KIEGÉSZÍTŐ AGROTECHNIKAI, MECHANIKAI ELJÁRÁ-
SOKNAK IS IGEN NAGY SZEREPÜK VAN A KÁROSÍTÓK LEKÜZDÉSÉBEN. MOST A 
KÓROKOZÓKAT ISMERTETJÜK.

A vírusos betegségek közül a málnamo-
zaik a legjelentősebb. A betegséget 

több kórokozó vírus okozza. A málnások-
ban ma már mindenütt ismert betegség. A 
fertőzés hatására tavasszal a leveleken 
elszórtan szögletes, sárgászöld foltok, le-
vélsárgulás (1. kép) jelenik meg. A bokrok 
elseprűsödnek, gyenge, vékony hajtásokat 

hoznak. A rossz termékenyülés miatt a gyü-
mölcsök magvasak, ehetetlenek. A fertőzési 
források az anyanövények, ahonnan a kór-
okozók szaporítóanyaggal vihetők át, de a 
legfontosabb terjesztői a levéltetvek. A be-
tegség megelőzhető vírusmentes szaporító-
anyaggal, valamint a vírusvektor levéltetvek 
elleni rendszeres védekezéssel.

Az agrobaktériumos gyökérgolyva jelen-
leg a málnában csak szórványosan fordul 
elő. A málnatövek 4-5 év alatt fertőződhet-
nek meg ezzel a kórokozóval. A málnán 
kívül gazdanövényei még a szeder, a szőlő 
és a krizantém. A tünetek a hajtásokon és 
a vesszőkön figyelhetők meg. A kórokozó 
által fertőzött málnatövek gyengén növe-
kednek, a hajtáson apró, sárgászöld, egy-
másba olvadó daganatok jelennek meg, 
a vesszőn a daganat karfiolszerű, barna 
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és kemény (2. kép). Fertőzési források a 
talaj és a beteg növények. A kórokozó a 
letermett vesszők eltávolításakor növényi 
nedvekkel is átvihető. Kártétele nyomán 
gyors leromlás következik be, főleg akkor, 
ha a gyökérnyaki részén képződő tumorok 
a tápanyag-szállítási zavarokat fokozzák. 
Gyökérgolyvával fertőzött málnatövek nem 
használhatók fel telepítésre!

A málna didimellás vesszőfoltossága a 
legelterjedtebb málnabetegség. A fertőzé-
sek nyomán a vesszők alsó harmadában, a 
rügyek környékén nagyméretű (20-30 mm 
hosszú), ovális alakú, vörösesbarna foltok 
keletkeznek. Később a foltok közepe kiszür-
kül, és benne elszórtan szabad szemmel is 

látható fekete pontok (piknídiumok) jelen-
nek meg. A kettévágott vesszőn kéregel-
halás figyelhető meg. Erős fertőzés esetén 
a vesszők elpusztulnak. A leveleken a le-
vélcsúcstól kiinduló V alakú (3. kép), vagy a 
levéllemezen ovális alakú, barna foltok lát-
hatók. Fertőzési források a beteg vesszők. 
Gazdanövénye a málna. A kórokozó a 
málnavessző-szúnyog (4. kép) által okozott 
sebzéseken keresztül hatol a hajtásba és a 
megtámadott vesszőkből a későbbiekben 
továbbfertőz.

Az elzionés betegség kialakulása első-
sorban csapadékos, párás időben várható. 
A betegség a hajtásvégek tömeges elhalá-
sát, az asszimilációs felület jelentős csök-
kenését okozza. A málnán és a szedren 
fordul elő. A tünetek a levélen, a hajtáson 
és a vesszőn figyelhetők meg. A leveleken 
kisméretű, pontszerű, lilás foltok jelennek 

Figyelem!

A málna tápanyag- és a vízigénye se-
kélyen elhelyezkedő gyökérrendszere 
miatt nagy. A hazánkra jellemző mér-
sékelt kontinentális éghajlati viszonyok 
között a málna sikeres termesztése csak 
öntözés mellett lehetséges. A jó általá-
nos egészségi állapotban lévő, erőteljes 
növényeket a kórokozók ritkábban tá-
madják meg.
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meg, amelyek később megnagyobbodnak 
és a közepük kifehéredik (főképen). A fol-
tok gyakran kitöredeznek. A beteg vessző-
kön besüppedő, 3-4 mm-es foltok jelennek 
meg, amelyek közepe szürkésfehér, szegé-
lye lilásbarna. A foltokban apró, szabad 
szemmel nehezen látható pontok (szaporí-
tóképletek) vannak. A megtámadott részek 
lesznek a fertőzések forrásai, de a kóroko-
zó elsősorban a fertőzött vesszőkön telel át. 

A málna leptoszfériás betegsége a 
málna és a szeder vesszőinek pusztulását 
okozza. A gomba a hajtásokat és a vessző-
ket elsősorban a szártövi részeknél fertőzi 
meg. A beteg részeken 20-30 mm hosszú, 
szabálytalan alakú, sötétbarna foltok kelet-
keznek, amelyekben elszórtan apró, fekete 
piknídiumok láthatók. A vesszőn a foltok ki-
szürkülnek, a kéreg berepedezik és a szár-
tövi résznél könnyen kitörik. A hajtásokat 
kettévágva a bélszövetig húzódó barnulás 
észlelhető. Az ilyen vesszők elpusztulnak. 
A fertőzés forrásai a beteg vesszők. A lep-
toszfériás betegség kórokozója gyengült-
ségi sebparazita; a sínylődő málnatöveket 
károsítja elsősorban.

A mikoszferellás levélfoltosság kóroko-
zója kizárólag a málna leveleit fertőzi. Elő-
fordulását hajtáson és vesszőn eddig nem 
figyelték meg. Gazdanövénye elsősorban 
a málna, de a szedret is megtámadhatja. A 

fertőzés nyomán a leveleken apró, szögle-
tes, barna szegélyű (szeder esetén liláspi-
ros), a közepén kivilágosodó foltok láthatók 
(5. kép). A foltokban található szaporító-
képletek (sötétbarna piknídiumok) szabad 
szemmel alig láthatók. Erős fertőzés esetén 
a foltok összeolvadnak és a levelek elszá-
radnak. A fertőzési források a talajra hullott 
levelek, amelyben a kórokozó piknídiumai 
telelnek át. A tünetek gyakran az elzionés 
megbetegedéssel együtt lépnek fel.

A botrítiszes betegség a málna gya-
kori és súlyos károkat okozó betegsége. 
Főleg termésrothadást idéz elő, de nem 
ritka a hajtások, a vesszők és a rügyek 
fertőződése sem. Az éretlen bogyók ösz-
szeaszalódnak és elbarnulnak, az érettek 
fakó színűek lesznek és megpuhulnak, fe-
lületükön dús, szürke penészgyep jelenik 
meg (6. kép). A beteg gyümölcsök elrot-
hadnak. A kórokozó a beteg vesszőkben, 
a talajra hullott levél- és bogyómaradvá-
nyokban telel át. A gomba szaporodásá-
hoz a csapadékos időjárás, a párás leve-
gő rendkívül kedvező feltételeket teremt. 
A szürkerothadás korai fertőzései ellen a 
virágzás kezdetétől célszerű permetezni.

A málna lisztharmata főleg meleg, szá-
raz nyarakon, a fejlődő hajtások végein el-
vétve jelentkezik. A leveleken szürkésfehér 
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bevonat jelenik meg. A betegség észlelése 
esetén kéntartalmú készítményekkel (pl. 
Thiovit Jet) eredményesen védekezhetünk.
A málna védelmének alapja a hatékony 
kémiai védekezés és az agrotechnikai, me-
chanikai eljárások együttes alkalmazása. 
A védekezés a fiatal málnatöveknél sem 
hanyagolható el. A vesszőbetegségek el-
len a hosszantartó fertőzési veszély miatt 
a szüretig rendszeresen védekezni kell. A 
védekezéseket a szedés után is folytatni 
kell, mert a szüret alatt – 3-4 hét – nincs 
lehetőség a védekezésre, pedig a kedvező 
feltételek miatt a károsítók folyamatosan 
fertőznek. A málna lombhullásának idősza-
kában és a nyugalmi állapotban kétszeri 
permetezés ajánlott réztartalmú szerrel a 
vesszőkön és a levelekben áttelelő sza-
porítóképletek számának csökkentésére.

A letermett, beteg vesszők eltávolításá-
val és elégetésével megakadályozhatjuk a 
kórokozók áttelelését és ezáltal csökkentjük 
a következő évi fertőzési lehetőségeket. Az 
elzionés és mikoszferellás betegségek kór-

okozói a lehullott levelekben is áttelelnek, 
ezért azokat is gyűjtsük össze és mielőbb 
semmisítsük meg.

A málna betegségei ellen engedélye-
zett készítményeket az 1. táblázatban fog-
laltuk össze.

Telepítés előtt talajfertőtlenítés

Telepítés előtt ajánlatos talajfertőtlení-
tést végezni, mivel a málnatermesztésre 
alkalmas, tápanyaggal jól ellátott és jó 
vízgazdálkodású területeken a talajlakó 
kártevők (pl. cserebogárpajor, drótfé-
reg) is gyakoriak. Nagyobb telepítéskor 
a talajfertőtlenítő szert (Force 1,5 G) a 
telepítendő növény gyökérzónájába, 
bogyós gyümölcsűek esetében 20-40 
cm mélységben kell elhelyezni. Háziker-
ti felhasználás esetén a szert az ültető-
gödörbe, szintén a növény gyökérzóná-
jába kell elhelyezni. Fontos, hogy a ke-
zelés során biztosítsuk a kiszórt granu-
látum talajjal történő teljes fedettségét!
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1. táblázat: A málna betegségei ellen engedélyezett készítmények 

Készítmény 
(hatóanyag)

Hatásmód Kultúra Károsító
Dózis

(g/10 l víz,
ml/10 l víz)

Forgalmi 
kategória

m.v.i.
(nap)

é.v.i.
(nap)

Astra 
Rézoxiklorid
(rézoxiklorid)

kontakt bogyósok
levél- és vessző-

betegségek
20-30 g III. 0 21

Champ DP
(rézhidroxid)

kontakt bogyósok

levél- és vessző-
betegségek (őszi, 
tavaszi lemosó 
permetezés)

30 g III. 0 21

Cuprofix 30 DG
(mankoceb+
bordói keverék)

kontakt málna vesszőbetegségek 30-40 g III. 0 21

Funguran-
OH 50 WP 
(rézhidroxid)

kontakt

málna
szeder, 
ribiszke, 

köszméte, 
feketebodza

levél- és vessző-
betegségek

20-30 g III. 0

4

14

Kocide 2000
(rézhidroxid)

kontakt málna vesszőbetegségek 17,5-20 g III. 0 5

Miltox Speciál 
Extra WP 
(rézoxiklorid+
mankoceb)

kontakt bogyósok
levél- és vessző-

betegségek
20-30 g II.* 0 21

Rézoxiklorid 50 
WP
(rézoxiklorid)

kontakt
bogyósok 
(lemosás)

málna

levél- és vessző-
betegségek

0,2-0,3 g III. 0
21

5

Vitra Rézhidroxid
(rézhidroxid)

kontakt
bogyósok

málna

levél- és vessző-
betegségek

20-30 g III. 0
21

5
Vegesol R
(rézhidroxid+ 
napraforgóolaj)

kontakt málna vesszőbetegségek 30 ml III. 0 5

Mythos 30 SC
(pirimetanil)

mélyhatású málna szürkepenész 20-30 g II. 0 7

Quadris
(azoxistrobin)

felszívódó
málna, 

szamóca

szürkepenész, 
levél- és vessző-

betegségek
7,5-10 ml III. 0

7

3

Teldor 500 SC
(fenhexamid)

részleges 
transz-

lamináris 
hatás

málna, 

szamóca
szürkepenész 10 ml III. 0

7

3

Switch 62,5 WG
(fludioxonil +
ciprodinil)

kontakt +
felszívódó 

málna, 
szeder

szürkepenész 10 g III. 0 10

Thiovit Jet
(kén)

kontakt málna lisztharmat 30-70 g III. 0 nk

 
                                            

*800 g-os, illetve ez alatti kiszerelésben III. forgalmi kategória
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