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A csonthéjas gyümölcsfáinkat már kora tavasszal számos gombabetegség veszélyezteti. 

A legsúlyosabb károkat a monília okozza, ami akár az egész termést elpusztíthatja már 

a virágzás idején. 

 

Korábban elsősorban a meggyfákat fertőzte a monilia nevű gomba, ami a sebzéseken és a 

virágon keresztül fertőz, behatolva a fák fiatal hajtásaiba, hajtás és ágpusztulásokat okoz. Ma 

már az őszi- és kajszibarack, a cseresznye, a szilva és a mandulafákon is súlyos elhalásokat 

okoz. A virágfertőző kórokozó Monilia laxa, a másik kórokozó a Monilia fructigena, ami a 

gyümölcsöt fertőzve károsít. Néhány évvel ezelőtt sajnos egy újabb fajjal is 

megismerkedtünk: ez a Monilinia fruticola kórokozóval, amely Európában karantén 

minősítésű, import gyümölcs szállítmányokkal került az országba. 

A betegség fertőző forrásai a fertőzött fa kérgén, és annak repedéseiben apró, 1mm-es szürke 

színű gombatelepek, valamint a fán maradt, összeszáradt gyümölcsmúmiák. A gomba spórái 

az áttelelt telepeken fejlődnek, a szél segítségével terjedve a virágok nedves bibéjére jutnak, 

ott kicsíráznak, és behatolnak a virágba. A virágokból a gombafonál tovább nő, behatol az 

éppen kifejlődő hajtásba, majd onnan a vesszőbe, a vastagabb ágakba, végül a fatörzsbe. A 

betegség arról ismerhető fel, hogy a virágok lankadnak, hervadnak, megbarnulnak. Az elhalt 

virágok fürtökben a fán maradnak. Gyakran sárgás mézgacseppek is jelentkeznek a 

hajtásokon. A kórokozó fertőző spóráinak nedves, ködös körülményekre van szükségük a 

csírázásukhoz. 

 

 

A másik veszélyt jelentő gombabetegség a tafrinás levélfodrosodás. Kórokozójának 

hőmérsékleti igénye igen alacsony, a 4–14°C-ig terjedő átlaghőmérsékletű napok a kedvezőek 

a fertőzéshez. A gomba hőoptimuma azonban 5–8°C, ilyenkor szaporodik a leggyorsabban, 

sõt járványos méreteket is ölthet. A tafrina áttelelő képletei az enyhe, 4°C feletti téli napokban 

is folyamatosan képzõdnek. A kórokozó terjedését, illetve fertőzését döntően befolyásolja a 

növényfelület nedvessége és annak időtartama. A csapadékos időjárás, a harmat és a köd a 

kórokozó számára létszükséglet.  

 

 



 

 

Ahol előző években gondot okozott a monília, tafrina, levélbetegségek és varasodásra 

hajlamos alma és körtefák is vannak fontos a rezes permetezés. 

Sokan még a klasszikusnak számító rézgálicra esküsznek, pedig néhány éve már megjelentek 

új molekulákat tartalmazó, finom őrlésű rezek, amelyek lassabban bomlanak és így tovább 

biztosítanak védelmet a növényeknek, nagyobb felületet fednek le. Ezek réz-hidroxid 

hatóanyagúak. Nem perzselnek úgy, mint a rézoxiklorid, és kiválóan esőállóak. A fakadás 

után is sokan végeznek rezes permetezést. Ebben az időszakban azonban fennáll a perzselés 

veszélye például az őszibaracknál.. Ezért a fajta rézérzékenységét figyelembe véve feltétlenül 

tiszta alapanyagból készült, jól közömbösített rézkészítményt ajánlott alkalmazni, esetleg 

kisebb koncentrációban. 

Díszfáinkon és díszcserjéinken károsító pajzstetvek, levéltetvek, takácsatkák egyedszámát 

ilyenkor a tavasz beköszöntével tudjuk gyéríteni. 

 

A soktápnövényű pajzstetű fajok (kaliforniai pajzstetű, közönséges teknőspajzstetű, eperfa-

pajzstetű) a japánakác, eperfa-fajok, orgona, berkenye, galagonya és kecskerágó növényeinket 

károsítják előszeretettel. Metszéskor a fertőzött ágak, vesszők szakszerű eltávolításával, 

kéregtisztogatással az egyedszámukat csökkenthetjük. Tavasszal fejlődésnek indulnak az 

áttelelő lárvák a pajzs alatt. A hímek május folyamán repülnek ki, a nőstények júniustól 

lárvákat raknak. A kémiai védekezésre tehát a nyugalmi időszakban végzett olajos lemosó 

permetezés ajánlott, a vegetációs időben pedig a repülő hímek és a mozgó lárvák elleni 

védekezés eredményes.  
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