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Primula és árvácska
növényvédelmi tanácsadó

Mycocentrospórás
szártô és gyökérrothadás

A primula
betegségei
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(Mycocentrospora acerina)

Botritiszes szártô, levél,
és virágrothadás
(Botrytis cinerea)

Megjelenés

Fitoftórás
gyökérnyak rothadás

A betegség gyakran támadja meg a
(Phytophthora primulae)
Primula vulgaris, a Primula elatior és a
Primula malacoides fajokat. A gomba a
Megjelenés
talajban, a vetômagon vagy a gyomokon
Leggyakrabban nedvesen tartott ál
telel át.
lományokban okoz megbetegedést.
TÜNETEK

Az idôsebb levelek sárgulni kezdenek, a
fiatalabbak kezdetben zöldek maradnak.
A földlabda belsejében a gyökerek
barnás-lilás színûek, rothadnak, a külsô
részen találhatóak eleinte egészségesek,
majd teljesen megbarnulnak. A
növények ellankadnak, kidôlnek.
VÉDEKEZÉS

Higiéniai intézkedésekkel, pl. gôzölt
közeg, fertôtlenített termesztôedények
használatával. Megelôzô védekezés az
elsô levélfoltosodás észlelésekor meg
akadályozza a további gyökérrothadást
(Amistar, Score, Tilt 250 EC).
Amistar: 0,1%-os oldat (10 ml/10 l
vagy 10 ml/100 m2), növényházban és
szabadföldön maximum 2x. Permetezésnél max. 5 bar nyomással dolgozzunk,
különben a túl apró szemcsék perzselhetik a növényeket.

TÜNETEK

Annak ellenére, hogy az alsóbb gyökér
részek egészségesek, hervad a növény.
A szártô és a gyökérnyak rothadásnak
indul.
VÉDEKEZÉS

Higiéniai intézkedések betartása, a
károsodott növények megsemmisítése.
Megelôzésként németországi javaslat
szerint használható növényházban a
cserepek gombaölô szeres beöntözésére
a Ridomil Gold, mellyel a szártô
rothadása is megakadályozható (Pythium
debaryanum).
Németországi javaslat:
Ridomil Gold MZ: 0,0125 %-os oldat,
50-100 ml folyadék/cserép,
maximum 1x

Megjelenés

A gomba a szártô puhulását, nyálká
sodását okozza, míg a gyökerek sokáig
egészségesek maradnak.
TÜNETEK

A leveleken és a virágokon gyors ütem
ben szürkésbarna penészgyep képzôdik.
VÉDEKEZÉS

Fontos az új cserepek és kártevômentes
közeg használata, kerülni kell a túl
magas páratartalmat, a sûrû térállást és
a magas nitrogén adagokat. A tiszta és
ferôtlenített felületek is csökkentik a
megbetegedés kockázatát. A kiesések
korai megakadályozására
Amistar vagy Switch kijuttatható. A szer
levélfoltosodás ellen is alkalmazható.

Németországi és csehországi javaslat:
Score: 0,02%-os oldat (2 ml/10 l), növény
házban és szabadföldön maximum 2x,
megelôzô kezelésre 7-14 naponként

Amistar: 0,1%-os oldat (10 ml/10 l vagy
10 ml/100 m2), növényházban és szabadföldön maximum 2x

Tilt 250 EC: 0,12 l/ ha; 1,2 ml/100 m2,
növényházban és szabadföldön
maximum 5x
(Magyarországon nincs forgalomban)

Németországi javaslat:
Switch: 1 kg/ha; 10 ml/100 m2, szabadföldön és növényházban maximum 2x.
(Magyarországon nincs forgalomban)
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Ápolási tanácsok
Botrytis
 Lényeges a megbetegedés korai
felismerése. A gomba mindenhol
megtalálható és kedvezô körülmények
között gyorsan terjed.
 Sokszor a botritiszt helytelenül
diagnosztizálják. A kezdeti stádiumban
a virágszirmokon keletkezô pöttyöket
vagy foltokat gyakran tripsz vagy
vízcsepp okozta kártétellel tévesztik
össze.
 A spórák csírázásához a gombának
vízre van szüksége, ezért a növényeket
hûvös és nyirkos idôszakban a lehetô
legszárazabban kell tartani.

Ramuláriás
levélfoltosság
(Ramularia primulae)
Megjelenés

Fôként a Primula praenitens, a P. sinensis,
P. vulgaris, P. veris, P. japonica és P.
elatior fajoknál okoz levélfoltosodást.
TÜNETEK

Peronoszpóra
(Peronospora oerteliana)

Az idôsebb leveleken kezdôdik,
szürkésbarna, szél felé sárguló foltokkal.
Magas páratartalom mellett a levelek
fonákán fehéres-szürke spóratartók
láthatók.
VÉDEKEZÉS

A gombaölô szeres (Amistar) kezelés
segít a primulát egészségesen tartani.
Fontos, hogy a szer a levél fonákát is
alaposan befedje.
Amistar: 0,1%-os oldat (10 ml/10 l
vagy 10 ml/100 m2), növényházban és
szabadföldön maximum 2x

Megjelenés

Németországi javaslat:
Score: 0,04%-os oldat (4 ml/10 l),
növényházban és szabadföldön
maximum 3x

TÜNETEK

Magas páratartalom következménye,
különösképpen Primula vulgaris, P.
elatior és P. veris fajoknál.

A levél színén sárgás kivilágosodás, a
fonákon fehér gombatartók láthatók.
VÉDEKEZÉS

A kártétel megakadályozására a
páratartalmat alacsonyan kell tartani.
Vegyszeres kezelésre Amistar vagy
németországi javaslat szerint Ridomil
Gold használható.
Amistar: 0,1%-os oldat (10 ml/10 l
vagy 10 ml/100 m2), növényházban és
szabadföldön maximum 2x

Peronospora
 Fejlôdésének a nyirkos klíma és a
magas, 85% fölötti páratartalom
kedvezô.
 Jellegzetessége, hogy a levelek
fonákán a spórák fehér gyepet
képeznek, míg a levél színén többnyire
gyengén elszínezôdô foltok láthatók.
 Alapos szellôztetéssel, jó
fényviszonyok biztosításával, nem túl
sûrû térállással megelôzhetô a kártétel.

Phytophthora
 Fontos a laza, vízáteresztô közeg
használata.
 A kitartóspórák évekig a talajban
maradnak, ezért a korábban fertôzött
területeket lehetôleg ne használjuk
újra.
 A termesztéshez gôzölt közeget
válasszunk.

Ramularia
 Kártétele meleg és nedves
körülmények között a legnagyobb,
ezért ügyelni kell az öntözésre és
a hôvezetésre, hogy a betegség
kockázata csökkenjen.
 A spórák a fertôzött növényi
maradványokon áttelelnek, így fontos
a szezon végi maradék növények
eltávolítása.
 A gomba fölcsapódó vízzel
továbbterjeszthetô, a növényeket ne
öntözzük felülrôl.

Az árvácska
betegségei
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Levélfoltosodás és
gyökérnyak pusztulás
(Mycocentrospora acerina)

Gyökérrothadás
(Pythium debaryanum)

Szártôrothadás
(Phytophthora cactorum)
Megjelenés

Gyors hervadást okoz anélkül, hogy a
gyökerek elszínezôdnének.
TÜNETEK

Megjelenés

A kiültetés utáni gyors hervadás gyakori
okozója.
TÜNETEK

A gyökerek és a gyökérnyak barnára
színezôdik és rothad.
VÉDEKEZÉS

Kerülni kell a túl nedves talajt és a nagy
hômérsékletingadozást. Termesztéshez
gôzölt földet használjunk. Németországi
javaslat szerint megelôzésként,
növényházban Ridomil Gold gombaölô
szeres beöntözés végezhetô. Elônye,
hogy a hatóanyagot a gyökér felszívja
a talajból, majd a nedvkeringéssel a
növény fölsô részeibe szállítja. Ezáltal
a gyökér egésze és a szár belülrôl kap
védettséget.
Németországi javaslat:
Ridomil Gold MZ: 0,0125 %-os oldat,
50-100 ml folyadék/cserép, maximum 1x

A levelek eleinte kékes színûek, majd
elsárgulnak. A betegség további
elôrehaladtával megkezdôdik a
gyökerek rothadása, késôbb a fölsô
gyökérrészek barnára színezôdnek.
Növényházban megelôzô kezelésként
németországi javaslat szerint Ridomil
Gold beöntözés lehetséges.

Megjelenés

A betegség elsô jele a levél színén
mutatkozó kékesfekete elszínezôdés és a
fonák vizenyôsödése.
TÜNETEK

A következô stádiumban az erôsen
fertôzött levelek elpusztulnak.
A továbbiakban a szárak csíkos
foltozottsága érdemel figyelmet. A
gyökérnyak megbetegedése a talajból
indul, melynek következményeként a
növények hirtelen elpusztulnak.
VÉDEKEZÉS

Amistar: 0,1%-os oldat (10 ml/10 l
vagy 10 ml/100 m2), növényházban és
szabadföldön maximum 2x

Megelôzô higiéniai intézkedés a gôzölt,
kártevômentes közeg használata, a felüle
tek alapos tisztítása és a területváltás. A
levélfoltosodás elkerülésével megakadá
lyozható a további gyökérnyak pusztulás.

Németországi javaslat:
Ridomil Gold MZ: 0,0125 %-os oldat,
50-100 ml folyadék/cserép, maximum 1x

Amistar: 0,1%-os oldat (10 ml/10 l vagy
10 ml/100 m2), növényházban és szabad
földön maximum 2x.
Németországi és csehországi javaslat:
Score: 0,02%-os oldat (2 ml/10 l), növény
házban és szabadföldön maximum 2x,
megelôzô kezelésre 7-14 naponként.
Németországban 0,04%-os töménységet
és maximum 3 kezelést javasolnak.
Tilt 250 EC: 0,12 l/ ha; 1,2 ml/100 m2,
növényházban és szabadföldön
maximum 5x
(Magyarországon nincs forgalomban)
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Ápolási tanácsok
Mycocentrospora
 Megelôzésként a kultúra egész ideje
alatt kerülni kell a túlöntözést és a
magas páratartalmat.
 A fertôzés fellépésére az ôszi és a téli
hónapokban számíthatunk. A gomba
alacsony, 5-15 °C-os hômérsékleten
fertôz.
 Gombaölô szeres kezeléskor ügyelni
kell arra, hogy a szer a gyökérnyaki
részhez eljusson.

Peronoszpóra
(Peronospora violae)

Szürkepenész
(Botrytis cinerea)
Megjelenés

Elsôsorban legyengült növényeken,
magas páratartalom esetén lép föl.
TÜNETEK

Egérszüke színû gombatelepek a
leveleken.
Megjelenés

VÉDEKEZÉS

A növényházban a levegô páratartalmára
Fellépésére mindenekelôtt magas pára
tartalom esetén, sûrû térállású, nedvesen kell ügyelni, és a nedves leveleket éjsza
ka elôtt leszárítani. A Switch idôbeni
tartott állományban számíthatunk.
kijuttatása segít a növényeket az érté
kesítésig egészségesen tartani. Kiegészí
TÜNETEK
tésként a levélfoltosodás és lisztharmat
Növekedési zavart mutató levelek
ellen védô Amistar is használható.
szétszórt elszínezôdésekkel. A fonákon
lilás-fehér spóratartók láthatók.
VÉDEKEZÉS

A betegség elkerülhetô a magas pára
tartalom csökkentésével. A károsodott
növényeket az állományból el kell
távolítani. A kontakt szerek közül a
dithiocarbamát hatóanyagúak használ
hatók, valamint a levélfoltosodás ellen
javasolt az Amistar, vagy kiegészítésként
a Phytophthora és/vagy Pythium ellen
németországi javaslat szerint a Ridomil
Gold.
Amistar: 0,1%-os oldat (10 ml/10 l
vagy 10 ml/100 m2), növényházban és
szabadföldön maximum 2x
Németországi javaslat:
Ridomil Gold MZ: 0,0125 %-os oldat, 50100 ml folyadék/cserép, maximum 1x

Amistar: 0,1%-os oldat (10 ml/10 l
vagy 10 ml/100 m2), növényházban és
szabadföldön maximum 2x
Németországi javaslat:
Switch: 1 kg/ha; 10 ml/100 m2,
szabadföldön és növényházban
maximum 2x.
(Magyarországon nincs forgalomban)

Pythium
 A termesztésben a Pythium és a
Thielaviopsis gyakran együtt lép
föl. A különbség a kettô között,
hogy a Pythium a gyökér külsô
rétegét támadja meg, míg a belsô
részeit érintetlenül hagyja. A
Thielaviopsis a kéregsejtek között él
és okoz elhalásokat, ami után gyakran
parásodás marad hátra.
 A kórokozó leginkább a nedves
talajban terjed, kerülni kell a
túlöntözést.
 Ne legyen túl magas a közeg
sótartalma sem, ezért rendszeresen
ellenôrizni kell a talaj
vezetôképességét (EC).

Rhizoctonia
 Abban különbözik a botritisztôl, hogy
barnás, vattaszerû micéliumai vannak.
A talaj felületén növekszik és halad
fölfelé a szárakon a levelekig.
 A károsodott növényeket a lehetô
legkevesebb stressz érje, kerülni
kell a magas sótartalmat és gyakran
váltogatni a száraz és nedves
periódusokat.

Thielaviopsis
 Mint minden gyökérkárosító ellen,
fontos a fertôzésmentes gôzölt föld, a
tiszta cserép.
 Kerülni kell a kedvezôtlen pH értéket,
hômérsékletet, túlöntözést és a talaj
magas sókoncentrációját.
 A fertôzött növények eltávolítása
az állományból megakadályozza a
betegség további terjedését.

A primula és az árvácska
kártevôi
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Aknázólégy
(Agromyzidae)

Levéltetvek
(Aphidiae)
Chess 50 WG: 0,03%-os oldat (3g/10 l
vagy 3 g/100 m2), növényházban
maximum 3x
Németországi javaslat:
Pirimor granulátum: 0,35-0,5%-os
oldat (0,25 kg/ha), növényházban és
szabadföldön maximum 3x

Megjelenés

Nagy gazdanövény körrel rendelkezik,
majdnem mindenhol felléphet.
TÜNETEK

Jellegzetes járatok a leveleken.
VÉDEKEZÉS

Megjelenés

A leggyakrabban elôforduló kártevô, de
szaporodásának a magas hômérséklet
kedvez.
TÜNETEK

Szívogatása nyomán a levelek defor
málódnak és elszínezôdnek, késôbb
mézharmattól szennyezôdnek.
VÉDEKEZÉS

Váltott, és a hasznos rovarokat kímélô
szerekkel. Alkalmas szer a Chess 50 WG
(hômérsékleti optimum 21-30 °C) és
a Pirimor granulátum (hômérsékleti
optimum 15-25 °C).

Vertimec: 0,05%-os oldat. Aknázólégy
ellen a kifejlett egyedek sárga fogólapos
rajzásmegfigyelése alapján, a lárvák
tömeges megjelenését követôen kell
permetezni, és a kezelést 7 napos
intervallumokban, 2-3 alkalommal
ajánlott megismételni. A kezelés elôtt
fitotoxicitási próba végzése szükséges.
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Atkák

Tripsz

(Tetranychidae)

Üvegházi molytetû

(Thrips)

(Aleurodidae)

Megjelenés

Növényházban meglehetôsen gyakori,
fôként nagy melegben lép föl.
TÜNETEK

Mézharmattal és korompenésszel
szennyez.
Megjelenés

VÉDEKEZÉS

A rovarölô szerek mellett növényházban
biológiai védekezés is lehetséges hasznos
rovarokkal, pl. Encarsia formosa.
Már a fiatalkori lárvák elsô
TÜNETEK
megjelenésekor védekezni kell, mert a
Kezdetben apró, világos foltok a
fölszaporodott állományt nehéz kiirtani.
levélen, melyek késôbb kisárgulnak, és
A Chess a lárvák és a kifejlett egyedek
beszáradnak. A levél fonákán sárgászöld, ellen egyaránt hatékony védelmet nyújt.
narancs vagy piros színû atkák láthatók.
Chess 50 WG: 0,05%-os oldat,
VÉDEKEZÉS
növényházban maximum 3x
A növényházat tisztán kell tartani.
Az asztalok alatt lévô gyomnövények
az atkák legjobb búvóhelyei, így a
gyomlálás feltétlenül szükséges.
Gyakran vízhiányos vagy száraz
környezetben, szabadföldön forró,
száraz nyarakon.

Vertimec: 0,025%-os oldat. Közönséges
takácsatka ellen a védekezést a tömeges
lárvakeléskor kell elkezdeni, és a
kezelést 7 napos intervallumokban,
2-3 alkalommal ajánlott megismételni.
A Vertimec nemcsak a lárvák, de a
kifejlett rovarok ellen is hatásos.

Megjelenés

Száraz, meleg idôjárásban, forró nyári
hónapokban.
TÜNETEK

Ezüstös csíkozottság és fénylô foltok
a levelek színén, melyek késôbb az
egész levelet károsítják. A virágok a
fejlôdésben megállnak, elszáradnak és
elrothadnak.
VÉDEKEZÉS

Növényházban rovarölô szerek mellett
biológiai védekezés is lehetséges hasznos
rovarokkal.
Vertimec: 0,05%-os oldat, növényházban
maximum 2x
Actara: 0,2%-os oldat (200 g/100 l).
Dísznövényeken nyugati virágtripsz
ellen kék fogólapos rajzásmegfigyelés
és virágvizsgálat alapján, az imágók
betelepülésétôl (észlelésétôl) kezdôdôen
kell védekezni. A kezeléseket a
betelepedés ütemének megfelelôen
5-7 naponta célszerû megismételni. A
permetléhez nedvesítô szer hozzáadása
ajánlott. A kezelés elôtt fitotoxicitási
próba végzése szükséges.

