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Borsó gombaölő szeres védekezés döntéstámogató „algoritmus”

Kockázati faktor érték

Tőszám alacsony tőszám (kisebb, mint 50 növény/m2 0

közepes tőszám (50-80 növény/m2) 10

normál tőszám (80-100 növény/m2 15

magas tőszám (nagyobb, mint 100 növény/m2) 30

Levélnedvesség/páratartalom/harmat nincs/nagyon alacsony 0

alacsony 10

közepes 20

magas 40

5 napos időjárás előrejelzés száraz 0

csapadék mentes, de jelentősebb páratartalom vagy harmat 10

kisebb eső 15

tartós eső 20

Tünetek nincs 0

a növényállomány kevesebb, mint 20 %-án látható 10

a növényállomány 20-50 %-án látható 15

a növényállomány 50-100 %-án látható 20

Összesen Ha az érték több, mint 65, a 
védekezés javasolt



• Nagy rezisztencia kockázat

➢azoxystrobin, picoxystrobin, pyraclostrobin, trifloxystrobin
• Aszkohítás foltosság esetén a rezisztencia kialakulásának

kockázata nagy
• Erőteljes mutagén hatás

➢ thiophanate-methyl
▪ Nagymértékű rezisztencia több kórokozó esetén

➢A hatóanyagok hatékonyak a spóraszóródás kialakulása előtt, azt
követően viszont kevésbé, így a preventív alkalmazás ajánlott

➢Célszerű ezeket a hatóanyagokat egy szezonban egyszer használni
➢Kombinációban alkalmazzuk egyéb, a célkórokozó ellen hatékony,

de eltérő hatásmechanizmusú készítményekkel
➢Mindig a megengedett maximális dózisban használjuk

Gombaölő hatóanyagokkal szembeni rezisztencia 
kialakulásának kockázati értékelése



• Közepes vagy magas rezisztencia kockázat
➢Benzovindiflupyr, boscalid, fluopyram, fluxapyroxad, isofetamid,

penthiopyrad, pydiflumetofen
➢A hatóanyagok hatékonyak a spóraszóródás kialakulása előtt, azt

követően viszont kevésbé, így a preventív alkalmazás ajánlott
➢Célszerű ezeket a hatóanyagokat egy szezonban egyszer használni
➢Kombinációban alkalmazzuk egyéb, a célkórokozó ellen hatékony, de

eltérő hatásmechanizmusú készítményekkel
➢Mindig a megengedett maximális dózisban használjuk

• Közepes rezisztencia kockázat
➢ Flutriafol, metconazole, propiconazole, prothioconazole,
tebuconazole

➢ Preventív és kuratív alkalmazás
➢ Egy szezonban egy vagy két alkalmazás lehetséges, a megengedett

magasabb dózisokban

Gombaölő hatóanyagokkal szembeni rezisztencia 
kialakulásának kockázati értékelése



Gombaölő hatóanyagokkal szembeni rezisztencia 
kialakulásának kockázati értékelése

Kismértékű rezisztencia kockázat
Réz, kén, mankoceb
Mankoceb, klórtalonil
Fluazinam

Jelenleg ismeretlen rezisztencia kockázat
Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus subtilis
Coniothyrium minitans





• A hüvelyes növények gyökérrothadását okozó fő kórokozók a Fusarium fajok.

• A növény csírakorban legérzékenyebb a fertőzésre, ami a védekezés
eredményességét is meghatározza.

• A fertőzés stresszkörnyezetben nagyságrendekkel nagyobb gyakorisággal alakul
ki.

• Polifág kórokozó, fertőzött növényi maradványok segítik elsősorban terjedését.

• Stresszkörnyezet alakul ki magas vagy alacsony talajnedvesség esetén.

• A gyökérrothadás tünet legsúlyosabb a meleg, nedves talajban.

• A jó minőségű vetőmag és a megfelelően alkalmazott vetőmagkezelés a
leghatékonyabb védekezés.

• A Fusarium fajok széles gazdaköre a vetésforgót önmagában nem hatékony
védekezési stratégiává teszi.

• A megfelelő tápanyag-gazdálkodás elősegítheti az egészséges növények és
gyökérrendszerek fejlődését, ami jobban ellenáll a betegséggel szemben.

• A foszfor elősegíti az intenzív gyökérképződést és gyökérregenerációt, így a
starter foszfor hatékony korai vetés esetén a kórokozóval szembeni
védekezésben.

Fuzáriumos hervadás





• A borsó levéltetű tojás alakban telel az évelő pillangósokon
(lucerna)

• Szűznemzéssel szaporodik az első generáció, a borsón általában
a 3-4. generáció jelenik meg

• A tojások ellenállnak az alacsony hőmérsékletnek is

• A szárnyas alak akár 1 km-es távolságra is áttelepülhet

• A borsó levéltetvek évente 7-15 generációt hoznak létre

• A levéltetvek generációi jellemzően 7-12 nap alatt fejlődnek ki

• Az optimális hőmérséklet a levéltetvek fejlődése szempontjából
23-28°C

• Nyári időszakban egyetlen nőstény egy generációban képes 50-
150 utódot produkálni.

• A borsó a hüvelykötés időszakában legérzékenyebb a levéltetű
kártételre.

Borsó levéltetű



Borsó levéltetű fertőzöttség becslése

Söprésenkénti egyedszám Becsült termésveszteség

7 4

10 4,9

12 6,1

15 7,1

16 8,0

18 8,8

20 9,6

21 10,3



• Talajművelés (forgatásos vagy forgatás nélküli)

• Vetésforgó vagy vetésváltás

• Istállótrágyázás növeli a betegségek kockázatát

• Túlzott nitrogén ellátás a peronoszpóra és lisztharmat 
gyakoriságát jelentős mértékben növeli

• Magvigor

• Zöldtrágyázás alkalmazása

• A fajta állóképessége (afila típusok, szár erőssége, 
állománysűrűség)

• Kezdeti fejlődés minősége

Agrotechnikai szempontok a borsó 
kórokozói elleni védekezésben







• Gyenge gyomelnyomó képesség

• Pendimetalin hatóanyag kevésbé szelektív 
(napraforgó elővetemény)

• Bentazon + MCPB kombináció hatékony, de a 
gyomfejlettség a döntő

• Viaszréteg kialakulása

Borsó gyomirtásának gyakorlati 
kérdései



A borsó tápanyagellátása
Fajlagos tápanyagigény (kg/100 kg fő- és 

melléktermék)
N P2O5 K2O CaO MgO

Száraz borsó 3,5 - 4,5 1,0 - 1,5 1,5 - 2,0 2,0-2,4 0,6 

Zöldborsó 1,9 0,6 1,5 1,0 0,2

Nitrogén:

• Szükségletének jelentős részét a légköri nitrogénből képes fedezni

• Fiatal növény esetén a nitrogénellátásról még gondoskodni kell→ vetés előtt starter N szükséges.

Foszfor:

• Segíti a generatív szervek fejlődését

• Fokozza a fejlődés ütemét.

Kálium:

• Serkenti a gyökérképződést, a növény állóképességét, illetve javítja beltartalmi tulajdonságait

• A P-t és K-ot alaptrágyaként juttatjuk ki.

Kalcium:

• Mészigényes, a savanyú, mészben szegény termőhelyen a gyökérzet gyengén fejlődik, nem képződnek gyökérágak és így a
termése is kevés. A meszet közvetlenül a vetés előtt kell kiszórni és sekélyen a talajba dolgozni.

N P2O5 K2O

Kijuttatandó tápanyagigény (kg/ha)

(Intenzív termesztés)

40-60 

(90-100)

50-70 

(50-70) 

70-80 

(80-90) 



A borsó és kukorica tápanyagfelvételi
dinamikája közötti különbség





A borsó nitrogén felvétele különböző 
forrásokból (%)



A borsó nitrogén felvétele különböző 
forrásokból (kg/ha)



A borsó által felvett nitrogén mennyisége

N1 = 10 kg/ha N
N2 = 20 kg/ha N
N3 = 30 kg/ha N



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ 
FIGYELMET!


