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BURGONYAFÉLÉK 
 

 

Paradicsom (Lycopersicon lycopersicum) 

Paprika (Capsicum annuum) 

Tojásgyümölcs (padlizsán) (Solanum melongena) 

 

 

 

1, Nem fertőző betegségek: 

 tápanyag-ellátási zavarok 

 talaj és időjárási tényezők okozta károk 

 

 

2, Fertőző betegségek: 

 vírusos betegségek 

 baktériumos betegségek 

 gombás betegségek 

 

 

3, Kártevő állatok 

 

 

 

1, NEN FERTŐZŐ BETEGSÉGEK 
 

 

Tápanyag-ellátási zavarok 

❖ nitrogén hiány 

❖ foszfor hiány 

❖ kalcium hiány, terméscsúcs-rothadás 

❖ kálium hiány 

❖ magnézium hiány 

❖ mangán hiány, mangán túladagolás 

❖ vas hiány 

❖ cink károk 

❖ molibdén hiány 
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Talaj és időjárási tényezők okozta károk 

 virágtorzulások, virághullás 

 terméstorzulások, terméselszíneződések 

 alakváltozások és elszíneződések a leveleken és a száron 

 taplófoltosság (paprika) 

 hajtáscsúcsok elhalása (paprika) 

 virágbimbók elrúgása (paprika) 

 napégés (paprika) 

 repedezettség (paprika) 

 száraz csészelevelek (padlizsán) 

 hideghatások (padlizsán) 

 

 

2, FERTŐZŐ BETEGSÉGEK 
 

 

Vírusos betegségek 

❖ paradicsom mozaik vírus (tomato mosaic virus, ToMV) 

❖ uborka mozaik vírus (cucumber mosaic virus, CMV) 

❖ burgonya X-vírus (potato virus x, PVX) 

❖ burgonya Y-vírus (potato virus y, PVY) 

❖ bronzfoltosság (tomato spotted wilt virus, TSWV) 

❖ pepino mozaik vírus (pepino mosaic virus, PepMV) 

❖ egyéb vírusos betegségek  

 

 

Baktériumos betegségek 

 klavibakteres hervadás (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) 

 xantomonászos gyümölcsfoltosság (Xanthomonas vesicatoria) 

 erviniás lágyrothadás (Erwinia carotovora subsp. carotovora) 

 pszeudomonászos levélfoltosság (Pseudomonas syringae pv. tomato) 

 pszeudomonászos bélszövet-barnulás (Pseudomonas corrugata) 
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Gombás betegségek 

❖ csíranövény betegségek 

❖ rizoktóniás szártőrothadás (Rhizoctonia solani) 

❖ fitoftórás szártőrothadás (Phytophthora nicotianae) 

❖ didimellás szártőrothadás (Didimella lycopersici) 

❖ fuzáriumos szártőpusztulás (Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici) 

❖ fuzáriumos hervadás (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) 

❖ verticilliumos hervadás (Verticillium albo-atrum) 

❖ szklerotíniás hervadás (Sclerotinia sclerotiorum) 

❖ pirenohétás gyökérparásodás (Pyrenochaeta lycopersici) 

❖ parás gyökés (Humicola fuscoatra, Colletotrichum coccodes) 

❖ fitoftórás betegség (Phytophthora infestans) 

❖ kladospóriumos betegség (Cladosporium fulvum) 

❖ lisztharmat (Oidium lycopersicum) 

❖ botrítiszes betegség (Botrytis cinerea) 

❖ alternáriás betegség (Alternaria solani) 

❖ sztemfíliumos betegség (Stemphylium botryosum) 

❖ szeptóriás levélfoltosság (Septoria lycopersici) 

❖ levél- és gyümölcsfoltosság (Colletotrichum gloeosporioides) (padlizsán) 
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1. ábra: Alternáriás betegség (Alternaria solani) 

(Forrás: Wikipédia) 

 

 

3, KÁRTEVŐ ÁLLATOK 
 

 

Kártevő állatok 

 gyökér-gubacsfonálférgek (Meloidogyne fajok) 

 burgonya-fonálféreg (Globodera rostochiensis) 

 takácsatka (Tetranychus urticae) 

 szélesatka (Polyphagotarsonemus latus) 

 gubacsatka (Aculops lycopersici) 

 üvegházi molytetű (Trialeurodes vaporariorum)  

 dohányliszteske (Bemesia tabaci) 

 nyugati virágtripsz (Frankliniella occidentalis) 

 saláta bagolylepke (Mamestra oleracea) 

 aknázólegyek (Liriomyza bryoniae) 

 levéltetű (Myzus persicae) (paprika) 

 egyéb kártevők 
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Ellenőrző kérdések  

 
1, Sorolja fel a tápanyag-ellátási zavarokat? 

2, Sorolja fel a talaj és időjárási tényezők által okozott betegségeket?  

3, Sorolja fel a fertőző betegségeket?  

4, Sorolja fel a vírusos betegségeket?  

5, Sorolja fel a baktériumos betegségeket?  

6, Sorolja fel a gombás betegségeket?  

7, Sorolja fel a kártevő állatokat?  
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