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A növények potenciális termő-
képessége adott termőhelyen
csak akkor realizálódhat, ha a tel-
jes tenyészidőszakban zavartalan
a tápelem-ellátás, és a tápele-
mek kiegyensúlyozottan, megfe-
lelő arányban állnak rendelke-
zésre a növény számára. Ennek
biztosítása állandó jelenlétet és
szakértelmet kíván a gazdálko-
dótól. A makroelemek (N, P, K)
kijuttatása mellett figyelemmel
kell lenni egyéb, a növény szá-
mára esszenciális elemekre is.

Mikroelemeknek azokat a táp-
elemeket tekintjük, amelyek kis
koncentrációban is nagyon erős
fiziológiai hatást fejtenek ki, a
szükségesnél nagyobb mennyi-
ségben viszont már toxikusan
hatnak. Egy adott elem hatása az
élettani folyamatokban kimutat-
ható: hiányuk esetén a növény
fejlődésében zavar áll be, amely
jellegzetes hiánytünetekben és
terméscsökkenésben nyilvánul
meg. Az elem pótlásával a hiány-
tünetek megszüntethetők, vagy
megelőzhetők. A mikroelemek a
felvétel formájában a követke-

zők: Ca2+ (kalcium), Mg2+ (mag-
nézium), SO4

2- (kén), Fe2+ (vas),

Mn2+ (mangán), Cu2+ (réz), Zn2+

(cink), BO3
3- (bór), MoO4

2- (mo-
libdén).

A kalcium nagy szerepet ját-
szik a sejtmembránok működé-
sében, a sejtfal stabilizálásában,
a hosszirányú növekedésben és a
szénhidrát-anyagcsere szabályo-
zásában. Javítja a növény ellenál-
lóképességét és a gyökerek mű-

ködését. A hiánytünetek gyöké-
ren előbb alakulnak ki, mint a

föld feletti részeken, ahol is fő-
ként a fiatal növényi részeken je-
lentkeznek. A mészhiány tüne-
tei igen jellemzőek egy-egy nö-
vénycsaládra vagy egy-egy fajra.
A paprika és a paradicsom termé-
sein például a „csúcsrothadás”
betegséget mutatja. A burgonya-
féléknél és a kabakosoknál a kal-
ciumhiány első tünete a fiatal le-
velek fonáki irányba történő
pödrődése, súlyosabb esetben
felléphet a hajtásvég pusztulás
is. A napraforgó korai fejlődési
stádiumában fellépő kalciumhi-
ány következtében a hajtás a tá-
nyér kifejlődése előtt lehajlik,
majd elhal, későbbi stádiumban
a felső levelek levélnyéltől elszá-
radnak. A kalcium felvétele
nagyban függ a talaj kálium és
magnézium kínálatától (antago-
nista hatás) és a pH-tól. Savanyú
és mésztelen talajokon gondos-
kodni kell a mésztrágyázásról
(akár 1-2 t/ha/év), ha ez elma-
radt, akkor a vegetációs időszak-
ban kalciumhiány esetén egye-
düli megoldás a kalciumtartalmú
levéltrágyák kijuttatása.

A magnézium a klorofill alko-
tóeleme, de részt vesz a fehérjék
szintézisében, a növény energia-
háztartásának szabályozásában,
valamint fontos enzimalkotó és -
aktivátor. Hiányának jellegzetes
tünete a világoszöld színű levél-
szövetek és köztük sötétzöld le-
vélerezet, kalászosoknál pettye-
sedés, amely elsőként az idősebb
leveleken jelenik meg. A magné-
ziumhiány kilúgzott lazább tala-
jokon és savanyú homoktalajo-
kon gyakori, a túl nagy kálium-,
nátrium- és mésztartalom pedig

gátolja a magnézium felvételét.
A jelentős magnéziumhiány ta-
lajtrágyázással szüntethető meg,
csupán levéltrágyázással nem pó-
tolható. A lombtrágyázásnak
aszályos évjáratban van kiemelt
jelentősége, mert szárazságban
akadályozott a magnézium tala-
jon keresztüli felvétele.

A kén a növényi fehérjék
nélkülözhetetlen alkotóeleme.
Olajnövények esetében növeli a
termés olajtartalmát. Hiánytüne-
te először a fiatal leveleken je-
lentkezik sárgulás formájában. A
virágzáskori kénhiány súlyos kö-
vetkezménye, hogy a virágok
nem termékenyülnek meg (pl. a
repce „virágfehéredése”). Hiá-
nya gyakran előfordul homokta-
lajon, alacsony szervesanyag-tar-
talom mellett, ill. nagy mennyi-
ségű téli csapadék esetén. A nö-
vény teljes kénigényének bizto-
sítása vízoldható kén műtrágyák-
kal és/vagy szerves trágyával le-
hetséges. A kénigénynek csak
töredékét tudjuk levéltrágya for-
májában biztosítani a növény
számára (hazai kénhiányos tala-
jainkon akár 60-90 kg/ha ható-
anyag kijuttatására is szükség le-
het), de ez a kevés mennyiség is
nagyon hatásos, mert serkenti a
gyökerek jobb tápanyagfelvéte-
lét.

A vashiány jelentős károkat és
termésveszteséget okoz, tünetei
nagyon tipikus formában nyilvá-
nulnak meg. A növény legfiata-
labb levelei kezdetben sárgászöl-
dek, majd a hiány fokozódásával
a zöld erezet közei citrom- vagy
narancssárgák lesznek. Súlyo-
sabb esetben a klorózis az erekre
is átterjed. Enyhe vashiány ese-
tén a növény teljesen visszazöl-
dülhet, ha a kedvezőtlen hatások
megszűnnek, hosszabb ideig tar-
tó, súlyos vashiány esetén pedig
a növénynek valamennyi levele
klorotikus lehet. Általános jelen-
ség a növekedéscsökkenés, a
gyenge virágkötés, szőlőnél bo-
gyóelrúgás, csökkent vesszőnö-
vekedés is előfordulhat. A vashi-
ány a talaj kémhatásától függet-
lenül előfordulhat, elsősorban a
meszes talajokban, ha azok leve-
gőtlenné válnak („mészkloró-
zis”). Az éretlen istállótrágya
használata szintén vashiányt
okozhat, főleg magas pH-érték
és nagy foszfortartalom mellett.
Savanyú talajokon a nehézfémio-
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nok (Cu, Ni, Co, Zn, Mn) anta-
gonizmusa akadályozza a vasfel-
vételt. Hűvös, nedves, borús idő-
ben léphet fel az ún. „rosszidő-
klorózis”. A vashiány ellen a leg-
eredményesebb védekezés a ki-
váltó okok megszüntetése, ki-
egészítve vaskelát kijuttatásával
talaj- illetve lombtrágya formájá-
ban.

A mangán a növényben számos
enzimet katalizál. Hiányának ti-
pikus tünete a levelek pettyese-
dése, márványosodása, később a
levelek elhalása. Az elváltozások
a közepes korú és a fejlettebb le-
veleken mutatkoznak először,
míg a legfiatalabb levelek normá-
lisan fejlődnek. Mangánhiányos
növény a nitrátot nem tudja
hasznosítani. A mangán meszes,
lúgos talajokon nem hozzáférhe-
tő formában van jelen, savanyú
talajokon viszont olyan mérték-
ben oldódik, hogy toxicitást
okoz. A hiánytünetek kialakulá-
sáért gyakran felelős a talaj leve-
gőtlensége, nagy szervesanyag-
tartalma, túlnedvesedése és
rossz szerkezete. A meszes, ma-
gas pH-jú, láposodó, humuszban
gazdag talajokon gyakori a man-
gánhiány. A mangán pótolható
mangánszulfátos talajtrágyázás-
sal (25-50 kg/ha) vagy a fiatal nö-
vények 1-2%-os mangán-szulfá-
tos permetezésével. Meszes ta-
lajokon a savanyító hatású mű-
trágyák enyhíthetik, akár meg is
szüntethetik a mangánhiányt. A
nitrát- és klorid-tartalom is segíti
a mangánfelvételt.

A réz enzimek alkotórésze-
ként részt vesz az elektron-
transzportban és a légzési anyag-
cserében, a fehérjeszintézis és
szénhidrát-anyagcsere folyama-
tokban. A rézhiány következté-
ben a növények növekedése le-
lassul, a levelek szürkés zöldek-
ké válnak. Gabonaféléknél a réz-
hiány a levelek kifehéredésével
kezdődik, a kalászok csúcsának
kifehéredésében („fehérkalászú-
ság”), és hiányos megterméke-
nyülésében, valamint a zászlós
levél csúcsának száradásában
nyilvánul meg. A búza esetében
a réznek nagyon fontos szerepe
van a malmi termékminőség el-
érésében is. Hazánk talajai vi-
szont gyakran nem tudnak kellő
mennyiségű rezet szolgáltatni. A
réz túlnyomó részt kémiailag
erősen kötötten található a talaj-
ban, mozgékonysága a talajban
nagyon kicsi, amely azonban a
kémhatás csökkenésével nő.

Nagy szervesanyag-tartalmú és
meszes, lúgos talajokon gyakori a
rézhiány. A réz pótlása történhet
talajon keresztül és levéltrágya
formájában, ill. réztartalmú nö-
vényvédő szerekkel a rézhiány
megelőzhető.

A cink a magképződésben, a
gyökérnövekedésben és a beteg-
ségekkel szembeni ellenállóság-
ban játszik fontos szerepet. Hiá-
nya először az idősebb leveleken
jelentkezik, különösen a növé-
nyek intenzív fejlődési szakaszá-
ban. A kukorica esetében példá-
ul a cinkhiány jellegzetes tünete
a felső levelek érközi klorózisa,
majd a levéllemez teljes kifehé-
redése. A növény fejlődése visz-
szafogottá válik, az ízközök lerö-
vidülnek, és az állomány lemarad
az adott fenológiai fázisra jellem-
ző magasságtól. Amennyiben
nem sikerült a hiányt pótolni,
krónikus cinkhiány esetén a vi-
rágképződés késik, sőt sok eset-
ben el is marad. Hiánya gyakran
előfordul magas pH értékű, ho-
mokos és agyagos talajokon, vagy
azokon a termőhelyeken, ahol
nagy mennyiségű magnézium,
kálium vagy kalcium van a talaj-
ban. Nagyadagú foszfor-trágyá-
zás is kiválthat cinkhiányt. Az
erős lekötődés miatt a talaj cink-
trágyázását általában nagy ada-
gokkal kell végezni. Ilyen eset-
ben viszont a kisebb cinkhiány
levéltrágyázással jóval hatéko-
nyabban kezelhető.

A bórnak alapvető szerepe van
a virágzás, terméskötődés és a
sejtosztódás folyamatában. Hiá-
nyában a hajtások növekedése le-
áll, a tenyészőcsúcsok elhalnak,
ill. rossz kötődés, deformált leve-
lek, a virágok elszáradása, a gyö-
kerek rothadása és üregesedése
jelentkezik. Az olajos magvakba
és a gyökerekbe nagy mennyiség
szállítódik a bórból. Különösen
bórigényes növények a repce,
napraforgó, cukorrépa, szőlő,
burgonya. Hiánya gyakran előfor-
dul homoktalajokon, magas pH
értékek esetén és száraz körül-
mények között. Pótlása bórtar-
talmú műtrágyák használatával,
levéltrágyázással kiegészítve le-
hetséges.

A molibdénhiány jellemző tü-
netegyüttese a szürkészöld le-
vélszín, a levélerek közötti kloró-
zis, a középső és az idősebb leve-
leken fellépő nekrózisok, vala-
mint a generatív szakasz zavarai.
Hiánya pillangósok esetében a
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Az őszi káposztarepce az olajos
növények közül a napraforgó
után, fontos és értékes gazdasági
növényünk. Kedvező viszonyok
között gazdaságosan termeszthe-
tő, szakszerű növényvédelem
esetén rekord termésátlagokat
(3-4 t/ha) is produkál. Jelentősé-
gét a gazdaságosságon kívül an-
nak is köszönheti, hogy a repce-
olaj felhasználása sokoldalú. Ter-
mesztésének legfontosabb ele-
me a megfelelő tápanyag ellá-
tottság és a szakszerű növényvé-
delem, ezen belül is a kártevők
elleni védekezés a legfontosabb
tényező.

A repce főbb kártevői a követ-
kezők: talajlakó kártevők (drót-
férgek, cserebogárpajorok), rep-
cedarázs, nagy repcebolha és
egyéb földibolhafajok, kis ká-
posztalégy, repcegyökér-ormá-
nyos, repceszárormányos, nagy
repceormányos, repcefénybogár,
repcebecő-ormányos és a repce-
becő-gubacsszúnyog.

Az ősszel jelentkező kártevők
ellen alapvető követelmény az
elvetett vetőmag rovarölő hatású
csávázószerrel történő kezelése,
amelyet a repce kórokozói ellen
gombaölőszerekkel is kombinál-

nak. A csávázott vetőmag hasz-
nálata esetén a kikelő repcenö-

vénykék védve vannak a talajlakó
kártevők, valamint a repceda-
rázs, nagy repcebolha és a kis ká-
posztalégy kártétele ellen. Ősz-
szel kémiai védekezés általában
csak csávázatlan vetőmag hasz-
nálata esetén szükséges. Jól elő-
készített talajba vetett, csává-
zott és megfelelő tápanyagokkal
ellátott repce ellenállóbbá válik a
zord téli időjárás ellen és tavasz-
szal könnyebben veszi fel a ver-
senyt a károsítókkal szemben.

Tavasszal nagyon fontos, hogy
figyelemmel kísérjük az időjárás

alakulását, mert a repceszáror-
mányos áttelelő imágói 7-8 °C-

on már előjönnek, 15 °C felett
pedig már tömegesen repülnek.

Az egy nemzedékes kártevők a
tojásaikat csomókban helyezik el
a felső levelek nyelébe és a főér-
be. A kikelő lárvák a repce szárá-
ban járatokat rágnak, ettől a nö-
vények erős szélben megdőlnek,
a legyengült növények pedig ke-
vesebb magot érlelnek. 25-54
nap elteltével a lárvák a talajban
bábozódnak, majd az imágók jú-
nius közepétől jelennek meg és
érési táplálkozásuk során a repce
zöld részeit és becőit károsítják.
Tavaszi rajzásuk sárgatálakkal
vagy hálózással könnyen megfi-
gyelhető. Sárgatálak használata
esetén nagyon fontos, hogy a tá-
lakat rögzítsük a szél ellen a ta-
lajhoz, vagy a talajfelszín felett
és folyamatosan ellenőrizzük,
hogy a víz ne száradjon ki belőle,
illetve ne fagyjon meg. Párolgás
és fagyás ellen tehetünk bele pár
csepp mosogatószert. A kémiai
védekezés csökkenthető megfe-
lelő tápanyagellátottságú talajba
történő vetéssel. Zártbimbós
vagy zöldbimbós állapot környé-
kén jelennek meg a repcefény-

bogarak és a becőormányosok,
amelyek ellen ismételten rovar-
ölőszeres védekezésre van szük-
ség. Az egynemzedékes repce-
fénybogarak imágói és lárvái
hosszú ideig tartó hűvös időjárás
esetén okoznak jelentős kárté-
telt, mivel ilyenkor a bimbós ál-
lapot hosszabb ideig tart. Az
imágók és lárvák bimbó-, porzó
és biberágással okoznak kárt, így
torz és korcs becők fejlődnek.
Telelőhelyüket 7-8 °C feletti hő-
mérséklet esetén hagyják el, to-
jásaikat április elején rakják, az
imágók május közepétől rajza-
nak. Fontos a rajzásuk megfigye-
lése sárga tálakkal és a kártételü-
ket megelőző kémiai védekezés.

A legnagyobb kárt a repcén ká-
rosító ormányosbogarak közül a
repcebecőormányos okozza a
lárvák által történő magkezde-
mények és magvak közvetlen rá-
gásával, valamint közvetetten az-
zal, hogy elősegíti a repcebecő-
gubacsszúnyog számára a tojásra-
kást. A lárvák a becőkben élnek,
ahol 40-80%-os termésvesztesé-
get is okozhatnak. Egynemzedé-
kes kártevő. Április elején kezde-
nek repülni, majd május elején
kezdik a tojásrakást. Elszaporo-
dásuknak kedvez a csapadékos
időjárás. Sárgatálas előrejelzésre
alapozva a kémiai védekezést a
fénybogarak és repcebecő-gu-
bacsszúnyog elleni védekezéssel
egy időben végezhetjük a virág-
zás megindulása előtt, majd a vi-
rágzás befejeződése után. Száraz,
meleg időjárás esetén, virágzás
után szükségessé válhat egy, a le-
véltetűk elleni kémia védekezés
beiktatása is.

Zsolnai Balázs

Növényvédelmi zoológus

Fejér Megyei Kormányhivatal

Növény- és Talajvédelmi

Igazgatósága

nitrogénhiányra jellemző tüne-
tekkel társul. A kétszikűek mo-
libdénigénye az egyszikűeknél
nagyobb. A gabonafélék molib-
dénszükséglete csekély, felvevő-
képességük viszont jó, ezért csak
szélsőséges talajviszonyok között
alakulhat ki hiánytünet. A talajok
összes molibdéntartalma általá-
ban rendkívül kicsi (1-10 mg/

kg). A molibdén adszorpciós kö-
tődése a talaj pH csökkenésével
nő, így savanyú talajokon gyakran
kell a hiányával számolnunk. Sa-
vanyú, kedvezőtlen szerkezetű
talajaink meszezése, nagyobb
adagú foszfortrágyázása, lazítása
általában elegendő a molibdén-
hiány megelőzésére. Ha trágyá-
zás szükséges, javasolt a talajon

(150-250 g/ha Na-molibdenát),
illetve a levélen keresztül (0,3%-
os ammónium-molibdenát, ill.
különböző Mo-kelátok) végzett
tápanyagellátás.

A mikroelem-hiányok kezelé-
séhez ismernünk kell a termesz-
tett növény tápelem igényét, és
hiánybetegségeit, de a tünetek

okai növényvizsgálatokkal is ki-
deríthetők. A termőhely talajtani
adottságainak ismerete a meg-
előzés szempontjából igen fontos
információ, hiszen azok tájékoz-
tatnak a tápelem-felvételi zava-
rok lehetséges kockázatairól.

Juhos Katalin

BCE Talajtan és

Vízgazdálkodás Tanszék

A repce tavaszi kártevői elleni védekezés


