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Kiemelt zöldterületek fenntartása: 

(14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet) 

 

~600 ha kiemelt zöldterület. 

 

A kiemelt zöldterületeken 

~130.000 db fa található, 

ebből ~30.000 db 

fasorokban. 

~12.000 m² virágágy. 

~100.000 db kétnyári virág. 

~300.000 db egynyári 

virág. 

 

A kép forrása: internet 



A növényvédelmi tevékenységhez szükséges 
növényvédő szerek beszerzése: 

 

 Az EU csatlakozás óta nagymértékben 
csökkent a növényvédő szerek száma 
(korábban mintegy 1.200 hatóanyag, 2013-ra 
~1/3). 

 A közterületen felhasználható növényvédő 
szerek korlátozottan állnak rendelkezésre (~20 
készítmény). 



A közterületen felhasználható 

növényvédő szerek %-os megoszlása: 

 

 90% - rovarölő szer 

 10% - gombaölő szer 

 0% - gyomirtó szer 



A közterületen felhasználható 

növényvédő szerek kiegészítése: 

 

Szükséghelyzeti felhasználási engedély! 



Több millió ha szántóföld: 

A képek forrása: internet 



Több 100 000 ha gyümölcsös, szőlő: 

A képek forrása: internet 



Egynyári virág néhány m²-en: 



„A kertben (…) négy sétaút 

találkozott. (…) Az utak 

bokrokkal szegélyezett négy 

táblára osztották a kertet. 

Háromban Magloire-né zöldséget 

termelt, egybe a püspök 

virágokat ültetett. (…) Egy ízben 

Magloire-né egy kis szelíd 

gonoszkodással megjegyezte: 

- Méltóságod mindennel törődik, 

mégis hagy itt egy haszontalan 

táblát. Többet érne salátát 

termelni, mint holmi virágokat. 

- Téved, Magloire-né – szólt a 

püspök -, a szép van olyan 

hasznos, mint az, ami hasznot 

hoz. – Kisvártatva hozzátette: 

- Talán még hasznosabb is.” 

 

 /Victor Hugo: A nyomorultak/ 



 

 

1. Egy- és kétnyári lágyszárú 

dísznövények védelme 

közterületeken 

 

2. Fás szárú dísznövények 

védelme közterületeken 



Egy- és kétnyári lágyszárú dísznövények 

védelme közterületeken: 

Kórokozók: 



Egy- és kétnyári lágyszárú dísznövények 

védelme közterületeken: 

Kórokozók fontossági sorrendje az 

elmúlt évek tapasztalatai alapján: 

 

 Gomba (a legnagyobb problémát elsősorban a 

talajlakók okozzák) 

 Fitoplazma 

 Baktérium 

 (Vírus) 



Sclerotinia 

sclerotiorum 



Sclerotinia sclerotiorum 

(fehérpenészes rothadás/hervadás) 

Gazdanövények: különböző növénycsaládokból több mint 
650 gazdanövény. 

 

Legfőbb gazdanövények (virágágyi dísznövények): 
 Tagetes (bársonyvirág, büdöske) 

 Petunia (petúnia) 

 Ocimum (bazsalikom) 

 Zinnia (rézvirág) 

 Cleome (Kleopátra tűje) 

 Nicotiana (díszdohány) 

 Helychrisum (szalmarózsa) 

 Cosmos (pillangóvirág) 



Sclerotinia sclerotiorum 

(fehérpenészes rothadás/hervadás) 

A szklerotíniás hervadás kiindulási alapja a 

talajban maradó fertőzött növényi 

maradványok és a „pihenő” 

szkleróciumok. 



Tünetek: 

 A növények gyökérnyaki 
részén vizenyős, majd 
rothadó foltok alakulnak ki, 
ezeken később vattaszerű, 
fehér micélium jelenik meg, 
amelyekben kialakulnak a 
szkleróciumok. 

 A beteg részek lankadnak, 
hervadnak, végül 
elszáradnak. 



Tünetek: 

 A szárak belsejében laza 
fehér micélium és 
szkleróciumok képződnek. 



Szklerotíniás hervadás (rézvirág): 



Szklerotíniás hervadás (petúnia): 



Szklerotíniás hervadás (pillangóvirág): 



Szklerotíniás hervadás (rézvirág): 



Szklerotíniás hervadás (bazsalikom): 



Szklerotíniás hervadás (bársonyvirág): 



Védekezés: 

Biológiai védekezés: 

 Öko-ni WP (biológiai „növényvédő szer”) 

 

Kémiai védekezés: 

 Általános talajfertőtlenítés - közterületen nincs 

engedélyezett készítmény [szükséghelyzeti 

felhasználási engedély]). 

 Költséges. 



Öko-ni WP felhasználása: 

Javasolt növényvédelmi technológia: 

 

 Az egynyári dísznövények kiültetését megelőzően 4 nappal az Öko-ni WP biológiai 

gombaölő szert 0,1 -0,2 g/m² dózissal kell beöntözni. 



Phytophthora 

+ 

 Pythium 



A Phytophthora és Pythium fajok az elmúlt 

években a legnagyobb pusztulást az árvácska 

kiültetésekben okozták. 

 

Tünetek: 

 Kezdeti levélsárgulás, levélszél 

barnulás, hervadás. 

 A növények szétterülve a 

talajra fekszenek. 

 Teljes hervadás, barnulás, 

lágyrothadás. 



A Phytophthora és Pythium fajok az elmúlt 

években a legnagyobb pusztulást az árvácska 

kiültetésekben okozták. 

 

Tünetek: 

 A növények szára a 

talajszintben teljesen elválik a 

gyökérzettől, a 

növénymaradvány egyszerűen 

felemelhető a talajról gyökérzet 

nélkül. 



A Phytophthora és Pythium fajok az elmúlt 

években a legnagyobb pusztulást az árvácska 

kiültetésekben okozták. 

 





Phytophthora sp. 

kakastaréj 



Phytophthora sp. (2013): 

rózsameténg 



Phytophthora sp. (2013): 

rózsameténg 



Pythium (2013): 

kakastaréj 



Pythium (2013): 

kakastaréj 



Védekezés (Phytophthora sp., Pythium sp.): 

Biológiai védekezés: 

 Trifender WP (biológiai „növényvédő szer”) 

 

Kémiai védekezés: 

 Általános talajfertőtlenítés (pl. Previcur Energy 
(propamokarb+fosetil), Proplant (propamokarb) – ezek 
közterületen nem engedélyezett készítmények 
[szükséghelyzeti felhasználási engedély]). 

 Beöntözés: Ridomil Gold Plus 42,5 WP (metalaxil-M + 
rézoxiklorid) – közterületen is használható! 

 Költséges. 



Trifender felhasználása: 

Javasolt növényvédelmi technológia: 

 

 A dísznövények kiültetésekor Trifender WP biológiai gombaölő 

szer beöntözése 0,1-0,2 g/m² dózissal, majd 1-1,5 hónap múlva 

ismétlés (két alkalommal). 



Kémiai védekezés: 

Javasolt növényvédelmi technológia (Ridomil Gold Plus 42,5 
WP): 

 

 Dísznövények fitoftórás tőpusztulása ellen kiültetéskor, valamint a 
betegség fellépésekor a beteg növények eltávolítása után 
beöntözés szerűen kell védekezni. 

 A kijuttatáshoz szükséges szer mennyisége: 0,2%-os oldat 
készítése (20 g/m²). 



Lisztharmatok 



Lisztharmatok: 

Legfőbb gazdanövények (virágágyi 
dísznövények): 

 Rudbeckia (kúpvirág) 

 Calendula (körömvirág) 

 Verbena (verbéna) 

 Begonia (begónia) 

 Tithonia (titónia) 

 Delphinium (szarkaláb) 

 Zinnia (rézvirág) 

 Cleome (Kleopátra tűje) 



Lisztharmat (verbéna): 



Lisztharmat (kúpvirág): 



Lisztharmat (rézvirág): 



Lisztharmat (Kleopátra tűje): 



Lisztharmat (begónia): 



Lisztharmatok: 

Védekezés a lisztharmatok ellen: 

 

 A betegség fellépésekor Amistar 0,1%-os 

oldatával permetezés, majd 7-10 nap múlva 

ismétlés. 



Plasmopara obducens 

(impáciensz-peronoszpóra - 2009) 

Tünetek: 

 A levelek fonákán dús, fehér 
sporangiumtartó gyep. 

 Teljes levélhullás, 
növényelhalás. 

„Csak” az Impatiens  walleriana 
fajt fertőzi. 

Védekezés: 

 Kémiai – folyamatos 
(beöntözés + állomány 
permetezése). 

 Ellenálló fajták alkalmazása. 

nebáncsvirág 



Plasmopara obducens 

(impáciensz-peronoszpóra) 



Képlet: 

 Gombabetegség = 

fertőzési forrás + 

kedvező környezeti 

tényező + fogékony 

növény 



Képlet: 

 Gombabetegség ≠ 

fertőzési forrás + 

kedvező környezeti 

tényező 



Fitoplazmás 
megbetegedés 



Fitoplazmás megbetegedés: 

Terjesztői elsősorban a kabócák. 

 

Legfőbb gazdanövények (virágágyi 

dísznövények): 

 Tagetes (bársonyvirág, büdöske) 

 Petunia (petúnia) 

 Cosmos (pillangóvirág) 



Fitoplazmás megbetegedés: 

A betegség jellegzetes tünetei: 

 
 Virágszirom zöldülés 

 Virágszirom ellevelesedés 

 Virágdeformáció, - torzulás 

 Fokozott virág- és levélképződés 

 Hajtásseprűsödés 

 Levéldeformáció 

 Levél- és hajtássárgulás 

 Hajtássatnyulás 

 Levelek lilás elszíneződése, elszáradása 



Fitoplazmás megbetegedés: 

bársonyvirág 



Fitoplazmás megbetegedés: 

bársonyvirág 



Fitoplazmás megbetegedés: 

bársonyvirág 



Fitoplazmás megbetegedés: 

bársonyvirág 



Fitoplazmás megbetegedés: 

Védekezés: 

 Az erősen fertőzött, 

károsított növények 

eltávolítása. 

 Kémiai védekezés 

megoldatlan. 

bársonyvirág 

 



Baktériumok 



A Zinnia baktériumos betegsége 

(Xanthomonas campestris pv. zinniae) 

2006 és 2007 nyarán a 

margitszigeti virágágyásokba 

ültetett pompás rézvirágokon 

súlyos, Magyarországon 

eddig még nem észlelt 

tünetek jelentek meg. 

 

A leveleken apró, 1-2 mm-es, 

elszórt, barna foltokat látni, a 

foltokat széles, sárga udvar 

veszi körül. 



A Zinnia baktériumos betegsége 

(Xanthomonas campestris pv. zinniae) 

Később a foltok 

nagyobbodnak, 5-6 mm 

átmérőjűvé válnak, 

összefolynak. 

Nedves időben a kórokozó 

a virágokat is 

megbetegíti. A 

szirmokon barna foltok 

keletkeznek, súlyosabb 

fertőzés esetén a virág 

torzul. 



A Zinnia baktériumos betegsége 

(Xanthomonas campestris pv. zinniae) 

A betegség rendszerint 
nem okoz teljes 
növénypusztulást, 
azonban a növények 
díszítőértékét teljesen 
tönkreteheti. 

Kémiai védekezés: 
előzetes in vitro 
vizsgálatokban a legjobb 
hatást a rézhidroxid 
hatóanyagú Kocide 2000 
növényvédő szer adta. 



„Ál” 

betegségek 



Napégés (nebáncsvirág): 



Napégés (bársonyvirág): 



Egy- és kétnyári lágyszárú dísznövények 

védelme közterületeken: 

Kártevők: 



Levéltetvek: 

 Sok faj kártétele jelentős. 

 Polifág, szúró-szívó 

szájszervű kártevő. 

 Egynyári virágokon kártétele: 

kakastaréj, zsálya. 



Levéltetvek: 

kakastaréj 



Levéltetvek: 

Védekezés: 

 Deltametrin hatóanyagú 

Decis Mega (0,02%) 

és/vagy acetamiprid 

hatóanyagú Mospilan 20 

SG (0,05%) rovarölő 

szerrel megjelenéskor 

(kb. május-június), majd 

szükség szerint 1-2 

alkalommal 

megismételve. 



Közönséges takácsatka: 

Rendkívül polifág, főként meleg-száraz 
helyeken, illetve időjárásnál szaporodnak fel 
(szabadban 6-8 nemzedék). 

 

Kedvelt egynyári tápnövényei: 

 Tagetes (bársonyvirág, büdöske) 

 Impatiens (nebáncsvirág, pistike) 

 Verbena (verbéna) 

 Dahlia (dália) 



Közönséges takácsatka: 

Kezdetben a levél színén szétszórtan apró, sárga 
szívásfoltok jelennek meg, amely az 
érzugokból kiindulva idővel az egész 
levéllemezre kiterjednek. 

A levél fonáki részén „poros szövedék” látható. 

A megtámadott levelek megsárgulnak, később 
barnulni kezdenek, majd fokozatosan 
lehullanak. 

Védekezés: Sanmite 20 WP (0,1%). 



Atkakártétel: 

bársonyvirág 



Atkakártétel: 

bársonyvirág 



Atkakártétel: 

nebáncsvirág 



Atkakártétel: 

kakastaréj 



Poloskák: 

 Általában nem okoznak problémát, de az 

utóbbi években tömegesen károsít 

Budapesten a vándorpoloska (Nezara 

viridula). 



Vándorpoloska: 

 Polifág, szúró-szívó 
szájszervű kártevő, a kiültetett 
dísznövények közül 
elsősorban Cleomén 
szívogatott tömegesen. 

 A vándorpoloska imágója 1-
1,5 cm-es nagyságával a 
legnagyobb címerespoloskák 
közé tartozik. Teste 
leggyakrabban egyszínű zöld. 

Kleopátra tűje 



Vándorpoloska: 

 Az imágó jól repül. 

 Az egynyáriakon 
lárváikkal együtt volt 
megtalálható, melyek 
zöld és fekete 
színűek hátoldalukon 
hosszanti sorokban 
elhelyezkedő 
fehéres, kerek 
foltokkal. 

 
Kleopátra tűje 



Vándorpoloska: 

 Védekezés: 

deltametrin 

hatóanyagú Decis 

Mega (0,02%) 

rovarölő szerrel 

megjelenéskor, majd 

szükség szerint 1-2 

alkalommal 

megismételve. 

 Kleopátra tűje 



Kabócák: 

 Kis termetű rovarok, többségük még a 

0,5 cm-t sem haladja meg. 

 Szájszervük szipókává alakult, növényi 

nedvekkel táplálkoznak, többségük 

polifág. 



Kabócák: 

 A kabócák szívogatása nyomán a 
növényeken közvetlen és közvetett kártétel 
alakul ki. 

 

 Közvetlen kártétel: a szívás környékén 
először világos elszíneződést okoz. 

 

 Közvetett kártétel: a vírusok és fitoplazmák 
átvitele veszedelmesebb, mint a közvetlen 
kártétel. 

 



Amerikai lepkekabóca: 

Az utóbbi években Budapest 
egész területén tömegesen 
elterjedt egy új kabócafaj, az 
amerikai lepkekabóca 
(Metcalfa pruinosa). 

Rendkívül polifág, több száz 
tápnövénye ismert 
(lágyszárúak, fák és cserjék 
egyaránt). 

Kártétel: 

A zöld növényi részek és 
hajtások szívogatása, 
valamint nagy mértékű 
viaszpehely és mézharmat 
termelése. 



Amerikai lepkekabóca: 

Életmód: 

 

 Évente egy nemzedéke van. 

 Július-augusztus hónapokban 
található tömegesen a 
növényeken. 

 Tojás alakban telel át (fás 
szárú növények 
kéregrepedéseiben). 

 Egynyáriak közül eddig 
nebáncsvirágon, 
bársonyvirágon és rézvirágon 
jelent meg. 

rézvirág 



Amerikai lepkekabóca: 

bársonyvirág 



Amerikai lepkekabóca: 



Amerikai lepkekabóca: 



Amerikai lepkekabóca: 

 Védekezés: deltametrin hatóanyagú Decis 

Mega (0,02%) és/vagy acetamiprid hatóanyagú 

Mospilan 20 SG (0,05%) rovarölő szerrel. 



Tripszek: 

 Apró, nyúlánk testű, 1-3 mm 
hosszú, gyors mozgású 
rovarok. 

 Szúró-szívó szájszervűek. 

 Kárképük növények szerint 
változó, a levelek színén 
ezüstös-fehér szívásfoltok, 
fonákán fekete 
ürülékszemcsék láthatók. 

 Erős fertőzés esetén 
sárgulás, levélhullás is 
felléphet, a virágbimbón 
torzulás, száradás 
következhet be. nebáncsvirág 



Földibolhák: 

Legfőbb gazdanövények 

(virágágyi dísznövények): 

 

 Alyssum (ternye) 

 Cleome (Kleopátra tűje) 

 Tropaeolum (sarkantyúka) 

sarkantyúka 



Földibolhák: 

 Oligofág kártevő. 

 Elsősorban a rágó 

szájszervvel 

rendelkező imágó 

károsít (levelek, 

virágzat 

hámozgatása, 

rágása). 

sarkantyúka 



Földibolhák: 

Kleopátra tűje 



Védekezés (tripszek és földibolhák): 

Védekezés: 

 Deltametrin hatóanyagú Decis Mega 

(0,02%) és/vagy acetamiprid hatóanyagú 

Mospilan 20 SG (0,05%) rovarölő szerrel 

megjelenéskor, majd szükség szerint 1-2 

alkalommal megismételve. 

 



Meztelencsigák: 

 Az egynyári 

dísznövényeken nedves 

hűvös időjárásnál 

feltűnően nagy károkat 

okoznak. 

 Polifág kártevő, bár 

kedvenc tápnövényei is 

vannak (pl. 

bársonyvirág, 

nebáncsvirág, zsálya). 
zsálya 



Meztelencsigák: 

Kártétel: 

 

A reszelő nyelvük 

segítségével 

szabálytalan alakú 

lyukakat rágnak vagy 

éppen tarrágást 

okoznak. 

kóleusz 



Meztelencsigák: 

bársonyvirág 



Meztelencsigák: 

Védekezés: 

 

 A közterületi védekezés 
kémiai úton nem 
engedélyezett. 
Szükséghelyzeti felhasználási 
engedély: Detia Degesch 
Schneckenkorn csigaölő. 

 A védekezés mechanikai úton 
összegyűjtéssel vagy 
vízelvonó hatású anyagok (pl. 
ammónium-nitrát, faszénpor) 
kijuttatásával lehetséges. 



Rendkívüli kártani 

problémák: 



! 



Fás szárú dísznövények védelme közterületeken: 

 Téli/tél végi lemosó 
permetezés (~2 500 hl 
permetlé/év). 

 Vadgesztenyelevél-
aknázómoly elleni védekezés 
(~4 000 db fa/év). 

 Platán-csipkéspoloska elleni 
védekezés (~3 000 db fa/év). 

 Örökzöldek permetezése (340 
hl). 



Téli/tél végi lemosó permetezés: 

 A fás részeken, 
kéregrepedésekben, kéreg 
alatt áttelelő kártevők – atkák, 
levél- és pajzstetvek, amerikai 
lepkekabóca, platán-
csipkéspoloska – számát 
gyérítjük.  

 Mintegy két-három hét alatt 
több mint 10 ezer fa 
lemosását végezzük el, 
melyek között a kőris, a 
japánakác, a juhar, a platán, 
az ostorfa, valamint a hárs a 
leggyakrabban előforduló 
fafaj. 



Vadgesztenyelevél-aknázómoly elleni védekezés: 

A permetezés optimális időpontja az 

első nemzedék rajzásakor, a 

tojásrakás kezdetén van, amikor 

a vadgesztenyefa levelei már 

szétterültek. Ez az időszak április 

végén – május elején van. 

Kémiai védekezés: 

kitinszintézisgátló 

készítményekkel történő 

permetezés (hatóanyag: pl. 

metoxifenozid, novaluron).  

Mechanikai védekezés: a lehullott 

levelek megsemmisítése 

(ezekben található a báb). 



Vadgesztenye-kórokozó: 

Az utóbbi években nagymértékben 

elterjedt és súlyos károkat okozott a 

vadgesztenye guignardiás 

levélfoltossága, különösen 

csapadékos időjárás esetén. 

A nedvesebb mikroklímájú helyszíneken 

ezért a vadgesztenyelevél-

aknázómoly elleni védekezéssel egy 

menetben gombaölő szert is 

kijuttatunk (hatóanyag: penkonazol). 



Vadgesztenye-kórokozó: 

Viszonylag új kórokozónak tekinthető 

Budapesten a vadgesztenye-

lisztharmat, eseti jelleggel már 

szükségessé válhat a permetezés 

(hatóanyag: penkonazol, 

azoxistrobin). 



Platánfák permetezése: 



Platánfák permetezése: 



Egyéb permetezések fás szárú 

dísznövényeknél 



Lisztharmat elleni védekezés: 

 



Lisztharmat elleni védekezés: 

 



Lisztharmat elleni védekezés: 

 



Lisztharmat elleni védekezés: 

 



Díszkörtefák permetezése: 

 



Díszkörtefák permetezése: 

 



Lepényfa-gubacsszúnyog elleni védekezés: 

 



Lepényfa-gubacsszúnyog elleni védekezés: 

 



Levéltetvek elleni védekezés: 

 



Hársbodobács elleni védekezés: 

 



Rendkívüli kártani problémák: 



„Ál” kártevők 



Kullancsok: 



Árvaszúnyogok: 

A kép forrása: internet 

„… az ízük sem rossz, kicsit édeskés…” 



Környezet: 



Árvíz 



Margitsziget (2013): 



Margitsziget (2013): 



Margitsziget (2013): 



Margitsziget (2013): 



Margitsziget (2013): 



Margitsziget (2013): 



Margitsziget (2013): 



Viharkár 



Letört nyírfaág: 



Kidőlt ostorfa: 



Ember: 



Szemetelés: 



Szemetelés: 



Lopás: 



Lopás: 



Taposás (fekvés): 



Taposás (fekvés): 



Taposás: 

2013 



Taposás: 

2013 



Rongálás: 



Rongálás (kőrisfa): 



Rongálás (hársfa): 



Rongálás (japánakác): 



Rongálás (építkezéssel okozott kár): 



Jövőkép: 



„Megint jőnek, kopogtatnak…” 

Csillagoscincérek 

Selyemfényű 

puszpángmoly 

Harlekinkatica 

 („gyilkos katica”, 

„rémkatica”) 

A kép forrása: internet 



Köszönöm a figyelmet! 


