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Chapter 1. A NÖVÉNYVÉDELEM ÉS A 
NÖVÉNYEK KÁROSÍTÓI 

1. A NÖVÉNYVÉDELEM KIALAKULÁSA 

Az emberiség – elsősorban a mezőgazdaság termelés kapcsán – évezredek óta szembesül a növényeket ért 

kártételekkel, betegségekkel és főleg a számlájukra írható termésveszteségekkel. Több ezer éves feljegyzések 

szólnak lisztharmatos, üszkös és rozsdás növényekről, sáskajárásokról, amelyeket isteni csapásnak 

tulajdonítottak, mert a károk okai az esetek döntő részében ismeretlenek voltak. 

Különösen igaz ez a szabad szemmel nem látható kórokokra, hiszen még a XIX. század közepén – a nagy 

gabonarozsda-, szőlőperonoszpóra-, szőlőlisztharmat-, de különösen a döbbenetes méretű éhínséggel járó, 

írországi burgonyavész¬járvány (1845) időszakában – is nehéz volt elfogadtatni azt a nézetet, hogy az említett 

betegségeket mikroparaziták (gombák) okozzák, nem pedig önmagukban valók (nem ún. ősnemzéssel alakulnak 

ki). Ekkorra tehető a növénykórtan mint tudomány megalapozása. 

Az említett járványok serkentően hatottak a védekezési törekvésekre is. Erre az időszakra datálódik két, ma is 

használatos növényvédő szer felfedezése: a GRISON nevével fémjelzett, lisztharmatgombák ellen hatékony 

mészkénlé (kén és oltott mész keveréke), valamint a peronoszpórákkal és szemben védelmet nyújtó, 

MILLARDET-féle bordói lé (réz-szulfát és mész keveréke). 

Újabb és újabb fitopatogén gombákat azonosítottak, majd a XIX. század vége és a XX. század eleje a 

baktériumok és a vírusok felfedezését hozta magával. Az elektronmikroszkópos vizsgálatok bevezetésének 

köszönhetően a XX. század második felében felfedezték a vírusoknál is egyszerűbb fitopatogén ágenst, a 

viroidot, valamint a baktériumokkal rokonítható fitoplazmát. 

A további – kiváltképp a viroidok, vírusok és fitoplazmák területén végzett – kutatások arra derítettek fényt, 

hogy e kórokozók terjesztésében, ill. fennmaradásában jelentékeny szerepet játszanak bizonyos rovarok (pl. 

levéltetvek, kabócák) és fonálférgek mint vektorok, ill. egyes gyomfajok mint a kórokozó rezervoárjai és mint a 

vektorok tápnövényei. E felismerések lökést adtak a növényvédelmi állattan és a gyomkutatás fejlődésének. 

Egyértelművé vált, hogy a hatékony védekezés alapja a kór- és károkok (mikroorganizmusok, ill. állati kártevők 

és a gyomok) életciklusának, biológia tulajdonságainak és ökológia szerepének tisztázása. 

Míg a növénykórtan (fitopatológia) a fitopatogén mikro¬orga¬niz¬musokra (viroidokra, vírusokra, 

fitoplazmákra, bakté¬riu¬mokra, gombákra) és az általuk okozott betegségekre összpontosít, az állati, ill. a 

gyomeredetű károkok a növényvédelmi állattan, ill. a herbológia témakörét képezik. Mindhárom tudományág 

feladata továbbá a kór- és károkok feltárásán túl a védekezés alapvető módszereinek kidolgozása. Az említett 

három tudományág elméleti alapjaira épül a növényvédelem, mely ötvözve kezdeti praktikus korszakát az 

elméleti alapokon nyugvó diszciplinákkal, mára meghatározó agrártudománnyá vált. 

2. NÖVÉNYVÉDELMI STRATÉGIÁK 

A növényvédelmi stratégiák sajátosságai szorosan illeszkednek a növénytermesztési stratégiákhoz, azok részét 

képezik. A termőföld nagymértékű csökkenése és a világ népességének rohamos növekedése a mezőgazdasági 

termelés területén is stratégiaváltást követel. 

Egyre nagyobb igény vetődik fel a mezőgazdasági termelés fenntarthatóságára, ugyanis a termőföld leromlása 

és az ivóvíz elszennyeződése komolyan veszélyeztetik a jövő generációk létét. A növénytermesztési 

(növényvédelmi) stratégiákat aszerint csoportosíthatjuk, hogy milyen mértékű a termelés során a mesterséges és 

a természetes energia bevitel aránya. Ennek megfelelően létezik (i) ökológiai, (ii) integrált és (iii) iparszerű 

gazdálkodás. 

2.1. ÖKOLÓGIAI (BIO-) GAZDÁLKODÁS 

Ennél a gazdálkodási formánál a kismértékű mesterséges energia bevitele párosul nagymértékű természetes 

energia felhasználásával. Műtrágyázás helyett szervestrágyázást és talajkondicionálást alkalmaznak, a kémiai 

növényvédelem pusztán néhány (ásványi) hatóanyag felhasználására és biopreparátumokra korlátozódik. Az 
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öko- (bio-) gazdálkodásnak is több válfaja ismert, legszigorúbb feltételekkel a biodinamikus gazdálkodók 

termelnek. Az ökogazdálkodás területi részesedése kismértékben, de folyamatosan növekszik. A technika 

fejlődésével és gyakorlatban történő elterjedésével (szenzortechnika, előrejelző műszerek, sorvezérlet művelő 

gépek stb.) várhatóan a jövőben nagyobb teret hódit az ökogazdálkodás. Ezt a tevékenységet az uniós 

támogatási programok jelentős összeggel finanszírozzák (Agrár-környezet Gazdálkodási Támogatási Program, 

ökológiai gazdálkodási célprogramjai). 

2.2. INTEGRÁLT GAZDÁLKODÁS 

Lényege, hogy a mesterséges és a természetes eredetű energiák közel azonos arányban vesznek részt a 

mezőgazdasági termelésben. Ez a gazdálkodási forma integrálja (összehangolja, harmonizálja) a nem vegyszeres 

és a vegyszeres védekezési módszereket, de minden esetben a nem vegyszeres módszereknek van prioritásuk. 

Az integrált védekezés során egymással összehangolva alkalmazzuk a preventív, a mechanikai, a fizikai, az 

agrotechnikai (agronómiai), a biológiai és a vegyszeres módszereket. 

A vegyszeres módszerek a legvégső esetben jöhetnek szóba, amikor a kár elhárítását más módon nem tudjuk 

megakadályozni. Ebben az esetben a védekezést felvételezés alapján kell tervezni (monitoring) és törekedni kell 

arra, hogy a kártételi küszöb (vagy ökonómiai küszöb) feletti esetekben történjen a vegyszeres védekezés. 

Kivételt a karantén és veszélyes károsítók esetében kell alkalmazni, amikor a teljes megsemmisítés a cél. Az 

integrált gazdálkodás tömegigényeket elégít ki a népélelmezésben, emiatt támogatandó gazdálkodási forma. Az 

uniós támogatások nagy részét az integrált termelésre fordítják, hazánkban is második ciklusát kezdi az AKG 

(Agrár-környezet Gazdálkodási Támogatási Program) integrált szántóföldi és ültetvény célprogramja 

Az integrált növényvédelem (IPM- Integrated Pest Management) olyan növénykezelési rendszer, amely a 

károsítók ellen a lehető legeredményesebb módon használ fel minden alkalmas technikát és módszert, 

hogy azok egyedszámát a gazdaságilag elfogadható veszteségszint alatt tartsa. 

2.3. IPARSZERŰ GAZDÁLKODÁS 

Ez a gazdálkodási forma már a múlté. Különösen az 1970-es évektől két évtizeden át meghatározta hazánk és 

Európa mezőgazdasági termelését. A műtrágya- és növényvédőszer-gyártás intenzív korszakában úgy 

gondolták, hogy a mesterséges energiák túlzott alkalmazásával folyamatosan növekvő eredményeket lehet 

elérni. A cáfolat rövid időn belül megérkezett, sorra alakultak ki a károsítók ellen alkalmazott növényvédő 

szerekre ellenálló biotípusok mind a növénykórtan, mind a növényvédelmi állattan és herbológia területén. Az 

állandósult negatív jellegű problémák ismételt pótlólagos ráfordításokat igényeltek és a mezőgazdasági termelés 

finanszírozhatatlanná vált. Ugyanakkor fennállt a veszély a természet sokszínűségének (diverzitásának) jelentős 

megsértésére. 

A fentiek figyelembevételével az ökogazdálkodást és az integrált növényvédelmet tartjuk fenntartható 

gazdálkodási módszernek. 

3. FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁG 
(NÖVÉNYVÉDELEM) 

Korszerű értelmezés szerint a fenntartható fejlődés (sustainable development) a jelen generációk igényeit 

úgy elégíti ki, hogy a jövő generációk érdekeit nem veszélyezteti. Más oldalról megközelítve: a fenntartható 

(sustainability) fejlődés olyan növényfajták termesztését és technológiák alkalmazását igényli, amelyek 

lehetővé teszik a termésátlagok javítását, de egyben védik a környezetet és az élővilág változatosságát, a 

biodiverzitást. Lírai megfogalmazás szerint a fenntartható gazdálkodás jelszava: „A Földet unokáinktól kaptuk 

kölcsön.” 

A fenntartható szemléletű növényvédelem megvalósulása abban jut kifejezésre, hogy hangsúlyozottan 

érvényesítsük az emberi tevékenység szerepét, figyelemmel jövőnk biztosításának szempontjaira, a 

természetes és mesterséges környezet biodiverzitásának, valamint a biotópokon felépült biocönózisok 

fajösszetételének – termelői érdeket képviselő – megóvására. 

A fenntartható növénytermesztés peszticidhasználatot mérséklő megvalósításához szükséges ismeretek 

kiterjednek: 
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-az agrobiotópok és agrobicönózisok szerkezetére, 

- az elsődleges energiaforrást adó növényállomány fajtatulajdonságaira, 

- az adott agrobiocönózisban károsító szerepet betöltő élőlényekre (kórokozók, kártevők, gyomnövények), 

- az abiotikus és biotikus környezeti tényezőkre, kiemelten a járvány és gradáció kialakulását elősegítő 

feltételekre, 

- a korszerű előrejelzési módszerekre (monitoringozás), 

- a védekezések célravezető módjának (módszerek) megválasztására, és azok optimális időben történő 

megvalósítására, 

- a rezisztens növényfajták beválási vizsgálatára és a köztermesztésben való elterjesztésének lehetőségére, 

- az agrotechnikai, mechanikai, fizikai munkálatok védekezést szolgáló irányított alkalmazására, 

- a természetes eredetű tápanyagok utánpótlásának növényegészségügyet szolgáló megvalósítására (trágya-, 

komposztkezelés), 

- a növények ellenállását befolyásoló tápanyagellátás és öntözés közötti viszony alakulására, a 

növényállományok mikroklímáját meghatározó fajtatulajdonságokra (zöldtömeg, levélfelületi index), a tőszám 

szerepére, 

- a populációk egyedszámát befolyásoló biológiai ellenségek (vírusok, baktériumok, gombák, fonálférgek, 

rovarok, hüllők, kétéltűek, gerincesek) életfeltételeinek kedvező alakulására, 

- a mesterséges tenyészetekben szaporított mikroszervezetek, parazitoidok (tojásparaziták) hatékonyságát 

befolyásoló feltételek biztosítására, 

- a növények megtermékenyítésében részt vevő hasznos rovarfajok (méhek, darazsak) kímélésére és 

elszaporodásuk elősegítésére, 

- a kultúrnövényekkel versengő gyomnövények szerepének szabályozott megoldására, 

- a törvényi előírásoknak megfelelő kémiai hatóanyagot tartalmazó peszticidek alkalmazásának korlátozása, 

- a botanikai inszekticidek (növényi főzetek és kivonatok) és az ásványi eredetű anyagok (olajok, elemi kén és 

rézkészítmények) védelmi célú alkalmazására, 

- az agrobiotópok és az ott kialakult agrobiocönozisok sajátosságainak ismertetésére alapozott, termelői 

érdekképviseletet elősegítő, helyhez kötött precizitással megtervezett és a precíziós gépi technikával végzett 

növényvédelmi kezelések eredményességére, majd azok kiterjedt alkalmazására. 

Ne feledjük azonban: a hatékony védekezés alapja a kór- és károkozók alapos ismerete! Éppen ezért a 

következőkben – kivonatosan bár – áttekintjük az ide vonatkozó ismeretanyagot. 

4. A NÖVÉNYEK KÁROSÍTÓI 

4.1. NÖVÉNYPATOGÉN MIKROORGANIZMUSOK 

4.1.1. VIROIDOK ÉS VÍRUSOK 

Nem sejtes szerkezetű, az élő és az élettelen határán lévő, csak elektronmikroszkóppal látható biotróf (csak élő 

szövetben fejlődni képes) paraziták. Tudományos nevük angol alapú. A viroidok csupasz RNS-ből álló fertőző 

molekulák, amelyek funkcióképes fehérjét nem kódolnak. Egyik legismertebb és legfontosabb képviselőjük a 

burgonya orsósgumójúság viroid (tudományos nevén: Potato spindle tuber viroid, PSTVd). 

A vírusok nukleoproteinek; a néhány fehérjét kódoló genomjuk vagy RNS-ből, vagy DNS-ből áll, amelyet ún. 

köpenyfehérje burkol. 
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Figure 1.1. Gazdaságilag fontosabb növények legnagyobb termésveszteségeit kiváltó 

vírusok és átvitelük 

 

Sérüléseken vagy vektorok közvetítésével csak a nukleinsav kerül a sejtbe. Egyik kórokozó típusnak sincs 

önálló anyagcseréje; az élő növényi sejtekben replikálódnak (sokszorozódnak), és a gazdanövény anyagcseréjét 

(nukleotidjait, aminosavait, egyes enzimeit) és organellumait (riboszómáit) felhasználva építik fel magukat. 

Attól függően, hogy a vírusgenom RNS-ből, vagy DNS-ből áll, ill. a nukleinsav egyszálú vagy kétszálú, a 

replikáció eltérő mechanizmusok szerint zajlik. A növénypatogén vírusok mintegy háromnegyedének a genomja 

egyszálú RNS. 

Mielőtt bejutna a sejtbe, a vírusnak meg kell válnia köpenyfehérjéjétől. Ezután fejeződik ki a csupasszá vált 

genom a növényi sejtben, majd a megsokszorozódott genomi és fehérjekomponensek újra virionokká, azaz 

inaktív, szabályos szerkezetű nukleoproteinné egyesülnek. Ezek a sejteket összekötő membránfolyosókon 

(plazmodezmákon) keresztül jutnak újabb sejtekbe, ahol ismét sokszorozódnak és átmeneti szerkezetű, ún. 

vegetatív vírusként alakítják ki a jellegzetes betegségtüneteket. Növényről növényre a fertőzött vegetatív vagy 

reproduktív szervekkel (primer forrásból), mechanikai úton, ill. vektorokkal (rovarokkal, atkákkal, talajlakó 

gombákkal vagy parazita növényekkel) terjednek. 

4.1.2. FITOPLAZMÁK 

Prokariotikus szervezetek, vagyis magállományuk (DNS) nem alkot maghártyával elkülönülő sejtmagot. Sejtes 

szerkezetűek, de citoplazájukat csak sejthártya határolja, sejtfaluk nincs. Változó alakú egysejtűek, spirális 

formáik a spiroplazmák. Heterotróf táplálkozásúak, fejlődésükhöz szerves anyagokat igényelnek, amelyeket a 

növénytől vonnak el. Biotrófok, táptalajon általánosan nem tenyészthetőek. Sarjadzással szaporodnak a háncs 

rostacsöveiben, fokozatosan eltömik a rostalemezeket, majd a rostacsöveket. Egyik növényről a másikra oltással 

vagy vektorállatokkal (pl. kabócákkal) terjednek. 
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Figure 1.2. Tudományos nevük – eleddig! – a vírusokéhoz hasonlóan angol, újabban 

azonban a latin nevezéktanra való átállás tapasztalható, egyelőre a 

Ca.(=candidatus=jelölt) jelzéssel ellátva. 

 

4.1.3. BAKTÉRIUMOK 

Szintén prokariotikus egysejtű szervezetek, szilárd sejtfaluk van Magállományuk lényegében egy óriás 

kromoszóma, amely a genom nagyobb részét alkotja, a genom egy kis hányada pedig kör alakú, mobilis DNS-

eken, az ún. plazmidokon található. Legtöbbjük egy vagy több flagellummal (ostorral, csillóval) önálló 

mozgásra képes. Sejtfalukat a sejtfelületre kiválasztott tok (extracelluláris poliszacharid, EPS) veszi körül. 

Nevezéktanuk latin alapú. A fajok egyes esetekben még alfajokra (subspecies: ssp.), esetleg speciális 

patogenitás¬beli formákra (forma specialis: f. sp.) vagy változatokra (varietas: var.) különülnek. Egyszerű, 

fénymikroszkópos vizsgálattal két nagy csoportjuk különböztethető meg: a Gram-féle festési eljárással festődő 

Gram-pozitív (G+), ill. a többséget kitevő, nem festődő Gram-negatív (G–) baktériumokét. 

Heterotróf táplálkozásúak, többségük hasadással (harántfalas osztódással), néhányuk, pl. a Streptomyces-fajok, 

spórákkal szaporodik (sokszorozódik). Széllel, esővel vagy a nedves talajban aktív, ostoros mozgással a növény 

felületére jutott baktériumok bejutása a növényi szövetbe csak természetes nyílásokon (sztóma, hidatóda, 

lenticella, bibe), vagy sebeken, sérüléseken lehetséges, ehhez vektorokat nem igényelnek. A penetrációt 

követően a sejtközötti járatokban vagy a rostacsövekben szaporodnak, s különböző anyagcseretermékeikkel 

onnan roncsolják a környező sejteket, amelyek áteresztik szerves anyagaikat a baktériumok számára. Az így 

megtelepedett baktériumok növényen belüli terjedése a szállítónyalábokban zajlik. 
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A sejtburjánzást kiváltó Agrobacteriumok nem roncsolják a növényi sejteket, hanem megtapadnak a sejt 

felületén, és genetikai állományuk egy részét a növényi kromoszómába integrálva sejtburjánzást okoznak, és 

saját tápanyaguk előállítására késztetik a növényt. A korábban – tévesen – rickettsiaszerű szervezeteknek (RLO-

nak) tartott és vektoros közvetítést igénylő válogatós edénynyaláb-baktériumok sem károsítják drasztikusan az 

általuk elfoglalt rostacsöveket, hanem elsősorban azok eltömésével betegítik a növényt. 

4.1.4. GOMBASZERŰ SZERVEZETEK, GOMBÁK 

Fejlett sejtes szerkezetűek, maghártyával határolt, igazi sejtmaggal (eukarióta). Legtöbbjük vegetatív 

tenyésztestje, a tallusz fonalas. A gombafonalak (hifák) laza szerkezetű micéliumot alkotnak; ezeken alakulnak 

ki az ivartalan és/vagy ivaros szaporítóképletek. Egyesek (főként az alacsonyabb rendűek) tallusza sejtfal 

nélküli, soksejtű plazmódium, a benne képződő szaporítóképletek sejtfalasak. Azokat az ivartalan 

szaporítóképleteket, amelyek tokban, az ún. sporangiumban alakulnak ki, spóráknak nevezzük, azokat pedig, 

amelyek szabadon – általában módosult hifák végein, ún. tartókon – képződnek, konídiumoknak. A 

konídiumtartók gyakran ivartalan termőtestekben, vagy -testeken alakulnak ki, ilyenek a korémium, 

sporodochium, piknídium és az acervulusz. A sejtfalas aplanospórák és konídiumok önálló mozgásra 

képtelenek, a sejtfal nélküli planospórák (zoospórák) pedig ostorral önálló mozgásra képesek. Az ivarszervek 

(gametangiumok), vagy a bennük keletkező ivarsejtek (gaméták) egyesülésével ivaros spórák alakulnak ki, ezek 

– sejtfalasak lévén – önálló mozgásra képtelenek. Egyes taxonokra jellemzően az ivaros spórák ivaros 

termőképleteken (bazídiumon a bazídiospórák), ill. termőképletekben (pszeudotéciumban, kazmotéciumban, 

peritéciumban és apotéciumban az aszkospórákat tartalmazó tömlők [aszkuszok]). 

A gombák általában ivartalanul és ivarosan egyaránt szaporodnak. Az ivartalan szaporodás valójában az egyed 

csaknem változatlan (mutáció elvétve előfordulhat) formában való fennmaradását, az ivartalan képletek (spórák, 

konídiumok) mitotikus (számtartó) sokszorozódását jelenti. Ezzel szemben ivaros szaporodáskor két egyed 

(szülö) genetikai kölcsönhatásából meiózissal (számfelező magosztódással) új minőségű egyed (utód) 

keletkezik. Az önmegtermékenyülésre képes egylaki (a női és hímivarszerveket egyetlen telepen képző 

gombákban egy telepen belül zajlik az ivaros folyamat (homotallizmus). Ezzel szemben a kétlaki (a hím- és női 

ivarszerveiket külön telepen képző), ill. az önmegtermékenyülésre képtelen egylaki gombák ivaros szaporodása 

csak akkor megy végbe, amikor az egymással kompatibilis (összeférő) két párosodási típusú (mating type) 

egyed térben és időben egyszerre van jelen. Egyes régiókban és/vagy bizonyos években az ilyen, ún. 
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heterotalliás gombáknak csak az egyik párosodási típusa tenyészik; ilyenkor szaporodásuk csupán az ivartalan 

ciklusra korlátozódik. 

A növényi betegségeket okozó gombák részben passzív módon, levegőből fertőzve, részben a talajban való 

növekedéssel, ill. aktív mozgással érik el a növényt. Elsősorban szaporítóképleteik (ivaros spóráik, ill. ivartalan 

spóráik, vagy konídiumaik) révén kerülnek érintkezésbe a növénnyel. Csíratömlőt fejlesztve egyes gombák 

közvetlenül – természetes nyílásokon (pl. sztómán), vagy sérüléseken keresztül – hatolnak a növényi szövetbe, 

mások képesek áttörni a növény felületi gátjait. Bejutásukat követően vagy a növény sejtközötti járataiban 

terjednek, vagy pedig sejtről sejtre, miközben hasznosítják a sejtek szerves anyagait. 

A táplálékhoz jutással összefüggő parazitizmusuk alapján vannak (i) biotróf és (ii) nekrotróf gombák. A 

biotróf vagy más néven obligát paraziták csak élő szövetekben képesek fennmaradni, mesterséges tápközegben 

nem tenyészthetők. Ezzel szemben a nekrotróf vagy fakultatív paraziták (valamint a nem parazita 

szaprotrófok) – amelyek elhalt szövetben is életképesek – többnyire jól tenyésznek mesterséges körülmények 

között is. A biotrófok a sejtbe többnyire sajátos képleteikkel, a hausztóriumokkal türemkednek anélkül, hogy 

károsítanák a sejthártyát. A hausztóriumon keresztül vesznek fel tápanyagot és adnak olyan hormonális jeleket, 

amelyek a megtámadott részt kezdetben fiatalon (juvenilis állapotban) tartják. 

A gombák tudományos neve latin; a fajok egyes esetekben még alfajokra (subspecies: ssp.), esetleg speciális 

patogenitás¬beli formákra (forma specialis: f. sp.) vagy változatokra (varietas: var.) különülnek. 

Tágabb értelemben (sensu lato) gombákként kezeljük azokat a régebben alacsonyabb rendű gombákként 

jegyzett mikroorganizmusokat is, amelyek a filogenetikai vizsgálatok alapján határozottan elkülönülnek a valódi 

gombákként számon tartott szervezetektől. Így a sensu lato gombák három országot alkotnak: a 

„nyálkagombák” a véglényekkel együtt a Protozoa-regnumot, a „moszatgombák” a színes moszatokkal 

(kromisztumokkal) a Chromista-regnumot, a szűkebb értelemben vett (sensu strictu) gombák pedig a Fungi-

regnumot. 

 

Az ivaros szaporodásra képes gombák között gyakori, hogy egyes lelőhelyeken (vagy tenyészetben) az ivaros 

szaporodási mód, vagyis az ún. teleomorf alak nem lelhető fel, hanem csak az ivartalanul szaporodó, ún. 

anamorf alak jelenik meg. Hovatovább nagyon sok az olyan gomba, amelynek egyáltalán nem volt, vagy ma 

sem ismert az ivaros alakja. Ezekről a tökéletlen (imperfekt) fejlődésmenetűnek vélt gombákról idővel 

kiderülhet, mint ahogy több esetben ki is derült, hogy az ivartalan (anamorf) alak mellett képes vagy a tömlős, 

vagy a bazídiumos gombák ivaros (teleomorf) alakjaiban megjelenni. Ennek megfelelően az anamorf alak a 

mitospórás gombák (Deuteromycota) közé, a teleomorf alak pedig – a molekuláris taxonómiai bizonyítékok 

alapján – főként a tömlősgombákhoz (esetenként a bazídiumosokhoz) soroltatik. 

Mindezek után tekintsük át az előző táblázatban felsorolt – mezőgazdasági szempontból legfontosabb – törzsek 

lényeges jellemzőit és kiemelt jelentőségű fajait. 

4.1.4.1. Protozoa-regnum: Plasmodiophoromycota (élősködő „nyálkagombák”) 

A Protozoa-regnumba sorolt gombaszerű törzsek közül egyedül ebben a törzsben vannak gazdasági 

szempontból számottevő növényi kórokozók. Endoparazita életmódot folytató biotrófok. Ivartalan 

szaporítósejtjeik zoospórák, amelyeket előre irányuló 2 eltérő hosszúságú, sima ostor mozgat. A növény 

gyökérszőrsejtjeibe jutva többszörös magosztódással plazmódiumot fejlesztenek, ami teljes egészében 
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(holokarpikusan) átalakul nyári spórákká. Ivarsejtjeik (gamétáik) a zoospórákhoz hasonló planogaméták. Ezek, 

miután egyesültek, a kéregsejtekben hoznak létre plazmódiumot, ami kitartóspórákká alakul. Mind a nyári 

sporangiumokból, mind a kitartóspórákból új fertőzéseket elindító zoospórák képződnek. Abnormális 

növekedést (hipertrófiát) és sejtosztódást (hiperpláziát) váltanak ki a megtámadott növényben. 

Fontosabb fajok és okozott betegségek: Plasmodiophora brassicae (káposzta és más keresztesvirágúak 

gyökérgolyvája), Spongospora subterranea (burgonyagumók porosvarasodása), Polymyxa betae (cukorrépán 

közvetve is károsít – a rizomániabetegséget okozó cukorrépa nekrotikus sárgaerűség vírus vektoraként). 

4.1.4.2. Chromista-regnum: Oomycota (petespórások, „moszatgombák”) 

A regnum legjelentősebb törzse. Neve a jellegzetes ivaros folyamatból, az oogámia eredményeként keletkező 

oospórából (petespórából) származik. Szaporodásuk módja, valamint szerkezeti és biokémiai jellemzőik a 

sárgás és a barnamoszatokéihoz hasonlóan lényegesen különböznek a valódi gombákéitól. A legmarkánsabb 

különbség az, hogy életciklusukban nem a haploid, hanem a diploid szakasz dominál, sejtfaluk pedig 

glükánok¬ból és nem kitinből épül fel, valamint a valódi gombákat gátló fungicidek velük szemben többnyire 

hatástalanok. 

Fonalas szerveződésű talluszukat harántfallal nem tagolt, ún. cönocitikus hifák alkotják. Sporangiumaik 

megfelelő stimulus hatására a zoospórák (rajzóspórák) sokaságát hozzák létre, amelyek kirajzanak a szabadba. 

A zoospórákat egy elülső pillás és egy hátulsó sima ostor mozgatja. 

Legfontosabb növényi kórokozók a nekrotróf pítiumok (pl. Pythium ultimum), de főleg a fitoftórák, pl. a 

burgonya- és paradicsomvész hírhedt kórokozója, a Phytophthora infestans, a legnagyobb gazdanövénykörű Ph. 

nicotianae, valamint a hirtelen tölgyhalált és díszcserjék, -bokrok betegségeit kiváltó, nemrégiben azonosított 

Ph. ramorum, amely hazánkban zárlati (karantén-) listán szerepel. Biotróf kórokozók a peronoszpórák: 

mindenekelőtt a szőlőt betegítő Plasmopara viticola, a Plasmopara halstedii (napraforgón), valamint a 

Peronospora- és a Bremia-fajok; az utóbbi két nemzetség fajainak sporangiumai nem differenciálódnak 

zoospórákká, hanem közvetlenül csíráznak. 

4.1.4.3. Fungi-regnum: Chytridiomycota (zoospórás valódi gombák) 

A következőkben tárgyalandó valódi gombákra általánosan jellemző, hogy sejtfaluk kitinből épül föl, és 

életciklusukban a haploid (n), vagy a magpáros (dikariotikus, n+n) szakasz dominál. Így a zoospórás valódi 

gombák is jelentősen eltérnek az előzőekben bemutatott gombaszerű szervezetektől. 

Sejtfalas sokmagvú plazmatömeget, ún. mikrotalluszt képeznek, amely sporangiummá alakul. Ebből 

szabadulnak ki ivartalan szaporítóképleteik, a zoospórák, amelyeket 1 hátrafelé irányuló sima flagellum 

mozgat. Az ivaros ciklust a zoopórákhoz hasonló planogaméták egyesülése, majd az ebből kialakuló vastag 

falú kitartóspóra jellemzi. Endobionta (sejten belüli) életmódot folytatnak. A törzs két legveszélyesebb 

kórokozója a Synchytrium endobioticum (a burgonyarák kórokozója, első leírása Schilberszky Károly nevéhez 

fűződik; hazánkban jelenleg nem fordul elő, ezért zárlati (karantén-) kórokozónak minősül), valamint az 

Olpidium brassicae (káposzta-csíranövények tőfekélyét okozza). Védekezni ellenük általános 

talajfertőtlenítéssel, ill. a karanténintézkedések betartásával lehet. 

4.1.4.4. Fungi-regnum: Zygomycota (járomspórás gombák) 

E gombák micéliuma cönocitikus, nyeles sporangiumaikban aplanospórák képződnek. Ivaros szaporodásuk a 

zigogámia: a hifák módosult elágazás¬végeinek mint gametan¬giumok¬nak az egyesüléséből zigospóra 

(járomspóra) képződik. 

Növénykórtani szempontból lényegében csak a Mucor , Rhizopus- és Absidia-fajoknak van jelentőségük. Ezek 

gyorsan növő, kozmopolita penészgombák, amelyek szaprotrófok ugyan, de rossz minőségű vetőmagvakon és 

sérült növényi szövetekben gyengültségi (opportunista) parazitákként működnek. Tartoznak a törzsbe 

mezőgazdaságilag hasznos gombák is, pl. a Glomus-fajok lágyszárú növények mikorrhiza gombái, melyek a 

gyökérzetet behálózva segítik a növény tápanyagfelvételét. 

4.1.4.5. Fungi-regnum: Ascomycota (tölősgombák) 

Mint a legnagyobb és legelterjedtebb gombacsoportnak igen nagy a gazdasági jelentősége.: ide tartoznak az 

élelmiszeriparban hasznosítható élesztők, a zuzmó- és mikkorhizaképző és úgyszintén az állati és növényi 

kórokozó fajok többsége. 
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Közös tulajdonságuk, hogy ivaros spóráik, az aszkosórák meiózissal tömlőben, ún. aszkuszban képződ¬nek. 

Régebben sokukat – az ivaros ciklus felismerésének hiánya miatt – csak az ivartalan ciklus alapján tudták 

azonosítani, s ezért a tökéletlen (imperfekt) gombák közé sorolták. Két nagyobb csoportjukat különböztetjük 

meg: (1) a termőtestet nem képzők és a (2) valódi, termőtestet képzők. 

Termőtest nélküli (exoaszkuszos) tömlősgombák 

Az aszkuszok szabadon keletkeznek! Ivartalan ciklusukra jellemző a sarjadzással szaporodás. Feltétlenül 

említést érdemelnek a dérgombák, amelyek elsősorban a Rosaceae-családban betegítenek. Legismertebbek a 

Taphrina-fajok, pl. azőszibarack levélfodrosodá¬sát kiváltó T. deformans. 

Valódi (termőtestet képző) tömlősgombák 

Vegetatív tenyésztestük micélium, hifáik egyszerű pórussal ellátott harántfallal osztottak. Egyedfejlődésük az 

aszkuszokban képződő aszkospórából indul ki. Ivartalan szaporodásuk a nagy tömegben képződő 

konídiumokkal történik, amelyek vagy szabadon álló tartókon, vagy ivartalan termőtestekben (piknídium, 

acervulusz, korémium) képződnek. Ivaros szaporodásuk az ivarszervek (a hím anterídium és a női 

aszkogónium) kölcsönhatásaként valósul meg; magpáros aszkogén hifák fejlődnek, kialakulnak a tömlőknek 

helyet adó, jellegzetes termőtestek, és a tömlőkben bekövetkező magegyesülés és meiózis eredményeként 

haploid aszkospórák képződnek. E gombák további felosztására az ivaros termőtesttípusok szolgálnak alapul; 

ilyenek a pszeudotécium, a kazmotécium (kleisztotécium), a peritécium és az apotécium. 

Pszeudotéciumos tömlősgombák. A termőtest haploid hifákból alakul ki. Az aszkogén hifák és tömlők utólag 

nőnek bele a kész termőtest üregeibe. Igen veszélyes növény¬patogén az almafa-varasodást okozó Venturia 

inequalis, valamint számos más kórokozó nemzetség, pl.: Pleospora betae, Botryosphaeria, Didymella, 

Leptosphaeria, Phaeoshaeria, Mycosphaerella stb.. 

A termőtestek további három típusát a magpáros aszkogén hifák alakítják ki. Kazmotéciumos tömlősgombák. A 

kazmotécium teljesen zárt, gömb alakú termőtest, amelynek fel kell repedni ahhoz, hogy a tömlők s belőlük az 

aszkospórák a szabadba jussanak. Legjellegzetesebb képviselői az ilyen típusú gombáknak a több száz fajt 

reprezentáló lisztharmatok. 

A több száz lisztharmatfajból csak néhányat említünk, azzal a megjegyzéssel, hogy az elmúlt években alapos 

névváltozásokon mentek keresztül. A gabonaféléket támadó Blumeria (régi nevén, szin.: Erysiphe) graminishez 

tartozó több speciális forma (forma specialis, f. sp.) közül a B. graminis f. sp. tritici csak a búzát, a f. sp. hordei 

csak az árpát betegíti. Szőlőn az Erysiphe (szin.: Uncinula) necator, almafákon pedig a Podosphaera leucotricha 

lisztharmatfaj élősködik. Főleg a kabakosokon két polifág faj, a Golovinomyces orontii (szin.: Erysiphe 

cichoracearum) és a Podosphaera xanthii (szin.: Sphaerotheca fuliginea) élősködhet. 

Peritéciumos tömlősgombák. A termőtest enyhén nyitott, ezen keresztül jutnak a tömlők s velük az aszkospórák 

a szabadba. Számos növényen elhalást, tőrothadást, burgonyán gumórothadást idéz elő a Nectria haematococca, 

amelynek anamorf alakját Fusarium solaniként ismerjük. A Gibberella zeae elsősorban a búzát és kukoricát 

károsítja; anamorf, konídiumokkal szaporodó alakja a mikotoxinokat termelő Fusarium graminearum. 

Közismert a Claviceps purpurea, mely a gabonafélék kalászában kemény hifatömörülést, ún. szkleróciumot 

(anyarozst) képez. Áttelelés után ezeken a szkleróciumokon képződnek a peritéciumok. Jelentős és elterjedt 

növényi kórokozók még a Leucostoma-, ill. a Diaporthe-nemzetség fajai. 

Apotéciumos tömlősgombák. Teljesen nyitott termőtesteiben képződnek az aszkuszok. Bizonyos fajok 

apotéciumai szkleróciumból fejlődnek. A Sclerotinia sclerotiorum számos termesztett növény fehérpenészes 

rothadásának okozója. Kitartóképletei a szkleróciumok. Szürkepenészes rothadást okoz egyebek közt szőlőn és 

szamócán a Botryotinia fuckeliana, amelynek gyors terjedését az anamorf alak, a Botrytis cinerea biztosítja. 

(Száraz időben ugyanez a kórokozó a szőlő ún. nemesrothadását, ún. aszúsodását) idézi elő.) Súlyos 

növénybetegségek forrásai a Monilinia-nemzetség fajai, pl. a Monilinia fructigena, az almatermésűek 

vánkospenésze, valamint egyes, Pseudopeziza- és Diplocarpon-nemzetséget képviselő fajok. 

4.1.4.6. Fungi-regnum: Basidiomycota (bazídiumos gombák) 

A törzs közös jellemzője az ivaros szaporodás módja: egy módosult sejten vagy sejtcsoporton, a bazídiumon 

kariogámiát és meiotikus osztódást követően általában 4 bazídiospóra képződik. A bazídiospórákból rövid 

ideig létező primér micélium hajt ki. Két különböző ivarjellegű hifa plazmogámiával dikariotikus micéliumot 

hoz létre. Ez a dikariotikus szakasz a bazídiumos gombák egész vegetatív ciklusára jellemző, megfelelő 

körülmények között ez képezhet termőtestet, benne (vagy annak hiányában) bazídiumot, amelyben majd 
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bekövetkezik a kariogámia, s meiózissal bazídiospórák képződnek. Osztály rangon e törzsbe tartozik (i) a 

kalapos-, vagy nagygombák döntő többsége (Basidiomycetes), valamint a kizárólag biotróf növényi parazitákat 

magukban foglaló (ii) rozsdagombák (Teliomyctes) és az (iii) üszöggombák (Ustomycetes). 

Nagygombák 

Általánosan a nagy testű, kalapos- (a szűkebb értelemben vett bazídiumos) gombák osztálya. Vegetatív 

tenyésztestük a talajt behálózó dikariotikus micélium. Ivaros termőtestjeik a tönk és a kalap. Néhány rendben 

növénypatogén fajok is előfordulnak. Ilyenek például a csöves termőrétegű Thanatephorus cucumeris, amely a 

gyökérbetegséget okozó Rhizoctonia solaninak a teleomorf alakja, vagy a csiperkealkatú gombákhoz sorolt, 

farontó Armillaria-fajok, amelyek némely faja fás növényeket parazitál, mint pl. az Armillaria mellea. 

Rozsdagombák 

Nagymértékben specializálódott biotróf paraziták. A növény sejtközötti járataiban terjednek, a tápanyagot 

hausztóriumokon keresztül veszik fel. Heterotalliásak, fejlődésmenetük igen változatos. A teljes fejlődésmenetű 

fajok a következő spóratípusokat képezik: (1) spermácium (n, hímjellegű szomatikus sejt; (2) ecídiospóra (n+n); 

(3) uredospóra (n+n); (4) teleutospóra (n+n, majd 2n) és (5) bazídiospóra (n). Az autoecikus fajok teljes 

fejlődése egyetlen növényfajon megy végbe Ezzel szemben a heteroecikus fajok (pl. a Puccinia graminis) 

spermáciumaikat és ecídiospóráikat a köztes gazdán (pl. sóskaborbolya), a többi spóratelepet pedig a főgazdán 

képezik. 

A gabonaféléket több rozsdagombafaj támadhatja, pl. a már említett Puccinia graminis (fekete- v. szárrozsda) 

fajon kívül a P. triticina ([szin. P. recondita], vörös- v. levélrozsda) és a P. striiformis (sárgarozsda). Erős 

gazdaspecializációjuk okán egyes fajokban megkülönböztetünk forma specialisokat, pl.: P. graminis f. sp. tritici 

(búza-feketerozsda), P. graminis f. sp. hordei (árpa-feketerozsda), sőt fajtákra szakosodott rasszokat. Egyéb, 

fontosabb rozsdagomba-nemzetségek: Uromyces, Melampsora, Gymnosporangium, Cronartium, Melampsora és 

Phragmidium. 

Üszöggombák 

Főleg pázsitfűféléket parazitálnak. Az üszöggombáknak – a rozsdagombákkal ellentétben – csak kétféle 

spóratípusuk van: a kitartó (telio-) jellegű, diploid üszögspóra (~bazídium) és az ebből kihajtó promicéliumon 

meiózissal képződő sporidium (~bazídiospóra). Az üszöggombák csak a dikariotikus fázisukban folytatnak 

parazita életmódot! Megkülönböztetünk (i) porüszögöket és (ii) kőüszögöket. 

Porüszögök. Legelterjedtebbek az Ustilago-nemzetség fajai. Az Ustilago tritici a búza por- vagy repülőüszögje. 

Az Ustilago maydis a kukorica golyvásüszögje. Egyéb nemzetségek: a Sphacelotheca és a Sorosporium. 

Kőüszögök. Fontosabb nemzetségei a Tilletia, Urocystis, Entyloma és Neovossia, közülük a Tilletia-nemzetség 

(fajok: T. caries, T. foetida, T. contraversa) a legjelentősebb. 

4.1.4.7. Fungi-regnum: Deuteromycota (mitospórás gombák) 

Mint már említettük, e taxon rendszerezése nem természetes rokonsági viszonyokon alapul, mivel a 

törzsfejlődési kapcsolatokat nem tükröző, ivartalan szaporító- és termőképleteik alapján csoportosíthatóak 

csupán. Azokat a gombákat foglalja magában, amelyeknek az ivaros folyamatai nem (voltak) ismertek, mert 

valami miatt vagy nem alakulnak ki, vagy még nem fedezték fel. Az utóbbi években egyre több bizonyíték lát 

napvilágot arra, hogy az imperfekt gombák sem annyira tökéletlenek, mint amennyire régebben hitték őket; 

nekik is van valahol – térben és/vagy időben elrejtett – ivaros szaporodásuk. 

Ne lepődjünk hát meg, amikor egy – eredetileg csak ivartalan ciklusa alapján azonosított – gombát megtalálunk 

a Deuteromycota-törzs fajai között (pl. Monilia fructigena), és – miután az ivaros alakra is fény derült – 

úgyszintén az Ascomycota-törzsben, más fajnéven (Monilinia fructigena) említve. Ismételten megjegyezzük: ha 

egy gombának mind az anamorf, mind a teleomorf alakja ismert, akkor jelenleg két érvényes fajnévvel is bír, 

jóllehet valójában egyetlen faj kétféle megjelenési formájáról van szó! 

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az eredetileg imperfektnek tekintett kb. 15 ezer gombafaj 90–95%-ának a 

mai napig nem ismert az ivaros alakja. Ezért bármennyire mesterséges is a rendszerezésük (ivaros ciklus 

hiányában nem tükröznek filogenetikai összefüggéseket), egyelőre számolnunk kell velük, mintegy a valódi 

gombák Deuteromycotaként (mitospórás gombákként) törzsi rangba tett függelékeként. Bár a Deuteromycota-

törzs manapság már csak virtuálisan létező taxon, didaktikai megfontolásból mégis érdemes valamilyen rendszer 
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szerint bemutatni az ide sorolt kórokozókat. Ehhez az olasz Saccardo (1845–1920) csoportosítását vesszük 

alapul. 

Konídiumot szabadon képzők 

Ezek konídiumtartói a szubsztrátum felületén, szabadon (tehát nem termőképletben!) jönnek létre, általában 

penészszerű bevonatot alkotnak. A növénypatogén nemzetségeken kívül iparilag is hasznosított szaprotróf 

fajokat, valamint állatok és az ember kórokozóit felvonultató csoport. A konídiumot szabadon képző 

gombacsoport tagolása a következők alapján történik: (i) A konídiumok és tartóik világos színűek: pl. 

Aspergillus-, Penicillium-, valamint a Monilia-, Verticillium- és Botrytis-fajok. 

Figure 1.3. Mitospórás gombák és ivaros alakjaik Gombafajok kettős nevezéktana 

(anamorf és teleomorf alakok nevei) 

 

(ii) A konídiumok és tartóik sötét színűek: pl. Cercospora-, Fusicladium- és Alternaria-fajok, ill. a 

Helminthosporiumok (ez utóbbi nemzetség megszűnt, fajai a Bipolaris-, Drechslera és Exserohilum-

nemzetségekbe kerültek). 
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(iii) A konídiumtartók nyalábokba, ún. korémiumba fonódva nőnek ki a növény felszínére: pl. Graphium-, 

Pesotum-nemzetség fajai. 

(iv) A konídiumtartók a növény felületére kinövő párnaszerű hifaszövedék felszínén rendeződnek, és alkotják az 

ún. sporodochiumot: pl. a Fusarium-fajok. 

A konídiumaikat szabadon képző gombák egyes fajai másodlagos anyagcseréjük során olyan méreganyagokat, 

ún. mikotoxinokat is termelnek, amelyek nem a növényre, hanem annak fogyasztóira veszélyesek, extrém 

esetben halált okozhatnak. Súlyos toxikózisokat váltanak ki a növénypatogén Fusarium-fajokkal fertőzött 

kalászosokban termelődő, így a takarmányt és az élelmiszert is szennyező fuzariotoxinok: a trihotecének, 

fumonizinek és a zearalenon. Bár az Aspergillus-fajok nem kifejezetten növénypatogének, a magvakban, 

gyümölcsökben és más termésekben megtelepszenek, és azokban szintén igen mérgező toxinokat, pl. aflatoxint 

termelnek. 

Piknídiumosak 

A konídiumtartók és konídiumok a többé-kevésbé zárt, gömbölyded piknídiumban keletkeznek. 

Mezőgazdaságilag fontosabb nemzetségek pl. a Phoma, Phomopsis, Ascochyta, Septoria, Macrophomina, 

Cytospora. 

Acervuluszosak 

Konídiumtartóik és konídíumaik a gazdanövény epidermisze alatt kialakult, tál alakú képződményben, az 

acervuluszban keletkeznek. Fontosabb nemzetségek: Colletotrichum, Vermicularia, Kabatiella, Gloeosporium, 

Cylindrosporium 

Steril micéliumúak 

Tenyésztesteiken még konídiumok sem keletkeznek. E csoport legfontosabbak képviselői a gyökér-, ill. 

gumóbetegséget okozó Rhizoctonia-nemzetség fajai, amelyek egyik-másikáról időközben kiderült, hogy – ha 

konídiumokat nem is képeznek – ivaros szaporítóképleteket képesek fejleszteni. Ennek alapján teleomorf 

alakjaik a bazídiumos gombák között kapnak helyet. A felsorolt mitospórás gombanemzetségek bizonyos 

fajainak (helyesebben: bizonyos anamorf alakoknak) ma már ismertek a teleomorf alakjaik, amint azt a 

következő táblázat szemlélteti. 

4.2. KÁROSÍTÓ ÁLLATOK 

A kárt okozó állatfajok növényekből való részesedésének mérséklése körültekintő, több elemből álló védekezési 

megoldást követel a szakemberektől. Ebből következik, hogy számításba kell venni minden lehetséges 

szempontot a termelés eredményessége érdekében. Figyelembe kell venni a termesztésre kiválasztott terület 

adottságait, a vetőmaggal kapcsolatos kérdéseket és gondoskodni kell a növényeket tenyészidőben érintő, 

állatok okozta káros behatások elhárításáról. 

Mindenekelőtt azonban – a helyzet jó megítélése szempontjából – tisztában kell lenni a kárt okozó állat, vagy 

állatfajok rendszertani hovatartozásával, a táplálkozás módjával és annak nyomán kialakult kárkép (szimptóma) 

diagnosztizálhatóságával, a szaporodási és fejlődésbeli sajátosságokkal, az egyedfejlődés során egymást követő 

fejlődési alakok azonos vagy eltérő szerepével. Az egyedfejlődés és a kártételi szerep ismerete alapot képez az 

okszerű és hatékony védekezési megoldásokhoz, abban a sajátos ökológiai feltételrendszerben, amivel a 

mesterségesen létrehozott agrobiocönózisokban számolni kell. 

Védekezési kényszer a következő kárt okozó állatfajok ellen áll fenn: 

8. törzs: Hengeresférgek (Nemathelminthes), 

20. törzs Puhatestűek (Mollusca), 

23. törzs Ízeltlábúak (Arthropoda). 

31. törzs Gerincesek (Vertebrata) 

4.2.1. HENGERESFÉRGEK TÖRZSE (NEMATHELMINTHES) – NEMATODÁK 
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A fonálférgek több faja növénynedvekkel táplálkozva okoz kárt. A lárvák és az imágók táplálékot vehetnek fel a 

megtámadott növények gyökeréből, gumójából, szárából és a levelekből. Közöttük kiemelkedő szerepe van a 

szájszuronyos fonálférgeknek (Tylenchida). Szájüregükben kitines szájszurony van, amelynek tűszerű 

mozgatását izmos bulbuszok végzik. A sejtfal roncsolásakor szabadon hozzáfér a sejtnedvhez, amit táplálékként 

felszív. Vírusvektor szerepük a tevékenységük kísérő jelensége. Az ide tartozó fontosabb fajok között 

megemlítjük a rizsfonálférget (Aphelenchoides bessey Christie), a búzafonálférget (Anguina tritici Chitwood), 

a szárfonálférget (Ditylenchus dipsaci Filipjev), a gumórontó fonálféreget (D. destructor Thorne), a 

szabadföldi gubacsfonálférget (Meloidogyne hapla Chitwood), a répafonálférget (Heterodera schachtii 

Schmidt), a közönséges burgonyafonálférget (Globodera roctochiensis Wollenweber), valamint a 

tűfonálférgeket (Longidaridae spp.). 

A fonálféregfajok többsége váltivarú. A felsorolt fajok megtermékenyített nőivarú egyedei olyan petéket 

raknak, amelyekben a fejlődés előrehaladott állapotát vedlés követi és ezért a peteburkot már az L2 stádiumban 

lévő lárva hagyja el. Életük során összesen négyszer vedlenek. Ivarszerveik kialakulása a negyedik vedlés előtt 

kezdődik meg. Kedvezőtlen körülmények között a fonálférgek egyes fajai képesek életműködésük 

szüneteltetésére, ami több éven keresztül biztosítéka az életben maradásuknak. A jelenséget anabiózisnak 

nevezzük, ami széleskörű elterjedésük egyik biztosítéka. 

Hatékony védekezés a 4-5 éves vetésváltás. 

4.2.2. PUHATESTŰEK TÖRZSE (MOLLUSCA) 

A csigák legtöbb fajára jellemző, hogy a testüket védő külső vázzal rendelkeznek. Vannak olyan csoportok, 

amelyeknél a külső váz elcsökevényesedett, másoknál pedig teljesen hiányzik. A termesztett és vadon termő 

növényeket károsító fajok nagy hányada a csupasz és meztelen csigák közé tartozik. Kültakarójuk felszíne 

nyálkás, mert a hámrétegben vagy alatta elhelyezkedő mirigyek intenzív nyálkatermelők. A puhatestűek 

váltivarúak, vagy hímnősek. Az utóbbiaknál a megtermékenyítés kölcsönös, tehát mindkét egyed szaporít. 

Fejlődésük többnyire növekedés, testük nem szelvényezett. Táplálékfelvétel a szájnyílásban elhelyezkedő két 

álkapocs és reszelőnyelv (radula) segítségével valósul meg. Élőhelyük a dús levélzetű, főleg kertészeti 

növényállományok, ahol az esti és kora reggeli órákban intenzív a mozgás és a táplálkozás. Tevékenységüket a 

talaj felszínén ezüstösen csillogó nyálkacsík, táplálkozásukat pedig a rojtosra rágott levélfelületek, vagy a húsos 

termések odvasítása jelzi. 

Kárt okozó fajok közé tartozik a recés meztelencsiga (Derocerus reticulatum O. F. Müller), a nagy 

meztelencsiga (Limax maximus Linnaeus), a sárga pincecsiga (L. flavus Linnaeus), a szemcsés meztelencsiga 

(Tandonia budapestiensis Hazay), a vörös csupaszcsiga (Arion rufus Linnaeus) és a spanyolcsiga (Arion 

lusitanicus Mabille). 

Ellenük hatékonyan védekezhetünk úgy, hogy kedvező élőhelyeket alakítunk ki (nedves falapok, nedves textil 

és szalmacsomók), s körülöttük kétnaponta oltatlan mészporcsíkot szórunk; ezeken átmászva a csigák 

nyálkatermelő mirigyei sérülnek, ami a pusztulásukat okozza. Megnövekedett egyedszám esetén a metaldehid 

hatóanyag-tartalmú készítmények jó gyérítő hatásúak. 

4.2.3. ÍZELTLÁBÚAK TÖRZSE (ARTHROPODA) 

Az ízeltlábú állatok bolygónk fajokban leggazdagabb csoportját alkotják. Közöttük találjuk a növényeket 

károsítók zömét, amelyekkel szemben rendszeresen, vagy legalábbis időszakosan védekezésre kényszerülünk. 

Védekezési kényszerhelyzetben vagyunk a szántóföldi, kertészeti, üvegházi termesztésben és a raktározott 

termények, valamint termékek vonatkozásában. A kárt okozó fajokkal együtt hasznos tevékenységet folytatók is 

léteznek. Ezek szerepe a növények megporzására a nektárgyűjtésre, a ragadozó, a parazita és a parazitoid 

tevékenységre, továbbá az elhalt szerves anyagok lebontására terjed ki. 

Az ízeltlábúakat jellemző tulajdonságok között kell megemlíteni a szelvényezettséget, az ízelt lábakat, a kitines 

külső vázat, a trachearendszert, a koncentrálódott hasdúclánc-idegrendszert és a pont-, illetve összetett 

szemeket. 

Az ízeltlábúak törzsébe tartozó osztályok közül meghatározó növényvédelmi jelentősége van a rákoknak, a 

rovaroknak és a pókszabásúaknak. 

4.2.3.1. Rákok osztálya (Crustacea) 
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A zömében vízben élő fajok kopoltyúval lélegeznek. Testszelvényeik száma ötven is lehet. A szervetlen sókban 

gazdag külső vázuk páncélszerűen kemény kutikula. Lábaik lehetnek járásra specializálódott pálcalábak, vagy 

úszásra alkalmas levél- és hasadt lábak. A szájszerv három lábpárból alakult. Felépítése változatos, 

alapvetően egy pár rágó (mandibula) és két pár állkapocs (maxilla) alkotja. Zömében váltivarú állatok. A 

pajzsos levéllábú rákok szűznemzéssel is szaporodnak, mert a populációban csak 1% körüli a hím egyedek 

száma. Az ide tartozó fajok posztembrionális fejlődése szelvényképző (anamorfózis). Hazai rizstermesztő 

területek növényállományát a nyári pajzsosrák (Triops cancriformis Bosc) veszélyezteti. A mészben gazdag 

kutikulájú, lapított testű, szárazföldi érdes pinceászka (Porcellio scaber Latreille) posztembrionális fejlődése 

epimorfózis útján valósul meg. 

4.2.3.2. Rovarok osztálya (Insecta) 

A hatlábú rovaroknak 21 szelvényből álló, egymástól jól elkülöníthető három testtájéka (fej, tor, potroh) van. A 

fejen található, változatos felépítésű szájszervek funkcionális működése határozza meg a táplálék 

megszerzésének módját. 

A szilárd táplálékot fogyasztó állatok a sáskák, szöcskék, bogarak és lárváik rágó szájszervét páros rágók 

(mandibula) az állkapocs (maxilla) és az alsó ajkak (labium), valamint a felső ajkak (labrum), továbbá a nyelv 

(lingula) alkotja. Ebből az ősi típusból, módosulással jöttek létre a többek között folyékony táplálék felvételére 

alkalmas szúró-szívó szájszervek. Ezzel a szájszerv típussal – figyelemmel a módosulásokra – táplálkoznak a 

tripszek, poloskák, kabócák, növénytetvek, (levélbolhák, liszteskék, levéltetvek, pajzstetvek), atkafélék és a 

vérszívó szúnyogok. 

A legyek nyaló-szívó szájszervét a fejtokba épült alsóajak alkotja, amelynek kiszélesedett végét a tracheákból 

kialakult nyálvezető csövek szövik át. Táplálékuk mézharmat, nektár stb. Több családba tartozó faj szájszerve 

visszafejlődött, ezért nem táplálkoznak. Teljes átalakulással fejlődnek, lárváik nyű típusúak. A legtöbb faj 

váltivarú. 

A növényeket károsító lepkefajok imágói mézharmattal, nektárral, virágporral, táplálkoznak, de soha nem 

károsítanak. Szájszervük a pödörnyelv, amely táplálkozás esetén egyenes lefutású csővé alakul, és betölti a 

táplálék felvételére alkalmas szívó szerepet. A szívó szájszerv az állkapocs külső karéjából alakult. Teljes 

átalakulással fejlődő lárváik hernyótípusúak. A legtöbb faj váltivarú. 

Azokra az anatómiai és morfológiai, továbbá életmódbeli sajátosságokra itt nem térünk ki, amelyek alapot 

képeznek a rovarok osztályába tartozó rendek egymáshoz viszonyított elkülönítéséhez. 

A rovarok többsége váltivarú (gametogenesis). A nőivarú egyedek termelik a petéket, a hímek a spermiumokat, 

amelyek egyesülését követi a megtermékenyített peték rakása. A megtermékenyítés elmarad a steril hímek párzó 

aktusát követően, mert a nőstényeket ért mechanikai ingerhatás ekkor is beindítja a pete lerakásához szükséges 

izommozgásokat. 

A rovarfajok között gyakori jelenségnek számít a szűznemzés (parthenogenezis), amikor az ivarsejtek 

megtermékenyítés nélkül fejlődésnek indulnak. Kedvezőtlen külső környezeti hatásokra így szaporodhat a nyári 

pajzsosrák (Triops cancriformis Bosc), a hamvas vincellérbogár (Otiorhynchus ligustici Linnaeus), a 

gyapjaslepke (Lymantria dispar Linnaeus). 

Számos rovarfaj szaporodására jellemző a nemzedékváltakozás (heterogonia), aminek során a szűznemzéssel 

majd ivaros szaporodással fejlődő nemzedékek váltják egymást. A szűznemzés során létrejött nemzedékek rövid 

távon (10 nap, 2 hét) követik egymást, és így tudják kiaknázni a tápnövények kínálta táplálékforrásokat. Az 

ivaros szaporodással pedig megőrzik a genetikai variabilitást. Ez a szaporodási mód, jellemzően a levéltetveknél 

érvényesül, amelyeknél ismert a teljes (holociklikus) és a részleges (anholociklikus) változat. A teljes 

szaporodási módot jellemzi, hogy a szűznemzéses nemzedékeket ivarosan szaporodó nemzedék váltja fel. Ezzel 

szemben a részleges szaporodást a szűznemzéses nemzedékek végtelen sora jellemzi, kedvező ökológiai 

körülményeket biztosító feltételek között. A teljes és a részleges szaporodási mód egyaránt érvényesülhet a 

tápnövényt cserélő (heteroecikus) és az egy tápnövényű (monoecikus) levéltetű fajoknál. 

Az embrionális fejlődés befejeződését követően született lárvákkal kezdődik, majd az imágó élettel befejeződik 

a posztembrionális fejlődés. Növényvédelmi szempontból ítélve fontos, hogy a kárt okozó állatok lárvái 

minden esetben fitofág táplálkozásúak, tehát vagy szilárd (rágó szájszervűek), vagy folyékony (szúró-szívó 

szájszervűek) táplálékfogyasztók. 

Az ízeltlábú rovarok fejlődése két alapvető csoportba sorolható: 
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Szelvényképző fejlődés (anamorfózis) jellemzője a vedlésekkel együtt járó szelvényszámnövelés. Így fejlődnek 

pl.: az ászkarákok, százlábúak, ikerszelvényesek. 

Szelvénytartó fejlődés (holomorfózis) jellemzően a rovarok osztályára érvényes. Életük folyamán állandó 

szelvényszámuk van, tehát vedlések során az nem változik. 

A következő fejlődési formák különböztethetők meg: 

Kifejlés (epimorfozis). A lárvák hasonlítanak az imágókra, szájszervük, táplálkozásuk és kártételük is 

megegyezik. A primer lárvák vedlésekkel ivarérett imágóvá alakulnak. A kifejlés változatai közé tartozik az 

ametabólia, a monometabólia, a pseudometabólia és a neometabólia. Közülük kiemelhető a monometabólia, 

mert az utolsó lárva szárnykezdeménnyel rendelkező nimfa. Így fejlődnek a tojócsöves és tojókampós 

egyenesszárnyúak, a fülbemászók, a poloskák és a levéltetvek. A neometabólia a tripszekre jellemző fejlődési 

változat. A második lárvastádiumot szárnykezdeményes pronympha (előnimfa), majd pedig egy vagy két félig 

nyugvó nymphaszakasz követi az imágóvá alakulás előtt. 

Félátalakulás (hemimetamorfozis). A lárváknak már vannak lárvakori szerveik. Életmódjuk és életterük eltér 

az imágókétól. A lárvák másodlagos, vagy szekunder lárvák. A félátalakulás változatai közé tartozik a 

prometabólia, a heterometabólia és a heremetabólia. Közülük a kabócák egy részére jellemző a heremetabólia. 

Az utolsó lárvastádium előtt pihenő szakasz van, ami után – bábállapot nélkül – elveszítik lárvaszerveiket, és 

kifejlesztik szárnyaikat, imágóvá alakulnak. 

Teljes átalakulás (holometamorfozis). Az így fejlődő rovarok tercier vagy harmadlagos lárvái nem 

hasonlítanak az imágókra. Az élőhelyek esetében is vannak eltérések (cserebogarak-pajorok, pattanóbogarak-

drótférgek). A kifejlett lárvák bábozódnak, amelynek során mélyreható fiziológiai változások eredményeként 

imágóvá alakulnak. A holometabóliára jellemző fejlődésmenet során a petéből fajokat jellemző típusú lárva 

kel, amely élete során többször vedlik, majd bábozódik és végül imágóvá alakul. Ez a fejlődésmenet érvényesül 

pl. a bogaraknál, a lepkéknél, és a kétszárnyúaknál. A fontosabb tercier lárvák között megemlíthetők a 

lepkék valódi és araszoló hernyó-, a levéldarazsak álhernyó-, a futóbogarak kampodeoid-, a cserebogarak 

pajor-, a pattanóbogarak drótféreg-, a levélbogarak levélbogár-, az ormányosbogarak kukac-, valamint a 

kétszárnyúak nyűtípusú lárvái. 

Tor és haslábai (soklábúak) vannak az araszoló-, a valódi- és álhernyóknak. Három pár torlába 

(kevéslábúak) van a pajoroknak, a drótférgeknek, valamint a kampodeoid és a levélbogárlárváknak. Láb 

nélküliek (lábatlanok) a kukac-, a pondró- és a nyűtípusú lárvák. 

A fejlődésüket befejezett lárváik bábozódnak. A bogarakra, méhekre és darazsakra jellemző a szabadbáb 

(végtagjaik testhez simulnak, de szabadon állnak). A lepkék fedettbábjának ismertető jele a testrészek 

(végtagok) rajzolatának felismerhető volta, amelyeket burok szorít a testfelülethez. A legyek tonnabábján a 

testszelvények rajzolata látszik, mert ez a burkolat az utolsó lárvastádium megszilárdult kutikulája, amely 

szabadbábot zár magába. 

Sáskák rendje (Caelifera) 

Imágók és lárvák rágó szájszervű kártevők. Rövid csápúak, a test félhoszát nem haladják meg. A harmadik 

lábpár ugróláb. Ciripelő hangot adnak az ugróláb combjának a fedőszárny kiemelkedő eréhez dörzsölésével. 

Váltivarúak, epimorfózissal fejlődnek. Ismert növényevők az olaszsáska (Calliptamus italicus Linnaeus) és a 

marokkói sáska (Dociostaurus maroccanus Thunberg). 

Tojócsöves egyenesszárnyúak rendje (Ensifera) 

A nőivarú egyedeknek fejlett tojócsöve van. Fonalas csápjuk a test hosszát meghaladhatja. A harmadik lábpár 

ugróláb. Az első lábpár lábszárán fejlett tümpanális hallószervük van. Ivarosan szaporodnak, epimorfózissal 

fejlődnek. Kárt okozó fajok a zöld lombszöcske (Tettigonia viridissima Linnaeus) és a vakondtücsök 

(Gryllotalpa gryllotalpa Linnaeus). 

Tripszek rendje (Thysanoptera) 

Az imágó és a lárvák szúró-szívó szájszervvel táplálkoznak. Lábaikon, a karmok között hólyagszerű tapadó 

korong van. Szárnyaik pálcikaszerűek, amelyek belső széléről hosszú kitinszőrök indulnak ki, és rojtszerű 

alakzatot vesznek fel. Ivarosan és szűznemzéssel szaporodó fajok is ismertek. Fejlődésük sajátosan 
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neometabólia. Ismert növényi nedvfogyasztók a dohánytripsz (Thrips tabaci Lindeman), a nyugati 

virágtripsz (Frankliniella occidentalis Pergande) és a borsóripsz (Kakothrips robustus Uzel). 

Poloskák rendje (Heteronepa) 

Lárváik és imágóik szúró-szívó szájszervűek, folyékony táplálékfogyasztók. Elülső pár szárnyúk félfedő, 

hártyában végződő bőrnemű fedőszárny. Bűzmirigyeik váladékával riasztanak. Váltivarúak, epimorfózissal 

szaporodnak. Ismertebb, kárt okozó fajok a lucernapoloska (Adelphocoris lineolatus Goeze), a közönséges 

mezeipoloska (Leptoterna dolokrata Linnaeus), az osztrák poloska (Eurygaster austriaca Schrank), a 

mórpoloska (E. maura Linnaeus), a káposztapoloska (Eurydema ornatum Linnaeus). 

Színkabócák rendje (Auchenorrhynchaa) 

Növényekből folyékony táplálékot vesznek fel szúró-szívó szájszervükkel, lárva és imágó korban. Mindkét pár 

szárnyuk hártyás. Vírusvektorként betöltött szerepük növeli veszélyességüket. Hangadásra és hallásra képes 

fajok. Váltivarúak, hemimetamorfózissal fejlődnek. Közvetlen és közvetett kárt okozó fajok a sárgalábú 

recéskabóca (Hyalesthes obsoletus Signoret), a burgonyakabóca (Empoasca solani Curtis), a törpe 

gabonakabóca (Macrosteles laevis Ribaut) és a csíkos gabonakabóca (Psammotettix alienus Dahlbom). 

Növénytetvek rendje (Sternorrhyncha) 

Kistestű törékeny állatok. Szúró-szívó szájszervvel táplálkoznak. Vírusokat terjesztő vektorok. Emésztésük 

során hasznosítják az aminosavakat és fehérjéket, a szénhidrátokat kiürítik, amelyek mézharmatot képeznek a 

növények felületén. Rajta korompenész szaporodik. Kiváló tápláléka a hangyáknak, lepkéknek, legyeknek, 

darazsaknak. Jellemző szaporodásmódjuk a nemzedékváltakozás. 

A növénytetvek négy alrendbe nyertek besorolást: levélbolhák, lisztekék vagy üvegházi molytetvek, levéltetvek 

és pajzstetvek. 

Levélbolhák alrendje (Psylloidae) 

Kistestű, ugrólábú állatok. Szúró-szívó szájszervvel táplálkoznak. Három lárvastádiumot előnimfa, majd nimfa 

állapot követ, végül imágóvá alakulnak. Fitoplazmákat terjesztő vektorok. Több fajuk gyümölcsfák 

kártevőjeként ismert. Szántóföldön a répalevélbolha (Trioza apicalis Föster) károsít. 

Liszteskék alrendje (Aleyrodidae) 

Apró testű, szúró-szívó szájszervvel rendelkező állatok, amelyek testfelületét (lekerekített szárnyait) fehér 

viaszpor fedi. A lárváik fejlődése viasztok alatt történik. Kárt a növények nedveinek elvonásával és a vírusok 

terjesztésével okoznak. Meleg nyarakon az üvegházakból kirajzanak, és szántóföldön is károsítanak. Elterjedt 

faj az üvegházi liszteske (Trialeurodes vaporariorum Westwood). 

Levéltetvek alrendje (Aphidina) 

Az alrendbe tartozó családok (valódi levéltetvek, gubacstetvek, törpetetvek) közül a valódi levéltetvek között 

vannak a szántóföldön termesztett növényeket károsító fajok. A fajokat jellemzi, hogy szárnyatlan nimfa és 

szárnyas alakjai is lehetnek. Szúró-szívó szájszervvel táplálkoznak. A termesztett és vadon termő növényeken 

szinte minden időben előfordulnak, esetenként nagy egyedszámú kolóniákat alkotnak. Közvetlen (táplálkozás) 

és közvetett (vírusvektor) tevékenységükkel tetemes károk okozói. 

Nemzedékváltakozással szaporodnak, ami holociklikus és anholociklikus (teljes-és részleges szaporodás) 

módon is megvalósulhat. Epimorfózissal fejlődnek. Gyakoriságuk és a kártételi veszélyhelyzet miatt a jelentős 

fajok közé soroljuk a zöld őszibarack-levéltetűt (Myzus persicae Sulzer), a fekete répalevéltetűt (Aphis fabae 

Scopoli), a zselnicemeggy-levéltetűt (Rhopalosiphum padi Linnaeus), az orosz búzalevéltetűt (Diuraphis 

noxia Kurdjumov). 

Pajzstetvek alrendje (Coccinea) 

Szúró-szívó szájszervű állatok, amelyeket az ivari kétalakuság jellemez. Váltivarúak, de gyakran előfordul a 

szűznemzés is. Lágyszárú növényekben károsító faj a csalánpajzstetű (Orthezia urticae Linnaeus). 

Bogarak rendje (Coleoptera) 
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Az ide tartozó fajoknak kitinizált fedőszárnyuk és repülésre alkalmas hártyás szárnyuk van. Testfelépítésük 

egységesnek tekinthető annak ellenére, hogy testnagyságuk változatos, életmódjuk pedig lényeges 

különbségekben jut kifejeződésre. Szilárd táplálék fogyasztására alkalmas rágó szájszerve van az imágóknak és 

a nagy változatosságot mutató (tercier) lárváknak. A bábok majdnem kivétel nélkül szabadbábok. Váltivarúak, 

és teljes átalakulással fejlődnek. 

A mindenevő bogarak alrendjébe tartozó családok fajgazdagsága miatt ide tartozik a fitofág kártevők nagy 

hányada. Közülük csupán példaként megemlítjük a gabonafutrinkát (Zabrus tenebriodes Goeze), a fekete 

répabogarat (Aclypea undata Müller), a széles szipolyt (Anisoplia lata Erichson), a májusi cserebogarat 

(Melolontha melolontha Linnaeus), a vetési pattanóbogarat (Agriotes lineatus Linnaeus), gabonaálszut 

(Rhizopertha dominica Fabricius), a repcefénybogarat (Meligethes aeneus Fabricius), a lucernabödét 

(Subcoccinella vigintiquatuorpunctata Linnaeus), a lucernacincért (Plagionotus floralis Pallas), a közönséges 

spárgabogarat (Crioceris asparagi Linnaeus), az amerikai kukoricabogarat (Diabrotica virgifera virgifera 

LeConte), a burgonyabogarat (Leptinotarsa decemlineata Say), a vörösnyakú árpabogarat (Oulema 

melanopa Linnaeus), a repcebolhát (Psylliodes chrysocephala Linnaeus), a babzsizsiket (Acanthoscelides 

obtectus Say), a lóheremag-cickánybogarat (Protapion apricans Herbst), a repceszár-ormányost 

(Ceutorhynchus pallidactylus Marsham), a lucerna-csipkézőbogarat (Sitona humeralis Stephens), a 

gabonazsizsiket (Sitophilus granarius Linnaeus), a kukoricabarkót (Tanymecus dilaticollis Gyllenhal). 

Lepkék rendje (Lepioloptera) 

Két pár nagyméretű, pikkelyekkel fedett, többnyire rajzolatos szárnyuk van. Kémiai ingerek (szexferomonok) 

felfogására alkalmas érzékszerv-rendszerű csápjaik vannak. Szájszervük a táplálék felszívására módosult 

pödörnyelv (szívó szájszerv). Lárváik szilárd növényi táplálékot fogyasztó, rágó szájszervű araszoló- és 

valódi hernyók. 

Növényvédelmi szempontokra figyelemmel a lepkék fajgazdag rendjéből néhány családot képviselő faj között 

megnevezhető a raktári gabonamoly (Nemapogon granella Linnaeus), a répaaknázómoly (Scrobipalpa 

ocellatella Boyd), a mezei gabonamoly (Sitotroga cerealella Olivier), az akácmoly (Etiella zinckenella 

Treitschke), a napraforgómoly (Homoeosoma nebulella Denis et. Schiffenmüller), a kukoricamoly (Ostrinia 

nubilalis Hübner), a káposztalepke (Pieris brassicae Linnaeus), a vetési bagolylepke (Agrotis segetum Denis 

et. Schiffenmüller), a gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera Hübner) és a káposzta-bagolylepke 

(Mamestra brassicae Linnaeus). 

Kétszárnyúak rendje (Diptera) 

Egypár repülő szárnyuk van, a második pár billérré módosult. A szúnyogalkatúak és a légyalkatúak szájszerve 

szúró-szívó, vagy nyaló-szívó. Lárváik nyűtípusúak. A szúnyogalkatúak báb alakja szabad báb, míg a 

légyalkatúaké tonnabáb. A fajok nagyobb hányada váltivarú, fejlődésüket a teljes átalakulás jellemzi. 

A gubacsszúnyogok családjába több fitofág faj tartozik, amelyek a növények szöveteibe raknak tojást. 

Sejtburjánzást okoznak, és így alakulnak ki a gubacsok. Kárt okozó fajok között ismert a lucernabimbó-

gubacsszúnyog (Contarinia medicaginis Kieffer), a repcebecő-gubacsszúnyog (Dasineura brassicae Winnertz), 

és a máktokszúnyog (D. papaveris Winnertz). 

A légyalkatúak alrendjébe tartozó családokban vannak fitofág fajok, amelyek nyűtípusú lárvái garathorog 

segítségével okoznak szövetroncsolást, és így jutnak felvehető táplálékhoz. Közéjük tartoznak a jelentős károkat 

okozó sárgarépalégy (Chamaepsila rosae Fabricius), spárgalégy (Platyparea poeciloptera Schrank), rizslégy 

(Hydrellia griseola Fallén), csíkoshátú búzalégy (Chlorops pumilionis Bjerkander), fritlégy (Oscinella frit 

Linnaeus), hagymalégy (Delia antiqua Meigen), ugarlégy (D. coarctata Fallén), tavaszi káposztalégy (D. 

radicum Linnaeus), őszi fekete búzalégy (Phorbia fumigata Meigen). 

Hártyásszárnyúak rendje (Hymenoptera) 

Az ide tartozó fajoknak két pár jól fejlett, repülésre alkalmas hártyás szárnya van. Növényeket károsító fajok a 

levéldarazsak, a szalmadarazsak és a társas redősszárnyú-darazsak családjába tartoznak. Szájszerveik rágó vagy 

nyaló-szívó típusúak. A kukac vagy álhernyó típusú lárváknak, fejlett rágó szájszerve van. Ivarosan és 

szűznemzéssel is szaporodnak, teljes átalakulással fejlődnek. A levéldarazsak lárvái soklábú álhernyók, pl. a 

repcedarázsé (Athalia rosae Linnaeus). A szalmadarazsak lárváinak nincs potrohlába, torlábaik is gyengén 

fejlettek, pl. a közönséges szalmadarázsé (Cephus pygmaens Linnaeus). A társas redősszárnyú darazsaknak 

rágó szájszerve van, és érett gyümölcsöket fogyasztanak (Lódarázs-Vespa crabro Linnaeus). 
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4.2.3.3. Pókszabásúak osztálya (Arachnoideae) 

Testükön egy befűződés van, ami azt két tájra osztja. Az előtest a fejtor, az utótest pedig – atkák esetében – a 

szelvénynélküli tor. Az előtest hat pár függeléke közül az első csáprágó, a második a tapogató, a következő négy 

pedig a járóláb pár. A pókszabású állatok váltivarúak. Párzószerve azonban csak a kaszáspókoknak és néhány 

atkafajnak van. 

Atkák alosztálya (Acaria) 

Csáprágóik vékony, hosszú szúrószervvé alakultak, tapogató lábaik rövidebbek, négy pár járólábuk pedig jól 

fejlett. A parazita fajok lábai redukálódtak. Szúrószervüket a növények szöveteibe mélyítik. A sérült sejtek 

folyékony állományait az izmos garat segítségével szívják fel. Váltivarú állatok, fejlődésük során négy 

fejlődési stádium követi egymást. A petéből kikelt lárváknak három pár lába van. A következő három 

stádiumot nimfaállapotnak nevezzük. A nimfáknak négy pár lábuk van. 

Bársonyatkafélék rendje (Trombidiformes) 

Szájszervük rágó vagy szúró-szívó lehet. Külső ivarszerveik hiányoznak. Posztembrionális fejlődésüket két 

lárvastádium jellemzi, melyek közül az első a peteburkon belül alakul ki, amit az L2-es lárva hagy el. 

Takácsatkák családja (Teranychidae). Az előtesben a szúró-szájszervek (csáprágó), a tapogatók és két pár 

járóláb helyezkedik el. Az utótestben két pár lábat visel. A petéből kikelt lárvát táplálkozás után két, aktív 

nimfa- és imágószakasz követi. Az aktív szakaszok között nyugalmi szakaszok (nimfo-, deuto- és teliokrizális) 

is kialakulhatnak. A családba tartozó fajok jellemző képviselője a közönséges takácsatka (Tetranychus urticae 

Koch). 

Lisztatkafélék rendje (Acaridida) 

Csáprágóik erőteljesen fejlettek és ez avatja e fajokat a növényi táplálék hatékony fogyasztóivá. Váltivarúak, 

de szűznemzés is előfordul. Posztembrionális fejlődésük során egy lárva és három nimfa szakasz követi 

egymást. A kedvezőtlen környezeti hatásokat hypopusz formában vészelik át. Ekkor nem táplálkoznak. 

Tapadókorongok segítségével madarak (verebek) tollához, rágcsálók (pockok, egerek) szőréhez tapadnak és így 

kerülnek a raktározott szemes termények garmadáiba, továbbá őrleményekbe. Gyakori kártevő 

élelmiszerraktárakban és malmokban a lisztatka (Acarus siro Linnaeus), a tárolt gyökér és gumós növényeken a 

közönséges gyökératka (Rhyzoglyphus echinopus Fumanze et Robin). 

4.2.4. GERINCESEK TÖRZSE (VERTEBRATA) 

Kárt okozó fajok a madarak és az emlősök osztályába tartoznak. 

4.2.4.1. Madarak osztálya (Aves) 

Testüket toll fedi, mellső végtagjuk szárny. Szájszervük az alsó és felső kávából álló fognélküli csőr. 

Napjainkban termést veszélyeztető kártételt a seregély (Sturnus vulgaris Linnaeus), a vetési varjú (Corvus 

frugilegus Linnaeus) és a balkáni gerle (Streptopelia decaocta Frivaldszky) okoz. A madárfajok gyérítését 

törvény szabályozza. 

4.2.4.2. Emlősök osztálya (Mammalia) 

Növényvédelmi szempontból hasznos fajok a keleti sün (Erinacus ranmanicus Linnaeus), a vakondok (Talpa 

europaea Linnaeus). A növényeket károsító fajok közül a rágcsálók (Rodentia) rendjébe tartozik az ürge 

(Citellus citellus Linnaeus), az európai kószapocok (Arvicola terrestris Linnaeus), a közönséges hörcsög 

(Cricetus cricetus Linnaeus), a mezei pocok (Microtus arvalis Pallas) és a vándorpatkány (Rattus norvegikus 

Berkenhont). 

Gabonafélék, kukorica-, napraforgó-, burgonyaállományokban – különösen erdők közelében – számottevő kárt 

okozhat a vaddisznó (Sus crofa Linnaeus), az őz (Capreolus capreolus Linnaeus), a gímszarvas (Cervus 

elephus Linnaeus), a dámvad (Dama dama Linnaeus). A kártételek mérsékelhetők vadriasztással és az 

egyedszám szabályozásával. 

4.3. GYOMNÖVÉNYEK 
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4.3.1. GYOMNÖVÉNY FOGALMA, KÁRTÉTEL A KOMPETÍCIÓS ÉRTELMEZÉS 
SZERINT 

Nagyon leegyszerűsített felfogás szerint a növényvilág tagjai haszonnövényekre és gyomnövényekre 

különíthetők el. A természetes vegetációkban ez az elkülönítés már nem olyan egyértelmű és kifejezett, mint a 

szántóföldi területeinken. Újvárosi szerint azokat a növényeket, amelyeket szándékosan nem vetettünk és 

jelenlétük valamilyen módon kárt okoz, gyomnövényeknek nevezzük. Más megfogalmazás szerint a 

gyomnövények az ember növénytermesztési tevékenységének célkitűzéseivel szemben kárt okozó növények, 

főként a mezőgazdasági területeken. A gyomnövények jelen vannak az ember közvetlen környezetében, a 

településeken, és különféle kedvezőtlen hatások révén közvetlenül magát az ember egészségét is károsíthatják. 

A gyomnövények és a haszonnövények közötti határt mindig az adott helyzet szerint kell meghúzni. Éles 

határvonal van pl. a vetőmagtermesztésben, ahol szigorú szabványok írják elő, milyen mentességet kell 

biztosítani. Ebben a konkrét esetben gyomnövénynek tekinthetők azok a termesztett növények is, melyek 

jelenléte veszélyezteti a vetőmag-előállítást, mint pl. a fajtaidegen növény vagy az előveteménytől származó 

árvakelés. Más esetekben, mint pl. a tömegtakarmány-növények termesztésénél nem tekintjük gyomoknak a 

takarmányértékkel rendelkező, nem termesztett növényeinket, ha azok nem mérgezőek. A gyomnövények 

fogalomkörébe tehát esetenként termesztett növények is tartozhatnak, mint az őszi búza árvakelése az őszi 

káposztarepcében, vagy a számos kultúrában gondot okozó napraforgó-árvakelés, a termesztett köles a 

kukoricában, az őszi káposztarepce árvakelése a búzában és még sorolhatnánk a gyökgumósokkal bezárólag. 

A mezőgazdaságilag művelt szántóterületeken a gyomnövények és a haszonnövények között állandó versengés 

(kompetíció) folyik a tápanyagokért, a fényért és a vízért. Ez a versengés a sűrű vetésű kultúrákban inkább a 

termesztett növény javára, a tág térállású kultúrákban pedig – az ember segítő tevékenysége nélkül – a 

gyomnövények javára dől el. A gyomok és a termesztett növények életciklusuk legelején – amíg az 

életfenntartásukhoz szükséges tényezők bőségesen rendelkezésre állnak – egymás károsítása nélkül együtt 

élhetnek. Az életfeltételek romlása akkor következik be, amikor a tápanyag, a víz és a fény szűkösen áll 

rendelkezésre. Ma már legtöbb növényünk esetében ismerjük a kritikus kompetíciós periódust. Ebben az 

időtartamban következik be a legnagyobb kár, amely kihat az egész vegetációs időre, és nagymértékben 

meghatározza a termés mennyiségét és minőségét. A kritikus kompetíciós periódus általában a tenyészidőszak 

első heteiben, hónapjaiban jelentkezik. Ismert pl. a kukorica esetében, hogy ennek a fontos időszaknak a kezdete 

a keléstől számított harmadik, negyedik hét. A kritikus kompeticiós periódust hazánkban sokan vizsgálták, és 

megállapították az egyes gyomnövényfajoknak a termés- és biomasszaprodukció csökkentő hatását. 

4.3.2. A GYOMNÖVÉNYZET VÁLTOZÁSA IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

A gyomnövényzet faji összetétele és az egyes gyomfajok felületborítottsága gyakran és jól megfigyelhetően 

változik. Különösen jól érzékelhetők ezek a változások az elmúlt fél évszázadban, a vegyszeres gyomirtás 

bevezetésétől és általános elterjedésétől egészen napjainkig. Az I-V. Országos Gyomfelvételezések adataiból jól 

nyomon követhetők a gyomnövényzet megváltozásának tendenciái, amelyet a gyomfajok dominancia-

sorrendjének változása tükröz a legszemléletesebben (lásd: táblázat). 

Figure 1.4. Szántóföldjeink jelentős gyomfajai (búza- és kukoricavetésekben, tavasszal 

és ősszel, összesített adatok) 
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Magyarország szántóföldi gyomnövényzetére az alábbi megállapításokat lehet tenni: 

- hazánk szántóföldi gyomflórája a domináns fajok tekintetében nagyfokú állandóságot mutat. Megállapítható, 

hogy az elmúlt fél évszázad erős gyomflóra-átalakító hatása ellenére az Echinochloa crus-galli, az Amaranthus-

fajok, a Chenopodium-fajok, a Cirsium arvense, a Convolvulus arvensis és a Setaria-fajok általánosan jellemzik 

a magyar szántóföldi gyomflórát. 

- Más fajoknak a vizsgált 50 év során megnőtt a jelentősége. Ezek az Ambrosia artemisiifolia, Datura 

stramonium, Galium aparine, Matricaria- és Anthemis-fajok, Helianthus annuus, Panicum miliaceum, Sorghum 

halepense, Xanthium-fajok, Abutilon theophrasti stb. 

- A fentiekkel ellenkező tendencia tapasztalható más gyomfajok és gyomcsoportok tekintetében. Alig találhatók 

ma már pl. hagymás gyomfajok (G2) a gabonavetésekben, de jelentősen visszaszorultak a korábban nagy 

jelentőségű gabonagyomok, pl. az Agrostemma githago. 

- Pontos adataink nincsenek, de a gyakorlati megfigyelések és tapasztalatok azt mutatják, hogy a szántóföldi 

területeinken jelentősen csökkent a gyomfajok száma. Ujvárosi az I. Országos gyomfelvételezés idején (1947–

53) még több mint 800 különböző gyomfajt talált, ez a szám napjainkra 400–500-ra csökkent. Ez nem jelenti 

azt, hogy a fajok végérvényesen kipusztultak a magyar flórából, hanem a jelenlegi agrotechnika körülményei 

között nem lelhetők fel. A faji diverzitás megőrzése szempontjából ezért fontos az extenzív területek megtartása. 

- Egy meghatározott mezo- vagy mikrokörnyezetben (községhatárban vagy szántóföldi táblán) jelentősen 

elszegényedett a gyomflóra, egyes esetekben nagy kiterjedésű táblákon, vegyszeres gyomirtásban nem 

részesített kalászos vetésekben mindössze 10–15 gyomfaj regisztrálható. 

- A faji szempontból elszegényedett gyomflóra magmaradt képviselői hatalmas gyom-nyomást jelentenek, főleg 

tág térállású kultúrákban. Kísérleteinkben találkoztunk olyan esetekkel, amikor egy négyzetméteren csírázó 

Datura stramonium egyedszáma meghaladta a 160-at. Általánosságban megállapítható, hogy hazai szántóföldi 

területeink nagymértékű gyomosodásra hajlamosak, és a „gyomnyomás” messze meghaladja a Nyugat-

Európában megszokott mértéket. 

A gyomnövényzet változását a vegyszeres gyomirtási technológiák befolyásolják a legerősebben. A 2,4 D és az 

MCPA hatóanyagú herbicidek széles körű elterjedésével egy időben nőtt meg az Echinochloa crus-galli és az 

egyszikű gabonagyomok (Apera spica venti, Alopecurus-fajok) jelentősége. Az atrazin hatóanyag nagymértékű 
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és állandó használata váltotta ki a rezisztens biotípusok megjelenését (Amaranthus retroflexus és más fajok). A 

posztemergensen alkalmazható, jelentős tartamhatással nem rendelkező herbicidek használata során, különösen 

kapás kultúrákban, a mélyről és több csírázási hullámban csírázó gyomfajok felszaporodnak el (Datura 

stramonium, Panicum miliaceum, Abutilon theophrasti stb.). 

A talajművelési módok is megváltoztathatják a gyomflórát, különösen az évelő fajok szaporodhatnak fel akkor, 

ha csökken a talajműveletek száma és mélysége. Jó példa erre a C. arvense jelentős előtörése a minimális 

talajművelésben részesített területeken. 

A növénytermelés agrotechnikájában bekövetkezett változásoknak jelentős a gyomflóra-átalakító hatása. A 

számos elem közül csak néhányat emelünk ki. 

A növények betakarítási technológiája okolható elsősorban azért, mert talajaink gyommagkészlete állandóan 

növekszik. A betakarító kombájn valósággal szétteríti az érett gyommagvakat a táblán. Számos figyelmeztető jel 

ellenére a műszaki fejlesztés ezen a területen még mindig nem indult el. Más irányú vizsgálatokban, pl. a 

napraforgó gépi betakarítása során az tapasztalható, hogy négyzetméterenként 350 db kaszat hullik a talajra, 

konzerválva ezzel évekig az árvakelésből adódó problémákat. 

Hazai talajaink gyommagtartalmának és vegetatív szaporítóképletének növelésében az játssza a fő szerepet, 

hogy a tavaszi, sok esetben sikertelen vegyszeres gyomirtási technológiák után a területet magára hagyják. 

Ennek következménye, hogy őszre a táblán nagy mennyiségű szaporítóanyag képződik. A problémát súlyosbítja 

a vetéshiányos területek nyári gyomosodása, a művelésben nem részesített tarló- és a talajművelés nélkül 

hagyott parlagterületek viszonylag nagy aránya. 

A fentiek összhatásának tulajdoníthatóan a hazai szántóföldi területeink nagymértékű gyomosodási viszonyai 

miatt az egyébként kiváló hatású herbicidek sem tudnak jó hatást biztosítani, ami a probléma évenkénti 

újratermelődését eredményezi. 

4.3.3. A GYOMNÖVÉNYEK ÉLETFORMÁI 

A gyomnövények életformacsoportokba való sorolása gyakorlati szempontból fontos lehet. Az életformacsoport 

jellemző tulajdonsága hozzásegít bennünket ahhoz, hogy eredményes stratégiát dolgozzunk ki a gyomnövények 

visszaszorítására. Hazánkban az Ujvárosi-féle életforma-besorolás ismert, melynek fő csoportjai az alábbiak: 

Egyévesek (Therophyton fajok, T, Th) 

T1 csoport: Általában ősszel csíráznak, a telet csíranövény vagy fejlődő növény alakban töltik. Koratavasszal 

virágoznak és még a tavasz folyamán magot érlelnek. A nyári forróságot és szárazságot mag alakban vészelik át. 

Az őszi kalászosok, az őszi káposztarepce, a lucerna, a szőlő, a gyümölcsösök és más telepített kultúrák 

gyomnövényei tartoznak ide. 

Fajok: Poa annua, Arenaria serpyllifolia, Capsella bursa-pastoris, Lamium purpureum, L. amplexicaule, Mysotis 

arvensis, Veronica hederifolia, V. persica, V. polita, V. arvensis, V. triphyllos, Senecio vulgaris, Stellaria media, 

T2 csoport: Ősszel, télen és tavasszal csíráznak, nyár elejére magot érlelnek. A nyarat mag alakban vészelik át. 

Őszi és tavaszi kalászosok, őszi káposztarepce, kora tavaszi vetésű növények kísérő fajai. 

Fajok: Alopecurus myosuroides, Apera spica-venti, Bromus secalinus, Adonis aestivalis, Agrostemma githago, 

Anthemis arvensis, A. austriaca, Aphanes arvensis, Bifora radians, Camelina microcarpa, Centaurea cyanus, 

Consolida regalis, C. orientalis , Galium aparine, Matricaria chamomilla, M. inodora, Lepidium perfoliatum, L. 

campestre, Lithospermum arvense, Papaver rhoeas, Ranunculus arvensis, Sceleranthus annuus, Sisymbrium 

sophia, S. orientale, Thlaspi arvense, Vicia fajok, Viola arvensis. 

T3 csoport: Tavasszal csíráznak, nyáron magot érlelnek. A nyarat mag állapotban vészelik át. Tavaszi 

kalászosokban, és kapásokban gyakoriak. 

Fajok: Avena fatua, Fumaria schleicheri, Melampyrum barbatum, M. arvense, Raphanus raphanistrum, Sinapis 

arvensis, Sherardia arvensis, Spergula arvensis, Spergularia rubra. 

T4 csoport: Tavasszal csíráznak, az őszi fagyok hatására pusztulnak el. A telet mag alakban töltik. 
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Fajok: Digitaria sanguinalis, D. ischaemum Echinochloa crus-galli, Eragrostis minor, E. megastachya, Panicum 

miliaceum, P. capillare, Setaria glauca, S. viridis, Amaranthus albus, A. blitoides, A. chlorostachys, A. 

retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Ajuga chamaepitys, Anagallis arvensis, Atriplex patula, A. tatarica, 

Bilderdykia convolvulus, Bidens tripartitus, Cannabis sativa, Chenopodium album, Ch. hybridum, Ch. 

polyspermum, Ch. urbicum, Chaenorrhinum minus, Crepis rhoeadifolia, Datura stramonium, Diplotaxis muralis, 

Conysa canadense, Euphorbia falcata, E. exigua, E. helioscopia, Galeopsis ladanum, G. pubescens, G. tetrahit, 

Galinsoga parviflora, Gypsophila muralis, Gnaphalium uliginosum, Heliotropium europaeum, Hibiscus trionum, 

Kickxia elatine, K. spuria, Lactuca serriola, Lactuca saligna, Nigella arvensis, Medicago lupulina, Melandrium 

noctiflorum, Mercurialis annua, Polygonum lapathifolium, P. persicaria, P. aviculare, Sonchus asper, Portulaca 

oleracea, Ranunculus sardous, Salsola kali, Solanum nigrum, Sonchus asper, S. oleraceus, Stachys annua, 

Tragus racemosus, Tribulus terrestris, Trifolium arvense, Xanthium strumarium. 

Kétévesek (Hemitherophytonok, HT) 

Első évben karógyökeret fejlesztenek, második évben magot érlelnek. 

Fajok: Lolium perenne, Anchusa officinalis, Artctium lappa, Conium maculatum, Daucus carota, 

Meliotus albus, M. officinalis. 

Talajszintben telelő évelők (Hemikryptophytonok, H) 

Bojtos gyökérzetűek (H1). 

Fajok: Carex vulpina, Lolium perenne. 

Indás évelők (H2) 

Fajok: Poa trivialis, Myosoton aquaticum, Trifolium repens. 

Szaporodásra képes gyökerűek (H3) 

Fajok: Cerinthe minor, Cichorium intybus, Coronilla varia, Falcaria vulgaris, Melandrium album, Plantago 

media, Reseda lutea, Rumex crispus, R. obtusifolius, Symphytum officinale, Taraxacum officinale. 

Szaporodásra nem képes gyökerűek (H4) 

Fajok: Chondrilla juncea, Lotus corniculatus, Rapistrum perenne, Verbena officinalis. 

Ferde gyökértörzsűek (H5) 

Fajok: Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Eupatorium cannabinum, Plantago lanceolata, P. major. 

Talajban telelő évelők (Geophytonok, G) 

Tarackos, rizómás fajok. (G1) Tarackjaik, rizómáik a talajfelszín közelében, általában a szántott rétegben 

fordulnak elő. 

Fajok: Equisetum arvense, E. ramosisssimum, Elymus repens, Poa compressa, P. angustifolia, Cynodon 

dactylon, Phragmites australis, Sorghum halepense, Achillea millefolium, Aristolochia clematitis, Calystegia 

sepium, Lathyrus tuberosus, Oxalis stricta, Polygonum amphibium, Sambucus ebulus, Solidago serotina. 

Gumósok (G2) 

Fajok: Mentha arvensis, M. longifolia, Rorippa austriaca, Cyperus esculentus. 

Szaporító gyökeres fajok (G3) 

Szaporító gyökerei akár több méter mélységbe is lehatolnak. 

Fajok: Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Euphorbia virgata, Lepidium draba, Linaria vulgaris, Rubus 

caesius, Rumex acetosella. 
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Hagymások (G4) 

Fás szárúak (Phanerophytonok, Ph) Clematis vitalba. 

4.3.4. A GYOMNÖVÉNYEK MORFOLÓGIAI-ÖKOLÓGIAI SPEKTRUM SZERINTI 
CSOPORTOSÍTÁSA 

A vegyszeres gyomirtás során felhasznált herbicideknek a kémiai hatóanyag-tulajdonságai, elsősorban 

szelektivitása alapján jól körülírható a hatásspektruma. Célszerű tehát egy adott területen felvételezett 

gyomnövényeket úgy csoportosítani, hogy az eredmény közvetlenül felhasználható legyen a gyomirtástervezői, 

döntés-előkészítési folyamatban. 

Erre szolgál a morfológiai-ökológiai spektrum szerinti csoportosítás, mely ötvözi magában egyrészt a gyomfaj 

életforma-tulajdonságait, másrészt a főbb morfológiai csoportokat (lásd: következő táblázat). 

Ezek alapján a gyomnövények négy csoportba sorolhatók: 

- egyéves egyszikűek, 

- egyéves kétszikűek, 

- évelő egyszikűek, 

- évelő kétszikűek. 

A fenti csoportosítás csaknem minden gyomfaj esetében elvégezhető, kivételt képeznek az Equisetum-fajok, 

melyek nyitvatermő voltuk miatt egyik csoportba sem sorolhatók. A táblán, vagy más termelési egységen a 

gyomfelvételezés során elvégzett, fenti csoportosítás támpontul szolgál a védekezés módjának (ppi, pre- és 

posztemergens), valamint segítséget nyújt a konkrét hatóanyag kiválasztásához. 

Figure 1.5. Főbb gyomfajaink morfológiai-ökológiai spektrum szerinti csoportosítása 

 

4.3.5. A GYOMNÖVÉNYEK SZAPORODÁSA 

A gyomnövények szaporodhatnak generatív és vegetatív úton. 

A generatív szaporodás a jelentősebb mértékű, egyes gyomfajok egyedeinek magprodukciója meghaladhatja a 

tízezres nagyságrendet. Másrészt a generatív szaporodással szélesebbé válik a faj genetikai bázisa, ami biztosítja 

a környezethez való jobb alkalmazkodást. 

A mag maghéjból, endospermiumból és embrióból áll. A maghéjnak fontos szerepe van a terjedésben, a mag 

megvédésében, a keményhéjúságban stb. Az endospermium biztosítja a csirázáshoz az energiát. Minél nagyobb 

egy mag endospermiuma, annál mélyebb talajrétegekből képes csírázni. Ezzel magyarázható a nagy magvú 

gyomfajok jelenlegi elterjedése, ugyanis a hosszú hatástartammal nem rendelkező, posztemergens gyomirtás 
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elvégzése után egy második csírázási hullám is kialakulhat, mely a mélyebb talajszintekből csírázó nagy magvú 

gyomnövényeknek kedvez (pl. Xanthium spp., Datura stramonium, napraforgó-árvakelés stb.). 

Az embrió környezetében található meg a csírázás beindításáért felelős fitokróm, amely a 660–730 nm-es 

hullámhosszúságnál aktív. A csírázást befolyásolja a lombozathatás, a hőmérséklet, a víz, a talajtípus és a 

különböző nitrátvegyületek. 

A magvak életképességét több tényező határozza meg, általában a magvak hosszú évtizedeken át megőrzik 

csírázóképességüket. A magvakra jellemző a dormancia (magnyugalom), mely tulajdonság fajspecifikus, és a 

gyomfaj védekezési stratégiáját határozza meg. A gyommag terjedhet vetőmaggal, állatokkal, vízzel, széllel, 

gépekkel stb. Az utóbbi időben a kombájnos betakarítással terjednek a gyomok, mikro- és makro környezetben 

egyaránt. 

A vegetatív szaporodás is gyakori a gyomnövények körében. Az évelő gyomokra (Geophyton 

életformacsoport) jellemző a tarackkal, a rizómával, ill. a szaporító gyökérrel történő szaporodás. A tarackok, 

ill. rizómák csúcsi rügyeinek (apex) aktivitása révén hódítják meg a rendelkezésükre álló teret. Az axilláris 

rügyek nyugalomban vannak mindaddig, amíg az apex aktív. A tarackok feldarabolása esetén az alaptól 

számított legtávolabbi rügyből lesz az apex, így biztosítja a faj térbeli tovaterjedését. 
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Chapter 2. VÉDEKEZÉSI 
MÓDSZEREK A KÁROSÍTÓK ELLEN 

1. VÉDEKEZÉS A MIKROORGANIZMUSOK ELLEN 

Nem egyszerű feladat a különböző kórokozó típusok elleni védekezés! Egyfelől azért nem, mert gyökeresen 

eltérő védekezési stratégia szükséges a kórokozók különböző típusaival, ill. a fertőzési forrásokkal (gyom, 

vektor) szemben. Másrészt számolnunk kell a kórokozók populációit érő mutagén hatásokkal (különösen a 

vírusok esetében), ill. rekombinációs eseményekkel, valamint a nem honos kórokozók behurcolásának 

lehetőségével, amelyek külön-külön is jelentékeny változásokat (diverzitást) eredményezhetnek a populáció 

összetételében. 

A kórokozókkal szemben lehetséges védekezési eljárásokat a következőkben foglaljuk össze azzal a 

megjegyzéssel, hogy minden esetben sokkal hatékonyabb a fertőzés megelőzését (prevenciót) célzó védekezés, 

mint a fertőzés bekövetkezte után alkalmazott (kuratív) eljárások. 

1.1. ZÁRLATI (KARANTÉN-) INTÉZKEDÉSEK BETARTÁSA 

Olyan betegségek esetében szükséges, amelyek még nem kerültek be az országba, vagy csak szórványosan 

fordulnak elő. 

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény alapján az ilyen kórokozó fellépését vagy annak a 

tünetekre alapozott gyanúját a növényvédelmi szervnek jelenteni kell, ill. a kórokozó terjedését 

megakadályozandó, a beteg növényt meg kell semmisíteni. 

Természetesen ehhez elengedhetetlen a karanténlistán lévő fajok ismerete és felismerése. Nézzünk néhány 

ilyen zárlati kórokozót, amely nemrégiben került más országokból hazánkba: Pepino mosaic virus (PepMV) 

paradicsommal; a burgonyára és rokonaira veszélyes Colombian datura virus (CDV) a pepinóval; az Acidovorax 

(szin.: Pseudomonas) avenae subsp. citrulli baktérium görögdinnyével; a Xanthomonas arboricola pv. pruni 

baktérium japánszilva-szaporítóanyaggal; a Monilinia fructicola gomba őszibarackkal; a szamóca fekete 

foltosságát okozó Colletotrichum acutatum szaporítóanyaggal hurcolódott hazánkba. 

További karanténlistás kórokozók, amelyek – a szigorú intézkedéseknek köszönhetően – nincsenek jelen, vagy 

nem terjedtek el országosan, pl.: a Potato spindle tuber viroid, PSTVd (burgonya orsósgumójúság) a Ca. 

Phytoplasma solani (burgonya sztolbur fitoplazmás betegsége), a Ralstonia solanacearum (burgonya hervadása 

és barnarothadása); a Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (burgonya baktériumos gyűrűsbetegsége); a 

Phytophthora ramorum (hirtelen tölgyhalál okozója), a Synchytrium endobioticum (burgonyarák), a Neovossia 

(szin.: Tilletia) indica (búza virágfertőző üszögje). 

1.2. AGROTECHNIKAI ELJÁRÁSOK 

Számos mozzanatot foglalnak magukban, a vetéstől/ültetéstől a betakarításig: egészséges (fémzáras) 

szaporítóanyag használata; növénymaradványok beforgatása; árvakelések fölszámolása; harmonikus víz- és 

tápanyagellátás; művelési eszközök fertőtlenítése; megfelelő vetésszerkezet kialakítása (kerülni a rokon 

növények egymás mellé vetését); vetésforgó periodikus alkalmazása; betakarításkor észlelt beteggyanús 

növények megsemmisítése. 

1.3. FIZIKAI ELJÁRÁSOK 

Ilyen a talajgőzölés, ami lényegében zárttéri (üvegházi, fóliasátras vagy melegágyi) kultúrákban alkalmazható a 

talajban élő kórokozók, valamint vírusvektorok (nematódák, gombák) ellen. Továbbá a vegatatív növényi 

szervek (gumó, oltóvessző) néhány napos hőkezelése 35-40 ºC-on, elsősorban vírusmentes szaporítóanyag 

előállítását célozza. 

1.4. NEMESÍTÉS 
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Talán a legnagyobb jelentőségű védekezési lehetőség a kórokozókkal szemben a rezisztenciára nemesítés, amely 

megvalósítható hagyományos módon, ill. biotechnológiai módszerekkel. 

Hagyományos nemesítés. Történhet (i) keresztezéssel, amikor általában valamely kórokozóval szemben 

rezisztens vadfajt kereszteznek nem rezisztens kultúrfajtával, valamint (ii) szelekcióval, azaz a növény 

fajtapopulációjában véletlenszerűen előforduló ellenálló egyedek kiválogatásával és továbbszaporításával. 

Biotechnológia eljárások. Magukban foglalják (i) a véletlenszerűségen (protoplaszfúzión, szomaklonális 

varáción) alapuló, sejt- vagy szövettani szintű, valamint (ii) a nukleinsavszintű, tudatos információátviteli, ún. 

génsebészeti eljárásokat. Génsebészeti eljárással magát a rezisztenciát kialakító gént (transzgén) juttatjuk 

(transzformáljuk) és építjük a növény genomjába. Az idegen gént befogadó és kifejező növényt 

transzgenikusnak, vagy GMO-nak (genetikailag módosított organizmusnak) nevezzük. A rezisztenciát 

kölcsönző transzgén legtöbbször növényi eredetű, de az újabb, kutatási eredmények szerint származhat 

mikrobából is. 

Egy növényfajta betegség-ellenállósága növelhető vagy (i) a kórokozó baktériumnak, gombának az adott fajtára 

specializálódott egy(néhány) rasszával szemben (rasszspecifikus vagy vertikális rezisztencia), vagy pedig (ii) 

általánosan egy kórokozó fajjal, annak valamennyi rasszával szemben (horizontális, nem rasszspecifikus 

rezisztencia). Az előbbinél fennáll a veszélye annak, hogy kialakuló vagy behurcolt új rasszok ellen a nemesített 

fajta meglévő rezisztenciája nem jut kifejezésre, az utóbbinak viszont a genetikai háttere kevésbé ismert. 

Számos haszonnövényfaj esetében sikerült olyan fajtákat nemesíteni, amelyek ellenállóak egyes vírusos, 

baktériumos vagy gombás betegségekkel szemben. Azt azonban, hogy egy növény valamennyi potenciális 

kórokozójával szemben rezisztens legyen, a tudomány jelen állása alapján nehéz elképzelni. 

1.5. BIOLÓGIAI VÉDEKEZÉS 

Vírusos betegségekkel szemben jól ismertebb módszer a keresztvédettség kialakítása – zárttéri kultúrákban. 

Ennek a lényege az, hogy egy adott vírus súlyos betegségtünetei csökkenthetők vagy kivédhetők, ha ugyanazon 

vírus egy gyenge vagy gyengített (attenuált) törzsével előfertőzzük a gazdanövényt. A védettség annál nagyobb 

mértékű, minél közelebbi a rokonság a két vírus között. 

A biológiai védekezés másik lehetséges módja a hiperparazitizmuson alapul, vagyis azon a jelenségen, hogy 

egy adott mikroba képes egy másikat parazitálni. A biológiai védekezés eredményessége szempontjából 

ígéretesnek tűnik, hogy biotechnológiai módszerekkel a hiperparazitikus aktivitás növelhető; az ezzel 

kapcsolatos eredmények részletezése azonban meghaladja e tárgy kereteit. 

Vírusok hiperparazitizmusa 

Néhány példával illusztráljuk e jelenség keretén belül, hogyan hat egy vírus vírusra, baktériumra, ill. gombára. 

A dohány nekrózis vírus (TNV) mellett előforduló és csak annak jelenlétében aktív satellit-TNV felhasználja a 

TNV mint helper vírus replikázát, egyúttal gátolja a vírus replikációját. A gombatermesztésben nagy károkat 

okozó Pseudomonas tolasii baktériumot hatékonyan parazitálja egy fajspecifikus bakteriofág (vírus). A 

mikovírusnak is nevezett dupla szálú (ds) RNS jelenléte a szelídgesztenyekórt okozó Cryphonectria parasitica 

gombában hipovirulenciát okoz; gyakorlati szempontból az ilyen hipovirulens törzs azért érdekes, mert a vele 

való kezelés védelmet nyújt a virulens (dsRNS-t nem hordozó) törzsek támadása ellen! 

Baktériumok hiperparazitizmusa 

A baktériumok elsősorban antimikrobiális vegyületek termelésével fejtik ki hiperparazitizmusukat, ami igencsak 

korlátozott mértékben a gyakorlatban is felhasználható. Napjainkban a Pseudomonas fluorescens 

biopreparátumait az Erwinia amylovora és bizonyos gombák ellen, az apatogén Agrobacterium radiobacter K-

84-es törzséből készülteket a tumorindukáló A. tumefaciensszel szemben, a Streptomyces griseoviridisből 

készült készítményeket pedig elsősorban Fusarium-fajok ellen alkalmazzák sikeresen. 

Gombák hiperparazitizmusa 

A gombák hiperparazitizmusa a gombák elleni védekezésben hasznosított. Mindenekelőtt a Trichoderma-fajok, 

így a T. harzianum biopreparátumai említendők, amelyek a növénypatogén gombák elég széles skáláját 

pusztítják. Ezzel szemben az Ampelomyces-fajok egyedül a liszthar¬matokat parazitálják. A Coniothyrium 

minitans pedig különösen a talajban áttellelő szkleróciumok (így pl. a Sclerotinia sclerotiorum) ellen vethető be. 
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1.6. KÉMIAI VÉDEKEZÉS 

A növénypatogén mikrobák ellen általánosan a kémiai védekezés a leghatékonyabb, ezért nem mellőzhető a 

legkorszerűbb növényvédelmi technológiákban sem. Ellenben vannak és kell is, hogy legyenek törekvések a 

vegyszerhasználat csökkentésére; ezt a célt szolgálja az előzőekben bemutatott más védekezési módok együttes 

alkalmazása (IPM), ill. az ökogazdálkodás iránt mutatkozó növekvő érdeklődés. 

A kémiai eljárások kiterjednek a talajfertőtlenítésre (erre zárt termőhelyen hőkezelés is alkalmazható!), 

magcsávázásra, valamint a növény föld feletti részeinek permetezésére vagy porozására. 

Bár a vegyszeres védekezés elsősorban a kórokozó közvetlen gátlására irányul, közvetett módon is gátolhatók 

egyes kórokozók olyan, ún. növénykondícionáló szerekkel, amelyek a növény anyagcseréjének befolyásolásával 

fejtik ki hatásukat. Mivel a hazai engedélyezett szerek és tulajdonságaik megtalálhatók az FVM évente 

megjelenő Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok kiadványban, e jegyzet részleteiben nem tárgyalja őket. 

Vírusok ellen 

A vírusok közvetlen gátlását célzó vegyszeres kezelés lehetőségei meglehetősen korlátozottak. A maghéjon 

megtelepedett vírus eltávolítása lúgos csávázással egyszerűen megoldható, a magbelsővel terjedő vírussal 

szemben azonban ily módon nincs esély. 

Teljes növények védelmére szolgáló és kereskedelmi forgalomban lévő antivirális szerek közül a ribavirin 

típusú vegyületek a legismertebbek. Ezek közvetlenül gátolják a vírus növényen belüli terjedését, a lokális 

léziók kifejlődését, de a replikációt nem csökkentik olyan mértékben, hogy a növény vírusmentessé váljék. A 

fertőzési források (a vektorállatok, ill. a gyomok mint vírusrezervoárok és vektorok tápnövényei) vegyszeres 

irtása és ezzel a vírusos fertőzések mérséklése – különösen a vektorok populációdinamikájának ismeretében – 

viszonylag megoldottnak tekinthető. 

Baktériumok ellen 

Lényegében a réztartalmú szerekre korlátozódik a kémiai védelem. Bár számos antibakteriális antibiotikum 

ismert, az EU-ban nem engedélyezett a használatuk. Magyarországon a tűzelhalásnak (Erwinia amylovorának) 

az 1990-es évek elején való fellépésekor a kasugamicin és a sztreptomicin kivételes alkalmazhatóságára sor 

kerülhetett. (A réztartalmú szerek egyébként számos gomba, de elsősorban a „moszatgombák” elleni 

védekezésben is felhasználhatók.) 

Gombák ellen 

A fungicidek többféleképpen csoportosíthatóak aszerint, hogy (i) kontakt vagy szisztemikus hatásúak, (ii) 

milyen hatóanyag-tartalmúak, (iii) milyen hatásmechanizmusúak (mi a célvegyület vagy célorganellum), 

valamint (iv) milyen széles a hatásspektrumuk: több vagy egy bizonyos gombacsoportot gátolnak. 

(i) A kontaktszerek elsősorban preventívek, már a növény felületén kontaktusba kerülnek a gombával, és 

gátolják annak penetrációját. A szisztemikus szerek a növénybe felszívódva a távolabbi szövetrészekben vagy 

csupán lokálisan fejtik ki preventív és kuratív hatásukat. Ma már a szisztemikus szerek többsége 

kontaktszerekkel kombinált kiszerelésben kerül forgalomba. 

(ii) Ami a hatóanyag-tartalmukat illeti, többféle vegyület is tartozhat egy adott hatóanyagcsoportba, ennek 

megfelelően több, azonos hatóanyagcsoportba tartozó fungicid különböző márkanéven szerepelhet. Például a 

kontakt hatású tiokarbamát hatóanyagcsoportba tartozik a cineb, mankoceb és a tirám, ill. a szisztemikus 

fenilamid hatóanyagúak között találjuk a metalaxilt, oxadixilt és a benalaxilt. 

(iii) Hatásmechanizmusuk igen eltérő lehet. Így pl. a kifejezetten petespórások (fitoftórák, peronoszpórák) ellen 

ható szisztemikus szerek közül a metalaxil a riboszomális RNS-ek képződését, a cimoxanil az 

elektrontranszpotot, a dimetomorf pedig sejthártya foszfolipidjeinek bioszintézisét gátolja. Az ilyen eltérő 

hatásmechanizmusú szerek kombinált vagy váltott használatával csökkenthető a szerek dózisa, valamint a 

szerrezisztencia kialakulása, ill. a szerrezisztens törzsek felszaporodása. 

(iv) Hatásspektrumukat tekintve vannak a gombák ellen általánosan ható, valamint a gombáknak csak egy szűk 

csoportját gátló fungicidek. A kontaktszerek közül talán a legáltalánosabb hatásúak a rézvegyületek, a kén és 

vegyületei viszont elsősorban a lisztharmatok ellen hatnak; az ökológiai vegyszeres növényvédelemben egyedül 

ezek engedélyezettek. Másfelől a szisztemikus benzimidazol hatóanyagcsoport vegyületei (pl. a benomil) az ún. 
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valódi gombák széles skálája ellen hat, de nem gátolja például a petespórás szervezeteket. Ez annak 

tulajdonítható, hogy a fungicid receptora az ergoszterol, vagyis az a szterolvegyület, amelyik a valódi gombák 

sejthártyájában jelen van, a petespórásokéban viszont nincs. 

2. VÉDEKEZÉS AZ ÁLLATI KÁRTEVŐK ELLEN 

2.1. AGROTECHNIKAI VÉDEKEZÉS 

Az agrobiocönózisokban előforduló kártevők elleni védekezés integrációjának jelentős részét képezik a 

különböző agrotechnikai eljárások. Ezek az eljárások akkor szolgálnak növényvédelmi feladatot, ha lehetővé 

teszik a kultúrnövények gyors, erőteljes fejlődését, ugyanakkor a kártevők számára kedvezőtlen, a természetes 

ellenségek számára pedig kedvező feltételeket alakítanak. 

Talajművelés 

A különböző időszakban (tavasz, nyár, ősz) végzett szántásokkal a tericol rovarfajok egyedszáma mérsékelhető. 

A műveletek (szántás, tárcsázás, kultivátorozás, kombinátorozás stb.) időpontját úgy kell megválasztani, hogy a 

lárvák akkor a művelt rétegben tartózkodjanak. Az ekével felszínre hozott drótférgek és pajorok egy bizonyos 

hányada elpusztul a nap ultraibolya sugárzásától és a mechanikai sérülés miatt. További egyedszámgyérítést 

végeznek a madarak (vetési varjak, sirályok, stb.). A talaj néhány cm-es felső rétegében elhelyezkedő bábok 

mélyszántás következtében befulladnak, vagy a kikelt imágók képtelenek előjönni a több cm-es mélységből (pl. 

a gubacsszúnyogok). A minőségi talajműveléssel cél a növénymaradványok megsemmisítése és a fertőzési 

gócok felszámolása. 

Tápanyag-ellátottság 

Harmonikus tápanyagellátással elősegítjük a növények gyors, erőteljes fejlődését, ami nehezíti a kártevők 

táplálkozásával együtt járó károsodás kialakulását; pl. a fritlégy kártétele mérséklődik a kukoricán. Az egyoldalú 

N-túladagolás segíti a kártevő rovarok (levéltetvek, vetésfehérítő bogarak) egyedszám-növekedését. Azokon a 

burgonyafajtákon, amelyek levelében a nyersfehérje-tartalom a szárazanyag %-ában 26–30, a nyerszsír és a 

szénhidrátok pedig 5–7% közöttiek, több levéltetű él, mint fordított esetben. 

Talajjavítás 

A talaj pH-ja kedvezően megváltoztatható, pl.: meszezéssel, ami befolyással van a drótféreg egyedszámra, 

mérsékli azt. 

Gyomszabályozás 

A legtöbb kárt okozó állatfaj oligofág, vagy polifág táplálkozású. A kultúrnövények között élő gyomfajok 

tágítják a táplálékválasztás lehetőségét, és ez kedvezően befolyásolja a rovarok fejlődését, valamint azok 

szaporodását. Ezért termesztő területeken a gyomok többirányú káros hatásának elkerülése végett célszerű a 

hatékony presowing (vetés előtt) és a preemergens (vetés után-kelés előtt), vagy a posztemergens (fiatal kori 

állománykezelés) gyomirtás elvégzése. 

Vetési idő 

A korán elvetett őszi gabonaféléket súlyosan károsíthatják a gabonalegyek, a kabócák, a csócsárolók, de 

megtelepedhetnek és kedvező feltételek között anholociklikusan áttelelhetnek a levéltetvek is. Az áttelelt 

levéltetvek márciusban már szaporodhatnak, aminek következménye a kalászon, a leveleken, főleg a zászlós 

leveleken és a levélhüvelyeken kialakuló több száz vagy ezer egyedből álló kolónia. Vegyük figyelembe a 

növényeket és a kártevőket jellemző, életmódbeli sajátosságokat! 

Tőszám 

A precíziós vetések esetén annyi vetőmag kerül a talajba, amennyi termést hozó növényt tervezünk terület 

egységre. Ezért fontos a talajban élő és a betelepedésből várható kártevő helyzet ismerete. Ennek birtokában 

tudunk hatékony prevenciót alkalmazni a tőszám megóvása érdekében. 

Növényállományi klíma 
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A tőszám, a növényfajta habitusa, különösen a lombtömeg alakulásának (levélfelületi index) függvényében 

változnak az állományban érvényesülő hőmérsékleti és páratartalmi viszonyok. Az állományok fölötti 

kedvezőtlen ökológiai feltételek hatására az erre érzékeny fajok (levéltetvek) egyedszáma mérséklődik, de 

pusztulásuk teljes elnéptelenedést is eredményezhet. Ezzel szemben a növényállományban védett, ökológiailag 

kedvező feltételek között élnek és szaporodnak. Az egyedszám és a kártétel mérsékelhető fajtaválasztással, 

tőszám beállítással, racionális tápanyag-utánpótlással, és mérsékelt öntözéssel. 

Betakarítás 

Takarmánynövények kaszálásának időpont módosításával megakadályozható az érzékeny lombkárosodás. 

Korábban végzett lucernakaszálással kedvezőtlen ökológiai feltételeket teremtünk. Ezért a levéltetvek a 

közvetlen napsütés hatására elpusztulnak. 

Területkiválasztás 

Azokat a területeket válasszuk az adott növény termesztésére, ahol annak fejlődéséhez és a tőszám biztonságos 

felneveléséhez leginkább adottak a feltételek. Például a csapadékban gazdag, mély fekvésű, nedves területeken 

kerüljük a fonálféreg-érzékeny növények termesztését. 

Ruderális területek 

Szerepük van a kártevők áttelelésében, szaporodásában (levéltetvek, mezei pocok). Gondoskodni kell a 

megszüntetésükről, vagy kerülni kell a káros szomszédhatást. 

Növényi sorrend 

Az elővetemény ne tartozzon abba a tápnövénykörbe, amely elősegíti azoknak az állatfajoknak a 

felszaporodását, amelyek az utóveteményt is károsíthatják. Pl.: burgonya után ne termesszünk paradicsomot. 

Szomszédhatás 

Az egymás mellett termesztett növények esetében vegyük figyelembe a kártevő fajok tápnövény körét. Erre 

figyelemmel például a kukorica termesztő területek mellett ne legyen őszi búza, mert a Rhopalosiphum padi 

Linnaeus tápnövény váltását ezzel elősegítjük. 

Izoláció 

A terület kiválasztási szempontok között vegyük figyelembe – kártevő rovarok esetében is – a 

szabványelőírásokat. Szaporítóanyag termesztéskor tartsuk be az előírt izolációs távolságot. 

2.1.1. SZAPORÍTÓANYAGGAL SZEMBENI KÍVÁNALMAK 

Vetőmagtárolás 

A tárolt tételek nedvességtartalma ne haladja meg a szabványban rögzített értéket. Gondoskodni kell a tárolókra 

vonatkozó higiéniás előírások betartásáról. A nyílászárókra fel kell szerelni azokat a védelmet biztosító hálókat, 

amelyek meggátolják a kártevő állatok imágóinak ki- és berepülését (zsizsikek, lepkék), továbbá a liszt atkákat 

(Acarus siro Linnaeus) terjesztő madarakét is. Az ajtók hermetikus zárásával távol tarthatók a rágcsálók. 

Vetőmagtisztítás 

Az előkészítés során szükség van az idegen anyagok eltávolítására, amelyek a termelés és a betakarítás során 

kerültek a vetőmag tételekbe. A károsító állatfajok közül a búza-fonálféreg (Anquina tritici Chitwood) okozta 

károsodással, morfológiai változás jár együtt. A fonálférges gabonaszemek gömb alakúak. Erre a sajátosságra 

tekintettel lehetőség van a károsodott szemek mechanikai (triőrözés) szétválasztására és ezzel 

megakadályozható a károsító faj egyedeinek vetőmaggal való terjesztése. A tisztítás során távolítjuk el a szilárd 

szennyezéseket, és a gyommagvak egy részét. 

Fajtaválasztás 

A termesztés akkor gazdaságos, ha a termelő által választott fajta kielégíti a vele szemben támasztott 

mennyiségi és minőségi követelményeket, és megfelel a piac támasztotta kívánalmaknak. 
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Vetőmag-manipuláció és -védelem 

Inszekticidekkel kezelt vetőmagot az ökológiai termesztés során nem használunk. 

Inkrusztálás 

Az eljárás során a vetőmag többnyire megőrzi eredeti alakját még akkor is, ha tömege és mérete megváltozik. 

Az inkrusztáló anyag tartalmazhat rovarölő szereket, festéket vagy más adalékot. Inkrusztálhatók a gabonafélék, 

a kukorica, a szója, a bab, az uborka, a napraforgó, a repce, a rizs stb. vetőmag tételek. 

Az inkrusztálás előnyei: 

- a csírázóképességet raktározás során nem károsítja, 

- a vetőmag hideg talajban is megőrzi csírázó képességét, 

- a vetőmagra felvitt növényvédőszer nem pereg, 

- a kezelt vetőmag gördülékeny, ami a vetésnél előnyt jelent, kedvezően hat a növény fejlődésére, 

- az inkrusztált vetőmag alkalmas a precíziós (szemenkénti) vetésre. 

Drazsírozás (pillírozás) 

A drazsírozás alapja, hogy a bevonat, többé-kevésbé gömb alakra formázza a magot. Ez a megoldás alapvetően 

a precíziós vetés igényeit elégíti ki. A gömbölyű kiképzés miatt a mag nem felismerhető. A drazsírozott 

vetőmag a drazsírozó anyagokon kívül tartalmaz növényvédő szereket, festéket vagy más adalék anyagokat. 

Alapvető cél, hogy az alkalmas legyen a vetőmag méretétől függetlenül a szemenkénti vetésre. A drazsírozás 

rétegzett formában valósul meg, aminek több előnye van: 

- A különböző kémiai anyagok (inszekticid, fungicid, csírázást stimuláló anyagok) egymáshoz viszonyítva 

izoláltan, a semleges pillírozó masszával elválasztva, károsító hatás nélkül alkalmazhatók. 

- A növényvédő szerek dózisa pontosan beállítható. A drazsírozott vetőmagból kevesebbet kell vetni, ami 

megfelel a hektáronként meghatározott tőszámnak. Ebből adódik, hogy a felület-egységre kijuttatott 

növényvédő szer mennyisége kevesebb. Ennek előnye a gazdaságosságban és a környezetvédelemben 

jelentkezik. 

- A pillírozó anyag porózusos, ami az oxigéncserét elősegíti, továbbá biztosítja a csírázáshoz szükséges 

vízfelvételt. A felületen lévő filmszerű bevonat stabilitást és gördülékenységet eredményez. 

Granulálás 

A granulált vetőmag többé-kevésbé hengeres, beleértve azt a megoldást is, amikor több mag kerül együttes 

bevonásra. A granulátum a granuláló anyagon kívül tartalmazhat növényvédő szereket, festék- és egyéb 

anyagokat. 

Rezisztenciára nemesítés 

A rezisztenciára nemesítés egyik speciális ága a növénynemesítésnek, amely meghatározott, a kártevő fajokkal 

szemben örökletesen ellenálló, rezisztens növényeket állít elő. 

A jövőben jelentősége lehet a ma még vitatott, géntranszformáció révén új tulajdonsággal felruházott 

transzgenikus növényeknek, amelyekkel előre meghatározott célok teljesíthetők. Figyelemmel a meghatározott 

célokra, megszülettek az első gyomirtószer- és vírusrezisztens növények. A rovarreziszenciát kialakító 

bakteriális toxingének növényekbe építése együtt járhat a környezet peszticidterhelésének csökkentésével és a 

rovarok elleni védekezés hatékonyságával. 

2.2. . MECHANIKAI ÉS FIZIKAI NÖVÉNYVÉDELEM 
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Azok az egyszerű – elsősorban kisüzemi – eljárások tartoznak ide, amelyekkel hozzájárulunk a kártevő 

egyedszám csökkentéséhez. A mechanikai védekezés lényege és egyben célja a kártevők távoltartása, 

összegyűjtése és fizikai megsemmisítése. 

2.2.1. KÁRTEVŐK GYŰJTÉSE ÉS CSALOGATÁSA 

A növényeken táplálkozó kártevők közül néhány faj kézzel gyűjthető. Kisebb kiterjedésű termőterületeken 

kézzel összeszedhetők a növényeken táplálkozó burgonyabogár lárvák és imágók. 

Figyelemmel az egyes fajok ökológiai igényére, mesterséges búvóhelyeket létesíthetünk, ahol a fajt képviselő 

egyedek tömörülnek. Kisebb termőterületeken a meztelen csigák gyűjthetők nedvesen tartott falapokkal, szalma 

és rongy csomókkal. Palántanevelő területeken, trágyakupacok alatt gyülekeznek a lótücsök egyedei. Ide 

sorolhatjuk a búza csomós csalogató módszert is, mert a csírázó növények CO2-ot fejlesztenek, és ez vonzza a 

talajban élő drótférgeket és pajorokat. 

2.2.1.1. Kártevők gyűjtése ingerfiziológiai megoldásokkal 

Fénycsapda. Az éjszaka rajzó rovarfajok főleg lepkék gyűjtésére alkalmas. A rajzás intenzitása és dinamikája 

előrejelzést alapoz. 

Illatcsapda. A fénycsapdára nem repülő bagolylepke fajok gyűjthetők edénybe kihelyezett melasszal. A 

gabonafutrinka imágóit vonzza a talajcsapdába helyezett gyümölcscefre. Az amerikai kukoricabogár imágói 

gyűjthetők Cucurbita illatcsapdával. 

Színcsapda. A migráló és/vagy rajzó rovarok többsége különböző hullámhosszú színeket érzékel, és ahhoz 

vonzódik. A gyakorlatban eredményesen alkalmazhatók a Moenricke-féle sárga tálcsapdák. 

Szexferomoncsapda. Működési elvük arra épül, hogy a nő ivarú egyedek által kiválasztott szexferromonok 

illata terjed a levegőben, aminek irányító hatása van a hímek repülésére, és így a különnemű egyedek egymásra 

találására. A mesterségesen előállított, fajspecifikus illatanyagok ma már több lepke és bogár gyűjtésére, 

valamint előrejelzésére alkalmasak. Kísérletek vannak folyamatban a légtértelítéses módszer gyakorlati 

alkalmazására. A fajspecifikus illattal telített légtérben nem érvényesül a nő ivarú egyedek vonzó hatása, mert 

azt lefedi a mesterséges szexferomon. A párosodás elmarad. 

2.2.2. A HŐMÉRSÉKLET MORTALITÁST KIVÁLTÓ HATÁSA 

Talajgőzöléssel elpusztíthatók a palántanevelőkben káros mértékben elszaporodott fonálférgek. A raktárakban 

elszaporodott kártevők érzékenyek a 30 °C fölötti hőmérsékletre. A szárazbabtételeken is szaporodó és károsító 

babzsizsik elpusztul, ha betakarításkor mínusz 10-12 °C-ra hűtjük a babtételeket. 

2.3. BIOLÓGIAIAI NÖVÉNYVÉDELEM 

Az agrobiotópokon felépült, évenként változó összetételű agrobiocönózisokban élelmi láncok alakulnak ki, 

amelyek a közös energiaforrás kiaknázására szerveződnek. Az élelmi láncot alkotó láncszemek egymásra 

épülése akadályozza meg az egyes fajok túlszaporodását. Az epiziták, a paraziták és paratizoidok feladata a 

növényeket közvetlenül fogyasztó rovarfajok egyedszámának regulációja. Ebben a szerepkörben van jelentősége 

a járványokat kiváltó kártevő rovarfajok kórokozóinak (entomopatogén vírusok-, baktériumok- és gombák). 

A rovarok különböző fejlődési alakjain élhetnek és szaporodhatnak vírusok, rikettsiák, baktériumok, gombák és 

véglények. 

Az entomopatogén kórokozók a gazdaállat szervezetében élősködnek, és azt elpusztítják. A rovarokkal 

kapcsolatban álló fonálférgek szerepe lehet ragadozó (Rhabditida spp.) és entomopatogén (Steinernema, 

Heterorhabditida). A talajban élő nematódák bejutnak a rovarok szervezetébe, amelyek szimbiózisban élnek 

különböző fajú baktériumokkal. A szimbionta baktériumok kiszabadulnak az élősködő fonálféreg 

bélcsatornájából és elpusztítják a megtámadott gazdaszervezetet. Az entomopatogén nematódák preparátumai 

bioinszekticidként kaphatók a kereskedelmi forgalomban. 

A növényállományban élő fitofág atkák és tripszek egyedszámcsökkenéséhez a ragadozó atkák (Phytoseiidae) 

hozzájárulnak. A ragadozó atka tápláléka a megtámadott gazdaszervezet testnedve. 
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A ragadozó vagy predátor fajok közvetlenül fogyasztják el az élelmi láncba tartozó kártevőket. Közülük 

jelentősek a katicabogarak, a fátyolkák, a zengő legyek, a ragadozó poloskák és a hangyák. 

Parazitoidok kifejlődése a gazdaállat szervezetében valósul meg. Fejlődése során feléli a belső szerveket, 

aminek következménye a parazitoid kifejlődésével egy időben a gazdaállat pusztulása. A fürkészdarazsakhoz és 

a fürkészlegyekhez tartozó fajok között vannak tojás, lárva, báb, és imágó paraziták. Az üvegházi molytetű ellen 

eredményesen alkalmazható az Encarsia formosa Gahan nevű fürkészdarázs. 

Az önpusztító vagy autocid módszer alkalmazható a károsító faj génkezelésére. Ennek során olyan géneket 

juttatnak be a populáció egyedeibe, amelyek a hordozó példányt elpusztítják. 

A sterilizálás során a hímek mesterséges terméketlenné tétele valósul meg. A steril hímek párzási aktivitása 

nem csökken, de ennek során a nőstény terméketlen marad. 

2.3.1. KÖRNYEZETKÍMÉLŐ ELJÁRÁSOK 

Az új környezetkímélő megoldások a rovar etológiai kutatások eredményeire épülnek. A környezetkímélő 

inszekticidek csoportjai: (i) rovarfejlődést és szaporodást gátló anyagok, (ii) magatartást befolyásoló anyagok. 

A rovarfejlődést befolyásoló anyagok pusztító hatást gyakorolnak a kezelésben részesített populáció egyedeire, 

azok érzékeny fejlődési szakaszában. A pusztító hatás legtöbb esetben a vedlő lárvákon érvényesül: 

A kitinszintézist gátló anyagok vedléskor gátolják a külső váz (kitin) kialakulását. Gyakorlatilag a kitinszintézist 

szabályozó enzim működése károsodik. Kutikula hiányában a lárva teste elfolyósodik. A diflubenzuron 

hatóanyagú készítmények kereskedelmi forgalomban kaphatók. 

A vedlést előidéző juvenil hormonok működését gátolhatjuk, aminek eredménye a vedlés elmaradása és az állat 

deformációja, valamint pusztulása. A vedlést befolyásoló anyagok között ismert a fenoxikarb hatóanyag. 

A magatartást befolyásoló anyagok nem pusztítják el a rovarokat, de táplálkozási és párosodási viselkedésüket 

befolyásolják. Táplálkozásgátló (antifeeding) és szaporodásgátló szexferomonok ismertek. 

A rovarok táplálkozása speciális anyagokkal (szervetlen vegyületek: rézkészítmények) és növényi anyagokkal 

(Ayuga spp. présnedve) gátolhatók. A levéltetvek táplálkozását gátolja, majd pusztulásukat eredményezi a 

flonicamid hatóanyagú készítmény. 

2.4. KÉMIAI NÖVÉNYVÉDELEM 

2.4.1. AZ INSZEKTICIDEK CSOPORTOSÍTÁSA HATÁSMECHANIZMUS SZERINT 

2.4.1.1. Gyomormérgek 

A szervezetbe a táplálékkal együtt az emésztőrendszeren keresztül jutnak be. A hatóanyagaik a 

gyomornedvekben oldódnak fel és hatásukat a gyomor - bélrendszer falán keresztül átjutva fejtik ki. 

Eredményesen csak a kártevő aktív életszakaszaiban alkalmazhatóak. 

Hatékonyságuk nagy mértékben függ az időjárási viszonyoktól a kártevő fejlettségétől és szájszervének 

típusától, táplálkozási szokásaitól (táplálékigény). A csoportba tartozik pl. lótetű ellen használt Arvalin és a 

rágcsálók elleni kumarintartalmú csalétkek. 

2.4.1.2. Légzési mérgek 

A légző szerveken át bejutva, belsőleg fejtik ki hatásukat. Közülük egyesek a légzőszervek megbénítása révén 

hatnak, de sokszor a légzőszerv csak a szer gyors behatolását és más szervekhez (keringési, idegrendszer) való 

transzportálását segíti elő. 

Hatékonyságuk nagymértékben függ a környezet állapotától: a zárt tér tömítettségétől, hőmérsékleti és 

légnedvességi viszonyaitól, a talaj fizikai-kémiai állapotától. Az ide tartozó készítményeket zárt térben: zárt 

termesztő-berendezésben, raktárban, üvegházban, valamint talajlakó kártevők ellen használjuk. A csoportba 

tartozik: metilbromid, egyes szisztemikus mérgek, piretrin- és paradiklórbenzol- (globol-) hatóanyag, naftalin. 

2.4.1.3. Külsőleg ható (kontakt-) mérgek 



 VÉDEKEZÉSI MÓDSZEREK A 

KÁROSÍTÓK ELLEN 
 

 33  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Csak az állat testfelszínével érintkezve tudják a hatásukat kifejteni. 

Bőrmérgek. Az állat bőrfelületén, vagy azon átdiffundálva hatnak. A kutikulán vagy egyszerűen csak 

átdiffundálnak, vagy pedig kémiailag bontják azt, így szüntetve meg annak védőhatását. Egyes fajtáik 

(ásványolaj-tartalmú mérgek) a légzőnyílások felületét zárják el, így fejtenek ki közvetlen fizikai hatást, mint pl. 

az Agrol. Elsősorban a növény felületén hosszú ideig tartózkodó és kevésbé aktív kártevők (pajzstetvek 

levéltetvek), ill. inaktív fejlődési alakformák (tojás) ellen, valamint téli időszakban alkalmazva (lemosó jellegű 

kezelésként) hatásos. Ebbe a csoportba tartozik például mészkénlé, bárium-poliszulfid-, Agrol-, piretrintartalmú 

készítmények. 

Kontakt idegmérgek. Közvetlen érintkezés útján, az idegvégződéseken át szívódnak fel és az idegrendszert 

bénítják meg. Jellegzetes paralitikus tüneteket váltanak ki: a rovarok hanyatt fekve kapálóznak, majd 

elpusztulnak. Leghatékonyabbak a vegetációs időszakban, a kártevő alakok (imágó, lárva), aktív mozgása 

idején. Ebbe a csoportba tartoznak például a szerves foszforsavtartalmú mérgek, a piretroidok, 

karbamátszármazékok, valamint a szisztematikus, vagy belső terápiás mérgek. 

2.4.2. AZ INSZEKTICIDEK ALKALMAZÁSA 

Az ökológiai termesztésben inszekticidek nem alkalmazhatók. Keléstől betakarításig tartó vegetációs időben a 

növényállományokat számtalan rovarfaj károsítja, évenként eltérő mértékben. A növénytermesztés 

eredményessége megkívánja a hatékony védekezéseket. Ebből adódik annak az igénynek a megfogalmazása és 

teljesítése, amely a védekezések elvégzésének optimális időpontjára épít. Az egyes rovarfajokra vagy -

fajcsoportokra általánosan meghatározható az előrejelzésre épülő optimális védekezés időpontja. Ennek 

megfelelő az alábbi néhány figyelemfelkeltő javaslat. 

Levéltetvek esetében akkor kell védekezni, amikor az első szárnyasok megjelentek a növényeken, mert ezzel 

egy időben megkezdődik az eleven szülés és kedvező esetben a kolóniák kialakulása. A levéltetűtömeg gyors 

létrejöttét segíti elő a zárt növényállomány biztosította ökológiai feltételrendszer. Ezzel együtt számolni kell a 

vírusvektorszerep betöltésével is, aminek megakadályozása szintén feladat. 

A bogarak rendjébe tartozó fajokra vonatkozóan néhány kivételtől eltekintve szinte kizárólagos érvényűnek kell 

tekinteni az imágók elleni védekezést. Így akadályozhatjuk meg az érési táplálkozással együtt járó súlyos 

károkat és a tojásrakást. Ezzel mérsékelhető a kárt okozó lárvanépesség kialakulása és jelentősége. 

A lepkék és legyek csúcsrajzásával többnyire együtt valósul meg a tömeges tojásrakás. Erre az időpontra kell 

optimalizálni a tojásokra és L1 lárvákra ható kitinszintézist gátló készítmények kijuttatását. A szerves 

foszforsavészter-hatóanyagtartalmú készítményeket pedig a fiatal lárvák ellen lehet hatékonyan alkalmazni. 

A védekezések elrendelésénél mindenkor legyünk tekintettel a területen élő hasznos rovarokra (entomofágok, 

paraziták, parazitoidok, méhek, darazsak). Virágzó növényállományban méhkímélő technológiát kell 

alkalmazni. Az élelmi láncokban regulátor szerepben lévő epizitákat, parazitákat és parazitoidokat kíméljük. 

Mesterséges tenyészetekben szaporított tojás parazitoidokkal védekezünk pl. a gyapottok bagolylepke 

(Helicoverpa armigera Hübner) ellen. Kapszulázottan forgalmazott tojás paraziták képesek az inszekticidek 

nélküli hatékony védelemre. 

A védekezési céllal felhasználásra kerülő inszekticideket az egyes készítményekre vonatkozó előírások szigorú 

betartásával kell a megvédendő területre kijuttatni. A permetezés végrehajtására földi és légi gépek vehetők 

igénybe. A földi gépek több (300-500 l/ha), a merevszárnyú repülők és helikopterek kevesebb (70-90 l/ha) víz 

mennyiséggel dolgoznak. Figyelemmel az amerikai kukoricabogár elleni védekezések jövőbeni igényére, 

jelentős szerephez juthatnak a hidastraktorok. A sűrű növényállományok vetésekor célszerű a művelőutak 

hagyása. 

2.4.2.1. A kémiai anyagok kijuttatásának rovarspecifikus módszerei 

Csalétkek. A gyomorméregként ható szert a kártevő által előnyben részesített táplálékba keverjük, és a kérdéses 

felületre (talaj vagy kártevő járat) egyenletesen kiszórjuk. Igen gazdaságos eljárás. Mérgező hatását hosszú ideig 

megtartja. 

Granulátum. A hatóanyag apró, kerek vagy henger alakú kiszerelésben (leginkább a talajlakó kártevők ellen) 

kerül forgalomba. Nedves talajba jutva a granulátum feloldódik, vagy elpárolog, és közvetlen érintkezés útján 

vagy gázhatáson keresztül fejti ki hatását. Előnyös tulajdonsága, hogy környezetszennyezési veszélye kisebb, 

mint a porozásnak, vagy a permetezésnek 
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Gázosítás. A gabonafélék, a borsó, a bab, a lucerna, stb. vetőmag tételeket károsítják a zsizsik ill. magdarázs 

fajok. A tárolt vetőmag tételek közül elsősorban a borsó és a gabonafélék zsizsiktelenítését kell megoldani. A 

borsó vetőmag tételek fertőtlenítésére engedélyezett az aluminiumfoszfid-hatóanyagtartalmú készítmény. Az 

értékes vetőmag tételek közül különösen veszélyeztetett a bab, mivel a babzsizsik (Acanthoscelides obtectus 

Say) száraz terményen is szaporodik. A gabonazsizsik (Sitophilus granarius Linnaeus) raktárban szaporodó faj, 

de az előírások szerint tárolt vetőmag tételekben csak ritkán szokott előfordulni. A gázosítás különböző 

halmazállapotú anyagokkal hajtható végre. A hatóanyag mint légzési méreg fejti ki hatását. Előnye, hogy igen 

gyors és csaknem 100%-os hatású. Hátránya, hogy végrehajtásához zárt helyiségre van szükség, valamint a 

veszélyessége miatt képzett szakembert kíván. Alkalmazása a raktári kártevők és talajlakó kártevők ellen 

ajánlott. 

Talajfertőtlenítés. Ökológiai termesztés során ne alkalmazzuk! Akkor válik időszerűvé, amikor a termesztésre 

kijelölt területek talajában a veszélyes küszöbértéket eléri, vagy meghaladja a drótférgek, a pajorok, esetleg más 

fajok lárváinak az egyedszáma. A lárvák előfordulása mindig gócszerű a talajokban, ezért az egyedszám soha 

nem általános érvényű az egész területre, hanem annak csak a precíziós felvételezésekkel megállapított részeire. 

Ezért az egyedszám négyzetméterenként 0-tól sok esetben 40-ig változhat. Talajfertőtlenítésre azokat a 

területrészeket jelöljük ki, ahol a drótférgek és a pajorok száma m2-enként eléri vagy meghaladja a 2-3, ill. 1-2 

egyedet. 

A károsítási küszöbérték esetén eredményes lehet a talajfertőtlenítés kombinált vetőgéppel, sorba adagolt 

inszekticidgranulátummal. A károsítási küszöbértéket meghaladó esetben teljes talajfelület kezelést kell 

javasolni. A hatás ebben az esetben akkor biztos, ha a talaj felületre kijuttatott készítményt azonnal 

bedolgozzuk. Ellenkező esetben a napfény és a nedvesség káros mértékig gyorsítja a hatóanyag lebomlását. 

Csávázás. Inszekticidekkel csávázott vetőmagot az ökológiai termesztés során nem használunk! A vetőmag 

tételeket inszekticides csávázásban azért részesítjük, mert vetést követően a felpuhult vetőmagot és a fiatal 

csíranövényt a talajban élő rovarlárvák (drótférgek, pajorok) megtámadják, aminek eredménye a károsodás 

mértékével arányosan csökkenő csíraszám lesz. A csávázásnak továbbá – felszívódó inszekticidek alkalmazása 

esetén – néhány hétre érvényes toxikus hatása is van a csírázó és a fejlődésnek induló fiatal növényeket 

fogyasztó kártevők (levéltetvek, kukoricabarkó, répabolha, stb.) ellen. Készítmény: Gaucho 600 FS: 

imidakloprid hatóanyag, Mospilan 70 WP: acetamiprid hatóanyag. 

A csávázás során a vetőmagra csak növényvédő szert, festék vagy egyéb anyagot visznek fel, ami jelentősen 

nem befolyásolja a mag eredeti méretét, alakját vagy tömegét. A rovarölőszerekkel elvégzett csávázás 

hatékonyságának biztosítása érdekében az alább megfogalmazott követelményeknek feleljenek meg a 

készítmények: 

- rendelkezzenek szisztemikus hatással, - a hatásspektrum széles skálán érvényesüljön, - talajlakó (terikol) 

rovarlárvák ellen biztosítsanak védő hatást, - kelést követő 3-4 hétig legyen toxikus hatása a fiatal növényeket 

támadó kártevőkre, - a csírázást és a növekedést ne gátolja, - a vetőmagot színezze a könnyű felismerhetőség 

végett, - a vetőmag felületét filmszerűen vonja be, - tapadjon a vetőmagra, ne porosodjon. 

2.4.2.2. A rovarölő szerek típusai a célkártevők szerint csoportosí 

~ inszekticid = rovarölő ~ akaricid = atkaölő ~ aficid = levéltetveket ölő ~ limacid = csigaölő ~ molluszkicid = 

puhatestűeket ölő ~ nematocid = fonálférgeket ölő ~ raticid = patkányirtó ~ rodenticid = rágcsálókat irtó ~ 

larvicid = /árvaölő ~ ovicid = tojásö/ő ~ ovo-larvicid = tojás-lárvaölő. 

3. VÉDEKEZÉS A GYOMNÖVÉNYEK ELLEN 

„Gyomirtás, vagy gyomszabályozás”? Napjainkban herbológiával foglalkozó szakemberek körében sem 

egységes az álláspont a gyomirtás, ill. a gyomszabályozás kifejezések használatáról. 

Tudatunkban a gyomirtás kifejezés rögzült inkább, újabban azonban egyre többen használják a 

gyomszabályozás kifejezést, sugallva ezzel azt is, hogy az integrált növényvédelem és benne a herbológia sem 

törekszik a teljes károsító (ebben az esetben) gyommentességre. Az integrált gyomirtás, ill. gyomszabályozás 

olyan gyomborítottsági küszöb előfordulását is megengedi, amely kártétele nem számottevő, vagy legalábbis 

nem több mint a gyomnövények irtására fordított védekezés költségei, tehát a szükséges minimum. E felfogással 

több esetben is vitatkozhatunk, mint pl. a veszélyes és nehezen irtható gyomnövények kötelező irtásának 

jogszabályokban is előírt ténye. 
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A gyomszabályozás kifejezés helyett talán alkalmasabbat is találhatunk nyelvünkben a tevékenység 

megnevezésére, ilyenek pl. a gyomok megfékezése, a gyomok visszaszorítása, a gyomok elleni küzdelem stb. 

A továbbiakban a gyomirtás kifejezést használjuk amiatt is, hogy a közhasználatban és különböző 

szókapcsolatokban (pl. gyomirtó szerek) ez a kifejezés terjedt el a gyakorlatban. 

Az integrált gyomszabályozás elve szerint a vegyszeres gyomirtási módszerek nem élveznek elsőbbséget a 

mechanikai, fizikai, biológiai, stb. módszerekkel szemben. A védekezések tervezésénél elsősorban a megelőzést, 

a nem vegyszeres módszereket kell alkalmaznunk, majd ha ezek sem vezetnek eredményre, végső esetben – a 

kár elhárítás érdekében - használjuk a kémiai gyomirtó szereket. A gyomirtó szerek használatát minden esetben 

meg kell előznie a monitoringnak (gyomfelvételezésnek). Ez alapján megállapíthatók a mennyiségi viszonyok (a 

prognosztizált kár mértéke), amelyek szembeállíthatók a védekezés költségei. A gyomnövényzet faji összetétele 

(minőségi viszonyok) pedig hozzásegítenek bennünket a legjobb hatású, környezetkímélő és leggazdaságosabb 

technológiák kiválasztásához és alkalmazásához. 

3.1. NEM VEGYSZERES GYOMIRTÁSI MÓDSZEREK 

Az integrált gyomszabályozás elvei szerint, akkor járunk el helyesen, ha a gyomirtás különböző módozatait 

probléma felvetődésével arányosan használjuk. 

3.1.1. MECHANIKAI-FIZIKAI MÓDSZEREK 

A kapás növények termesztésbe vonásával (Amerika felfedezése után) honosodtak meg különböző praktikus 

módszerei Magyarországon. Az ún. kapásnövények, amelyek többnyire tág térállásúak, kedveznek a gyomok 

felszaporodásának, ezért a gyomirtást minden esetben el kell végezni. A vegyszeres gyomirtás előtt egyetlen 

lehetőség volt erre, ez pedig a kapálás, később a gépi kapálás, vagy kultivátorozás. 

A kapálást mint mechanikai gyomirtási eljárást évszázadokon keresztül általánosan használták a 

mezőgazdaságban. Hátránya a nagy élő munkaerőigény, a viszonylag kis teljesítmény, előnye a teljes 

hatásspektrum, ugyanis gondos kapálással a területről minden növény eltávolítható, fajoktól és életformáktól 

függetlenül. Kapálást még ma sem tudjuk nélkülözni a gyomirtási eljárások közül. Jelentősége az utóbbi 

időkben megnőtt, ami összefügg a vidéken jelentkező szabad munkaerő-kapacitással, ill. azzal, hogy néhány 

veszélyes gyomnövény ellen nem minden esetben tudunk vegyszeresen, gazdaságosan védekezni. A cukorrépa-

termesztésben például a vegyszeres gyomirtás helyett alkalmazott évi háromszori kézi kapálással eredményesen 

védekezhetünk a gyomnövények ellen, és visszaszoríthatók a vegyszerrel alig irtható fajok, például a G3-sok 

csoportjába tartozó egyszikűek. Ugyancsak szerepe lehet a kézi kapálásnak a hibridkukorica-vetőmag 

előállításában, ebben az esetben a vonalak herbicidérzékenysége miatt kell részben a kapáláshoz folyamodnunk. 

Kapálással gyommentesítik továbbá a kis területen termesztett növényeket, főleg kisüzemekben, házi kertekben, 

konyhakertekben. Itt nem is célszerű és nem is javasolt a gyomirtó szerek alkalmazása. A kézi kapáknak 

számtalan típusa ismeretes, alakjuk, formájuk tájegységenként változik. 

Logikailag ide tartozó mechanikai gyomirtási eljárás a gyomlálás. Herbicidekre érzékeny kultúrákban 

használják, pl. a fóliás kertészetekben, ahol kis területen nagy értéket állítanak elő, és nem kívánják a nagy 

értékű palántatömeget kockáztatni egy esetleges herbicides kezelés fitotoxikus következményeivel. A 

gyomlálást javasoljuk a parlagfű elleni védekezéshez, főként lakott területeken. A cukorrépa gyomirtásánál sem 

nélkülözhető legtöbb esetben a gyomlálás, ugyanis a vegyszeres gyomirtás után, főleg csapadékos nyarakon 

nyárutói gyomosodás következhet be. Főként a Chenopodium- és Amaranthus-fajok nőhetnek meg olyan 

nagyra, hogy akadályozzák a gépi betakarítást. A gyomlálást célszerű eső után elvégezni, mert a felázott talajból 

a gyomnövény teljes gyökértömege eltávolítható. Ügyelni kell arra, hogy az eltávolított gyomnövény gyökeréről 

a talajt lerázzuk, mert ha ezt nem tesszük, előfordulhat az ún. visszagyökeresedés. 

A kapálás, illetve gyomlálás hátrányaként meg kell említeni, hogy éppen a kis terület teljesítmény miatt a 

gyomnövények időlegesen konkurálhatnak a kultúrnövényekkel, és ha ez a kritikus kompetíciós időszakban 

történik, akkor termésdepresszióval is járhat. 

A kaszálást is használhatjuk a gyomok megfékezésére. Jellemző területei ennek a megoldásnak az ún. sűrűs 

térállású kultúrák és az ültetvények. Pl. a lucerna telepítése utáni első kaszálással jelentősen gyéríthetők a 

területen előforduló magról kelő kétszikű gyomnövény (pl. a vadrepce). Kaszálással védekezhetünk a gyomok 

ellen szőlő- és gyümölcs kultúrákban, ahol a sorok alatt felnövekvő, de még magot nem érlelő gyomnövényeket 

rendszeresen lekaszáljuk. Ezáltal eleget teszünk az eróziós, vagy deflációs hatások ellen is. 
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Kaszálással irtjuk a gyomokat gyep területekből is, ugyanis a rendszeres nyírás, illetve kaszálás meggátolja az 

egyéves gyomnövények felszaporodását és lehetetlenné teszi a mag érlelést. A parlagfű elleni mentesítési 

programoknak is egyik eszköze a kaszálás. A kaszálás hátránya, hogy jelentkezik az időleges kompetíció a 

gyom és kultúrnövény viszonylatában (lásd: a kapálásnál leírtakat) további hátránya kaszálásnak, hogy a 

levágott szárrészek alatti levél hónalji rügyeiből újabb hajtások törhetnek elő, amelyeket ismételten kaszálni 

szükséges. 

A gépi kapálás, vagy kultivátorozás általában a tág térállású kultúrákban használjuk a sorközök 

gyommentesítésére. A kultivátor kései optimális talajállapotnál elvágják a talajfelszín alatt a gyomnövények 

szárrészeit és ezáltal jön létre gyompusztulás. A kultivátorozást nedves vagy túlságosan száraz talajon és erősen 

begyomosodott területen nem szabad végezni, mert a kapatestek között feltorlódik a gyomtömeg, és ez nehezíti 

a gép haladását. Ugyancsak meggondolandó a kultivátor alkalmazása lejtős, dombos területeken, ahol 

rétegvonalas művelés miatt a sorközökben járó kultivátor oldalirányú elmozdulása bekövetkezhet, ami a 

kultúrnövények károsodásával járhat. Az újabban kifejlesztett Garford sorvezérelt kultivátor ezt a problémát 

kiküszöböli. 

A kultivátorozást egy-két alkalommal lehet tervezni; az utolsó kultivátorozás időpontját a növény magassága 

határozza meg. Kultivátorozással, tárcsával és talajmaróval gyommentesítik az ültetvények (szőlő-gyümölcsös) 

sorközeit, ahol évente több alkalommal, szükség szerint járatják meg ezeket az eszközöket. A szakirodalomban, 

főként az utóbbi években gyakran találkozunk olyan közleményekkel, melyben ismertetik a búza, a repce és más 

„sűrű” vetésű növények kultivátorozását. A robotpilótával felszerelt traktorok nyomkövető pontossága 2 cm, és 

ha ehhez még szenzorvezérelt kultivátortípust is használnak, nagy biztonsággal közelíthetik meg a növény sorát. 

A „sűrű” vetésű kultúrákat nagyobb sortávolságra vetik a szokásosnál, így végezhető el a sorköz 

kultivátorozása. A bio-, vagy ökogazdaságokban ez megoldást jelenthet a gyomlálással és a kézi kapálással 

szemben. Szükséges lenne olyan vizsgálatok elvégzésére, mely a megműveletlen sávon (a növény sorában) 

tenyésző gyomnövényzet kompetíciós mértékét vizsgálja. Kukoricában ezzel az eljárással a megműveletlen sáv 

14 cm-re csökkenthető. 

Az acatolás művelete jórész már a múlté. Régebben használták a mezei acat (Cirsium arvense) ellen. Erre 

alkalmas kézi acatolóval járták be az őszigabona-területeket koratavasszal, és az acat hajtásait a talaj felszíne 

alatt elvágták. Az újabb hajtásregenerálódás időt és energiát vett igénybe, időközben a gabona megerősödésével 

nőtt a kultúrnövény gyomelnyomó képessége. 

A kalászosgabona-területeken egyre gyakrabban alkalmazzák a gyomfésűt, elsősorban a magról kelő 

gyomfajok visszaszorítására. A gyomfésű a korábbi fogasborona korszerűsített változata, amellyel régen a 

gazdák koratavasszal – lóvontatással – lazították fel a talajt. 

A gyomfésű rugalmas fogai oldalirányú rezgőmozgást is végeznek, miközben előrehaladnak. A rezgőfogak 

talajfelszínhez viszonyított szöge állítható, így egészen koratavasztól a szárba indulásig több alkalommal is 

megjáratható a terület. A gyomfésű nem végez 100%-os gyomirtást, erre a műveletre illik igazán a 

„gyomszabályozás” kifejezés. A rezgőfogak a talajból kimozdítják a csíranövényeket, esetenként teljesen is 

tönkreteszik azokat. A részlegesen károsodott gyomnövényeknek regenerálódásra van szükségük, miközben a 

gabona erőteljes növekedésbe kezd és a versengésben (kompetícióban) előnyös helyzetbe kerül. 

A töltögetést sikerrel alkalmazzák az utóbbi időben, főként napraforgó táblákon, a vegyszeres gyomirtás 

kiegészítő műveleteként. A töltögetésre azét van szükség, mert a vegyszeres gyomirtás után újabb gyomcsírázási 

hullámok alakulhatnak ki. Ez a jelenség főként a parlagfűre jellemző, melynek később csírázó egyedei a nyár 

végére pollent termelhetnek. A töltögető eke a sorból kimozdítja a talajt, ugyanakkor ezt a földmennyiséget 

ráteríti a napraforgó sorára. A sorközből a talajmozgatással pusztulnak el a csírázó fajok, a sorban lévőket pedig 

betemeti a talaj, és fény hiányában nem tudnak asszimilálni. Ennek az eljárásnak egy nagyon fontos részletére 

ügyelni kell, mégpedig arra, hogy a kultúrnövény és gyomnövény között nagy legyen a fejlődésbeli különbség, 

mert csak így hatásos a művelet. 

A hővel történő (termikus) gyomszabályozásnak számos válfaja ismeretes. Ezek a lángszórás különböző 

módozatai, a gőzzel, a forró vízzel, a habbal stb. végzett műveletek. A gyomok elleni küzdelemben a magas 

hőmérsékletet mint fizikai módszert alkalmazhatjuk. Ezt a gyakorlatban többnyire lángszórással valósítjuk meg. 

A fiatal gyomnövényeket ért magas hőmérséklet gyors gyompusztulással jár. Egyelőre költséges eljárásnak 

tűnik, környezetvédelmi jelentősége vitatott, ugyanis az ásványi (fosszilis) földgáz elégetésével az ismert módon 

szennyezzük a környezetet. 
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A lángszórást az erre alkalmas kézi eszközökkel a fóliás kertészetekben használjuk, amikor még a 

kultúrnövénynek csírái nem érték el a talajfelszínt, de a gyomnövények szikleves formában már jelen vannak. 

Egyre több eszköz lát napvilágot a lángszórási technológia területén, főként ültetvényekben javasolva annak 

alkalmazását. Eredményes kísérleteket végeztünk lángszóróval parlagfű ellen városi területeken. 

A talajtakarás azon az elven alapul, hogy a különböző anyagokkal letakart talajfelszínre az egyéves gyomok 

csírázásához szükséges fény nem jut el a kívánt mennyiségben és hullámhosszúságban, így a takart területlen 

nem tud elindulni az intenzív gyomcsírázás. Másrészt a takart talajon a talajhőmérséklet jelentősen alacsonyabb, 

és ez is gátolja a gyomnövények csírázását. A talajtakarás vagy mulcsozás többféle módszerrel és 

anyagfelhasználásával történhet. Ilyenek pl. a szalma és egyéb növényi maradványok, amelyek felszecskázva és 

egyenletesen elterítve elsősorban ültetvényekben használatosak. A talajtakarás nem ad védelmet az évelő 

gyomok ellen, ugyanis a többnyire nagy növekedési energiával rendelkező tarackos gyomnövények hajtásai 

áttörik a laza mulcsréteget és a többi gyomfaj konkurenciájának hiányában felszaporodhatnak; ilyen eset 

fordulhat elő a szalmával takart szőlőben, ahol rendszerint a szulák (C. arvensis) egyeduralkodóvá válik. A 

szalmával, illetve egyéb növényi aprítékkal történő talajtakarás legnagyobb hátránya, hogy ezekre a területekre 

rendszeresen beköltöznek a rágcsáló állatok (mezei pocok, kosza pocok) és ezek a téli időszakban kárt 

okozhatnak az ültetvényben. A talajtakarás másik formája a fakéregaprítékkal történő takarás, amely főleg 

parkokban, kertészetekben, virágtermesztésben használható. Hatékony eszköznek bizonyul az egyéves gyomok 

ellen, ám az évelők ellen ez a módszer is hatástalan. A fakéregaprítékból egyéb allelopátikus anyagok is 

kimosódhatnak, amelyek fokozzák a gyomirtó hatást. Más anyagok is ismertek, amelyeket talajtakarásra 

használunk, ezek lehetnek műanyagok is, pl. fóliák. Speciális esetekben használják, elsősorban ültetvényekben. 

A környezetre gyakorolt hatásuk vitatott. 

A gyepesítés tulajdonképpen az ún. élő mulcs. Főleg ültetvényekben a sorközöket gyepesítik és a gyepet 

rendszeresen kaszálják. A gyepesítéssel visszaszoríthatók a magról kelő gyomok, ugyanakkor számolni kell 

néhány gyomfaj (pl. Taraxacum officinale) tömeges felszaporodásával. 

Kultivátorozás és sávgyomirtás. Szerencsés esetben a sorköz kultivátorozását és a kapásnövények 

sorpermetezését együtt lehet alkalmazni. Ez a kombinált védekezés jelentős herbicidmegtakarítással jár, ami 

elérheti a költségek 2/3 részét is, ugyanakkor jelentősen csökken a környezet herbicides terhelése. A 

sávpermetezéssel kombinált kultivátorozás gondos tervező munkát, erre alkalmas gép kapacitást és gondos 

kivitelezést feltételez. Előnyei ellenére nem tudott elterjedni a gyakorlatban (lásd: a kukorica gyomirtása). 

3.1.2. AGROTECHNIKAI VÉDEKEZÉS MÓDSZEREI 

Legolcsóbb védekezési módszer, amely abból áll, hogy kultúrnövényeink termesztéstechnológiai elemeinek 

tervezésekor fokozottan figyelembe vesszük azokat a körülményeket is, amelyek a gyomok visszaszorításának 

irányába hatnak. 

3.1.2.1. A talajművelési eljárások és munkaműveletek 

Közülük fontossági sorrendben a tarlóhántásnak, a vetőágy előkészítésnek és az őszi szántásoknak van a 

legnagyobb hatásuk a gyomnövényzetre. 

A tarlóhántással a gyommagvak millióit késztetjük csírázásra, főként csapadékos nyarakon. A tarlón több 

gyomcsoport tagjai csíráznak, elsősorban a nyárutói egyéves gyomok (T4) tömeges előjövetelére számíthatunk, 

de a búzaárvakelés mint a repce fő gyomnövénye szintén jelentős lehet. Azokon a búzatáblatarlókon, ahol a 

fenyércirok (S. halepense) tavasszal nem tudott kihajtani a sűrű vetés miatt, a nyáron általában tömegesen tör a 

felszínre. A tarlóhántás az egyik legjelentősebb gyomgyérítő, talajművelési eljárás. Arra kell azonban 

törekednünk, hogy a gyomnövények a tarlón ne erősödjenek meg, ne érleljenek magot, és ezáltal ne tudják a 

területet gyommaggal újrafertőzni. A tarlóhántással eredményesen lehet az évelő, elsősorban szártarackos 

gyomok ellen is védekezni. A tarackok és rizómák feldarabolását követően célszerű olyan eszközt (pl. 

fogasboronát) járatni a táblán, amely a feldarabolt tarackokat a felszínre hozza, így azok a nagy nyári melegben 

napokon belül kiszáradnak és elpusztulnak. 

A nyári, rendszeresen elvégzett talajművelési munkaművelet során a többi évelő gyomnövényfaj is 

legyengíthető azáltal, hogy földfeletti részeik állandó elpusztításával a talajfelszín alatti képletei legyengülnek, 

és amennyiben ezt az eljárást következetesen ismételten végrehajtjuk, jelentősen gyéríthetjük előfordulásukat. A 

tarlók nem megfelelő ápolásával évről évre visszafertőződnek a talajok gyommagvakkal. Hiábavaló tehát a sok 

pénz és fáradság, amit a vegyszeres gyomirtásra fordítunk, ha a tarlón hagyjuk a gyomnövényeket magot érlelni. 
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A tarló más megközelítésben is fontos színtere a gyomok elleni védekezésnek. Évelő gyomokkal borított 

táblákon – a tarlón elvégzett és szükség szerint megismételt védekezéssel – a totális hatásspektrumú herbicidek 

csaknem teljesen kiirtják az évelő gyomok tarackos alakjait. 

A vetéselőkészítő munkaműveletek szintén fontos szerepet tölthetnek be a gyomok elleni védekezésben. Az 

őszi mélyszántás tavaszi elmunkálásával is sok csírázó gyomnövény pusztítható el. Általában simítózással, 

simítóval kombinált nehézfogassal kezdődik ez a munkafolyamat. Ilyenkor általában kevés gyom található a 

rögös talajfelszínen. Néha előfordul, elsősorban túl korán végzett őszi mélyszántáson, tömeges gyomcsírázás. 

Elsősorban a T1-2 életforma csoport tagjait találhatjuk meg, amelyek egész télen át vegetálnak, de kora tavaszra 

akár összefüggő zöld állományt is alkothatnak. A simító és nehézfogas általában eredményes munkát végez. A 

tavaszi simítózás túl késői, vagy nem megfelelő minőségben történő elvégzése után a megerősödött gyomokat a 

vetőágy előkészítő eszközök sem pusztítják ki, így fordulhat elő az az eset, amikor gyomos táblába történik a 

vetés. 

A vetőágy előkészítő munkaműveletekkel tömegesen elpusztíthatók a csírázó gyomnövények. Közelebbről 

megfigyelve a kombinátor, vagy tárcsa munkáját, egy-egy négyzetméteren ezrével számolhatunk meg a talajból 

kiforgatott, cérnavékony csíranövényeket. Vannak esetek, mikor munkaszervezési okok miatt a vetőágy 

előkészítési műveletet többször is el kell végezni. Ilyen eset lehet pl. konzervipari célra a szakaszosan és 

későbbi időpontban is vetett növények, vagy egyszerűen a nagy területméretek miatt a vetés időbeni 

elhúzódásával az időközben összetömörödött talajt ismételten elő kell készíteni vetésre. 

Az őszi mélyszántással is sok gyomnövényt pusztíthatunk el, főként akkor, ha olyan korán végezzük, amikor 

még magot nem érleltek. Számos megfigyelés szerint az őszi mélyszántás mélyítésével eredményesen lehet az 

évelő gyomnövények ellen védekezni. Ugyanakkor a sekély szántás, vagy a szántás nélküli talajművelés kedvez 

a G3 életformacsoportba tartozó gyomok elterjedésének. Az őszi mélyszántás elhagyása és a helyette végzett 

tavaszi szántás kedvezőtlen hatású lehet a gyomirtásra. A tavasszal végzett szántás elmunkálása során az esetek 

nagy részénél rögös talajfelszín képződik, mely kedvezőtlen mind a herbicidhatás, mind pedig az egyenletes 

gyomcsírázás szempontjából. 

A vetésváltás is lehet eredményes módszer a gyomok elleni védekezésben. Általánosságban kijelenthető, hogy a 

vetésváltás hatására csökken a gyomosodás, míg monokultúrában a gyomnövényegyüttes egyes fajai 

felszaporodhatnak. A monokultúra gyomosító hatása azért következik be, mert a területen évről évre ismételt, 

azonos agrotechnika kedvez a gyomok felszaporodásának. A vetésváltásnak is vannak esetei, amikor a 

gyomnövények felszaporodnak. Ilyen az őszi káposztarepce–őszi kalászos gabona, vagy ennek fordítottja: az 

őszi kalászos gabona– őszi káposztarepce vetésváltás. Ezekben az esetekben a T2 gyomfajok nagymértékű 

felszaporodására lehet számítani. 

A trágyázás hatását a gyomosodásra eddig nem sikerült egyértelműen bizonyítani. Ismeretes a gyakorlatból az a 

tény, hogy szervestrágyázott területeken általában nagyobb gyomosodásra kell számítani. Ez arra a körülményre 

vezethető vissza, hogy a helytelenül tárolt és kezelt, ún. szervestrágyaszarvasok (-kazlak) környéke rendkívüli 

módon elgyomosodik, és az ott megérett gyommagvak a trágyába kerülve gyomosítanak. A műtrágyázás 

gyomosító hatására utaló vizsgálatok eredményei szerint a foszfor és a nitrogén-műtrágyázásnak lehet ilyen 

hatása, de csak akkor, ha ezek a tápanyagok bőségesen rendelkezésre állnak és korlátlanul kielégítik a 

gyomnövények luxusfogyasztását. 

3.1.2.2. Növényszám, sortávolság, felületborítottság 

Közismert, hogy az ún. sűrű vetésű kultúrák gyomelnyomók, a tág térállásúak pedig gyomnevelők. A kalászos 

gabonáknál ezért esetenként elhagyható a vegyszeres gyomirtás. A kalászos gabona fajok gyomelnyomó 

képessége különböző, a gyomelnyomó képesség sorrendje: őszi árpa, rozs, őszi búza, tavaszi árpa. Az egyes 

fajokon belül a fajták bokrosodó képessége, levélfelülete, szármagassága (architektúrája) is befolyásolja a 

gyomosodást. A kultúrnövény állományának egyenletessége is összefügg a gyomosodással. Vetéshibás, 

lokálisan kipusztult, vagy egyéb okok miatt tőhiányos állomány rendszerint elgyomosodik. Ezért is nagy 

figyelmet kell fordítani az egyéb agrotechnikai és növényvédelmi tényezőkre. 

Itt kell kitérni a művelő utak kérdéskörére is. A művelő utak agronómiai szempontból sok előnyt és lehetőséget 

rejtenek, azonban a gyomok csírázásának szabad területet biztosítanak. 

A sűrű vetésű kultúrák közül kiemelt jelentőséggel bír a kender. Bár termőterülete nem jelentős, mégis meg kell 

említeni ebből a szempontból. A kendervetés igen agresszív, évelő gyomok (pl. a fenyércirok) jelentős 

visszaszorítását eredményezheti. 



 VÉDEKEZÉSI MÓDSZEREK A 

KÁROSÍTÓK ELLEN 
 

 39  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A tág térállású növények, amelyek közé minden kapás növény és ültetvény tartozik, mint említettük, 

gyomnevelők. Ezekben az esetekben mérlegelés tárgya sem lehet a gyomirtás valamelyik módszerének az 

elhagyása. 

A tág térállású növények sorában is vannak jó és kevésbé jó gyomelnyomó képességű fajok, fajták és 

termesztési célok. Például a kukorica esetében legnagyobb gyomelnyomó képességgel a siló takarmánynak 

termesztett kukorica rendelkezik, majd a sorban követi az ún. árúkukorica, továbbá a csemegekukorica és végül 

a sort zárja a hibridkukorica vetőmag előállítás. 

3.1.3. BIOLÓGIAI VÉDEKEZÉS 

Rovarokkal, gombákkal és allelokemikáliákkal számos kísérletet végeztek hazánkban és külföldön egyaránt. 

Ennek ellenére megbízható és széleskörűen alkalmazott módszer még nem áll rendelkezésünkre. Az 

allelokemikáliák kinyerése és stabilizálása sok esetben még nem megoldott, vagy az eljárás drágább a 

konvencionális gyomirtó szereknél. 

3.1.4. A vegyszeres gyomirtás kialakulásának története 

A mai értelemben vett vegyszeres gyomirtás az 1940-es évek elején kezdődött, amikor felfedezték az alfa-

naftilecetsav Na-sóját. Ezt követően a II. világháború alatt megkezdték az MCPA és a 2,4 D gyártását. Ezzel 

indult világméretű útjára az egyszikű kultúrákban széleskörűen és még ma is használatos hormonhatású 

készítmények csoportja. Ismét jelentős állomásként értékelhető a karbamidszármazékok kifejlesztése 1950-ben, 

és triazinoké 1955-ben. Hatásmechanizmusában egy teljesen újszerű herbicidcsoport kifejlesztésére került sor 

1955–58-ban, amikor is felfedezték a paraquat- és a diquat-hatóanyagokat. Ezt követte a 60-as években 

kifejlesztett glifozát-hatóanyag, amely új perspektívákat nyitott a herbológia gyakorlati művelői számára. Az 

1970-es években kifejlesztették a szulfonil-karbamid herbicideket, amelyek bevezetésével nagyságrendekkel 

csökkent a hektáronkénti herbicidfelhasználás, ugyanis a korábbi 3–5 kg/ha dózisok helyébe a grammnyi 

dózisok léptek. E szercsoport felfedezése lényegesen csökkentette a környezet herbicidterhelését, új és 

környezetbarát logisztikai, tárolási és csomagolási módszereknek adva lehetőséget. Az 1980-as évek 

korszakalkotó felfedezése volt a kultúrnövények herbicidrezisztenciájának kutatása és gyakorlati megvalósítása. 

Ezzel lehetővé vált a totális hatásspektrumú herbicidek széles körű alkalmazása különböző kultúrákban. 

3.1.4.1. A vegyszeres gyomirtás kialakulásának története 

A mai értelemben vett vegyszeres gyomirtás az 1940-es évek elején kezdődött, amikor felfedezték az alfa-

naftilecetsav Na-sóját. Ezt követően a II. világháború alatt megkezdték az MCPA és a 2,4 D gyártását. Ezzel 

indult világméretű útjára az egyszikű kultúrákban széleskörűen és még ma is használatos hormonhatású 

készítmények csoportja. Ismét jelentős állomásként értékelhető a karbamidszármazékok kifejlesztése 1950-ben, 

és triazinoké 1955-ben. Hatásmechanizmusában egy teljesen újszerű herbicidcsoport kifejlesztésére került sor 

1955–58-ban, amikor is felfedezték a paraquat- és a diquat-hatóanyagokat. Ezt követte a 60-as években 

kifejlesztett glifozát-hatóanyag, amely új perspektívákat nyitott a herbológia gyakorlati művelői számára. Az 

1970-es években kifejlesztették a szulfonil-karbamid herbicideket, amelyek bevezetésével nagyságrendekkel 

csökkent a hektáronkénti herbicidfelhasználás, ugyanis a korábbi 3–5 kg/ha dózisok helyébe a grammnyi 

dózisok léptek. E szercsoport felfedezése lényegesen csökkentette a környezet herbicidterhelését, új és 

környezetbarát logisztikai, tárolási és csomagolási módszereknek adva lehetőséget. Az 1980-as évek 

korszakalkotó felfedezése volt a kultúrnövények herbicidrezisztenciájának kutatása és gyakorlati megvalósítása. 

Ezzel lehetővé vált a totális hatásspektrumú herbicidek széles körű alkalmazása különböző kultúrákban. 

A kultúrnövények herbicidrezisztenciája létrehozható a hagyományos nemesítés módszereivel, ill. mesterséges 

génbevitellel (GMO). Napjaink eseményei közé tartozik e módszer vitája, törvényi szabályozása és a kísérleti-

fejlesztő munka. 

3.1.4.2. A vegyszeres gyomirtás korszakai 

A vegyszeres gyomirtás korszakait az adott időszakban általánosan használt herbicid hatóanyagok által 

előidézett gyomflóra változásokkal lehet jellemezni. Különösen szembetűnő ez a kukorica esetében. 

Az 1950-es évek elején-közepén bevezetett atrazin- és 2,4 D-tartalmú herbicidek az egyébként vegyes 

összetételű, az adott ökológiai környezetben hosszútávon kialakult gyom együttesben drasztikus szelekciót 

eredményeztek. A mértéktelen atrazinhasználatnak és az ebből következő kényszerű tartós monokultúrának 

tulajdonítható az egyéves és évelő fajok borítottságának ugrásszerű megnövekedése. 
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A kukorica gyomflóraváltozásában a második, jól elkülöníthető szakaszt az atrazinrezisztens biotípusok 

kialakulása jellemezte az 1970-80-as években. Egyik évről a másikra tanúi lehettünk e káros folyamat 

kialakulásának. A jelenséget eleinte az A. retroflexusnál figyelhettük meg, később más gyomfajoknál is 

kialakultak az atrazinrezisztens biotípusok. 

A harmadik szakaszra a karbamidtípusú herbicidekre kevésbé érzékeny, egynyári kétszikű gyomfajok 

felszaporodása volt a jellemző az 1980-90-es években. Ezek a fajok elsősorban a karbamidtípusú herbicidekkel 

kezelt napraforgó-, szója-, burgonya- stb. területeken szaporodtak fel. A parlagfű (A. artemisiifolia) nagyarányú 

térhódítása is ettől az időponttól számítható. 

Napjainkban a nagy termetű, nagy magvú gyomnövények térhódítása figyelhető meg a posztemergens 

gyomirtás területi arányának növekedésével. Az állománykezeléseknél használt herbicideknek nincs tartós 

hatása, emiatt a gyomirtó szeres kezelés után a nagy magvú gyomfajok a mélyebb talajrétegekből kicsíráznak, és 

az ún. nyárutói magérleléssel biztosítják a talaj gyommaggal történő feltöltődését. Továbbra is megoldatlannak 

tűnik – számos igyekezet ellenére – a „parlagfűkérdés” és a fenyércirok tartósan magas szintű jelenléte 

szántóföldjeinken. A szántás csökkenő méretével arányosan hatalmas méreteket ölt minden kultúrában a mezei 

acat (C. arvense). 

A kukoricához hasonló korszakokat lehet elkülöníteni a búza vegyszeres gyomirtásában is. A hormonhatású 

gyomirtó szerek csaknem kizárólagos használata során az 1960-as, 70-es években jelentősen felszaporodtak az 

MCPA-ra és a 2,4 D-re toleráns gyomfajok, mint pl. a szálkás vagy vékony levéllemezzel rendelkező egyéves 

kétszikűek (Matricaria-, Anthemi- fajok, a ragadós galaj stb.). Ezt követően terjedtek el az egyszikű gyomok, 

mint pl. a hélazab, a nagy széltippan, a parlagi ecsetpázsit és más fajok. 

3.1.4.3. A herbicidek alkalmazásának módjai és a kezelés típusai 

A herbicidek felvétele, szállítódása a növényben. A gyomnövények a herbicideket levélen és talajon keresztül 

vehetik fel. A levélen keresztül történő felvételhez a gyomirtó szernek meg kell tapadnia a növényen. A 

megtapadást befolyásolja a dőlésszög, a viaszos bevonat, a szőrözöttség, a takarás, a cseppméret és a 

meteorológiai tényezők. A megtapadást követi a felszívódás, amely végbemehet a kutikulán keresztül a lipoid 

úton és a vizes úton. A felszívódásban nagy szerepe van a fénynek, a hőmérsékletnek és a pH-nak. A herbicidek 

többsége 4 órán belül felszívódik, növényben történő mozgása hatóanyag-specifikus. 

Hatásuk lehet (i) kontakt és (ii) szisztemikus. Kontakthatás során a fitotoxikus tünetek általában rövid időn 

belül jelentkeznek az érintkezés helyén. A felszívódó szerek hatássebessége lassúbb, a xilem- és a 

floemrendszeren keresztül végbement transzlokáció hatására a tünetek a hatáskifejtés helyén láthatók. A talajon 

keresztül ható herbicidek hatása bonyolultabb, hiszen ebben az esetben a talaj–herbicid kölcsönhatás több 

tényezőjével is számolni kell. A talaj felületére juttatott herbicid-hatóanyag mennyisége az illékonysága és a 

fotokémiai bomlása révén csökken. 

A talajba inkorporált, vagy természetes úton bemosódott hatóanyag egy része a talajkolloidokhoz, vagy a 

szerves anyagokhoz adszorbeálódik, a többi részét vagy a kultúr- és gyomnövények veszik fel, a maradék pedig 

lemosódik a talaj mélyebb részeibe, ill. a kémiai és mikrobiológiai bomlásnak esik áldozatául. 

3.1.4.4. Alkalmazási módok 

A herbicideket a kultúrnövény vetési, ill. kelési időpontjához viszonyítva általában háromféle módon 

alkalmazzuk: 

presowing, ill. preplanting – vetés, ill. palántázás előtt; 

preemergensen – vetés után - kelés előtt; 

posztemergensen – kelés után, vagy állományban. 

Presowing, ill. preplanting alkalmazási mód. A vetés, ill. palántázás előtt, általában az utolsó talaj-

előkészítési eljárással egy menetben juttatják ki. Az alkalmazás előnye száraz tavaszokon mutatkozik 

leglátványosabban. A legtöbb ide tartozó herbicid hatóanyag használatát a közelmúltban betiltották, emiatt ma 

már nem jelentős technológiai variánsként tartjuk számon. 

Preemergens alkalmazási mód. A kultúrnövények vetése után, de még a kelése előtti időszakban juttatjuk ki a 

készítményeket, melyeket a csapadék a vetőmag feletti talajzónába juttat. Az egy-két cm-re bemosódó 
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herbicidek éppen a gyommagvak csirázási mélységében fejtik ki hatásukat úgy, hogy közben a kultúrnövényt 

nem károsítják. Nagy intenzitású csapadék hullása esetén a herbicidek a vetett növény csíráját is elérhetik, és 

hatásmódjuktól függően veszélyeztethetik a kultúrnövényt. Gyakoribb jelenség ennek az ellenkezője, amikor 

elmarad a tavaszi eső, és a herbicidek nem tudják hatásukat kellőképpen kifejteni. Javasolható a herbicidek 

sekély bedolgozása, azonban megfelelő eszköz hiányában ez alig valósul meg (a kukoricánál részletesen 

leírtuk). Az ide tartozó herbicidek hatásspektruma a magról kelő egy- és kétszikű gyomokra terjed ki, nem 

hatásosak az évelő fajok ellen. Itt is elmondható, hogy jó gyomirtó hatást csak abban az esetben várhatunk, ha 

van korábbról információnk a tábla gyomnövényzetéről, és a kombinációs partnereket ennek megfelelően 

állítottuk össze. 

A dózis megválasztásánál vegyük figyelembe a talaj kötöttségét és humusztartalmát, kötött és humuszban 

gazdag talajokon az engedélyezett dózisintervallum magasabb dózisát, lazább és humusz-szegény talajokon 

pedig az alacsonyabb dózist kell alkalmazni. A talaj humusztartalmának a herbicid lekötő képessége tízszer 

nagyobb az agyagszemcséknél. Az 1-4% humusztartalmú talajokon javasoljuk alkalmazni a preemergens 

szereket, humuszszegény területeken a kultúrnövény károsodhat a herbicidtől. Magas humusztartalmú talajokon 

nagymértékű lehet a gyomirtó szer hatóanyagának lekötődése, ami hatástalanságot eredményezhet. 

Fontos, munkaszervezést érintő információ, hogy a gyomirtó szeres kezelést lehetőleg azonnal a vetés után 

kezdjük meg, mert az esetleges hosszantartó csapadékos időjárás körülményei között a kukorica kikelhet a 

kezelés előtt, és ekkor már legtöbb készítményt nem lehet felhasználni. Preemergensen többnyire a kapás 

növényeket (kukorica, napraforgó, burgonya stb.) gyomírtjuk. A technológia alkalmazása csapadékfüggősége 

miatt visszaszorulóban van. 

Posztemergens kezelési mód. A posztemergens (állománykezelési) védekezést a kukorica szögállapotától 

(korai poszt) a növény 7-8 leveles koráig végezhetjük el, amennyiben azonban rendelkezünk levél alá permetező 

géppel, e művelet mindaddig végrehajtható, ameddig a traktor károsítás nélkül tud az állományban haladni. Az 

állománykezelés módszereinek nagyobb arányú elterjesztése ma a herbológiával foglalkozó szakembereket 

élénken foglalkoztatja, és jelentős ama publikációk száma, amelyek a kérdéskört elemzik. 

Az állományban történő gyomirtás előnyei az alábbiakban foglalhatók össze: 

- A kicsírázott gyomnövényzet ismeretében célzott kezelést tesz lehetővé, pontosan megtervezhető a legjobb 

hatású herbicid alkalmazása. Ebből adódóan költség- és környezetkímélő módszer. 

- A korai posztkezeléseknél nem, vagy alig jelentkezik a káros gyom–kultúrnövény kompetíció. 

- A veszélyes, nehezen irtható egyéves kétszikű gyomok (selyemmályva, szerbtövis, napraforgó árvakelés, 

csattanó maszlag stb.) elleni védekezés alkalmas eszköze. 

- Szélsőséges talajokon (magas, vagy alacsony szerves anyag tartalmú, laza, vagy erősen kötött talajoknál) 

kizárólagos megoldást jelent. 

- Az évelő gyomfajok elleni egyedüli hatásos módszer. 

- Az időjárási tényezők kevésbé befolyásolják a kezelések hatását. 

A módszernek azonban vannak korlátai is, amelyek a következőkban foglalhatók össze: 

- Viszonylag nagy gépkapacitást és kínálati jellegű növényvédő szer kereskedelmet feltételez a fenológiai 

optimumok betartása miatt. 

- A többnyire kontakt herbicidek tartamhatása nem megfelelő, emiatt a növényzet záródásáig meg kell ismételni 

a védekezést, vagy eleve osztott technológiát kell alkalmazni. 

- Megkésett kezeléseknél érvényesül a káros gyom–kultúrnövény konkurencia. 

- Elkésett alkalmazásnál a kultúrnövény leveleinek és erősebb gyomosodás esetén a gyomnövényzet föld feletti 

részeinek takarása miatt a védekezés hatékonysága csökkenhet. 

A fent említett tényezők miatt a posztemergensen kezelt területek aránya rohamosan növekszik. A különböző 

időszakban végrehajtott gyomirtási eljárások célszerű arányainak megválasztására és kombinálására a gazdaság 

gyomflórájának, gépkapacitásának, termőterülete nagyságának ismeretében, alapos tervezőmunkával kerülhet 
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sor. A posztemergens kezelési módnak több válfaja ismeretes. Ezek a korai, normál és késői posztkezelés, 

valamint az ún. pre–poszt eljárás. 

3.1.4.5. Kezelési típusok 

Teljes felületi kezelés. A leggyakrabban alkalmazott kezelési típus. Szántóföldi körülmények között általánosan 

alkalmazzuk. 

Precíziós kezelés. Ennél a mikroelektronika és informatika lehetőségeit vesszük igénybe. Különböző módon 

információt szerzünk a tábla gyomnövényzetének heterogenitásáról, és ennek megfelelően tervezzük meg a 

kezelést. Magas szintű szellemi munkát és eszközt igényel. Alkalmazásával a gyomirtás költségeinek 30–70%-

os csökkentése is elérhető. 

Sorkezelés. Kukoricában alkalmazható elsősorban, erre alkalmas vetőgép segítségével. A vetéssel egy 

menetben az elvetett sorok sávjára történik a gyomirtó szeres kezelés, ami csupán az egész vetésterület 

egyharmadát jelenti. A költségek is ilyen arányban csökkennek. Kiegészítésképpen azonban kétszeri gépi, 

sorköz kultivátorozást is be kell tervezni. 

Levél alá permetezés. Ma már alig használjuk, korábban a kukorica posztemergens gyomirtásának volt a része. 

Kenés. A glifozát-hatóanyag kijuttatását oldották meg ezzel az eljárással olyan esetekben, amikor a 

gyomnövények magassága és a kultúrnövény magassága jelentős különbséget mutatott. Így védekeztek 

korábban pl. a cukorrépában a fenyércirok ellen. Speciális kenőkanócot, vagy hengert igényel a technológia 

végrehajtása. 

Talajinjektálást alkalmazunk pl. a kertészetekben, amikor a termelő berendezések talajának fertőtlenítését 

(együtt a gyomirtással) injektálással oldjuk meg. 

Kéreg- és tönkkezelést végzünk pl. az erdészetekben, amikor a kitermelt fák sarjadzását kívánjuk meggátolni. 
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Chapter 3. JÁRVÁNYTAN, 
GRADOLÓGIA, ELŐREJELZÉS 

1. MIKROBÁK OKOZTA JÁRVÁNYOK 

Amennyiben a betegség kialakulásához optimális kölcsönhatás valósul meg a kórokozó populációja és a 

környezet viszonyában, az ökológiai összefüggések epidemiológiai, azaz járványtani problémákká válnak. Az 

epidemiológia tudományterületének tárgya a kórokozók térben és időben történő elterjedésének és az általuk 

okozott betegségek, ill. különböző erősségű vagy típusú járványok fellépésének vizsgálata. 

A járványhoz vezető növénybetegségek megjelenési formái egyebek mellett (i) területi kiterjedés és (ii) időbeni 

megjelenés alapján csoportosíthatóak. 

1.1. JÁRVÁNYTÍPUSOK 

1.1.1. JÁRVÁNYOK TERÜLETI KITERJEDÉS SZERINT 

Ilyen alapon a következő járványtípusok alakulhatnak ki: 

Sporadikus: a beteg növények szórványosan találhatók az állományban, de későbbi járvány forrásaivá 

válhatnak. 

Epidémia: helyi jellegű, gyors fellépésű és gyors lecsengésű (pl. gabona-feketerozsda, hagymaperonoszpóra). 

Endémia: egy nagyobb termesztési körzetben (régióban, országban) évekig veszélyt jelentő (pl. 

szőlőlisztharmat, szürkepenész, burgonya levélsodródás vírus [PLRV]). 

Pandémia: egész kontinensre vagy kontinensekre kiterjedő (pl. tűzelhalás, dohányperonoszpóra). 

Talán említeni is fölösleges, hogy az endémia és a pandémia óriási termésveszteségekhez, esetenként 

éhínséghez vezethet. Erre a legelrettentőbb példa a XIX. század közepén pusztító írországi 

burgonyavészjárvány. 

1.1.2. JÁRVÁNYOK IDŐBENI MEGJELENÉS ALAPJÁN 

E szempontból megkülönböztetünk (i) évközi és (ii) évjáratonkénti járványokat. 

Az évközi járványok általában egy évben egyszer lépnek fel, mint azt a répa cerkoszpórás levélragyájának 

(Cercospora beticola) egycsúcsú járványgörbéje mutatja: a járvány augusztus vége és szeptember eleje között 

tetőzik. 

Előfordul azonban, hogy a járvány megismétlődik még ugyanabban az évben, ahogy az a répaperonoszpóra 

(Peronospora farinosa f. sp. betae [szin.: P. schactii]) kétcsúcsú járványgörbéjéből látható: a kórokozó első 

járványos fellépése május elején, a második pedig szeptember elején várható. 

Az évjáratonként jelentkező járványok időtartamukat és lecsengésüket tekintve eltérhetnek egymástól. A XIX. 

század közepén jelentkező és egész Európán végigsöprő szőlőlisztharmat (Erysiphe [szin.: Uncinula] necator)-

járvány több mint tíz éven át tartott. Endemikus megjelenése napjainkban is időszerű. 

Szintén régi adatokon alapul a szőlőperonoszpóra (Plasmopara viticola) hazai járványgörbéje, amelyből 

kiviláglik, hogy e betegség, kisebb-nagyobb gyengülésekkel mintegy két évtizeden keresztül folyamatosan 

járványosan lépett fel, és lép fel ma is. 

A búza szár- vagy feketerozsdája, a Puccinia graminis subsp. graminis f. sp. tritici egy rasszának az 1920-as 

évek második felében volt egy járványos fellépése, ami két év után lecsengett. Néhány évvel később azonban a 

járvány ismét kitört. Egy új rassz fellépésekor hasonló esettel mindig számolhatunk. 

1.2. A JÁRVÁNYOK KIALAKULÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE 
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1.2.1. A JÁRVÁNYOK KIALAKULÁSÁNAK FELTÉTELEI 

Amikor és amennyiben a kórokozó populációjában hirtelen felszaporodnak az olyan egyedek, amelyek 

peszticidrezisztensek és/vagy amelyekkel szemben a növényi betegség-ellenállóság már nem működik, és 

mindemellett a környezeti feltételek kedvezőek a támadáshoz, járvánnyal szembesülhetünk. Ahhoz tehát, hogy 

járvány alakuljon ki, az alábbi feltételeknek kell teljesülniük: 

(1) a fertőzőképes kórokozó nagy tömegű előfordulása, 

(2) a kórokozó számára kedvező környezeti viszonyok, 

(3) a fogékony gazdanövény tömeges jelenléte 

(4) 1–3 ugyanabban az időben és ugyanazon a helyen. 

 

Az említett feltétek és azok összefüggéseinek szemléltetésére hívatott az AGRIOS-féle háromtényezős 

járványtani modell, az ún. betegségháromszög. (Agrios, G. N. amerikai növénypatológus, az egyik 

legsikeresebb Növénykórtan-könyv szerzője.) Ebben a modellben tulajdonképpen egy kórokozónak a 

környezetével való kölcsönhatása jut kifejezésre úgy, hogy a környezet lényegében az abiotikus tényezőkre 

szűkül, a gazdanövény pedig a biotikus tényezőt reprezentálja. Később azonban látni fogjuk, hogy e 

háromtényezős modell kiegészítésre szorul, hiszen nem számol a járványok kialakulásához vezető olyan fontos 

biotikus tényezőkkel, mint az emberi tevékenység, valamint – különösen a vírusok esetében – a gyomnövények 

és vektorok, valamint rozsdagombáknál a köztesgazdák szerepe. 

1.2.2. AZ EGYES TÉNYEZŐK SZEREPE A JÁRVÁNYOK KIALAKULÁSÁBAN 

1.2.2.1. A kórokozó tulajdonságainak szerepe 

Az adott növényfaj(ok)ra patogén kórokozó nagy járványkeltő képessége akkor érvényesülhet maradéktalanul, 

ha a következő tulajdonságok mindegyike érvényre jut életciklusában: 

(1) virulencia és agresszivitás, 

(2) ökológiai plaszticitás, 
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(3) rövid inkubációs idő, 

(4) a fertőzési küszöbérték (a) alacsony, de gyors a szaporodás, terjedés; (b) magas, de lassúbb szaporodás, 

terjedés, ill. (c) magas és a szaporodás, terjedés gyors. 

(1) Virulencia alatt értjük egy kórokozó baktérium- vagy gombafaj ama képességét, amellyel – rassz, biotípus 

vagy patotípusként – egy növényfaj különböző fajtáira specializálódik. Az agresszivitás pedig egy patogénnek 

(vagy ha rasszai vannak, virulens rasszának) a növényfaj fogékony fajtáin eltérő erőséggel megnyilvánuló 

betegítő képessége. (Megjegyzendő, hogy a bakteriológiában és a virológiában a virulencia inkább a patogenitás 

és/vagy az agresszivitás szinonimájaként szerepel!) 

(2) Az ökológiai plaszticitás nem más, mint a kórokozó alkalmazkodóképessége a környezeti viszonyokhoz. 

(3) A rövid inkubációs idő azt jelenti, hogy a növénnyel kontaktusba került kórokozó a penetrációtól 

(behatolástól) számítva kevés időt igényel az első tünet kialakításához. 

(4) Fertőzési küszöbérték: a fertőzés létrejöttéhez szükséges minimális inokulum-koncentrációt 

(víruspartikulum-, ill. sejtszámot) kifejező érték, amely a kórokozó szaporodásával és terjedésével összhangban 

szerepel járványtani tényezőként. 

(a) Kis koncentrációjú inokulumból gyors (logaritmikus) szaporodással vagy replikációval a kórokozó több 

generációja alakul ki a vegetációs idő alatt. Ez jellemző általában a szisztemikus tüneteket okozó vírusokra, a 

baktériumokra (pl. a tűzelhalásra), valamint a burgonyafitoftórára és a rozsdabetegségekre. 

(b) A magas fertőzési küszöbű (pl. primer fertőzési forrásból származó) kórokozó általában lassabban 

(lineárisan) szaporodik vagy replikálódik, s egy generációja alakul ki a vegetációs idő alatt, pl. a lokalizálódó 

vírusok, gabonaüszögök esetében. 

(c) Nem ritka, hogy magas fertőzési küszöb mellett gyors a szaporodás és terjedés, pl. a multikomponensű 

vírusos, ill. tafrinás, ventúriás, botritiszes fertőzésekkor. 

Egyes esetekben, így a zoospórás szervezetek körében a fertőzési küszöbérték mértéke a sporangium csírázási 

módjától függ, amit közvetve a környezeti feltételek szabnak meg. Sokkal nagyobb a fitoftórák és egyes 

peronoszpórák fertőzési potenciálja, amikor a sporangium zoospórákká differen¬ciálódik, mint amikor 

közvetlenül, csíratömlővel csírázik. 

Az egyetlen sporangiumból kirajzó 10–100 zoospóra ugyanis potenciálisan ugyanennyi ponton fertőz, míg a 

sporangium csíratömlője csak egyetlen ponton. 

A kórokozók terjedési sebessége és az ezzel kapcsolatos járványkeltő képessége igen eltérő, attól függően is, 

milyen abiotikus tényezők (szél, víz), ill. vektorok működnek közre a terjesztésben. 

A vírusok terjedése sejtről sejtre mintegy 40 cm/nap, növényről növényre pedig nagyon változó. Az 

mindenesetre leszögezhető, hogy a gombákkal, ill. a nematódákkal terjedőké (furovírusoké, ill. nepovírusoké) 

lényegesen lassúbb, mint azoké, amelyeknek rovarok a vektorai. 

A gombák levegőben való terjedési sebességére az alábbi táblázatban találunk példákat: 

 

1.2.2.2. A környezet szerepe a járványok kialakulásában 

Epidemiológiai szempontból (a háromtényezős járványtani modell alapján) tehát csak az abiotikus tényezőket 

soroljuk ide, amelyek a következők: (i) klimatikusak (hőmérséklet, csapadék, relatív páratartalom [RP], 

légmozgás, fény), ill. (ii) edafikusak (talajtulajdonságok). Természetesen a különböző kórokozók eltérő 
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környezeti feltételeket igényelnek a betegség kialakításához, ahogy azt a következő három, gabonabetegséget 

kiváltó gomba példája is szemlélteti: 

 

1.2.2.3. A gazdanövény szerepe 

Egy kórokozó annál sikeresebb, minél kiterjedtebb a gazdanövényköre. Amikor gazdanövényről beszélünk, 

általában a haszon- vagy kultúrnövényekre gondolunk. Közülük a vegetatív úton szaporított növények gumói, 

hagymái számos, leginkább vírusos betegség elsődleges (primer) forrásai. 

Ám nem szabad megfeledkezni arról, hogy egy kórokozónak a kultúrnövényfaj(ok) mellett alternatív gazdája 

lehet valamely, természetes vegetációhoz tartozó növény vagy gyom is. Az utóbbinak különösen a vírusos 

betegségek terjedésében van nagy járványkeltő szerepe, hiszen a gyomnövény szolgálhat vírusrezervoárként és 

egyes vektorok tápnövényeként is. Járványtani tényezőknek tekintjük továbbá a kultúrnövények szintén 

vírusrezervoárként szolgáló árvakeléseit. 

A gyomok gyakran kedvezőbb szaporodási lehetőséget biztosítanak egyes vírusvektor rovarok számára, mint a 

kultúrnövények. Az Aphis fabae levéltetű például olyannyira előnyben részesíti a libatopot egyes gyom- és 

kultúrnövény-társulásokban, hogy maga a kultúrnövény gyakorlatilag levéltetűmentes marad. 

1.2.2.4. A vektorok szerepe 

Elsősorban a vírusok és viroidok, valamint a fitoplazmák ökológiájában és epidemiológiájában kell számolnunk 

e kórokozók terjesztését végző élőlényekkel: mindenekelőtt rovarokkal (főként levéltetvekkel, kabócákkal és 

tripszekkel), valamint fonálférgekkel, továbbá gombákkal, ill. arankanövénnyel: 

Levéltetvek: a vektorok közül a legtöbb vírus terjesztői; a Myzus persicae a legaktívabb, mintegy száz vírusnak 

a vektora. 

Kabócák: a Nephotettix cincticeps a rizs törpülés vírust (RDV), a Macrosteles fascifrons az őszirózsa sárgaság 

fitoplazmát terjeszti. 

Tripszek: a Thrips tabaci terjeszti pl. a paradicsom bronzfoltosság vírust (TSWV). 

Fonálférgek (nematódák): a Xiphinema americanum az ún. NEPO-(nematódával terjedő) vírusok (így a dohány 

gyűrűsfoltosság vírus, TRSV) vektora. 

Gombák: a Polymyxa betae „nyálkagomba” terjeszti a cukorrépa rizomániáját okozó répa nekrotikus 

sárgaerűség vírust (BNYVV) 

Aranka (Cuscuta) -fajokkal terjed pl. az uborka mozaik vírus (CMV) és a lucerna mozaik vírus (AMV). 

Fontos járványtani tényező a vektorokkal terjedő kórokozók esetében a vektor típusa, s ennek megfelelően a 

terjesztés távolsága, ill. sebessége, nem utolsósorban pedig a vektorpopuláció egyedszáma (lásd: gradáció). A 

rovarokkal terjedő kórokozók növényről növényre történő átvitele nagyságrendekkel gyorsabb, mint a 

fonálférgekkel és gombákkal terjedőké. Hasonló a különbség a terjesztés távolságában is. 

A levéltetvek percenként mintegy 200, a kabócák pedig 500 métert képesek repülni, akár több száz kilométeres 

távolságba. Ezzel szemben a fonálférgek vándorlási távolsága a talajban egy év alatt sem haladja meg a fél 

métert. A vektorpopuláció egyedszámát illetően csak egyetlen adat: egy hektár lóbabtáblán naponta több millió 

Aphis fabae levéltetűegyed is megfordul! 
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Nem csupán a jelzett kórokozók terjesztésében van kiemelkedő szerepük a vektoroknak, hanem a kórokozók 

fennmaradásában is. Vektoraikban a perzisztens vírusok vagy fitoplazmák hosszú ideig fennmaradhatnak 

(cirkulatívek), sőt amellett replikálódhatnak is (propagatívok). 

Az ilyen, vektoraikban fennmaradó (perzisztens) kórokozók közül például a cirkulatív burgonya levélsodródás 

vírusnak (PLRV) és a propagatív cukorrépa nyugati sárgaság vírusnak (BWYV) egyaránt a Myzus persicae 

levéltetűfaj, a propagatív rizs törpülés vírusnak (RDV) pedig a Nephotettix cincticeps kabócafaj a vektora. 

Fonálférgekben szintén fennmaradhatnak vírusok, mint pl. a dohány gyűrűs foltosság vírus (TRSV) a 

Xiphinema americanumban. 

1.2.2.5. A köztesgazdák szerepe 

A heteroecikus (gazdacserés) rozsdagombák életciklusában speciális szerepet játszanak a köztesgazdák. A 

gomba egyes fejlődési alakjai – a spermogóniumok és az ecídiumok – csak ezen, míg az uredo- és 

teleutonemzedék kizárólag a főgazdán képes kifejlődni. A köztesgazdák járványtani szerepe azonban az 

ökológiai igényektől függően fajonként eltérőek. A korábban említett gabona-feketerozsda kórokozója a 

Puccinia graminis subsp. graminis általában csak teleutospóráival képes áttelelni, így fejlődésmenetéhez a 

köztesgazda sóskaborbolya, vagy a mahónia jelenléte szükséges. Ezek nélkül járványos megbetegdések nem 

alakulhatnak ki. Ezzel szemben a búza vörösrozsdáját okozó P. triticina a búzát uredotelepeivel telel át a korán 

elvetett őszi búzában. Tavasszal a leveleken képződő uredospórák indítják el a fertőzéseket, így a köztesgazda 

járványtani szerepe alárandelt. 

1.2.2.6. Többtényezős járványtani modellek 

Ama kórokozók (viroidok, vírusok és fitoplazmák) esetében, amelyeknek a terjedésében és fennmaradásában az 

alternatív gazdanövények (kiváltképp gyomok) és a vektorok fontos szerepet töltenek be, több forrásmunka is 

ajánlja a háromtényezős járványtani modell bővítését. Ebből adódóan találkozhatunk többtényezős modellekkel. 

Ezek (1) a kórókozó, (2) a környezet (lényegében az abiotikus tényezők) és (3) a kórokozó egy adott 

gazdanövénye mellett más tényezőkkel is számolnak még. Ilyenek (4) az alternatív gazda (másik haszonnövény 

és/vagy a természetes vegetációt alkotó növény és/vagy a gyom), ill. a (5) vektor, nem utolsósorban pedig (6) 

maga az ember, kiváltképp a mezőgazdasági ökoszisztémákban. 

1.2.3. A JÁRVÁNYOK MEGSZŰNÉSE 

Egy járvány már a keletkezésekor (ab ovo) magában hordozza megszűnésének az esélyét. Mérséklődése, majd 

megszűnése több okra vezethető vissza. 

(1) Az elsődleges ok az időjárásban keresendő, amely alakulhat úgy, hogy mind a kórokozó, mind a növény 

számára kedvezőtlenné válik. 

(2) Másik ok lehet maga a gazdanövény. Egyrészt úgy, hogy egyedfejlődése során változik a kórokozóval 

szembeni fogékonysága. Másrészt úgy, hogy a járvány következtében változik a fajtaösszetétel azáltal, hogy a 

betegségre fogékonyak kipusztulnak, és csak a kórokozó adott populációjával szemben ellenálló fajták 

maradnak fenn. 

(3) Az előzőből adódóan természetesen a kórokozó is változik, elsősorban populációs szinten, hiszen tápnövény 

híján lényegesen csökkenhet a populáció egyedszáma. Szerepet játszhat továbbá a járványok megszűnésében a 

kórokozó patogenitásának, ill. virulenciájának vagy agresszivitásának a csökkenése mutációk és/vagy 

intraspecifikus genetikai kölcsönhatások következményeként. 

(4) Ahogy a járványok kialakulásában, úgy azok megszűnésében is jelentékeny tényező az emberi aktivitás, 

azzal a különbséggel, hogy az utóbbiban a racionalitás jut érvényre. Megfelelő adatok birtokában és időben 

elvégzett védekezési eljárások alkalmazásával ugyanis a járvány megelőzhető, vagy legalábbis fékezhető. 

1.3. JÁRVÁNYOK ELŐREJELZÉSE – PROGNÓZIS 

1.3.1. AZ ELŐREJELZÉSHEZ SZÜKSÉGES ISMERETEK 

Ahhoz tehát, hogy az előrejelzés (prognózis) biztonságos legyen, főleg a következő tényezők együttes ismerete 

szükséges: 
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(1) a kórokozó biológiai sajátosságai (az áttelelés módja, helye, a fertőzőanyag várható koncentrációja, a 

fertőzés mechanizmusa, a terjedés módja és sebessége, patogenitási tulajdonságok, gazdanövénykör stb.); 

(2) a populációdinamikai összefüggések; 

(3) a gazdanövénykör fenológiai állapotának, ill. faj- vagy fajtaspektrumának összefüggése a kórokozóval 

szembeni fogékonyság, ill. -rezisztencia mértékével; 

(4) a környezeti (főként időjárási) tényezők (hőmérséklet, csapadék, mikroklíma) kórokozóra és növényre 

kifejtett hatásai. Mindent összevetve: az időjárás elsődleges járványtani és prognosztikai tényező, végtére is a 

járványok előrejelzésének megbízhatósága elsősorban az időjárás-prognózisok pontosságán múlik. Ennek 

ellenére a prognózis akkor lehet igazán precíz, ha meghatározott betegségre és növényállományra, adott területre 

és időtartamra készül. 

1.3.2. A PROGNÓZISOK IDŐTARTAMA 

Adott területet érintő prognózis vonatkozhat egy-egy táblára, gazdaságra (helyi prognózis), ill. nagyobb területi 

egységekre (tájegységi, országos, nemzetközi prognózis). Attól függően, hogy milyen időtartamra szól, az 

előrejelzés lehet (i) szignalizáció, (ii) rövid távú, vagy (iii) hosszú távú, ún. távprognózis. 

A szignalizáció egy adott növényállományban kialakuló fertőzés veszélyére, a járvány kialakulásának 

lehetőségére hívja fel a figyelmet. A járvány kialakulásához szükséges feltételek vizsgálata és az állomány 

kórtani állapota alapján közvetlen védekezési javaslatot nyújt. A rövid távú előrejelzések hasonló adottságú 

területekre, tájegységekre, üzemekre vonatkoznak. A betegségek fellépésének lehetőségét néhány nappal vagy 

egy-két héttel jelzik előre és felkészítenek a védekezés elvégzésének előkészítésére. A távelőrejelzések 

nagyobb területek, országrészek hónapokkal, netán egy-két évvel előre várható járványtani helyzetét 

prognosztizáják különböző károsító szervezetek vonatkozásában. 

Az ilyen prognózisok elkészítéséhez többféle módszer áll rendelkezésre. Így az alkalmazásukkal nyert adatok 

származhatnak például (a teljesség igénye nélkül): 

- egyszerű meteorológiai mérésekből, 

- a fertőzési források (primer, szekunder) feltárásából, 

- a fertőzés inkubációs időtartamának megállapításából, 

- indikátornövények alkalmazásából, 

- megfigyelő parcella létesítéséből, 

- a növény fenológiájához igazodó vizsgálatokból, 

- a levél nedvességborítottságának idejének méréséből, 

- az effektív hőösszeg számításából, nemzetközi szervezetek által gyűjtött és közölt adatok feldolgozásából stb. 

1.3.3. A PROGNÓZISOK MEGBÍZHATÓSÁGA 

Nagyban növelhető az előrejelzés megbízhatósága a módszerek kombinált alkalmazásával, ill. – napjainkban 

már inkább – számítógépes programokhoz való felhasználásával. 

Feltétlenül említésre méltó, hogy a molekuláris módszerek (pl. a polimeráz-láncreakció [PCR], ill. nukleinsav 

alapú markerek használata) segítségével felgyorsulnak és egyszerűsödnek a kórokozóval kapcsolatos, ökológiai 

és epidemiológiai adatnyeréshez szükséges tevékenységek. Ilyenek például a kórokozó azonosítása, a járvány 

kialakulásához szükséges fertőzési küszöb (kezdeti inokulum) mennyiségi meghatározása, a populációk 

genetikai elemzése, a populációban beálló változások (mutációk, genetikai kölcsönhatások, migrációs 

jelenségek) megállapítása, és sorolhatnánk tovább. 

Az évtizedeken keresztül használt és több esetben központilag alkalmazott hagyományos előrejelzési módszerek 

egyre inkább visszaszorulnak. Helyüket mindinkább a számítógépre alapozott, meteorológiai, biológiai és 

járványtani tényezők bonyolult összefüggéseit feldolgozó számítógépes rendszerek veszik át. 
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A nagyteljesítményű komputerek és az automata meteorológiai állomások elterjedésével lehetővé vált a 

többtényezős modellekhez kapcsolódó, szerteágazó adatok begyűjtése, valamint az adathalmazok felvitele és 

elemzése. Több gyártó által kifejlesztett számos – a különböző feladatokra speciálisan kifejlesztett – rendszer 

(METOS, LUFT, BOREAS) és szoftver (Maryblight, Meteolux stb) áll a termelők rendelkezésére. Ma már 

szinte minden kultúra jelentősebb betegségének előrejelzésére létezik arra alkalmas program. 

A meteorológiai állomás az adott növénykultúrába, vagy annak közelébe telepítve az állományban és a 

szabadlevegőn méri a kívánt meteorológiai adatokat (csapadék, hőmérséklet, páratartalom, szélirány, 

szélsebesség, talajhőmérséklet, a levélfelület vízborítottsága stb). A mérési intervallum az eszköz típusától és az 

igényektől függően akár egy perces is lehet, majd az eszköz saját memóriájában rögzíti, vagy GSM rendszeren 

keresztül megadott számítógépre továbbítja az adatokat. 

Megfelelő szoftver segítségével az eredményeket összegzik. A program összeveti ezeket a korábban rögzített és 

a fertőzés kialakulását befolyásoló információkkal, mint például a termőhelyi adottságok, a növény fenológiai 

állapota, kórokozókkal szembeni ellenállósága. Ezek alapján jelzi a fertőzésveszély mértékét és javaslatot ad a 

permetezés időpontjára. A védekezéssel kapcsolatos döntést azonban szakmai szempontok mérlegelését 

követően az üzemi szakember hozza meg. A módszer előnye nem csak abban rejlik, hogy a számos paraméter 

figyelembe vételével a védekezések eredményesebbek lehetnek. A permetezési fordulók megnyújtásával, egyes 

kezelések esetleges elhagyásával csökkenthető a kijuttatott növényvédő szer mennyisége. Ez nem csak a 

költségek és a környezet vegyszerterhelésének csökkenését eredményezi, de a termés, vagy termék piaci értékét 

is növeli. 

, de nem utolsósorban megjegyezzük: az ökológiai és epidemiológiai eredményekre támaszkodva a járványok 

nagyobb pontossággal prognosztizálhatók, a precízebb előrejelzés (prognózis) pedig hatékonyabb védekezési 

stratégiák kidolgozásához nyújt lehetőséget. 

2. GRADOLÓGIA 

2.1. A GRADOLÓGIA TÁRGYA ÉS MÓDSZEREI 

A gradológia (vagy demökológiának) lényegében a fitopatogén mikroorganizmusok okozta járványokat 

vizsgáló diszciplinával, az epidemiológiával analóg tudományág. A növényvédelmi állattannak az a része, 

amely a kártevők tömeges elszaporodásának (gradációjának) törvényszerűségeivel foglalkozik. A kártevő 

állatok populációjában végbemenő mennyiségi változásokat, azok okait és törvényszerűségeit vizsgálja. A 

populáció mennyiségi változásait alapvetően meghatározza egy faj biotikus potenciája (szaporodóképessége), 

amely alatt a fajnak azt képességét értjük, hogy egyedállományát adott környezetben fenntartani, vagy növelni 

tudja. 

2.1.1. GRADÁCIÓS SZÁMÍTÁSOK 

Egy faj biotikus potenciáját a következő tényezők határozzák meg: 

(1) a peteszám, vagyis az egy nőstény által produkált utódok száma; 

(2) az egy év alatt kifejlődő nemzedékek száma; 

(3) a nemek aránya; 

(4) az egyedfejlődés során mutatkozó életképesség, amit számszerűen az egy nőstény utódai közül kifejlődő 

ivarérett egyedek százalékos aránya fejez ki. Ennek ellenkező előjelű megfelelője, a pusztulási százalék a 

környezet ellenállását fejezi ki. 

A peteszámból és a nemek arányából a következő módon számítható ki valamely fajnak egy adott időszak alatt 

lehetséges egyedszám-növekedése: 

F= (i×e)c, 

ahol: F: az egyedszám növekedése; e: peteszám; c: nemzedékek száma; i: szexuálindex, melyet úgy kapunk, 

hogy a nőstények számát (f) elosztjuk a hímek (m) és nőstények számának összegével, tehát: 

i = f/(m+f). 
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Vagyis a teljes képlet a következőképpen alakul: 

F = ( f/(m+f)×e)c 

Például a vetési bagolylepke peteszáma átlagosan 2000 db, a nemek aránya 1:1 és évi két nemzedékes. Ennek 

megfelelően egy év alatt egy nősténytől elméletileg a következő számú ivarérett egyed származhat: 

F = (1/(1+1)×2000)2 = (0,5×2000)2 = 1 000 000 

Ez azt jelenti, hogy egy év alatt a vetési bagolylepke egyedszáma elméletileg a milliószorosára is növekedhet. 

Ilyen szaporodási arányok a természetben nem, vagy csak ritkán valósulnak meg, mert az utódok mortalitása 

többnyire olyan nagy, hogy a nemzedék végén gyakran a kiindulásival azonos egyedszámmal találkozunk. A 

mortalitást, amely a környezet ellenállását fejezi ki a Zwölfer-féle egyenlettel számíthatjuk ki: 

W = 100×(e - (m+f)/f)/e 

ahol W a környezetnek az elpusztult egyedek százalékában kifejezett ellenállása. Például a lucernabogár 

nősténye átlag 1500 petét rak, a hím/nőstény arány 1:1, tehát 

W = (100×(1500-2/1)/1500 = 99.87%. 

Vagyis, ha a lerakott petéknek csak a 100-99,87 = 0,13%-ából fejlődnek ki ivarérett imágók, az egyedsűrűség 

már változatlan marad! Ha környezet ellenállása a kedvező ölológiai viszonyok találkozása következtében 

csökken, vagy a nemek közti arány a nőstények irányába tolódik el és azok peteszáma fokozódik, a 

lucernabogár tömeges szaporodása elemi erővel indul meg. 

Minden faj egyedállománya állandó változásban, hullámzásban van. A folyamatot, amely alacsony létszámból 

egy rendkívül nagy létszámú tetőzésen át ismét az alacsony létszám állapotához vezet, gradációnak 

(túlnépesedésnek) nevezzük. Az egyedsűrűség változása egy fajon belül minden évben ismétlődő folyamat. 

Ha egy faj fejlődési fokozatainak (tojás, lárva, báb, imágó) populációsűrűségét ábrázolni próbálnánk, olyan 

görbét kapnánk, amely a populáció állandó és fokozatos csökkenését mutatná. A populációnak ez a változása 

minden egyes nemzedék indulásakor törvényszerűen bekövetkezik A populációsűrűségnek ezt az egy 

nemzedéken belüli változását intraciklikus egyedsűrűség-változásnak nevezzük. A többéves fejlődésű 

állatoknál az intraciklusos egyedsűrűségváltozás természetesen több évre terjed (pl. a májusi cserebogár). 

Az évente több nemzedékben fejlődő fajok esetében az egyedsűrűség alakulását az interciklusos (vagy éven 

belüli egyedsűrűség-változási) görbe mutatja. Tehát amikor egy tenyészidőre több intraciklus esik, gyakran 

előfordul, hogy az egyedszám a tenyészidő folyamán emelkedik, de a következő év tavaszára ismét az előző évit 

megközelítő szintre süllyed vissza. 

Az egy évi fejlődési cikluson belüli változásokon túl van az egyedsűrűségnek egy nagyobb időszakra, több évre 

terjedő hullámzása is, melyet akkor észlelhetünk, ha az egymást követő években ugyanazon a helyen és az 

évnek ugyanazon szakában vizsgáljuk az egyedsűrűséget. Számos kártevő esetében azt tapasztaljuk, hogy az 

adott helyen nem fordul elő minden évben nagy egyedszámmal, évekig egyáltalán nem károsít, majd hirtelen 

nagy tömegben lép fel, majd később ismét eltűnik. Különösen szembetűnő ez a folyamat az erdészeti 

kártevőknél. Ezeket az évi fejlődési cikluson felüli mennyiségi változásokat hiperciklusos egyedsűrűség-

változásnak nevezzük. A hiperciklusos egyedsűrűség-változások irányzatát a szaporodási hányados 

(reprodukciós koefficiens) adja meg, mely a következőképpen számolható: 

V = P2/P1 

ahol P2 az egyik esztendő meghatározott időszakában, P1 az előző év azonos szakaszában megállapított 

egyedsűrűség az évente egy nemzedékben fejlődő (univoltin) fajoknál. 

Ha V = 1, az egyedsűrűség nem változik; ha V < 1, csökken; ha V > 1, növekszik. Ha V több egymást követő 

éven át nagyobb 1-nél túlnépesedés (gradáció) következik be. 

2.1.2. A GRADÁCIÓ LEFOLYÁSA 

A gradáció előtti és utáni időszakban a kérdéses fajnak gyakran csak jelentéktelen népessége van jelen, ez az ún. 

törzsállomány. Azt az időszakot, amikor csak a törzsállomány fordul elő a területen, a gradológiában a 
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lappangás (látencia) szakaszának nevezzük; növényvédelmi szempontból a kár hiánya jellemzi. Maga a gradáció 

ezután következik, és az alábbi szakaszokra bontható: 

1. Bevezetés (akkreszcens). A kártevő egyedsűrűségének növekedése többnyire szigetszerűen, gócokban indul 

meg. Jellemző a nagy peteszám és az egyedek kedvező egészségi állapota. 

2. Kitörés (erupció). A gradáció hirtelen, teljes kibontakozása. 

3. Tetőzés (kulmináció). A kártevő nagy területen, nagy egyedsűrűségben lép fel, tetemes károkat okozva (pl. 

gyapjaspille tarrágása erdőkben). 

4. Összeomlás (krízis). A peteszám erősen csökken, az utódok életképessége gyenge, járványos betegségek 

lépnek fel, a paraziták és ragadozók nagy számban jelennek meg, mindezek következtében az egyedszám 

hirtelen csökken. 

5. Befejezés (dekreszcens). Az egyedsűrűség tovább csökken, míg el nem éri a lappangási időbeli értéket. 

2.1.3. A GRADÁCIÓ OKAI 

A tömeges elszaporodással kapcsolatban különböző elméleteket állítottak fel. 

1. Parazita elmélet. A parazitoidok és ragadozók száma határozza meg egy-egy kártevő faj tömeges 

elszaporodását. A gradáció akkor következik be, ha a kártevő élősködőinek a száma csökken. Az elmélet 

megalkotói Howard és Fiske amerikai kutatók. 

2. Biocönózis elmélet. Mivel a károsító szervezet és az élő környezet között szoros és bonyolult kapcsolat áll 

fenn, a parazita-elméletet biocönózis-elméletté szélesítették 

3. Időjárási elmélet. Az élettevékenységet a táplálék mennyisége, minősége, a természetes ellenségek, 

fajtársak, és más fajú élőlények mind befolyásolják, és ezek mindegyikére döntő hatással van az időjárás. 

Logikus folytatása az előző két elméletnek, mert figyelembe veszi az időjárási tényezők korlátozó, irányító 

szerepét. Mivel szoros összefüggés áll fenn a rovarok élete és az időjárás változása között, az elmélet 

megalkotói ezzel a tényezővel magyarázzák a tömeges elszaporodást. Elsősorban a hőmérsékletnek és a 

nedvességnek tulajdonítottak fontos szerepet. Gyengéje, hogy csak egy-két abiotikus tényezőt (hőmérséklet, 

csapadék) tart fontosnak a gradáció kialakulásában. 

4. Túlszaporodási elmélet. Alapja, hogy az egyes rovardúlások kialakulásában ciklikusságot fedeztek fel, mert 

a gradációk általában 10-12 évenként szabályos hullámokban követik egymást. Az állatok életében bekövetkező 

túlszaporodást a faj létszámának hirtelen csökkenése követi. Ezt azzal magyarázzák, hogy a túlszaporodás 

életfeltételei hiányoznak. Elfogy a táplálék, leromlanak az egyedek, betegségek lépnek fel. Végül tömeges 

pusztulás következik be. 

5. Soktényezős elmélet. Schwerdtfeger és Thomson nevéhez fűződik. Az élőlények életét különböző 

tényezőkomplexumok irányítják. A faj elterjedési területén uralkodó kedvező viszonyok együttese segíti elő egy 

faj tömeges elszaporodását. Gradocön-elméletnek is nevezik, ahol kapcsolathálózat van az egyes tényezők 

között. Felöleli a fajhoz kötött valamennyi belső és külső abiotikus tényezőt, amely a gradációt befolyásolhatja, 

ezért még ma is korszerűnek tekinthető. 

Egyes fajok tömeges felszaporodásának értékelésére felhasználhatjuk az adott földrajzi hely klimatikus adatait. 

Közülük a hőmérséklet, a páratartalom és csapadék ismerete alapján számíthatjuk ki, hogy a területen várható-e 

a vizsgált faj elszaporodása. A klímaelemzés történhet: 

(i) számokkal kifejezve: hidrotermikus koefficiens, Kéri-féle szárazsági szám; 

(ii) klímagramm-szerkesztéssel (Walter–Leith-féle, Klemm-féle): lényegük, hogy a hőmérséklet- és a 

csapadékviszonyokat összevetjük a kártevő igényével, így láthatjuk, mikor voltak kedvező és kedvezőtlen 

viszonyok az illető faj szaporodásához; 

(iii) izotermális görbékkel: azonos hőmérsékleteken vizsgálja a kártevők egyedszámát. 



 JÁRVÁNYTAN, GRADOLÓGIA, 

ELŐREJELZÉS 
 

 52  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.2. ELŐREJELZÉS (PROGNÓZIS) A NÖVÉNYVÉDELMI 
ÁLLATTANBAN 

A prognózis görög eredetű szó, jelentése: „bizonyos előjelek alapján valamely folyamat lefolyásának előzetes 

meghatározása”, röviden előrejelzés. A kártevő előrejelzéskor egy adott egyedfejlődési állapotban levő kártevő 

populáció mennyiségi adataiból kívánunk a mennyiségi változások mértékére és irányára következtetni. Az 

előrejelzés feladata, hogy meghatározza (i) szükséges-e védekezni, ill. (ii) mikor a leghatékonyabb a védekezés. 

2.2.1. A VÉDEKEZÉS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 

A mezőgazdasági termelés jövedelmezősége a ráfordítás és a termelési érték viszonyától függ. Ha ezt a 

növényvédelemre vonatkoztatjuk, a ráfordítás alatt a védekezési költségeket, termelési érték alatt a károsítóktól 

megmentett termés értékét (potenciális termésveszteség) értjük. A védekezés akkor indokolt, ha a kártevő 

egyedsűrűsége olyan szintet ér el, ami kártételi veszélyhelyzetet teremt. 

A kártételi veszélyhelyzet: (economic threshold) az a kártevő-sűrűség, amikor a védekezési költségek majdnem 

elérik a károsítóktól megmentett termés értékét (potenciális termésveszteség). Kifejezése az ún. veszélyességi 

létszámmal történik, ami az a kártevősűrűség, amely kártételi veszélyhelyzetet idéz elő. A veszélyességi 

létszám (veszélyességi küszöblétszám) általában nem jellemezhető egy fix számmal, hanem a környezeti 

tényezők változásának figyelembe vételével tól–ig-os egyedszámmal fejezzük ki, amit területegységre, 

növényegyedre vonatkoztatva adunk meg. Például a kis drótférgek veszélyességi küszöblétszáma napraforgóban 

2-4 db/m2. 

A kártevőket az előrejelzés szempontjából két nagy csoportra oszthatjuk. Az egyikbe azok a kártevők tartoznak, 

melyekkel kapcsolatban állandóan kártételi veszélyhelyzet áll fenn, ezek a járványveszélyes károsítók. E 

csoport tagjai ellen rendszeresen védekezni kell, mert egyedszámuk állandóan a veszélyességi létszám fölött 

van. A másik csoport tagjai az időszakosan veszélyes károsítók, melyek ellen csak akkor szükséges védekezni, 

ha egyedszámuk eléri a veszélyességi létszámot. 

A védekezés szükségességének meghatározásával kiküszöbölhetők az indokolatlan (felesleges) védekezések. 

Így csökken a növények megvédéséhez szükséges védekezések száma, ami nemcsak gazdaságossági, hanem 

környezetvédelmi szempontból is fontos, hiszen így kevesebb környezetszennyező anyagot kell kijuttatni. 

2.2.2. A VÉDEKEZÉS HELYES IDŐPONTJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

A védekezés optimális időpontjának meghatározásakor figyelembe kell venni a kártevők érzékeny fejlődési 

szakaszát és a károsításuk időszakát egyaránt. A kártevők előrejelzése széles biológiai-ökológiai alapokon 

nyugvó alkalmazott tudományág. 

A szerek biológiai hatékonyságát befolyásolja az egyes fejlődési alakok eltérő inszekticid-érzékenysége, a 

kártevősűrűség, az időjárási tényezők stb. Általános alapelv, hogy akkor védekezzünk, amikor a rovarölő szerre 

érzékeny fejlődési alakok a legnagyobb egyedszámban fordulnak elő. Ezek rendszerint a fiatal L1-L2 fejlődési 

stádiumú lárvák, amelyek immunrendszere még nem fejlődött ki. Annak megállapítása, hogy a fiatal lárvák 

egyedszáma mikor maximális, rendszeres egyedszámvizsgálatot kíván, mert csak így időzíthető pontosan a 

védekezés. 

A növényvédelmi eljárások alkalmazásának legfontosabb gyakorlati kérdései, hogy a rendelkezésre álló 

védekezési módszereket mikor szükséges alkalmazni, és alkalmazásuk mikor a leghatásosabb. A védekezési 

technológiák megalapozott tervezésének és a végrehajtás megszervezésének pedig alapvető feltétele, hogy a 

kártevők tömegszaporodásának várható alakulását előre ismerjük. Ezeknek a bonyolult kérdéseknek a 

megválaszolásához és a feladatok megoldásához a növényvédelmi előrejelzés adja meg az alapot. 

Eredményes növénytermesztés ma már elképzelhetetlen a károsítók elleni védekezés nélkül, mert csak így 

érhetjük el a termesztés szükséges biztonságát és a termés megfelelő minőségét. A növényvédelemnek azonban 

nemcsak az a feladata, hogy a kárt minimális szintre csökkentse, hanem az is, hogy ezt a lehető legkisebb 

ráfordítással érje el. Ezt pedig csak úgy tudjuk megvalósítani, hogy csupán a szükséges védekezéseket végezzük 

el, mégpedig olyan időpontban, amikor azok a kártevők leküzdésében a legjobb eredményt adják. A fentiekből 

következik, hogy a gyakorlati növényvédelem a védekezés szükségességének és optimális időpontjának 

meghatározását várja az előrejelzéstől. Az előrejelzésnek ezen kívül fontos feladata a kártevők 

tömegszaporodási viszonyainak meghatározása is. 



 JÁRVÁNYTAN, GRADOLÓGIA, 

ELŐREJELZÉS 
 

 53  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.2.3. AZ ELŐREJELZÉS TERÜLETI FORMÁI 

2.2.3.1. Üzemi vagy helyi előrejelzés 

Minden esetben konkrét kultúrára, táblára vonatkozik és a védekezés szükségességét vagy helyét, időpontját 

határozza meg. A védekezési időpontok eldöntésére különösen fontosak a rajzásdinamikai és fertőzésökológiai 

vizsgálatok. Az üzemi előrejelzésnek különösen nagy a szerepe azoknál a kártevőknél, melyek esetében az 

optimális védekezési időszak igen rövid. Az üzemi előrejelzés figyelembe veszi a tájegységi előrejelzést, arra 

épül, de helyileg konkretizálja azt. Az üzemi növényvédelmi szakember készíti el. 

2.2.3.2. Tájegységi előrejelzés 

Mindig nagyobb területre vonatkozik. Általában egy megye, vagy járás területére kerül megadásra. Minden 

esetben a kártétel veszélyét, vagy a védekezés hozzávetőleges időpontját határozza meg. Gyakran az üzemi 

felmérésekkel nem tudják eldönteni egyes kártevők tömegszaporodási viszonyait. 

Több olyan kártevő ismert, amely nem mindig ott szaporodik el, ahol később a legnagyobb veszteségeket 

okozza. Főképpen vonatkozik ez a megállapítás a jó helyváltoztató képességű fajokra és a vándorlepkékre. 

Gradációk, járványok kialakulásának veszélyét csak nagyobb területre lehet előre megállapítani. Ez a tájegységi 

illetve az országos előrejelzés feladata. Az üzemek a tömegszaporodási tendenciákról tájékoztatást kapnak. 

Ennek megfelelően üzemi szinten bírálják el a védekezés szükségességét 

2.2.3.3. Országos előrejelzés 

A Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Szolgálat Előrejelző csoportja a megyei hivatalokból rendszeresen 

befutó információk elemzésével országos előrejelzést készít. Ezeket az előrejelzéseket az írott vagy elektronikus 

médiában teszik közzé. 

2.2.3.4. Nemzetközi és kontinentális előrejelzés 

Olyankor készül, mikor egy-egy kártevő (pl. vándorlepkék, sáskák) tömegszaporodása több országra is kiterjed. 

2.2.4. AZ ELŐREJELZÉS IDŐBENI FORMÁI 

2.2.4.1. Szignalizáció (jelzés) 

Adott üzemi táblára a védekezés szükségességét és pontos időpontját határozza meg. A védekezés 

szükségességének megítélésében segít a kártételi veszélyhelyzet (veszélyességi küszöbérték) és a növény 

fenológiai fázisának ismerete. A veszélyességi küszöbértéket nem szabad mereven kezelni, mert a kritikus 

egyedsűrűséget sok tényező befolyásolja. A védekezés szükségességéről, annak időpontjáról mindig az üzemi 

szakembernek kell dönteni. 

2.2.4.2. Rövid előrejelzés 

A vegetációs időszakban a várható kártétel bekövetkezte előtt néhány nappal, vagy héttel készül. Mindig a 

tömegszaporodás veszélyét, vagy a védekezés optimális idejét jelzi. Elsősorban az évi többnemzedékes fajokra 

szokták megadni, melyek szaporodását döntő módon az időjárási tényezők szabják meg. 

2.2.4.3. Távelőrejelzés 

Időtartama néhány hónaptól általában egy évig terjedhet. Minden esetben a fontosabb kártevők várható 

fellépésének mértékét, a várható kártétel veszélyét jelezzük előre. A távprognózis adatait már figyelembe lehet 

venni az üzemi növényvédelmi terv elkészítésénél. A fenti előrejelzési formákon kívül beszélni kell a negatív 

prognózisról is, amely a kártétel elmaradását jelzi. Prognózisrendszerről akkor beszélünk, ha a kártevő életét 

végig kísérve az elszaporodásukra és csökkenésükre többször és többféle módon gyűjtünk adatokat és azokat 

összevetjük az előző évek adataival. 

2.2.5. AZ ELŐREJELZÉS FELVÉTELEZÉSI MÓDSZEREI 

Jermy (1969) nagyon találóan mutatott rá az előrejelzés és a felmérési módszerek kapcsolatára. Szerinte a 

kártevőprognózis lényege: a populációnak egy adott időben megállapított mennyiségi paramétereiből – az 
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egyedszámot befolyásoló tényezők mérlegelésével – a mennyiségi változások irányára és mértékére 

tájékozódást adni. Az előrejelzéssel kapcsolatos vizsgálatok nagyobb részét tehát a rovarnépességek felmérése 

teszi ki, így a prognózis megbízhatósága nagymértékben függ a használt módszerek megbízhatóságától. Az 

előrejelzés készítésénél a kiindulási alap a kártevő számszerű ismerete. 

Feladatunk, hogy egész évben minél többféle módszerrel mérjük, figyeljük a kártevők mennyiségi adatait. 

Ezeket az adatokat hasonlítjuk össze a kártevőkre ható környezeti tényezőkkel, és az összehasonlításból 

következtetéseket vonjunk le a kártevő elszaporodására vonatkozóan. A felvételezési módszerek sokfélesége, a 

kártevők nagy létszámával és a tápnövények sokféleségével magyarázható. A sokféle módszer közül mindig a 

legmegfelelőbbet kell alkalmazni. A módszer megválasztását megszabja a kártétel típusa, a kártevő biológiája, 

ökológiája, etológiája, a növény fejlettsége, a napszak, a vizsgálatot végző személy képzettsége stb. 

2.2.5.1. A talaj vizsgálata 

Kvadrát módszerek 

A kártevők egyedszámát több helyen, egységnyi területen vizsgáljuk és a kapott eredmények alapján 

következtetünk a népességi viszonyokra. A négyzet alakú mintavételi helyeket a táblákon sakktáblaszerűen 

jelöljük ki. Minél több a minták száma, annál reálisabb tükrözik a valós helyzetet. 

Térfogati kvadrát módszer. Lényege, hogy 0,5 m2 területen 50-60 cm mélységig kiássuk a talajt és azt kézzel 

átmorzsoljuk. A benne talált nagytestű állatokat a fejlődési alakokat megfelelően felcímkézett üvegben 

összegyűjtjük,elöljük és meghatározzuk. A módszert a talajlakó kártevők drótférgek, pajorok) vagy a talajban 

diapauzáló kártevők felmérésére alkalmazzuk ősszel, vagy tavasszal, fagymentes napokon. Frissen szántott 

talajon ilyen felmérés nem végezhető. Nagyon idő- és munkaigényes módszer. 

Területi kvadrát módszer. Lényege a talajfelszín átvizsgálása 0–5 cm mélységig. A területek nagyságát a 

kártevő mérete és populációsűrűsége határozza meg. Őszi és tavaszi időszakban az avarszintben tartózkodó, 

lassan mozgó fajok vizsgálatára alkalmas Rövid előrejelzéshez és szignalizációhoz használható módszer. 

Sávmódszerek 

Térfogati sávmódszer. A térfogati kvadrátmódszerrel rokon, de itt a talajt méretben és vastagságban (hasáb 

alakban) vizsgáljuk át. Egyik változata a gyeptégla mintamódszer. A gyepszinten telelő fajok (pl földibolhák) 

vizsgálatára alkalmas. A 20×25×10 cm-es gyeptéglákat papírzsákból készült futtatókba helyezzük. A papírzsák 

végére átlátszó gyűjtőüveget kötünk, és 20 oC-nál melegebb helyiségben fényforrás elé rakjuk. A meleg 

hatására kifutott rovarokat meghatározzuk és számláljuk. 

Területi sávmódszer. A rovarokat keskeny, de hosszú, könnyebben áttekinthető sávon (zónán) belül vizsgáljuk. 

A sávok gyorsan átvizsgálhatók, ezért gyorsan mozgó fajok (sáskák) vizsgálatára alkalmas. Sávmódszerrel 

mérhetjük fel a rágcsálók egyedszámát úgy, hogy 2–3 m széles 50–100 m hosszú sávokon belül mérjük fel a 

lakott lyukak számát. 

Talajszondázás 

A vizsgálandó talajt - a túl munkaigényes kézi gödörásást kiküszöbölve - gépi úton emeljük ki. A talaj 

kiemelése történhet a traktor hidraulikájáról működtetett talajmintavevő henger segítségével (Tóth–Berkó-féle 

talajszonda). Hátránya, hogy a hengerben nagyon összetömörödik a talajminta, a kézi átmorzsolása nehézkes. A 

másik lehetőség a gödörfúró használata, mely gyorsan „kiszórja” maga köré a talajt, viszont roncsolhatja a 

kiásott rovarokat. Az adatok összehasonlíthatósága végett a kapott egyedszámokat mindig 1m2 területegységre 

kell átszámolni. 

Kisegítő módszerek 

Ezeket általában más módszerekkel kombinálva alkalmazzuk. 

Talajcsapdázás. Történhet árkolással, réseléssel, pohárcsapdákkal, sátorcsapdával. A poharas talajcsapda 

lényege, hogy egy közönséges, 7 cm átmérőjű, 2 dl-es poharakat a táblán átlós irányban talajszínig süllyesztünk. 

A pohárba ölő-, vagy tartósítószert kell önteni. A mintákat 7–10 naponként kell értékelni. Segítségével 

meghatározhatjuk a talajszinten mozgó rovarok egyedszámát. 
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Sátorizolátor. A módszert olyan kártevők megfigyelésére használjuk, melyek a talaj felső rétegében 

bábozódnak, vagy telelnek (máktokbarkó, cseresznyelégy). A fertőzött terméssel a talajba kerülő lárvák fölé a 

talaj 1 m2 területén sátorizolátort helyezünk, még az imágórajzás előtt. A sötét színű vászonanyagból készült 

izolátor kúp alakú, melynek csúcsi részébe egy gyűjtőüveget rögzítünk. A pozitív fototaxissal rendelkező fajok 

előjövetelük után ott gyűlnek össze. Segítségével meghatározhatjuk a rajzáskezdetet, és figyelemmel kísérhetjük 

a rajzásdinamikát. 

Búzacsomós csalogató módszer. Elsősorban drótférgek és pajorok összegyűjtésére alkalmas. A módszer azon 

alapszik, hogy a csírázó és kikelt növény gyökérzete CO2-ot bocsát ki, amely odavonzza a kártevőket. 

Kivitelezéséhez a talajba elvetünk egy-egy marék búzát egy szabályos háromszög három csúcsának 

megfelelően, egymástól kb. 60 cm távolságra. A csírázó szemek 1 m-es körzetből összecsalogatják a 

drótférgeket és pajorokat. 

2.2.5.2. A levegő (közeg) vizsgálata 

Fénycsapdázás 

Alapja és lényege a pozitív fototaxisú rovarok (bagolylepkék, gyümölcsmolyok stb.) gyűjtése és azok 

populációs változásainak meghatározása. A különböző típusú fénycsapdákat a vegetációs időszakban 

üzemeltetjük az alkonyati óráktól a hajnali órákig. A halogén izzóval ellátott henger alakú csapdatestet a talajtól 

számított 2 m magasságban helyezzük el. A csapda alsó felébe ölőanyagot rakunk. A rajzáscsúcs 

megállapításával előre jelezhetjük a lárvakelés időpontját, amely egy rövidtávú előrejelzésnek minősül. A 

fénycsapda elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy a közelben ne legyen erős fényforrás, vagy magas takaró 

tereptárgy (épület). Április 30-tól október 31-ig célszerű az üzemeltetés. Hátránya, hogy rengeteg fajt 

összegyűjt, így a talált fajok válogatása nagy szakértelmet igényel és munkaigényes. Használatát a 

szexferomonos csapdák szinte teljesen felváltották. 

Illatcsapdák 

Pozitív kemotaxisú fajok összegyűjtésére alkalmas. A bagolylepkék például jól repülnek az edényekbe 

kihelyezett erjedő melasz sörrel felhígított illatára, vagy az almafaszitkárokat vonzza az erjedő rothadó 

almacefre. 

Színcsapdázás 

A nappal rajzó, bizonyos színekre reagáló, jól repülő fajok vizsgálatára alkalmas. Elsősorban üvegházakban és 

kertészetekben használatos. Fogószerkezete többnyire ragacslap, amelynek a szín alapján különböző változatai 

vannak: 

- sárgatál – levéltetvek, káposztalégy, repcefénybogár; - sárga fogólap – cseresznyelégy, dohánytripsz, 

repcefénybogár, csipkézőbarkó; - fehér fogólap – kaliforniai pajzstetű hím, málnabogár, gyümölcsdarázs; - 

szürke fogólap – répa-, káposztabolha; - kék fogólap – nyugati virágtripsz, bundásbogár csapdázásához. 

Szexferomonos csapdák 

Segítségükkel olyan rovarok rajzását figyelhetjük meg, melyek hímjei a nőstényeket a termelt illatanyagok 

(szexferomonok) alapján találják meg. Napjainkban a legelterjedtebben használt előrejelzési módszer, kiszorítva 

a fény-, illat- és egyéb hagyományos csapdázási eljárásokat. 

A lepkék nőstényei a szexferomont az utolsó potrohszelvényen elhelyezkedő epiteliális mirigyben termelik. A 

hím lepke csápjai fogják fel a nőstény által küldött feromonüzenet. A termelt feromon mennyisége nagyon 

kevés, mindössze néhány nanogramm, és a legtöbb esetben egymáshoz kémiailag hasonló, nehezen 

szétválasztható vegyületek keveréke. Napjainkra már szinte minden lepke és egyéb rendek több kártevőjének is 

ismert a feromonösszetétele, így azok mesterségesen előállíthatók. 

A feromonokat általában kis gumidarabkára vagy műanyag kapszulára juttatják (= kibocsátó, diszpenzer). A 

szexferomon komponensei hosszabb időn át, lassan párolognak ki a diszpenzerből, így folyamatosan vonzzák a 

hímeket. Egy kapszula 5-6 héten át alkalmazható. A kártevők befogása különböző fogószerkezetekkel 

történhet. A ragacslapos feromoncsapdák nemszáradó ragasztóanyaggal bevont felületükön fogják a hímeket. 

Ez a típus követi a legérzékenyebben a kártevő egyedszámváltozását, ezért a rajzás kezdetének meghatározására 

a legalkalmasabb. A varsás fogószerkezet egy zárt hengerbe vezeti a hímeket, ahonnan nem tudnak szabadulni, 

a vizes csapdák pedig a kapszula alatt elhelyezett vízzel teli edénybe gyűjtik az áldozatokat. E két utóbbi típus 
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nagy mennyiségű kártevő befogására is alkalmas és poros raktárakban is használható, ahol egyébként a 

ragacslapos csapda eltömődik. A ragacslapos csapdákat 3-4 naponta ellenőrizzük és cseréljük a fogólapokat. 

A szexferomonos csapdák alkalmazásának igen jelentős előnye, hogy a csapdák fajspecifikusak, tehát csak a 

célkártevőt, vagy esetleg néhány más fajt fognak, ezért a fogások értékeléséhez nem szükséges magas szintű 

morfológiai szakismeret. Ezen túlmenően nem igényelnek semmiféle energiaforrást. A csapdákat tetszés szerinti 

helyre lehet kitenni, így a kártevő által leginkább veszélyeztetett táblarészt kísérhetjük figyelemmel Általános 

tapasztalat, hogy a szexferomonos csapdák már igen kis populációsűrűség mellett jelzik a kártevő jelenlétét, 

azaz más módszereknél jóval érzékenyebbek. Fénycsapdával összehasonlítva általában a rajzás korai 

szakaszában a feromoncsapda érzékenyebben jelzi a kártevő megjelenését, a rajzás részletgazdagabb követését 

teszi lehetővé. A feromoncsapdák további előnye, hogy egyszerűek, olcsón előállíthatóak, hiszen a hatóanyag 

mennyisége a csalétekben legfeljebb mg-nyi, de sokszor ennél is kevesebb. 

A csapdák fogásából származó adatok az alábbiakra használhatók: 

- a kártevők rajzásdinamikájának követésére: a rajzás kezdetét jól jelzik; 

- a kártevők elterjedésének jelzésére: hazai példa az amerikai kukoricabogár (Diabrotica v. virgifera) 

betelepülésének követése, mely 1995-től szinte kizárólag a feromoncsapdákkal nyert adatokon alapult; 

- a karanténkártevők felderítésére; 

- a növényvédő szeres kezelés időzítésének meghatározására. 

Szexferomonos csapdázáson alapuló védekezési módok 

Tömeges csapdázás. A feromonos csapdákkal olyan nagy mennyiségű kártevőt fognak össze, hogy a kártétel 

elfogadhatóan alacsony szinten marad. Csak alacsony populációsűrűségnél alkalmazható, önmagában nem 

alkalmas a kártevők leküzdésére, de az integrált rendszerbe jól beilleszthető (erdészeti kártevőknél használják) 

A tömeges csapdázás módszerével a feromonokat a kártevő populáció közvetlen csökkentésére használják fel. A 

cél az, hogy olyan mennyiségű kártevőt fogjanak össze a feromoncsapdákkal, ami – mivel ezek így a 

szaporodási ciklusból hiányoznak –, a kártevő populációjának csökkenését és végeredményben a kár 

elfogadható szinten tartását eredményezi. Általános tapasztalat szerint ezzel a módszerrel nem lehet teljes 

védettséget elérni, bizonyos mértékű károsítással mindig számolni kell. 

Lure & kill technika. A feromonra vonzódó kártevőket nem csapdában gyűjtik, hanem a feromonkibocsátó 

környékét ölőszerrel kezelik, a vegyszerrel érintkezésbe jutó rovar elpusztul. Gyakorlati alkalmazása 

elkezdődött. 

Inhibitoros technika. Egyes szexferomonokkal rokon vegyületek a szexferomon hatását elfedik, a nemek nem 

találnak egymásra. Kiderült, hogy ezek a hormonális inhibitorok v. antihormonok csak közvetlenül a 

feromoncsapda mellé helyezve akadályozzák a hímek tájékozódását, a légtérbe permetezve nem, így gyakorlati 

alkalmazásuk nem vált be. 

Légtértelítéses módszer. Teljesen környezetbarát növényvédelmi technológia. Lényege, hogy nagy 

mennyiségű szexferomont juttatnak a védendő növénykultúra légterébe, s a mindenütt jelenlévő feromon miatt a 

hímek nem találnak rá a nőstényekre. E technológia során a célkártevő mesterségesen előállított 

szexferomonjával „elárasztjuk” a növénykultúra (gyümölcsös, szőlő) légterét a teljes rajzási időszakban. Ezt a 

feromonpárologtató eszközök, az ún. diszpenzerek egyenletes kihelyezésével érjük el. A hím lepke elkezdi 

keresni a nőstényt, de mindenhonnan a párja „kívánatos” illatát érzi, ami persze a diszpenzerekből árad. Ezért a 

hím elveszti tájékozódási képességét, és nem találja meg a nőstényt. Ezzel a párosodás elmarad, tehát a nőstény 

nem termékenyül meg, aminek az lesz a következménye, hogy nem rak petét sem. E módszerrel tehát 

minimálisra csökkenthetjük a kártevő lárvák létszámát, ezáltal egy közepes kártevőszintnél elhagyhatjuk a 

permetezéseket, erős kártevőnyomásnál pedig első évben legalább harmadára csökkenthetjük azok számát. 

Hosszú távú (3-4 éves) alkalmazásával az adott ültetvényből gyakorlatilag kiszorul a kártevő. Ezen kívül 

lényeges, hogy a kezelés nagy területen történjék; a módszer nem alkalmas arra, hogy pl. házikertekben, egyes 

kertek 4-5 gyümölcsfáját védjük meg vele, hiszen itt mindig lesz a környező, kezelést nem kapott területekről 

betelepülő egyed. 

2.2.5.3. A növényállomány vizsgálata 
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Az idetartozó módszereket csak a vegetációs időszakban a zárt, sűrű állományú kultúrákban károsító fajok 

felvételezésére használjuk. Egyszerű, gyors és megbízható módszerek. A felvételezéseket lehetőleg napos 

szélcsendes időben végezzük el. A melegigényes és az állományban tartózkodó fajok vizsgálatára alkalmas. 

Területi kvadrát módszer 

Egységnyi területen (1 m2) a növényeken található, vagy a károsodott növényeket vesszük számba pl. a 

gabonapoloskák esetében. 

Sávmódszer 

Az állományszintben mozgó gyors rovarok számát határozhatjuk meg, hogy keskeny, 0,5 m-es sávban 2 m 

hosszúságú területen számláljuk a kártevőket. Például méhek, sáskák felvételezésére használható. 

Hálózásos módszerek 

A legelterjedtebb módszerek a gyakorlatban, mert gyorsak, de megbízhatóságuk több tényezőtől is függ 

(időjárás, faj etológiája, ökológiai igénye stb.). 

Csapkodó vagy fűhálózásos módszer. Általában 10×5, vagy 10×10 kaszáló mozdulattal gyűjtjük össze az 

állomány felső harmadában található rovarokat, egyenletesen haladva a növényállományban. Munka és 

időigényes és a kapott adatokat nehéz területegységre átszámítani. A védekezés eredményességének 

megállapítására alkalmas. Többek között lucerna lombkártevőinek és repceormányosok egyedszámvizsgálatára 

használható. 

Húzóhálós módszer. Egy 50 cm, vagy 1 m belméretű keretes húzóhálóval. Testünktől oldalt tartva – gyors 

léptekkel haladva – mintegy 10 m2 területről hálózzuk le a rovarokat. Előnye, hogy a kapott adatok 

területegységre vonatkoztathatók. 

2.2.5.4. Növényrészek vizsgálata 

Szár, levél boncolása 

A növényállományban összegyűjtött mintákat növényi részenként elkülönítve a laboratóriumba szállítjuk és 

szikével felhasítjuk. A rejtett életmódú károsítók (repceszárormányos, aknázólegyek, aknázómolyok, 

díszbogarak) felvételezésére alkalmas. 

Kopogtatós módszer 

A módszer viráglakó kártevők, elsősorban tripszek gyűjtésére használatos. A virágokat fehér lap fölött 

kopogtató mozdulattal ütögetjük, a kártevők a fehér lapra hullnak, ahonnan nedves ecset segítségével 

ölőanyagot tartalmazó fiolába szedhetők. 

Müller-féle takácsatka-megfigyelő lap 

Speciális ág- és kéregvizsgálatra való. A petealakban telelő takácsatkák tavaszi kelésének megfigyelésére 

alkalmas. A 15×16 cm farost lemez közepére vízben nem oldódó ragasztóval felragasztunk egy 10 cm-es, telelő 

petékkel fertőzött ágdarabot, majd a környékét vazalinnel kenjük be. A kikelő, szétmászó lárvák beleragadnak a 

vazelinrétegbe. Alkalmas a kaliforniai pajzstetű lárvakelésének előrejelzésére is. 

Rovarernyő 

A fákon bokrokon tartózkodó kártevőket a fa alá leterített vászonernyővel gyűjthetjük. A fa mozgatására a 

kártevők a földre vetik magukat (pl. bimbólikasztó-bogár). 

Berlese-féle atkafuttató készülék 

A kis méretű növényállományban tartózkodó atkák és tripszek összegyűjtésére alkalmas. A futtató egy sima falú 

tölcsér, melynek fedelében egy hőt és megvilágítást biztosító izzó ég. A futtató belső rácsára helyezendő a 

károsítókat tartalmazó növényi rész, a tölcsér alá pedig az atkaölő anyagot tartalmazó fiola. A 40 W-os izzó 

fénye és melege elöl menekülő atkák 48 óra múlva a futtató alatt elhelyezett atkaölő folyadékban gyűlnek össze. 

Az atkaölő folyadékból kivéve az állatokat, belőlük mikroszkópi preparátumok készülhetnek. 
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Atkakefe 

A levélen tartózkodó kis méretű atkák gyűjtését könnyíti meg. Az atkákat tartalmazó leveleket két egymással 

ellentétes irányban forgó kefézett felületű henger között eresztjük át. A kefeszőrök lesöprik a levéllemezről az 

atkákat. Az eredmények korrekt összehasonlításához szükséges a levelek felületének ismerete. 

Kártevők összecsalogatása – hullámpapír- és szalmamövek 

A fák kérge alatt telelő, vagy azon csoportosan vonuló károsítók (gyümölcsmolyok, sodrómolyok, amerikai 

fehér szövőlepke) összecsalogatására mesterséges búvóhelyeket létesítünk. A fák törzsére 30 cm széles 

hullámpapír-, vagy szalamaöveket helyezünk fel, melyeket a hernyók bábozódási célból szívesen keresnek fel. 

Kihelyezésük egyszerű és mint biológiai védekezési mód is funkcionál. Az eltávolított öveket megsemmisítés 

előtt érdemes szúnyoghálóval lefedett tárolóban tartani, hogy a hasznos parazitoidok elhagyhassák azt. 

2.2.5.5. Minőségi módszerek 

Kártevők boncolása 

A kártevők tömegszaporodásában a külső tényezőkön kívül egy sor belső endogén tényező is szerepet játszik. 

Csak a kártevő boncolásának segítségével lehet meghatározni a peteérés időpontját, a nemek arányát, a testben 

felhalmozott tápanyagok mennyiségét. A kaliforniai pajzstetű nőstényeinek boncolásával megállapítható az 

embriók fejlettsége, mely alapján rövid előrejelzés adható a lárvakelés időpontjára. 

Parazitológiai vizsgálatok 

Segítségével képet kaphatunk a faj egészségi állapotáról. A beteg és ép állatok arányából gradológiai 

következtetések vonhatók le. Elvégezhető az állat boncolásával (ritkán) vagy a parazitoidokat kinevelésével és 

maghatározásával. 

3. A GYOMNÖVÉNYEK ELŐREJELZÉSE 
(PREDIKCIÓJA) 

A gyomnövények sajátos életmódja és biológiája miatt előrejelzésük módszere lényegesen eltér mind a 

kórokozókétól, mind az állati kártevőkétől. 

3.1. ALAPVETŐ KÜLÖNBSÉGEK 

A kórokozókétól és az állati kártevőkétől eltérő sajátságok az alábbiakban foglalhatók össze. 

(1) A gyomnövények mindig jelen vannak a mezőgazdasági területeken, általában olyan mértékben, hogy 

védekezni kell ellenük. Kivételt képezhetnek az ún. sűrű vetésű kultúrák (gabonafélék, repce, kender stb.), 

amelyekben esetenként elhagyható a gyomirtás művelete. 

(2) A gyomnövények faji összetétele és tömegviszonyai jellemzőek az adott táblára, tehát módszeres 

felvételezésük során nyert információk évekig felhasználhatók. Különösen érvényes ez az évelő gyomfajokra. 

(3) A területre vetett kultúrnövény faja nagymértékben befolyásolja az adott évjáratban megjelenő 

gyomegyüttest. Más pl. az őszi vetésű és a tavaszi vetésű kultúrnövények gyomflórája. 

(4) A gyomnövények magjai a talajban hosszú ideig megőrzik életképességüket, tehát egy védekezéssel nem 

pusztíthatók ki, jelenlétünkkel hosszú időn keresztül lehet számolni. 

(5) Új, veszélyes gyomnövény betelepülésnek dinamikája egy adott területre általában jól nyomon követhető és 

ez nem hirtelen eseményként, hanem évek alatt megy végbe. 

(6) A gyomok előfordulásának rögzítését (gyomfelvételezést) célszerű térben és időben összekapcsolni a 

gyomirtás tervezésével és az azt követő technológiai végrehajtással. 

A fentiek miatt a gyomok előrejelzése tehát más típusú feladat-végrehajtást jelent és módszerei, valamint 

eszközei is különböznek az egyéb károkozók előrejelzésétől. Idevonatkozó vizsgálatainkból megállapítottuk, 

hogy a gabona tarló és a következő évben vetett kukorica gyomnövényzete nagymértékű (83%-os) hasonlóságot 
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mutat. Az Echinochloa crus-galli esetében ősszel lényegesen nagyobb borítottságot és gyakoriságot 

felvételeztünk, mint tavasszal. A napraforgó árvakelés (Helianthus annuus) az őszi felvételezésekben 

szerényebb mértékben fordult elő, mint a tavasziakban. 

A gyomnövényzet terjedésére vonatkozó ismereteink mezo- és mikrokörnyezetben nem minden esetben 

pontosak, precíziós technikával és módszerekkel a közeli jövőben számos részlet tisztázható. 

Egyik legfontosabb kérdés, miként jut egy szántóföldi táblára, ott eddig még nem regisztrált gyomfaj. 

Tapasztalataink szerint a vetőmaggal, a talajművelő eszközökkel és a betakarító kombájnnal vihetők át egyik 

tábláról a másikra a gyomfajok szaporító képletei. Különleges eseteket is ismerünk. Ilyen pl. az A. theophrasti 

terjedését magyarázó munkafolyamat, melynek során cukorgyárakból visszaszállított földdel kerülhet 

selyemmályva gyommag az eddig még nem fertőzött táblákra. További példaként említhetjük meg az A. 

artemisiifolia városokba kerülésének esetét, amikor parlagfű magját tartalmazó talajt szállítanak útépítéshez, 

vagy parkosításra az ember által lakott környezetbe, a városokba. 

A gyomfajok táblán belüli elterjedéséért elsősorban a talajművelő eszközök és a betakarító kombájn a felelős. 

Nagyon fontos annak regisztrálása, mikor jelenik meg egy veszélyes gyomfaj a táblán. Rendszeres 

gyomfelvételezéssel és az ehhez kapcsolódó térinformatikai azonosítással gyomtérképek szerkeszthetők, 

melyekkel megelőzhetjük az adott faj táblaszintű elterjedését. 

Egy szántóföldi tábla gyomösszetétele táblarészenként lényeges eltérést mutathat. Ez a változatosság a precíziós 

módszerekkel kimutatható és megteremti a lehetőségét a parcella szintű, precíziós módszerek alkalmazásának. 

3.2. GYOMFELVÉTELEZÉSI MÓDSZEREK 

Mezőgazdaságilag művelt területeinken a gyomnövények előfordulása nagy faji változatosságot mutat. Nincs 

két egyforma szántóföldi tábla, táblánként változik a gyomok faji összetétele, a mennyiségi viszonyaik és a 

gyomfajok táblán belüli elhelyezkedésének struktúrája. 

A növényegyüttesek előfordulását többféle tényező szabályozza, melyek közül az antropogén eredetű elemek 

tűnnek a legfontosabb befolyásoló tényezőnek. A szakemberek nagy része egyetért abban, hogy az elmúlt fél 

évszázadban a gyomnövényzet faji összetéte-lében és a mennyiségi viszonyokban bekövetkezett változások két 

fő okra vezethetők vissza: ezek a termesztéstechnika nagymértékű megváltozása és a vegyszeres gyomirtás 

térhódítása. 

A gyomirtás történetének korai időszakában, már közel ötven évvel ezelőtt is érvényes volt Ujvárosi ama 

megállapítása, hogy a gyomirtás eredményét az dönti el, mennyire ismerjük egy adott területen a gyomfajokat. 

A herbicidkutatás fejlődésével létrejöttek azok a szelektív herbicidek, melyek csak egyes 

gyomnövénycsoportokat, vagy gyomfajokat pusztítanak hatásosan. Nem érdektelen tehát tudni azt, hogy a 

célzott felületre tervezett herbicidek hatásspektruma lefedi-e az ott jelenlévő gyomnövények többségét. 

A Balázs–Ujvárosi-féle módszer 

A cönológiai kutatások az 1800-as évek közepére, végére nyúlnak vissza, amikor főként svájci és skandináv 

növényszociológusok próbálkoztak egységes módszer kidolgozásával. Európában a Zürich–Montpellier iskola 

által bevezetett kvadrát felvételezést alkalmazták. A szántóföldi gyomfelvételezési módszerek a természetes 

vegetáció kutatására szolgáló eljárásokból nőttek ki, és egyrészt egzakt, másrészt becslési módszerekre 

különíthetők el. 

Az egzakt módszerek közös jellemzői, hogy egy adott területen előforduló gyomnövények előfordulását pontos 

méréssel vagy számlálással rögzítik. Az ilyen módszereket általában a kísérletei és kutatási feladatoknál 

alkalmazzák, a gyakorlatban nem terjedtek el idő- és eszközigényességük miatt. 

A becslési módszereknek is több formáját ismerjük. 

A természetes vegetáció és az extenzív szántóterületek gyomnövényzetének becslésére a kutatók ma is gyakran 

használják a Braun–Blanquet-skálát, melynek értékei a következők: 

1 érték = 1/20 résznél kisebb borítás, 

2 érték = 1/20–1/4 borítás, 
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3 érték = 1/4–1/2 borítás, 

4 érték = 1/2 – 3/4 borítás, 

5 érték = 3/4 – 4/4 borítás. 

Az európai szántóföldi gyomkutatással foglalkozó publikációkban általában nem nevezik meg a szerzők a 

gyomfelvételezés módszerét. Általánosságban gyomnövényszámolást végeznek, igen kis területen 

(minimiareal), de előfordul a borítottság becslése is. 

A magyar növényszociológiai iskola Soó Rezső vezetésével a Braun–Blanquet-skálát fejlesztette tovább, 

melynek eredményeképpen jött létre a Balázs-féle skála. Célja, hogy az elméleti szociológiát a gyakorlathoz 

közelítse és a mezőgazdasági felvételezés céljaira használhatóvá tegye. 

A DB-érték (a Balázs-féle dominanciaérték) összege maximális esetben: 

DB max.= 32 (100%) 

A borítási százalék kiszámításához képletet alkalmazunk, ami szerint a borítási százalék: 

Borítási % = 100 ×DB össz./DB max. 

A Balázs-skála módosított, javított és továbbfejlesztett változata a Balázs–Ujvárosi-féle felvételezési módszer. 

A módszer még inkább megkönnyíti a felvételek készítését és feldolgozását, a helyszínen ellenőrizhetővé teszi 

az adatokat. A mezőgazdasági gyomcönológiai felvételek készítésére a legalkalmasabbnak tűnik az eddigi 

módszerek közül. Ujvárosi a nagyon kicsi borítási értékek felvételezésére bevezette a „Ο” jelölést, ami 0,10% 

borításnak felel meg. 

Az értékintervallumokat tovább bontja, így a becslés könnyebben és eredményesebben végezhető. Az értékek 

közvetlenül borítási %-ra számíthatók át, nincs szükség DB-értékre. 

Figure 3.1. Balázs–Ujvárosi-féle felvételezési skála 
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Az egész számú értékek további részértékekre bonthatók, így ezzel a felezési eljárással a borítottságra 

vonatkozó becslésünk pontosabbá válik. A módszer kiválóan alkalmas a viszonylag kismértékű borítottsági 

értékek becslésére. A felvételezést gyomfajonként végezzük el, ezért gyakran előfordulnak igen kismértékű 

borítottsági értékek. A módszer előnye, hogy a 10% alatti értékek száma viszonylag nagy, így a kismértékű 

eltéréseket is biztonságosan tudjuk megállapítani (lásd: következő ábra). 

A Balázs–Ujvárosi-féle gyomfelvételezési módszer előnyei: 

- matematikailag helyes, az adatok számítógéppel feldolgozhatók, 

- nem igényel a felvételezés mérési eszközöket, 

- gyorsan és viszonylag pontosan elsajátítható és végrehajtó, 

- a jelenlegi becslési módszer a jövőben a fototechnikai eljárásokkal egzakt módszerré fejleszthető, 

- értékintervallumai a gyomfajok szerinti borítottság kis eltéréseit is érzékeltetik, 

- a felvételezések azonos helyen megismételhetők. 

Figure 3.2. A Balázs–Ujvárosi-féle gyomfelvételezési módszer lényege, hogy a 

felvételezési mintatereket felezési eljárással bontja részekre 
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3.2.1. A GYOMFELVÉTELEZÉSEK VÉGREHAJTÁSA SORÁN FIGYELEMBE 
VEHETŐ SZEMPONTOK 

A gyomfelvételezések időpontját az határozza meg, hogy mi a célunk a felvételezéssel. Amennyiben a 

posztemergens vegyszeres gyomirtási technológiák pontos tervezése a célunk, javasolt a felvételezéseket az 

állománykezeléseket megelőzően elvégezni. 

Ha egy terület gyomflóra-összetételéről szeretnénk teljes körűen tájékozódni, akkor több időpontban is el kell 

végeznünk a felvételezéseket. Egy terület (tábla) gyomnövényzetének teljes körű megismerése céljából a 

felvételezéseket gabona- és kapásnövényszakaszban egyaránt végre kell hajtani. 

Gabonaszakaszban a tavasz végi – nyár eleji felvételezés adja a legtöbb információt a terület 

gyomnövényzetéről. Gyakran javasoljuk a tarló felvételezéseket is, ugyanis a tarlón sok nyárutói egyéves 

gyomfaj is kicsírázik, és emiatt a felvételezéseknek a következő évi kapásszakasz gyomnövényzetére 

vonatkozóan van prognózisértéke. 

Kapásnövényszakaszban a gyomfelvételezést nyár elején célszerű elvégezni. Ennek naptári ideje június végén–

július elején van. Célszerűségi okok is ezt motiválják, ugyanis a magas növésű (kukorica-, napraforgó- stb.) 

kultúrákban ekkor még könnyedén lehet járni és tájékozódni. 

A gyomfelvételezési helyek kijelölése fontos részlete a felvételezési munkának. A helyi, ill. lokális kezelések 

egyre fokozódó igényei miatt célszerű a táblán mátrixszerűen, 0,5 hektáronkénti mintasűrűséggel kijelölni a 

mintatereket. Az adatfeldolgozás során az egyes gyomfajok táblán belüli elterjedéséről térképet készíthetünk, 

mely alapja lehet a lokális, költségtakarékos technológiák elvégzésének. 
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Szakmai körökben időnként felvetődő téma a mintaterületek nagyságának kérdése a hazai herbológiai 

szakirodalomban. Az általánosan elfogadott gyomfelvételezési mintatér mérete: 2×2 méter. Ezt a területet a 

quadrát oldalairól jól át lehet tekinteni anélkül, hogy a mintatér sérülne. 

Nagyobb területre (régióra vagy országos méretűre) kiterjedő, ún. monitoring vizsgálatoknál több kilométeres 

osztásközű raszterhálót terveznek. 

A táblán belüli gyomtérképezéshez általában kis osztásközű (néhány méteres) rácshálót alkotnak. Ezek általában 

matematikai modellre épülnek amiatt, hogy a felvételezések számát optimalizálják. A gyomfelvételezés fárasztó 

és időigényes terepmunka, emiatt a mintavételek (gyomfelvételezések) számát úgy határozzák meg, hogy a 

legkisebb költséggel a legtöbb információhoz jussanak. A hazai gyomfelvételezési gyakorlatban a rácsháló 

71×71 méter (0,5 ha), melynek nem a metszéspontjaiban, hanem a cella középpontjában tervezzük meg a 

gyomfelvételezési mintatereket. Ennek praktikus okai vannak, mert így a táblaszélekre nem juthat mintatér, ami 

egyébként torzíthatná az eredményeket. A gyomfelvételezések gyakorlati végrehajtása során a mintaterületeket 

gyalogosan közelítjük meg a táblán. Fontos, hogy inkább a művelési irányra merőlegesen haladjunk, mert a 71 

méteres út megtétele alatt gyakran találkozhatunk olyan gyomfajokkal, amelyek nem voltak jelen sem az előző, 

sem az azt követő mintatérben. E fajokat „O” értékkel (0,1%) borítottsággal vesszük fel. 

3.2.2. A GYOMFELVÉTELEZÉSI ADATOK FELDOLGOZÁSA 

A számítástechnika fejlődésével a gyomfelvételezési adatokat számítógéppel, többféle szempont szerint lehet 

csoportosítani és feldolgozni. Javasolható erre a célra adatbázist létrehozni. A személyi számítógépek 

elterjedésével lehetőség nyílott arra, hogy a gyomfelvételezési adatokat a döntéselőkészítés folyamatában a 

gyomirtási technológiát tervező szakember közvetlenül hasznosíthassa. Javasolt a gyomfelvételezések adatait 

MS Excel, vagy Access táblázatban rögzíteni, majd az alábbi munkafolyamatokat elvégezni: 

- MS Excel, vagy Access táblázatokból fajok szerinti átlagborítottság kiszámítása, 

- az átlagborítottság alapján adatrendezés és a gyomfajok dominancia-sorrendjének létrehozása, 

- gyakorisági % (frekvencia %) kiszámítása, 

- életforma szerinti csoportosítás és ábrázolás, - morfológiai-ökológiai spektrum szerinti feldolgozás és 

ábrázolás, 

- térinformatikai azonosítóval ellátott gyomfelvételezéseknél gyomtérképek készítése. 

Mindezzel megismerhetjük a terület gyomnövényzetének összetételét, ami alapja lehet a sikeres 

gyomszabályozási technológia megtervezésének, végső soron pedig a gazdaságosabb növénytermesztésnek. 
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Chapter 4. BIOTECHNOLÓGIA A 
NÖVÉNYVÉDELEMBEN 

Elöljáróban leszögezzük, hogy a biotechnológia magában foglalja (i) az immár hagyományosnak mondható sejt- 

és szövettani szinten (in vitro) megvalósuló nemesítési módszereket, valamint az utóbbi néhány évtizedben 

rohamos fejlődésen átment (ii) a nukleinsavszinten művelt, ún. génsebészeti eljárásokat. 

1. KERESZTEZÉS, SZELEKCIÓ IN VITRO 

Az in vitro, tehát kontrollált laboratóriumi körülmények között, nemesítési céllal végrehajtott módszerek 

lényegében egy olyan nemesítési módot reprezentálnak, amely nem intakt növényekkel, hanem protoplaszt-, 

sejt- vagy szövetkultúra felhasználásával valósítható meg. 

1.1. PROTOPLASZTOK FÚZIÓJA 

Az in vitro keresztezés protoplasztok indukált fúziója révén valósítható meg, ilyenkor véletlenszerűen jut a 

genetikai anyag egyik sejtből a másikba. 

A protoplaszt sejtfalbontó enzimekkel lecsupaszított sejt, melynek sejthártyája sokkal könnyebben átjárható, 

mint a sejtfal. Fúziójukat (egyesítésüket) polietilén-glikollal (PEG-gel) indukálják, ugyanis a PEG nagy 

töménységben elvonja a vizet a protoplasztok felületéről, így azok szorosan összepréselődnek olyannyira, hogy 

a citoplazmák, esetleg pedig a sejtmagvak is összeolvadnak, vagyis hibrid protoplasztok jönnek létre. 

A PEG eltávolítása után a protoplasztok normális, sejtfalas sejtekké regenerálhatók. A regenerálódott 

sejtszuszpenzió célzatos szelektálásával kiszűrhető az a kevés sejt, amelybe a kívánt tulajdonság átkerült. Az 

ilyen sejtek diferenciálatlan kalusszá majd a megfelelő hormonok jelenlétében teljes növénnyé fejleszthetők. 

Ilyen protoplasztfúziós módszerrel sikerült például a termesztett burgonyába átvinni a vad Solanum 

brevidensből a burgonya levélsodródás vírussal (PLRV) szembeni rezisztenciát. 

1.2. SZELEKTÁLÁS A SZOMAKLONÁLIS VARIÁCIÓ ALAPJÁN 

Szántóföldi kultúrákban esetenként észrevehető, hogy egyetlen fajta egyedei között egyik másik például ellenáll 

annak a betegségnek, amely az egyedek döntő többségét megtámadja. Egy ilyen növény kiszűrése (szelektálása) 

a hagyományos nemesítés számára fontos nemesítési alapanyagot szolgáltathat. 

Nyerhető azonban ilyen növény oly módon is, hogy egy növény valamely részéből sejtkultúrát készítünk, s e 

szomatikus sejtek tömegét olyan tápközegbe visszük, amely valamilyen növénykárosító anyagot tartalmaz. 

Ebben a sejttömegben lesz néhány sejt, amely nem pusztul el, vagyis toleráns az adott fitotoxikus anyaggal 

szemben. Ezek szelektálásával, majd növénnyé regenerálásával egyetlen növény változatos klónjait (szomatikus 

utódait) hozhatjuk létre. Ez az ún. szomaklonális variáció, az erre alapozott szelekció alkalmas stressz-, így 

betegség-ellenálló növények előállítására. 

In vitro szelekcióval a káros oxigén-szabadgyököket termelő, s ezáltal a növényi sejtek pusztulását 

(nekrotizációját) kiváltó paraquat gyomirtó szerrel szemben toleráns dohánynövényeket lehetett előállítani. A 

szertoleráns növények egyben ellenállónak bizonyultak számos – szintén oxigén-szabadgyök termelését kiváltó 

– abiotikus (hő-, fagy-, nehézfémes, toxinos) kezeléssel, ill. biotikus stresszel (alternáriás, botrítiszes és vírusos 

fertőzéssel) szemben. 

Hasonló módszerrel egyéb – főleg a herbicidekkel szemben – toleráns növényeket sikerült létrehozni. 

1.2.1. IN VITRO ELŐÁLLÍTOTT HERBICIDTOLERÁNS KULTÚRNÖVÉNYEK 

Herbicidtoleráns, vagy -rezisztens kultúrnövények kifejlesztésének ötlete az USA-ból származik, ahol az 1980-

as években kifejlesztett imidazolinon (IMI) – pillangós virágú (főleg szója-) kultúrákban alkalmazott herbicid 

maradványai jelentős gondot okoztak a következő évben vetett kukoricakultúrában. 
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1.2.1.1. IMI-toleráns növények 

Az imidazolinon hatóanyagcsoport vegyületei csaknem totális hatásspektrummal rendelkeznek, kivételt 

képeznek a pillangós virágú gyomnövények. (Hazánkban pl. a mogyorós lednek (Lathyrus tuberosus) az 

egyetlen pillangós, jelentősnek mondható gyomfaj.) Hatásmechanizmusuk az aminosavszintézis egyik 

kulcsenzimének, az acetolaktát-szintáz (ALS) gátlásában nyilvánul meg 

Az elsőként kifejlesztet imidazolinon (IMI) herbicidmolekulák rendkívül perzisztensek voltak, tartamhatásuk 

több évig is megmaradt a talajban, és az utóveteményekben fitotoxikus károk keletkeztek. 

Az USA kukoricaövezetében nem ritka a kukorica–szója–kukorica vetési sorrend, így a szójában alkalmazott 

IMI-hatóanyag maradványai károsították a következő évben vetett kukoricát. Ekkor vetődött fel a gondolat az 

IMI-toleráns kukorica létrehozására. 

Az IMI-tolerancia előállítási technikája kevésbé publikált. Valószínűleg nagytömegű sejttenyészetet 

imidazolinon herbiciddel kezeltek, és indukált mutációs eljárással jutattok a toleráns, túlélő egyedekhez. Az 

IMI-tolerancia öröklődő tulajdonság, a túlélő egyedeket felszaporítva jutottak a továbbnemesítési anyaghoz. Az 

imidazolinon-tolerancia tehát hagyományos genetikai eljárások során jött létre, az így előállított növények 

termesztése nem ütközik törvényi akadályokba. Fontosnak tartjuk ezt hangsúlyozni, mert gyakran a tévhit 

azonos elbírálás alá veszi a transzgenikus (GM) növényekkel. 

Az első IMI-kukorica-kísérleteket hazánkban az 1990-es évek közepétől végezték, és néhány ide vonatkozó 

publikáció meg is jelent a hazai és a nemzetközi szakirodalomban. Az IMI-kukorica termesztése az átlagostól 

nagyobb technológiai fegyelmet követelt meg a gyomirtásban résztvevő szakemberektől. Ügyelni kellett arra, 

hogy az IMI hatóanyagot kizárólag az IMI-toleráns kukoricatáblákon szabad felhasználni. Adminisztrációs 

hibákból és figyelmetlenségből gyakran következett be káreset, amikor a nem IMI-toleráns állományt kezelték 

IMI hatóanyaggal. Ebben az esetben teljes növénypusztulás állt be. 

Az IMI technológia hektárköltsége nem volt kedvezőbb a konkurens technológiákétól és a kukorica 

gyomirtására engedélyezett készítmények bő választéka miatt sem vált a technológia sikeressé. Az IMI-kukorica 

vetésterülete nem haladta meg az évi 50 ezer hektárt, míg végül a technológia engedélyét 2009-ben 

visszavonták. 

Az IMI toleráns napraforgó előállításának bejelentését a 2000-es évek elején a szakmai közvélemény vegyes 

érzelmekkel fogadta. A gyakorlati, termelő szakemberek új megoldást láttak ebben, mert a napraforgó 

gyomszabályozási technológiák „gyenge pontját” a jó hatású posztemergens készítmények hiányát pótolták. Az 

új technológia megoldást nyújtott – többek között – a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) elleni hatékony 

védekezésre. Másrészt az elméleti herbológus szakemberek előre látták a herbicidtoleráns napraforgó 

árvakelésből származó szövevényes problémáját, mely napjainkban válik megoldandó feladattá. 

Az imidazolinon-csoport új hatóanyagainak perzisztenciáját a gyártók lényegesen és pozitív irányban 

megváltoztatták, így ma már alig beszélünk káros utóhatásról (perzisztenciáról). A gyártó cég kidolgozta az ún. 

Clearfield-technológiát, melynek lényege, hogy preemergensen alapkezelést javasolnak (dimetenamid + 

pendimetalin = Wing P) herbicid¬kombinációval és posztemergensen kiegészítik a kezelést imazamox (Pulsar 

40 SL) herbiciddel. Számos kísérlet bizonyítja, hogy mérsékelten gyomos területeken elegendő önmagában a 

posztemergens kezelés is. Természetesen más megoldások is lehetnek, a parlagfűvel erősen fertőzött területeken 

a preemergens technológia alapkészítménye a fluorkloridon (Racer) is lehet. 

Az IMI-toleráns napraforgótáblákon a kezelés után hűvös időjárási körülmények között jelentkezhet időleges 

kisárgulás (yellow flash), melyet a szakirodalom jól ismer. A jelenség idővel elmúlik, és a termésben emiatt nem 

jelentkezik csökkenés. Ezzel a technológiával kiirtható a korábbi évekből visszamaradt „érzékeny” napraforgó-

árvakelés. Az IMI-toleráns fajták választéka évről évre bővül, így ennek a technológiának a területi részaránya 

folyamatosan növekszik, mára eléri a napraforgó-terület 25–30%-át. 

Az IMI-toleráns repce létrehozását már bejelentették, termesztése várhatóan 2011-től válik gyakorlattá. Itt is 

fontos hangsúlyozni, hogy a repceárvakelés irtása is fokozódó problémát okozhat, a napraforgónál leírtak miatt. 

1.2.1.2. Tribenuron-metil-tolerancia 

Az e hatóanyagra toleráns napraforgó termesztését néhány éve vezették be hazánkban. A tribenuron-metil 

hatóanyagú herbicid szintén az ALS (acetolaktát-szintáz) enzimet gátló mechanizmus során fejti ki hatását, 

azonban az egyszikű gyomok elleni hatása gyengébb az imazamoxnál. A tribenuron-metil hatóanyagot széles 
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körben használják a kalászosok gyomirtására Granstar, Express stb. márkanéven. Ez felveti a napraforgóvetés 

után következő kalászosokban lévő toleráns árvakelések irtásának problémáját. 

A tribenuron-metil hatóanyagot egyszeri és osztott dózisú kezeléssel is fel lehet használni. A technológiát 

szükséges kiegészíteni az egyszikűeket irtó herbicidekkel ott, ahol ez a gyomcsoport jelentős tömeget alkot. A 

kezelést egy menetben nem szabad elvégezni, mert a napraforgó károsodhat (ún. bunkófejűség léphet fel), és a 

tányér nem nyílik ki. 

Számos vizsgálat van folyamatban annak tisztázására, hogy az imazamox-, ill. a tribenuron-metil-toleranciával 

rendelkező napraforgó-árvakelés problémáját miként lehet kezelni gabonában, szójában és más kultúrákban. 

Mindezek ellenére a herbicidtoleráns napraforgó vetésterülete folyamatosan növekszik és hamarosan eléri a 

hazai vetésterület felét. 

1.2.1.3. Cikloxidimtolerancia 

Cikloxidimtoleráns kukorica termesztése 2009-ben kezdődött meg hazánkban. A cikloxidim hatóanyag (Focus 

Ultra) graminicid tulajdonsággal rendelkezik, vagyis pusztán az egyszikű gyomok ellen hatásos. 

Létrejöttét az motiválta, hogy a kukoricában egyre nehezebb az egyszikű gyomok elleni védekezés, egyrészt az 

egyszikűek elleni hatóanyagok visszavonása, másrészt a posztemergensen használható, egyszikűeket irtó 

herbicidekkel (szulfonil-karbamidokkal) szembeni herbicidrezisztencia kialakulása miatt. A nád (Phragmites 

australis) és a fenyércirok (Sorghum halepense) ellen hatásos technológiát nyújt a cikloxidimtoleráns kukorica 

termesztése. 

Kukoricában a készítményt magról kelő egyszikű gyomnövények ellen a kukorica 3–5 leveles, a gyomnövények 

1-3 leveles fejlettségekor kell kijuttatni, fejlettebb gyomnövények esetében magasabb dózisban. Évelő 

egyszikűek ellen azok 10–30 cm-es fejlettségekor kell a kezelést elvégezni, fejlettebb gyomnövények esetében 

az engedélyokiratban meghatározott magasabb dózisban. A készítmény évente egy alkalommal jutatható ki, 

kizárólag cikloxidim-toleráns kukoricában alkalmazható, egyéb fajtákat marandóan károsítja. 

2. TRANSZGENIKUS NÖVÉNYEK 

2.1. FOGALMAK, TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 

A transzgenikus növények olyan, géntechnológiával módosított (GM) növények, melyek sejtmagjába 

(genomjába) a géntechnológia molekuláris módszereivel idegen gént (transzgént) juttatunk be, ami integrálódik, 

működik és öröklődik. 

A gén (a géntechnológia szempontjából) a DNS ama szakasza, amely egy vagy több fehérje kódját és annak 

megnyilvánulásához szükséges regulációs szekvenciát tartalmaz. A magasabb rendű növények 30.000–50.000 

gént tartalmaznak. 

Az első transzgenikus növényt 1983-ban állították elő, de az első gazdaságilag is jelentős GM növény 

létrejöttéről 1986-ban számoltak be. A szántóföldi tesztelés 1988-ban kezdődött az USA-ban, Kanadában és 

Kínában. Az első transzgenikus növényfajta a későn puhuló paradicsom volt, melyet 1994-ben dobtak piacra az 

USA-ban. 

A transzgenikus növények termesztése 1996-ban kezdődött meg világszerte, és az eltelt 14 évben folyamatos 

növekedés volt tapasztalható a GM növények termőterületében. Ma kb. 130 millió hektáron termesztenek 

transzgenikus növényeket, a halmozott terület 1996 óta meghaladta már az 500 millió hektárt. Legnagyobb 

arányban a herbicidrezisztens GM növényeket termelik, az arány megközelíti a 80%-ot. Különösen a 

glifozátrezisztens szója, kukorica, gyapot, repce és cukorrépa termesztése nőtt meg az elmúlt évtizedben. 

Az első generációs transzgenikus növények a biotikus és az abiotikus stresszrezisztencia kialakítására 

irányultak. Biotikus stresszrezisztenciát hoztak létre vírusok, baktériumok, gombák és rovarok ellen. Abiotikus 

stresszrezisztenciát herbicidhatóanyagok ellen, ill. hő-, fagy-, szárazság-, sótűrés stb. végett. 

A második generációs transzgenikus növényeket a növényi termék minőségének javítására fejlesztették ki, 

amelyek egyrészt az anyagcsere-folyamatok módosítására (beltartalmi értékek, termés szín stb.), másrészt a 

növény fejlődésének megváltoztatására irányult (virágzás, érés, szaporodás stb.). 
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A harmadik generációs transzgenikus növényekkel speciális molekulákat termelnek, például az 

élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban és a műanyaggyártásban. 

A növényvédelmet érintően a biotikus és az abiotikus stresszrezisztencia előállítására találunk példákat. 

2.2. GÉNTECHNOLÓGIAI STRATÉGIÁK A KÁROSÍTÓKKAL 
SZEMBEN 

2.2.1. TRANSZFORMÁCIÓS MÓDSZEREK 

A rekombináns DNS-módszerek fejlődése a korábbinál hatékonyabb lehetőséget nyitott a manapság oly sok 

vitát kiváltó genetikailag módosított organizmusok (GMO), más szóval transzgenikus szervezetek 

kifejlesztéséhez. A különböző szervezetekből származó gének más szervezetekbe történő bevitele 

(transzformálása) módot nyújt egyebek között bizo¬nyos tulajdonságok javítására, funkcióhiány pótlására, vagy 

éppen új funkció kialakítására. 

Növényvédelmi szempontból a legfontosabb próbálkozások a kórokozókkal (fitopatogén 

mikroorganizmusokkal) és kártevő állatokkal (főként rovarokkal, nematódákkal) szembeni rezisztenciára 

nemesítésre, valamint herbicidtoleráns kultúrnövények kifejlesztésére irányulnak. 

Egy szervezetből kivett (izolált) gén klónozott (vektorba épített és így felszoprított) formája lehetővé teszi az 

adott gén transzformálását (átvitelét) más szervezetbe. Amennyiben az ilyen gén beépül a befogadó szervezet 

genomjába, és ott megnyilvánulni, kifejeződni is képes, egy új tulajdonsággal felruházott, és azt tovább örökítő, 

ún. transzgenikus szervezet jön létre. Ezeket hagyományos módszerekkel vizsgálják laboratóriumban stabilitás 

stb. szempontjából, végül a szántóföldi tesztelés következik. Különböző jogi szabályozásoknak kell megfelelnie 

a GM növényeknek, hogy a belőlük származó élelmiszer a fogyasztóhoz kerülhessen. 

Különböző módjai lehetségesek a génátvitelnek, ami irányulhat (1) protoplasztokba, ill. (2) intakt szövetbe. 

Néhány eljárás lényege – a teljesség igénye nélkül – a következőkben összegezhető. 

(1) Sejtfalas szervezetek (így a növények) transzformálásához korábban a protoplasztos módszerek nyújtottak 

csaknem kizárólagos megoldást. A protoplasztok – e sejtfalbontó enzimekkel lecsupaszított sejtek – sejthártyája 

ugyanis sokkal könnyebben átjárható, mint a sejtfal a rekombináns DNS számára, amelynek bejuttatása 

történhet (i) polietilén-glikollal (PEG-gel), vagy pedig (ii) elektroporációval, ill. a kettő kombinálásával. 

(i) Nagy töménységben a PEG elvonja a vizet a protoplasztok felületéről, a rekombináns DNS-t pedig 

odapréseli, majd átnyomja a sejthártyán a citoplazmába, szerencsésebb esetben a sejtmagba. A PEG eltávolítása 

után a protoplasztok sejtekké, szövetekké, sőt teljes növénnyé regenerálhatók. 

(ii) Elektroporáció az az eljárás, amelyben elektromos impulzusokkal átmenetileg mintegy kilyuggatják a 

membránt. E lyukakon (pórusokon) jut a DNS a sejtbe. 

(2) Vitathatatlan áttörést hoztak a biotechnológiába azok az eljárások, amelyek nem igénylik a protoplaszt-

előállítást, mert általuk élő szövetek, sőt szervek is transzformálhatók. 

(i) Az ún. bioballisztikus módszer lényege, hogy egy „génpuskából vagy génpisztolyból” magas nyomású 

héliumgázzal lövik be a néhány mikrométeres wolfram- vagy aranyrészecskékre adszorbeált rekombináns DNS-

t az intakt növényi szövetbe, pl. levélbe. 

(ii) Kétszikű növények genetikai módosításához a leggyakoribb eljárás az Agrobacterium tumefaciensszel 

végzett transzformáció. E szellemes módszer esszenciája abban a felismerésben rejlik, hogy a kétszikűek 

tumoros betegségét kiváltó baktérium természetes génvektorként és génpuska helyett is képes funkcionálni. 

Az A. tumefaciens tumorindukáló képességét a Ti plazmid T (transzfer) DNS-én lévő onkogének szabályozzák, 

amelyek a vir- (virulencia-) gének „utasítására” kihasadnak, és a növénysejtbe jutva beépülnek a növényi sejt 

genetikai állományába. A biotechnológiai gyakorlatban e baktériumnak olyan módosított törzsével dolgoznak, 

amely képes ugyan bejutni a növényi sejtbe, de tumorindukcióra képtelen, mert Ti plazmidjából eltávolították az 

onkogéneket. Az ilyen transzformáláshoz használt törzsben a T-DNS helyébe építik a transzformálandó hasznos 

(pl. rezisztencia-) gént. 

2.2.2. KÓROKOZÓKKAL SZEMBEN REZISZTENS GM NÖVÉNYEK 
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Haszonnövényeink betegség-ellenállóságát a nemesítők régóta próbálják kialakítani, ill. fokozni, több-kevesebb 

sikerrel. A hagyományos, keresztezésen alapuló nemesítés során a természetes (gyakran vad fajokból származó) 

rezisztenciagéneket építik be újabb fajtákba, amelyek azonban csak egyes kórokozókkal, sőt egyes 

kórokozóknak csak bizonyos rasszaival szemben (vertikálisan) érvényesülnek. 

2.2.2.1. Növényi eredetű transzgének 

Mivel a növények genommérete nagy (több tízezer génből áll), nehéz feladat egy adott rezisztenciagén 

azonosítása és izolálása génátvitel céljából. 

Ennek ellenére ma már számos növényi eredetű rezisztenciagént klónoztak és transzformáltak más növényekbe 

a kutatók. Ezek között vannak olyanok, amelyek a gene-for-gene ([rezisztencia]gén az [avirulencia]génnel 

szemben) elmélet alapján működnek, mások viszont a növényi anyagcsere-folyamatok vagy a fiziológiai állapot 

befolyásolásával fokozzák a növény ellenálló képességét. 

Sikerrel kecsegtet a kis genomú, igen rövid tenyészidejű Arabidopsis thaliana gyomnövény általános 

rezisztenciagén¬jeinek izolálása, klónozása és jellemzése. Az RPS2 egy olyan gén, amely rezisztenciát kódol a 

Pseudomonas syringae ama törzsei ellen, amelyekben a megfelelő avirulenciagén megnyilvánul. 

A legújabb eredmények legalább tucatnyi növényi rezisztenciagén izolálásáról, kló¬nozásáról számolnak be. 

Dohányból származó – a dohány mozaik vírussal szembeni rezisztenciáért felelős – N gén transzgenikus 

paradicsomban rezisztenciát alakít ki e vírussal és a paradicsom mozaik vírussal szemben. Azok a 

kukoricavonalak, amelyekbe a HC-toxin-reduktáz enzimet kódoló gént építették be, rezisztensek a 

Helminthosporium carbonum (teleomorf: Cochliobolus carbonum) HC-toxint termelő 1-es rasszával szemben, 

mert az enzim inaktiválja e gazdaspecifikus fitotoxint. 

Érdekes és a fitoalexinek (a rezisztens növényben fertőzés, esetleg más indukció hatására felhalmozódó 

antimikrobiális vegyületek) védő hatását igazoló eredmény, hogy azok a növények, amelyeket a szőlő stilbén 

típusú fitoalexinjének, a reszveratrolnak a szintéziséért felelős stilbén szintáz génjével transzformáltak, 

ellenállóvá váltak bizonyos kórokozóikkal, pl. a rizs a Magnaporthe griseával szemben. 

A valódi gombák kitinből felépülő sejtfalát bontani képes kitinázgének beépítése (pl. babból dohányba vagy 

repcébe) növelte a transzformált növények ellenállóságát a Rhizoctonia solanival szemben. 

Nekrotróf gombákkal, baktériumokkal és egyéb, általános stresszhatásokkal szembeni tolerancia (rezisztencia) 

fokozható az Agrobacterium tumefaciens juvenilitást (fiatalos állapotot) erősítő citokiningénjének beépítésével, 

vagy olyan enzimek (pl. szuperoxid-dizmutáz: SOD) génjeivel, amelyek a stressz hatására képződő káros 

oxigén-szabadgyököket hatástalanítják. 

Például a citokinin (és auxin) bio¬szintéziséért fe¬lelős gén beépítése a növénybe fokozza annak biotikus és 

abiotikus stresszel szembeni ellenállóságát. Az A. tumefaciens T37 tör¬zsével transzformált és regenerált, 

megemelkedett citokinin- és auxinszintézisre képes paradicsomnö-vények és utódaik jóval ellenálló¬bbak 

paraquat¬tal (káros szabadgyököket indukáló gyomirtó szerrel), fuzarin¬savval, Botrytis cinereával és 

Phytophthora infestansszal szem¬ben, mint a nem transzformált paradicsom. 

2.2.2.2. Kórokozókból származó transzgének 

Bármily meglepőnek tűnik is, a növényi betegség-ellenállóság kialakítható, vagy fokozható bizonyos 

kórokozókból származó gének transzformálásával, kiváltképp vírusokkal, esetenként baktériumokkal szemben. 

A vírus eredetű transzgének/szekvenciák (köpenyfehérjegén, replikázgén, mozgásfehérje génje, szatellit-RNS-

ek, DI-RNS-ek, antiszensz vírusszekvenciák) beépítésének lehetőségei a vírusokkal szembeni rezisztencia 

kialakítására egyelőre sokkal inkább az elméleti nagyszerűségük, mint a gyakorlati jelentőségük okán 

kívánkoznak ide. Nem hallgatható el, hogy az ilyen vírus eredetű transzgének veszélyforrások is lehetnek. 

Számolni kell többek között a génelsodródás lehetőségével, amikor a transzgén ivaros kereszteződések révén 

más növényekbe épülhet be, valamint a vírusrekombinánsok kialakulásának növekvő gyakoriságával.A vírus 

eredetű transzgének/szekvenciák (köpenyfehérjegén, replikázgén, mozgásfehérje génje, szatellit-RNS-ek, DI-

RNS-ek, antiszensz vírusszekvenciák) beépítésének lehetőségei a vírusokkal szembeni rezisztencia kialakítására 

egyelőre sokkal inkább az elméleti nagyszerűségük, mint a gyakorlati jelentőségük okán kívánkoznak ide. Nem 

hallgatható el, hogy az ilyen vírus eredetű transzgének veszélyforrások is lehetnek. Számolni kell többek között 

a génelsodródás lehetőségével, amikor a transzgén ivaros kereszteződések révén más növényekbe épülhet be, 

valamint a vírusrekombinánsok kialakulásának növekvő gyakoriságával. 
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Az említett lehetőségek közül kiemelendő a köpenyfehérjegénnel való transzformáció, hiszen az e téren elért 

eredményeknek már gyakorlati vetületük is van. Egy adott vírus eme génje csak rokon vírus ellen hatásos; 

gátolja annak dekapszidációját (fertőzéskor a köpenyfehérje leválását), mRNS-ének kötődését a riboszómákhoz, 

valamint a virionok visszarendeződését. Az elvet ma már számos gazda–vírus kapcsolatban hasznosítják. 

Bakteriális gén átvitelére példaként felhozható a Pseudomonas syringae pv. tabaciból származó gén; ez olyan 

enzimet termel, amely a baktérium fitotoxinját, a tabtoxint inaktiválja, így maga a baktérium védett saját 

toxinjával szemben. Amennyiben a transzformált növény termeli a toxint inaktiváló enzimet, a baktérium 

károsítása elmarad. 

2.2.3. ROVARREZISZTENS GM NÖVÉNYEK 

A növények rendelkeznek bizonyos fokú rovarrezisztenciával, mert természetes védekezési mechanizmusuk 

által olyan másodlagos anyagcseretermékeket állítanak elő, melyek károsak a rovarokra. Ennek következménye, 

hogy a rovarok specializálódtak azoknak a növényfajoknak a fogyasztására, melyek ezekből az 

anyagcseretermékekből a rovarok által még elviselhető mennyiséget termelnek. A növényfajok és azon belül az 

egyes egyedek rezisztenciája különböző. A hagyományos nemesítés ezt próbálta felhasználni rovarrezisztens 

növényfajták előállítására, de átütő sikert még nem tudott elérni. 

A géntechnológia viszont különböző forrásból (mikroorganizmusokból, növényekből és állatokból) származó 

gének felhasználásával kiugró eredményeket mutatott fel a rovarrezisztencia kialakításában. Hatásuk hasonló: 

mind a rovarok emésztőrendszerét károsítja. 

2.2.3.1. Bt-növények 

Az első rovarrezisztens fajták (gyapot, kukorica és burgonya) 1995-ben kerültek köztermesztésbe az USA-ban. 

Ezeknek a növényeknek a génállományába a Bacillus thüringiensis (Bt) baktérium által termelt delta-

endotoxint kódoló génszakaszt építették be. Az így előállított, ún. Bt-növények egész életük során 

folyamatosan termelik a rovarölő hatású delta-endotoxint (Bt-toxinnak vagy cry-toxinnak is nevezik). Maga a 

baktérium egy spóraképző talajbaktérium, mely a spóraképzés során termeli a toxint, amit már az ötvenes évek 

óta hasznosítanak a rovarok elleni védekezésben. 

Ami a toxin hatásmechanizmusát illeti, a rovar elfogyasztja a tokba zárt, inaktív állapotú kristályos 

toxinfehérjét. A középbél lúgos pH-ja és a proteáz enzimek hatására a fehérjekristály aktiválódik. Ez azt jelenti, 

hogy az aktivált toxin képes a középbél epitel sejtjeinek receptoraihoz kapcsolódni. Miután a toxin bejutott a 

membránba, azon perforációk, pórusok keletkeznek, a középbél sejtjei elhalnak, a bélmozgás megszűnik. A 

bélfal sebzésein át patogén mikroorganizmusok jutnak a rovarba. 

A Bt baktérium különböző törzsei többféle kristályos toxint termelnek, melyek más és más rovarfajokra hatnak. 

1999-ig 130-féle gént, ill. fehérjét azonosítottak, melyek mindegyike csak egy, vagy csak néhány rovarfajra 

toxikus. A specifitást a toxinfehérje szerkezete és a rovar receptor molekulája adja. A Cry-géncsalád – a 

fehérjespecifitása alapján – három alcsaládra osztható: 

cry1: Lepidoptera (lepkék, molyok) ellen ható, 

cry9: Diptera (legyek és szúnyogok) ellen ható és 

cry3: Coleoptera (bogarak) ellen ható 

Kukoricamoly-ellenálló Bt-kukorica (Mon 810). A B. thüringiensis var. kurstaki törzs által termelt cry1A(b) 

nevű gént tartalmazza, melyet kukoricába beépítve kukoricamoly ellenállóságot értek el. A Bt-kukoricán a 

kukoricamoly első generációs lárváinak 99%-a elpusztult. A termesztését engedélyezték USA-ban, 

Argentínában, Kanadában, Japánban, ill. az EU-országok közül Spanyolországban, Németországban 

Csehországban. 

Kukoricabogár-ellenálló Bt-kukorica (Mon 863. Mon 88017). A B. thüringiensis var. tenebrionis törzs által 

termelt cry3 nevű gént tartalmazza, melyet kukoricába beépítve kukoricabogár ellenállóságot értek el. A 

Cry35Ab1 és a Cry34Ab1 szintetikus géneket tartalmazó transzgenikus kukoricahibridek rezisztensek a 

kukoricabogárral szemben, mert a gyökereikben lévő toxin elpusztítja a bogár lárváinak közel 100 %-át, miután 

elkezdték rágni a gyökereket. 
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Burgonybogár-ellenálló Bt-burgonya: a B. thüringiensis var. tenebrionis törzs által termel cry3A nevű gént 

tartalmazza, melyet burgonyába beépítve burgonyabogár elleni rezisztenciát értek el. A Bt-burgonyában a 

kártevő ellen felhasznált inszekticid mennyisége 40%-kal mérsékelhető. A termesztését engedélyezték 

Kanadában, Japánban és Mexikóban. 

Bt-gyapot. A dohánybagolylepke, az amerikai kukoricabagolylepke és a gyapottokmoly ellen rezisztens hibrid. 

A cry1A(c) gént tartalmazza. A Bt-gyapottal 14%-os többlettermést értek el a felhasznált rovarölő szerek 

mennyiségének jelentős csökkenése mellett. Bevezetésre került az USA-ban, Ausztráliában, Kínában, 

Mexikóban és Dél-Afrikában. 

A Bt-növények az össz-GM területek 18%-át adják, melyben belül a kukorica a meghatározó. 

2.2.3.2. Rovarok Bt-rezisztenciája 

Szántóföldi kísérletek bizonyították, hogy a Bt-növényeken rezisztens rovarpopulációk alakulhatnak ki. 

Kiderült, hogy csak a homozigóta rovarok rezisztensek a Bt toxinra. Tehát a cél az, hogy a rovarpopulációban 

minél nagyobb arányt érjenek el a rezisztencia génre nézve heterozigóta egyedek. Ennek gyakorlati 

megvalósítását jelenti a „nagy dózis és menedék” technológia. Lényege, hogy a Bt-növények közé sávokban 

nem transzgenikus fajtákat vetnek, ahol a toxinra érzékeny rovarok is élnek és szaporodhatnak. A transzgenikus 

növényi táblán élő homozigóta rezisztens egyedek ezekkel párosodva hozzák létre a heterozigóta utódokat, 

melyek a transzgenikus táblán elpusztulnak. 

A rovarok bélhámreceptor molekuláinak ismeretében a fajspecifikus Bt toxin génje szintetikusan elvileg minden 

kártevővel szemben előállítható lesz a jövőben. 1999–2001 között a Bt toxint termelő növények világpiaca 

stagnált. Ennek okai azok a genetikai, ökológiai, táplálkozástani, jogi és etikai bizonytalanságok, amelyeket a 

fejlesztések idejében nem válaszoltak meg, s amelyek az e területen sokkal óvatosabb Európa álláspontját 

kezdték érvényesíteni. Magyarországon a Bt-növények termesztése a 2008-as moratórium alapján tilos. 

2.2.4. HERBICIDREZISZTENS GM NÖVÉNYEK 

2.2.4.1. Glifozátrezisztens kultúrnövények 

A glifozát (N-foszfonometil-glicin) totális gyomirtó szer. Ez a hatóanyag az aromás aminosavak (fenilanin, 

tirozin, triptifán) bioszintézisét gátolja úgy, hogy az egyik kulcsenzimet, nevezetesen az enolpiruvilsikiminsav-

3-foszfát (EPSP) szintázt blokkolja. Az EPSP szintáz katalizálja az enol-piroszőlősav-foszfátból és a 

sikiminsav-3-foszfátból az 5-enolpiruvil-sikiminsav-3-foszfát kialakulását. A folyamat következménye az 

aromás aminosavak hiánya, ill. a sikiminsav toxikus dózisú akkumulációja. 

A herbicidrezisztenciát egy baktériumból származó mutáns RPSP-gén transzformálásával alakították ki. 

Tulajdonképpen a génmutáció egyetlen aminosavcserét okoz az enzimben, s ez elég ahhoz, hogy a herbicid eme 

célvegyülete ne gátlódjék. 

A glifozátrezisztenciát a szója-, a kukorica-, a repce- és a cukorrépanövényekben alakították ki. Mivel a glifozát 

totális gyomirtó szer, a gyomfajok morfológiai és életforma-tulajdonságaitól (morfo-ökológiai spektrumtól = 

MÖS) függetlenül elpusztít minden növényt. Használatával leegyszerűsödhetnek a gyomirtási technológiák, 

mert nem kell a területre jellemző gyomflóra tulajdonságaira tervezni a különböző hatásspektrumú herbicidek 

használatát. 

A glifozát-hatóanyagnak nincs tartamhatása, tehát a terület a gyomirtást követő hetekben ismételten 

gyomosodhat. A jelenlegi engedélyokirati szabályozás szerint a kezelés 60 nap elteltével ismételhető meg. 

Tervezhető a glifozáttal egy menetben hosszabb hatásspektrummal rendelkező kombinációs partner használata 

is. 

A glifozáttal történő technológiákat Roundup Ready (RR)-nek is nevezik. Hosszú távú alkalmazásukat 

elsősorban az határozza meg, hogy kialakul-e a gyomnövényekben a glifozát hatóanyaggal szembeni 

rezisztencia. A kutatók általános véleménye szerint ez nem lehetséges, holott a szakirodalomban már 

beszámoltak glifozátrezisztens gyomnövényről (Lolium rigidum). 

2.2.4.2. Egyéb herbicidrezisztens kultúrnövények 
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Szulfonil-urea-rezisztencia: E herbicid az acetolaktát-szintáz (ALS) enzim működését gátolja, emiatt nem 

képződnek nyílt láncú aminosavak (valin, leucin, izoleucin). A herbicidrezisztenciát ebben az esetben is egy 

mutáns gén átvitelével érték el. 

Foszfinotricin-rezisztencia: totális herbicidek, a glutaminsav átalakulását katalizálja glutaminná. A növények 

pusztulása egyrészt a glutaminsavcsoportba tartozó aminosavak hiányával, másrészt a glutaminszintézis 

blokkolása miatt felhalmozódó ammónia mérgező hatásával magyarázható. 

Bromoxinil-rezisztencia: kisebb jelentőségű a herbicid hatóanyag szelektív tulajdonságai miatt. 
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Chapter 5. NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK 

1. A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREKRŐL ÁLTALÁBAN 

1.1. A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK FŐBB ISMÉRVEI 

A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet az a legfrissebb jogszabály, mely a 

növényvédő szerek kezelését és felhasználását szabályozza. A rendeletet e jegyzetben nem magyarázzuk, de 

néhány lényeges gyakorlati szempontra ráirányítjuk a figyelmet. 

Hazánkban jelenleg cca. 700 különböző márkanévvel ellátott növényvédő szer van forgalomban. Az 

engedélyezett szerek száma állandóan változik, új készítményeket engedélyeznek, már meglévők használatát 

módosítják, ill. visszavonják a korábban kiadott felhasználási engedélyt. 

Növényvédő szernek minősül a gyakorlati növényvédelmi feladatok kivitelezésére alkalmas készítmény 

[hatóanyag(ok) + egyéb anyag(ok)]. Gyakran a növényvédő szereket peszticidként említik, jóllehet az nem 

csupán a növényvédelemben, hanem az állategészségügyben, közegészségügyben és a háztartásokban is 

használt, károsítókat ölő, tehát szélesebb körben alkalmazható szert jelent. 

A növényvédő szerek – a teljesség igénye nélkül – lehetnek: gombaölő szerek (fungicidek), rovarölő szerek 

(inszekticidek), gyomirtó szerek (herbicidek), továbbá csigaölő csávázó és vadriasztó szerek, ill. adalékanyagok. 

Összesen 76 különböző szertípus létezik. A növényvédő szerek forgalmazását és felhasználását méreghatásuk 

szerint és környezeti veszélyességük alapján kategóriákba sorolják: 

I. kategória: csak felsőfokú szakképesítéssel (növényorvos, növényvédő szakmérnök, stb.) rendelkező 

szakemberek használhatják fel. A vásárlás vényhez kötött, melyet a megfelelő azonosítóval rendelkező 

szakember állít ki. 

II. kategória: 80 órás tanfolyammal, vagy ennél magasabb fokú növényvédelmi végzettséggel rendelkezők 

használhatják. 

III. kategória: szabad felhasználású szerek csoportja, bárki megvásárolhatja és felhasználhatja. 

Az I. és II. kategóriába sorolt szerek jogos felhasználói kötelező továbbképzésben vesznek részt. A növényvédő 

szerek forgalmi kategóriákba sorolásának egységesítése az Unióban napirenden van, ezen a téren a 

közeljövőben jelentős változások várhatók. 

1.2. A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ENGEDÉLYEZÉSE 

A növényvédő szerek engedélyezési eljárása szigorú előírások által szabályozott, sok esetben évekig, nem ritkán 

évtizedekig tartó folyamat. A hatóanyagoknak ki kell állni a humán-egészségügyi és környezetvédelmi előírások 

szigorú próbáit, emiatt kifejlesztésük rendkívül drága, egy készítmény akár 100 millió dolláros költséget is 

felemészthet. 

Az uniós csatlakozás óta lényegesen megváltozott az engedélyezési eljárás. A hatóanyag engedélyezése uniós 

szinten történik, amennyiben valamely tagországban engedélyezték a hatóanyagot, azt más tagországban is 

engedélyezettnek tekintik. 

A készítmények (kiszerelt, kereskedelmi forgalomban lévő növényvédő szerek) engedélyeztetése nemzeti 

hatáskörbe tartozik. Az engedélyeztetési eljárás egyszerűbbé tétele végett az Unióban földrajzi régiókat hoznak 

létre, és amennyiben azonos régióban valamely tagállam engedélyezteti a készítményt, az a régió többi államaira 

is érvényes. Rendeletet is alkottak az engedélyeztetés szabályairól, s amennyiben valamely szervezet (egyetem, 

kutatóintézet, kutatói vállalkozás) a feltételeknek megfelel, megszerezheti az idevonatkozó, ún. GEP 

akkreditációt. 

A vizsgálatok sikeres befejezése után az illetékes minisztériumok az FVM (ill. jogutódja) vezetésével 

megalkotják az engedélyokiratot. Ez a több oldalas közhiteles dokumentum megjelenik az MgSzH honlapján 

(www. mgszh.gov.hu).és bárki hozzáférhet tartalmához. Az engedélyokiratok minden lényeges adatot 

tartalmaznak, ezek közül kiemeljük a gyártóra, a hatóanyag tulajdonságaira, a humán-egészségügyre, a 
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környezetvédelemre és a különböző veszélyességekre vonatkozó adatokat. Az okiratok tartalmazzák a 

készítmény felhasználására vonatkozó információkat, forgalmazási kategóriába sorolásukat. 

A Magyarországon engedélyezett növényvédő szerekről minden év elején könyv jelenik meg, azonban az 

évközi több száz esetben történő változás miatt a naprakészen frissített, interneten elérhető adatbázisok 

alkalmasabb információt tartalmaznak (www.webpeszti.hu). 

Az évközi változások kiterjedhetnek új engedélyokirat megjelentetésére, engedélyokirat visszavonására, vagy 

pedig módosítására. 

2. A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK HATÁSMECHANIZMUSA 

2.1. GOMBAÖLŐ SZEREK 

Számos fungicid- (esetenként baktericid-) hatóanyag felhasználási engedélyét kedvezőtlen ökotoxikológiai 

tulajdonságai, ill. a szerrezisztencia kialakulása, vagy annak veszélye miatt visszavonták az utóbbi években. 

Ebben a fejezetben a jelenleg engedélyezett, jelentősebb hatóanyagokat hatásmódjuk és kémiai szerkezetük 

szerint csoportosítva mutatjuk be. 

2.1.1. KONTAKTHATÁSÚ FUNGICIDEK 

Ezek a hatóanyagok a növény felületére kerülve nem vagy csak jelentéktelen mértékben szívódnak fel. A 

környezetből érkező kórokozók csírázását, behatolását gátolják. Kijuttatásukat követően a csapadék vagy az 

öntözővíz – formulációtól függően eltérő mértékben – lemoshatja a növény felületéről, hatásuk emiatt csökken, 

vagy megszűnik. 

Rézvegyületek. A legrégebben ismert és alkalmazott hatóanyagcsoport, az első ilyen készítményt bordói lé (réz-

szulfát és mész keveréke) formájában Millardet (1882) vezette be a szőlőperonoszpóra elleni védelemben. A 

készítmények a rézionokat szulfát, hidroxid, vagy réz-oxiklorid formájában tartalmazzák. 

Az egyetlen jelenleg engedélyezett hatóanyagcsoport, mely baktériumos betegségek ellen alkalmazható. 

A gombaspórák felhalmozzák a környezetükben található rézionokat. Kísérletekben igazolták, hogy a 

permetezésre használt 0,015 mmol/l Cu2+ koncentráció a gombaspórákban 1,5 mmol/l-re nőtt. Az ion hatása 

összetett, legjelentősebb mértékben a piroszőlősav-dehidrogenáz enzimrendszert gátolja. 

A réz a lisztharmatok kivételével számos gombás betegség ellen hatékony. Eredményesen használható a 

peronoszpórafélék, a burgonyavész, a monilíás rothadás, az őszibarack levélfodrosodása és számos más 

betegség kórokozójával szemben. Felhasználásánál figyelembe kell venni a növények eltérő rézérzékenységét, 

ami fajonként és fajtánként eltérő. A csonthéjasok – közülük is kiemelkedően az őszibarack – pirosbimbós 

állapottól fokozottan érzékenyek a rézionokra. Egyes almafajták gyümölcsén a rezes permetezés hatására 

hálózatos, parás mintázottság jelenik meg, ami rontja az alma piaci értékét. 

A réz felhalmozódik a talajokban, és minden élő szervezet érzékeny vele szemben. Ezek a tények 

felhasználásának lehetőségét egyre szűkítik, még az ökológiai termesztésben is. 

Kéntartalmú vegyületek. Az elemi kén különböző formulációkban elsősorban a lisztharmatok ellen véd. 

Hatása a sejtlégzés aspecifikus gátlásán alapul. Különböző fémtartalmú enzimekkel, például a citokrómok 

vasionjaival alkot komplexet. A gombák micéliumszöve¬dékében és a spórákban oxidálódik, a toxikus hatást a 

kén-dioxid, a kén-trioxid és ezek származékai fejtik ki. Az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett kevés 

hatóanyag egyike. Nagy hektáronkénti dózisa a talajok mikrobiológiai életére káros hatást gyakorolhat. 

Használata során figyelembe kell venni, hogy magas léghőmérsékleten perzselést okozhat a növényeken. 

Ditiokarbamát-származékok. A vegyületcsoport 1934 óta ismert. Legjelentősebb és ma is alkalmazható 

képviselőjük a mankoceb. Peronoszpóra, varasodás, moníliás betegség, alternáriás és szeptóriás foltbetegségek 

és – a lisztharmatok kivételével – sok más gombás betegség ellen használható. Hatása többirányú: a 

gombaenzimek tiolcsoportjához kötődve gátolja azok működését. Komplexet képez a gomba számára 

létfontosságú fémionokkal, diszulfidhidat képez a különböző fehérjék között, vagy izotiocianáttá alakulva 

mérgezi a sejteket. Mindezek végső soron a sejtlégzés leállásához vezetnek. A sokoldalú hatás miatt rezisztencia 

nem alakul ki. A növény felületén a mankoceb védő hatást nyújtó vékony réteget képez, ugyanakkor viszont 

elvékonyítja az epidermiszt, ami a későbbiekben a gombákkal szembeni fogékonyságot növeli. 
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Felhasználás során fokozottan ügyelni kell az alkoholfogyasztás tilalmára, mert a szervezetbe jutva gátolja az 

alkoholt lebontó enzimek működését, és súlyos mérgezéseket okozhat. A vegyületcsoport számos, korábban 

széles körben használt tagja – zineb, maneb, propineb stb. – toxikológiai problémák miatt visszavonásra került. 

Perklórmetil-merkapto-vegyületek (ftálimidszármazékok). A XX. század ötvenes-hatvanas éveiben 

kidolgozott vegyületcsoport tagjaival kapcsolatban többször merültek fel toxikológiai és perzisztenciával 

kapcsolatos gondok. A folpet és a kaptán azonban mind a mai napig használhatóak, és számos gomba által 

okozott betegséggel szemben védenek. A lisztharmatok ellen nem hatásosak, de eredményesen használhatók a 

peronoszpórafélék, a burgonya- és paradicsomvész, a varasodás, a monília és számos további növénybetegség 

kórokozójával szemben. 

A hatóanyagok a gombák sejtlégzésének gátlásán keresztül fejtik ki hatásukat. A védőhatás a 

mitokondriumokban található enzimek tiol-csoportjának megkötésén keresztül érvényesül. 

2.1.2. SZISZTEMIKUS HATÁSÚ FUNGICIDEK 

Az idesorolt hatóanyagok az epidermiszen keresztül felszívódnak. Transzlamináris – a levél keresztmetszetén át 

történő – mozgással az érintett növényi részt védik. Egyes hatóanyagok a szállítórendszerben a növény távolabbi 

részeibe eljutva a már behatolt kórokozót is képesek elpusztítani. Hatásuk specifikus, csupán egy, legfeljebb 

néhány génhez kötött, így tartós használatuknál a rezisztencia kialakulásának veszélye nagy. 

Guanidin- és karbamidszármazékok. Az idetartozó vegyületek baktericid hatását régóta ismerik. Ilyen irányú 

felhasználásuk azonban a gyógyászati eszközök fertőtlenítésére korlátozódik. Jelenleg a mezőgazdaságban a 

dodin, guazatin és a cimoxanil használata engedélyezett. Varasodás, levélfoltbetegségek, peronoszpóra, 

burgonyavész ellen alkalmazhatók. A vegyületek a sejtmembránok foszfolipidjeinek helyére beépülve 

változtatják meg azok permeabilitását, ezáltal a sejtek lízisét idézik elő. 

Dikarboximidek. Micéliumnövekedést és spóraérést gátló hatóanyagok tartoznak a vegyületcsoportba. 

Hatásukat a nukleinsav-, szteroid- és lipidszintézis gátlásán keresztül fejtik ki. Klasszikus képviselőjük az 

iprodion, mely a Monilinia-, Botryotinia- és Alternari-fajok ellen használható. A csoport legújabb tagja a 

famoxadon, mely az előbbiek mellett a peronoszpórafélék és a Phytophthora infestansszal szemben is hatékony. 

A mitokondriális elektrontranszportot gátolja a citokrom-C-oxidoreduktáz enzim III. komlexének szintjén. A 

gomba a gátlás következtében nem jut megfelelő mennyiségű energiához. A spórák csírázás-, így 

fertőzésképtelenné válnak. A hatás alacsony dózisoknál is rendkívül gyorsan, a hatóanyag és a spóra 

találkozását követő néhány másodperc alatt kialakul. 

Strobilurinok. A fungicidek újabb generációját képviselik. Mezőgazdasági felhasználásuk 1996-ban kezdődött. 

A strobilurin-A a keserű tobozfülőke (Strobilurus tenacellus) kalapos, bazídiumos gomba másodlagos 

anyagcsereterméke. A vegyületcsoport szintetikusan előállított, kémiailag rokon tagjai széles hatásspektrumú 

készítmények hatóanyagai. A mitokondriális enzimrendszerekhez kapcsolódva a sejtlégzést gátolják. Az ATP-

szintézis, a spóracsírázás, a csíratömlő fejlődésének gátlása, az apresszóriumok és a micélium növekedésének 

akadályozása révén fejtik ki hatásukat. 

Az azoxistrobin, dimoxistrobin, pikoxistrobin stb. a petespórás gombák mellett védenek a lisztharmatos, a 

szürkepenészes, a rozsdagombás és néhány foltbetegség ellen. A krezoxim-metil a cukorrépában cerkospórás 

levélragya és lisztharmat, a kalászosokban liszharmat, kalászfuzariózis, rozsda és a foltbetegségek kórokozói 

ellen használható. Fungicidhatásuk mellett a növényekben kedvező élettani változásokat indítanak el. Ez az 

úgynevezett zöldítő hatás hosszabb élettartamot, több tápanyagfelvételt és asszimilációt, ezáltal több és jobb 

minőségű termést eredményez. Az elnyújtott juvenilitás ugyanakkor egyes biotróf kórokozókkal szembeni 

fogékonyság és az érés idejének kitolódása miatt gondos szakmai mérlegelést igényel a kezelések 

megtervezésénél. 

Benzimidazolok. Mélyhatású vegyületek. A levél viaszrétegén át felszívódnak, így az időjárási körülmények 

hatásukat nem befolyásolják. Széles hatásspektrumú fungicidek. Legismertebb képviselőjük a benomil, melynek 

felhasználási engedélyét visszavonták. A mezőgazdasági gyakorlatban ma a karbendazim különböző 

formulációit használhatjuk. Szántóföldi kultúrákban, gyümölcsösökben és szőlőben védelmet biztosítanak az 

üszöggombák, a lisztharmatok, a fuzárimfertőzés, a monilíniás, továbbá számos levél- és szárfoltbetegség 

kórokozójával szemben. 

Hatásuk a sejtosztódás gátlásán alapul. Az orsófonalak kialakulását akadályozva meggátolják a kromoszómák 

szétválását. Hatásukra a gombákban jelentős mértékben csökken a DNS-szintézis. 
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Szterol-bioszintést gátlók. A legnagyobb számú hatóanyagot magába foglaló vegyületcsoport. Az ergoszterol a 

valódi gombák sejtmembránjának nélkülözhetetlen alkotóeleme (a petespórásokban fukoszterol található). A 

vegyületcsoport négy alcsoportja közül háromba fungicidhatású molekulák tartoznak, melyeket a mezőgazdaság 

mellett a humán- és állatgyógyászatban is alkalmaznak. 

Egyik csoportjukat a szterol-C14-demetiláz inhibitorok, az angol kifejezés (de-methilation inhibitors) 

rövidítéséből DMI-fungicidek, más néven azolok alkotják. A kémiailag rokon vegyületekben az aromás 

alapvázhoz közvetlenül, vagy metil csoporton keresztül triazol-, pirimidin-, piridin-, piperazin- vagy 

imidazolgyűrű kapcsolódik. A csoport jelenleg engedélyokirattal bíró tagjai, a bitertanol, a ciprokonazol, a 

difenokonazol, a metkonazol, tebukonazol stb. a kalászosok, a csonthéjas- és almatermésű gyümölcsfák, 

valamint a szőlő számos betegségének kórokozójával szemben hatásosak, ill. széles körben használják az őszi 

káposztarepce növekedésszabályozására. 

A tebukonazol két helyen gátolja az ergoszterol szintézisét, ami nagy hatásbiztonságot eredményez és csökkenti 

a szerrezisztencia kialakulásának valószínűségét. 

A morfolinszármazékok a szterolszintézist a szterol-Δ14-reduktáz és a Δ8- Δ7-izomeráz enzim szintjén 

gátolják. A növény szöveteibe néhány perc alatt felszívódnak, a talajban gyorsan lebomlanak. A dimetomorf és 

a fenpropimorf az oospórás gombaszerű szervezetek mellett számos valódi gomba – szürkepenész-, 

szőlőorbánc-, levélfoltbetegségek kórokozói – ellen nyújt védelmet. A spiroxamin a csoport újonnan 

kifejlesztett tagja, mely a lisztharmatok elleni védekezésben jut szerephez. Közvetlen hatásán túl segíti az 

azolvegyületek felszívódását. 

A harmadik csoportot a hidroxi-anilidek alakotják. A fenhexamid a C-4 demetiláz enzimet gátolja. Nincs 

hatással a spórák csírázására, de akadályozza csíratömlő növekedését és a micélium fejlődését. Gyümölcs- és 

zöldségkultúrákban a Botryotinia, a Sclerotinia, és a Monilinia elleni kezelésekre használható. 

Acil-anilinek. A csoport két tagja a mefenoxam (metalaxil-M) és a benalaxil az Oomycota törzs tagjai ellen 

hatásosak. A riboszómális RNS-szintézist gátolva megakadályozzák a kórokozók fehérjeszintézisét. A csoport 

újabb tagja a boscalid, amely hatásmechanizmusában eltér az előbbiektől: a mitokondriális elektrontranszportot 

akadályozza, leállítva a gombák légzését. Repcében, uborkában, szőlőben szürke- és fehérpenész, lisztharmat és 

alternáriás foltosság ellen. Zöldítő hatása a strobilurinokéhoz hasonló. 

2.2. ROVARÖLŐ SZEREK 

2.2.1. ÁLTALÁNOS SEJTMÉRGEK 

Olyan vegyületek, melyek nem célzott életfolyamatot, hanem általában az élő sejt működését zavarják meg. 

Hatásukat az oxidatív foszforiláció gátlásán keresztül fejtik ki, mivel akadályozzák az ATP-szintézist és a 

szervezet energiafelhasználási folyamatai károsodnak. Szelektivitásuk hiánya miatt már korszerűtlenek. Ide 

sorolhatjuk az arzénvegyületeket és a dinitro-fenolokat, melyeknek széles körű toxicitása van; így találunk 

köztük herbicideket, zoocideket és fungicideket egyaránt. Bár a legtöbb hatóanyaguk már elavult, a dinocap még 

ma is engedélyezett közülük. 

2.2.2. IDEGMÉRGEK (NEUROTOXINOK) 

A rovarölő szerek többsége az állatok idegrendszerének működését gátolja. Az állati szervezetekben az idegi 

impulzusok elektromos jelként továbbítódnak. Az egyes idegsejtek között azonban kémiai vegyületek 

segítségével történik a továbbjutásuk. Az idegsejtek közötti résben (szinapszis) az impulzust kémiai 

közvetítőanyagok, mint pl. az acetil-kolin, viszik át, melyek az ingerületet átadó (preszinaptikus) idegsejt 

véglemezében termelődnek. A szinaptikus résbe ürülve eljutnak az ingerületet fogadó (posztszinaptikus) sejt 

membránján elhelyezkedő receptoraikhoz, s ezekhez kötődve változásokat idéznek elő a receptorokhoz kötődő 

membrán-ioncsatornákban. A folyamat eredményeképpen megváltozik a membrán ionáteresztő képessége 

(permeábilitása). Nyugalmi állapotban a sejtmembrán külső és belső oldala között 75 mV potenciálkülönbség áll 

fenn. Ám ingerületvezetéskor a receptorok szerkezetváltozása miatt a membrán Na+-áteresztő képessége 

megnő, így a Na-ionok bevándorlása miatt a membrán két oldala között eddig fennállt potenciálkülönbség 

kiegyenlítődik. A rendkívül gyors (0,1 msec) folyamat lezajlása után az acetil-kolin leválik a receptorról, és a 

megfelelő enzim, nevezetesen az acetikolin-észteráz gondoskodik a lebontásáról. Így az idegsejt ismét nyugalmi 

állapotba kerül. Az összetett folyamat több helyen is gátolható, ami az egyes hatóanyagcsoportokat is kijelöli: 

1. az acetilkolin-észteráz enzim működésének gátlásával (foszforsav-észterek, karbamátok); 
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2. az acetil-kolin receptorhoz kötődésének gátlásával (nikotin, neonikotinoidok); 

3. a Na+-ioncsatornák áteresztőképességének gátlásával (piretroidok, DDT, lindane). 

Klórozott szénhidrogének. Önálló hatóanyagcsaládot képvisel a DDT. A 2. világháborúban tetűirtóként 

használták, később a felhasznált mennyiség 80%-a a mezőgazdaságban realizálódott. Rendkívül lassan bomló, 

perzisztens és a zsírszövetben felhalmozódó, veszélyes vegyület. Kivonására a világon először Magyarországon 

került sor, 1968-ban. A klórozott szénhidrogének jelentős képviselője volt a HCH (hexaklór-ciklohexán), 

melynek több izomerje közül a γ önálló hatóanyagként, lindán néven is megjelent. Biológiai hatása a DDT-hez 

hasonló, de annál gyorsabb lefolyású. Alkalmazásukat a legtöbb országban, így Magyarországon is 

beszűntették. 

Szerves foszforsav-észterek. Az eredetileg harci gáznak kifejlesztett vegyületcsoportot a klórozott 

szénhidrogének visszavonása után kezdték rovarölőként alkalmazni. Közös célpontjuk az acetil-kolint bontó 

acetilkolin-észteráz enzim. 

Számos előnyös tulajdonságuk van, mert nem testidegen anyagok, hiszen az élőlényekben több foszforsav-

észter is van, így a lebontásukra némileg felkészülhet a szervezet. Nagyon jó a vízoldhatóságuk, ezért a 

bioakkumuláció veszélye nem áll fenn. Gyorsan bomlanak, így a környezetben nem perzisztensek. Mivel 

alapszerkezetüket tekintve nagyon hasonlóak, a hatóanyagok széles választékát állították elő belőlük. Sajnos 

ennek hátrányaként jelentkezett több hatóanyagukkal kapcsolatban a keresztrezisztencia. Kedvezőtlen 

tulajdonságuk még, hogy emlőstoxicitásuk igen jelentős, emiatt sok vegyület engedélyezését visszavonták. 

Mérgezési tüneteik jól kezelhetők atropinnal. 

A csoport legismertebb alosztálya a S–C-kötést tartalmazó tiofoszfátok, ahova a már nem engedélyezett 

parathion, fenitrotion, fenthion, diazinon és a pirimiphos-metil tartozik. Betiltásuk miatt jelentősebbé vált a 

chlorpyrifos és a chlorpyrifos-metil hatóanyag. A ditiofoszfátok közűl szintén bevonásra került a 

talajfertőtlenítésre használt phorate és terbuphos. Mindkettő erősen vízszennyező. A csoportból engedélyezett 

hatóanyag a dimetoát és a fosthiazát. 

Zoocid karbamátok. Hatásmechanizmusuk a szerves foszforsav-észterekével megegyező, így emlőstoxicitásuk 

is nagy. Közülük a legtoxikusabbnak tekinthető hatóanyag a talajfertőtlenítőként használt carbofuran volt, mely 

minden acetilkolin-észteráz-alapú idegi működést mutató állatot pusztított. Gyors bomlása miatt azonban sokáig 

engedélyezve volt. E csoport tagja a csigaölőként számon tartott mercaptodimethur. A csoportból 

engedélyezettek: pirimicarb, methomil, oxamil. 

Piretrumok és piretroidok. A Chrisanthemum cinerariefolium krizantémfaj szárított virágporából készült 

extraktumot évszázadok óta alkalmazzák rovarirtásra. A piretrum-hatóanyagban 6 összetevő szerepel, ezek a 

természetes krizantémsavak és piretrumsavn észterei. Alkalmazásuk korlátai, hogy e vegyületek oxidációra és 

UV-sugárzásra érzékenyek. Azonban az állandó testhőmérsékletű állatokban gyorsan bomlanak és 

kiválasztódnak, ezért a csoport a háztartásbeli rovarirtásban jelentős szerepet kap. 

Gyors ütemben indult meg szintetikus származékaiknak, a piretroidoknak a kifejlesztése. A mesterséges 

hatóanyagok szerkezete egyre távolabb került az alapszerkezettől, ezért a piretroidoknak különböző generációit 

lehet megkülönböztetni. Az I. generációs piretroidok (bioallethrin) a természetes hatóanyaggal megegyező 

szintetikus vegyületek. A II. generációs tetrametrinnek már jobb a hatékonysága, de napfényre érzékeny maradt. 

A III. generáció már UV-stabil, csak enyhén illékony csoport (permethrin). Végül a IV. generációs piretroidok 

kémiai szerkezete alig hasonlít az alapvegyületre; az előzőekben említett vegyületeknél sokkal kisebb (kevesebb 

mint egytizednyi dózisban, 0,005-0,06 kg/ha) hatásosak. Ezek: bifenthrin, tefluthrin, cypermethrin, 

esfenvalerate, etofenprox, lambda-cyhalothrin, cyfluthrin, deltamethrin, fenpropathrin. 

Hatásmechanizmusuk a DDT-vel azonos. A Na-ioncsatornák áteresztőképességét blokkolják, tartós ingerületet 

hoznak létre. Alacsony hőmérsékleten is jól hatnak. Nagyon gyors, taglózó hatásúak, így a kezelés után a 

rovarok esetleg magukhoz térhetnek Ez megakadályozható szinergista vegyületek (piperonyl-butoxid: PBO, 

vagy a magyar fejlesztésű MB 599 verbutin) hozzáadásával. A piretroidok a piretrumoknál olcsóbbak, 

könnyebben előállíthatók, stabilak, 2-3-szor nagyobb biológiai hatékonyságúak és igen alacsony az alkalmazási 

dózisuk: 0,1-0,2 kg/ha. Csekély emlőstoxicitásuk azzal magyarázható, hogy a változó testhőmérsékletű állatok 

(halak, rovarok, kétéltűek) idegrendszerében hiányzik az idegpályákat védő hialinhüvely, ezért az idegmembrán 

könnyebben hozzáférhető a piretroidok számára, mint az állandó testhőmérsékletű emlősállatokban. Hátrányuk, 

hogy méhekre, halakra rendkívül mérgezőek, és a kezelések során gyors rezisztencia és keresztrezisztencia 

kialakulását figyelték meg. 
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Avermektinek. a Streptomyces avermitilis antibiotikumtermelő „sugárgomba” két, a fonálférgek és az 

ízeltlábúak ellen is aktív neurotoxikus anyagot termel: az avermectin B1a-t és az avermectin B1b-t. Ezek 4:1 

arányú keverékét tartalmazza az abamectin, mely 1985 óta van forgalomban. Mélyhatású antibiotikum, amely a 

levél fonákán is elpusztítja az atkákat. A lepkék (Lepidoptera) ellen hatásos az emamektin, melyet benzoátsó 

formájában hoznak forgalomba. A bélcsatornán átjutva is megtartják hatékonyságukat, így az állatgyógyászati 

felhasználásuk (így pl. a trágyabontó légynyüvek pusztítása) nagy körültekintést igényel. Magyarországon nem 

engedélyezettek. 

Nitro-metilének. Kis, jelenleg is fejlesztés alatt álló csoportja az idegmérgeknek. Hatásukat az acetil-kolin 

receptoron való megkötődésének gátlásával fejtik ki a nikotinokhoz hasonlóan, ezért neonikotinoidoknak is 

nevezik őket. A nikotin kémiai szerkezete hasonló az acetil-kolinéhoz, ingertovábbításkor megkötődik a 

receptoron elfoglalva az acetil-kolin helyét. Főbb képviselői: imidacloprid, thiametoxam, acetamiprid, 

thiacloprid. 

Nereistoxin-származékok. A Lumbriconereis heteropoda gyűrűsféregből izolált nereis-toxinból kifejlesztett 

idegméreg a cartap és a bensultap. Rezisztenciát erre a hatóanyagcsoportra is megfigyeltek. 

Egyéb idegmérgek. Az indoxacarb kontakt- és gyomorméreg is, mely lepkehernyóknál táplálkozásgátló 

hatású, hosszabb kitettség esetén koordinációs zavarokat, paralitikus tüneteket okoz. A pymetrozin a szúró-

szívó szájszervű kártevőknél fejt ki hasonló hatást. 

2.2.3. EGYÉB HATÁSMECHANIZMUSÚ SZEREK 

A rovarok hormonális rendszerére ható anyagok. Juvenoidok, ekdiszteroidok néven is ismertek. Az 

ízeltlábúak fejlődésében, szaporodásában szerepet játszó hormonok a juvenil (fiatalító)-hormon és az ecdyson 

(vedlési) hormon mesterségesen előállított analógjai. Alkalmazásukkal megzavarjuk a lárvák kifejlődését, 

vedlését és vissza nem fordítható, letális folyamatokat indukálunk. Juvenoid a methoprene, amely 

szúnyoglárvák irtására engedélyezett, bár a halakra teratogén hatású. További juvenoid vegyületek a 

fenoxycarb és a pyriproxifen, melyek hatására a vedlés zavart szenved, életképtelen lárva alakul ki. A 

természetes eredetű botanikai inszekticidek, pl. az azadiraktinok (methoxyfenozine), a vedlési hormon 

hatáskifejtését modulálják. 

Kitinszintézisgátlók. A rovarok külső vázát alkotó kitinkutikula képződését akadályozzák, a kitinszintézisben 

közreműködő enzimek (kitináz, kitin-polimeráz) gátlásán keresztül. Vedléskor az új kutikula nem megfelelő 

szerkezetű, felreped és a lárva kiszárad. Másik fő hatásuk, hogy tojásőlők (ovicid) és kemosterilánsok 

(ivartalanító). Első képviselőjük a rágó szájszervűeken ható diflubenzuron volt, ennek módosításával egy sor 

engedélyezett hatóanyag keletkezett: teflubenzuron, triflumuron, lufenuron, novaluron, hexaflumuron, 

flufenoxuron, chlorfluazuron, flucycloxuron. Toxicitásuk nagyon alacsony a melegvérűekre. Specifikusak, csak 

egy-egy kártevőcsoportra hatnak. Szúró-szívó szájszervűeknél a buprofezin hatóanyag alkalmazható. 

Bacillus thuringiensis-toxinok. Az említett baktérium törzseiből elkülönített delta-endotoxin (Bt-toxin, vagy 

Cry-toxin) rovarölő hatású. A toxint – ami a spórán belül zárványtesteket képez – a baktérium elölt spóráinak 

formájában forgalmazzák. A zárványtestben olyan inaktív állapotú fehérje van, amely a spóra elfogyasztása 

során aktiválódik a lárvában. A zárványtestek feloldódnak a bélcsatorna lúgos pH-ja miatt, és a kiszabaduló 

toxinfehérje-kristályok a lárva bélcsatornájának receptoraihoz kötődnek. A bélcsatorna felületén perforációkat 

hoznak létre, a sebzéseken át patogén mikroorganizmusok jutnak a bélcsatornába és szepszist okoznak. A Cry-

toxinok receptorspecifikusak, így a szerek nagyon szelektívek (rendi szinten más-más toxinszerkezet kell). 

Környezetbarátok, az ökológiai gazdálkodásban fontos szerepet játszanak az engedélyezett készítmények: Dipel, 

Bactucid (lepkehernyók ellen) Novodor (burgonybogár ellen). 

A Cry-toxint kódoló génszakasszal transzformált, ún. transzgenikus növények: kultúrnövényekben (pl. 

kukoricában) a toxinfehérje magában a növényekben termelődik, és védettséget biztosít a toxinra érzékeny 

kártevő rovarok ellen. E biotechnológiai módszernek az ökotoxikológiai kockázatelemzése még nem zárult le. 

Jelenleg hazánkban a génmódosított növények termesztése nem engedélyezett. 

Kéntartalmú szerves inszekticidek. Kifejezetten atkaölő hatásúak, rovarokra csekély mértékben hatnak. Az 

elemi kén magában is jó atkaölő, de magas hőmérsékleten fitotoxikus lehet. A szerves S-vegyületek 

hatékonyabbak és tojásölő hatásuk is van, atkák elleni az integrált termesztési rendszerben alkalmazhatók, mint 

pl. a propargite. 
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Quassia-kivonat. A Quassia amara és a Picrasma excelsa trópusi fák gyantakivonata. Rovaroknak főként a 

lárváira fejt ki idegmérgekhez hasonló hatást. Hatásmechanizmusa ismeretlen, ökológiai termesztésben 

használható. 

Tiazolidinon-származékok. Ilyen az athaölő hexythiazox, amely kontakthatású gyomorméreg. Kifejlett 

imágóra nézve kemosteriláns, minden más fejlődési fokozatra közvetlen toxicitású. A flufenzin atkák és 

levéltetvek ellen hatásos, szelektív, kontakthatású szer, mely egyben tojásölő is, magyar fejlesztésű hatóanyag. 

Rágcsálóirtó szerek. Általában füstölő és gázosító szerek: alumínium-foszfid, magnézium-foszfid, cink-

foszfid vagy véralvadásgátlók, mint a klorofacinon, mely azonban már nem használható. 

Az utóbbi években több hatóanyag engedélyezését visszavonták Magyarországon. A fentebbi ismertetésben zöld 

színnel jelölt hatóanyagok jelen pillanatban (2010. június) engedélyezettek. 

2.3. GYOMIRTÓ SZEREK 

Nem foglalkozunk azokkal a klasszikusnak számító (pl. atrazin) hatóanyagokkal, amelyek használatát már 

betiltották csak a jelenleg használatban lévő főbb herbicid-hatóanyagcsoportokat ismertetjük. 

Hormonális rendszert károsító készítmények 

Az egyik legrégebben felfedezett hatóanyagcsoport. A növényi sejtek szaporodását fokozzák a kontamináció 

helyén. A gyomnövények torz növekedést mutatnak, az alsó nódusz megvastagodik, a gyökerek rövidebbek és 

vastagabbak lesznek, a károsodott növények 2-3 hét elteltével elpusztulnak. Főként a kétszikű gyomfajokra 

hatásosak. A hőmérséklet emelkedésével gyorsul a hatás. Fő alkalmazási területük a gabonafélékben, a 

kukoricában és az ültetvényekben van. Általában posztemergensen (állományban) használhatók, zömében I. 

kategóriába tartoznak, nagy a környezetszennyezési veszélyességük. Idetartozó hatóanyagok: MCPA, 2,4 D, 

MCPB, fluroxipyr, dicamba, klopiralid. 

Speciális, egyszikűeket irtó hatóanyagok 

Az acetil-CoA-karboxilázt gátolják. A xilémben és a floémben transzlokálódnak, és a merisztémaszövetekben 

akkumulálódnak, majd leáll a zsírsav-bioszintézis és a növények energiaellátásában zavar támad. Kétszikű 

kultúrákban egyszikű gyomnövények irtására használják. A posztemergens kezelést követő napokban az 

egyszikű gyomok nóduszainál szövetelhalásos tünetek jelentkeznek, majd a károsodott növények 1-2 héten belül 

elpusztulnak. Kisebb dózisban a magról kelő egyszikűek, nagyobb dózisban az évelő egyszikű gyomok ellen 

hatásosak. Hatóanyagok: fluazifóp-P-butil, propaquazafop, quizalofop-P-tefuril, haloxifop-R-metilészter, 

cikloxidim, kletodim, szetoxidim. 

Fotoszintézist gátló hatóanyagok 

A PS I (diquat) és a PS II (1,2,4 triazinok, karbamidok, benzotiadiazinon, bisz-karbamátok) rendszerben fejtik ki 

hatásukat. Gyökéren és levélen keresztül is hatnak, a károsodott növények levelei sárgulnak, végül elszáradva 

elpusztulnak. A hatássebesség különböző lehet, 1-2 naptól két hétig is terjedhet. Az 1950-es évektől 

használatosak, környezet-szennyezési okok miatt jelentőségük csökken. 

Acetolaktát-szintetázt (ALS-t) gátlók 

Idetartoznak az imidazolinon-származékok és a szulfonilkarbamidok, amelyek az aminosavak bioszintézisét 

zavarják. Az acetolaktát-szintetáz enzim működését gátolják, így nem képződik valin, leucin és izoleucin. 

Levélen és gyökéren keresztül hatnak, a növényben szállítódnak A hatáskifejlődés ideje általában lassú. 

Posztemergens alkalmazáskor antociánosodás, sárgulás, nekrózis lép fel, a hajtás- és gyökércsúcs növekedése 

leáll. Preemergens alkalmazáskor a hatóanyag a csírázás idején fejti ki hatását. Szikleveles állapotban leáll a 

sejtosztódás, a merisztémaszövetek károsodnak, a levélkék elszíneződnek. A toleráns fajok lebontják a 

hatóanyagot. A hatóanyag lebontást az oxigenáz és a glukozil transzferáz enzim végzi. 

Pillangósokban és gabonafélékben engedélyezettek. Hatóanyagok: imazamox, tribenuron-metil, nikoszulfuron, 

tifenszulfuron-metil, rimszulfuron, jodoszulfuron, trifluszulfuron-metil, stb. 

EPSP-szintetázt gátlók 
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Az aminosavak bioszintézise során EPSP (enol-piruvil-sikiminsav-5–foszfát) képződik. Ezt a folyamatot az 

EPSP-szintetáz irányítja. Ennek gátlása során a sikiminsav-5-P felhalmozódik. A folyamat kihat az egész 

anyagcserére, emiatt totális herbicidnek nevezzük. A hatóanyagot a növény levélen keresztül veszi fel, majd az 

transzlokálódik az egész növényben. Kezdetben a növény levelei sárgulnak, majd 10-15 nap múlva 

bekövetkezik a teljes növényszáradás. Magas páratartalomnál, mérsékelten meleg időjárási körülmények között 

jobb hatás várható. Állományszárításra is felhasználható. Hatóanyag: glifozát. 

Egyéb bioszintézis-utakat gátló hatású herbicidek 

Pigment-bioszintézis gátlása. A hatóanyagok: fluorkloridon, klomazon, izoxaflutol, klórmezulon, mezotrion) a 

színes karotinoidok képződését gátolják, hatásukra a növényeken klorotikus tünetek mutatkoznak, a levelek 

„kifehérednek”. 

Protox gátlás. A hatóanyagokra (oxifluorfen, karfentrazol-etil, flumioxazin stb.) különösen a fiatal gyomok 

érzékenyek. A 2-4 leveles egyedeknél, amennyiben a tenyészőcsúcs ép marad, a növény regenerálódhat. 

Fehérje- és nukleinsav-bioszintézis gátlása. A hatóanyagok (S-metolaklór, acetoklór stb.) általában egyszikűeket 

irtó hatással rendelkeznek. 

Glutaminszintézis gátlása. A hatóanyag (glufozinát–ammonium) hatására a glutaminsavból nem tud glutanin 

képződni. A felhalmozódott ammónia, vagy ammóniumion mérgezést okoz. Elvileg minden növényfaj 

érzékeny. A pusztulás 4-10 nap alatt következik be. A hatóanyag nem transzlokálódik, ún. mélyhatású. 

Növekedés- és csírázásgátlás. Ezt okozza pl. a pendimetalin, ami gátolja az RNS- és DNS-szintézist, 

másodlagos hatása a hormonegyensúly megbontása. Tünetei a gyökércsúcs daganata és a xilém rendellenes 

megvastagodása. Számos kultúrában használják, általában preemergensen. 

3. REZISZTENCIA KIALAKULÁSA A NÖVÉNYVÉDŐ 
SZEREKKEL SZEMBEN 

A növényvédő szerek egyoldalú használata miatt kialakulhat a károsítókban a hatóanyagokkal szembeni 

ellenálló képesség (rezisztencia). Amennyiben évek során, vagy évközben ugyanazt a hatóanyagot használjuk, a 

mutáció révén kialakulnak az átlagosnál tűrőképesebb egyedek, amelyek ezt a szerzett tulajdonságot az 

utódjaikban örökítik. Számos példát lehet felsorolni a szerrezisztencia kialakulásával kapcsolatban a 

növényvédelem különböző szakterületein. 

3.1. A KÓROKOZÓK SZERREZISZTENCIÁJA 

A kémiai növényvédelem elterjedésével megfigyelhető volt, hogy egyes kórokozók különböző törzsei eltérően 

reagáltak a fungicides kezelésekre. Ezek a különbségek a vegyszerfelhasználástól függetlenül is léteztek a 

természetes kórokozó populációkban. A hosszú időn keresztül, nagy gyakorisággal alkalmazott, azonos 

hatásmechanizmusú fungicidek használata a rezisztencia kialakulásának gyakoriságát csak növelte. Az 

egyoldalú szerhasználat rezisztens biotípusok (rasszok) szelektálódását és felszaporodását eredményezte. Egy 

kórokozót akkor tekintünk valamely gombaölő szerre rezisztensnek, ha az a javasolt dózisban, a megfelelő 

időben, pontosan végrehajtott kezelést normál időjárási körülmények között túléli a kezelést. 

A rezisztencia két megjelenési formája a (i) kvalitatív és a (ii) kvantitatív rezisztencia. A kvalitatív, más néven 

hatáshely-rezisztencia során a fungicidhatás kialakulásáért felelős hely változik meg genetikailag a gomba 

szervezetében. Kvantitatív rezisztenciáról akkor beszélünk, ha a korábban kijuttatott, jó eredményt adó 

hatóanyag-mennyiség hatástalan lesz. Ennek oka lehet a gomba csökkent vegyszerfelvétele, vagy a hatóanyagok 

gyorsabb lebontása. Ez utóbbira példa Botrytis cinerea dikarboximid-rezisztens törzseinek a ’70-es évek végén 

bekövetkezett megjelenése. A korábban mért 30 nap DT50-értékkel szemben a rezisztens törzsek esetében 10 

nap elteltével a hatóanyagnak csupán 1%-át lehetett kimutatni. Cercospora beticola karbendazim-rezisztens 

törzsei a hatóanyag sokkal nagyobb dózisát képesek elviselni károsodás nélkül, mint az érzékeny törzsek. 

Napjaink súlyos problémája a Phytophthora infestans metalaxil-rezisztens törzseinek megjelenése. 

A rezisztencia kialakulásának veszélye annál kisebb, minél több hatáshelyen avatkozik be a fungicid a gomba 

életébe. Az általában csak egy hatáshelyű szisztemikus hatóanyagokkal szemben nagy a rezisztencia 

kialakulásának veszélye. 
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A rezisztens biotípusok kialakulásának megelőzése végett kerülni kell az egyoldalú, főleg egyetlen szisztemikus 

hatóanyagra alapozott technológiákat. Egy hatóanyagot egy tenyészidőszakban legfeljebb háromszor szabad 

alkalmazni az adott kultúrában. A szerrotáció kialakításakor ügyelni kell arra, hogy a választott szerek 

hatásmechanizmusa eltérő legyen. A tankkeverékekbe kontakt és szisztemikus szereket, vagy eltérő 

hatásmechanizmusú szisztemikus készítményeket használjunk. A kémiai kezeléseket egészítsük ki mechanikai, 

agrotechnikai, vagy genetikai módszerekkel. A permetezési fordulókat, előrejelzésre alapozva nyújtsuk ki. Ez a 

rezisztencia elkerülése mellett anyagi és környezetvédelmi szempontból is kívánatos. 

3.2. A ROVAROK SZERREZISZTENCIÁJA 

E fogalom nem mást jelent, mint egy adott rovartörzsön belüli öröklődőképesség olyan rovarölőszer-mennyiség 

elviselésére, amely a normál népesség legtöbb egyedét elpusztítaná. 

Alapvető típusai: 

(1) az érzékenység alkati megváltozása (életképesség okozta tolerancia), amelynek megjelenésében maga a 

rovarölő szer nem játszik szerepet; 

(2) specifikus ellenállóság, amely az illető szer szelekciós hatásának tulajdonítható, miután az a népesség 

fogékony részét elpusztította. 

A jelenség a legtöbb esetben a szer hatásmechanizmusával, a rovar szervezetében kialakult speciális enzimekkel 

függ össze, amelyek a vegyületet hatástalanítják vagy elbontják (pl. a DDT-vel szemben ellenálló 

házilégytörzsekben a DDT-dehidroklorináz működése). Más esetekben a rovarölő szer támadáspontját képező 

enzim szerkezete változik meg, vagy a kültakaró áteresztőképessége csökken. Ismét más esetben a rovar 

megváltozott viselkedésével függ össze a szer hatástalansága, amikor pl. erős riasztóhatás következtében a rovar 

elkerüli a mérgező adag felvételét. 

A szerellenállóság a népességekben kis számban már eredetileg is jelen levő rezisztens egyedek 

felszaporodásával kapcsolatos, és sebessége az illető állatfaj évi nemzedékszámával arányos. Ebben a 

folyamatban a védekezőszer okozta szelekciós nyomás nagyságával is arányos az ellenállóság megjelenésének 

sebessége és intenzitása. Ilyen szelekciós tényezők a dózis nagysága, az alkalmazás gyakorisága és ugyanazon 

szertípus alkalmazásának folyamatossága. A kezelés abbahagyásával az ún. magukra hagyott népességekben a 

környezetből bevándorló fogékony fajtársakkal való kereszteződés révén az ellenállóság mértéke az idővel 

arányosan csökken. Az ellenállóság kialakulása ellen ható tényezők: 

(a) a kezelések számának egyéb módszerek segítségével (pl. kártevő rajzásának előrejelzésével) való 

csökkentése; 

(b) a kezelések folyamán kémiailag nem rokon hatóanyagtípusok tervszerű váltogatása; 

(c) a védekezés egyéb módszerekkel (biológiai, mechanikai, agrotechnikai) való kiegészítése. 

Több évtizede, hogy az almamolyokban ellenállóképesség kezdett kialakulni a foszforsav-észterekkel szemben 

Amerikában, Dél-Afrikában és Óceániában. Európában az ellenállóképesség elsősorban a difluro-benzuron 

(Dimilin) ellen alakult ki, amely szer a rovarok növekedésgátlója. Időközben bebizonyosodott, hogy 

Franciaországban más rovarölő szerekkel (piretroidok és a foszforsav-észterek) szemben, sőt a rovarok 

növekedésszabályozó anyagával (RCI, pl. fenoxycarb [Insegar] és a tebufenozid [Nomolt]) szemben is kialakult 

a rezisztencia. A védekezések nagyobb gyakorisága és a dózisok emelése nem oldotta meg a kérdést, inkább 

meggyorsult az ellenálló egyedek kiválasztódása, és a kártevő populációsűrűsége növekedett. Új védekezési 

módszereket szükséges bevezetni a kialakuló vegyszer-ellenállóság és a környezetkímélés miatt is. Egyre 

valószínűbb, hogy a légtértelítéses, vagy összezavarásos módszer versenyképes lesz, nagy költségei ellenére is. 

A rezisztencia kialakulását elkerülendő, a szerrotáció fokozott betartása javasolt az üvegházi molytetű, a 

füstösszárnyú körtelevél-bolha és a burgonyabogár elleni védekezéseknél. 

3.3. GYOMIRTÓSZER-REZISZTENCIA 

A gyomnövények elleni védekezés során hazánkban az 1970-es évek közepén, a vegyszeres gyomirtás általános 

elterjedése utáni évtizedben már kialakult a szőrős disznóparéj (Amaranthus retroflexus) atrazinellenálló 

biotípusa. Egyik évről a másikra bekövetkező probléma újabb faladatot adott a növényvédőszer-molekulák 
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fejlesztőinek és a gyakorlati szakembereknek. Ezt követően számos szakcikkben közöltek herbicid-hatóanyagok 

ellen rezisztens gyomfajokat. Napjainkban a széles körben használt szulfonil-karbamid-herbicidekkel szembeni 

rezisztencia foglalkoztatja leginkább a szakembereket. 

A növényvédőszer-rezisztenciával mint fontos jelenséggel hosszú távon számolnunk kell. Mérséklését 

szerrotációval, vagy megfelelő kombinációban való használattal lehet elérni. 

4. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI 
VONATKOZÁSOK A NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK 
FELHASZNÁLÁSA SORÁN 

4.1. KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSOK 

A növényvédő szerek használata fokozott veszélyt jelent a környezetre. Emiatt a tárolás, szállítás, felhasználás 

stb. során fokozott gondossággal kell eljárni. A növényvédő szerek útját a gyártó cégtől a felhasználás helyéig 

rendeletben szabályozzák. 

Legnagyobb környezeti veszélyt a felhasználásukkal kapcsolatban tapasztalunk. Szennyezhetik a talajt, az élő- 

és ivóvizeket, kárt okozhatnak a kultúrnövényekben, és a csomagolóanyaguk is veszélyt jelent a környezetre. Az 

élővizek és ivóvízbázisok környékén a növényvédő szerek felhasználását az engedélyokiratokban közlik. 

Hazánkban évtizedek óta működik egy országos méretű, raszterháló szerinti mintakiosztású, környezeti 

információs rendszer, mely megnyugtató tartalmú jelentéseit időnként közreadja. 

A szerhasználat során elsodródás következhet be, mely nagy gazdasági kárral is járhat. Ebből a szempontból 

különös figyelmet érdemel a légi növényvédelem. A növényvédő szerek légi kijuttatása során a kémiai anyag 

elsodródhat, vagy különleges meteorológiai viszonyok között hosszú időn át lebeghet a talaj feletti légtérben. 

Amennyiben a növényvédő szer (leggyakrabban a gyomirtó szerek) érzékeny kultúrára jutnak, 

növénypusztulással járó kár keletkezhet. Különösen a deszikkálás munkafolyamata lehet veszélyes, amikor a 

lombtalanító szerek nemkívánatos helyre jutnak. Két kultúrnövényünk – a repce és a napraforgó – 

deszikkálásánál kell különös figyelemmel eljárni. 

A kiürült növényvédő szeres göngyölegek sorsa sokáig megoldatlan problémát jelentett hazánkban. A legutóbbi 

időszakban ez a kérdés megnyugtatóan rendeződött. A megoldáshoz hozzájárult az a tény, hogy a modern 

nagyüzemi permetezőgépekre göngyölegmosó berendezést helyeztek el, így technikailag szermentes, tiszta 

göngyölegek maradnak vissza a felhasználás során. A tisztára mosott göngyölegek továbbra is veszélyes 

hulladékként kezelendők, melyeket egy erre a célra létrehozott közhasznú társaság (CSEBER KHt.) gyűjt össze. 

Megsemmisítésük újrahasznosítással, ill. elégetéssel történik. 

Nagy változást jelentett e területen az ún. oldható göngyölegek bevezetése a csomagolástechnikában. Általában 

a kis dózisban (pl. hektáronként grammnyi mennyiségben) felhasználható herbicideket szerelik ki ilyen korszerű 

csomagolásban. Az egy-, vagy több hektáros alkalmazásra való egységcsomagokban kiszerelt készítmények 

szükségtelenné teszik a dózisok kimérését a tábla szélén, és ezzel megkönnyítik munkát és csökkentik a humán- 

ill. környezetszennyezés veszélyét. 

Foglalkoznunk kell még röviden a lejárt szavatosságú növényvédő szerek ártalmatlanításának, 

megsemmisítésének kérdéskörével is. Erre több megoldás is lehetséges: 

- a lejárt szavatosságú növényvédő szer laboratóriumi bevizsgálása és az esetleges hatóanyag-csökkenés szerinti, 

újbóli dózis-meghatározása és rendeltetésszerű felhasználása; 

- a rendeltetésszerűen nem használható készítmények szabadföldi felhasználása szubletális dózisban (magas 

hígításban, szakmailag jól átgondolva); 

- égetőműben történő elégetés. 

4.2. HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEK 
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Az utóbbi években ezen a területen is jelentős fejlődés következett be. A modern permetezőgépeket vontató 

traktorok többnyire túlnyomásos, zárt vezetőfülkével rendelkeznek, és ez nagymértékben csökkenti a 

növényvédő szerekkel való érintkezés veszélyét. 

Az egyéni védőfelszerelések is kényelmesebbé vált, bár ezen a területen sok még a fejlesztési tennivaló. 

Használatuk mindig az adott készítménytől függ, az erre vonatkozó előírásokat az engedélyokiratok 

tartalmazzák. 

A növényvédelmi munkakörökben tevékenykedő dolgozók és irányítóik nagy felelőssége a munka-egészségügyi 

várakozási idők betartása, ill. betartatása a növényvédő szerekkel kezelt területen. A munkaegészségügyi 

várakozási idő az az időintervallum, amin belül a vegyszeres kezelések után, ugyanazon a területen csak egyéni 

védőfelszereléssel végezhető munka. 

A fenti fejlesztéseknek és előrehaladásnak köszönhető, hogy hazánkban az elmúlt évtizedekben nem fordult elő 

foglalkozási haláleset a növényvédő szerek felhasználása kapcsán. 

4.3. PESZTICIDMARADVÁNYOK ÉLELMISZEREKBEN ÉS A 
KÖRNYEZETBEN 

A korszerű, újabban engedélyezett növényvédő szerek esetében a fejlesztők törekszenek arra, hogy olyan 

készítmények kerüljenek forgalomba, melyeknek a felhasználás pillanatában mért szermaradéka alacsonyabb a 

megengedett mennyiségnél. Ezzel kizárható az emberi felelőtlenség. 

Itt kell foglalkoznunk az élelmezés-egészségügyi várakozási idő, ill. a megengedett hatóanyag-maradék 

fogalmával. 

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő az a napokban kifejezett időtartam, amelynek az utolsó 

növényvédelmi vegyszeres kezelés és a szüret, ill. betakarítás között kell eltelnie. (Raktárok fertőtlenítésnél a 

betárolás, ill. kitárolás, vagy az árú forgalomba hozatala között kell eltelni.) 

A megengedett hatóanyag-maradék: a hatóanyagnak ill. biológiailag aktív bomlástermékeinek az a mg/kg-ban 

megengedett maximális mennyisége, amivel a növényi termékek még forgalomba hozhatók. 

A növényi termékekben és feldolgozott élelmiszerekben a növényvédőszer-maradványokat folyamatosan 

ellenőrzik. Az éves vizsgálati szám több tízezerre tehető. A vizsgálatok lehetnek piaci, termőhelyi, kiviteli 

(export) és behozatali (import) vizsgálatok. 

A vizsgálati jelentések összefoglalóit az FVM (ill. jogutódja) évente közzéteszi (www. mgszh.gov.hu), 

melyekből megtudható, hogy évjárattól függően a hazai előállítású növényi termékekben a megengedett 

határérték alatti szermaradvány detektálása 30–40%-os, a határérték felettié pedig 1–3%-os mértékű. Ezzel az 

értékekkel a nemzetközi átlagszinten vagyunk. Nagyobb gondot jelentenek az exporttételek, amelyeknél a 

mintákban mért szermaradvány a minták 5-6%-ában meghaladja a megengedett értéket. 
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Chapter 6. PRECÍZIÓS 
NÖVÉNYVÉDELEM 

1. PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁG ÉS PRECÍZIÓS 
NÖVÉNYVÉDELEM 

Az emberiség – legalábbis a fejlett államokban – információs társadalomban él. Nevezhetjük az előttünk álló 

időszakot térinformáció-technológiai forradalomnak. A precíziós mezőgazdaság az Információs Társadalomnak 

és a tömegessé váló Információs Technológiának (IT) a mezőgazdasági szakterületen történő leképeződése. A 

térinformatikai eszközök gyakorlati alkalmazásával számos lehetőség nyílott a mezőgazdaságban a 

jövedelmezőbb gazdálkodásra. 

1.1. PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁG 

A precíziós mezőgazdaság módszereinek kutatása és az eredmények gyakorlati bevezetése az 1980-as évek 

második felében kezdődött el, elsősorban a fejlett mezőgazdasággal rendelkező országokban, mindenekelőtt az 

Egyesült Államokban. Néhány év elteltével az első eredményekről az 1992-ben szervezett minnesotai 

konferencián számoltak be. 

A precíziós mezőgazdaságnak, mint új „termelési rendszer” megnevezésének több szinonimája is van: 

– A site-specific crop managemen” (termőhely-specifikus növénykezelési rendszer): olyan információ és 

technológiai alapú mezőgazdasági termelési rendszer, amelynek célja meghatározni, analizálni és „kezelni” a 

mezőgazdasági táblán belül előforduló talaj-, tér- és időbeli variabilitást, az optimális jövedelmezőségért, a 

mezőgazdasági termelés fenntarthatóságáért, valamint a környezet megóvásáért”. 

– A precision farming (precíziós gazdálkodás): valamennyi növénytermesztési input (műtrágya, mész, 

növényvédő szer, rovarölő szer, vetőmag stb.) helyspecifikus szabályozása a veszteség csökkentése, a nyereség 

növelése és a környezet minőségének megőrzése céljából. 

– Az angol nyelvű szakirodalomban más megnevezéseket is találunk, ezek a rendszer egyes elemeinek 

kiemelését célozzák. A termőhelyhez alkalmazkodó termelés (site-specific production) a környezeti igényeket 

jobban figyelembe veszi, a fenntartható gazdálkodási forma jellegét jobban hangsúlyozza, míg a termőhelyhez 

alkalmazkodó technológia (site-specific technology) a termőhelyi sajátosságokat jól kihasználó technológiai 

rendszerre utal. Ugyancsak a technológiai aspektusokat emeli ki a térben változó technológiai név (spatial 

variable technology), kevésbé figyelembe véve az adatgyűjtést és az összetett térbeli döntéstámogatást (spatial 

decision supporting system). A műholdakról vezérelt technológia (satellite farming) egyoldalúan a globális 

helymeghatározási rendszer (GPS) és a távérzékelés jelentőségét emeli ki, ugyanakkor kevésbé mutat rá a földi 

szenzorok és műveleti fedélzeti számítógépek hasonló fontosságára (Tamás 2001). A fentieken kívül Győrffy 

szinonim kifejezésként a high-tech farming fogalmat is említi. A szakirodalomban használatos más hasonló 

kifejezések a farming by soil; farming soil, not fields; spatially prescriptive farming; computer-aided farming; 

high-tech sustainable agriculture; site-specific crop management. 

A precíziós mezőgazdaság úgy is felfogható, mint egy térinformatikai alapokon nyugvó mezőgazdasági 

döntéstámogatási rendszer és gazdálkodási forma, amely figyelembe veszi a termőhely térbeli heterogenitását. 

Ugyanis az egyes heterogén táblarészek földrajzi pozícióihoz rendeljük hozzá a heterogenitást mérő változót 

vagy változókat, amely térinformatikai adatbázis (GIS) feldolgozásával történik a változékonysághoz 

alkalmazkodó technológia tervezése és végrehajtása. Ezért ez a szemlélet alapjaiban különbözik a korábbi, a 

táblát egyetlen homogén kezelési egységként tekintő gazdálkodástól. 

Győrffy szerint „a precíziós mezőgazdaság magába foglalja a termőhelyhez alkalmazkodó termesztést, táblán 

belül változó technológiát, integrált növényvédelmet, a csúcstechnológiát, távérzékelést, térinformatikát, 

geostatisztikát, a növénytermesztés gépesítésének változását és az információs technológia vívmányainak 

behatolását a növénytermesztésbe. Jelenti továbbá a talajtérképek mellett a terméstérképek készítését és 

termésmodellezést, talajtérképek összevetését a terméstérképekkel, kártevők, gyomok, betegségek táblán belüli 

eloszlásának törvényszerűségeinek figyelembe vételét.” 



 PRECÍZIÓS NÖVÉNYVÉDELEM  

 84  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Figure 6.1. Főbb különbségek a hagyományos és a precíziós gazdálkodás között (Forrás: 

Tamás, 2001) 

 

A precíziós gazdálkodás a fenntartható mezőgazdasági fejlődéstől elválaszthatatlan termesztési rendszer, amely 

elektronikai és számítógépes technikát integrál a maximális gazdaságosság érdekében, miközben a környezeti és 

a természeti forrásoknak is maximális védelmét valósítja meg. A precíziós technológiai jelen és jövőbeli 

alkalmazásának jelentőségét mutatja, hogy ma e témakör áll a növénytermesztési, talajtani, gépesítési kutatások 

és fejlesztések középpontjában. 

A precíziós, helyhez kötött, termőhely-specifikus gazdálkodási megoldások a jövőben egyre nagyobb szerephez 

jutnak a környezethez alkalmazkodó, fenntartható és gazdasági haszonnal járó mezőgazdasági rendszerek (hazai 

és külföldi) működése során. 

Természetesen minél nagyobb valamely mezőgazdasági területen a heterogenitás (amely felületi átlagértékekkel 

jellemezhető), annál nagyobb a precíziós gazdálkodás hatékonysága. A precíziós gazdálkodás hatékony 

alkalmazása érdekében a technológia alkalmazása elsősorban az intenzív gazdálkodást folytató termelők 

számára ajánlható, ahol modern géppark áll rendelkezésre és az eszközrendszert üzemeltető szakemberek anyagi 

érdekeltsége biztosítható. 

Fontosnak tartjuk, hogy a precíziós technológia hazai bevezetése során ne keletkezzen jelentős lemaradásunk a 

fejlettebb országokhoz képest, de ugyanakkor felesleges, idő előtti beruházások se történjenek. 

1.2. PRECÍZIÓS NÖVÉNYVÉDELEM 

Mint ismeretes, a növényi károsítók egy adott területen (táblán) belül ritkán mutatnak homogén előfordulást és 

károsítást, megjelenésükre leginkább a heterogén elterjedés a jellemző. A precíziós növényvédelem célja a 

termőhelyen változatos képet mutató károsító szervezetek pontos felderítése és olyan védekezési technológia 

alkalmazása, amely nyomon követi a heterogén előfordulást. Szélsőséges esetben a művelt terület egy jelentős 

részén nem, vagy a kártételi küszöb alatti mennyiségben található károsító, tehát lokálisan elmaradhat a 

védekezés. Ilyen döntések számottevő költségmegtakarítással járhatnak, és jelentősen csökkenhet a környezet 

peszticidterhelése. A precíziós növénytermesztési módszerek megismerése és alkalmazása során új távlatok 

nyílhatnak meg a növényvédelmi kutatásban és a gyakorlati növényvédelemben. A térinformatikai 

helyazonosító adatok szoros tartozéka a hozzájuk rendelt idő. Térinformatikai azonosítókkal megjelölhetjük a 

károsítók pontos térbeli elhelyezkedését és az időazonosítókkal nyomon követhetjük időbeli és térbeli 

mozgásukat. Egy adott helyen lehetőség nyílik más, a jelenségekkel összefüggésben lévő tényezők rögzítésére 

is. A növényi károsítók közül a növénykórtan fogalomkörébe és az állati kártevők csoportjába tartozó 
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szervezetek térbeli és időbeli megjelenésére – néhány eset kivételével – a gyors, intenzív változás a jellemző, 

míg a gyomnövények az előzőekkel ellentétben viszonylagos stabilitást mutatnak a mezőgazdasági területeken. 

A növénybetegségek és a környezeti tényezők összefüggéseit Magyarországon többen vizsgálják és jelentős 

eredményeket értek el e területen. Kidolgoztak felvételezési módszereket a növénybetegségek helyspecifikus 

előfordulásának rögzítésére és ehhez térinformatikai eszközöket vettek igénybe. 

Az entomológia területén is elindultak a hazai precíziós kutatások Kuroli munkássága nyomán. A vizsgálatok a 

több éves fejlődésű talajlakó kártevők térinformatikai felmérésére irányulnak és keresik a talaj és egyéb 

tényezők összefüggéseit a pajorok és drótférgek lokációja között. E kutatásoknak alkalmas keretet ad a Precíziós 

növénytermesztési módszerek Doktori Iskola, melyet Dr. Kuroli Géza alapított 1999-ben. 

A precíziós növényvédelem – hasonlóan más precíziós folyamathoz – három fő tevékenységet foglal magában: 

– a növényi károsítókkal és a növényvédelemmel kapcsolatban lévő adatok és jelenségek nagy pontosságú, 

folyamatos hely- és időmeghatározását, 

– térinformatikai adatfeldolgozást és elemzést, 

– magas szinten automatizált helyspecifikus, terepi munkavégzést. 

Aszerint, hogy ez a fenti három munkafolyamat időben és technikai eszközrendszerében együtt, vagy 

elkülönülten valósul meg, beszélhetünk egyidejű és eltérő idejű megvalósításról. Az egyidejű (on-line, real time) 

módszer lényege, hogy az adatfelvételezés képi rögzítésen, vagy egyéb detektáláson alapul, majd az 

adatelemzés és feldolgozás után azonnal létrejön az eredmény, a folyamatvezérlő parancs a védekezést 

végrehajtó eszköz számára. 

E módszer számos előnye közül ki kell emelni a teljes felületre vonatkozó felvételezést, mely azon túl, hogy 

alapot szolgáltat az egyidejű végrehajtás számára, teljes területre vonatkozóan tájékoztat a károsítók 

előfordulásáról, és lehetővé teszi ennek az adathalmaznak az archiválását is. A növényvédelmi gyakorlatban 

előfordulnak esetek, amikor a kivitelezéssel egy időben nem felvételezhetők a károsítók (pl. preemergens 

gyomirtás), ezért a precíziós növényvédelem folyamatát adatbázis-építéssel kell kiegészíteni. 

A jelenlegi károsító-felvételezési módszereink többsége nem alkalmas a precíziós növényvédelem 

kiszolgálására, mert a módszerek végrehajtása idő-, eszköz- és költségigényes, ugyanakkor a minták sűrűsége 

csupán reprezentatív jellegű. A precíziós növényvédelem jövőbeni, széleskörű, gyakorlati elterjedését a 

mintavételi módszerfejlesztés sikere fogja meghatározni. A fentiekből következik, hogy a folyamat fent vázolt 

hármas tagoltságát tekintve a legtöbb kutatási feladat az adatfelvételezés módszerfejlesztése során adódik, majd 

ezt követi a döntési logikai rendszer (algoritmus) felépítése. A végső fázis a precíziós gépi növényvédelem 

eszközrendszere már korábban jól kimunkált, a kereskedelmi forgalomban beszerezhető modern, minden igényt 

kielégítő gépek formájában rendelkezésre áll. 

A fentiekből következik, hogy számos vonatkozásban át kell értékelnünk eddigi ismereteinket és módszereinket 

pl. a terepi felvételezés (szignalizáció), az előrejelzés és sok egyéb más területen. A precíziós módszer 

alkalmazásával lehetőség nyílik a sokváltozós összefüggések feltárására, a jelenségek közötti összefüggések 

vizuális ábrázolására és matematikai, statisztikai elemzésére. 

Legígéretesebb eredmény az ökonómiai küszöb (economic threshold) térbeli meghatározásával kapcsolatosan 

várható. A térinformatikai módszerek alkalmazásával a károsító előfordulása térképszerűen megjeleníthető, így 

ismerve az ökonómiai küszöb értékét, a térképre „ráhúzható” az a sík, ami felett szükséges a védekezést 

végrehajtani. Ennek megfelelően nemcsak vizuálisan megjeleníthető képet kapunk a tábláról, hanem az így 

létrehozott virtuális információ inputként is szolgálhat a küszöb feletti területek kezelésének gépi vezérlésére. 

1.2.1. PRECÍZIÓS GYOMSZABÁLYOZÁS 

A gyomszabályozási tevékenység a növénytermesztés egyik legfontosabb, nélkülözhetetlen eleme, mely három 

alappillére épül: a gyombiológiára, a technológiára és a folyamatot körülölelő etikára. Ez utóbbi pillér a 

vegyszeres gyomirtás általános elterjedésével vált társadalmi méretűvé és fontossá. 

A gyomszabályozás célja a gyomnövény–kultúrnövény kapcsolatban a kultúrnövény számára előnyös feltételek 

biztosítása, amely nem jelentheti a gyomnövényzet teljes megsemmisítését. A gyomszabályozás folyamatában is 
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figyelembe kell venni a kártételi küszöbértéket (economic threshold), amelynek kimunkálása a precíziós 

gyomszabályozás módszerfejlesztésében kiemelten szerepel. 

A precíziós gyomszabályozás módszereit kutatók egységes álláspontja szerint ennek az új technológiai 

irányzatnak ott van értelme, ahol vannak gyommentes, vagy kárküszöb alatti táblarészek. A precíziós 

gyomszabályozás által 30–70%-os megtakarítás érhető el a herbicid használatban. 

Az integrált gyomszabályozáson a védekezési módszerek (agrotechnikai, mechanikai, fizikai, biológiai) célszerű 

integrálását értjük, melyeket a kártételi küszöbérték feletti gyomelőfordulás esetén, előzetes monitoring 

végrehajtásával szükséges alkalmazni. 

Az integrált gyomszabályozás támogatott fogalom és irányelv az Európai Unió tagállamaiban. A támogatás 

nemcsak elvi síkon, hanem anyagi juttatásokban is kifejezésre jut a tagállamokban általánosan bevezetett Agrár-

környezetgazdálkodási Támogatási Programokban. 

A precíziós gyomszabályozás, mint fejlesztési irány jól beleillik az integrált gyomszabályozás fogalomkörébe. 

Mondhatjuk, hogy a precíziós gyomszabályozás az integrált gyomszabályozás egyik korszerű változata, 

amelyben az alapfeltételek és elvek megegyeznek, ugyanakkor a végrehajtás magas szinten tervezett, 

végrehajtott és dokumentált. 

A precíziós gyomszabályozás modern rendszerében a hármas tagolás érvényes: 

Input oldal: hely- és időazonosítók, gyomnövényzet monitoring, ökológiai, növénytermesztési technológiai 

adatok, rendelkezésre álló módszerek, eszközök és feltételek. 

Döntés: gyomfajok jelenlétének értékelése, statikus és dinamikus algoritmus elemek. 

Output oldal: technológiavezérlés és végrehajtás. 

A folyamat eredményeként automatikusan létrejött dokumentáció archiválásával, a kiindulási pontok későbbi 

felkeresésével és újraértékelésével a rendszer továbbfejleszthető és a korábbi elvek korrigálhatók. 

Az elmúlt 40 év jelentős eredménye az integrált gyomszabályozási elv meghirdetése hazai és nemzetközi 

vonatkozásban, ennek megfelelően a herbológia gyakorlatát a prevenciós szemlélet és a posztemergens 

herbicidek nagyarányú térhódítása jellemezte. A folyamatos herbicidhasználat nem oldotta meg a 

gyomproblémát, de jelentősen megváltozott a fajok összetétele és csökkent az állománysűrűség. Ez utóbbi 

tendencia elsősorban a nyugat-európai, fejlett mezőgazdasággal rendelkező állomokra vonatkozik, nálunk a 

gyomosodás mértéke – a mezőgazdasági birtokviszonyokban bekövetkező változások kedvezőtlen hatásai miatt 

– növekedett. A környezet peszticidterhelésének csökkentésére és a gazdaságos herbicid-felhasználásra irányuló 

igény adták az első lökést a precíziós módszerek fejlesztésének. A precíziós gyomszabályozás módszereinek 

fejlesztése az 1980-as évek végén felgyorsult, amikor a DGPS- és GIS-rendszerek a védett katonai technológiák 

köréből kikerülve helyet találtak maguknak a mezőgazdasági gyakorlatban. Az első lépéseket a gyomnövények 

táblán belüli és táblaközi, tér- és időbeli heterogenitására vonatkozó vizsgálatok jelentették. 

Alapvető tény, hogy a gyomnövények a mezőgazdasági művelésű táblákon térben is időben heterogén eloszlást 

mutatnak, gyakran aggregált foltokban jelennek meg, más esetekben a művelési iránnyal megegyezően, 

szabálytalan eloszlásban. A kutatások homlokterében még ma is ennek a heterogenitásnak a vizsgálata és a 

kapcsolatos tendenciák és törvényszerűségek megfejtése állnak. 

A térinformatikai alapokon nyugvó gyomtérképezés kezdeti időszakában különböző méretű rácshálót terveztek, 

majd ezek metszéspontjaiba helyezték el a mintatereket. A négyzetrács osztásközei néhány métertől 80 méterig 

terjedtek, és sok esetben a permetezőgép munkaszélessége volt az irányadó a rácsháló méretére. A 

gyomfelvételezési mintaterek mérete általában 1 m2 alatti volt, mely mintatereken a gyomfajok egyedeit 

számolták meg. A gyomszámlálás lassú és fárasztó terepi munka, emiatt csökkentették a mintaterület méretét. A 

precíziós gyomszabályozási folyamat legfontosabb része a gyomfelvételezés, amelynek költségtényezői az 

eredményességre jelentős hatással vannak. A mintákon felvett adatok reprezentatív jellegűek, melyek 

geostatisztikai interpolálási eljárásokkal tehetők folyamatossá és teljessé. Háromféle interpolálási eljárást 

alkalmaztak, a „blokk krigelés”-t, a lineáris interpolálást, és a távolsággal fordítottan arányos interpolálást 

(Inverse Distance Weighting, IDW). Ezek közül az utóbbit részesítették előnyben a nagyobb magbízhatóság és 

pontosság miatt. Az interpolációs eljárásokkal és különböző, domborzatmodell alapján működő szoftverekkel 

gyomtérképek állíthatók elő a tábláról. 
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A precíziós gyomszabályozás üzemszerű gyakorlata nem viseli el a pontatlanságokat és tévedéseket, emiatt a 

kutatások a teljes terület gyomflórájának felvételezésére irányultak. A légi távérzékelés kutatási irányáról 

hamarosan kiderült, hogy az eredményt nagymértékben befolyásolja a képfelbontás finomsága, melynek 

növelése jelentős költségekkel jár. A légi gyomdetektálás időjárásfüggő művelet, amely kedvezőtlen légköri 

viszonyok esetén halasztást szenved, és így a posztemergens gyomirtási technológiáknál jól ismert „kritikus 

kompetíciós periódus” kedvezőtlen hatásai érvényesülhetnek. 

A további kutatások, amelyek a teljes terület földi gyomfelmérésére vonatkoztak, optoelektronikus 

módszerekkel végezték, totális herbicidek precíziós felhasználása céljából. Ennek a módszernek az alkalmazási 

területe elsősorban a mezőgazdaságban, a tarlón történő, helyspecifikus gyomirtásban van. Használható még 

más esetekben is elsodródásvédő berendezésekkel, tág térállású kultúrákban, az ún. levél alá permetezés 

formájában. Ipari alkalmazása is jelentős: vasutak, közutak, repülőterek, egyéb ipari területek precíziós 

kezelésénél. A módszer lényege, hogy a növények zöld leveleiről a fénysugarak erősen verődnek vissza az 

infravörös-közeli hullámtartományokban. A „pont permetezővel” a szenzor érzékeli a zöld színt és utasítást ad 

az állandó nyomás alatt lévő szórófej mágnes szelepének felnyitására. A folyamat tized másodperc alatt megy 

végbe. Ezzel a módszerrel a precíziós gyomszabályozás legfejlettebb formája, a növényegyed-kezelés valósul 

meg. 

Következő lépést a gyom- és kultúrnövényt felismerő szoftverek kifejlesztése jelentették a precíziós kutatatási 

módszerekben. A szelektív herbicidek precíziós posztemergens alkalmazására ki kellett fejleszteni a gyomfajok, 

vagy gyomfajcsoportok (pl. egyszikűek/kétszikűek) egyedi morfológiai jellemzőin alapuló felismerő 

szoftvereket. 

A teljes területre vonatkozó (nem reprezentatív) gyomfelvételezés és gyomfelismerés módszereinek 

kifejlesztése megteremtette az alapját az online vagy real time (közvetlen, direkt vagy valós idejű) 

helyspecifikus gyomirtási módszerek gyakorlati alkalmazásának. A „valós idejű” precíziós gyomszabályozási 

módszer lényege, hogy a permetezetést végző traktor elejére 3 db digitális, kettős spektrumú kamerát szerelnek. 

A traktor 7-8 km/óra sebességgel halad és menetközben két méter utat megtéve 3 felvételt készít. Mindegyik 

kamerával egy időben két felvételt készítenek két spektrumban. A gyomok által visszavert fényt közepes 

infravörös és látható tartományra osztják tükör segítségével. Az egyik felvétel a közepes infravörös 

tartományban (770–1150 nm), a másik vörös tartományban (550–570 nm) készül. A felvételeket normalizálják 

és kivonják az infravörös képből a látható tartományban lévő képet. Így a szerzők kaptak egy „különbség-

képet”, amelyet a szürke szín változtatásával tovább feldolgoztak. Az eredmény egy kontrasztos bináris fekete-

fehér kép, amelyen a gyomnövényfajra jellemző sziluettje jól kivehető fehérben, míg a talaj és az egyéb 

környezet fekete színű. A képet helyazonosító koordinátákkal együtt a traktor számítógépében tárolták. 

A kultúrnövények és a gyakori gyomnövények alakjairól adatbázist hoztak létre, melyeket a felismerésben 

alkalmaztak. Az átlagos felismerési arány 80%-os, problémát jelentenek a különböző gyomfajok egymásra 

boruló levelei és az egymást fedő levelek. 

Időközben megalkottak egy olyan permetezőgépet, amely 3 különálló tartállyal, szivattyúval és 

szórószerkezettel rendelkezik, így egy menetben megtörténhet három különböző hatásspektrumú herbicid 

precíziós kijuttatása. A „valós idejű” felvételezés-kezelés további előnye, hogy a lefényképezett tábla teljes 

területén információt szerezhetünk a gyomnövényzetről. 

A kutatás következő fázisát az ökonómiai küszöbérték meghatározása jelentette. Két megközelítés létezik, egyik 

az összes gyomfaj hozamcsökkentő hatásán alapul, a másik a gyomfajok kompetíciós indexét veszi alapul. 

További kutatások során megállapították azt, hogy az egyes gyomfajok foltjai a különböző herbicidkezelések 

ellenére hosszú éveken át stabilak maradnak, különösen vonatkozik ez az Alopecurus myosuroides gyomfajra. 

Ilyen stabilitást figyeltek meg a Viola arvensis, a Chenopodium album, a Polygonum aviculare, az Abutilon 

theophrasti és a napraforgó-árvakelés esetében. Dániai kutatások szerint a döntési algoritmusba a gyomfajok 

kompetíciós képességet, a gyomsűrűséget, valamint a termény- és herbicidárakat vették figyelembe. 

A precíziós gyomszabályozás jelentős gazdasági előnyökkel jár. Gabonában a kétszikűek ellen 60%-kal, az 

egyszikűek ellen 90%-kal lehetett csökkenteni a kijuttatott herbicid mennyiségét. Kukoricában 78%-kal, 

cukorrépában 36%-kal az egyszikűek ellen, a kétszikűek ellen kukoricában 11%-kal, cukorrépában 41%-kal. 

1.2.1.1. A precíziós gyomszabályozás helye és szerepe az integrált gyomszabályozás 
rendszerében 
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Az integrált gyomszabályozás a gyomok elleni védekezés korszerű formája, amikor nem törekszünk a 

gyomnövények teljes kipusztítására a mezőgazdasági területeken, hanem jelenlétüket a veszélyességi 

küszöbszint (economic threshold) alatt tartjuk, elősegítve ezzel a természet diverzitását. 

Az integrált gyomszabályozás gyakorlatában előtérbe helyezzük a nem vegyszeres (fizikai, agronómiai, 

biológiai) módszerek alkalmazását. A kémiai szerek (herbicidek) használatát minden esetben meg kell előznie 

az ún. monitoringnak, és a termőterületeken végrehajtott széles körű tájékozódás után a gyomnövényzet 

minőségi és mennyiségi jelenléte alapján kell megtervezni a gyomszabályozási technológiákat. Ezek az 

irányelvek nem pusztán szavak, hanem az ország Európai Uniós csatlakozása óta (2004) az Agrár-

környezetgazdálkodási Támogatási Programok részét képezik és hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország 

agrártermelői hozzájuthassanak a jelentős összegeket kitevő támogatásokhoz. 

A precíziós gyomszabályozásban alkalmazott gyakorlat kielégíti az integrált gyomszabályozás minden feltételét. 

Számos országban e feltételeket törvénybe is iktatják. Hazánkban a 2000. évi Növényvédelmi törvény 43. § (1) 

kimondja: „A növényvédelmi tevékenységet a károsítóra célzottan, térben és időben okszerű módon és 

eszközzel kell elvégezni.” 

A precíziós gyomszabályozás munkafázisait szigorú rend övezi. A térinformatikai azonosítás műszerei a pontos 

helyet és a hozzá tartozó időt rögzítik, azok manipulálására nincs lehetőség. A hely- és időazonosítók alapjain 

nyugvó rendszer fegyelmet, következetességet és határozottságot követel meg a módszer fejlesztőitől és a 

gyakorlati végrehajtó szakemberektől. 

1.2.1.2. Magyarország szántóföldi gyomflórájának jellemzése a precíziós gyomszabályozás 
szemszögéből 

A hazai gyomossági helyzet reális megítélésében sokat segített Czimber tanulmánya, aki elsőként tett kísérletet 

a gyomfajok veszélyességi indexének kimunkálására. A veszélyességi értékszám szempontjából a 

magnyugalmat, a biológiai terjedést, a versenyképességet, a herbicidekkel szembeni hatást, az ökológiai 

alkalmazkodó képességet és a vetőmagtisztítást (illetve -kereskedelmet) vette alapul. Az egyes osztályokban 1–

9-es skálát alkalmazott. Ennek megfelelően a legmagasabb értéket az Echinochloa crus-galli kapta (7,66), de 

hasonlóan magas a Chenopodium album és az Amaranthus chlorostachys (7,50-7,50), valamint az Ambrosia 

artemisiifolia (7,33) és a Panicum miliaceum (7,16) veszélyességi indexe is. A fenti felsorolásból látható, hogy a 

magas veszélyességi indexű gyomfajok hazánkban a domináns gyomfajok között szerepelnek. 

Mindezek miatt szükséges a gyomszabályozási stratégia átgondolása, amelyben prioritást kell kapnia a precíziós 

gyomszabályozási módszereknek. 

1.2.2. PRECÍZIÓS KUTATÁSOK A NÖVÉNYVÉDELMI ÁLLATTAN TERÜLETÉN 

1.2.2.1. A talaj és a drótférgek közötti kölcsönhatás vizsgálata 

A térinformatikai módszerekkel támogatott kutatások új távlatokat nyitnak meg az egyes ökológiai tényezők és 

a károsítók elterjedésének vizsgálatára. Az azonos mintatéren felvett adatok megteremtik a lehetőséget a talaj–

gyom, a gyom–terrikol rovar kapcsolat vizsgálatára. A károsító szervezetek gradációját térinformatikai 

eszközökkel lehet előrejelezni és magyarázni. 

Kísérleteinknél meghatározott feladatnak tekintettük a drótférgek előfordulásának megállapítását, a 

diszperzitásból fakadó gócszerűségnek a feltárását. Ennek alapja a fajoknak az a biológiai sajátossága, hogy az 

imágó gondoskodik az utódok biztonságáról. Ezért olyan területeket keres, ahol a talajba rakott tojások kedvező 

körülmények közé kerülnek és így a nedvességfelvétel hatására zavartalan az embrionális fejlődés. Ezért tehát a 

nedves, jó vízgazdálkodású talajokat, a sűrű növényállományokat (rét, legelő, lucerna), vagy a gyomfoltokkal 

fedett területrészeket keresik. Ebből fakad a területek gyommentesen tartásának igénye. 

A kísérletek során összefüggést állapíthattunk meg a talajhőmérséklet és a lárvák vertikális mozgása között. A 

lárvák szinte kivétel nélkül a 45 cm-es talajrétegben tartózkodnak akkor, ha ez a hőmérséklet tartósan 

érvényesül. Tavaszi lehűlés esetén a lárvák visszavonulnak a mélyebb rétegekbe. A drótférgek szeptemberig a 

talaj felső 25 cm-es rétegében tartózkodnak, ha annak hőmérséklete az életfeltételeikre kedvezően hat. A 

telelőmélységbe vonulás ősszel akkor kezdődik meg, amikor a talaj 15 °C-ra, vagy az alá hűl. A telelőmélység 

talajtípusok szerint változik, saját vizsgálataink szerint 35-95 cm között realizálódik. A telelést követő 

táplálkozás kényszere a felső 5-10 cm-es rétegbe irányítja a lárvákat. 
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A talajlakó drótférgekről elterjedési térképeket készítettünk, amelyek segítségével kimutattuk az élőhelyek 

gócszerűségét. Ennek alapján megoldható a precíziós talajfertőtlenítés, ami egyben a környezet 

peszticidterhelésének csökkentését is jelenti. Napjainkban is érvényes hagyományos növénytermesztési 

technológia egyik fő ellentmondását jelenti, hogy az ökológiai tényezők (talaj és tulajdonságai, a csapadék 

ellátottság, gyomflóra, tápanyag ellátottság, károsító rovarpopulációk, stb.), általában heterogén előfordulást 

mutatnak a területeken. Ezzel szemben a termelési technológiák elemeit táblaszinten homogén módon hajtják 

végre. Ez a megoldás a precíziós módszerek alkalmazásával felváltható és így szolgálja a hatékonyságot, a 

gazdaságosságot és a peszticid-hatóanyagok mennyiségének mérséklését. 

1.2.2.2. A drótférgek és a pajorok lokalizációja, szezonális elhelyezkedése a talajokban 

A lárva népesség előfordulásának gócszerűségét – új lehetőségként – GPS segítségével kijelölt helyeken 

meghatározott földrajzi koordináták mellett végezzük, az ismétlések lehetőségének megteremtésével. A 

felvételezésekkel együtt kerestük azokat a kapcsolatokat, amelyek indokolják a gócok kialakulását. A 

mintavételi helyeken megmértük a talajnedvességet, a talajellenállást és a gyomosságot. 

A talajban élő kártevő rovarlárvák gócszerű elhelyezkedését hálózatos rendszerben kijelölt mintavételi helyeken 

2004-ben is vizsgáltuk. A vizsgálat a térinformatikával (GPS) kijelölt mintavételi helyeken térfogati kvadrát 

módszerrel valósult meg. A begyűjtött lárvákat meghatároztuk az adatokat felhasználtuk a kapcsolatokat 

bizonyító térképek készítéséhez. 

A baracskai kísérleti területek víztartalma, talajellenállása és a talajlakó lárvák egyedszáma közötti kapcsolat 

erősségét a számított „R” értékek (0,9185, 0,8006) is egybehangzóan igazolják. A baracskai adatokhoz hasonló 

értékeket kaptunk a mosonmagyaróvári vizsgálatok során (0,7354, 0,6294). 

Az eddig felderített kapcsolatok megkívánják a rajzó imágók és utódaik nyomon követését, mert a tojásrakásra 

alkalmas élőhelyek kiválasztásával több évre eldöntik a talajok lárvanépességének alakulását és azok területi 

diszperzióját. 

A 2005. év időjárását tekintve kiemelkedően eltért a korábban tapasztalt és mért adatokhoz viszonyítva. Az 

eltérést meghatározó döntő ok a nyári hónapokban (július, augusztus) lehullott csapadékmennyiség, és a vele 

együtt járó hőmérséklet csökkenés valamint levegő relatív páratartalmának növekedése okozta. A 

csapadéktöbblet kedvező feltételeket alakított a talajban élő lárvák számára, azok nem kényszerültek a mélyebb 

rétegekbe. Ezt igazolni tudtuk az augusztusban elvégzett felvételezések adataival. A vizsgálat tárgyává tett 

szezonális változások ebben az évben nem követték a korábbi években megszokottakat. A talajok 

nedvességtartalma augusztusban meghaladta a májusit, ellenállása pedig csökkent értékű volt. Május hónapban 

elvégzett felvételezésekhez mérten a pajorok egyedszáma 66%-kal több volt augusztusban. A drótférgek 

egyedszáma hasonlóan a pajorokéhoz augusztusban 25%-kal meghaladta a májusi adatokat. A mérésekkel 

ellenőrzött egyedszám változás igazolja az ökológiai hatások érvényességét, és azt is hogy a terrikol lárváknak a 

talajszövet szintjeiben való elhelyezkedését nemcsak a hőmérséklet, hanem a víztartalom és a talajellenállás is 

befolyásolja. A drótférgek és a pajorok azokon a területrészeken fordulnak elő nagy egyedszámban (drótféreg: 

12-20/m², pajor: 12–36 m²) ahol az életfeltételek az igényeiket leginkább kielégítik. Van olyan eset is, amikor ez 

a megállapítás minden vonatkozásban nem bizonyított. Ezeket a kivételeket tovább kell vizsgálni, mert 

feltételezhető hogy a gócok kialakulását előfeltételként az adott részterület gyomborítottsága befolyásolta illetve 

meghatározta. A rendelkezésünkre álló adatok felhasználásával kiszámítottuk a kapcsolatok erősségét. A 

talajellenállás és a lárva egyedszám közötti kapcsolat erőssége a drótférgek vonatkozásában R=0,8637, a 

pajorok esetében pedig R=0,8365. A talajvíztartalom (többletcsapadék miatt) és a lárvák közötti kapcsolat az 

előbbi sorrendnek megfelelően R=5129, ill. 0,4218. 

Himod község határában, merítőkanál és gödörfúró alkalmazásával 2005-ben a talajtömegből kigyűjtött 

drótférgek száma alapján elvégzett statisztikai értékeléssel R= 0,9727, ill. R= 0,8117 kapcsolatot igazoltunk. 

Értékeltük a Cirsium arvense okozta lokális gyomborítottság és a drótférgek egyedszáma közötti kapcsolatot, 

amely R=0,7751 erősséget igazolt. 

1.2.3. NÖVÉNYKÓRTANI PRECÍZIÓS VIZSGÁLATOK 

E vizsgálatok tetemes hátrányban vannak a herbológia és a növényvédelmi állattan területén végzett 

kutatásokkal szemben (ezért is került ez a rész a fejezet végére). Ennek fő oka, hogy a különböző kórokozó 

típusok gyakran hasonló tüneteket okoznak, ezért a szántóföldi gyakorlatban rendkívül nehéz a kórokozók 

tünetek alapján történő elkülönítése. A másik hátráltató tényezőt pedig az jelenti, hogy a mikrobák – különösen 

járványos fellépésük esetén – nem elszórtan, hanem tömegesen terjednek el egy adott területen (pl. táblán). 
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A növénykórtani precíziós vizsgálatokat és az idevonatkozó kutatásfejlesztéseket a Fejér-megyei 

Növényvédelmi Szolgálat biológiai és térinformatikai laboratóriuma végzi éveken keresztül. Elsősorban 

gabonavetésekben vizsgálják a fontosabb betegségek előfordulását más tényezőkkel összefüggésben. A 

talajtulajdonságok (KA, H%, pH), a domborzat, a tápanyagellátás (makro- és mikroelemek) és más – a 

betegségek epidémiájára hajlamosító – tényezők térbeli elhelyezkedést veszik figyelembe és végeznek 

összefüggésbeli vizsgálatokat. A kutatások két területen folynak, egy homogénebb ökológiai viszonyok között 

lévő táblán (Baracska községben) és egy heterogén környezeti faktorokkal rendelkező táblán (Nak községben). 
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Chapter 7. A KALÁSZOS GABONÁK 
VÉDELME 

1. KÓROKOZÓK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

1.1. A BÚZA BETEGSÉGEI ÉS VÉDELME 

Keléstől fellépő betegségek és kórokozók 

Árpa sárga törpülés – Barley yellow dwarf virus 

Lisztharmat – Blumeria graminis f. sp. tritici 

Torsgomba – Gäumannomyces graminis 

Szártörő (szemfolt-) betegség – Tapesia yallundae, anamorf: Ramulispora herpotrichoides 

Csírapusztulást okozó Fusarium-fajok 

Vörös- (levél-) rozsda – Puccinia recondita f. sp. tritici 

Tavasszal fellépő betegségek és kórokozók 

Árpa sárga törpülés – Barley yellow dwarf virus 

Búza csíkos mozaikja – Wheat streak mosaic rymovirus 

Búzatörpülés – Wheat dwarf monogeminivirus 

Lisztharmat – Blumeria graminis f. sp. tritici 

Torsgomba – Gäumannomyces graminis 

Szártörő (szemfolt-) betegség – Tapesia yallundae, anamorf: Ramulispora herpotrichoides 

Fuzáriumos szártőfertőzés – Fusarium spp. 

Szeptóriás levélfoltosság – Mycosphaerella graminicola, anamorf: Septoria tritici 

Pelyvafoltosság – Phaeosphaeria nodorum, anamorf: Stagonospora nodorum 

Vörös- (levél-) rozsda – Puccinia recondita f. sp. tritici 

Sárgarozsda – Puccinia striiformis 

Fekete- (szár-) rozsda – Puccinia graminis f. sp. tritici 

A kalászolástól az érésig fellépő betegségek és kórokozók 

Kalászfuzariózis – Fusarium spp. 

Porüszög – Ustilago tritici 

Kőüszög Tilletia laevis; T. caries; T. intermedia 

Törpekőüszög – Tilletia contraversa 

Búzatörpülés – Wheat dwarf monogeminivirus 
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Tünetek: A levelek kanalasodnak, rajtuk világoszöld, sárgásbarna, áttetsző foltok jelennek meg. Korai fertőzést 

követően a növény törpül, kalász nem képződik. Ha a fertőzés később következik be, a kalász hiányos, benne 

aszott szemek vannak. 

Terjedés, gazdanövénykör: A vírust a Psammotettix alienus Dahlb. kabócafaj cirkulatív módon terjeszti. 

Mechanikailag, a beteg növény szövetnedvével nem lehet átvinni. Gazdanövényei a kalászosok, valamint a 

perje- és a rozsnokfajok. 

Védekezés: A gyomnövények és a kabócák irtásával, valamint rezisztens búzafajták termesztésével 

mérsékelhető a veszteség. 

Lisztharmat – Blumeria graminis f. sp. tritici 

Tünetek: A lisztharmat a növény minden föld feletti, zöld részén megjelenik, de leggyakrabban a levelek színén 

fordul elő. A növény felületén kezdetben fehér, laza micéliumszövedék jelenik meg, amely később sűrű, 

nemezes állományú, piszkosfehér, szürke, majd barnás színű lesz. Ezen képződnek láncokban a konídiumok, 

melyek a betegség járványos elterjedését okozzák. Később ugyanitt fejlődnek a már szabad szemmel is látható 

zárt és gömbölyded ivaros termőtestek, a kazmotéciumok (régebbi nevükön: kleisztotéciumok), amelyek sárga, 

majd sötétbarna színűek. A betegség az alsó levélemeletekről halad felfelé, erős fertőzésnél elérheti a 

zászlóslevelet és a kalászt is. A micélium alatt az élősködés következtében sárgulnak, elhalnak a levél és a szár 

szövetei. A levelek részben, vagy teljesen elszáradhatnak, a kalászokban a szemek nem telnek ki, értéktelenek, 

ráncosak. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Betakarítástól az őszi vetések keléséig leginkább árvakeléseken 

marad fenn a gomba. Enyhe teleken, az őszi fertőzések nyomán a leveleken képződő micélium és konídiumok 

áttelelhetnek. Ennek járványtani szempontból van óriási jelentősége, hiszen tavasszal, a gomba számára kedvező 

időjárás beköszöntését követően a növényállományban tömegesen fejlődhetnek a fertőzést indító konídiumok. 

Ezzel a védekezés költsége és a várható termésveszteség jelentősen megnő. Az ivaros termőtestek a növényi 

maradványokon is áttelelhetnek. Tavasszal a belőlük kiszabaduló aszkospórák okozzák az első fertőzéseket. A 

konídiumok csírázásához a 20 °C körüli hőmérséklet és a magas, 85–100% relatív páratartalom kedvez. A 

cseppfolyós víz a csírázást és a micélium fejlődését gátolja. A párás, mély fekvésű, széltől védett területeken, 

sűrű állományú, túlzott nitrogéntrágyázásban részesített állományban a betegség járványszerű fellépésének 

veszélye nagyobb. 

Védekezés: Ellenálló fajtákat termesszünk. Kerülni kell a monokultúrát. Csökkenthető továbbá a fertőzés 

veszélye és mértéke a nem túl korai vetéssel, a fajtára előírt hektáronkénti csíraszám betartásával, valamint a 

harmonikus tápanyagellátással és a fertőzött növény- és tarlómaradványok mély alászántásával. A tavaszi 

fungicides kezeléseket az időjárás és állományfelvételezések alapján kell elvégezni, és szükség szerint 

megismételni. Ha a kora tavaszi fertőzés mértéke ezt indokolja, az első permetezést a gyomirtással egy 

menetben, a másodikat a kalászhányás kezdetétől kell elvégezni a következő hatóanyagok, illetve azok 

kombinációinak felhasználásával: kén, azoxistrobin, pikoxistrobin, epoxikonazol, metkonazol, tebukonazol. 

Fuzariózis – mintegy 15 Fusarium-faj vesz részt a tünetek kialakításában, legnagyobb gyakorisággal a 

Fusarium graminearum, teleomorf: Gibberella zeae; a F. avenaceum, teleomorf: G. avenacea; a F. culmorum és 

a F. poae. 

Tünetek: A fertőzés indulhat a talajból, vagy a fertőzött vetőmagból. A beteg csíranövény gyengén fejlett, 

csavarodott, deformált, súlyos fertőzéskor elpusztul. Az állomány egyenetlen, tőhiányos. Fiatal növényeken a 

levelek sárgulása jellemző. Az ősszel fertőződött növények fagytűrő képessége gyenge, hideg, hótakaró nélküli 

teleken az állomány kiritkul. 

A fuzáriumok gyökérrothadást és a szár alapi részének fertőzését is okozhatják. Az alsó szárcsomókon barna 

foltok, szabálytalan barna csíkok alakulnak ki. Nedves, párás időben a fertőzött részeken megjelenik a 

rózsaszínű gombamicélium-tömeg. A felhasított szár belsejében fehér micéliumszövedéket találunk. A betegség 

fenti két megjelenési formájának hazai viszonyok között nincs gazdasági jelentősége. 

A fuzariózis leggyakrabban és a termést legnagyobb mértékben veszélyeztetve a kalászon jelentkezik. A 

fertőzött kalászon a kalászkák szalmasárga színt vesznek fel, a koraérés jeleit mutatják. Ha a fertőzés a 

kalásztengelyt éri, a felette lévő rész elhal. Nedves időben a beteg kalászrészeken fehér, majd rózsaszínű 

penészbevonat, ill. spóratömeg fejlődik. A felületen apró fekete pontok, a gomba peritéciumai jelennek meg. A 

fertőzött kalászkák sterilek, vagy többségükben töppedt, értéktelen, fertőzött, rózsaszínes árnyalatú szemek 
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képződnek, melyeknek ezerszemtömege messze elmarad az egészségesektől. A közvetlen, mennyiségi káron túl 

romlik a termés malomipari minősége is. A Fusarium-fajok által termelt nagy biológiai aktivitású mikotoxinok 

súlyos ivar- és emésztőrendszeri elváltozásokat okoznak emberen és haszonállatokon egyaránt. 

A kórokozók biológiája, környezeti igényei: Növényi maradványokban, a talajban, vagy a talaj felületén 

vészelik át a számukra kedvezőtlen időszakot. Jelentős fertőzési forrás a vetőmag, melynek felületén és 

belsejében is túlélhetnek e kórokozók. Fontos szerepe van a csírakori fertőzések létrejöttében az 

előveteménynek, a talaj és a vetőmag fertőzöttségének. Az elhúzódó kelés szintén fertőzésre hajlamosító 

tényező. 

A kalászfertőzés szempontjából legkritikusabb időszak a virágzás. A búza azonban a kalászolást követően, 

egészen a korai viaszérésig fogékony, de még a teljes viaszérésben uralkodó kedvező időjárás is lehetővé teszi a 

betegség kialakulását. A fertőzéshez a kalászolás és a virágzás körüli csapadékos időszak kedvez. A gombák 

hőigénye eltérő: a F. graminearum a meleg, míg a többi Fusarium faj a hűvös-mérsékelten meleg időszakokat 

kedveli. Szintén növeli a fertőzés lehetőségét a túlzott nitrogéntrágyázás. 

Védekezés: mindenekelőtt egészséges vetőmag vetésével. A tisztítás során jól megválasztott rostákkal a töppedt, 

könnyű, fertőzött szemek jelentős része eltávolítható. A szabvány szerint nem szabad 20%-nál fertőzöttebb tételt 

vetésre felhasználni. Kerülni kell a kalászos és a kukorica-előveteményt, de az egyes fajok gazdanövényköre 

kiterjedhet a répára, burgonyára és a pillangósokra is, így a vetésforgó kialakítása nem egyszerű feladat, és nem 

mindig jár megfelelő eredménnyel. A tarlómaradványok gyors aláforgatása, az árvakelések és gyomok irtása 

csökkenti a fertőzés kialakulásának esélyét. Az őszi nitrogéntrágyázás gyorsítja a fertőzött növényi 

maradványok lebomlását. Késői vetés esetében a csírakori fertőzésekhez rendelkezésre álló idő csökken. Az 

optimális tápanyagellátás, a szakszerű talaj-előkészítés, a megfelelő csíraszámmal és időben végzett vetés 

szintén mérsékeli a fertőzés veszélyét. A kontakt-hatóanyagú csávázószerek a talajból induló korai fertőzések, a 

felszívódó hatóanyagok viszont a belső szemfertőzésből eredő, ill. a csíranövényt a talajból érő fertőzések ellen 

védik az állományt. A hatóanyagokat (mankoceb, tebukonazol stb.) kombinációban tartalmazó készítmények 

védelmet nyújtanak más csírakori betegséggel szemben is. 

A kalászfuzáriózis elleni védekezés komplex és nagy körültekintést igénylő feladat. A fajták fogékonyságbeli 

különbségét célszerű kihasználni, bár rezisztens fajta jelenleg nincs köztermesztésben. A növénytáplálás 

megtervezésekor nem csak a harmonikus makroelem kijuttatásra, hanem a mezo- és mikroelem pótlásra is 

hangsúlyt kell fektetni, mivel a megfelelő tápanyagellátottságú növények kevésbé fogékonyak ezekre a 

gyengültségi parazitákra. A jól szervezett, gyors betakarítás, az időjárás és a gépi kapacitás adta kereteken belül, 

meghatározó agrotechnikai védekezési elem. Az elhúzódó aratás nagymértékben növeli a kalászfertőzés és a 

mikotoxinszennyezés esélyét. A vegyszeres védekezést a kalászhányás vége és a virágzás kezdete közötti 

időszakra kell időzíteni. A jelenleg engedélyezett hatóanyagok a következők: mankoceb, azoxistrobin, 

ciprokonazol, dimoxistrobin, epoxikonazol, piraklostrobin, propikonazol, protiokonazol, tebukonazol. A 

kezelést tapadásfokozók felhasználásával, olyan szórófejjel kell elvégezni, ami a lehető legtökéletesebb 

fedettséget biztosítja. 

Vörös- (levél-) rozsda – Puccinia recondita f. sp. tritici 

Tünetek: Elsősorban a leveleket fertőzi a kórokozó. Az uredotelepek főleg a levél színén, az epidermisz alatt 

alakulnak ki. A telepek nagy számban, szabálytalan elrendeződésben fejlődnek, gyakran az árvakeléseken, ill. az 

őszi vetéseken. A bőrszövet felszakadása után vörös spóratömeg szóródik ki, és újabb fertőzéseket okoz. Egy 

vegetációs perióduson belül több uredonemzedék fejlődik. A teleutotelepek szintén szórtan képződnek, feketék 

és bőrszövettel fedettek, nem porzanak. A szemek nem telnek ki, csökken a termés malomipari értéke. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: E heteroecikus (köztesgazdás) gomba spermogóniumai és 

ecidiumai a borkóró (Thalictrum spp.), a galambvirág (Isopyrum thalictroides) és az iszalag (Clematis spp.) 

levelén alakulnak ki. A köztes gazda járványtani jelentősége csekély, mert a kórokozó az őszi vetéseken 

uredomicélium formájában, vagy enyhe teleken uredospórval telel át. A fertőzéshez a levelek vízborítottsága 

szükséges, ilyenkor a gomba 15 és 22 °C között gyorsan fejlődik. 

Védekezés: Fajtaválasztáskor vegyük figyelembe a rozsdagombákkal szembeni ellenállóság mértékét. A korai 

vetés esetén nagyobb a fertőzés veszélye. A fertőzött növénymaradványokat mélyen szántsuk le. A vetésforgót 

tartsuk be és törekedjünk harmonikus tápanyagellátásra. Kémiai védekezésre a fertőzés mértékétől függően egy 

vagy két alkalommal lehet szükség. Az első kezelést – állományfelvételezés alapján – a szárba indulás kezdetén, 

a másodikat a virágzás idején kell elvégezni. A rendelkezésre álló készítmények közül azokat célszerű 
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választani, amelyek hatóanyagai (azoxistrobin, ciprokonazol, epoxikonazol, krezoxim-metil, piraklostrobin, 

propikonazol, protiokonazol, tebukonazol) védelmet nyújtanak más levél-, ill. kalászbetegségekkel szemben is. 

Fekete- (szár-) rozsda – Puccinia graminis f. sp. tritici 

Tünetek: Az első elváltozásokat május végén, június elején érzékelhetjük. A fertőzött száron az epidermisz alatt 

fejlődő uredoterepek kiemelkedéseket okozva, egyenetlenné teszik a szár felületét. Majd a száron és a 

levélhüvelyen, később a levélen és a kalászon is vörösesbarna uredotelepek, ezt követően pedig fekete, 

pörsenésszerű teleutotelepek jelennek meg. A telepek felett a bőrszövet felszakad, a barna, ill. fekete színű 

spóratömeg elporzik. A növény az intenzív sebzési légzés és a kóros mértékben megnövekedett párologtatás 

miatt elszárad, a kalászokban szorult, értéktelen szemek képződnek. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Ennek a rozsdagombának több mint kétszáz, eltérő patogenitású 

biotípusa ismert. Gazdanövényei a kalászosok és néhány fűféle. A gomba növényi maradványokban telel át. 

Tavasszal valamelyik köztes gazdáját – a sóskaborbolyát (Berberis vularis), vagy a mahóniát (Mahonia 

aquifolium) – fertőzi, majd az ezeken kialakuló spórák betegítik meg a búzát. A kórokozó melegigényes. A 

teljes fejlődési ciklus a hazai éghajlati viszonyok között általában nem tud lejátszódni. A fertőzést indító 

uredospórák többnyire a Balkánról, a szél útján érkeznek. Járványos fellépésre meleg, szeles, csapadékos májusi 

időjárást követően lehet számítani. A fertőzés hőoptimuma 20–24 °C. Ilyenkor az újabb uredogenerációk 7–10 

nap alatt kifejlődnek. 

Védekezés: Lehetőségei megegyeznek a vörösrozsdára leírtakkal. 

Porüszög – Ustilago tritici 

Tünetek: A beteg tövek előbb kalászolnak, mint az egészségesek. A kalászban a szemek helyén fekete 

üszögspóra tömeg jelenik meg, melyet kezdetben vékony fényes hártya fed, mely a kalászolás során felszakad. 

A spóratömeg elporzik, csak a kalászorsó marad vissza. Néha csak a kalász alsó része beteg, míg a felső részen 

egészséges szemek is képződhetnek. 

A kórokozó biológiája, terjedése, környezeti igénye: Az üszögspórák a virágzó kalászokra jutnak, ahol a 

dikariotikus micélium behatol a magkezdeménybe, majd a szem beérése során nyugalmi állapotba kerül. A 

gabonaszem csírázása idején indul fejlődésnek a gomba micéliuma. Belenőve a kalászkezdeménybe tönkreteszi 

a növényi szöveteket és kialakítja az üszögspóra tömeget. A fertőzéshez párás, enyhe (18–22 °C-os) időjárás és 

gyenge légmozgás a kedvező. 

Védekezés: alapja az egészséges vetőmag használata. Csak csávázott vetőmagot vessünk. A búzaporüszög 

elleni csávázásra felszívódóbb hatóanyagú csávázószert alkalmazzunk. 

Kőüszög – Tilletia laevis; T. caries; T. intermedia 

Tünetek: A beteg növények alacsonyabbak, kékes-zöldek, gyengén virágoznak. Kalászolást követően az érés 

idején a szemekben, azokat részben, vagy teljes egészében kitöltve üszögspóra tömeg képződik. Ez kezdetben 

lágy zsírszerűen kenhető (zsírosüszög), kellemetlen szagú (büdösüszög). Később állománya megkeményedik, 

betakarításkor a cséplődob veri szét. Az üszögös szem rövidebb, vastagabb, mint az egészséges, ezért a 

kalászokat szétfeszíti, azok borzasak, szétállóak, bennük látszanak a sötétebb színű üszögös szemek. 

A kórokozók biológiája, környezeti igénye: A spórák megtapadnak a szem csúcsi szőröcskéin, vagy a talajra 

hullanak. Az üszögspórák fejlődése, csírázása a búza csírázásakor kezdődik. A kifejlődő hifa behatol a fiatal 

növénybe, majd a szemek helyén létrehozza az ún. üszögpuffancsokat. A gomba a humuszban gazdag, nedves 

talajokat kedveli. Az elhúzódó kelés kedvez a fertőzések kialakulásának. Az üszögspórák csírázásához a 16–18 

°C, a fertőzések kialakulásához pedig az 5–10 °C-os hőmérséklet a legkedvezőbb. 

Védekezés: Csak fertőzésmentes tábláról származó egészséges vetőmagot használjunk! Be kell tartani a 

vetésváltást. Magcsávázásra kontakthatóanyagokat is tartalmazó szereket válasszunk. A gyors kelést és kezdeti 

fejlődést biztosító szakszerű talaj-előkészítés, ill. az optimális vetésidő és -mélység csökkenti a fertőzéshez 

rendelkezésre álló időt. Tanácsos a fajta ellenállóságát is figyelembe venni, mert ebben nagy eltérések 

mutatkoznak. 

Törpekőüszög – Tilletia contraversa 
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Tünetek: Közel kétszer annyi hajtást fejlesztenek a fertőzött növények, mint az egészségesek. Ezek azonban 

nem érik el az egészségesek magasságának felét, néha harmadát sem. Gyakorta a beteg töveken egészséges 

hajtások is képződnek. A kalászon, illetve a kalászban látható szimptómák a kőüszög tüneteihez hasonlóak. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: E gombafaj is csírafertőző. Az üszögspórák csak részben kerülnek 

a búzaszemekre, mert az alacsonyan álló kalászok egy részét a kombájn elhagyja. A spórák jelentős része a 

talajba kerül, ahol évekig megőrzi fertőzőképességét és az újból odakerülő búza csíra-, vagy fiatal növényeit 

késő ősszel, vagy a tél folyamán képes fertőzni. 

Védekezés: A fertőzött táblát magas tarlóval takarítsuk be, hogy a fertőzött kalászok a táblán maradjanak, majd 

a tarlómaradványokat mélyen forgassuk alá. A védekezés további elvei megegyeznek a kőüszögnél 

ismertetettekkel. 

1.2. AZ ŐSZI ÉS A TAVASZI ÁRPA BETEGSÉGEI ÉS VÉDELME 

Keléstől fellépő betegségek és kórokozók 

Árpa csíkos mozaikja – Barley stripe mosaic hordeivirus 

Árpa sárga törpülése – Barley yellow dwarf luteovirus 

Lisztharmat – Blumeria graminis f. sp. hordei 

Barna levélfoltosság – Cochliobolus sativus, anamorf: Bipolaris sorokiniana 

Fuzariózis: lásd a búza betegségeinél 

Torsgomba: lásd a búza betegségeinél 

Szártörő (szemfolt-) betegség: lásd a búza betegségeinél 

Törperozsda – Puccinia hordei 

Tavasszal fellépő betegségek és kórokozók 

Árpa csíkos mozaikja – Barley stripe mosaic hordeivirus 

Vírusos levélfoltosság – Brome mosaic bromovirus 

Árpa sárga törpülése – Barley yellow dwarf luteovirus 

Lisztharmat – Blumeria graminis f. sp. hordei: lásd a búza betegségeinél 

Levélcsíkosság – Pyrenophora graminea, anamorf: Drechslera graminea 

Hálózatos levélfoltosság – Pyrenophora teres, anamorf: Drechslera teres 

Fahéjbarna levélfoltosság – Pyrenophora tritici-repentis, anamorf: Drechslera tritici-repentis 

Barna levélfoltosság – Cochliobolus sativus, anamorf: Bipolaris sorokiniana 

Fuzariózis: lásd a búza betegségeinél 

Torsgomba: lásd a búza betegségeinél 

Szártörő (szemfolt-) betegség: lásd a búza betegségeinél 

Törperozsda – Puccinia hordei 

Rinhospóriumos levélfoltosság – Rhynchosporium secalis 

A kalászolástól az érésig fellépő betegségek és kórokozók 
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Porüszögök – Ustilago nuda (valódi porüszög), Ustilago avenae (fekete porüszög) 

Fedettüszög – Ustilago hordei 

Ramuláriás levélfoltosság – Ramularia collo-cygni 

Árpa sárga törpülése – Barley yellow dwarf luteovirus 

Tünetek: A levelek aranysárga színűek, néha részben, vagy teljes felületükön vörösek. A színváltozás a levelek 

csúcsi részétől indul, gyorsan terjed, végül a levél teljes felületét elfoglalja. A korán fertőzött növények fiatal 

levelei sokáig zöldek maradnak, vagy enyhén sárgulnak. Késői fertőzéskor néha csak a zászlóslevél színeződik 

el. Őszi fertőzéseket követően a növények törpülnek, gyökérzetük gyengén fejlett, fagytűrő képességük 

csökken. A kalászok kicsik, sterilek, vagy ki sem fejlődnek. Csökken az ezerszemtömeg. Mivel hasonló 

elváltozásokat más vírusok (Wheat dwarf virus, Cereal yellow dwarf virus), valamint tápelemhiány, vagy a 

növény számára kedvezőtlen más környezeti feltételek is okozhatnak, a kórokozó tüneti azonosítása 

bizonytalan; megbízható diagnosztizálása csak szerológiai vagy DNS-vizsgálati módszerekkel végezhető el. 

Terjedés, gazdanövénykör: E vírus a gabonákon kívül mintegy 100 fűfélét fertőz. Mechanikailag és maggal 

nem vihető át. Levéltetvekkel perzisztens módon terjed. Különböző törzseit határozott vektorspecifikusság 

jellemzi. Gazdanövényköre az árpán kívül a Triticum-, Avena-, és a Bromus-nemzetség fajaira terjed ki, de 

fertőzi a kukoricát és a rizst is. 

Védekezés: mindenekelőtt toleráns, vagy rezisztens fajták termesztésével, valamint harmonikus 

tápanyagellátással és az árvakelések megszüntetésével. A késő őszi vetés lerövidíti a vektortevékenységhez 

rendelkezésre álló időt, míg a kora tavaszi vetés a fiatalkori fertőzéseket csökkenti. A levéltetvek előrejelzésen 

alapuló gyérítése a fertőzés mértékét csökkenti. A védekezéseket a vektorok betelepedését megelőzően, 

felvételezésekre alapozva, szisztemikus inszekticidekkel kell elvégezni, akár több alkalommal is. 

Helmintospóriumos betegségek 

E betegségek nevüket a korábban Helminthosporium-fajokként számon tartott kórokozóikról kapták, melyeket 

ma eltérő biológiai és morfológiai tulajdonságaik alapján újonnan létrehozott anamorf nemzetségekbe 

különítenek éppúgy, mint pszeudotéciumos teleomorf alakjaikat. 

Levélcsíkosság – Pyrenophora graminea, anamorf: Drechslera graminea 

Tünetek: elsősorban őszi árpán, a második, harmadik levél megjelenésének idején jelentkeznek. A levélerek 

között sárga csíkok jelennek meg, amelyek megnövekedvén elérik a levéllemez szélét. A fertőzött szövetek 

nekrotizálódnak, a levél sallangosan szétszakadozik. A beteg növények alacsonyak, a zászlóslevél barnás 

árnyalatú. A növény nem kalászol, vagy a fertőzött kalászok barnák, csavarodnak, a bennük képződő fertőzött 

szemek aszottak, értéktelenek. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: a szemekben, micéliumos alakban marad fenn a gomba. A fertőzött 

szemből fejlődő növény levelein képződő konídiumok a szél útján jutnak a közeli növények kalászaira, 

amelyeket cseppfolyós víz hiányában is képesek megfertőzni. Magas páratartalom mellett, 10–33 °C közötti 

hőmérsékleten a betegség tömeges fellépésével kell számolni. A csíranövények megbetegedése nedves talajban, 

12 °C hőmérséklet alatt a leggyakoribb. 

Hálózatos levélfoltosság – Pyrenophora teres, anamorf: Drechslera teres 

Tünetek: Főleg a tavaszi árpán jelennek meg. A leveleken június közepétől apró, sötét foltok képződnek. A 

növekvő foltokon hosszanti és keresztirányú nekrotikus vonalakból álló hálózatos mintázat jelenik meg. A 

másik típus sötétbarna színű, mintegy 5 mm átmérőjű, elliptikus, sárga udvarral körülvett folt. A gomba a 

szemeket is megfertőzi. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Micélium formájában a fertőzött vetőmagban, vagy 

pszeudotéciumaival a növényi maradványokon telel át a gomba. Fertőzéséhez hasonló feltételeket igényel, mint 

a levélcsíkosság kórokozója. 

Fahéjbarna levélfoltosság – Pyrenophora tritici-repentis, anamorf: Drechslera tritici-repentis 
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Tünetek: Az alsó leveleken világosbarna, sárga szegéllyel körülvett, kissé kihegyesedő végű foltok képződnek. 

A folt közepe sötétebb barna. A betegség az alsó levelekről halad felfelé. Az erősen fertőzött levelek 

leszáradnak. A foltokon rövid idő alatt új konídiumok képződnek, melyek újabb leveleket fertőznek. A beteg 

növények kényszerérettek, a kalászok értéktelen szemeket tartalmaznak. 

Magyarországon egyes években az őszi búzán rendkívül súlyos károkat okoz, nagyobb veszteségeket idéz elő, 

mint az árpában. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A gomba az ősz során a fertőzött növényi maradványokon képződő 

pszeudotéciumokkal telel. A belőlük kiszóródó aszkospórák okozzák a primer fertőzéseket, míg a foltok 

felületén fejlődő konídiumok a szekunder fertőzések forrásai. Csapadékos, szeles időjárás szükséges a betegség 

kialakulásához. 

Barna levélfoltosság – Cochliobolus sativus, anamorf: Bipolaris sorokiniana 

Tünetek: a növény minden fejlődési állapotában kialakulhatnak. A levélen és a levélhüvelyen látható, 

változatos méretű, kissé megnyúlt, egyöntetű sötétbarna foltokat esetenként keskeny sárga udvar veszi körül. A 

foltok folyamatosan növekedve összefolynak, a levél elszárad. A kórokozó számára tartósan kedvező időjárás 

esetén a kalász is fertőződhet. A beteg szemekből kelő csíranövények megfeketednek, elpusztulnak. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Kalászfertőzést követően a beteg szemekkel terjed a gomba. 

További fertőzési forrást jelentenek a fertőzött növényi részek és a talaj. Fertőzésre csapadékos időben kell 

számítani, ha a hőmérséklet meghaladja a 20 °C-ot. A gomba hőoptimuma 28 °C. A gomba a búzát, a rozsot, a 

rizst és a zabot is fertőzheti. 

Védekezés az árpa helmintospóriumos betegségeivel szemben: Kerüljük a monokultúrát és a gabonaforgót, 

és szántsuk le a fertőzött maradványokat. Egészséges, ill. karboxin, tebukonazol, vagy imazalil szerekkel 

csávázott magot vessünk. Ellenálló fajtákat válasszunk. Az állományfelvételezések alapján elvégzett fungicides 

kezelésre a azoxistrobin, ciprokonazol, epoxikonazol, metkonazol, pikoxistrobin, propikonazol, tebukonazol 

hatóanyagok, ill. kombinációk használhatók. 

Törperozsda – Puccinia hordei 

Tünetek: Kezdetben a leveleken és levélhüvelyen elszórtan apró, sárga foltok, majd vörösesbarna uredotelepek 

fejlődnek. A telepeket fedő epidermisz felszakadása után az uredospórák elporzanak. Fogékony fajtákon, 

járványos fertőzéskor a tünetek a kalászokon is megjelenhetnek. Az epidermisszel fedett teleutotelepek később 

és ritkábban képződnek. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: E heteroecikus (köztes gazdás) rozsdagomba spermogóniumai és 

ecídiumai az Ornithogalum-fajokon jönnek létre. Legjelentősebb köztesgazdája az O. umbellatum, vagyis az 

ernyős sárma. Járványtani jelentőségük alárendelt, mert a gomba uredomicélium formájában az árpán áttelel. A 

fertőzéshez cseppfolyós vízre van szükség. Ezért a betegség járványos fellépésére akkor számíthatunk, amikor a 

május csapadékos és gyakori, erős harmatképződés jellemző. A gomba 15–22 °C-on fejlődik leggyorsabban. 

Védekezés: Lehetőleg ellenálló fajtákat termesszünk. Az állományvédelmet a fertőzés mértékétől függően egy-

két alkalommal kell elvégezni. Az első fungicides kezelés a növény 2-3 nóduszos állapotában válhat 

szükségessé, a második pedig a kalászhányás körüli időben, a következő hatóanyagok, ill. kombinációik 

alkalmazásával: azoxistrobin, ciprokonazol, epoxikonazol, krezoxim-metil, propikonazol, tebukonazol. 

Valódi porüszög és fekete porüszög – Ustilago nuda, Ustilago avenae 

Tünetek: a két betegség tünetei megegyeznek. A beteg növény az egészségeseknél előbb kalászol, kalászai az 

egészségesek fölé emelkednek, mivel az üszögös kalászok kisebb súlya miatt a növény nem bókol. Az 

üszögspóratömeget fedő vékony, fényes hártya a kikalászolás során felszakad, a spórákat pedig a szél szétszórja, 

vagy az eső a talajra mossa. Végül csak a csupasz kalászorsó marad vissza. 

A kórokozók biológiája és ökológiai igénye: A valódi porüszög virágfertőző; ehhez a párás, mérsékelten 

meleg, szeles időjárás kedvez. A fekete porüszög ellenben csírafertőző gomba, amely a talajban, az árpaszem 

felületén, vagy a terméshéj alatt telel át. Fertőzéséhez 20 °C körüli talajhőmérséklet és mérsékelten nedves talaj 

szükséges. 

Védekezés: Lásd: a búza porüszögje. 
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Fedettüszög – Ustilago hordei 

Tünetek: a kalászolást követően válnak láthatóvá. A fertőzött kalászok az egészségesek után jelennek meg. A 

szemek helyén ezüstös hártyával fedett, sötét színű üszögspóratömeg található. A hártya többnyire csak a 

betakarítás során szakad fel, amikor is a spórák a szemekre tapadnak, vagy a talajra hullanak. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Az U. hordei csírafertőző üszöggomba. A tenyészidőszakok között 

a gomba teliospóráival marad fenn. A szemmel egy időben csírázó üszögspórák kívülről fertőzik a koleoptilt. A 

gomba a szemek helyén hozza létre az újabb üszögspóra tömeget. A kórokozó számára magas talajnedvesség és 

20–24 °C optimális, de fertőzések már 14 °C-tól bekövetkezhetnek. 

Védekezés: ellenálló fajták termesztésével, valamint vetőmagcsávázással. Csávázásra tebukonazol-hatóanyagú 

szerek engedélyezettek. 

Rinhospóriumos levélfoltosság – Rhynchosporium secalis 

Tünetek: főleg az őszi árpán, leggyakrabban a levéllemezen láthatók. Az ovális, vagy kihegyesedő kékesszürke 

foltok kezdetben vizenyősek, majd kiszáradnak. Közepük világosszürke, szélük barna. A foltokat sárga udvar 

veszi körül. A kórokozó számára kedvező feltételek mellett világos közepű, sötétbarna szegélyű foltok a 

levélhüvelyen és a pelyvákon is megjelenhetnek. Fogékony fajták esetében a csíranövények hervadása, a fiatal 

növények levélszáradása következhet be. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Elsődleges fertőzési forrás a vetőmag, valamint a talajon vagy a 

talajban lévő növénymaradványok. A fertőzéshez hűvös (kb. 16 °C-os), csapadékos időjárás a kedvező, 22 °C 

felett jelentős fertőzésekkel nem kell számolni. 

Védekezés: Tartsuk be a vetésváltást. A tarló leforgatása fontos, de ebben az esetben nem elégséges 

agrotechnikai eljárás. Ellenálló fajtákat termesszünk. A helmintospóriumos betegségek ellen használt fungicidek 

védelmet nyújtanak e betegséggel szemben is. 

1.3. A ROZS BETEGSÉGEI ÉS VÉDELME 

Keléstől fellépő betegségek és kórokozók 

Lisztharmat – Blumeria graminis f. sp. secalis: lásd a búza betegségeinél 

Hópenész – Monographella nivalis, anamorf: Microdochium nivale 

Tavasszal fellépő betegségek és kórokozók 

Lisztharmat – Blumeria graminis f. sp. secalis 

Feketerozsda – Puccinia graminis f. sp. secalis 

Barnarozsda – Puccinia recondita f. sp. recondita 

A kalászolástól az érésig fellépő betegségek és kórokozók 

Anyarozs – Claviceps purpurea, anamorf: Sphacelia segetum 

Szárüszög – Urocystis occulta 

Anyarozs – Claviceps purpurea, anamorf: Sphacelia segetum 

E növénykórtani, növénykórtan-történeti és farmakológiai szempontból fontos betegség a tisztítási technológiák 

tökéletesedésével, valamint a gyógyszerkémia fejlődésének köszönhetően napjainkra elvesztette jelentősségét. 

Tünetek: Az aszkospórás fertőzés nyomán a virágokban fejlődik ki a gomba micéliuma, melyen konídiumok 

tömege képződik. Ezek nyálkás cseppben kerülnek a felszínre, majd rovarok közvetítésével újabb fertőzések 

indulnak. Betakarítás idejére a szemek helyén 2-3 cm nagyságú, hengeres, kissé hajlott szkleróciumok alakulnak 

ki, melyek a földre hullnak, vagy a betakarítás során a szemek közé kerülnek. 
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A kórokozó biológiája, környezeti igénye: a gomba fennmaradását a szkleróciumok biztosítják. A kórokozó 

több termesztett és vadon élő egyszikű növényt képes megfertőzni. 

Védekezés: szkleróciummentes vetőmag használatával, továbbá vetőmagtisztítással, vetésváltással és a 

gyomgazdanövények irtásával. 

Barnarozsda – Puccinia recondita f. sp. recondita 

Tünetek: Ősszel, elsősorban a levelek színén szórtan képződnek az epidermisz alatt fejlődő barna uredotelepek. 

A bőrszövet felszakadása után a spórák újabb fertőzéseket okoznak. A tenyészidőszak második felében jelennek 

meg a fekete teleutotelepek, melyeket epidermisz takar. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A gomba a már ősszel kifejlődő uredonemzedék micéliumával és 

spóráival áttelel. Köztesgazdái – a kígyószisz (Echium), mezei farkasszem (Lycopsis arvensis), orvosi atracél 

(Anchusa officinalis) – nem játszanak jelentős szerepet a gomba járványtanában. A fertőzés széles hőmérsékleti 

határok között létrejöhet. Az uredospórák csírázási optimuma 10–20 °C. 

Védekezés: megegyezik a búza vörösrozsdájánál ismertetettel. 

2. A KALÁSZOS GABONÁKAT KÁROSÍTÓ ÁLLATOK 
ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Búzafonálféreg (Anguina tritici) 

A károsított növények töve megduzzad, levelei dugóhúzó-szerűen csavarodnak. Az internódiumok rövidülnek, 

ezért a növény törpenövésű lesz. A károsított növény színe kék tónusúvá válik. A kalászok borzasak, mert a 

szemek helyén gömbölyded gubacsok találhatók és emiatt a szálkák szétállnak. A faj hazai előfordulására 

számíthatunk a csapadékban gazdag nyugat-dunántúli területeken. 

Védekezés: A vetőmag mechanikai tisztítása, a vetésváltás (4-5 év) betartása, melegvizes csávázás 52-54 °C-on, 

30 percig 

Talajlakó kártevők (cserebogarak pajorjai; pattanóbogarak drótférgei) 

A drótférgek és pajortípusú lárvák a növények gyökérzetét rágják, amelynek látható következménye a 

növényállomány foltszerű sárgulása és a vezérhajtás elhalása. 

A kártevőkkel kapcsolatos leírást és a védekezést lásd a kukoricánál. 

Velük együtt károsítanak a gabonaszipolyok lárvái és imágói (Osztrák szipoly – Anisoplia austriaca, Széles 

szipoly – A. lata, Keresztes szipoly – A. agricola, Vetési szipoly – Chaetopteroplia segetum). Az imágók 

fénytűrők és a napsütéses órákban tartózkodnak a kalászokon, ahol a gabonaszemeket fogyasztják. 

Gabonafutrinka (Zabrus tenebrioides) 

A kárt okozó fejlődési alakok (imágó és lárva) rágó szájszervvel táplálkoznak. A lárva a talajban készített 

aknában él és oda húzza be a növények leveleit. Rágói segítségével elfogyasztja a levéllemezt úgy, hogy a 

szállító edénynyalábok megmaradnak, és elhalt gubancokat képeznek. A károsított növények elpusztulnak. A 

kártétel a területen jelentkezhet szétszórtan, növekvő foltok és a táblaszegélytől induló frontális támadás 

formájában. 

Az imágók a kalászolás idejére fejlődnek ki és mivel fénykerülők, ezért az esti, alkonyati órákban tartózkodnak 

a kalászokon. Táplálékuk a gabonaszem. A fogyasztáson túl a veszteség azzal is nő, hogy kapaszkodás közben 

több szem kiesik a kalászból. 

Egynemzedékes faj, amelynek lárvái már az árvakeléseken és a kelő őszi vetéseken táplálkoznak. Vastag 

hótakaró védelme alatt télen is károsítanak. A károsítás szárba indulásig tart. 

Védekezés: Betakarítás után távolítsuk el a szalmát, mert ebben az időben történik a tojásrakás, a védett és 

ezáltal nedves felső talajrétegekbe. Alkalmazzuk az évenkénti vetésváltást. Szükség esetén fertőtlenítsük a talajt, 
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különösen akkor, ha a drótférgek és pajorok miatt is indokolt. Jó hatásfokkal alkalmazhatók a klórpirifosz és a 

diflubenzuron hatóanyag tartalmú készítmények, az előírások betartásával. 

Vetési bagolylepke (Agrotis segetum) 

A polifág lepek második nemzedékének hernyói az őszi gabonatáblán nagy foltokban pusztítják a növényeket. A 

kártevő zsíros tapintású, föld színű hernyója az un. mocskos pajor a talajfelszín közelében és közvetlenül a 

talajfelszín alatt elrágja a növényeket. A levelek tövig lerágottak, a levélcsonkon a rágás karélyos. 

Védelem: lásd a kukoricánál leírtakat 

Gabonalegyek (Őszi fekete búzalégy – Phorbia fumigata, Tavaszi fekete búzalégy – Ph. Haberlandti, 

Csíkoshátú búzalégy – Chlorops pumilionis, Fritlégy – Oscinella frit), Ugarlégy – Delia coarctata) 

A gabonalegyek nyű-típusú lárvái a bokrosodási csomó alatt táplálkoznak. A levélhüvely alatt tartózkodnak és 

táplálkozás közben spirális járatot készítve haladnak a vezérhajtásban. A táplálkozás következménye a 

vezérhajtás sárgulása, majd barna elhalása. A leggyakoribb fajok között a csíkoshátú búzalégy kártétele 

felismerhető a vezérhajtás sárgulásáról és pusztulásáról, valamint a növény tövének hagyma-szerű duzzanatáról. 

A fritlégy lárvája a vezérhajtás elvékonyodását, befűződését, barnulását okozza. A vezérhajtással együtt a 

növény elpusztul. A sarjadzásra képes fajták esetében pedig sarjhajtások képződnek, amelyeknek a termése 

elmarad a vezérhajtásétól. A nyári nemzedék lárvái az árpaszemekben fejlődnek ki. A lisztes állományt és a 

csírarészeket elfogyasztják. A kifejlett nyüvek a károsítás helyén bábozódnak. 

Az ugarlégy tojásállapotban telel. A tavasszal kikelt lárvák bejutnak a növényekbe, aminek következménye a 

vezérhajtás elhalása lesz. A károsított növények oldalhajtásokat fejlesztenek. Egy lárva 5-7 vezérhajtást is 

elpusztíthat. 

Védekezés: Aratás után végezzünk talajművelést. Sarjhajtás képzésére hajlamos fajtákat termesszünk. Jó 

tápanyag ellátással mérsékelhetjük a kártételeket 

Hesszeni gubacsszúnyog (Mayetiola desctructor) 

A nyűtípusú lárvák a levélhüvely védelme alatt táplálkoznak a vezérhajtáson, amely sárgulva jelzi a kártételt. A 

károsított részek tavasszal befűződnek és rothadnak. A károsított vezérhajtás szárba szökkenés után a 

megtámadott nódusz fölött meggörbül. A jelenséget térdesedésnek nevezzük. 

Védekezés: Lásd a gabonalegyeknél leírtakat 

Csíkos gabonakabóca (Psammotettix alienus) 

A hazánkban mindenütt előforduló faj egyedszám növekedése a szokásosnál magasabb hőmérsékletű és 

alacsonyabb levegő relatív páratartalmú, valamint csapadékszegényebb évek után következik be. A 

háromnemzedékes faj az őszi vetésekben éri el az egyedszám csúcsot, és ezzel hozzájárul az érzékeny fázisban 

lévő fiatal növények búza törpeség vírussal való fertőzöttségének növekedéséhez. A kártevő táplálkozása és a 

vírusfertőzöttség együttes tünetei a fiatal növények leveleinek tavaszi elszáradásában jut kifejeződésre. 

Védekezés: Gyérítsük a csíkos gabonakabóca tápnövényeit és a vírusrezervoár-növényeket az árokpartokon, a 

füves és parlagterületeken. Mérsékelni kell a gabonatermesztés koncentráltságát. Termesszünk vírustoleráns 

vagy -rezisztens fajtákat. Szüntessük meg a monokultúrát. Az aratás utáni talajmunkákat rendszeressé kell tenni. 

Felvételezésekkel ellenőrizzük a kabócanépesség alakulását. Egyedszámtól függően alkalmazzunk 

engedélyezett inszekticideket. 

Árpabogarak (Vörösnyakú árpabogár – Oulema melanopus; Kék árpabogár – O. gallaeciana; Vörösnyakú 

zabbogár – O. rufocyanea); Kéknyakú zabbogár – O. septemtrionis) 

Az imágók és a lárvák rágó szájszervükkel táplálkoznak, a bogarak az erek között hosszú csíkokat rágnak. A 

lárvák az erek között hámoznak. Az alsó epidermiszt visszahagyják, és az kifehéredik. Tömeges 

lárvatáplálkozás következtében a károsított levelek és a zászlós levelek teljes egészében kifehérednek, aminek 

következménye az asszimiláció nagyfokú mérséklődése, és ezáltal a kalászokban az aszott szemek kialakulása. 
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Védekezés: A telelőhelyektől (erdőszélek avara) távol helyezzük el a gabona vetésterületeket. A rajzás idején 

10 °C levegő hőmérséklet fölött ellenőrizzük az imágók berepülését, a tojásrakást és a lárvakelést. Az 

inszekticidek alkalmazásának hatékony időpontja az imágók ellen jelölhető meg még tojásrakás előtti fázisban. 

A védekezés megoldható béta-ciflutrin, cipermetrin, zeta-cipermetrin, lambda-cihalotrin, gamma-cihalotrin, 

etofenprox, lambda-cihalotrin, pirimikarb, cipermetrin+klórpirifosz, és deltametrin hatóanyag tartalmú 

készítményekkel. A felsorolt hatóanyagok a levéltetvekre is toxikusak. 

Levéltetvek: (Zselnicemeggy-levéltetű – Rhopalosiphum padi; Zöld gabona-levéltetű – Sitobion avenae; 

Sárgászöld rózsalevéltetű – Metopolophium dirhodum; Orosz búzalevéltetű – Diuraphis noxia) 

A levéltetvek hosszantartó meleg őszökön már a kelő gabonanövényeken megtelepszenek, sőt enyhe teleken 

áttelelnek. Ez az anholociklikus fejlődési mód, ami azért veszélyes, mert a szaporodás kedvező időben már 

márciusban megindul és kalászolás idejére a növényeket befedő kolóniák alakulhatnak ki. Kedvezőtlen 

ökológiai feltételek között általában május elejétől várható a berajzás és azt követően a kolóniák kialakulása. Ez 

a forma a holociklikus fejlődésmenet, amely esetben télen a fő gazdanövényeken telelő ivarosan 

megtermékenyített tojásokból indul a fejlődés folyamata. A levéltetvek különböző fejlődési alakjai a növények 

minden zöld részén táplálkoznak. Az általuk felvett folyékony táplálékot befecskendezett nyálukkal készítik elő, 

aminek következtében az enzimatikus nyálváladékának egy része visszamarad a növényben, és annak toxikus 

hatására jelentkeznek a szín- és alakbeli változások, amelyek egyedre vetítve foltszerűek, a kolóniák esetében 

viszont az egész levélre vagy növényre kiterjednek. A kalászokon és a tejes valamint viaszérésben lévő 

szemeken is táplálkoznak, ami a termés tömegének mérséklődését eredményezi. 

A levéltetvek között külön kiemeljük az orosz búzalevéltetűnek a jelentőségét. Kártétele felismerhető a levelek 

tengelyirányú besodródásáról, azok sárgulásáról és esetenkénti antociános elszíneződéséről. A károsított 

növények fejlődése vontatott, a kalászok léhák, ami könnyen felismerhető arról, hogy a kalász görbülten az 

összesodródott levelek fogságában marad. 

Védekezés: A levéltetvek előrejelzését sárgatálcsapdák segítségével oldjuk meg. Az első szárnyasok 

megjelenését követően kialakulnak a kolóniák. Azok nagyságától függően dönthetünk a védekezés 

szükségességéről. Különös figyelmet igényel a levéltetvek elleni védekezésre való felkészülés akkor, ha az 

anholociklikusos fejlődés érvényesült. Engedélyezett hatóanyagok: flonicamid, cipermetrin, deltametrin, zeta-

cipermetrin, lambda-cihalotrin, acetamiprid, pirimikarb, gamma-cihalotrin, etofenprox. 

Gabonapoloskák (Mórpoloska – Eurygaster maura; Osztrák poloska – E. austriaca; Szipolypoloska – Aelia 

acuminata, Csőrös szipolypoloska – A. rostrata) 

Az imágók és a lárvák szúró-szívó szájszervűek. Az április hónapban berajzott imágók a leveleken és a 

hajtásokon táplálkoznak. A szúrás helyén sárguló foltok alakulnak ki, amelyek gyakoriságától függően a levelek 

elpusztulhatnak. A szárba indulást követően a fő és mellékhajtásokon táplálkoznak. Következmény a 

kalászhányás elmaradása lehet. A hasban lévő kalászok kalász-orsóját megszúrják és a szúrás feletti kalászrész 

elpusztul. Ennek következménye a zászlós kalász. A tejes és viaszérésben lévő szemek szúrás és a 

poloskanyállal való mérgezés miatt fakulnak és ráncosodnak. A szúrás helyén fekete pont látható. A kártétel 

következtében a liszt minősége, a szemek csírázóképessége romlik. 

Védekezés: A magkártétel csökkenthető korai aratással. Tömeges poloskaegyedszám esetén védekezhetünk 

lamda-cihalotrin, klórpirifosz és tiametoxam hatóanyag-tartalmú készítményekkel, az előírások szigorú 

betartásával. Vegyes fejlettségű poloskapopulációnál a fiatal lárvák dominanciája legyen iránymutató a 

védekezés időpontjának meghatározásakor. 

Tripszek (Gabonatripsz – Limothrips denticornis; Búzatripsz – Haplothrips tritici; Fekete fűtripsz – H. 

aculeatus) 

Szúró-szívó szájszervvel táplálkoznak a gabonaféléken és a füveken. Táplálkozásuk következtében a kalász 

hasban maradhat. Érés folyamán a pelyvalevelek alatt, a szemeken táplálkoznak. Következménye a borzas és a 

kifehéredett kalász. A gabonaszemek súlya, beltartalmi értéke és csírázóképessége csökken. 

Védekezés: Talajműveléssel, mély alászántással csökkenthető a telelő alakok száma. Kerüljük a monokultúrát. 

A lomb és kalászkárosítók elleni kezelések, a tripszek ellen is hatásosak lehetnek. 

Mezei pocok (Microtus arvalis) 



 A KALÁSZOS GABONÁK 

VÉDELME 
 

 102  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Gradáció alkalmával a mezei pocok a gabona vetésterületeket is ellepi, és ilyenkor a zöld részeket fogyasztja, 

később pedig az érő növények szárát megrágja, majd a kalászban lévő szemeket fogyasztja. Szaporaságánál 

fogva gyorsan benépesíti a területeket, és így a kártétel rövid idő alatt tetemessé válik. 

Védekezés: Rendszeres felvételezést igényel a rezervoár (árokpart, vasúti töltés, parlag) és akkumulátor 

területeken (pillangósok) az egyedszám változás nyomon követése. Az egyedszám növekedés következménye a 

depresszor területek (kapásnövények, gabonafélék) meghódítása, ezért a védekezéseket már a felszaporodás 

kezdetén végezzük el a rezervoár területeken. Ülőfák („T” fa) kihelyezésével segítjük a rágcsálókat fogyasztó 

ragadozó madarak eredményes vadászatát. 

3. A KALÁSZOS GABONÁK GYOMNÖVÉNYZETE ÉS 
INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁSA 

3.1. GYOMNÖVÉNYZET 

GYOMNÖVÉNYZET Az őszi kalászosok gyomnövényzetének összetételét az őszi vetésidő határozza meg. 

Ennek megfelelően nagy valószínűséggel számítani lehet a T1-es fajok jelenlétére (Stellaria media, Veronica-

fajok, Lamium-fajok, Capsella bursa-pastoris). A T1-es fajok kis termetük révén nem használnak fel jelentős 

mennyiségű tápanyagot, általában borítottságuk sem jelentős, emiatt nem jelentenek konkurenciát a búza 

számára. Kizárólag e fajok ellen ritkán kell védekezni. 

Az előbbieknél jelentősebb a T2-es fajcsoport, melynek tagjai együtt csiráznak az őszi kalászos gabonával. 

Agresszív, nehezen irtható fajok tartoznak ide, mint pl. a Galium aparine, a Matricaria- és Anthemis-fajok, a 

Papaver rhoeas, vagy az egyszikűek csoportjából az Apera spica-venti. A felsorolt fajok olykor sűrű állományt 

képezhetnek és agresszivitásukkal konkurensei a gabonának. Veszélyességüket fokozza az is, hogy együtt nőnek 

a búzával és ha elmulasztjuk az őszi védekezést, tavaszra már nem tudunk gazdaságosan védekezni ellenük. E 

fajok együtt érnek a búzával és nagymértékben megnehezítik a betakarítást. Főként a galaj (G. aparine) 

veszélyes, mert növedékével szinte átszövi, behálózza a gabonát. 

Hasonlóan nagy jelentőségűek a T3-as életformacsoport tagjai. Ezek tavasszal (rendszerint áprilisban) csírázva, 

főként a ritka, vagy heterogén állománysűrűségű gabonában elhatalmasodhatnak. Fő képviselőjük a Sinapis 

arvensis és a Raphanus raphanistrum. Az egyszikűek sorából meg kell említeni az Avena fatua gyomfajt. E 

fajok aratásra magot érlelnek és érett magvaik a gépi betakarításkor visszakerülnek a talajra. 

A gabona gyomflórájának jelentős tagjai lehetnek még az egyéves gyomok sorából a T4-es fajok. Általában 

ritka vetésben tudnak kicsírázni és elhatalmasodni. A nyárutói egyévesek tömegesen fordulhatnak elő ott, ahol 

nem zár a növényállomány, mint például a művelő utakon, olyan táblarészeken, ahol a gabona valamilyen ok 

miatt kipusztult. Aratáskor nagy zöld tömegükkel megnehezíthetik a betakarítást. Idesorolható fajok sokaságát 

lehet megemlíteni, melyek közül jelentősebbek az A. artemisiifolia, az Amaranthus- és a Chenopodium-fajok, a 

Fallopia convolvulus, a napraforgó árvakelés, vagy az egyszikűek sorából az Echinochloa crus-galli. A T4-es 

fajok magvai intenzíven és nagy tömegben csirázhatnak aratás előtt, mikor a gabona levele az érés során 

leszárad és megváltoznak az állományon belüli fényviszonyok. Csapadékos időjárásban a talajszinten 

szőnyegszerűen jelennek meg a gyomcsíranövények, amelyek felett legtöbbször még elhalad a kombájn 

vágószerkezete, amennyiben azonban jelentősen késik az aratás még a deszikkálás – egyébként nem kívánatos 

módszerét – is alkalmaznunk kell. A tarlóvegetációt éppen ez a csirázó állomány alkotja. 

Jelentősek az évelők sorából a G3-as gyomfaj csoport tagjai. Ide tartozó faj a Cirsium arvense, mely kör alakú 

gócaival tűnik a szemünk elé aratáskor. Meg kell említeni még a Convolvulus arvensist, mely felkapaszkodik a 

szalmaszárra, és zöld tömegével nehezíti meg a betakarítást. 

Az V. Országos Szántóföldi gyomfelvételezés feldolgozott adatai szerint az őszi búza nyáreleji 

gyomfelvételezéseiben az alábbi 10 gyomfaj volt domináns (lásd: táblázat). 

Figure 7.1. Az őszi búza domináns gyomnövényeinek sorrend változása 

Magyarországon (tavaszi felvételezésben) 
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3.2. INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁS 

A kalászos gabonák gyomirtásában az agrotechnikai, a mechanikai és a vegyszeres eljárásokat alkalmazzuk. 

Ezek helyes aránya jelenti az integrált gyomirtást. Mindezek mellett hatásos módszer a prevenció is. A 

legfontosabb prevenciós módszer a tiszta, gyommentes vetőmag használata. A vetőmag-előállításra szánt 

táblákon a hatósági ellenőrzést az érés kezdetén hajtják végre, mintaterek kijelölésével és vizsgálatával. Nem 

sok kultúrnövényünk van, melynek termesztése során a gazda maga is előállíthatja a szükséges 

vetőmagmennyiséget. Ilyenek a kalászos gabonák. Ennek szabályait érdemes tanulmányozni és ügyelni kell 

arra, hogy a saját előállítású vetőmag hatósági vizsgálatra kerüljön, mert így megelőzhető – többek között – a 

gyommagot tartalmazó gabona vetése. 

Agrotechnikai védekezés módszerei 

Ezek sorában elsőként a búza állománysűrűségét, mint legjelentősebb tényezőt emeljük ki. A kellően sűrű 

növényállomány, főként a bokrosodás után egymagában is biztosíthatja a gyommentesítést. Ezt megfelelő 

csiraszám elvetésével, az állomány védelmével és jó kondicióban tartásával érhetjük el. A különböző 

gabonafajok esetében eltérő lehet a növényállomány gyomelnyomó-képessége. Legnagyobb gyomelnyomó-

képességge az őszi árpának van, majd azt követi a rozs, aztán a jól bokrosodó búzafajták és végül a tavaszi árpa. 

Az agrotechnikai védekezések sorában a vetésidő megválasztása is fontos lehet. A korán vetett búzatáblák 

(október elején) rendszerint erősen gyomosodnak, mert elegendő csapadék, hő és idő áll rendelkezésre a 

csirázásukhoz. Ezeket a táblákat általában borsó, búza vagy repce után vetik, ebből is következik, hogy ezek az 

elővetemények gyomosítanak a búzában. A későn vetett őszi gabonákban a gyomnövényeknek nincs idejük 

csirázni és ősszel megerősödni. Ezek elsősorban a kukorica elővetemény utáni táblák. Innen származik az a 

gyakorlati tapasztalat, hogy a kukorica utáni búzatáblák általában gyommentesebbek. 

A vetésváltás csökkenti a terület gyomosodását, a monokultúra és kalászos gabonák agrotechnikájához hasonló 

növények (pl. a repce) felszaporítják a gyomnövényeket. Egy hazai vizsgálat során kimutatták, hogy 10 éven át 

tartó kukorica-monokultúra után vetett búzában már alig találhatóak meg a gabonára jellemző gyomnövények. 

A C. arvense előfordulása azonban kifejezetten nagy volt. Napraforgó utáni búzatáblák gyomviszonyait 

vizsgálva kimutatták, hogy ősszel a búzával együtt nagy mennyiségben csírázik ki az elpergett kaszat, azonban a 

téli fagyok hatására a csíranövények elpusztulnak. 

Az agrotechnikai védekezések sorában itt is meg kell említenünk a különféle talajművelési eljárások 

gyompusztító szerepét. A tarló „feketén tartásával”, a vetés előkészítési talajmunkákkal sok csirázó gyommag 

pusztítható el, és csökkenhet a talaj gyommagtartalma. 

Mechanikai védekezés 

Sok lehetőségünk nincs a sűrű állomány miatt. Régebben használták az acatoló kapát, mellyel eredményesen 

lehetett gyéríteni kora tavasszal a mezei acat tőlevélrózsáit. Újabban különböző gyomfésűket és rezgő boronákat 

használnak, különösen az ökogazdálkodásban, jó eredménnyel. A rezgőboronák ujjai állíthatóak, így nemcsak 

kora tavasszal, hanem a szárba indult gabonában is alkalmazhatók. A fogak rezgő-haladó mozgásuk által a fiatal 

csirázó gyomokat elmozdítják helyükről, amik ezáltal elpusztulnak. A mélyebben gyökerező búzanövény nem 

károsodik. 

Vegyszeres gyomirtás 
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A kalászos gabonákban nincs lehetőségünk presowing (vetés előtti) technológiai megoldásokra. A vegyszeres 

gyomirtás ideje szerint védekezhetünk: (i) preemergensen, (ii) őszi posztemergensen és (iii) tavaszi 

posztemergensen. 

A preemergens eljárást általában akkor választjuk, amikor a korábbi felvételezéseink és tapasztalataink alapján 

nagy biztonsággal előrejelezhető a Galium aparine, Matricaria- és Anthemis-fajok, Papaver rhoeas és Apera 

spica venti nagymértékű előfordulása. Ekkor nem szabad várni tavaszig a gyomirtással, mert az elkésett kezelés 

már gazdaságtalanná, esetenként hatástalanná válik. A munkafolyamat elvégzésének gyakran szab korlátot az 

őszi csapadékos időjárás. A preemergens felhasználásra engedélyezett herbicidhatóanyagok: pendimetalin, 

izoproturon, pendimetalin+ izoproturon, klórszulfuron és triaszulfuron. 

Az őszi posztemergens permetezéseket a gyomok 2-4 leveles állapotában célszerű elvégezni, főként azokon a 

táblákon, amelyeken a vetést az optimálisnál korábban végeztük el és a szokásosnál csapadékosabb őszi időjárás 

hatására a gyomok tömegesen kicsiráztak. 

Tavasszal a posztemergensen alkalmazható hormonhatású herbicideket a búza bokrosodásának végéig szabad 

felhasználni, ugyanis a búza csúcsrügyének merisztémaszövete eddig biztosítja a morfológiai szelektívitást, ill. 

védelmet. Ezután a búzán már kalásztorzulásos kár is előfordulhat. Itt hívjuk fel a figyelmet a hormonhatású 

készítmények rendkívüli környezetszennyezési veszélyeire. Alkalmazásuk során elsodródás következhet be, 

amely legtöbb esetben komoly gazdasági károkat okozhat az érzékeny kultúrákban (pl. szőlő, cukorrépa). 

A hormonhatású herbicidkombinációk hatóanyagai: MCPA, 2,4 D só- és észterformái, diklórpro-p, mecoprop-p, 

klopiralid, floraszulám, dikamba, és fluroxipir metilheptil-észter. E készítménycsoportnak a kétszikű gyomok 

ellen van kifejezetten jó hatása. A klopiralid-hatóanyagnak szűkebb a hatásspektruma, melyet célszerű a 

tervezésnél figyelembe venni. A hormonhatású gyomirtó szerek sörárpában nem használhatók gyomirtásra, mert 

megnövelik az árpa fehérjetartalmát és kellemetlen szagot árasztanak. 

A szulfonil-karbamid-csoportba tartozó herbicidekre jellemző a rendkívül nagy biológiai aktivitás, hektárra 

vetített grammnyi dózisban is hatásosak. A szulfonil-karbamid-csoportba tartozó herbicidek hatásspektruma 

elsősorban az egyéves kétszikű gyomokra terjed ki, de az egyéves egyszikűek közepes fertőzése esetén 

megnyugtató hatást várhatunk tőlük. Sajátosan gátolják a Cirsium arvense növekedését, ugyanis a szer hatására 

a gyomnövény megsárgulva és a talajszint közelében maradva lassan elpusztul. Hatóanyagok: szulfoszulfuron, 

klórszulfuron, flupirszulfuron-metil, triaszulfuron, tritoszulfuron, tribenuron-metil, tifenszulfuron-metil, 

karfentrazol-etil, mefenpirdietil, amidoszulfuron, jodoszulfuron metil Na, metsulfuron-metil és kombinációik. 

Az egyéb hatóanyagok csoportkészítményeinek hatása a magról kelő egyszikűekre (izoproturon, klórtoluron, 

pendimetalin, fenoxaprop-p-etil, mefenpir-dietil) terjed ki, de egyéves kétszikűirtókat is találunk közöttük 

(bromoxinil, cinidon-etil, piraflufenetil, karfentrazon-etil). 

Néhány szó a búza deszikkálásáról: a betakarítás idején a nagyfokú gyomosodás miatt esetenként kényszerülünk 

lombtalanító szereket alkalmazni. A közelmúltban engedélyeztek néhány glifozát-hatóanyagú készítményt. 
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Chapter 8. A KUKORICA VÉDELME 

1. Kórokozók és a védekezés ellenük 

Csírakori kórokozók 

Fusarium spp. 

Bipolaris zeicola 

Pythium spp. 

Kelés és virágzás között fellépő betegségek és kórokozók 

Kukorica csíkos mozaikja – Maize dwarf mosaic potyvirus 

Peronoszpóra – Sclerophthora macrospora 

Virágzástól az érésig fellépő betegségek és kórokozók 

Spiroplazmás satnyulás – Ca. Spiroplasma kunkelii (Karantén) (szin. Corn stunt spiroplasma) 

Baktériumos hervadás – Pantoea stewartii (Karantén) 

Helmintospóriumos betegségek – Cochliobolus carbonum, anamorf: a Bipolaris zeicola; Setosphaeria turcica, 

anamorf: Exserohilum turcicum 

Déli levélfoltosság – Cochliobolus heterostrophus, anamorf: Bipolaris maydis (Karantén) 

Rozsda – Puccinia sorghi 

Golyvásüszög – Ustilago maydis 

Rostosüszög – Sporisporium reilianum 

Hamuszürke szárkorhadás és hervadás – Macrophomina phaseolina 

Szemfoltosság – Kabatiella zeae 

Nigrospórás szárazkorhadás – Nigrospora oryzae 

Helmintospóriumos betegségek – Cochliobolus carbonum, anamorf: Bipolaris zeicola; Setosphaeria turcica, 

anamorf: Exserohilum turcicum 

Tünetek: A Bipolaris zeicola július végétől fertőzi a kukorica levelét és a csöveket. A levélfoltok barnák, 

megnyúltak, 1-2 cm átmérőjűek. A fertőzött csövön a szemek felületén és a szemsorok között fekete 

penészbevonat van. A beteg szemek feketék, a belőlük fejlődő csíranövény elpusztul. A szártő korhad. Az 

Exserohilum turcicum csak a levelet és a csuhélevelet fertőzi. Foltjai kezdetben olajzöldek, 10–15 cm 

hosszúságot is elérhetnek, orsó alakúak. A foltok később beszáradnak, megbarnulnak, rajtuk megjelennek a 

gomba piszkosszürke konídiumtartói és konídiumtömege. 

A kórokozók biológiája, környezeti igénye: Mindkét kórokozó képes áttelelni a fertőzött 

növénymaradványokban, amelyekben pszeudotéciumokat is képezhet. A betegség terjedéséért elsősorban az 

anamorf alakok a felelősek. A B. zeicola esetében a fertőzött vetőmag is primer fertőzési forrásként szolgál. A 

fertőzéshez mindkét esetben magas páratartalom szükséges. A B. zeicola a mérsékelten meleg, az E. turcicum a 

meleg időjárást kedveli. 

Védekezés: ellenálló hibridek termesztésével, egészséges, csávázott (tebukonazol, imazalil) vetőmag 

használatával, ill. a beteg növényi részek leszántásával. 
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Fuzariózis – Gibberella zeae, anamorf: Fusarium graminearum, G. fujikuroi, anamorf: F. moniliforme; F. 

culmorum 

Tünetek: A kórokozók gyökér- és szártőkorhadást, valamint csőpenészt okoznak. A szár alapi részén a belső 

szövetek elpusztulnak, csak a rostok maradnak vissza. A szár elgyengül, a növény kidől. A termés a csúcsi rész 

felől fertőződik. A kórokozó a csuhéjlevelek alatt szétterjed az egész csövön, belenő a csutkába, amely 

elroncsolódik, szétesik. A fertőzött részeken fehér, majd hamarosan rózsaszínné váló micélimszövedék fejlődik. 

A szemek barnulnak, ráncosodnak, a belőlük kikelő csíranövények gyengén fejlődnek, a talajban elpusztulnak. 

A kórokozók biológiája, környezeti igénye: A fuzáriumok a talajban, vagy a fertőzött vetőmagban, növényi 

maradványokon telelnek át. Gyengültségi paraziták, vagyis az élettani okokból, vagy fertőzések miatt legyengült 

növényeket betegítik meg elsősorban. A rovarkártétel szintén elősegíti a fertőzést. A vetést követő hűvös 

időben, vontatottan kelő állományban nagyobb a csírapusztulás veszélye. Címerhányást követő aszályos időjárás 

a szárfuzariózis, az érés idején hulló sok csapadék a csőpenész kialakulásának kedvez. Mikotoxintermelésükkel 

súlyos állat- és humán-egészségügyi veszélyt jelentenek. 

Védekezés: Kerüljük a monokultúrát és a kalászos/kukorica-váltást. Vetőmagcsávázásra kaptán- és karboxin-

hatóanyagok engedélyezettek. Harmonikus tápanyagellátás biztosításával, nem túl korai és nem túl mélyre 

történő vetéssel biztosítani kell a gyors kezdeti fejlődést. A fertőzött növényi maradványokat mélyen szántsuk 

alá. Szártőbetegséggel szemben ellenálló hibrideket válasszunk. 

Golyvásüszög – Ustilago maydis 

Tünetek: A növény minden föld feletti részén megjelenhetnek a különböző méretű golyvák. A címer bókol a 

golyvák súlya alatt. A csövek általában a csúcsi részen fertőződnek, de ritkán az egész cső golyvatömeggé 

alakul. A szár a fertőzés helyén gyakran megtörik. A golyvák állománya kezdetben fehér, tömör, felületüket 

fényes hártya fedi. Később fekete spóratömeggé esnek szét. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A gomba a talajba került golyvákban és fertőzött növényi 

maradványokban telel át. Lokális fertőzést okoz, a fertőzés a légzőnyílásokon, illetve sebzéseken keresztül 

történik. Esős, meleg időjárás, jégeső, rovarrágás (kukoricamoly, fritlégy) növeli a betegség gyakoriságát. 

Védekezés: a fertőzött növényi részek mély leforgatásával, ellenálló hibridek termesztésével. A túlzott 

nitrogéntrágyázás és a sűrű állomány kedvez a betegség kialakulásának. 

2. KÁROSÍTÓ ÁLLATOK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Talajlakó kártevők (cserebogár pajorok, pattanó bogarak drótférgei) 

A talajokban élő drótféreg és pajor típusú lárvák a kukoricavetés idejére a telelő mélységből a talaj felső 

rétegeibe vonulnak, és ott táplálkoznak az általuk elérhető növényekkel. Kukorica esetében a drótférgek 

berágnak a felpuhult vetőmagba, majd később a csíranövény gyökérnyaki részét átrágva károsítanak. A 

növények levelei a csúcstól visszafelé sárgulnak, majd barnán elhalnak. A talajból kivett növényen kárképek 

láthatók, a drótféreg sok esetben megtalálható a gyökérnyaki részben. A pajortípusú lárvák a gyökérzónában 

helyezkednek el és a gyökereket fogyasztják, amelynek következménye szintén a fiatal növények elhalása lesz. 

A kártevők a kukorica 25-30 cm-es fejlettségi állapotáig veszélyesek. 

A tág sor- és tőtávolságú növényeknél különös gondot kell fordítani a talajvizsgálatokra. A térfogati 

kvadrátmódszerrel elvégzett vizsgálatok megbízhatóságát növeli, ha a mintavételi helyeket a sakktábla 

négyzeteinek megfelelően jelöljük ki. A felvételezések eredményeként így tudjuk lehatárolni azokat a 

részterületeket, ahol az egyedszám eléri, vagy meghaladja a veszélyességi küszöbértéket. A lárvák 

elhelyezkedése lokális, tehát nem lehet az egész területre egységesen előforduló egyedszámot megállapítani. 

Védekezés: Talajfertőtlenítést azokon a részterületeken végezzünk felületi vagy precíziósan irányított 

sorkezelés formájában, ahol a drótférgek m2-enkénti egyedszáma 2, a pajoroké pedig 1. A talajfertőtlenítés 

elvégezhető klórpirifosz-hatóanyagú készítményekkel, betartva az alkalmazásra vonatkozó kötelezettségeket. 

Kisebb kártevőegyedszám mellett célravezető lehet a csávázott vetőmag használata. 

Kukoricabarkó (Tanymecus dilaticollis) 
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Az imágók a szögcsíra állapotban lévő növényt karéjosan rágják, amely elpusztulhat. A 4-6 leveles kukorica 

levelein a levélszéltől a fő érig karéjoznak. Ha a levél mindkét oldalán karéjozás van, akkor a fő ér eltörhet, és 

így a levél megsemmisül. A kukac típusú lárvák a talajban élnek és ott a növények gyökerével táplálkoznak. 

Védekezés: A kukoricabarkó imágóinak viselkedésére jellemző a holttá tettetés, ezért az előre jelzésük 

nehézségekbe ütközik. Kártételük mérsékelhető a talajfertőtlenítésre használható klórpirifosszal. 

Állománypermetezésre a klórpirifosz- és zeta-cipermetrin-hatóanyagú készítmények javasoltak a kötöttségek 

figyelembevételével. 

Fritlégy (Oscinella frit) 

A fiatal, 2-3 leveles kukoricán károsít. Garathorgával sérti fel a leveleket és így táplálkozik a növény 

szöveteivel. A növény rendellenesen fejlődik, a levelek szakadozottak. A kártétel többnyire foltszerűen 

jelentkezik, hűvös csapadékos időben. 

Védekezés: Az optimális időben vetett, jó tápanyag-ellátottságú kukoricát kevésbé károsítja. A csávázott 

vetőmag preventív védelmet nyújt 

Vetési bagolylepke (Agrotis segetum) 

Gradáció alkalmával az első nemzedék hernyói érzékenyen károsítják a 6-8 leveles kukoricát. A hernyók 

második lárvastádium után fénykerülők, ezért nappal a talaj felső 2 cm-es poros rétegében tartózkodnak. 

Alkonyati órákban jönnek a talajfelszínre, és akkor rágnak be a kukoricaszárba. A sérülés következtében a 

kukoricalevelek zölden elszáradnak. A növény szél hatására kitörhet. A júniusi kártételt augusztusban a második 

nemzedék hernyói követhetik akkor, amikor a kukorica már csövesedett. A berágás ekkor is a gyökérnyaki 

részbe történik. Erős szélnyomás hatására a tövek kitörnek, ami az egyedszámtól függő kártétellel arányos 

termésveszteséget eredményez. 

Védekezés: A lepkerajzás fénycsapdával vagy szexferomon csapdával ellenőrizhető. Az imágórajzás 

nagyságától függően ellenőrizni kell az árokpartok gyomnövényzetét, az oda rakott tojások számát és a 

lárvakelést. A fiatal lárvák ellen hatásosak lehetnek a klórpirifosz alfametrin, zeta-cipermetrin, lamda-cihalotrin 

hatóanyag tartalmú készítmények. 

Levéltetvek (Zöld kukorica-levéltetű – Rhopalosiphum maidis; Zselnicemeggy-levéltetű –Rh. padi; Zöld 

gabona-levéltetű – Schizaphis graminum; Gabona-levéltetű – Sitobion avenae) 

A vetés után kikelt fiatal növényeket keresik fel migráció és/vagy rajzás során a szárnyas levéltetvek. 

Szaporodásuk májusban és júniusban jellemző, kolóniák kialakulásában érzékelhető. Ezt követően a 

kukoricaállományok ökológiai okok miatt (magas hőmérséklet, alacsony relatív páratartalom, csapadékhiány) 

elnéptelenednek. Ismételt betelepedésükre szeptembertől számíthatunk. Ilyenkor az egyedszám sokszor 

meghaladja a tavaszit. A levéltetvek szúró-szívó szájszervükkel folyékony táplálékot fogyasztanak. A 

növényekbe juttatott enzimatikus nyálváladék toxikus hatásának következményeként a levelek sárgulnak, 

esetleg elhalnak akkor, ha a kolónia mérete nagy felületet foglal el. A levéltetvek táplálkozása kiterjed még a 

címerre és a csuhélevelekre. A közvetlen kártétel mellett jelentős a vírusterjesztő tevékenység és a 

mézharmattermelés, amelyen korompenész telepedhet meg. 

Védekezés: Gondoskodjunk a minőségi talajmunkákról és a harmonikus tápanyag-utánpótlásról, végezzük el a 

fő tápnövények (zselnicemeggy) gyérítését a kukoricatermő területek közelében. Kémiai védekezést szükség 

esetén akkor alkalmazzunk, ha a vetőmag-szaporító területek növényein kezdetét vette a kolóniák kialakulása, 

hogy ezzel a vírusterjesztést mérsékeljük. 

Kukorica-gyökértetű (Tetraneura ulmi) 

A lárva és a kifejlett alak főként a nyári hónapokba n a kukorica gyökerén szívogat. A növény gyengén fejlődik 

és sárgul, lankad vörösödik. A kukorica késve hoz címert és gyengén termékenyül. A fertőzött tövek tövét gyepi 

hangyák lepik el. Száraz évjáratok kártevője. Elsősorban az agrotechnikailag hibás, gyenge vetéseket támadja 

meg. Tápnövénycsere jellemzi. A telelés a szilfákon történik tojás alakban. A szil levelein tavasszal jellegzetes 

zacskószerű gubacsok képződnek, melyek belsejében élnek a lárvák. A szárnyas alakok június elején jelennek 

meg, melyek a szél segítségével települnek át a fűfélékre többek között a kukoricára, melyeknek a gyökerén 

egész vegetációban szűznemzéssel szaporodnak (anholociklusus szaporodás). 
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Védekezés: Megelőző védelmet nyújt az NPK-egyensúly megteremtése. Öntözéssel mérsékelhető az 

egyedszám. 

Amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgivera virgifera) 

A bogarak egy időben jelentkeznek a címerhányással és a csőképződéssel. Kártételük rágás formájában tűnik 

szembe a leveleken, amely nem tekinthető súlyos esetnek. A kártétel a csuhélevelek közül kiálló bibe-szálakon 

érvényesülve kritikussá teszi a termést, mert a tövig rágott hajazaton a pollen nem tud megtapadni és így a 

kettős megtermékenyítés elmaradása miatt a csövek ablakosak lesznek, vagy teljesen sterilek maradnak. A 

lárvák élőhelye a talaj, ahol a kukorica gyökerével táplálkoznak. A gyökérzet elfogyasztásának mértékétől 

függően a növények fejlődésükben visszamaradnak, megdőlnek, és ha életben maradnak, akkor hattyúnyak 

alakúak lesznek. Súlyos esetben a növények elpusztulnak. 

A faj egynemzedékes, tojás alakban telel a talajban. A lárvák májustól júliusig táplálkoznak a gyökereken, majd 

bábozódnak és azt követően jelennek meg az imágók a növényeken. Érési táplálkozás után a talajba rakják 

tojásaikat. 

Védekezés: Hatékony védekezés a vetésváltás. Az imágórajzás szexferomon csapdákkal előre jelezhető. Az 

egyedszámtól függően védekezni lehet a tojásrakást megelőző fázisban az imágók ellen. Alkalmazható 

hatóanyagok: dimetoát, acetamiprid, klórpirifosz, tiakloprid, lamda-cihalotrin, zeta-cipermetrin, a kötöttségek 

figyelembevételével. A védekezés hidastraktorral, helikopterrel és merevszárnyú repülőgéppel kivitelezhető. 

Kukoricamoly (Ostrinia nubilalis) 

Kárt okoz a hernyó típusú lárva, amely a tojásból kikelve először a levéllemezen rág és ennek nyomai hámozás 

vagy apró lyukasztás formájában láthatók. A keléstől számítva 1-2 napon belül berág a szárba, és a bélszövetbe 

készít járatot, amely rágcsálékkal és ürülékkel telt. A járat az internódiumokban található, mert a nóduszokat 

kikerüli. A szár felületén a ki és a berágási nyílások láthatók, amelyekből ürülékszemcsék lógnak ki. A rágás a 

szárban lefelé, a talaj felé irányul. A lárvák esetenként a csőbe is berágnak, és ott a tejes érésben lévő szemeket 

fogyasztják. 

Védekezés: A károsított növények szárában telelő hernyókat elpusztíthatjuk a szár hasogatásával, 

szecskázásával, a talajba történő mély beforgatással és takarmányozással. Kémiai védekezés optimális időpontja 

a hernyók ellen még a berágás előtt érvényesíthető. A bélszövetben tartózkodó lárvákkal szemben az 

alkalmazott inszekticidek kevésbé hatásosak. Alkalmazható hatóanyagok: zéta-cipermetrin, lufenuron, 

etofenprox, dimetoát, deltametrin, klórpirifosz, metoxifenozid, Bacillus thuringiensis berliner, lamda-cihalotrin, 

indoxakarb, a kötöttségek figyelembevételével. Silókukoricában engedélyezett az indoxakarb-hatóanyagú 

készítmények használata. 

Gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera) 

A tojásokból kikelt fiatal hernyók a nővirágzaton keresztül berágnak a csuhé levelek alá és ott a tejes érésben 

lévő szemeket fogyasztják. A mennyiségi termésveszteségen kívül jelentős a csőpenészek fellépése, valamint a 

golyvásüszög megtelepedése. A károsított csöveket a termeltető értékesítésre nem veszi át. 

Védekezés: A vándorlepke rajzása fény és szexferomon csapdákkal nyomon követhető és így a védekezés 

optimális időpontra időzíthető. A lárvakelés a tömegrajzás időpontjában már megkezdődik, ezért tehát a 

védekezést 7-10 naponként célszerű megismételni. A védekezés légi úton vagy hidastraktorral végezhető el az 

engedélyezett hatóanyagú készítményekkel: zeta-cipermetrin, lufenuron, klorpirifosz, metoxifenozid, 

triflumuron, lambda-cihalotrin, indoxakarb. Silókukoricában engedélyezett az indoxakarb-hatóanyagú 

készítmények használata. 

Emlősök Vaddisznó – Sus scrofa; Gímszarvas – Cervus elaphus; Őz – Capreolus capreolus) 

Vetés után a vaddisznók kitúrják a kukoricaszemeket, a kelés tőhiányos lesz. Emiatt több esetben újravetés 

szükséges. A fejlődő kukorica tenyészőcsúcsát az őz és a gímszarvas rágja. A csövesedett kukoricaállományban 

a gímszarvas és a vaddisznó kártétele számottevő lehet. Fogyasztják a termést, kettéharapva leszaggatják a 

csöveket, kidöntik a növényeket. 

Védekezés: a területek őrzése, fegyveres vadriasztás. Vadriasztó szerek alkalmazása. 
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3. GYOMNÖVÉNYZET ÉS INTEGRÁLT 
GYOMSZABÁLYOZÁS 

3.1. A KUKORICA GYOMNÖVÉNYZETE 

A kukorica gyomnövényzetének strukturális megváltozását az I-V. Országos gyomfelvételezések adatai 

szemléltetik (lásd: táblázat). Az első 10 legjelentősebb gyomfajt tartalmazó táblázatból kiolvasható az, hogy a 

kakaslábfű (Echinochloa crus-galli) a legnagyobb kárral fenyegető gyomnövény a tavaszi felvételezések idején. 

Az alábbi fajok jelentősége megnőtt a korábbi időszakokhoz képest: Ambrosia artemisiifolia, Amaranthus 

retroflexus, Datura stramonium és az Amaranthus chlorostachys. Más fajok jelentősége csökkent (mint pl. 

Convolvulus arvensis). A domináns fajok között állandóan magas szintet képviselnek a Chenopodium album és 

a Cirsium arvense. 

Figure 8.1. A kukorica domináns gyomnövényeinek sorrendváltozása Magyarországon 

(tavaszi felvételezésben) 

 

Az utóbbi években a napraforgó termőterületének rohamos növekedésével a napraforgó-árvakelés mint 

gyomosító kultúrnövény jelentősége megnövekedett. Az elpergett kaszatok 4-5 évig is megőrzik 

csírázóképességüket a talajban, és a különböző talajmunkák során olyan helyzetbe kerülnek, ami elősegíti 

csírázásukat. Napraforgó-árvakelés elleni védekezés azért is fontos a kukoricában, mert az el nem pusztított 

napraforgó-növényegyedek együtt tenyésznek a kukoricával, jelentős magtermést érlelnek, mely visszahullva a 

talajra hosszú évekig konzerválja a napraforgó árvakelésből adódó gyomproblémát. 

3.2. A GYOMNÖVÉNYZET VIZSGÁLATA A GYOMFAJOK 
ÉLETFORMÁINAK SZEMPONTJÁBÓL 

A kukorica vetésidejéből és az azt megelőző vetőágy előkészítési munkafolyamatok naptári idejéből következik, 

hogy a kukoricavetésekben a T1-es és a T2-es életformacsoport tagjai gyakorlatilag nem fordulhatnak elő. A T3 

csoportból számítani lehet a Sinapis arvensis és a Raphanus raphanistrum jelenlétére. Az egyéves (T, vagy 

Therophyton) gyomnövények közül a T4-es életformacsoport tagjai dominálnak kukoricaterületeinken. Nagy 

számban csírázhatnak, hiszen hazai szántóföldjeink talajában nagymennyiségű életképes gyommag található az 

elmúlt évtized technológiai hiányosságai miatt. Kukorica gyomirtási kísérleteinkben a kontrollterületeken és 

más felvételezéseink során nemritkán regisztráltunk négyzetméterenként 200-250 csírázó gyomnövényegyedet. 

Az évelő gyomok (G, vagy Geophyton) közül a G1 és G3 életformacsoportba tartozó gyomfajok előfordulása 

lehet jelentős. A szártarackosok (G1) közül ki kell emelni az Elymus repens, és a Sorghum halepense 

gyomfajokat. Újabban rohamosan, terjed főként a Dunántúlon, a G2 életformacsoportba tartozó gumós 

gyomnövény, a mandulapalka (Cyperus esculentus). A szaporító gyökeres fajok (G3) sorából pedig a Cirsium 

arvense és Convolvulus arvensis a jelentősebbek. 

3.3. INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁS 

A kukorica gyomszabályozásában is az agrotechnikai, a mechanikai és a vegyszeres eljárásokat ill. azok 

kombinációit alkalmazzuk. 
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Agrotechnikai védekezés módszerei 

Idesorolhatók a talajművelés, a vetésforgó és állománysűrűség stb. A talajműveléssel és talaj-előkészítéssel 

rendkívül hatékonyan védekezhetünk a gyomok ellen. Amennyiben a kukorica előveteménye kalászos gabona 

volt, a tarlóhántás gyors és jó minőségű elvégzésével a T4-es gyomok nagy többségét csírázásra 

kényszeríthetjük, majd a tarlóápolási munkákkal fiatal korban elpusztíthatjuk. E művelet a nyár és az ősz 

folyamán többször is megismételhető. 

Amennyiben a terület szártarackos (G1) gyomokkal fertőzött, célszerű a tarlóhántást mélyebbre állított éles 

tárcsával elvégezni. Javasolható tárcsázás utáni fogasolás is, melynek során a tarackokat a talaj felszínére hozva, 

elősegíthetjük kiszáradásukat. A G3-as (gyökértarackos) gyomok ellen már kevesebb sikeres módszerünk van. 

Több, korábbi vizsgálat megállapításai szerint a mezei acat (C. arvense) visszaszorulásának az 1980-as években 

a mélyművelés általános elterjedése volt a legfőbb oka. A sekélyműveléssel, vagy a minimális talajművelés 

módszerének (minimum tillage) alkalmazásával a G3 életformacsoportba tartozó gyomfajok rendszerint 

felszaporodnak. 

A vetésforgó gyomszabályozó szerepe is rendkívül fontos. Széleskörű vizsgálatok bizonyítják, hogy a kukorica 

monokultúrában jelentősen megnövekszik a gyomborítottság és elsősorban az egyszikű fajok felszaporodását 

regisztrálhatjuk. 

A kukorica különböző célú termesztése és a gyomosodás között is szoros összefüggések mutathatók ki, mely a 

kukorica növény habitusával és az állománysűrűséggel van kapcsolatban. Legnagyobb gyomelnyomó 

képességgel a silókukorica rendelkezik, majd azt követi az áru-, ill. takarmánynak termesztett kukorica. A sort 

követi a csemege és a vetőmag-előállítás céljára termesztett kukorica. A silókukoricának termesztett táblákon – 

a magasabb tőszám miatt – mérsékeltebb gyomosodással kell számolnunk, ugyanakkor a zöldtömeg korai 

betakarításával a gyomnövények és érőfélben lévő magvai is lekerülnek a területről. A kukorica vetőmag-

előállításra szánt tábláin a növények kis habitusa és az apasorok letermelése miatt jelentős nyári, vagy nyárutói 

gyomosodás következhet be még akkor is, ha a tavaszi gyomirtás eredményét korábban sikeresnek ítélték meg. 

Mechanikai gyomirtás 

Korábban, évszázadokon át szinte kizárólagos módszerként alkalmazták a mechanikai gyomtalanítást. A korábbi 

időszakban a sorközöket kultivátorozták kézi, ló- vagy traktorvontatású eszközökkel, a sorokat pedig kézi 

kapálással gyomirtották. 

A közelmúlt fejlesztési eredményeként új, nagy teljesítményű mechanikus gyomirtó eszközök jöttek létre 

(csillagkerekek, küllőskapák, talajmarók, forgóboronák, gyomirtó kefék, stb.), amelyeket ma már sikeresen és 

széleskörűen alkalmaznak a kukorica gyomirtásában. Jelentős fejlesztési eredménynek számít a sorvezérelt 

(szenzorvezérelt) kultivátor, mely pusztán néhány centimétert hagy el a kukorica sorainak mentén. Különösen 

lejtős területeken alkalmazzák sikerrel, mert megakadályozza a kultivátor oldalirányú elmozdulását és a sorok 

kivágását. 

A mechanikus gyomirtás előnye költség- és környezetvédelmi pozitívumaiban rejlik, azonkívül a talajfelszín 

megmunkálásával javítjuk a talaj vízmegtartó képességét és növeljük a talajéletet. Hátrányaként kell 

megemlíteni, hogy lehetőséget ad a kukorica–gyom időleges kompeticiós küzdelmére. 

Vegyszeres gyomirtás 

A vegyszeres gyomirtás módszereit az alkalmazás időpontja alapján vetés előtti (presowing), vetés után–kelés 

előtti (preemergens) és kelés utáni (posztemergens) csoportokba soroljuk. Ismerünk még pre-poszt módszert is, 

ill. az egyes csoportok még további részletekre bonthatók. 

Presowing (vetés előtt alkalmazott) módszer. A kukorica vetése előtt, általában az utolsó talaj-előkészítési 

eljárással egy menetben alkalmazzák. Az utóbbi években jelentősége csökkent, ugyanis az így felhasználható 

herbicid-hatóanyagok nagy részét kivonták a forgalomból. A presowing alkalmazás előnye száraz, 

csapadékmentes tavaszokon mutatkozik leglátványosabban. Idesorolható az izoxaflutol, 

izoxaflutol+ciposzulfamid hatóanyag, melyet kedvező, hosszú hatástartama miatt széleskörűen alkalmaznak. 

Preemergens (vetés után–kelés előtti) módszer. A kukorica vetése után, de még a kelése előtti időszakban 

juttatjuk ki ezeket a készítményeket, melyek hatáskifejtéséhez a kezelést követő 2-3 héten belül 20-30 mm 

csapadékra van szükség. Az ide tartozó herbicidek hatásspektruma a magról kelő egy- és kétszikű gyomokra 

terjed ki, de nem hatásosak az évelő fajok ellen. Kötött és humuszban gazdag talajokon az engedélyezett 
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dózisintervallum magasabb dózisát, lazább és humuszszegény talajokon pedig az alacsonyabb dózist kell 

alkalmazni. 

Kukoricában a preemergensen alkalmazható gyomirtó szerek közül az egyéves egyszikű gyomfajokra az 

antidotált acetoklórt, a pendimetalint, az s-metolaklórt, propizoklórt és dimetenamid-p hatóanyagot használjuk 

leggyakrabban. Az egyéves kétszikűekre a petoxamid+terbutilazin, a mezotrion, a linuron és a flumioxazin 

hatóanyag adja a legjobb hatást. 

Ritkán fordul elő, hogy egy kukoricatáblán csak egyéves egyszikű, vagy csak egyéves kétszikű gyomok vannak 

jelen. E két morfológiai–ökológiai csoport fajai általában vegyesen találhatók meg a területen, emiatt a herbicid-

hatóanyagokat kombinálni szükséges, vagy olyan hatóanyagot kell alkalmazni, melynek hatásspektruma 

mindkét csoportra kiterjed. Ilyenek: a izoxaflutol, izoxaflutol+ciproszulfamid, izoxaflutol+tienkarbazin metil, 

acetoklór+terbutilazin, dimetenamid-p+terbutilazin, s-metolaklór+terbutilazin, s-

metolaklór+mezotrion+terbutilazin, dimetenamid-p+pendimetalin és a topramezon. 

A talaj felületére kijutatott gyomirtó szerek gyorsan bomlanak, némelyikük felezési ideje csupán néhány nap, de 

legfeljebb 1-2 hét. A hatóanyag gyors lebomlásának megakadályozására, közvetlenül a kipermetezés után 

célszerű a herbicidek sekély bemunkálása a talajba. Erre kevés eszközünk van, de küllőskapával, gyomfésűvel, 

esetleg házilag, gallyakból előállított könnyű fogasboronával a részleges bemunkálás megoldható. 

Csapadékmentes időszakban a hajnali talajharmat-képződés jó hatással lehet a gyomirtó szer 

hatáskifejlődéséhez. 

Posztemergens (állománypermetezési) módszerek. A posztemergens kezelési módnak több válfaja ismeretes. 

Ezek a korai, normál és késői posztemergens kezelés, valamint az ún. pre - poszt eljárás. A posztemergens 

védekezést a kukorica szögállapotától (korai posztemergens) a növény 7-8 leveles koráig végezhetjük el. Az 

állományban történő gyomirtás előnyei az alábbiakban foglalhatók össze: 

• célzott kezelést tesz lehetővé, ebből adódóan költség- és környezetkímélő módszer 

• a korai posztemergens kezeléseknél nem, vagy alig jelentkezik a káros gyom-kukorica kompetició 

• a veszélyes, nehezen irtható egyéves kétszikű gyomok (selyemmályva, szerbtövis, napraforgó árvakelés, 

csattanó maszlag, stb.) elleni kifejezetten hatásos módszer 

• magas és alacsony szerves anyag tartalmú, laza és erősen kötött talajoknál kizárólagos megoldást jelenthet 

• az évelő gyomfajok elleni egyedüli hatásos módszer 

• az időjárási tényezők kevésbé befolyásolják a kezelések hatását 

Az állományban történő gyomirtásnak korlátai (hátrányai) is vannak. A módszer alkalmazása viszonylag nagy 

gépkapacitást igényel a fenológiai optimumok betartása miatt. A posztemergensen alkalmazott, 

kontaktherbicidek tartamhatása nem megfelelő, emiatt a növényzet záródásáig meg kell ismételni a védekezést, 

vagy eleve osztott technológiát kell alkalmazni. A fent említett tényezők miatt és ellenére a posztemergensen 

kezelt kukoricaterület aránya rohamosan növekszik. 

Különösen jó hatást lehet elérni a korai posztemergensen alkalmazható technológiával. Ilyenkor a kukorica 2-3 

leveles fenológai állapotban van, és alig árnyékolja a talajt. A gyomnövények csíra, vagy szikleveles 

állapotukban nagyon érzékenyek a gyomirtó szerekre, emiatt jó hatás remélhető. Némely korai posztemergensen 

alkalmazható szer tartós hatású kombinációs partnert is tartalmaz. Általánosan megállapítható, hogy a korai 

posztemergensen alkalmazható herbicidhatóanyagok többsége az egyéves egy- és kétszikű gyomfajok ellen 

hatásos. A vegetáció korai időpontjában történő alkalmazáskor az évelő fajok még nem hajtanak ki, emiatt nem 

jöhet létre kontamináció a hatóanyag és a gyomnövény között. A korai posztemergensen alkalmazható 

hatóanyagok közül azokat soroljuk fel, amelyek hatásspektruma mindkét (egyszikű és kétszikű) egyéves 

gyomfajra kiterjed: izoxaflutol, izoxaflutol+ciproszulfamid, izoxaflutol+tienkarbazin metil, 

acetoklór+terbutilazin, petoxamid+terbutilazin, dimetenamid-p+terbutilazin, s-metolaklór+terbutilazin, s-

metolaklór+mezotrion, dimetenamid-p+pendimetalin, s-metolaklór+mezotrion+terbutilazin, dimetenamid-

p+topramezon, topramezon+dikamba. 

A fenti felsorolásból látható, hogy számos hatóanyag használható preemergensen és korai posztemergensen is. 

Érdemes a részleteknek utánanézni az engedélyokiratokban, ugyanis némely készítménynek a korai 

posztemergens alkalmazásakor kisebb dózist kell alkalmazni. 
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A (normál) posztemergens kezeléseket általában a kukorica 4-6 leveles állapotában végezzük el, ez az időszak 

évjáratoktól függően a kelés utáni 3-4. hétre esik. Fontos a gyomirtás időzítése, mert az optimálisnál korábbi 

kezelésnél elmarad a várt jó hatás, elkésett kezelésnél pedig a gyomnövény–kultúrnövény közötti versengés 

(kompetíció) káros hatása érvényesülhet. A (normál) posztemergens kezelést akkor célszerű elvégezni, amikor a 

gyomnövények 2-4 leveles állapotban vannak, kb. 50-60 %-ban borítják a területet és már az évelő gyomfajok is 

kihajtottak. A fenti optimális kezelési idő szinte egy-két napban határozható meg. A május végére–június elejére 

tehető kezelés nagy kockázattal is járhat, mert a gyomvegetáció naponta jelentősen növekszik, tartós csapadékos 

időjárás is bekövetkezhet, amikor nem lehet munkát végezni. 

A (normál) posztemergensen alkalmazható hatóanyagokat négy csoportba soroljuk. 

Az egyéves kétszikűek elleni hatóanyagok: bentazon, broxinil, mezotrion, terbutilazin+bromoxinil, 

tembotrion+izoxadifen etil, tifenszulfuron metil. 

Az egyéves egy- és kétszikűek elleni hatóanyagok: s-metolaklór+mezotrion+terbutilazin, 

izoxaflutol+ciproszulfamid. 

Az egyéves és évelő kétszikűek elleni hatóanyagok: 2,4 D (só és észter), 2,4 D észter +floraszulam, 

dikamba+tritoszulfuron, dikamba nátrium só+proszulfuron, klopiralid+pikloram, fluroxipir-metilheptil észter, 

bentazon Na+dikamba Na és dimetenamid -p+topramezon. 

Teljes hatásspektrummal rendelkeznek, (egy- és kétszikű, egyéves és évelő gyomok) elleni hatóanyagok: 

foramszulfuron+izoxadifen etil+jodoszulfuron metil nátrium, foramszulfuron+izoxadifen etil, 

rimszulfuron+tifenszulfuron metil, rimszulfuron+dikamba, rimszulfuron+MUSTANG SE, nikosulfuron és a 

nikosulfuron+CAMBIO+Dash. 

Az utóbbi időkben felmerült annak igénye, hogy a kukoricaállományból miként lehetne posztemergens 

eljárással a fenyércirok (Sorghum halepense), a nád (Phragmites australis) és egyéb más évelő-egyszikű 

gyomnövényt hatásoson kiirtani. A fejlesztések eredményeképpen létrehozták a cikloxidimrezisztens 

kukoricahibrideket, melyek ezt a problémát megoldják. 

„Pre-poszt” gyomirtási módszer kukoricában. Ennek a technológiának a lényege, hogy előkészítik a kukorica 

számára a vetőágyat, de a vetést csak akkor végzik el, ha a terület kigyomosodott. Közvetlenül a vetés után a 

gyomos területre totális (glifozát) hatóanyagú készítményeket, vagy kombinációit juttatják ki, és mire a kukorica 

kicsírázik, a herbicidek elvégzik gyompusztító hatásukat. Olyan területeken javasolt, ahol sok az évelő 

gyomnövény és a terület gyomosodási hajlama is nagymértékű. Késői kitavaszodáskor és csapadékszegény 

áprilisi időjárási körülmények között a technológia eredményessége kétséges. 
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Chapter 9. A BURGONYA VÉDELME 

1. KÓROKOZÓK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Csírakori betegségek 

Csírapusztulás – Thanatephorus cucumeris, anamorf: Rhizoctonia solani 

Keléstől fellépő betegségek 

Orsósgumójúság – Potato spindle tuber viroid 

Levélsodródás – Potato leaf roll polerovirus 

Súlyos mozaikosodás – Potato Y potyvirus 

Burgonyamozaik – Potato X potexvirus, Potato aucuba mosaic potexvirus, Potato A potyvirus, Potato M 

carlavirus, Potato S carlavirus 

Lombzáródástól fellépő betegségek 

Sztolbur – Ca. Phytoplasma solani (szin. Stolbur phytoplasma) 

Barna gyűrűsrothadás – Ralstonia solanacearum 

Burgonyavész – Phytophthora infestans 

Fuzáriumos tőhervadás –F. oxysporum f. sp. tuberosi 

Gumókötéstől fellépő betegségek 

Baktériumos szártő- és nedves gumórothadás – P. caratovorum subsp. carotovorum; P. carotovorum subsp. 

atrosepticum; Dickeya (szin. Pectobacterium) chrysanthemi 

„Sugárgombás” varasodás – Streptomyces scabies 

Porosvarasodás – Spongospora subterranea 

Burgonyrák – Synchytrium endobioticum 

Burgonyahimlő – Thanatephorus cucumeris, anamorf: Rhizoctonia solani 

Fuzáriumos gumórothadás és tőhervadás – Fusarium solani; F. oxysporum f. sp. tuberosi; F. sulphureum; F. 

sambucinum; F. avenaceum 

Fómás gumókorhadás – Phoma foveata (szin. Phoma exigua var. foveata) 

Kolletotrichumos száradás – Colletotrichum atramentarium 

Alternáriás szárazfoltosság – Alternaria solani, A. alternata 

Levélsodródás – Potato leaf roll polerovirus 

Tünetek: A fertőzött gumóból kelt növényen a levélkék széle felfelé hajlik, a levelek kanalasodnak, sodródnak, 

sárgulnak. A hajtásvégek merev tapintásúak, rajtuk a levelek felfelé állnak, törékenyek. A beteg növények 

törpülnek. A fertőzött gumókon – a Magyarországon termesztett fajták esetében – tünetek nem látszanak. Az 

adott tenyészidőszakban fertőződött növényen a tünetek a hajtásvégeken jelennek meg először és innen 

haladnak lefelé. Egyes fajtákon a hajtásvég leveleinek fonákán vöröses elszíneződés látszik. 

Terjedés, gazdanövénykör: A vírus mechanikailag nem vihető át. Levéltetvekkel perzisztens módon terjed. A 

vektor szervezetében a vírus szaporodik, bekerül a tojásokba, így az új levéltetű generáció egyedei is 
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fertőzőképesek lesznek (transzovariális vírusátvitel). Természetes gazdanövényei közül legjelentősebbek a 

Solanum-fajok és a Datura stramonium. 

Védekezés: Egészséges ültetőgumót használjunk. Korai ültetéssel a fiatal növény fertőződésének, a korai 

szártalanítással a vírus gumóba jutásának a valószínűségét csökkentjük. A levéltetvek irtásával a fertőzés 

mértéke jelentősen csökkenthető. Ültetőburgonya előállításakor tartsuk be az árutermő tábláktól való izolációs 

távolságot. Távolítsuk el a fertőzött növényeket. A rezisztenciára nemesítés vad burgonyafajtákból származó 

gének felhasználásával jó eredményeket ért el. 

Súlyos mozaikosodás – Potato Y potyvirus 

Tünetek: a leveleken mozaikfoltosság, a fonákukon apró, elhalt, ún. tintafoltok láthatók. Korai, súlyos fertőzést 

követően a fonákon érnekrózis alakul ki. A fertőzött gumóból fejlődő növények törpülnek, a levélerek 

nekrotizálódnak. Az elhalt levelek lecsuklanak, de a száron csüngve maradnak. A vírus NTN (new tuber 

necrosis [új gumónekrózis]) törzse súlyos gumó-, szár-, levél- és bogyónekrózist idéz elő. 

Terjedés, gazdanövénykör: E széles gazdanövénykörű vírus mechanikailag átvihető. Levéltetvekkel nem 

perzisztens módon terjed. 

Védekezés: megegyezik a burgonya levélsodródásánál leírtakkal. 

Baktériumos szártő- és nedves gumórothadás – P. caratovorum subsp. carotovorum; P. carotovorum subsp. 

atrosepticum; Dickeya (szin. Pectobacterium) chrysanthemi 

Tünetek: Az első fertőzések a szántóföldön alakulnak ki. A kórfolyamat előrehaladtával a tárolás során a gumó 

részben, vagy egészen elrothad. Kezdetben dohos szagú, később – a másodlagos baktériumos fertőzés 

következtében – bűzös. A szártőrothadás hazai viszonyok között ritkább betegség. A bokor bakháthoz közeli 

szárrészei feketén elrothadnak, a fertőzött hajtások elhalnak, a szár könnyen kihúzható a földből. 

A kórokozók biológiája, környezeti igénye: E polifág baktériumok a gumókban, növényi maradványokban 

telelnek át. Szöveti folytonossági hiányokon keresztül hatolnak a növénybe. A rothadó anyagumóból a fertőzés 

a sztólókon át éri a fiatal gumókat. A baktériumok hőmérsékleti optimuma 20–26 °C. Ha a tárolóban a 

hőmérséklet 10 °C felett van és magas a páratartalom, a rothadási folyamat elindul. A baktériumok által termelt 

pektináz enzim elbontja a sejtfalakat összetapasztó pektint. A széteső sejtek nyálkás szövetmassszát alkotnak. 

Védekezés: mindenekelőtt sérülésmentes terménybetakarítással és tárolással. Szükséges a tárolók fertőtlenítése, 

az optimális tárolási hőmérséklet biztosítása, a gumóválogatás Egészséges ültetőgumót használjunk. A nedves, 

mély fekvésű területek nem alkalmasak burgonyatermesztésre. 

Barna gyűrűsrothadás – Ralstonia solanacearum 

Tünetek: A növény hervad, a levelek sárgulnak, a levélkék a szélüktől kiindulva elhalnak. Kezdetben a 

bakháton csak egy-egy növényen látható tünet. A szár keresztmetszetében barna edénynyalábokat látunk, 

melyekből csillogó baktériumnyálka tör elő. A gumók kezdetben tünetmentesek. Ha elvágjuk őket, a barnán 

elszíneződött edénynyalábgyűrűből enyhe nyomásra szürkésfehér baktérium-nyálkacseppek törnek elő. Később 

a rügyeknél és a sztólók eredésénél szürkésbarna foltok képződnek, amelyeken szintén baktériumnyálka jelenhet 

meg, melyhez talajszemcsék tapadnak. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Legfontosabb fertőzési forrás a talaj és a beteg gumó. A baktérium 

a sérült gyökereken, néha a száron keresztül fertőzi a növényt. A fertőzés kialakulásában jelentős szerepe van a 

fonálférgek táplálkozása során keletkezett sebzéseknek. A kórokozó homok és kötött agyagtalajon egyaránt 

előfordul. Hőmérsékleti optimuma 30-31 °C, de egyes biotípusai alkalmazkodtak a közép-európai hőmérsékleti 

viszonyokhoz. 

Ez a polifág baktérium mintegy 200 növényfajt képes megfertőzni. Ezek közül legjelentősebbek a burgonya 

mellett a dohány, a paradicsom és a tojásgyümölcs, valamint néhány gyomnövény, mint pl. a csattanó maszlag, 

fekete ebszőlő stb., melyek a kórokozó felszaporodásában és terjedésében játszanak jelentős szerepet. 

Védekezés: Legfontosabb a karantén-rendszabályok betartása. A fertőzött területeken nem csak burgonyát, de 

más fogékony növényt sem szabad termeszteni legalább öt évig. Ültetésre csak egészséges gumót szabad 

használni. A fogékony gyomnövényeket irtani kell. A higiéniai szabályok betartásával a fertőzés kialakulásának 

és terjedésének veszélye csökkenthető. 
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Burgonyavész – Phytophthora infestans 

Tünetek: A betegség megjelenésére minden évben, általában június elején, közepén kell számítani. A leveleken 

kezdetben kicsi, sárga, később gyorsan barnuló és növekvő foltok képződnek. Ezek többnyire a levélkék 

széléhez, vagy csúcsához kapcsolódnak. A folt fonákán, a szegély mentén finom, ezüstös penészbevonat látszik, 

amely a kórokozó sporangiumtartóiból áll. A spórák a szél és a víz segítségével újabb növényeket fertőznek. A 

levelekről lehulló sporangiumok a bakhát talaján át a gumókhoz mosódnak és fertőzik azokat. A beteg 

gumórészek kemények, a hús 1–1,5 cm mélységig vörösesbarna színű. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Ivartalan szaporodásuk a kevéssé differenciálódott tartókon 

képződő, citrom alakú sporangiumokkal, ill. a belőlük kiszabaduló zoospórákkal (rajzóspórákkal) történik. 

Magas hőmérsékleten cseppfolyós víz hiányában a sporangium közvetlenül csírázik. Hűvös, csapadékos időben 

a sporangium 10–20 zoospórává differenciálódik. A genetikai sokszínűséget eredményező ivaros folyamatok 

során keletkező vastag falú oospórák évekig életképesek maradnak a talajban. A szántóföldön maradt vagy a 

tárolóba került fertőzött gumókban a kórokozó micélium formájában is áttelelhet. A betegség kialakulásához a 

csapadékos, párás, szeles, kissé hűvös (20 °C alatti) időjárás kedvez. Járványok kialakulására akkor kell 

számítani, ha a csapadék havi összege eléri a 120 mm-t, az átlaghőmérséklet pedig 20 °C körül alakul, vagyis 

amikor a kórokozó zoospórákkal fertőz. 

Védekezés: egészséges ültetőgumó használata. Az ültetést úgy végezzük, hogy a sorok az uralkodó széliránynak 

megfelelően helyezkedjenek el. Kerüljük a túl magas tőszámot. Tartsuk be a 4-5 éves vetésváltást. Mély 

fekvésű, nedves területen ne termesszünk burgonyát. Ellenálló, lehetőleg magyar nemesítésű fajtát használjunk. 

A tárolókat a tábláktól távol építsük, és rendszeresen fertőtlenítsük. A kémiai védekezést előrejelzésre alapozva 

az egész tenyészidőszakban folytatni kell. A kezeléseket kontakt- (fluazinam, kaptán, klórtalonil, mankoceb, 

réz) és felszívódó (azoxistrobin, cimoxanil, mefenoxam) hatóanyagok kombinációjával, váltva végezzük. 

Fuzáriumos gumórothadás és tőhervadás – Fusarium solani; F. oxysporum f. sp. tuberosi; F. sulphureum; F. 

sambucinum; F. avenaceum 

Tünetek: A gumó köldökrészén, vagy sérüléseknél besüppedő, barna, ráncos foltok alakulnak ki. Alattuk a 

gumó húsa barnul, üregesedik. A felületen a fertőzést előidéző gombafajra jellemző fehér, vagy rózsaszín, vagy 

sárgás, gyakran koncentrikusan gyűrűzött laza micélium fejlődik. A gumó nedves körülmények között elrothad, 

száraz környezetben elkorhad. A hervadás a virágzást követően alakul ki a burgonyatáblán; a fertőzött növények 

levele lankad, sárgul, majd a még zöld száron csüngve elpusztul. A gyökér és a gumó metszetében az 

edénynyalábok barnák. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Fertőzési forrás a talaj és a fertőzött gumó. A meleg, magas 

páratartalmú tárolóban és sérült, szennyezett gumókon a betegség nagyobb gyakorisággal lép fel. A kórokozók 

hőmérsékleti optimuma 25 °C körül van. 

Védekezés: Fertőzött területeken lehetőleg ne termesszünk burgonyát. Végezzünk alapos gumóválogatást. 

Ültetésre csak egészséges gumót használjunk. Ügyeljünk a sérülésmentes betakarításra és betárolásra. 

Burgonyahimlő – Thanatephorus cucumeris, anamorf: Rhizoctonia solani 

Tünetek: A gumó héján apró, fekete, szabálytalan alakú, lapos álszkleróciumok vannak. Ezeket a héjról 

könnyen le lehet kaparni. A kihajtó csírák csúcsi része feketén elpusztul. A hajtáscsúcs alatt új oldalhajtásokat 

fejleszt a gumó, de ezek is elrothadnak. A növény nem kel ki, vagy több vékony, értéktelen szárat fejleszt. Ha a 

fertőzés a kifejlődött növényt éri, a levelek sárgulnak, alulról felfelé sodródnak. A szár alapi részén az ivaros 

alak fehér micéliumbevonata, az ún. fehérharisnyájúság jelenik meg. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: E sokgazdás (polifág) gomba, mely a talajban és a gumón is képes 

fennmaradni. A fertőzés gyakoriságát a sebzések növelik. A betegség kialakulásához a hűvös (10–14 °C-os), 

nedves, kötött, magas humusztartalmú talaj kedvez. 

Védekezés: egészséges, ép, himlőmentes csávázott ültetőgumót használjunk. Végezzünk előhajtatást. A vetéssel 

egy menetben juttassunk imidakloprid- és pencikuron-hatóanyagkeveréket a gumóra. A gyors és egyenletes 

kelés biztosítása csökkenti a fertőzés kialakulásának lehetőségét. 

Alternáriás szárazfoltosság – Alternaria solani 
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Tünetek: a tenyészidőszak második felében a leveleken kerekded, 5–10 mm-es, erek által határolt, 

koncentrikusan gyűrűzött barna, száraz foltok képződnek. A foltok összefolyhatnak, az alsó levelek elszáradnak. 

A szár foltjai megnyúltak, barnák. A gumón nagy kiterjedésű, besüppedő foltok láthatók. A héj alatt a szövetek 

sötétbarnák, feketék, száraz korhadás lép fel. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: a gomba beteg gumókban, ill. a tárolókban vagy a szántóföldön 

maradt fertőzött gumómaradványokban telel. Hőoptimuma 26–28 °C. A fertőzéshez a leveleken több órás 

vízborítottságot biztosító harmat szükséges. Meleg, száraz időjárás esetén elsősorban a legyengült állományt 

fertőzi. 

Védekezés: A fertőzött növényi maradványokat mélyen forgassuk le. Egészséges ültetőgumót használjunk. Jó 

tápanyag- és vízellátás biztosításával a növények ellenállóképességét növelhetjük. A burgonyavész ellen 

használt készítmények alkalmasak állománykezelésre. 

2. KÁROSÍTÓ ÁLLATOK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Talajlakó kártevők (Cserebogár pajorok – Melolonthidae; Pattanó bogarak drótférgei –Elateridae) 

A drótférgek táplálék és nedvesség igényük kielégítése miatt berágnak a gumóba és abban szabálytalan járatokat 

készítenek. Ez a tünet főleg aszályos időszakokban jelentkezik A pajorok megrágják a gumó felületét és 

odvasítanak a húsos részben. A nyílt sérüléseken baktérium és gombafertőzés alakulhat ki. 

Védekezés: Lásd a kukoricánál leírtakat. 

Közönséges burgonya-fonálféreg (Globodera rostochiensis) 

A lárvák és az imágók a burgonya gyökerein élősködnek. A táplálkozás helyén óriássejt képződhet, ami 

megszünteti a gyökér víz- és tápanyagszállító funkcióját. A csökkent ellátás következménye a lomb sárgulása és 

a satnya növényfejlődés, továbbá a gyökérburjánzás. A burgonyagumó-képződés minimális lesz, azok mérete a 

mogyoró vagy a dió nagyságot éri el. Súlyos esetben a növény elpusztul. 

Védekezés: A kártevő megtelepedési helyéről nehezen irtható ki, ezért célravezető a 4-5 éves vetésváltás és a 

rezisztens fajták termesztése. Monokultúrás termesztésben eredményesen alkalmazhatók az oxamil-hatóanyagú 

granulátumok. 

Burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata) 

Hazánkban évenkénti rendszerességgel jelentkező kártevő, amelynek lárvái és imágói rágó szájszervük 

segítségével táplálkoznak. A fiatal lárvák először a fonáki oldalon hámozgatnak, majd karéjoznak és 

egyedszámtól függően tarrágást okozhatnak. Az imágók érési táplálkozásuk időszakában karéjozzák a leveleket. 

Az imágók esetében a talaj felszínén lévő gumók megrágásával is számolni kell akkor, ha a zöld részek már 

elszáradtak. A kétnemzedékes faj imágói időjárástól függően már a kelő lombleveleket rághatják akkor, amikor 

még azok nem törtek a bakhát felszínére. Hűvösebb időjárás késlelteti a rajzást. Az imágók tömeges 

jelentkezése május hónapra várható. A második nemzedék imágói június végétől júliusban jelentkeznek. A 

nemzedékek összefolynak, ezért egy időben minden fejlődési alak (tojás, lárva, imágó) megtalálható az 

állományban. A bábok a talajban alakulnak imágóvá. 

Védekezés: A védekezés akkor válik indokolttá, amikor a növények 1/5-én imágó, vagy 5-10%-án rágásnyom 

van. A fejlett növényállományokban veszélyesnek tekinthetjük a növényenkénti 3-5 imágót, vagy kifejlett 

lárvát, ill. 10-15 fiatal lárvát. A vegyes fejlettségű populáció ellen a hatékony védekezés optimális időpontja 

akkor van, amikor az L1 és L2 lárvák vannak a legnagyobb számban. Az alkalmazható inszekticidek közül jó 

hatás várható a tiametoxam, dimetoát, tiakloprid, pirimikarb, imidakloprid hatóanyag-tartalmúaktól. 

Levéltetvek (Sárga burgonya-levéltetű – Aphis nasturtii; Foltos burgonya-levéltetű – Aulacortum solani; Csíkos 

burgonya-levéltetű – Macrosiphum euphorbiae; Zöld őszibarack-levéltetű – Myzus persicae) 

A levéltetvek különböző fejlődési alakjai nagyobb hányadban a levelek fonáki oldalán táplálkoznak. Szúró-

szívó szájszervükkel okozzák a sebzéseket és a befecskendezett nyáluk segítségével előkészített folyékony 

táplálékot veszik fel. Jelenlétükkel az első lomblevelek megjelenésétől betakarításig lehet számolni. 

Táplálkozásuk hatására a levelek sárgulnak, asszimilációs tevékenységük csökken és ezáltal a termés tömege is 

mérséklődik. Különösen veszélyes a közvetett tevékenységük, ami a különböző burgonya patogén vírusok 
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terjesztését jelenti. Az ültetőgumó-termesztő területeken ezért a fejlődés kezdeti stádiumától hatékony 

védekezést kell alkalmazni, mert a tömegszaporodásra kedvező ökológiai feltételek május-június hónapban 

optimálisak. 

A levéltetvek különösen érzékenyek a hőmérsékletre, ezért július-augusztusban általában elpusztulnak, mert erre 

az időpontra megszűnik a zárt növényállomány, és így a napsugarak közvetlen hatása pusztulásukat okozhatja. 

Védekezés: A levéltetvek repülése sárgatálakkal ellenőrizhető. A fogás eredményére alapozva az első 

szárnyasok és az általuk világra hozott L1-L2 lárvák ellen kell védekezni. Lehetőség szerint vírus-toleráns vagy 

rezisztens burgonyafajtákat termesszünk. A vírusok terjedését megakadályozó szártalanítás csak akkor lesz 

eredményes, ha előtte rendszeres kémiai védekezést alkalmaztunk. Ültetőgumó-termesztő területeken célszerű 

csávázott szaporítóanyagot alkalmazni, mert pl. az imidakloprid hatóanyagú készítmény a fiatal növényekre 

berepülő levéltetveket a keléstől számított 3 hétig elpusztítja.. Az intenzív levéltetű-szaporodás időszakában 

(május-június) szükség szerint ismételjük meg a védekezést acetamiprid, imidakloprid, tiametoxan, lambda-

cihalotrin hatóanyagú inszekticidekkel, amelyek a burgonyabogár ellen is hatékonyak. 

Kabócák (Burgonyakabóca – Empoasca solani; Foltosfejű kabóca – Aphrodes biciuctus; Sárgalábú recéskabóca 

– Hyalesthes obsoletus) 

A burgonyában május végétől a tenyészidőszak végéig megtalálhatók. Kivétel a H. obsoletus, amelynek imágói 

június-július hónapokban táplálkoznak, lárváik pedig a Convulvulus arvensis gyökerein fejlődnek. 

Vektortevékenységük miatt veszélyesek. 

A populációban domináns az E. solani. Szúrása-szívása helyén kifehéredik a levél. Nyár végére a levelek 

ezüstszínűek lesznek. A károsítás az asszimilációt csökkenti. 

Gumórontó fonálféreg (Ditylenchus destructor) 

A lárvák és az imágók a burgonyagumóban szájszurony segítségével táplálkoznak. A gumó héja a károsított rész 

fölött először sárgás, majd zöldes, később elhalt barna színű lesz. A károsítás kezdetén a héjfelület bársonyos 

tapintású, mert az alatt elfogyasztott sejtek helyén légpárna képződik. Az elhalt és felszakadozott bőrszövet alatt 

gödörkés, barna gumóállomány látható, amely később a baktériumok és gombák támadása miatt a rothadás 

kiindulópontja lehet. Szaporodásának kedvez a csapadékos, párás meleg időjárás és az öntözéses termesztés. 

Védekezés: A beteg gumókat ki kell válogatni és csak párolva szabad azokat feletetni. Azokon a területeken, 

ahol a kártevő előfordul, alkalmazzunk vetésváltást. Szükség esetén védekezhetünk oxamil hatóanyagú 

készítményekkel. 

Mezei pocok (Microtus arvalis) 

Gradáció alkalmával a mezei pocok kártételével számolni kell a tág sor és tőállású növényállományokban. A 

gumós növények kártételét a talajban készített járatok segítségével okozza. Az útjába kerülő gumókat 

felületesen megrágja, esetleg teljes egészében kiüregesíti. A nyílt sérüléseken baktériumok és gombák 

telepedhetnek meg, amelyek gumórothadást okoznak. 

Védekezés: Akadályozzuk meg a rezervoár és akkumulátor területeken végzett egyedszám gyérítéssel a 

gradáció kialakulását. Az akkumulátor területen alkalmazható a cinkfoszfid hatóanyag tartalmú készítmény. 

3. GYOMNÖVÉNYZET ÉS INTEGRÁLT 
GYOMSZABÁLYOZÁS 

3.1. A BURGONYA GYOMNÖVÉNYZETE 

A burgonya gyomnövényeinek kártétele – azon túl, hogy elszívják a vizet és a tápanyagokat – még abban is 

rejlik, hogy a rendkívül megnehezítik a betakarítást, ugyanis a szedés idejére ezek a gyomok elérhetik az 1-1,5 

m magasságot. 

A burgonya gyomnövényzetére a melegigényes egynyári gyomok jellemzők, melyek ismert képviselői a 

disznóparéj-félék (Amaranthus spp.), a libatopfélék (Chenopodium spp.), a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), a 

kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), a muharfélék (Setaria spp.) és még sok más gyomfaj. Az évelők sorából a 
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fenyércirok (Sorghum halepense), a mezei acat (Cirsium arvense) és az apró szulák (Convolvulus arvensis) 

okozhat gondot, foltszerű gócokban fertőzve a területet. 

3.2. A BURGONYA INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁSA 

Mechanikai védekezés 

A burgonya ültetésekor az ültetőgép elkészíti az ún. primér bakhátat, majd ezt követi az ún. szekunder 

bakhátkészítés, amelyet erre alkalmas talajművelő eszközzel végeznek. Ez a művelet egyben mechanikai 

gyomirtást is jelent, mert a talaj mozgatásával a csirázó gyomok kimozdulnak a helyükről, és rendszerint 

elpusztulnak. Kézi művelés esetén is javasolható, hogy ültetésekor azonnal képezzük ki a bakhátakat, majd a 

burgonya kihajtása előtt ismét végezzük el a töltögetést. Ezzel sok korán csirázó gyomnövény elpusztítható. Az 

előre elkészített bakhátakon, a tenyészidőszak során már alig van módunk újabb mechanikai védekezésre. 

Vegyszeres gyomirtás 

A herbicideket úgy célszerű kombinálni, hogy a területre jellemző gyomflórára tökéletes hatást biztosítsanak. 

Ezt a magról kelő gyomok esetében megtehetjük, de számoljunk azzal, hogy nem tudunk eredményesen 

védekezni az évelő kétszikű gyomfajok (pl. a mezei acat és az apró szulák) ellen. Pusztán annyi lehetőségünk 

van, hogy ilyen gyomokkal fertőzött területre nem vetünk burgonyát. 

Az ún. szekunder bakhát elkészítését követően, ha az időjárás hűvös és a burgonya sokáig elfekszik a talajban, 

érdemes a gyomirtással várni, mert ezzel a szerek hatástartamát megnövelhetjük. Ilyenkor naponta célszerű 

figyelni a hajtásnövekedést és mielőtt az elérné a föld felszínét, akkor juttassuk ki a preemergens gyomirtó 

szereket. 

A burgonyában preemergensen engedélyezett herbicidek közül a magról kelő egyszikűek elleni 

hatásspektrummal rendelkezik az s-metolaklór, az acetoklór és a pendimetalin. A magról kelő kétszikű 

gyomokat a linuron és a metribuzin hatóanyagú készítményekkel lehet sikeresen megfékezni. A magról kelő 

egy- és kétszikűek ellen, de különösen az Ambrosia artemisiifolia ellen jó hatású a fluorkloridon és a klomazon 

hatóanyag. 

Posztemegrensen a magról kelő kétszikű gyomok ellen a metribuzin használható, továbbá engedélyezett a 

rimszulfuron gyomirtó szer egy- és kétszikű gyomok ellen. 

A burgonyában használhatók az egyszikűeket irtó hatásspektrummal rendelkező, ún. acetil coenzim-karboxiláz-

gátló készítmények, melyek mérsékelt dózisban a magról kelő egyszikűek ellen, magasabb dózisban pedig az 

évelő egyszikűek ellen is hatásosak. 

A burgonyát sok esetben lombtalanítják. Ezt végezhetik mechanikus úton szárzúzóval, majd felperzseléssel, de a 

vegyszeres eljárás a gyakoribb. Ez a vetőgumó előállításnál szükségszerű követelmény, más esetben a 

betakarítást megkönnyítő művelet. 
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Chapter 10. A CUKORRÉPA 
VÉDELME 

1. KÓROKOZÓK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Csírakori betegségek 

Gyökérfekély – Aphanomyces cochlioides; Pythium-fajok; Pleospora betae, anamorf: Phoma betae; 

Tanatephorus cucumeris, anamorf: Rhizoctonia solani; Fusarium-fajok 

Keléstől lombzáródásig fellépő betegségek 

Répamozaik – Beet mosaic 

Rizománia – Beet necrotic yellow vein benyvirus 

Peronoszpóra – Peronospora farinosa f. sp. betae 

A lombozat és a répatest nyári betegségei 

Szív- és szárazrothadás – bórhiány 

Répa vírusos sárgasága – Beet yellows virus 

Lisztharmat – Erysiphe betae Rozsda – Uromyces betae 

Fómás levélfoltosság – Pleospora betae, anamorf: Phoma betae 

Ramuláriás levélfoltosság – Ramularia beticola, 

Cerkospórás levélragya – Cercospora beticola 

Alternáriás levélfoltosság – Alternaria alternata 

Nyári gyökérrothadás – Tanatephorus cucumeris, anamorf: Rhizoctonia solani 

Rizománia – Beet necrotic yellow vein benyvirus 

Tünetek: a fiatalon fertőződött növény levelei világoszöld, sárga elszíneződést mutatnak, a levéllemez 

elkeskenyedik, a levélnyél megnyúlik, a lombozat lankad, hervad. Az erek mentén sárga foltosság, majd elhalás 

látható. Később a répatest növekedése leáll. Betakarításkor a fiatalon fertőződött növények gyökértömege 20–

30%-kal kisebb, mint az egészségeseké. 

A répatesten intenzív oldalgyökér-képződés, „szakállasodás” indul meg, mely a betegség legjellemzőbb tünete. 

Az újonnan képződött gyökerek jelentős része barnán elhal. A répatest metszetében az edénynyalábok barnán 

elszíneződnek. 

Terjedés, gazdanövénykör: Gyors és intenzív elterjedéséért a Polymyxa betae „nyálkagomba” felelős. A vírust 

hordozó kitartóspórák a szél útján, vízzel, vagy a művelő eszközökre tapadva nagy távolságokra eljutnak, így a 

gomba nem csak időben, hanem térben is terjeszti a kórokozót. Mechanikailag átvihető, mag útján történő 

terjedése nem bizonyított. Jelentősebb gazdanövényei a Chenopodiaceae- és az Amaranthaceae-családba 

tartoznak. A répa mellett természetes körülmények között fertőzi a spenótot (Spinacea oleracea). 

Védekezés: A kártétel csökkentésének egyik lehetséges módja a „nyálkagomba” fertőzésének megelőzése, ill. a 

fertőzés mértékének csökkentése kémiai, agrotechnikai és biológiai módszerekkel. Ezek az eljárások azonban 

önmagukban, de egymással kombinálva sem adnak kielégítő eredményt. A leghatékonyabb védekezést a 

rezisztenciára nemesítés jelenti. 
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Gyökérfekély – Aphanomyces cochlioides (szin. A. laevis); Pythium-fajok; Pleospora betae; anamorf: Phoma 

betae; Tanatephorus cucumeris; anamorf: Rhizoctonia solani; Fusarium-fajok. 

Tünetek: Az említett kórokozók a kelő, fiatal répát fertőzik. A csíranövény gyakran a talajfelszín elérése előtt 

elpusztul. A szikleveles, vagy egy-két lombleveles répa gyökérnyaki része sárgás, majd barnás színű, vizenyős. 

Száraz időben cérnaszerűen elvékonyodik, összeszárad, nedves időben elrothad, a növény elfekszik a talajon és 

elpusztul. Néha a répa túléli a fertőzést, de a gyökérnyak megbetegedése miatt a későbbiekben fejlődésében 

visszamarad. A 6-8 leveles kornál idősebb répa már nem fertőződik. 

A kórokozók biológiája, környezeti igénye: A gombák egy része a talajban (Pythiumok, Aphanomyces 

cochlioides, Rhizoctonia solani, egyes Fusariumok), más részük (bizonyos Fusarium-fajok és a Phoma betae) a 

vetőmagban telel át. Ez utóbbi fajok a meleg száraz tavaszok idején okoznak megbetegedéseket. A gyökérfekély 

azonban gyakrabban a hideg, hűvös, csapadékos tavaszok betegsége. 

Védekezés: egyik legfontosabb eleme a csávázás. Elhúzódó kelés esetén ez nem nyújt kielégítő védelmet, ezért 

biztosítani kell a répa gyors, „robbanásszerű” kelését. Ezt a jól kialakított vetőággyal, a legalább 6-8 °C 

talajhőmérsékletnél elvégzett, nem túlzottan mélyre történő vetéssel, ill. harmonikus tápanyagellátással 

segíthetjük elő. 

Lisztharmat – Erysiphe betae (szin. Microsphaera betae) 

Tünetek: nyár közepén, a leveleken kezdetben leheletfinom, foltszerű, majd egyre gyarapodó és növekvő 

kiterjedésű micéliumbevonat jelenik meg. Ez kezdetben fehér, majd szürkés árnyalatú, benne alakulnak ki az 

apró sárga, barna, végül fekete ivaros termőtestek. A fertőzött levelek, levélrészek leszáradnak. 

A kórokozók biológiája környezeti igénye: a gomba elsősorban a fertőzött növényi részeken telel. Mindkét 

szervezet melegigényes, a fertőzés létrejöttéhez magas páratartalom szükséges. 

Védekezés: A preventív védekezés szempontjából fontos a fertőzött levélmaradványok mély aláforgatása. Az 

első tünetek megjelenésekor használhatunk kontakthatású, kéntartalmú készítményeket. Ezt követően 

felszívódó, szisztemikus hatóanyagok alkalmazása szükséges. A felhasználható kemikáliák többsége azonos a 

cerkospórás levélragya (lásd: a továbbiakban) elleni védekezésben alkalmazottakkal. A lombvédelemben 

használt növényvédő szerek hatását a velük egy menetben kijuttatott lombtrágyák fokozzák. 

Cerkospórás levélragya – Cercospora beticola 

Tünetek: Július elejétől-közepétől a cukorrépa külső, idősebb levelein sötétbarna, néha vöröses szegélyű, 

szürkésbarna közepű, 3-5 mm átmérőjű foltokat látunk. Ezek kezdetben elszórtan jelennek meg a leveleken, de 

számuk gyorsan gyarapszik. Az erősen fertőzött levelek sárgulnak, majd elszáradnak. A lombvesztés tömeges 

lehet. A növény pótolja az elvesztett levélfelületet. Eközben a répatest növekedése lassul, vagy leáll, csökken, 

vagy megszűnik a répatestben a cukor raktározása. A fertőzött magrépa levelei és oldalágai leszáradnak. A 

képződött gomolyok aprók, értéktelenek, rosszul csíráznak. 

A kórokozó biológiája környezeti igénye: A gomba a fertőzött növényi maradványokban telel. Mérsékelten 

meleg, csapadékos, párás időben fertőz. 

Védekezés: Mélyen forgassuk le a fertőzött levélmaradványokat, és a legalább négyéves vetésváltást tartsuk be. 

A fajták fogékonyságában jelentős különbségek vannak. Az utóbbi években Cercospora-rezisztensnek mondott 

hibridek jelentek meg. A kémiai védekezést célszerű előrejelzésre alapozni. A betegség ellen eredményesen 

használható hatóanyagok széles skálája áll a termelők rendelkezésére, mint pl. a réz, azoxistrobin, fenpropimorf, 

krezoxim-metil epoxikonazol, propikonazol és tetrakonazol. Ezek jelentős része kontakt és felszívódó hatással is 

rendelkezik, és védelmet biztosítanak a többi levélfoltbetegség kórokozójával szemben is. A permetléhez adott 

lombtrágyák növelik a fugicedek hatékonyságát. 

2. KÁROSÍTÓ ÁLLATOK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Talajlakó kártevők (Cserebogár pajorok – Melolonthidae; Pattanó bogarak drótférgei –Elateridae) 

A lárvák a fiatal növények gyökereit fogyasztják, később pedig a répatestbe rágnak be. A pajorok odvasítják a 

répatestet. A fiatal növények a kártétel hatására sárgulnak, majd elpusztulnak. A varjak a sérült növényeket 

kihúzzák, és a talajt kivágva fogyasztják el a károsító lárvákat. 
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Védekezés: Lásd a kukoricánál leírtakat. 

Répafonálféreg (Heterodera schachtii) 

A fonálférgek szájszuronnyal végeznek sejtfal- és szövetroncsolást. A szabaddá váló növénynedveket 

táplálékként felveszik. A lárvák a gyökérsüveg alatt jutnak be a bőrszövet alá és tengely irányba haladva 

táplálkoznak. Táplálkozásuk hatására a gyökérfunkció megszűnik, ezért az alvó rügyekből újabb 

hajszálgyökerek fejlődnek. A hajszálgyökér tömeg miatt a répa szakállas lesz, a répatest visszamarad 

fejlődésében, cukortartalma csökken. A kártétel szimptómái a leveleken lankadás, sárgulás, majd fokozatos 

elhalás formájában láthatók. A kétnemzedékes faj cisztaalakban telel és csak a hőmérséklet, talajnedvesség, 

valamint a gyökérsavak (répafélék, libatopfélék) együttes jelenlétének hatására hagyják el azokat az L2 

stádiumban lévő lárvák. A lárvák a növényekbe hatolva okozzák a kártételt, majd fejlődésük folyamán ivari 

differenciálódás jön létre, ami a nőstények testének körte alakú megduzzadásával jár együtt. A nőstények 

felrepesztik a bőrszövetet és testvégükkel a talajban helyezkednek el úgy, hogy a gyökerekből továbbra is 

táplálkozzanak. A megtermékenyítés után a nőstény testéből ciszta képződik és ebben biztosított a tojások több 

évre szóló életképessége. 

Védekezés: Azokon a területeken, ahol a fonálférgek előfordulnak, 5-6 évig ne termesszünk répaféléket. Az 

anabiotikus állapotot aktiválja a rozs, a kukorica, a cikória, a len, a lucerna, a dohány, de nem tápnövényei a 

fonálféregnek. Ezeknek a növényeknek a termesztésével gyéríthetjük a talaj fonálféregkészletét. Azokon a 

területeken, ahol a fonálféreg elszaporodott, speciális fonálféregölő szerek alkalmazhatók. 

Répabolha (Chaetocnema tibialis ) 

A füves területeken telelő imágók a répa vetésével egy időben előjönnek és elhúzódó kelés esetén már a talajban 

károsíthatják a csíranövényeket. Ebből adódik a hiányos kelés. A fiatal növények szikleveleit és az első 

lombleveleket kör alakban hámozzák, majd később az alsó epidermisz kiszakad és ezért lesz lyukacsos a levél. 

A bolhaszámtól függően súlyos károk alakulhatnak ki, mert a fiatal növény leveleinek felülete a rágás miatt 

nagymértékben megnő és ezzel együtt a párologtatási veszteséget a gyökérzet nem tudja pótolni, ami a növény 

pusztulását eredményezheti. A lárvák a hajszálgyökereket fogyasztják. Kártételük azonban a fejlett répákon már 

nem jelentős. 

Védekezés: A kártétel mérsékelhető a minőségi magágy készítéssel, harmonikus tápanyagellátással és a sikeres 

gyomszabályozással. A felszívódó hatóanyag tartalmú készítmények közül a tiametoxam és az acetamiprid 

alkalmas a bolhaszám mérséklésére csávázás vagy talajfertőtlenítés formájában. Állománypermetezést akkor 

végezzünk, ha a 2-4 leveles növényeken 2, ill. 4 rágásnyom található. A bolhákat tojásrakás előtt gyérítsük 

lambda-cihalotrin, klórpirifosz, teflutrin, cipermetrin hatóanyagú inszekticidekkel. 

Lisztes répabarkó (Bothynoderes punctiventris) 

A telelésből előjött bogarak a szikleveles növényeket „kefére” rágják. Az imágó a soron haladva minden 

növényt elpusztít, majd továbbhalad és újabb sorra, ill. sorokra terjeszti ki tevékenységét. A lombleveles 

növényeken karéjozva táplálkozik. A kukac típusú lárvák élőhelye a talaj, ahol a répatest felületét odvasítják. 

Védekezés: A répatáblák kijelölésekor kerüljük a káros szomszédságot. Biztosítsuk a növény egyöntetű, gyors 

fejlődését, az imágók számát területi kvadrátmódszerrel állapítsuk meg. Ha m2-enként 0,5 imágót találunk, 

akkor célszerű még tojásrakás előtt acetamiprid, klórpirifosz, zeta-cipermetrin hatóanyag-tartalmú készítmények 

valamelyikével védekezni. 

Levéltetvek (Fekete répalevéltetű – Aphis fabae); Zöld őszibarack-levéltetű – Myzus persicae) 

A fekete répalevéltetű szárnyas egyedeinek berepülésével egy időben megkezdődik az eleven szülés és így a 

levéltetű telepek kialakulása. A táplálkozó egyedek szúró-szívó szájszervvel károsítanak. A levéltetvek a fonáki 

oldalon okoznak szúrásukkal sérüléseket, amelynek következtében a levéllemez hólyagosan deformálódik. A 

kárkép alakulásának magyarázata, hogy a levélszín sejtjei zavartalanul szaporodnak, ugyanakkor a fonáki 

oldalon a fejlődés leáll. A hólyagos deformációnak az oka tehát a levéllemez részaránytalan fejlődése. A 

kolóniák egyedszámától függően a levelek sárgulnak, majd barnán elhalnak. A táplálkozás mellékterméke a 

mézharmat, amelyen korompenész telepszik meg. 

A levéltetvek közvetett kártétele a vírusvektor szerepből adódik. A fajok közül a M. persicae hatékonyan 

terjeszti a sárgaság csoportba tartozó vírusokat. 
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Védekezés: A veszélyhelyzet mérsékelhető, ha a fő gazdanövényeket (kecskerágó, jezsámen, labdarózsa) 

gyérítjük, továbbá serkentjük a növény erőteljes, gyors fejlődését harmonikus tápanyag ellátással. A levéltetű 

parazitoidokat kíméljük, rajzásuk alkalmával piretroidokat ne használjunk. A levéltetvek ellen a kolóniák 

kezdeti kialakulásakor hatékonyan alkalmazhatók a triazamat, pirimikarb, klórpirifosz, lambda-cihalotrin és 

acetamipridt hatóanyag-tartalmú készítmények. A növényekre berepülő első szárnyasok ellen hatékony a 

csávázott vetőmag. 

Répaaknázómoly (Scrobipalpa ocellatella) 

A hernyótípusú lárvák a répafélék vegetatív és generatív részein táplálkoznak. A fajnak évente 3-4 nemzedéke 

van, ezért egyeléstől betakarításig előfordul. Az első nemzedék lárvái a levéllemezben és a levélnyélben 

aknáznak. A levéllemezen kifehéredő aknafoltok látszanak. A szívlevelek hámozgatása miatt azok szivarszerűen 

összesodródnak, sárgulnak, barnulnak, majd feketednek. A bórhiány tünete hasonló, de a szívlevelek nem 

sodródnak. A második, harmadik és negyedik nemzedék lárvái a répafejben és a répatestben aknáznak. A 

járatok rágcsálékkal és ürülékkel teltek. Súlyos esetben a répatest szivacsszerűvé válik, cukortartalma 

erőteljesen csökken. A levelek fonnyadva a talaj felületére fekszenek. A maghozó répákon a hernyók a 

levélrózsákat, a hajtásvégeket és a zöld gomolyokat is összeszövik. A szövedék védelme alatt táplálkoznak, a 

növények pedig torzulva, barnán elhalnak. 

Védekezés: Gondoskodni kell a veszteségmentes betakarításról és a répahulladék megsemmisítéséről, valamint 

az őszi mélyszántás elvégzéséről. A kémiai védekezés akkor javasolható, ha 6-8 leveles répán 1-2, karógyökér 

képződéskor 2-3, a levélzet szétterülésekor 4-5 lárva táplálkozik. 

Vetési bagolylepke (Agrotis segetum és társult fajok: Felkiáltójeles bagolylepke – A. exclamationis; Ipszilon 

bagolylepke – A. ipsilon) 

Gradáció alkalmával a virágzó gyomnövények leveleinek fonákára rakott tojásokból kikelő fiatal lárvák 

támadják meg a répát május-júniusban. A lárvák fiatalon fénytűrőek, de sokszor már L2-es stádiumban 

fénykerülővé válnak. Gyomos répatáblán a növények foltokban pusztulnak. Gyomos erdősávok melletti 

répatáblát frontálisan támadják és a répát teljesen elpusztíthatják. A karógyökér földfelszínhez közeli részén 

táplálkoznak és ezért a fiatal növények elpusztulnak. 

Védekezés: Lásd a kukoricánál leírtakat. 

Káposzta-bagolylepke (Mamestra brassicae és társult fajok: Saláta-bagolylepke – Laconobia oleracea; C-betűs 

bagolylepke – Xestia c-nigrum; Gamma bagolylepke – Autographa gamma) 

A második nemzedék fiatal lárvái apró kerekded foltokban hámozzák a leveleket, az idősebb lárvák tarrágást 

végezhetnek a levéllemez teljes elfogyasztásával, ilyenkor csak a vastagabb erek maradnak vissza. Az 

asszimilációs felület csökkenése miatt tetemes cukorveszteség alakulhat ki. 

Védekezés: Gondoskodjunk a répatábla és környezetének gyommentesen tartásáról. Minőségi talajmunkával, 

ősszel-tavasszal gyéríthetjük a telelő bábokat. Kíméljük a fajra specializálódott parazitoidokat. A lárvák 

gyérítését klórpirifosz, lambda-cihalotrin, béta-cipermetrin, cipermetrin, etofenprox hatóanyag-tartalmú 

készítményekkel végezzük. Akkor védekezzünk, ha m2-enként kettő, vagy annál több lárva táplálkozik. A 

felsorolt hatóanyagokra a lárvák L1-L2 fejlettségi állapotban érzékenyek. 

Mezei pocok (Mikrotus arvalis) 

Száraz időjárás esetén a túlszaporodott állomány egyedei a répatestet a gyökérnyaknál kiüregesítik. 

Védekezés: Intenzív talajműveléssel öntözéssel és ülőfák kihelyezésével gyéríthető az egyedszám. Rágcsálóirtó 

szerek használata gradáció esetén javasolt. 

Hörcsög (Cricetus cricetus) 

A szikleveles répát lerágja. A kifejlett répatestbe berág, kiüregesíti. Kártétele a járat körül gócszerűen 

jelentkezik 

Védekezés: Lásd a mezei pocoknál leírtakat. 
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3. A CUKORRÉPA GYOMNÖVÉNYZETE ÉS 
INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁSA 

3.1. A CUKORRÉPA GYOMNÖVÉNYZETE 

A cukorrépa korai vetésideje miatt megtalálhatók az ősszel és kora tavasszal csírázó gyomok, mint pl. a galaj 

(Galium aparine) és a nagy széltippan (Apera spica-venti). Nagy felületborítottságot adhatnak a T3-as fajok, 

mint pl. a repce (Sinapis arvensis), vagy a repcsényretek (Raphanus raphanistrum). Az igazi gyomproblémát 

azonban a nyárutói egyévesek képezik, mint pl. a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), a disznóparéjfélék 

(Amaranthus spp.), a libatop-félék (Chenopodium spp.), a keserűfű-félék (Polygonum spp.) és a selyemmályva 

(Abutilon theophrasti). Az említett fajok közül is különös figyelmet érdemelnek a libatopfélék, melyek 

rendszertani rokonságban vannak a cukorrépával, emiatt nehéz az ellenük való védekezés. Egyszikű 

gyomnövényei közül meg kell említeni a kakaslábfüvet (Echinochloa crus-galli), a különböző muhar és pirok 

újjasmuhar (Setaria- és Digitaria-) fajokat, amelyek rendszerint nagy tömegben fordulnak elő a cukorrépa 

területeken. Mind gyakrabban találkozunk a köles (Panicum miliaceum) tömeges előfordulásával. 

Az évelő gyomfajok közül a sekélyen gyökerező szártarackosok sorából a fenyércirok (Sorghum halepense) 

jelentőségét kell kiemelni, a mélyen gyökerezők közül pedig az apró szulák (Convolvulus arvensis), valamint a 

mezei acat (Cirsium arvense) jelenlétével kell a termelőnek számolni. 

A cukorrépa-termesztés egyik új keletű gyomproblémája a napraforgó árvakelés (Helianthus annuus) jelenléte a 

vetésekben. Irtása rendkívüli módon megnöveli a termelési költségeket. 

3.2. A CUKORRÉPA INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁSA 

Agrotechnikai védekezés 

A cukorrépa gyomszabályozásában a prevenciónak és az agrotechnikai védekezésnek nagy jelentősége van. 

Elsősorban a megfelelő tábla kiválasztását és a kiváló minőségű vetés-előkészítő talajmunkát kell hangsúlyozni. 

A tábla kiválasztásánál – ha erre módunk van – ügyeljünk arra, hogy olyan táblát jelöljünk ki, amelyen nem 

fordulhat elő évelő kétszikű gyomnövények (apró szulák, mezei acat), mert ezek ellen a fajok ellen nincs mód 

hatékony vegyszeres védekezésre. Ez a megállapítás azonban csak arra az esetre vonatkozik, amennyiben 

kizárólag vegyszeresen kívánjuk a gyomproblémát megoldani. A mechanikai védekezésekkel kombinált 

gyommentesítésnél gyakorlatilag e szempontoknak nincs jelentősége, mert a kézi kapálás teljes hatásspektrumot 

biztosít. 

A vetés-előkészítő talajmunkák során törekedni kell az aprómorzsás, egyenletes mélységű talajállapot 

kialakítására. Ez több vonatkozásban is kapcsolatban van az eredményes védekezéssel. A jó minőségű talaj-

előkészítésnek az alapkezelésnél használt gyomirtó szerek hatáskifejtésében is nagy jelentősége van. 

Aprómorzsás talajban jobban hatnak a herbicidek, rögös területen elsősorban a szer elillanása és a "rögárnyék" 

miatt lehet hatástalan a védekezés. A jó minőségű vetőágyban a cukorrépa egyenletesen csírázik, a táblán lévő 

növényállomány fejlődési állapota megközelítően azonos. Az állománykezelésnél ilyenkor kisebb a fitotoxikus 

kockázat, ugyanis egyidejűleg nem fordul elő érzékeny szikleveles állapotú és ugyanakkor 4-6 leveles 

fejlettségű répanövény. 

Javasolható, hogy az utolsó vetőágy előkészítő művelet után lehetőleg azonnal vessünk, mert így nagyobb esélyt 

adunk a répának a gyomok elleni versengésben. A talajművelettel ugyanis mechanikailag elpusztítjuk a csírában 

lévő gyomokat, és így nem fordulhat elő, hogy a táblán a tömegesen csírázó gyomfajok fejlődési állapota 

megelőzi a répáét. Sajnos gyakran megtörténik, hogy szikleveles répában 4-6 leveles gyomok találhatók, és mire 

a répa eléri a herbicidekkel szembeni tolerálható fenológiai állapotát, a gyomok úgy megerősödnek, hogy már 

eredményesen nem irthatók. 

Mechanikai védekezés 

Jelentősége az utóbbi években nőtt meg, mely összefüggésben áll a herbicidárakkal és a környezetkímélő 

szemlélettel, bár ez utóbbi nem minden esetben tudatos. A cukorrépa kizárólag kapálással történő 

gyommentesítése – a kedvező vonatkozások ellenére – kockázatos vállalkozás. Általában annyi kézimunkaerő 

nem áll rendelkezésre, amennyi az optimális időben elvégzett kapáláshoz szükséges, így az elkésett művelet 
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miatt időlegesen előnyt szereznek a gyomok a répával szemben. A gyomirtó szeres alapkezelés nélkül 

termesztett répában 3-, ill. 4-szeri kapálás minden esetben sürgetően jelentkezik és az elkésett beavatkozásnak 

negatív hatása lesz a termésre. 

A fentiek miatt inkább javasolható a vegyszeres gyomirtás és kézi kapálás kombinált alkalmazása. Ez annyit 

jelent, hogy a területet alapkezelésben (presowing, vagy preemergens) részesítjük, azáltal a tömegesen csirázó 

gyomok megjelenését meggátoljuk. Ezt követően a szükséges mértékben és gyakorisággal végezzük el a kézi 

kapálást, amely általában nem jelentkezik sürgetően és viszonylag nagy területteljesítménnyel hajtható végre. 

Itt kell szólni a sorközművelésről is. Feltétele a megfelelően keskeny kerekű traktor és a speciális kultivátor. Ott, 

ahol ezek rendelkezésre állnak, a tenyészidőszak elején sikerrel használhatók. 

Vegyszeres gyomirtás 

A cukorrépa presowing (vetés előtt) használható gyomirtó szerei a kloridazon, metamitron és a cikloat. A vetés 

előtti gyomirtásnak az előnye különösen száraz, csapadékmentes évjáratokban szembetűnő. A készítményeket 

sekélyen a talajba kell dolgozni. Ügyelni kell arra, hogy e herbicidek bedolgozó eszközével ne okozzunk kárt a 

vetésre jól előkészített aprómorzsás talajban, ugyanis ilyenkor még a talaj általában nedves. 

A cukorrépa preemergens (vetés után–kelés előtt) alkalmazható gyomirtó szereinek sorából ki kell emelni a 

magról kelő egyszikűeket irtó hatóanyagokat, melyek a s-metolaklór és a propizoklór. Mindkét készítménynek 

jelentős kétszikűeket irtó hatása is van. 

A többségében kétszikűeket irtó hatásspektrummal rendelkező hatóanyagok a kloridazon és a metamitron. A 

magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen javasolt a dimetenamid és a kloridazon+quinmerak hatóanyag-

kombináció. A preemergens herbicidek hatásának sikere a kezelés után lehullott csapadék mennyiségétől függ. 

A cukorrépa posztemergensen alkalmazható gyomirtó szerei a fenmedifam, desmedifam és etofumezat, melyek 

kombinációinak hatása a magról kelő gyomok egész spektrumára kiterjed. További széles hatásspektrummal 

rendelkező kombinációk a kloridazon + fenmedifam és a kloridazon + quinmerak. Nem régóta használják a 

trisulfuron-metil hatóanyagot, melynek hatásspektruma a magról kelő kétszikű gyomokra terjed ki. Speciális 

hatásspektrummal rendelkezik klopiralid hatóanyagú készítmény, mely a napraforgó árvakelés, a mezei acat és 

egyéb fészkes virágú gyomok ellen hatásos. 

A cukorrépában viszonylag nagyszámban engedélyezettek az egyszikűeket irtó hatásspektrummal rendelkező 

ún. acetil coenzim-karboxilázgátló hatóanyagú készítmények A felsorolt herbicidek mérsékelt dózisban a 

magról kelő egyszikűek ellen, magasabb dózisban pedig az évelő egyszikűek ellen is hatásosak. 

A cukorrépa posztemergens kezelésének alapvető feltétele, hogy a gyomnövények a 2-4 leveles állapotot ne 

haladják meg, ugyanakkor a cukorrépa legalább 6 leveles legyen. Ezek a feltételek a fent említett, gondos 

talajmunkával és vetéssel biztosíthatók. Az állományban használt gyomirtó szereknek általában nincs tartós 

hatásuk, így gyakorta egy második „gyomcsirázási hullám” is bekövetkezhet. Ekkor még a cukorrépa levelei 

nem fedik teljesen a talajt, tehát szükség van ismételt védekezésre. 

A gyakorlat rendszeresen alkalmazza az „osztott kezelést”, ami annyit jelent, hogy az engedélyezett dózist 2 

vagy 3 alkalommal megosztva juttatják ki. Fontos, hogy a mérsékelt mennyiségű herbicid-hatóanyagot a 

szükséges hatás érdekében „erősítsük meg” adalékanyaggal, melyek közül a kozmetikai vazelinolaj-

származékok jöhetnek elsősorban számításba. A posztemergensen alkalmazott herbicidek fitotoxikusak 

lehetnek, amennyiben 25 oC feletti hőmérsékleten juttatjuk ki őket. A kezeléseket célszerű a késő délutáni 

napszakban elvégezni. 
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Chapter 11. A PILLANGÓSOK 
VÉDELME 

1. LUCERNA 

1.1. KÓROKOZÓK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Csírakori betegségek 

Gyökérfekély – Pythium spp., Fusarium spp., Thanatephorus cucumeris 

Második kaszálásig (virágzásig) fellépő betegségek és kórokozók 

Lucernamozaik – Alfalfa mosaic alfamovirus Virágelzöldülés – Ca. Phytoplasma asteris (szin. Clover phyllody 

phytoplasma) Ibolyaszínű gyökérpenész – Helicobasidium brebissonii Fenésedés – Colletotrichum trifolii 

Második kaszálás után fellépő betegségek és kórokozók 

Baktériumos hervadás – Clavibacter michiganensis subsp. insidiosum (Karantén) 

Peronoszpóra – Peronospora trifoliorum f. sp. medicaginis-sativae 

Sztemfiliumos barnafoltosság – Pleospora tarda; Stemphylium sarciniforme 

Levélragya – Pseudopeziza trifolii f. sp. medicaginis-sativae 

Sárga levélfoltosság – Leptotrochila medicaginis 

Ibolyaszínű gyökérpenész – Helicobasidium brebissonii 

Rozsda – Uromyces striatus 

Fómás (aszkohitás) szár- és levélfoltosság – Phoma medicaginis var. macrospora 

Fertőző hervadás – Fusarium oxysporum f. sp. medicaginis; Verticillium albo-atrum 

Lucernamozaik – Alfalfa mosaic alfamovirus 

Tünetek: A beteg növény levelein kicsi, zöld vagy zöldessárga mozaikos foltok, gyűrűk keletkeznek. Magas 

hőmérsékleten a tünetek maszkírozódnak. A levelek aprók, deformáltak, az egész növény törpe növésű. 

Előfordul azonban tünetmentes fertőzés is. 

Terjedés, járványtan: Mechanikailag átvihető a vírus. Leghatékonyabb vektorai az Aphis fabae, az 

Acyrthosiphon pisum és a Myzus persicae levéltetűfajok, amelyek a vírust nem perzisztens módon terjesztik. A 

magban a vírus 10 évig is megőrzi fertőzőképességét. Arankafajok is szerepet játszanak a vírus terjesztésében. 

Védekezés: Egészséges magot kell vetni; 2-3 éves lucernáról fogjunk magot. Magfogásra kijelölt táblákon 

indokolt az előrejelzésen alapuló levéltetvek elleni védekezés és az arankafajok irtása. A térbeli izolációt a 

lucerna mozik vírusra fogékony kultúráktól (burgonya, borsó, paprika, paradicsom) be kell tartani. Kevésbé 

fogékony fajtákat termesszünk. 

Levélragya – Pseudopeziza trifolii f. sp. medicaginis-sativae 

Tünetek: Apró, kerek, barna vagy fekete foltok jelennek meg a levélkéken. A kifejlődött foltok átmérője 1–3 

mm, rajtuk egy-egy nagyméretű, világosbarna apotécium fejlődik. A foltok nem növekednek, de közöttük a 

levélszövet sárgul, a levelek lehullanak. A levélnyél és szár foltjai megnyúltak, barnák. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A gomba a talajra hullott levelekben, levélmaradványokban telel át. 

Hőmérsékleti optimuma 20 °C. Forró nyári napokon a betegség visszaszorul, majd ősszel újra felerősödik. 
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Védekezés: Súlyos fertőzés esetén a korai kaszálással nem csak a levélhullásból adódó veszteséget tudjuk 

megelőzni, hanem a levélfoltokon képződő fertőzőanyagot is eltávolítjuk a tábláról. Magtermesztés esetén 

indokolt lehet a kémiai védekezés, kaptán, vagy a mankoceb hatóanyagú készítmények. 

Rozsda – Uromyces striatus 

Tünetek: Az apró, vörösesbarna uredotelepek az epidermiszt felszakítják, bennük nagy mennyiségű barna, 

elporló spóratömeg termelődik. A száron és levélnyélen a telepek kissé megnyúltak. Később fekete színű 

teleutotelepek fejlődnek, a levelek leszáradnak. A beteg lucerna tápértéke csökken. A gomba legjelentősebb 

köztes gazdája a farkas kutyatej (Euphorbia cyparissias), amely a fertőzés hatására törpül, levelein a 

rozsdagomba sárga ecídiumai láthatók. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Járványtani szempontból kiemelkedő szerepe van a köztes 

gazdának. A fertőzött kutyatej rizómájában a gomba micélium formájában áttelel, és a tavasszal fejlődő 

hajtásokon képződő ecídiumok szolgálnak fertőzési forrásként. Csapadékos, párás, mérsékelten meleg időjárás 

kedvez a fertőzés kialakulásának, ilyenkor a lucernán több uredospórás nemzedék alakul. 

Védekezés: Időben végezzük el a kaszálást, a levélveszteséget csökkentendő. Ellenálló fajtát vessünk. A 

tábláról és környékéről irtsuk ki a farkas kutyatejet. 

1.2. KÁROSÍTÓ ÁLLATOK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Talajlakó kártevők (cserebogár pajorok, pattanó bogarak drótférgei) 

A fiatal növényállományok gyökérzetét károsítják. Kártételük nyomán a tőszám csökken. A fajokkal 

kapcsolatos leírást és a védekezést lásd: a kukoricánál. 

Hamvas vincellérbogár (Otiorhynchus ligustici) 

Az imágók kétévenként rajoznak. Gyalog vándorolnak, táplálékuk a levél és a hajtás. A kukac típusú lárvák a fő 

gyökereket rágják. A rágáskép spirál alakban csavarodó mélyedés a főgyökéren. Ennek hatásaként a zöldtömeg 

fejlődése mérséklődik, a levelek sárgulnak. Tavaszi fagyok hatására a talajtérfogat megnő és megemeli a 

befagyott növényt, aminek eredménye annak elszakadása lesz ott, ahol a rágás a legmélyebb. Ezek a növények 

tavasszal fogassal kihúzhatók a talajból, így tőszámcsökkenés áll be. 

Védekezés: A vincellérbogár súlyos kártétele miatt már m2-enként 0,5-1 egyed is veszélyt jelent. 

Kis csipkéző bogarak (Lucerna-csipkézőbogár – Sitonia humeralis; Sávos csipkézőbogár – S. lineatus; Borsó-

csipkézőbogár – S. macularius; Szegélyes csipkézőbogár – S. sulcifrons) 

Kárt okoznak az imágók és a lárvák. Az imágók „U” alakban csipkézik a levelet, amit kedvező időjárási 

körülmények között (hűvös, száraz idő) tarrágás követhet. Lárvái a gyökereken fejlődő nitrogéngyűjtő gümőket 

fogyasztják. A károsított növény sárgul, fejlődése lelassul. A kártétel különösen jelentős lehet a korai fajtákban. 

A telelésből előjött imágók érési táplálkozást követően lerakják a tojásokat a talajba vagy a növények tövére. A 

fiatal lárvák a talajba húzódnak és ott táplálkoznak a hajszálgyökerekkel, majd pedig a nitrogéngyűjtő 

gümőkkel. A kifejlett lárvák bábozódnak, június végén, július folyamán megjelennek az új bogarak, és telelőre 

vonulás előtt még különböző pillangós virágú növényekkel táplálkoznak. A fajok 1 nemzedékesek. 

Védekezés: Gondoskodjunk a minőségi magágy készítéséről és ezzel együtt a növények gyors fejlődéséről. 

Kémiai védekezést akkor alkalmazzunk, ha a bogarak száma m2-enként 10, vagy annál több. 

Lucerna levéltetű (Acyrthosiphon pisum spp. destructor) 

A lucernaszár csonkokon telelő tojásokból kikelő lárvák és kifejlett egyedek több nemzedéken keresztül 

szűznemzéssel és elevenszüléssel szaporodva nagy egyedszámú kolóniát alkothatnak. Szúró-szívó szájszervvel 

táplálkoznak, ennek következtében a növények levelei és a hajtások torzulnak, a virágok hullanak, a kolóniák 

egyedei sokszor háztetőcserép-szerűen fedik a hajtásokat és a leveleket. Ilyen esetben a növények levélzetének 

hullása és a hajtások pusztulása is bekövetkezhet. 



 A PILLANGÓSOK VÉDELME  

 127  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Védekezés: Kaszáljunk néhány nappal korábban, mert így a növények által létrehozott kedvező ökológiai 

feltételek megszüntethetők és a közvetlen napfény hatására a levéltetvek tömegesen elpusztulnak. Más okból 

elkerülhetetlen esetben hatásosak a burgonyánál felsorolt hatóanyagú készítmények. 

Lucernaböde (Suboccinella vigintiquatuorpunctata) 

A bogár és a lárva rágó szájszervvel táplálkozik a növény minden föld feletti részén. Táplálkozás során a levelek 

alsó epidermisze visszamarad és így fehér foltok láthatók, amelyek az erek által határoltak. Súlyos kártételek 

esetén a hajtások elszáradnak, a szárak felkopaszodnak a levélhullás miatt. Magfogásra meghagyott 

állományban a virágok és a zöld hüvelyek is károsodnak. Tömeges felszaporodásra száraz meleg évjáratokban 

számíthatunk. 

Védekezés: Gondoskodjunk a harmonikus tápanyag ellátásról, az időbeni gyors és veszteségmentes 

betakarításról. A kaszálás időpontjának előbbre hozása megfosztja a kártevőt a kedvező mikroklímától. Kémiai 

védekezésre nincs engedélyezett készítmény. Állománykezelést csak nagyon indokolt esetben végezzünk. 

Ajánlott a tarlókezelés akkor, ha a 10×10 hálócsapás átlagában 30–50 egyed (lárva és imágó együtt) károsít. 

Lucernabogár (Gonioctena fornicata) A rágó szájszervvel rendelkező imágók és lárvák a levélszéltől kiinduló 

hosszúkás, karéjozó rágást végeznek. A táplálkozás kiterjed a bimbókra, a virágokra és a hajtásvégekre is. 

Súlyos kártétel esetén tarrágás alakulhat ki. 

Védekezés: Lásd a lucernabödénél írtakat. 

Lucernaormányos (Hypera postica) A telelésből előjött imágó a leveleket és a rügyeket fogyasztja. Súlyos 

károkat a lombszintben élő kukac típusú lárva okozza a levél- és virágrügyek szétrágásával, valamint a levelek 

és hajtások elfogyasztásával. A károsított növények fejlődése vontatottá válik, virágzásuk elhúzódik, a széna 

minősége romlik, a magtermés csökken. Védekezés: Lásd a lucernabödénél leírtakat. 

Lucernapoloska (Adelphocoris lineolatus) A lárvák és az imágók a növények minden vegetatív és generatív 

részén táplálkoznak. A szúrás és a szívás hatására a hajtások fonnyadnak, elszáradnak, a bimbók és a virágok 

elhalnak. Lehullásuk a virágtengely felkopaszodását eredményezi. A táplálkozás kiterjed a csigákra és azon 

keresztül a magvakra, amelyek elveszítik fényüket, mattá válnak, felületük pedig ráncosodik. 

Csírázóképességük megszűnik. 

Védekezés: Gondoskodjunk a gyomok rendszeres irtásáról, a veszteségmentes betakarításról, a káros 

szomszédság kerüléséről. Ha 10×10 hálócsapás átlagában 5 poloska található, célszerű a kémiai védekezés 

elvégzése. Magfogó területeken a zöld állományban védekezzünk, hogy a generatív fázisba átment növények 

már ne károsodjanak. Felhasználható hatóanyagok jelen pillanatban nincsenek sem a lucerna lomb-, sem a 

magkártevői ellen Virágzó állományokban alkalmazzuk a méhkímélő technológiát. 

Lucernatripsz (Odontothrips confusus) 

Magfogásra kijelölt területeken okoz rendkívül súlyos termésveszteséget, amely néha súlyosabb a 

lucernapoloskának tulajdonított kártételnél. Az imágók és a lárvák a virágokban táplálkoznak, és e közben 

megszúrják a bibét, aminek következménye a virág elhalás és a virágtengely felkopaszodás 

Védekezés: Gondoskodjunk a növénymaradványok megsemmisítéséről, azok mély alászántásáról. Szükség 

esetén alkalmazhatók a levéltetvek ellen ajánlott inszekticidek. 

Muszkamoly (Margaritia sticticalis), Somkóró-bagolylepke (Heliothis maritima 

E fajok hernyói június-július és augusztus hónapban táplálkoznak a lucerna állományokban. Különösen 

veszélyesek a magfogó területeken. A fiatal lárvák először a leveleket hámozzák, majd azokat szabálytalanul 

karéjozzák. Egyedszámtól függően tarrágást okoznak, amikor a leveleket és a csigákat maggal együtt 

elfogyasztják. A muszkamoly gradációja csak 20-25 évenként következik be. 

Védekezés: A lucerna közeli területek gyomszabályozásának tápnövény csökkentő hatása van. Ezzel gátoljuk a 

lepkék termékenységét befolyásoló virágportermelést és szűkítjük a hernyók tápnövény-választásának 

lehetőségét. Inszekticideket csak gradáció esetén alkalmazunk. Ha m2-enként 2 hernyó táplálkozik, akkor 

célszerű a kémiai védekezés elvégzése a sárga lucernamag-ormányosnál javasolt készítményekkel. 

Sárga lucernamag-ormányos (Tychius flavus) 
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A bogarak sokszor hónapokig táplálkoznak a növényeken, mindaddig, amíg a tojásrakásra alkalmas hüvely ki 

nem alakul. A leveleken sűrű szitaszerű lyuggatás látható. A virágbimbók megrágottak ezért a csigák száma 

kevesebb lesz. Fő kártevő a lárva, mert a csigákban él és az ott fejlődő magvakat fogyasztja. A rágás karéjozás, 

ezért magtörmelék marad a hüvelyben. 

Védekezés: Újabban nincs engedélyezett kémiai készítmény az ellenük való védekezésben. 

Lucernabimbó-gubacsszúnyog (Contarinia medicaginis) 

A nyűtípusú lárvák az elgubacsosított virágbimbókban táplálkoznak a virágszervekkel. A bimbó nem nyílik ki, 

zöldborsószem nagyságúvá torzul. A csészelevelek által bezárt sziromlevelek a gubacs csúcsán sodort 

állapotban kiállnak. Egyetlen gubacsban 6-8 lárva is táplálkozhat. Következmény a magtermés elmaradása, a 

gubacsok lehullása és a virágtengely felkopaszodása. Kártételének a csapadékos tavasz és nyárelő kedvez. 

Védekezés: Akkor válik indokolttá, ha már április-május hónapokban a csapadék mennyisége eléri vagy 

meghaladja a 150 mm-t. Ebben az esetben a bimbógubacsosodás 20-40% között alakulhat. A védekezés akkor 

történjen meg, amikor a növények zöldbimbós állapotban vannak, tehát a virágnyílás még nem kezdődött meg. 

Hatásosan alkalmazható inszekticidedeket lásd a sárga lucernamag-ormányosnál. 

Lucernamagdarázs (Bruchophagus roddi) 

A lárvák a hüvelyben lévő magvakban táplálkoznak. A mag állományát fogyasztják el, ezért a maghéj 

ráncosodott és fénytelen lesz. A károsítás következtében a csigák idő előtt megbarnulnak, rajtuk kerek 

röpnyílások találhatók. Aratáskor a károsított magvak héja a pelyva közé kerül. 

Védekezés: Inszekticideket akkor alkalmazzunk, ha 10×10 hálócsapás átlagában 10 lucernamagdarázs kerül 

befogásra. Védekezésre a sárga lucernamag-ormányosnál javasolt készítmények használhatók akkor, amikor az 

állomány a virágzás végén a csigaképződés időszakában van. 

Mezei pocok (Microtus arvalis) 

A mezei pocok felszaporodásának időszakában a pillangósok az akkumulátorterület szerepét töltik be. A 

növények leveleivel, hajtásaival táplálkozik és ezért több m2-en elpusztíthatja azokat. Vackát a talajba építi, 

amelyből járatok törnek a felszínre és azok folytatásában közlekedő utakat készít, amelyekről a növényeket 

eltávolítja a gyors menekülés megvalósítása végett. Télen, vastag hótakaró alatt a gyökértörzseket rágja át. 

Védekezés: Kíméljük a természetes ellenségeket, segítsük a baglyok és ölyvek pocokgyérítő tevékenységét. A 

pocokszaporodást felvételezéssel ellenőrizzük ősszel és tavasszal. Ha 100 m2-enként ősszel 2-3, tavasszal 1 

lakott járat van, a kártevő ellen cinkfoszfid hatóanyagú készítménnyel védekezzünk, ami csak száraz, tehát zöld 

növénytől mentes területen engedélyezett. 

1.3. GYOMNÖVÉNYZET ÉS INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁS 

1.3.1. A LUCERNA GYOMNÖVÉNYZETE 

A lucernát általában tavasszal vetjük tiszta vetésben, a takarónövénnyel történő vetést ma már a gyakorlatban 

nem, vagy ritkán alkalmazzák. A növény lassú csírázása, valamint vontatott, kezdeti fejlődése egyben azt is 

jelenti, hogy a lucerna nem tud versenyezni a tömegesen feltörő T3-as és T4-es életformacsoportba tartozó 

gyomfajokkal. A vegyszeres gyomirtás elmaradása esetén főként a vadrepce (Sinapis arvensis) csírázik 

tömegesen és a gyorsan növő, nagyméretű növények alatt a fiatal lucerna foltosan kipusztulhat. Ez a tényező 

már a telepítés első évében kedvezőtlenül hat, egyrészt az első kaszálás értéktelen szénatermése miatt, másrészt 

a gyomok által elfoglalt helyen a lucerna kipusztulásával a későbbiekben tömegesen megtelepednek a gyomok. 

A telepítés tavaszán, a vadrepcén kívül gyakorta csírázik még a disznóparéj (Amaranthus retroflexus), a libatop 

(Chenopodium album), a különböző keserűfű fajok (Polygonum spp.) és a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia). 

A lucerna gyomnövényzetében kritikus időszak a telepítés évének őszi-téli időszaka, amikor a lucerna nyugalmi 

állapotban van. Ekkor gyakorlatilag nincs kompetíciós képessége. A tyúkhúr (Stellaria media), a pásztortáska 

(Capsella bursa-pastoris), az árvacsalánfajok (Lamium spp.) és a veronikafélék (Veronica spp.) tömegesen 

csíráznak már az őszi napokon és kora tavaszra tőlevélrózsájukkal és nagy tömegükkel elnyomják a tavasszal 
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sarjadó lucernát. Amennyiben nem védekezünk ellenük, ez az állapot állandósul és ilyenkor az első kaszálás 

zöld tömegét jórészt a gyomnövények teszik ki. 

A második évtől a talajbolygatás hiánya és a gépek által okozott talaj tömörödöttség miatt megkezdődik az 

évelő gyomfajok betelepedése. Jellegzetes fajai a pitypang (Taraxacum officinale), a vasfű (Verbena officinale), 

a lósóska és juhsóskafajok (Rumex spp.), az útifűfélék (Plantago spp.), a katáng (Cichorium intybus) stb. A 

magról kelő T4-es fajok már csak a tavaszi fogasolást követően szálanként és egyéb okból bekövetkező lokális 

talajbolygatások helyén (vakondtúrások stb.) csíráznak szórványosan. 

Az elöregedés stádiumában, a 3. és 4. évben egyre nagyobb foltokat képeznek az egyszikű évelő fajok, mint pl. 

az angolperje (Lolium perenne), a tarackbúza (Elymus repens), a csillagpázsit (Cynodon dactylon), a különböző 

rozsnokfajok (Bromus spp.) és – amennyiben a területen korábban is jelen volt – a fenyércirok (Sorghum 

halepense). 

A lucerna speciális gyomproblémáját az élősködő életmódú arankafélék (Cuscuta spp.) képezik; általában 

foltosan károsítanak és a lucerna teljes kipusztulását is okozhatják. 

Lucernában elsősorban a kis aranka (Cuscuta epithimum) károsít, de gyomos táblákon, általában utak szélén, 

árokpartokon, ruderális területeken előforduló nagy aranka (Cuscuta campestris) is veszedelmessé válhat. Az 

említett arankafajok mindenekelőtt az elhanyagolt területeket veszélyeztetik. Magjuk a talajban 8-10 évig 

megőrzi csírázóképességét, így a fertőzés fellépésére rendszerint számítani kell. Tömeges jelenléte, vagy hiánya 

a termesztés színvonalának mutatója is. Amennyiben a fertőzött foltokat nem semmisítik meg, a lucernatáblát a 

magfogásból ki kell zárni. 

1.3.2. A LUCERNA INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁSA 

Agrotechnikai védekezés 

Fontos, hogy a telepítés előtt kiváló minőségű magágyat készítsünk a lassú kezdeti fejlődésű lucerna számára. 

Törekedjünk az egyenletes növényállomány kialakítására és az optimális állománysűrűségre. A tábla talaja 

mentes legyen az aranka magjától, amit 10 éves vetésforgóval lehet biztosítani. Fémzárolt magot vessünk, mely 

mentes az aranka, az útifű, a lósóska és az idegen herefélék magjaitól. 

Mechanikai védekezés 

Kizárólag a kaszálás jöhet számításba, a telepítés utáni korai első kaszálással segíthetünk a lucernának a T3-as 

gyomok elleni küzdelemben, azonban vegyük figyelembe, hogy a kaszálás után a legtöbb T4-es gyomfaj 

oldalágakat képez és intenzíven újrahajt. 

Vegyszeres védekezés 

Új telepítésű lucerna vegyszeres gyomirtása. A kezdeti gyommentesítést a presowing kezelésekkel hajthatjuk 

végre. A felhasználandó készítményeket alkalmas eszközzel a talajba kell dolgozni a vetést megelőzően. A 

benefin hatóanyagú készítményeknek jó hatásuk van a magról kelő egyszikű gyomok, és kielégítő hatásuk van a 

csírázó kétszikű gyomok ellen is. Az újtelepítés lucernában preemergensen alkalmazható gyomirtó szer nincs. 

Posztemergensen használható közvetlenül kelés után az imazamox hatóanyag. Hatásspektruma a magról kelő 

egy- és kétszikű gyomokra terjed ki. 

Álló lucerna vegyszeres gyomirtása. Egy évesnél idősebb lucerna fakadás előtt, kora tavasszal, vagy az őszi 

nyugalmi állapotban, fagymentes napokon is gyomirtható. Nyugalmi állapotban lévő lucerna gyomirtó szerei a 

linuron, a pendimetalin, a metribuzin és a tifenszulfuron-metil. 

Az ún. álló lucernában posztemergensen elsősorban az egyszikű gyomnövények ellen tudunk védekezni, de van 

lehetőségünk speciális hatásspektrumú készítmények alkalmazására is. A lucernában engedélyezettek az 

egyszikűeket irtó hatásspektrummal rendelkező ún. acetil coenzim-karboxiláz-gátló hatóanyagú készítmények. 

Ezek a herbicidek mérsékelt dózisban a magról kelő egyszikűek ellen, magasabb dózisban pedig az évelő 

egyszikűek ellen is hatásosak. 

A lucernában különösen magfogás esetén nagy figyelmet kell fordítani az aranka irtására. A kialakult arankás 

foltokat az észlelést követően glifozát-izopropilaminsó hatóanyagú herbicidekkel semmisíthetjük meg. Üzemi 

tapasztalatok szerint az első kaszálás után kijuttatott pendimetalin (Stomp 330 10 l/ha dózisban) jó hatású az 

aranka ellen. 



 A PILLANGÓSOK VÉDELME  

 130  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A betakarítás meggyorsítása végett a magfogásra kijelölt területet deszikkálni szükséges. A lucerna 

deszikkálására engedélyezett a diquat-dibromid és a glufozinát ammonium. 

2. Szója 

2.1. KÓROKOZÓK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Csírakori betegségek 

Fuzariózis – Fusarium spp. 

Diaport és hüvely- és szárfoltosság – Diaporthe phaseolorum var. sojae; D. phaseolorum var. caulivora 

Szögletes levélfoltosság – Pseudomonas savastanoi pv. glycinea 

Keléstől virágzásig fellépő betegségek és kórokozók 

Szójamozaik – Soybean mosaic potyvirus 

Szögletes levélfoltosság – Pseudomonas savastanoi pv. glycinea 

Peronoszpóra – Peronospora manshurica 

Virágzás után fellépő betegségek és kórokozók 

Hólyagos levélfoltosság – Xanthomonas axonopodis pv. glycines 

Diaportés hüvely- és szárfoltosság – Diaporthe phaseolorum var. sojae,; Diaporthe phaseolorum var. Caulivora 

Fehérpenészes szárrothadás – Sclerotinia sclerotiorum 

Fuzariózis – Nectria haematococca, anamorf: Fusarium solani; Fusarium oxysporum f.sp. tracheiphilum 

Fekete szár- és gyökérrothadás – Macrophomina phaseolina 

Szögletes levélfoltosság – Pseudomonas savastanoi pv. glycinea 

Tünetek: A leveleken szögletes, áttetsző, sárga vagy barna, 1-2 mm átmérőjű foltok alakulnak ki. Később ezek 

összefolynak, és szabálytalan alakú léziókat alkotnak. A foltok fonáki oldalán fehér baktériumnyálka szivárog. 

Száron és levélnyélen hosszú, barna csíkok alakulnak ki. A hüvelyeken vizenyős foltok láthatók, amelyekből 

később baktériumos cseppek törnek elő. A hüvely barnul, feketedik, falán át a magvak is fertőződnek. A 

fertőzött magból kelő csíranövény sziklevelein barna, bemaródó foltokat látunk. Ha a hajtáscsúcs is fertőződik, a 

növény elpusztul. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A baktériumok a fertőzött vetőmagból és a növénymaradványokból 

jutnak a fiatal növényekre, ahol légzőnyílá-sokon keresztül hatolnak be. A betegség járványos fellépésének a 

csapadékos időjárás és a 24–28 °C-os hőmérséklet kedvez. 

Védekezés: Fontos a növénymaradványok leszántása, a vetésváltás betartása és egészséges vetőmag használata. 

Szükség esetén réztartalmú készítményeket alkalmazhatunk. 

Hólyagos levélfoltosság – Xanthomonas axonopodis pv. glycines 

Tünetek: A vörösbarnás közepű foltok kezdetben sárga színűek és többnyire a levélszélen láthatók. A levél 

fonákán kisméretű hólyagok látszanak. A betegség előrehaladtával a foltok megnagyobbodnak, és sárga udvar 

veszi körül őket, a levél pedig leszárad. Ritkán a hüvelyek is fertőződhetnek, rajtuk besüppedő foltok jelennek 

meg. A magvakra átterjedő fertőzés hatására ráncosodó, világos, besüppedt foltok képződnek, a beteg magvak 

rendellenesen csíráznak. A fertőzött magvakból előtörő szikleveleken barna foltok látszanak, végül a 

csíranövény elpusztul. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A baktérium a fertőzött vetőmagvakban és növénymaradványokban 

marad fenn. Erős fertőzésre meleg, csapadékos, szeles időben kell számítani. 
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Védekezés: Megegyezik az előző betegségnél leírtakkal. 

Peronoszpóra – Peronospora manshurica 

Tünetek: A levelek színén 3–8 mm átmérőjű sárga foltok látszanak, a fonáki oldalon pedig barnás, ibolyaszínű 

penészgyep található. A foltokat esetenként klorotikus gyűrű veszi körül. A fertőzés előrehaladtával a foltok 

összefolynak, a levelek megbarnulnak, majd elhalnak. Hüvelyfertőzés esetén a kórokozó fehér micéliuma a 

magvak felületén is megjelenik. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A kórokozó maggal, a fertőzött endospermium révén terjed. 

Oospóráit a maghéj alatt, valamint a fertőzött levélszövetekben fejleszti. Csapadékos, hűvös nyarakon a 

betegség járványszerűen léphet fel. A sporangiumok közvetlenül, már 12-13 °C-on csíráznak. 

Védekezés: Ellenálló fajták termesztése, egészséges, csávázott vetőmag használata, a vetésváltás betartása 

egyaránt szükséges feladatok. Állománypermetezés mankoceb, réz, azoxistrobin, krezoxim-metil, mefenoxam 

hatóanyagú készítményekkel végezhető. 

Fuzariózis – Nectria haematococca, anamorf: Fusarium solani; Fusarium oxysporum f. sp. tracheiphilum 

Tünetek: A fertőzött magvakfejlődő csírák deformáltak, torzultak, egyenetlenül vastagodottak, csavarodottak. 

A szikleveleken sötét foltok, majd barnuló rothadás látható. Nedves körülmények között a rothadó sziklevelek 

fonákját szürkésfehér, pókhálószerű micéliumbevonat borítja. A kórokozó tracheomikózist is kiválthat, aminek 

eredménye az edénynyalábok barna elszíneződése. Virágzás idején a növények gyorsan hervadnak, a levelek 

sárgulnak, sodródnak, elszáradnak és lehullanak. 

A kórokozók biológiája, környezeti igénye: A fertőzés a magból és a talajból indulhat. Csíranövény korban a 

betegség hideg, nedves talajban alakul ki. Tracheomikózisra akkor kell számítani, ha a talaj kiszárad, és a talaj-, 

ill. levegő-hőmérséklet magas. 

Védekezés: Egészséges, csávázott vetőmagot használjunk. A jó talaj-előkészítéssel biztosított gyors kelés 

csökkenti a korai fertőzések mértékét. 

Fehérpenészes szárrothadás – Sclerotinia sclerotiorum 

Tünetek: A korai fertőzések következtében a csíranövény szik alatti szárrésze és gyökérzete meglágyul, a 

sziklevelek elvesztik turgorjukat, és a talajon elfekszenek. Virágzó növények szártövén és szárán lágy rothadó 

foltok látszanak. A fertőzött részeken néhány nap múlva vattaszerű, fehér penészbevonat fejlődik, ami 

micéliumtömeg formájában a szár belsejében is megtalálható. A fehér micéliumban rövid idő múlva mintegy 5 

mm-es szkleróciumok képződnek. A kórokozó a hüvelyekbe is behatolhat. A fertőzött növények elszáradnak, 

leveleik lehullanak. 

A kórokozó biológiája, ökológiai igénye: E polifág parazita szkleróciumai a talajban hosszú ideig megőrzik 

fertőzőképességüket. A fertőzést a szkleróciumból fejlődő micélium, vagy az apotéciumokon tömlőben képződő 

aszkospórák indítják. A gomba terjedését elősegítik a savanyú talajok (4,5–6 pH), a sűrű növényállomány, a 

nagy talajnedvesség és az alacsony hőmérséklet. 

Védekezés: Az elővetemény egyszikű növény legyen. A vetésforgóban ne szerepeljenek a kórokozó 

gazdanövényei. Kerüljük a magas tőszámot és a túlzott nitrogénadagokat. 

2.2. KÁROSÍTÓ ÁLLATOK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Csipkéző bogarak (Sitona-fajok) 

Lásd: a lucernánál leírtakat. 

Levéltetvek (Borsólevéltetű – Acyrthosiphon pisum; Fekete bükkönylevéltetű – Aphis craccivora) 

Párás meleg időjárás kedvez a szaporodásuknak. Táplálkozásuk következménye levéldeformáció. Súlyos 

esetben a növények fejlődése leáll, lombvesztés is bekövetkezhet. 

Védekezés: A kolóniák kialakulásának kezdetén védekezzünk engedélyezett inszekticidekkel. 
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Bagolylepkék (Gamma bagolylepke – Autographa gamma; Gyapottok-bagolylepke – Helicoverpa armigera; 

Somkóró-bagolylepke – Heliothis martima; Káposzta-bagolylepke –Mamestra brassicae; Borsóbagolylepke–

Melanchra pisi) 

A fajokkal és védekezéssel kapcsolatos leírást lásd: a cukorrépánál. 

Bogáncslepke (Cynthia cardui) 

Párás, meleg időben a második nemzedék hernyói a növénysorokat csillogó pókhálószerű szövedékkel 

burkolják. A lárvák először hámoznak, majd tarrágást okozhatnak. 

Védekezés: A szövedék megjelenésekor a fiatal hernyók inszekticidekkel gyéríthetők. 

Dohánytripsz (Thrips tabaci) 

A szúró-szívó szájszervű kártevők táplálkozás során károsítják a leveleket, bimbókat és a virágokat. 

Egyedszám-növekedés következménye a virágelrugás és a levelek funkcionális tevékenységének csökkenése, 

valamint a levélhullás. 

Védekezés: Lásd: a vöröshagyma károsítóinál leírtakat. 

Akácmoly (Etiella zinckenella) 

Lásd: a borsónál leírtakat. A szóját július-augusztusban a második nemzedék hernyói károsítják. 

Közönséges takácsatka (Tetranychus urticae) 

A faj lárvái és imágói június közepétől betakarításig táplálkoznak a leveleken, a virágokon és a termésen. A 

szúró-szívó szájszerv funkciójából adódnak a növény anyagcserezavarai. Az atkaszúrások gyakoriságától 

függően a levelek bronzszínűek lesznek, torzulnak. A fonáki oldalon mikroszövedék található, ebben élnek az 

egyedek. A termésveszteség oka, hogy a sérült levelek erőteljesebben párologtatnak, csökken a klorofillképzés 

és az asszimilációs tevékenység. Az egyedszám-növekedést a kedvező ökológiai feltételek (hőmérséklet és az 5-

7 egymást követő nemzedék) eredményezik. 

Védekezés: A levélhullás és a termésveszteség mérséklése, ill. megelőzése céljából eredménnyel használhatók a 

cihexatin hatóanyag-tartalmú készítmények. 

Fácán (Phasianus colchicus) 

Kártételével az agrotechnikailag gyenge minőségű vetéseken lehet számítani ott, ahol a fácánpopuláció 

egyedszáma a szokásost meghaladja. Tőszámcsökkenést okoz a kikelt szikleveles növények kiszedése. 

Védekezés: A vetőmagot csávázzuk. 

2.3. GYOMNÖVÉNYZET ÉS INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁS 

2.3.1. A SZÓJA GYOMNÖVÉNYZETE 

A szója gyomnövényzete hasonlít a kapás növények gyomflórájához. A szójában előforduló gyomnövények 

túlnyomó többségét a T4-es, nyárutói, melegkedvelő egyéves fajok alkotják. Az általános megállapításon 

túlmenően, jelen lehetnek még azok a fajok is, amelyek korábban a tábla gyomflórájának tagjai voltak. 

Különösen igaz ez az évelő fajokra. 

A bőségesen rendelkezésre álló herbicid-hatóanyagok lehetővé teszik az összes egyszikű gyomfaj (egyévesek és 

évelők egyaránt) és az egyéves kétszikűek közül a libatopfajok (Chenopodium spp.) és a disznóparéjfélék 

(Amaranthus spp.) eredményes pusztítását. 

A nehezen irtható fajok sorából a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) érdemel figyelmet, mert gyakran 

elhatalmasodik a területen. Helyileg, lokálisan a talaj gyommag tartalmától függően előfordulhatnak a 

veszélyes, nehezen irtható gyomnövények, mint például a szerbtövisfajok (Xanthium spp.), a selyemmályva 

(Abutilon theophrasti) és a csattanó maszlag (Datura stramonium), a keserűfűfajok (Polygonum spp.), a kender 

(Cannabis sativa) stb. E csoportba soroljuk a napraforgó árvakelését is. 
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A G1 életformacsoportból a fenyércirok elleni védekezés jelenti a legnagyobb feladatot. A G3-as 

életformacsoport (gyökértarackosok) egyik nehezen irtható képviselője az acat (Cirsium arvense), mely az évelő 

gyomokra jellemzően foltokban található meg a területen. 

2.3.2. A SZÓJA INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁSA 

Prevenció 

A vetőmag tisztítására is nagy figyelmet kell fordítani, ugyanis néhány nagy magvú gyomnövény magja a 

gondos tisztítás ellenére is belekerülhet a vetőmagtételekbe. Ilyenek a selyemmályva (Abutilon theophrasti), a 

szerbtövis (Xanthium spp.), a kender (Cannabis sativa) stb. 

Agrotechnikai védekezés 

A vetés egyenletessége és a megfelelő állománysűrűség is „besegíthet” a gyomok elleni küzdelembe. Ez a 

szempont az egész tenyészidőszak alatt fontos lehet, hiszen a szójaállomány korai és jó záródásával a 

gyomelnyomó képesség jelentős eszköz lehet kezünkben a gyomok elleni küzdelemben. 

Mechanikai védekezés 

A szója fiatal korában lehetőségünk nyílik a mechanikai védekezésre is a sorközök kultivátorozásával. E 

művelettel sok gyomnövény pusztítható ki a szója sorközeiből és ezzel időlegesen megnövelhetjük a 

kultúrnövény esélyét a gyomnövényekkel szemben. 

Vegyszeres gyomirtás 

Presowing technológiákat. a szója vetését megelőzően a vetés előkészítési munka utolsó műveleteként, vagy 

azzal egy menetben végezzük el. 

Bedolgozást igényel a pendimetalin hatóanyag, azonban ezt a szert sekélyen (3-5 cm-re) dolgozzuk be. A 

magról kelő egyszikűeken kívül számos csírázó kétszikű gyom ellen is hatásos. 

A szója preemergensen alkalmazható gyomirtó szerei sorában megemlíthetjük az s-metolaklór, pendimetalin és 

a propizoklór hatóanyagokat. 

Engedélyezett még a csírázó kétszikű gyomokat irtó dimetenamid és metribuzin hatóanyagok, valamint a 

csírázó egy- és kétszikűekre hatásos klomazon és flumioxazin. 

A szója kelése után alkalmazott posztemergens (állománykezelési) technológiák általában az alapkezelések 

kiegészítéseként terjedtek el a gyakorlatban. A szója posztemergensen alkalmazható gyomirtó szerei három 

nagy csoportba oszthatók. 

Az első csoportba tartozik a kétszikűek elleni hatásspektrummal rendelkező bentazon és tifenszulfuron-metil 

hatóanyag. A második csoportba tartozik az imazamox hatóanyag. E készítmények hatásspektruma kiterjed a 

magról kelő egy- és kétszikű gyomokra egyaránt. Hasonlóan, mint előbb, itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy 

ez a hatóanyag perzisztens, tehát az érzékeny utónövényeket károsíthatják. A szójában nagy számban 

engedélyezettek az egyszikű irtó hatásspektrummal rendelkező, ún. acetil coenzim-karboxiláz-gátló hatóanyagú 

készítmények A felsorolt herbicidek mérsékelt dózisban a magról kelő egyszikűek ellen, magasabb dózisban 

pedig az évelő egyszikűek ellen is hatásosak. 

3. BORSÓ 

3.1. KÓROKOZÓK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Csírakopri betegségek 

Bakteriózis – Pseudomonas syringae pv. pisi 

Gyökérfekély – Pythium spp., Thanatephorus cucumeris, Pythium spp. 

Csírarothadás – A. pinodes; A. pinodella 
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A virágzás előtt fellépő betegségek és kórokozók 

Mozaik – Bean yellow mosaic potyvirus 

Borsó enációs mozaik – Pea enation mosaic enamovirus 

Borsó-levélsodródás – Pea leaf roll luteovirus 

Maggal átvihető mozaik – Pea seed borne mosaic potyvirus 

Zsírfoltosság és hervadás – Pseudomonas syringae pv. pisi 

Peronoszpóra – Peronospora viciae f. sp. pisi 

Virágzás után fellépő betegségek 

Lisztharmat – Erysiphe pisi var. pisi 

Rozsda – Uromyces pisi 

Ragya – Ascochyta pisi; A. pinodes; A. pinodella 

Zsírfoltosság és hervadás – Pseudomonas syringae pv. pisi 

Tünetek: A levelek és a pálhák fonákán a foltok vizenyősek (zsírfolt), színükön sötétzöld, vagy barnás 

árnyalatúak. Később a szövetek elhalnak, a folt közepe világos, szegélye sötétbarna lesz. A foltok 

összefolyhatnak, levélerek által határolt szögletes, nekrotikus területek alakulnak ki. A száron elnyúlt, hosszúkás 

foltok jönnek létre. Az edénynyalábok fertőzése hervadást okoz. A kórokozó fertőzi a csészeleveleket is; a beteg 

virágok lehullanak, a hüvelyeken kerekded, vizenyős, besüppedő foltok képződnek, melyek barnulnak, majd a 

szövetek elhalnak. A foltok gyakran a hüvely varrata mentén elnyúlnak. A baktérium behatol a magvakba is. A 

beteg magvak rosszul csíráznak, a csíra gyakran a talajfelszín alatt elhal. A fiatalon fertőzött növények többnyire 

szintén elhalnak. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Elsődleges fertőzési forrás a vetőmag, de fennmaradhat a 

baktérium a fertőzött növénymaradványokban is. Meleg, csapadékos időjárás szükséges a betegség 

kialakulásához. 

Védekezés: Ne válasszunk nedves, mély fekvésű területeket borsó termesztésére. Egészséges vetőmagot 

használjunk. A fertőzött növénymaradványokat semmisítsük meg. Tartsuk be a 3-4 éves vetésváltást. 

Állománykezelésre réztartalmú készítmények használhatók. 

Ragya – Mycosphaerella pinodes, anamorf: Ascochyta pisi; A. pinodes; A. pinodella 

Tünetek: Az erősen fertőzött magból fejlődő csíra a talajban elrothad. A levélen kialakuló foltok kerekdedek, 

6–8 mm átmérőjűek. A foltok világosbarnák, keskeny, sötétebb szegéllyel, rajtuk elszórtan láthatók az ivartalan 

termőtestek (piknídiumok). Levélnyélen és száron a foltok besüppedők, megnyúlt oválisak. A diagnosztikai 

szempontból leginkább használható tünetek a hüvelyeken alakulnak ki. 

Az A. pisi által okozott foltok a hüvely szöveteibe süppednek, a világosbarna foltot határozott, kissé kiemelkedő 

sötétbarna szegély veszi körül. A mintegy 5 mm átmérőjű foltok közepén apró, fekete pontok, a a gomba 

piknídiumai láthatók. 

Az A. pinodes foltjainak szegélye kevésbé kifejezett. A piknídiumok a folt szegélye mentén helyezkednek el. 

Az A. pinodella foltjai szürkésbarnák, szabálytalanok, nem süppednek a hüvely szöveteibe. Az elmosódott 

szegélyű foltok területén a piknídiumok elszórtan, mélyen a hüvely falába süppedve képződnek. A beteg 

magvakon szabálytalan barna foltok vannak. 

Az A. pisi csak a föld feletti részeket fertőzi, míg a másik két faj csírapusztulást, gyökér- és szártőrothadást is 

okoz. 
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A kórokozók biológiája, környezeti igénye: Az említett fajok a fertőzött növényi maradványokban áttelelnek. 

A primer fertőzések forrása azonban leggyakrabban a vetőmag, melyben a kórokozó 5-6 évig megőrzi 

fertőzőképességét. Kedvez a fertőzések kialakulásának a 22-24 °C-os, csapadékos, párás időjárás. 

Védekezés: A növénymaradványokat le kell forgatni. A vetésforgó legalább 4 év legyen. Lehetőleg száraz 

éghajlatú területen történjen a vetőmag-előállítás. Csak egészséges magot vessünk. Csávázzuk a vetőmagot 

klórtalonil-, karboxin-, vagy TMTD-hatóanyagokkal. Az állománypermetezést a kelést követően és a 

hüvelykötés után kell elvégezni mankoceb-, ill. réz-hatóanyagokkal. A borsófajták ellenállóképessége eltérő. 

Fuzáriumos hervadás (János-napi betegség) – Fusarium oxysporum f. sp. pisi 

Tünetek: A nyári János-nap (június 26.) körül a táblán foltokban gyorsan sárgulnak, hervadnak, majd elhalnak 

a növények. A szártő barnul, keresztmetszetében láthatók az elbarnult edénynyalábok. 

A kórokozó biológiája és ökológiai igénye: Elsődleges fertőzési forrás a talaj, ahol klamidospórái 10 évig 

életképesek maradnak. A kórokozó a gyökereket fertőzve tracheomikózist okoz. Az alacsony szárú fajták magja 

szintén fertőződhet. A gomba melegigényes, hőoptimuma 28 °C. 

Védekezés: Legfontosabb a vetésváltás betartása. Egészséges vetőmagot használjunk. A fajták ellenállósága 

elérő, de új engedélyt csak fuzáriumrerisztens nemesítési anyagok kaphatnak. 

3.2. KÁROSÍTÓ ÁLLATOK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Csipkéző bogarak (Sitona-fajok) 

Lásd: a lucernánál leírtakat. 

Borsó (lucerna)-levéltetű (Acyrthosiphon pisum) 

A faj jellemzőit lásd: a lucernánál. 

Védekezés: Vetésre azokat a területeket jelöljük ki, amelyek távol vannak a fő tápnövényektől. Kíméljük a 

természetes ellenségeket. A levéltetvek betelepedése sárgatál-csapdákkal ellenőrizhető. Az első szárnyasok 

megjelenésekor rendszeresen vizsgálni kell a növényeken megtelepedő és szaporodó egyedszámot. Kedvező 

ökológiai feltételek esetén a berepülést rögtön követi a szaporulat, ezért ezt a fejlődési szakaszt kell az optimális 

védekezés időpontjaként figyelembe venni. 

Bagolylepkék (Gamma-bagolylepke – Autographa gamma; Gyapottok-bagolylepke – Helicoverpa armigera; 

Somkóró-bagolylepke – Heliothis martima; Saláta-bagolylepke–Lacanobi oleracea; Káposzta-bagolylepke – 

Mamestra brassicae) 

Lásd: a cukorrépánál leírtakat 

Borsótripsz (Kakothrips robustus) 

Szúró-szívó szájszervvel táplálkoznak a lárvák és az imágók a leveleken, a bimbókon és a hüvelyeken. 

Eredmény a hajtástorzulás és a szúrás helyén feltűnő ezüstfehér folt. A károsított virág deformálódik, barnul, 

majd elszárad. A hüvelyek általában „S” alakban görbülnek, és a két végen lévő magkezdemények elpusztulnak. 

A hüvely közepén 1-3 mag fejlődik ki. Az imágók a virágzás kezdetén keresik fel a növényeket. A virágokba 

rakott tojásokból kikelő lárvák táplálkozás után a talajba vonulnak és ott további fejlődési fokozatokon (nimfa 

alakok) mennek át. Fejlődése 1 éves. 

Védekezés: Gondoskodjunk a növénymaradványok megsemmisítéséről, azok mély alászántásáról. Szükség 

esetén alkalmazhatók a levéltetvek ellen ajánlott inszekticidek. 

Akácmoly (Etiella zinckenella) 

Károsító fejlődési alak a lárva. Táplálkozásának nyoma a borsószemek felületén látható szabálytalan, de sekély 

rágásnyom. A hüvelyben laza szövedék található, a benne lévő ürülékszemcsékkel. Hazánkban 2-3 nemzedéke 

fejlődik ki. A borsót az áttelelő nemzedék lepkéi keresik fel, amelyek a csészelevelekre és a hüvelyekre rakják 

tojásaikat. A kikelt hernyók rágnak be a hüvelybe. A kártevő akácon és szóján is előfordul. 
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Védekezés: Gondoskodni kell a vadon termő pillangósok gyérítéséről, a borsó gyors betakarításáról, és a 

növénymaradványok mély alászántásáról. Kerüljük az akácosok közelségét. A lepkerajzás fény és szexferomon 

csapdával nyomon követhető. A kémiai védekezést a lárvakelés időpontjára kell időzíteni. 

Borsózsizsik (Bruchus pisorum) 

Fő kártevő a lárva, amely csak a zöld borsószemben tud táplálkozni. A kártétel során a csírázóképesség 

erőteljesen romlik. Az érett magon a pergamenszerű héj alatt látható a kifejlődött imágó. Ezt az ablakot 

felnyitva kerül a szabadba és különböző helyeken (borsószalma, raktár stb.) áttelel. Az imágó virágzáskor keresi 

fel a borsót, és ekkor virágport fogyaszt. Évente 1 nemzedéke van. Raktárakban – tehát száraz terményen – nem 

szaporodik. 

Védekezés: A betakarítás ne legyen elhúzódó. Kerüljük a szemveszteséget, a tarlót aratás után azonnal szántsuk 

fel. Kémiai védekezést csak szárazborsó-termesztés esetén alkalmazzunk, amelynek optimális időpontját az 

imágók elpusztításában kell megjelölni, addig amíg tojásaikat nem rakják le. Aratás után 14 napon belül 

gázosítani kell a száraz terményt alumínium-foszfid, vagy magnézium-foszfid hatóanyagú készítményekkel. 

3.3. GYOMNÖVÉNYZET ÉS INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁS 

3.3.1. A BORSÓ GYOMNÖVÉNYZETE 

A magnak termesztett borsó korai vetésideje miatt nagy tömegben csirázhatnak a kultúrnövénnyel egy időben a 

kamillafélék (Matricaria spp.), a pipitér-fajok (Anthemis spp.), a pipacs (Papaver rhoeas), a ragadós galaj 

(Galium aparine), később a vadrepce (Sinapis arvensis) és a repcsényretek (Raphanus raphanistrum). 

A borsóban a gyomosodás második hulláma nyár elején, közvetlenül a betakarítás előtt kezdődik,és amennyiben 

késlekedünk a betakarítással, a területet teljesen elboríthatják a nagy habitusú gyomnövények. Ezek a libatop 

(Chenopodium album), a szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus), a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), a 

kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), de a nyári egyévesek egész széles fajskáláját is megemlíthetnénk, az 

árvakelésű napraforgóval (Helianthus annuus) bezárólag. Amennyiben a területen korábban jelen voltak az 

évelő fajok, továbbra is lehet számítani a mezei acat (Cirsium arvense), az apró szulák (Convolvulus arvensis), a 

fenyércirok (Sorghum halepense), a tarackbúza (Elymus repens) stb. előfordulására. 

3.3.2. BORSÓ INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁSA 

A borsófajták igen eltérő habitusa miatt nagy különbségek lehetnek a kultúrnövény gyomelnyomó 

képességében. A korai fajták általában alacsonyak és kisebb lombfelületűek, a késői fajták és a takarmányborsó 

fajták többsége viszont hosszú szárú, így gyomelnyomó képességük is figyelemre méltó. 

A sűrű vetés miatt nincs módunk mechanikus gyomszabályozási módszerek alkalmazására. 

A vegyszeres gyomirtás 

A presowing, vagyis a vetés előtt alkalmazott készítményeknek elsősorban a magról kelő, többnyire egyszikű 

gyomok ellen van hatásuk. Az engedélyezett készítmények mindegyike benefin hatóanyagot tartalmaz. A 

készítményeket a kijuttatást követően azonnal a talajba kell dolgozni. A bedolgozásra tárcsa, kombinátor, 

ásóborona stb. használható. A presowing-kezelések általában száraz időjárásban hatásosak. 

Preemergensen használható gyomirtó szerek borsóban: 

A magról kelő egyszikűek ellen használjuk az s-metolaklór, propizoklór és pendimetalin hatóanyagokat, ill. 

készítményeket. 

A magról kelő kétszikűek ellen alkalmazható készítmény a klomazon. 

A borsóban pre-poszt módszerrel, vetés előtt, ill. után a csírázás megindulásáig alkalmazható a glifozát 

izopropilamin só, 3 %-nál magasabb humusztartalmú talajokon, akkor, ha az elvetett magvakat legalább 3 cm 

vastag, aprómorzsás talajréteg takarja. 

Korai posztemergens alkalmazásban engedélyezett a magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen az imazamox 

hatóanyag és a pendimetalinnal készült kombinációja. A borsó posztemergens gyomirtó szerei, amelyek a 

magról kelő kétszikűeket irtják: a bentazon és az MCPB. 



 A PILLANGÓSOK VÉDELME  

 137  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A borsóban, nagyszámban engedélyezettek az egyszikűeket irtó hatásspektrummal rendelkező, ún. acetil 

coenzim-karboxilázgátló hatóanyagú készítmények. A herbicidek mérsékelt dózisban a magról kelő egyszikűek 

ellen, magasabb dózisban pedig az évelő egyszikűek ellen is hatásosak. 
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Chapter 12. OLAJOS MAGVÚ 
NÖVÉNYEK VÉDELME 

1. A NAPRAFORGÓ 

1.1. KÓROKOZÓK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Csírakori betegségek 

Fehérpenészes szár- és tányérrothadás – Sclerotinia sclerotiorum 

Szürkepenészes szár- és tányérrothadás – Botryotinia fuckeliana, anamorf: Botryris cinerea 

Keléstől fellépő betegségek és kórokozók 

Gyűrűs mozaik – Cucumber mosaic 

Peronoszpóra – Plasmopara halstedii 

Fehérpenészes szár- és tányérrothadás – Sclerotinia sclerotiorum 

Szürkepenészes szár- és tányérrothadás – Botryotinia fuckeliana, anamorf: Botryris cinerea 

Septóriás levélfoltosság – Septoria helianthi 

Csillagbimbós állapottól fellépő betegségek és kórokozók 

Fekete szárfoltosság – Leptosphaeria, anamorf: Phoma macdonaldii 

Lisztharmat – Erysiphe cichoracearum 

Diaportés betegség – Diaporthe helianthi, anamorf: Phomopsis helianthi 

Fehérpenészes szár- és tányérrothadás – Sclerotinia sclerotiorum 

Szürkepenészes szár- és tányérrothadás – Botryotinia fuckeliana, anamorf: Botryris cinerea Rozsda – 

Puccinia helianthi Septóriás levélfoltosság – Septoria helianthi Hamuszürke szártőkorhadás – Macrophomina 

phaseolina 

Alternáriás levél- és szárfoltosság – Alternaria helianthi; Alternaria helianthinficiens 

Virágzástól fellépő betegségek és kórokozók 

Fehérpenészes szár- és tányérrothadás – Sclerotinia sclerotiorum 

Szürkepenészes szár- és tányérrothadás – Botryotinia fuckeliana, anamorf: Botryris cinerea 

Alternáriás levél- és szárfoltosság – Alternaria helianthi; Alternaria helianthinficiens 

Diaportés betegség – Diaporthe helianthi, anamorf: Phomopsis helianthi 

Peronoszpóra – Plasmopara halstedii 

Tünetek: A fertőzött kaszatból kelő csíra-, vagy néhány leveles növény elpusztul, vagy a növény törpe marad. 

A levelek fonáki részén összefüggő, sűrű, fehér penészbevonat van. A növény nem fejleszt virágzatot, vagy 

apró, üres tányérok képződnek. A kifejlett növény levelein ún. olajfoltok, majd ezek fonákán fehér penészgyep 

alakul ki. A gomba az erek mentén terjedhet a növényben. 



 OLAJOS MAGVÚ NÖVÉNYEK 

VÉDELME 
 

 139  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Ivaros oospóráival a kórokozó a talajban, növényi 

maradványokban, ill. a kaszat héja alatt micélium formájában telel. A napraforgó mellett számos termesztett és 

vadon élő fészkes virágzatú gazdanövénye ismert. A betegség kialakulásához a csapadékos és hűvös, 14–19 °C-

os időjárás kedvez. 

Védekezés: Ellenálló hibridek nemesítése és termesztése, vetésváltás (5-6 évenként), korai vetés, ill. az 

árvakelések irtása. Kaszatcsávázás szisztemikus (karboxin-, mefenoxam-) hatóanyagú készítményekkel. 

Fekete szárfoltosság – Leptosphaeria, anamorf: Phoma macdonaldii 

Tünetek: A szár alsó harmadában, a szár és a levélnyél találkozásánál fekete, elliptikus foltok látszanak. 

Alattuk a szár belső szövetei barnulnak, feketednek. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A gomba a szárfoltokon képződő piknídiumaival telel át. A 

fertőzéshez meleg, csapadék időjárás szükséges. 

Védekezés: optimális tőszám és a tápanyagellátás biztosításával, ill. a fertőzött szárrészek mély leforgatásával. 

A szár- és tányérbetegségekkel kapcsolatban említett hatóanyagok és kijuttatási időpontok mérvadóak a fekete 

szárfoltosság elleni védekezésre is. 

Diaportés betegség – Diaporthe helianthi, anamorf: Phomopsis helianthi 

Tünetek: A legjellegzetesebb foltok a szár és a levélnyél találkozásánál, a szár alsó részétől kiindulva alakulnak 

ki. A folt sötétbarna, csónak alakú. Növekedve körülöleli a szárat, kiszürkül. A szár bélszövete jellegzetesen 

sárgás színű, üreges. A korán fertőződött növények elpusztulnak. A vegetációs időszak második felében 

kialakuló fertőzések jelentős termésveszteséget nem okoznak. A levélen általában az erek által határolt, 

többnyire a levélszélhez csatlakozó, nagy, barna foltok képződnek. A tányérokon kialakuló foltok 

szabálytalanok, barnák. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A gomba a fertőzött szárrészeken ivaros termőtesteivel, a 

peritéciumokkal telel át. Az első fertőzéseket a bennük képződő aszkospórák okozzák. A további fertőzéseket 

konídiumok hozzák létre. Csapadékos, mérsékelten meleg időjárás kedvez a betegség kialakulásának. 

Védekezés: Kerüljük a túlzott műtrágyázást. Az egyéb betegségeknél is kívánatos 5-6 éves vetésváltást tartsuk 

be. Ellenálló hibridet válasszunk. Kémiai védekezés a szklerotíniás rothadásnál említettek szerint végzendő 

(lásd: alább). 

Fehérpenészes szár- és tányérrothadás – Sclerotinia sclerotiorum 

Tünetek: A fertőzött kaszatból, vagy a talajból induló fertőzés eredményeképpen a csíranövény elpusztulhat. A 

bimbók megjelenésekor a száralapon világosbarna foltok alakulnak ki, melyeken a környező talajra is kiterjedő 

fehér penészbevonat jelenik meg. A száron szintén világosbarna, ovális, koncentrikus mintázottságú foltok 

láthatók. A növény lankad, hervad, kidől. A szár szövetei tönkremennek. A bélszövet helyén fehér 

micéliumszövedék, majd benne nagyméretű szkleróciumok képződnek. A hajtáscsúcs a fertőzés következtében 

elhalhat. A tányér fonáki részén nagy, vizenyős foltokon pusztul a növény szövete. A szárhoz hasonlóan itt is 

csak a rostok maradnak vissza, közöttük számos szabálytalan alakú, nagyméretű szkleróciummal. A tányér 

színén, a kaszatok között fejlődik a micélium, amely szkleróciummá tömörülve a kaszatok által meghatározott 

formájú, szabályos rácsot alkot. Végül a tányér szétesik, és a teljes termés veszendőbe mehet. A levelek is 

fertőződhetnek. Rajtuk általában a levél szélétől induló, nagy, szabálytalan elhalások vannak. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A gomba szkleróciumokkal a talajban, vagy a kaszatok közé 

kerülve, valamint micéliummal a kaszat héja alatt telel. A szkleróciumok több évig megőrzik életképességüket. 

Belőlük micélium fejlődik, mely közvetlenül fertőzi a növényt. Tavasszal hosszú nyélen ülő apotéciumok 

képződnek, melyen tömlők, bennük pedig aszkospórák termelődnek. Ezek a gazdanövényre jutva csíratömlőt 

hajtanak, és szövetekbe hatolnak. A gomba polifág parazita, mely 64 növénycsaládba tartozó csaknem 400 fajt 

képes fertőzni. A fertőzéshez a 20 °C körüli hőmérséklet, a csapadékos időjárás, a sűrű állomány, a vontatott 

kelés és a túlzott nitrogén-műtrágyázás kedvező. 

Védekezés: Fontos az 5-6 éves vetésváltás betartása. Figyelembe kell venni a vetésszerkezet kialakításához, 

hogy a gomba gazdanövényei ne kerüljenek közel egymáshoz. A talajba dolgozott Coniothyrium minitans 

hiperparazita gomba a szkleróciumokat pusztítja, ezáltal a fertőzés mértékét biológiai úton csökkenti. 

Egészséges, csávázott, szkleróciummentes vetőmagot vessünk. Állománykezelést 6-8 levélpáros állapotban és 
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virágzás kezdetén mankoceb-, azoxistrobin-, boscalid-, dimoxistrobin-hatóanyagokkal végezzünk. A megfelelő 

időben végzett deszikkálás csökkenti a tányérfertőzés által okozott veszteségeket. Rezisztens hibrid nincs, de a 

szár szöveti szerkezetének különbözőségéből adódó tolerancia kihasználásával csökkenthetjük a veszteségeket. 

Szürkepenészes szár- és tányérrothadás – Botryotinia fuckeliana, anamorf: Botryris cinerea 

Tünetek: A kaszatfertőzés csíranövény-pusztulást eredményezhet. A kifejlett növény minden föld feletti része 

megbetegedhet. Világosbarna, vizenyős, rothadó foltok képződnek a fertőzött részeken. Rajtuk jelenik meg a 

betegség nevét adó dús, szürke penészbevonat, melyen hatalmas tömegben képződnek az egysejtű konídiumok. 

A fertőzött tányér leszakad a szárról. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A gomba apró szkleróciumai a kaszatok között vagy a talajban 

évekig életképesek maradnak. A kórokozó a kaszat héja alatt micélium formájában szintén áttelelhet. A 

betegség járványos fellépését a csapadékos, enyhe időjárás, a sűrű, gyomos növényállomány, a növény sérülései 

segítik. 

Védekezés: Ellenőrzött, csávázott vetőmagot vessünk. Kerüljük a túlzott nitrogén-műtrágyázást és a magas 

tőszámot. A kémiai védekezés a fehérpenészes rothadással kapcsolatban említettekkel azonos. 

Alternáriás levél- és szárfoltosság – Alternaria helianthi; Alternaria helianthinficiens 

Tünetek: Szabálytalan, nagy kiterjedésű, növekvő, egyöntetű sötétbarna foltok képződnek a levélen, amely 

emiatt leszáradhat. Száron az A. helianthi foltjai orsó alakúak, rajtuk fekete bársonyos penészbevonat alakul ki, 

az A. helianthificiens foltjai viszont kerekek. A szár belsejében lilás elszíneződés látszik. Kiterjedhet a fertőzés 

a tányér fonáki részére és a kaszatokra is. 

A kórokozók biológiája, környezeti igénye: A gomba a kaszatokban, illetve a fertőzött 

növénymaradványokban telel. A betegség a vegetáció vége felé, meleg, párás nyári időben jelenik meg. 

Védekezés: kaszatcsávázással, korai betakarítással. A fehérpenészes rothadással szembeni kémiai védekezés 

védelmet nyújt az alternáriás foltossággal szemben is. 

Szádorok – napraforgószádor (Orobanche cernua); bókoló szádor (Orobanche cumana) dohányfojtó szádor; 

(Orobanche ramosa) 

Mindhárom virágos élősködő a gazdanövény gyökereiből táplálkozva elvonja a tápanyagok és a víz egy részét. 

Egy növényen akár 30–40 szádoregyed is élősködhet. Emiatt az egészségesnél alacsonyabb napraforgó 

sínylődik, alig hoz termést. Az említett szádorfajok főleg az Alföld egyes vidékein okoznak jelentős károkat. 

A vetésváltás ebben az esetben nem hoz eredményt, mert a magvak több évtizedik megőrzik 

csírázóképességüket. Rezisztens fajták állnak a termelők rendelkezésére, de az újonnan megjelenő rasszok a 

rezisztenciát áttörhetik. A biológiai védekezés lehetséges módja a szádoraknázólégy, vagy a szádorokat fertőző 

Fusarium-fajok kijuttatása. 

1.2. KÁROSÍTÓ ÁLLATOK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Talajlakó kártevők (Cserebogár pajorok – Melolonthidae; Pattanóbogarak drótférgei –Elateridae) 

A fajokkal kapcsolatos ismereteket lásd a kukoricánál 

Barkók (Kukoricabarkó – Tanymecus dilaticollis; Hegyesfarú barkó – (T. palliatus); Fekete répabarkó – 

Psalidium maxillosum) 

A kártétel súlyossága abból adódik, hogy a telelésből előjött imágók a kelő növények szikleveleit fogyasztják, 

azokat lerágják, és így tőhiány keletkezik. A fiatal lombleveleket erőteljesen karéjozzák. A kártétel száraz meleg 

időjárásban fokozottan érvényesül. Lárváik a talajban fejlődnek és a növények hajszálgyökereit fogyasztják, de 

ezzel jelentős kártételt nem idéznek elő. 

Védekezés: Ügyeljünk a növényi sorrend betartására. Kerüljük a káros szomszédságot, minőségi 

agrotechnikával segítsük elő a növények gyors fejlődését. Az imágó kártétele csökkenthető csávázással. Erre a 

célra alkalmasak az acetamiprid, imidakloprid, tiametoxam hatóanyagú készítmények. Állománykezelésre 

felhasználhatók a klórpirifosz hatóanyagú preparátumok. 
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Levéltetvek (Fekete répalevéltetű – Aphis fabae); Nagy szilvalevéltetű – Brachycaudus cardui; Sárga 

szilvalevéltetű – B. helicrysi) 

A levéltetű-kolóniák először a fiatal növények levelein alakulnak ki, amelyek következtében azok torzulnak, 

hullámos felületűek lesznek. A virágbimbók megjelenésekor a pikkelylevelek által zárt térben, a 

tányérkezdeményeken táplálkoznak és ott nagy tömegben szaporodnak el. A gyengén fejlődő, tápanyaghiányos 

növényeken a legyengülés és a satnya növekedés jelei látszanak. Közvetett kártétel a fitopatogén vírusok 

terjesztése. A Brachycaudus-fajok fő tápnövényei a Prunus-fajok, a fekete répalevéltetűé a kecserágó, ahonnét 

migráció útján jutnak a szárnyas egyedek a napraforgóra. 

Védekezés: A minőségi követelményeket kielégítő agrotechnikával serkenthetjük a növények fejlődését, ami 

nem kedvez a levéltetvek elszaporodásának. Gondoskodjunk a terület és környezetének gyommentesen 

tartásáról, továbbá a fő tápnövények gyérítéséről. Segítsük elő a természetes ellenségek (entomofágok, 

parazitoidok) szaporodását. 

A levéltetvek migrációja és/vagy rajzása sárgatál-csapdákkal ellenőrizhető. Kémiai védekezés pirimikarb, 

triazamat, acetamiprid, lambda-cihalotrin, deltametrin hatóanyagokkal akkor lesz eredményes, ha azokat a 

berajzással és az első lárvák megjelenésével egy időben alkalmazzuk. A védekezések szükség szerint 

ismételhetők. Virágzó növényállományban méhkímélő technológiát kell alkalmazni. 

Bagolylepkék (A fajok megnevezését lásd a cukorrépánál) 

A hazánkban jelentős károkat okozó lomb és talajszinten élő fajok mindegyike táplálkozhat a napraforgóval. A 

lombszinten károsítók a leveleket fiatalon hámozzák, később pedig erőteljesen karéjozzák. A talajszinten élők 

berágnak a még zsenge szártőbe, így a növények pusztulását okozhatják. 

Védekezés: Gondoskodjunk a területek gyommentesen tartásáról, mert ezzel csökkentjük a lepkék minőségi 

táplálékát adó virágport és a tojásrakás lehetőségét. Talajmunkákkal gyéríthető a fajtól függő telelési alak (lárva 

vagy báb). Bagolylepke-gradáció esetén a fiatal L1, L2 lárvák ellen védekezzünk lambda-cihalotrin vagy 

deltametrin hatóanyag-tartalmú készítménnyel. A hatékonyság eléréséhez nagy permetlé mennyiséget 

használjunk. 

Mezei poloskák (Lucernapoloska – Adelphocoris lineolatus; Változó mezeipoloska – Lygus pratensis); 

Molyhos mezeipoloska – L. rugulipennis) 

A lárvák és az imágók egyaránt szúró-szívó szájszervvel táplálkoznak. Ennek a táplálkozási formának a 

következménye a kaszatok foltosodása, az olajos mag barnulása és a csírázóképesség romlása. A károsított 

magvak olajtartalma csökken, minősége romlik. 

Az imágók tojócsővel rendelkeznek és a tojások nagy hányadát a levélnyélbe rakják. A tojásrakás helyén 

szúrásra emlékeztető sebzés látszik, ami előfordul a száron, levélnyélen és a virágbimbó-kezdeményeken, sőt 

később a tányérokon is megfigyelhető. 

Az imágók a lucernatáblákról júniusban repülnek be a napraforgó-állományokba és ott a táplálkozást követő 8-

10 napon kezdődik meg az előzetesen lerakott tojásokból a lárvakelés. 

Védekezés: A lucerna és a napraforgótáblák között tartsuk be az izolációs távolságot. Tömeges imágórajzás 

esetén tojásrakást megelőzően védekezzünk. Ennek elmaradása már csak a lárvák elleni védekezéssel 

kompenzálható, ami egybeesik a virágzással, és ekkor méhkímélő technológiát kell alkalmazni. Alkalmazhatók 

a deltametrin, foszalon, endoszulfán hatóanyagú készítmények. 

Napraforgómoly (Homoeosoma nebulella) 

A háromnemzedékes faj második generációjának hernyói táplálkoznak a napraforgó virágaival, az olajos 

maggal, átrágva a kaszatokat. A tányér felületén szövedéket készítenek, amelyben rágcsálék és ürüléknyomok 

láthatók. 

Védekezés: A bogáncsfélékhez tartozó gyomnövényeket gyérítsük, ezek virágzatában fejlődik ki az első 

nemzedék. Kémiai védekezés gradáció alkalmával válik szükségessé, de ekkor méhkímélő technológia 

alkalmazása a követendő. 
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Madarak (Fácán – Phasianus colchicus; Parlagi galamb – Columba livia f. demestica; Balkáni gerle – 

Streptopelia decaocta; Vadgerle – S. turtur; Vetési varjú – Curvus fragilegus; Seregély – Sturnus vulgris; Mezei 

veréb – Passer montanus) 

Az első kártétel a kelő szikleveles növényállományban jelentkezik. A fiatal növényeket kihúzzák a talajból, 

amelyek elpusztulnak. Az érésben lévő tányérokat csapatosan lephetik el a madarak és a kaszatokat kicsépelve 

fogyasztják az olajos magvakat. 

Védekezés: A napraforgótáblákat erdőszélektől, erdősávoktól távol jelöljük ki. Gondoskodni kell a 

madárriasztásról (magnetofonra felvett madárhangok, karbidágyú, riasztó hatású bábú, stb.). Nemesítő és 

vetőmag szaporító telepeken takaró hálózással és riasztó lövésekkel is védekezhetünk. Hatásosan alkalmazható a 

riasztó anyagokkal való csávázás (antrakinon+daphne olaj). 

Emlősök (Hörcsög – Cricetus cricetus; Őz – Capreolus capreolus; Gímszarvas – Cervus clephus) 

Az őz a hajtáscsúcsot rágja le, a napraforgó ezért oldalhajtásokat fejleszt. Később a gímszarvassal együtt a 

tányérok nyaki részét kiharapják, ami termésveszteséget és tányérpusztulást is eredményezhet. 

Védekezés: Erdőtől távoli területeken termesszük a napraforgót. Veszélyeztetett területeken alkalmazzunk 

vadriasztást (fegyveres vagy kémiai) 

1.3. GYOMNÖVÉNYZET ÉS INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁS 

1.3.1. A NAPRAFORGÓ GYOMNÖVÉNYZETE 

A gyomnövényzet összetételét nagymértékben meghatározza a növény vetési ideje és a korábban kialakult, 

táblára jellemző gyomflóra. Általánosságban megállapítható, hogy legnagyobb tömegben a T3-as és T4-es 

életformacsoportba tartozó egy- és kétszikű fajok fordulnak elő. A T3-as életforma csoportba tartozik a 

vadrepce (Sinapis arvensis) és a repcsényretek (Raphanus raphanistrum). A T4-esek közül a kakaslábfű 

(Echinochloa crus-galli), a muhar és pirok ujjasmohar (Setaria spp. ill. Digitaria spp.), disznóparéjfélék 

(Amaranthus spp.), a libatopfélék (Chenopodium spp.) és a keserűfűfajok (Polygonum spp.) találhatók meg 

tömegesen. Az évelők sorából a G1-es csoportba tartozó fenyércirkot (Sorghum halepense), valamint a G3-as 

életformájú apró szulákot (Convolvulus arvensis) és a mezei acatot (Cirsium arvense) kell megemlíteni. 

A napraforgó speciális élősködő gyomnövénye, a napraforgó-vajvirág, vagy szádor (Orobanche cumana). 

Jelentősége napjainkban növekszik, a fajtáknál tapasztalható fogékonyság miatt. Ott, ahol előfordul, használjuk 

az oxifluorfen hatóanyagú herbicidet, mert kifejezetten gátolja a vajvirág szekunder hausztóriumainak 

kifejlődését. 

1.3.2. A NAPRAFORGÓ INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁSA 

Az agrotechnikai védekezés módszerei 

Elsőrendű fontosságú a nehezen irtható gyomnövényektől mentes tábla kiválasztása, ugyanis a napraforgó 

gyomirtásának „gyenge pontja” a kétszikű gyomfajok elleni posztemergens védekezés. Erre a célra kevés 

hatóanyag, ill. készítmény áll rendelkezésünkre, de a közeli jövőben a CLEARFIELD technológia bevezetésével 

megnyílik a lehetőség a kétszikű gyomfajok elleni hatásos posztemergens védekezésre 

További kívánalom, hogy a tábla talaja rendelkezzék a minimális, 1% feletti humusztartalommal és a 30 feletti 

Arany-féle számmal jellemezhető kötöttséggel, ugyanis a felhasználható herbicidek többségének szűk a 

szelektivitási faktora. Humuszban szegény, homokos talajokon könnyebben bekövetkezik a fitotoxikus kártétel. 

Extrém időjárási körülmények között pl. a keléskor lehulló nagy intenzitású és mennyiségű csapadék hatására a 

napraforgón általánosan megjelennek a változó erősségű fitotoxikus tünetek. Szélsőséges esetekben a táblán a 

kultúrnövény teljes kipusztulása is bekövetkezhet. A fenti kedvezőtlen folyamatokat még elősegíti az a 

körülmény is, ha a tábla felszíne helyenként lejtős vagy erodált felszínű. 

A talajelőkészítés minősége is döntő fontosságú a napraforgó gyomirtásánál. Az aprómorzsás, jól elmunkált 

talajban kedvezően fejthetik ki hatásukat a vetés előtt használt gyomirtó szerek. A nagy rögöket tartalmazó 

talajból a herbicidek elillannak, vagy a preemergens védekezésnél a rögárnyék miatt alakulnak ki kedvezőtlen 

feltételek. További fontos agrotechnikai módszerként tartjuk számon az egyenletes és a kellő 

állománysűrűséget. A napraforgó hatalmas levélzetével kifejezetten jól árnyékolja a talajt, így az 50-60 cm-es 
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állománynak már jó a gyomlenyomó képessége. Vetéshibás, ritka, vagy valamilyen okból egyenetlen 

növényállomány elgyomosodhat és a gyomnövények egészen a betakarítás előtti lombtalanításig a napraforgó 

konkurensévé válnak. 

Mechanikai védekezés 

Nem sok lehetőségünk van a napraforgóban a mechanikai védekezések végrehajtására. A sorköz kultivátorozás 

mindenképpen javasolható. Esetenként használják a sorok töltögetését, erre alkalmas ekével, vagy kultivátorral, 

amely művelettel a sorközből fizikailag elpusztítják a gyomnövényeket, ugyanakkor a töltögetéssel elfojtják a 

sorokban csirázó fiatal egyedeket. 

Az öko-gazdálkodásban elterjedt a napraforgó fogasolása, hagyományos, vagy újszerű eszközökkel (pl. 

rezgőborona), melyek kielégítő hatást biztosítanak. 

Vegyszeres gyomirtás 

Presowing (vetés előtti) kezelések: 

A napraforgóban presowing (vetés előtt) használható a benefin gyomirtó szer. Vetés előtt, sekély bedolgozással 

használható a magról kelő egyszikűek elleni hatásspektrummal rendelkező pendimetalin, valamint az A. 

artemisiifolia ellen jó hatást eredményező fluorkloridon hatóanyag. 

A preemergensen alkalmazható készítmények két nagy csoportra oszthatók, a magról kelő egyszikűek elleni és a 

magról kelő kétszikűek elleni hatásspektrummal rendelkezőkre. 

A magról kelő egyszikűek ellen használjuk az alábbi hatóanyagokat és készítményeket: s-metolaklór, 

pendimetalin, antidotált acetoklór, propizoklór és a dimetenamid. 

A magról kelő kétszikűek ellen alkalmazható hatóanyagok és készítmények: flumioxazin, flufenacatát, 

oxifluorfen és a fluorkloridon. Külön kell említést tenni a fluorkloridon-tartalmú herbicidről, mely a fontos 

komponense a parlagfűvel erősen fertőzött területek herbicid-kombinációinak. 

A posztemergens (állomány) kezelése az egyszikű gyomnövények ellen bőségesen van megoldás a fenoxi-

fenoxi propinát hatóanyagú herbicidek körül. Az alacsonyabb dózis az egynyári egyszikűek ellen, a magasabb 

dózis az évelő egyszikűek ellen alkalmazható 

Használható még a magról kelő kétszikű gyomok ellen a flumioxazin hatóanyag is. 

Napjaink új posztemergens technológiája az ún. CLEARFIELD eljárás. Ennek lényege, hogy a napraforgófajták 

némelyikét hagyományos (nem GM) módszerekkel felkészítik a herbicid ellenálló képességre. Az imidazolinon 

hatóanyagcsoportba tartozó imazamox hatóanyag (elterjedt nevén IMI) széles hatásspektrummal rendelkezik, 

amelyet korai posztemergensen ajánlott kijuttatni. A készítményt a napraforgó is felveszi, de órákon belül 

lebontja, emiatt nem károsodik. A hatástartam növelésére javasolják a CLEARFIELD technológiában 

preemergensen a pendimetalin + dimetenamid kombináció kijuttatását. Ezzel a technológiával a napraforgó 

teljes mértékben mentesíthető a gyomoktól. A CLEARFIELD technológia alkalmazása az átlagosnál nagyobb 

pontosságot igényel a végrehajtást és ellenőrzést végző szakembertől, mert a herbicid és a fajta 

összekapcsolódik. 

A fentiekhez hasonló elvek szerint termeszthető és gyomirtható a Granstar (tribenuron-metil-) rezisztens 

napraforgó. 

2. AZ ŐSZI KÁPOSZTAREPCE 

2.1. KÓROKOZÓK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Repcemozaik – Cucumber mosaic virus 

Gyökérgolyva – Plasmodiophora brassicae 

Peronoszpóra – Peronospora parasitica 
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Repcebecőrontó – Leptosphaeria napi, anamorf: Alternaria brassicae; A. brassicicola 

Fómás levélfoltosság és szárrák – Leptosphaeria maculans anamorf: Phoma lingam 

Fehérpenészes rothadás – Sclerotinia sclerotiorum 

Peronoszpóra – Peronospora parasitica 

Tünetek: A leveleken világos foltok, fonáki részükön szürke penészbevonat képződik, a foltos szövetrészek 

elhalnak. A fertőzés a szárat és a virágzatot is érintheti. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Fertőzött növénymaradványokban marad fenn a kórokozó. Őszi 

fertőzéseket követően magukban a növényekben telel át. A betegség hűvös, nyirkos időjárásban lép fel 

járványszerűen. 

Védekezés: harmonikus tápanyagellátással, nem túl nagy tőszám kialakításával. A korai fertőzések kivédése 

végett fludiuxonil és mefenoxam hatóanyagú készítményekkel csávázhatjuk a magot. Szükség esetén az 

állományt mankoceb és mefenoxám hatóanyagokkal kezelhetjük. 

Repcebecőrontó – Leptosphaeria napi, anamorf: Alternaria brassicae; A. brassicicola 

Tünetek: A fertőzött magból kelő növények csírakorban elpusztulnak, vagy fejlődésükben visszamaradnak. 

Virágzás idején, a leveleken nagyméretű, barna, kerekded, koncentrikusan zónázott, száraz foltok alakulnak ki. 

Az erősen fertőzött levelek leperegnek. A száron megnyúlt, barna foltok láthatók. A fertőzött, fiatal becők 

lehullanak, az idős becőkön barna foltosság jön létre, a magok a becőből idő előtt kiszóródnak. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: a gombák a fertőzött magokban, vagy növényi maradványokban 

maradnak fenn. A kórokozók széles hőmérsékleti határok között képesek fertőzni, de járványos elterjedésükre a 

becők kialakulása idején uralkodó meleg és magas páratartalom mellett kell számítani. 

Védekezés: Vetésre csak egészséges magot használjunk. A beteg állományt minél előbb takarítsuk be, ezzel a 

pergési veszteség csökkenthető. Mélyen szántsuk alá a fertőzött növényi részeket, az árvakeléseket szüntessük 

meg. Kémiai védekezést a virágzás elején kell kezdeni, majd 50%-os becőérésnél megismételni. A 

felhasználható hatóanyagok: boscalid, dimoxistrobin, fluzilazol, karbandazim és tebukonazol. Az első kezelést 

még hagyományos földi géppel, a másodikat hidastraktorral végezhetjük. 

Fómás levélfoltosság és szárrák – Leptosphaeria maculans, anamorf: Phoma lingam 

Tünetek: A leveleken nagyméretű, kifakuló foltok képződnek, rajtuk apró, fekete piknídiumokkal. A szár alapi 

részén repedezett, száraz rákos foltok vannak. A magvak is fertőződhetnek. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Vetőmagban, valamint a fertőzött szár és gyökérmaradványokban 

telel át a gomba. Fertőzőképességét évekig megőrzi. Erős fertőzésekre hosszan tartó, nagy mennyiségű eső után 

számíthatunk. 

Védekezés: mindenekelőtt a fertőzött növényrészek aláforgatásával. Legalább 4 éves vetésváltás szükséges. 

Egészséges vetőmagot és ellenálló fajtákat használjunk. A kémiai védekezéseket ősszel kell elvégezni, 

felvételezések alapján, a tünetek megjelenését követően mankoceb, ill. boscalid, ciprokonazol, tebukonazol-

hatóanyagokkal. 

Fehérpenészes rothadás – Sclerotinia sclerotiorum 

Tünetek: A száron, a szárelágazások alapi részén világosbarna, kerek megnyúlt foltok képződnek, rajtuk 

koncentrikus gyűrűs mintázat látható. A szár belsejében, ritkábban a száralapi részen fehér micéliumszövedék 

alakul ki. A szárban, néha annak felületén is nagyszámú, 3–10 mm-es, kemény micéliumtömörülés 

(szklerócium) jön létre. A fertőzött szárakon a becők fehérek. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Sokgazdás kórokozó, számos termesztett és gyomnövényt (pl. 

napraforgót, babot, szóját, paradicsomot, zellert, ill. csattanómaszlagot, parlagfüvet stb) betegít. A talajban 

szkleróciumokkal több évig is képes fennmaradni. A szár alapi részét micélium, a felsőbb szárrészeket és a 

becőket a gomba ivaros aszkospórái fertőzik. A betegség kialakulásának a nedves, mély fekvésű talaj, valamint 

csapadékos időjárás és 20 °C körüli hőmérséklet kedvez. 
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Védekezés: Fontos a megfelelő vetésszerkezet kialakítása, az 5-6 éves vetésváltás, valamint szkleróciummentes 

vetőmag használata. A kémiai védekezés módja és a felhasználható hatóanyagok megegyeznek a becőrontó 

betegségnél ismertetettekkel. Biológiai védekezésként a talajba juttatott Coniothyrium minitans és a 

Trichoderma asperellum nevű gombák a kórokozó szkleróciumait pusztítják. 

2.2. KÁROSÍTÓ ÁLLATOK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Talajlakó kártevők (Cserebogár pajorok, Pattanó bogarak drótférgei) 

A tőszám biztosítás érdekében fertőtlenítsük a talajt akkor, ha a drótférgek száma m2-enként 4-6, a cserebogár 

pajoroké 2-3. A védekezéssel kapcsolatos leírást lásd a kukoricánál. 

Repcedarázs (Athalia rosae) 

A repcedarázsnak évente 3 nemzedéke fejlődik ki, amelyek közül legnagyobb kárt az őszi álhernyók okozzák. A 

fiatal lárvák a levelek fonákán hámozgatnak, később szabálytalanul karéjoznak és egyedszámtól függően 

tarrágás is kialakulhat. Gradáció jellegű előfordulás esetén a növényállomány néhány nap alatt elpusztulhat. 

Védekezés: Tervszerűen alkalmazzuk a vetésváltást, készítsünk jó minőségű vetőágyat, biztosítsuk a 

harmonikus tápanyagellátást. Gondoskodjunk az árvakelések és a keresztesvirágú gyomnövények alászántásáról 

ill. irtásáról. Az álhernyók ellen hatásosak az acetamiprid, béta-ciflutrin+imidakloprid hatóanyag-tartalmú 

készítmények, amelyeket csávázásra használunk. Állománykezelést az L1, L2 lárvafokozatban lévő populáció 

ellen alkalmazhatunk akkor, amikor az egyedszám m2-enként 2-10 között van. 

Repcegyökér-ormányos (Ceutorhynchus pleurostigma) 

Az imágók kártétele kisebb jelentőségű, ami a levelek rágásával van összefüggésben. Súlyos károkat okoznak a 

lárvák a gyökérnyakon, ahol táplálkozásuk hatására többkamrás gubacsok képződnek. A kártétel a korán vetett 

állományokban jelentősebb. Az őszi kártételek következménye a tavaszi kifagyás lehet akkor, ha nyirkos teleken 

a gubacsok feltelnek vízzel és a tavaszi fagyok hatására szétrepednek. 

Védekezés: Az egyedszám sűrűség csökkenthető okszerűen alkalmazott vetésváltással. A kártevő tevékenysége 

megakadályozható talajfertőtlenítéssel és vetőmagcsávázással. Csávázásra alkalmas az acetamiprid, béta-

ciflutrin+imidakloprid hatóanyag-tartalmú készítmény valamelyike. 

Repcebolha (Psylliodes chrysocephala) 

Kárt okozó fejlődési alakok az imágók és a lárvák. A kifejlett bogár a fiatal növények leveleit hámozza, ami 

később az alsó epidermisz kiszakadása miatt lyukassá válik. A lyukak számától függően nő a párologtató 

levélfelület, ezért a növények fejlődésben visszamaradnak. Az új nemzedék bogarai az érés kezdetétől a felső 

leveleken és a becőkön hámozgatnak. A becőkártétel következménye a kovadás és a magvak kiszóródása lehet. 

A lárvák a növény tövébe és a levélnyelekbe rágnak be ősszel és egész télen ott tartózkodnak. Járatot készítenek, 

amely rágcsálékkal és ürülékkel telt. A növény fejlődésében visszamarad, levelei emiatt sárgulnak. Kemény 

fagyok hatására tőszámritkulás következhet be. A telet átvészelt, de károsodott növények termése kényszerérett 

lesz. 

Védekezés: Gondoskodjunk a területek gyommentesen tartásáról, különösen ügyelve a keresztesvirágúakra. A 

vetésváltásnál vegyük figyelembe a káros szomszédságot és az izolációs távolságot. 

A csíranövények védelme csávázással megoldható tiametoxam, fludioxonil, vagy imidakloprid hatóanyagokkal. 

Állománykezelés csak akkor válik esedékessé, ha a csávázás elmaradt. A védekezést az imágók ellen hajtsuk 

végre még tojásrakás előtt akkor, ha a levelek 10–20%-án rágásnyomok találhatók. A bolhákra toxikus hatása 

van a deltametrin, klórpirifosz, lambda- és gamma-cihalotrin hatóanyagú készítményeknek. 

Repcefénybogár (Meligethes aeneus ) 

A rajzó imágók késői repcevirágzás esetén átrágják a csészeleveleket és a virágszervekkel táplálkoznak, aminek 

következménye a virágbimbó hullás. A kinyílt virágokban virágporral táplálkoznak, ilyenkor tevékenységük 

hasznosnak nevezhető. Előfordul azonban, hogy egy virágban 6-8 egyed is táplálkozik; ilyenkor óhatatlanul 

megsérül a bibe, melynek következménye szintén virágelhalás és virágtengely-felkopaszodás lesz. Az imágók a 

még ki nem nyílt virágbimbókba raknak tojást. Az ott kikelő lárvák zöldborsószem nagyságú gubacsosodást 

okoznak és fejlődésükhöz szükséges táplálékként a virágszerveket fogyasztják el. Ennek következménye szintén 
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a virágtengely felkopaszodása lesz, mert a kifejlett lárvákkal együtt, vagy azok nélkül a károsodott bimbók 

lehullanak. 

Védekezés: Minőségi talajmunkákkal és a növény igénye szerinti harmonikus tápanyagellátással biztosítsuk az 

egyenletes gyors virágzást. Kémiai védekezésre akkor van igény, ha a károsított bimbók, ill. virágok aránya eléri 

a 10%-ot és várható annak további fokozódása. A védekezés célja a bimbó- és virágkárosodás megelőzése, amit 

az imágók ellen célszerű elvégezni még tojásrakás előtt. Virágzó repcetáblákban alkalmazzunk méhkímélő 

technológiát. Eredményes lehet a deltametrin, alfametrin, cipermetrin, lambda-cihalotrin, beta-ciflutrin, 

tiakloprid, klórpirifosz hatóanyagú készítmények igénybevétele. 

Repceszár-ormányos (Ceutorhynchus pallidactylus) 

A bogarak a leveleken, levélnyélen és a becőkön táplálkoznak, ami a hosszantartó rajzással van összefüggésben. 

Súlyos károkat a növény szárának bélszöveteiben élő kukac típusú lárvák okoznak. A károsítás következménye 

a repce megdőlésre való hajlamának növekedése, továbbá a termés tömegének és minőségének mérséklődése. 

Ilyen esetben kényszerérés következik be, ami együtt jár a becők aratás előtti kovadásával. 

Védekezés: A telelésből előjött imágók kora tavasszal felkeresik a repcetáblákat és ellenük akkor lesz indokolt a 

védekezés, ha 10×10 hálócsapás átlagában 20-40 egyedet gyűjtünk. A védekezést a repcefénybogár ellen 

javasolt készítményekkel oldjuk meg az imágók ellen, tojásrakás előtt. 

Káposzta levéltetű (Brevicoryne brassicae) 

A repcelevelek fonákán és a száron néha nagy kiterjedésű kolóniák alakulnak ki. A táplálkozás hatására a 

növények fejlődésükben visszamaradnak, a terméstömeg mérséklődik, a károsított levelek és hajtásvégek 

deformálódnak. 

A káposzta-levéltetű tápnövényei a keresztesvirágúak családjába tartoznak és telelésük is ezeknek a 

növényeknek a tövén, ill. maradványain valósul meg. A repceállományokba a berajzás május folyamán várható 

és ebben az időszakban a sűrű állomány által biztosított életfeltételek között tömegszaporodásra kerülhet sor. 

Védekezés: A rajzás sárgatálcsapdákkal ellenőrizhető. Az első szárnyasok és az általuk elevenszüléssel világra 

hozott lárvák megjelenésekor célszerű kémiai védekezést alkalmazni. A védekezés pirimikarb, triazamat, 

acetamiprid, béta-cipermetrin+kinalfosz, deltametrin, tiametoxam hatóanyagokkal akkor lesz eredményes, ha 

azokat a berajzással és az első lárvák megjelenésével egy időben alkalmazzuk. A védekezések szükség szerint 

ismételhetők. Virágzó növényállományban méhkímélő technológiát kell alkalmazni. 

Repcebecő-ormányos (Ceutorhynchus obstrictus) 

A bogarak a kocsányt, a leveleket és a bimbókat rágják meg. Tojásrakás előtt a becőbe rágnak be, hogy ott 

tudják elhelyezni tojásaikat. Súlyos károkat a lárvák okoznak, mert táplálkozásuk során elfogyasztják a becőben 

lévő magvakat, vagy azokat felületesen megrágják. Kártételük a becő belső falának rágásával is kiegészül, ami 

szintén hozzájárul az idő előtti kovadáshoz és a magvak kiszóródásához. 

Védekezés: Az imágók berajzását követően, még tojásrakás előtt akkor védekezzünk, ha 10×10 hálócsapás 

átlagában 10-20 egyedet gyűjtünk. A védekezéssel kapcsolatos javaslatokat lásd a repce fénybogárnál. 

Repcebecő-gubacsszúnyog (Dasineura brassicae) 

Kártevő a becőben élő nyűtípusú lárva, amelynek tápláléka a repcebecő belső fala és a magvak. A kártétel 

súlyossága attól függ, hogy a becőben hány lárva táplálkozik. Gyakori eset, amikor 6-8, esetleg 30-40 lárva 

rongálja a becő falát. A károsított becők csavarodva torzulnak és megduzzadnak. Kísérő jelenség a sárgulás és a 

kovadás. Nemzedékeinek száma 4-5, amelyek közül az első kettő károsítja a becőket. 

Védekezés: A szúnyogok száma hálózással ellenőrizhető. A becőbe rakja tojásait, a repcebecő-ormányos által 

rágott lyukakon keresztül. Ebből kiindulva vegyük figyelembe a repcebecő-ormányos előfordulását, mert ha 

belőlük 10x10 hálócsapás átlagában 10 egyedet gyűjtünk, akkor számolni kell a repcebecő-gubacsszúnyog 

lárváinak becőkártételével is. A becővizsgálat során megállapíthatjuk a károsodott becők számát. Ha 

növényenként 5, vagy annál több a károsított becő, abban az esetben javasolt a kémiai védekezés, amellyel 

kapcsolatos leírást lásd a repcefénybogárnál. 

2.3. GYOMNÖVÉNYZET ÉS INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁS 
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2.3.1. AZ ŐSZI KÁPOSZTAREPCE GYOMNÖVÉNYZETE 

A repcét általában búza után vetjük, és így lehetőségünk nyílik a tábla gyomnövényzetét a búzaszakaszban 

megfigyelni. A búza és a repce hasonló tenyészideje miatt a benne jelenlévő gyomok is nagy faji 

hasonlatosságot mutatnak. Különösen veszélyesek a repcére a ragadós galaj (Galium aparine), a pipacs (Papaver 

rhoeas), a kamilla (Matricaria spp.), ill. a szikfű-félék (Anthemis spp.) a nagy széltippan (Apera spica-venti), 

valamint a búzaárvakelés, mert ezek biztosan ki fognak csírázni majd a repcevetésben is. 

Gyakori, amikor a repcevetésekben ősszel nagy mennyiségű tyúkhúr (Stellaria media), árvacsalán (Lamium 

spp.), pásztortáska (Capsella bursa-pastoris), veronika (Veronica spp.) stb. gyomfaj csírázik ki. Ezek a 

gyomfajok általában kis növésűek, emiatt nem konkurensei a repcének. Jelentőségük akkor lehet, ha az 

állomány nagy részét olyan fajok teszik ki, amelyeknek virágai vonzzák a méheket (pl. árvacsalánfajok), és 

emiatt gondok lehetnek a kora tavaszi inszekticides kezelések végrehajtásakor. 

2.3.2. AZ ŐSZI KÁPOSZTAREPCE INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁSA 

Az állománysűrűség és a gyomirtás összefüggései 

A repce vetőmagnormáit és a gyomirtás összefüggéseit a szakemberek különbözőképpen ítélik meg. A 

viszonylag alacsony vetőmagmennyiséggel (4 kg/ha alatt) vetett táblákon ősszel a növényállomány 

talajfedettsége nem tökéletes, így lehetőségük van az előbb említett, ősszel csírázó gyomoknak a táblába 

betelepedni. 

Vegyszeres gyomirtás 

A preemergens gyomirtási módszert csak akkor célszerű alkalmazni, ha előzetesen tájékozódtunk, és biztosak 

lehetünk abban, hogy a táblánk erősen fertőzött a repcére jellemző gyomokkal. Preemergensen használhatók a 

dimetaklór és a napropamid. Mindkét hatóanyag a magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen hatásos. 

Ugyancsak használható ekkor is a metazaklór, elsősorban magról kelő kétszikűek ellen, de kombinációban 

(metazaklór + quinmerak) a hatásspektrum kiszélesíthető. A klomazon hatóanyag pedig jól irtja a magról kelő 

egy- és kétszikű gyomfajokat 

A leginkább javasolható eljárás az őszi posztemergens, ún. állománypermetezés. A mai repcetermesztési 

gyakorlat több gyomirtó szert ismer, amely sikeresen használható a repce posztemergens gyomirtására, ezek a 

metazaklór és a metazaklór+quinmerak kombináció. A metazaklór hatóanyag elsősorban a gyökéren keresztül 

szívódik fel, hatástartama 2-4 hónap, alkalmazható preemergensen, de posztemergensen ősszel, a repce kelésétől 

4 leveles állapotáig. Fontos, hogy a permetezéskor a gyomnövények szikleveles korúak legyenek. A 

metazaklór+quinmerak kombináció hatásspektruma a magról kelő egy- és kétszikű gyomokra terjed ki. A 

hatóanyagot a gyomnövények a levélen és a gyökéren egyaránt felveszik, majd a szer hatására rövidesen 

elpusztulnak. A permetezést akkor kell megkezdeni, ha a repce elérte a 4-leveles állapotot. A kellő mennyiségű 

őszi csapadék hatására tartósabb hatást remélhetünk a szertől. A készítmény hatóanyaga hidegben is kifejti 

gyomirtó hatását, ezért a fagymentes téli napokon is sikerrel alkalmazható. Amennyiben a területen túlsúlyban 

vannak a fészkesvirágú gyomok (Anthemis spp., Matricaria spp.) érdemes a klopiralid hatóanyagot használni. 

Az egyszikűek (búzaárvakelés, nagy széltippan) ellen bőségesen állnak rendelkezésünkre hatóanyagok, mint pl. 

a fluazifop-p-butil, quizalofop-etil, haloxifop-r-metilészter, propaquizafop és a quizalofop-p-terufil. 



   

 148  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Chapter 13. A ZÖLDSÉGFÉLÉK 
VÉDELME 

1. A PAPRIKA 

1.1. KÓROKOZÓK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Csírakori és palántakori betegségek 

Palántadőlés – Pythium aphanidermatum; Rhizoctonia solani. 

Palántázás és terméskötődés között fellépő betegségek 

A paprika bokrosodása (újhitűség) – Cucumber mosaic 

Paprikamozaik – Tobacco mosaic tobamovirus; Tomato mosaic tobamovirus; Pepper milde mottle tobamovirus 

Vírusos tarkalevelűség – Alfalfa mosaic alfamovirus 

Érszalagosodás – Potato Y potyvirus 

Xantomonászos betegség – Xanthomonas vesicatoria 

Fehérpenészes rothadás – Sclerotinia sclerotiorum 

Szürkepenész – Botryotinia fuckeliana 

Terméskötődéstől fellépő betegségek 

Baktériumos bogyórothadás – Pseudomonas viridiflava 

Xantomonászos betegség – Xanthomonas vesicatoria 

Fehérpenészes rothadás – Sclerotinia sclerotiorum 

Szürkepenész – Botryotinia fuckeliana 

Bársonyfoltosság – Phaeramularia capsicicola 

Alternáriás magházrothadás – Alternaria alternata 

Xantomonászos betegség – Xanthomonas vesicatoria 

Tünetek: A leveleken apró, sötétzöld, a fonák felé kidudorodó foltok fejlődnek. Ezek kissé megnövekednek, 

szegélyük sötétbarna, közepük kivilágosodik. A beteg levelek elsárgulnak, lehullanak. A betegség alulról felfelé 

halad a növényen. Levélfelület-vesztés miatt a növény fejlődésében visszamarad, kevés termést fejleszt. A 

bogyókon kissé kiemelkedő, 1-2 mm-es, sötét foltok képződnek, melyek beszáradva besüppednek, 

felrepedeznek. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: a baktérium a fertőzött növényi maradványokban és a magban telel 

át. A fertőzéshez 30 °C körüli hőmérséklet és 90% feletti relatív páratartalom szükséges. Csapóeső, vagy az 

öntözővíz cseppjei juttatják a kórokozót a paprikára, amely aztán a sztómákon, vagy sebzéseken keresztül jut a 

sejtközötti járatokba. 

Védekezés: Csak egészséges magot vessünk. Ha a fertőzés veszélye fellép, réztartalmú szerekkel ismételt 

kezeléseket kell végezni. 

Palántadőlés – Pythium aphanidermatum; Rhizoctonia solani. 
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Tünetek: Elsősorban a szikleveles növények betegednek meg, de a lombleveles paprikát is fertőzi. Helyre vetett 

paprikánál a csírapusztulás tőhiányt okoz. A szikleveles növények szártövén vizenyős barnuló foltok 

keletkeznek. A szár befűződik, elvékonyodik, a növény súlyát nem tudja megtartani, eldől, s a palánták 

foltokban elpusztulnak. A későbbi fertőzés a gyökérnyaki rész parásodását okozza. Az erősen fertőzött tövek 

kidőlnek. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Elsődleges fertőzési forrás a talaj. A Pythium oospórával, a 

Rhizoctonia álszkleróciummal telel át. A fertőzéshez az előbbi kórokozó esetében 25–27 °C, míg utóbbiéban 20 

°C alatti talajhőmérséklet szükséges. 

Védekezés: a talajok gőzölésével, ami fentiek mellett a talajban lévő egyéb károsító szervezeteket is elpusztítja. 

A vetést követően, kelés előtt a talajt kaptán, vagy mankoceb hatóanyagú készítménnyel be kell szórni, vagy 2-3 

l/m2 fungicidoldattal be kell öntözni. 

Fehérpenészes rothadás – Sclerotinia sclerotiorum 

Tünetek: Elsősorban hajtatott paprikában jelentkeznek. A szártövön, majd a száron vizenyős, rothadó, majd 

beszáradó foltok képződnek, amelyeken megnyúlt, koncentrikus mintázottság jelenik meg, és felületükön laza 

fehér micélium fejlődik. A szár belsejében gyér micéliumszövedék és fekete szkleróciumok találhatók. A 

növény lankad, hervad, majd elpusztul. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: E gomba több száz termesztett és vadonélő növényfajt képes 

megfertőzni. Szkleróciumai a talajban évekig életképesek maradnak. A belőlük fejlődő micélium a paprika 

gyökerét betegíti meg. A szárat és az oldalhajtásokat micéliumdarabkák, vagy a szkleróciumból fejlődő nyeles 

apotéciumokon képződő aszkospórák fertőzik. A kórokozó magas hőmérsékletet és nedves környezetet kedvel. 

Védekezés: szabadföldi termesztés esetén legalább hároméves váltást kell tartani. Zárt termesztő 

berendezésekben 3 évenként cseréljünk talajt. Semmisítsük meg a fertőzött növényi részeket. Kerüljük a 

túlöntözést és a túlzott nitrogéntrágyázást Lehetőség van biológiai védelemre is: a Coniothyrium minitans vagy 

a Trichoderma asperellum hiperparazita gombák talajba juttatásával a fertőzőanyag mennyisége csökkenthető. 

Szürkepenész – Botryotinia fuckeliana, anamorf: Botrytis cinerea 

Tünetek: Vizenyős, rothadó foltok jelennek meg a száron és az oldalhajtások elágazásánál, melyeken gyér, 

szürke penészbevonat képződik. A lombozat a fertőzés helye felett elhervad, végül a növény elpusztul. A 

bimbók és a virágok elrothadnak, rajtuk sűrű konídiumtartó-gyep fejlődik. A bogyó teljes egészében 

elrothadhat. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: a gomba a fertőzött növénymaradványokban marad fenn. A 

konídiumokat a légmozgás juttatja a növényre. Mérsékelten meleg, párás környezet kedvez a betegség 

kialakulásának. Az ágvillákban megakadt virágmaradványok elősegítik a fertőzést. 

Védekezés: A fertőzési forrásokat nemcsak az állomány felszámolása után, hanem a termesztés során is el kell 

távolítani. Folyamatosan szellőztessünk. Ne alkalmazzunk nagy nitrogénadagokat. Iprodion, vagy azoxistrobin 

hatóanyaggal, több alkalommal kell kezelni az állományt. 

1.2. KÁROSÍTÓ ÁLLATOK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Talajlakó kártevők (Cserebogár pajorok, pattanó bogarak drótférgei) 

Vetési bagolylepke (Agrotis segetum) 

Lásd a kukoricánál leírtakat. 

Szabadföldi gubacs-fonálféreg (Meloidogyne hapla) 

A több tápnövényű fonálféreg legsúlyosabban a paprikát károsítja. Táplálkozása szájszuronnyal történik, 

miközben károsítja a szöveteket. A növények fejlődése lelassul, vízháztartásuk zavara következtében lankadnak. 

A fonálférgek a gyökereken táplálkoznak, ahol kisebb-nagyobb gubacsok képződnek és a gubacs alatti részek 

elhalnak. A kártétel következtében megnő a fitopatogén kórokozók megtelepedési esélye. 

A fonálféreg belső élősködő, teste nem alakul cisztává, tojás alakban telel, évente l-3 nemzedéke fejlődhet ki. 
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Védekezés: Fontos a helyes növényi sorrend betartása. Vetésváltáskor a 4 éves követési időt vegyük 

figyelembe. Előnyös a szervestrágyázás, mert a szaprobionta fonálférgek háttérbe szorítják a fitofág fajokat. 

Túlszaporodás esetén oxamil hatóanyaggal csepegtető öntözéssel kijuttatva mérsékelhető az egyedszám. 

Levéltetvek (Uborka levéltetű – Aphis gossypii; Sárga burgonya-levéltetű – A. nasturtii; Zöld őszibarack-

levéltetű – Myzus persicae; Csíkos burgonya-levéltetű – Macrosiphum euphorbiae) 

Lásd a burgonyánál leírtakat. 

Kémiai védekezésre a következő hatóanyagok közül választhatunk a szabadföldi zöldségtermesztésben: 

flonikamid, pimetrozin, pirimikarb, lambda-cihalotrin, tiametoxam, dimetoát, Biola, Fito-insect, imidakloprid, 

eszfenvalerát. 

Liszteskék (Üvegházi liszteske – Trialeurodes vaporariorum; Dohányliszteske – Bemesia tabaci) 

A fajokkal kapcsolatos leírást lásd a paradicsomnál. 

Tripszek (Dohánytripsz – Thrips tabaci; Nyugati virágtripsz – Frankliniella occidentalis) 

Az imágók és a lárvák szúró-szívó szájszervvel táplálkoznak és a növény minden részén károsítanak. A szúrás 

helyén apró, ezüstösen csillogó fehér foltok látszanak, amelyek a gyakoriságtól függően az egész levél felületére 

kiterjedhetnek. Következmény a növény sárgás, fehéres-szürkés elszíneződése és az asszimiláció csökkenése. A 

károsított virág elhal és lehull. A termés deformált lesz. Az imágók a palántákat keresik fel a szabadföldön, 

amelyek virágszerveibe (bibe és porzók) tojásokat raknak. A kikelt lárvák a növényeken táplálkoznak, majd a 

talajba vonulnak, ahol tovább folytatják fejlődésüket. Közvetlen kártételük mellett jelentős a közvetett kártétel 

is, mert terjesztik a paprikát fertőző paradicsom bronzfoltosság vírusát. 

Védekezés: Az imágók a növény maradványok között telelnek, ezért célszerű azok megsemmisítése. Legyen 

hatékony a gyomszabályozás, mert ezzel hozzájárulunk az egyedszám mérsékléséhez. Szükség esetén 

hatékonyak a levéltetvek ellen javasolt inszekticidek. 

Atkák (Széles atka – Polyphagotarsonemus latus; Közönséges takácsatka – Tetranychus urticae) 

Az atkák imágói és lárvái a növények minden részét károsítják. A széles atka táplálkozásának eredményeként a 

károsított levelek szalagosodnak és kanalasodva deformálódnak. A levélfonák ólomfényű lesz. Ezek a levelek 

törékenyek és végül elhalnak. A bogyótermés parásodik és felreped. A közönséges takácsatka táplálkozásának 

következményei a levél színén apró halvány foltok formájában láthatók. A levélfonákon pókhálószerű 

szövedéket készít, amely sajátos mikroklímát biztosít a tevékenység folytatásához. A kártétel következtében 

korai (augusztus) levélhullás tapasztalható. Az atkák egyedszáma július-augusztusban tetőz. 

Védekezés: A palánták legyenek atkamentesek, segítsük elő a ragadozó atkák betelepedését és felszaporodását. 

Az egyedszám-növekedés kezdetén paraffinolaj+atplus 300 F+rézoleát tartalmú Vectafid R-t használhatunk a 

szabadföldi zöldségeknél. 

Termésrágó bagolylepkék (Gyapottok-bagolylepke – Helicoverpa armigera; Somkóró-bagolylepke –Heliothis 

martima) 

Kárt okozó fejlődési alak mindkét faj esetében a hernyó. A kártétel felismerhető a bogyókon lévő berágásról. A 

bogyóban megtalálható a magvakat és a termésfalat rágó hernyó, amely mellett elhelyezkedik a hátrahagyott 

ürülék és rágcsálék. A kártétel nyomán felléphetnek a lágyrothadást eredményező fitopatogének. 

A gyapottok bagolylepke vándor-életmódot folytat, ennek ellenére hazánkban évente 3 nemzedéke is 

kialakulhat. A somkóró bagolylepkének 2 nemzedéke van. 

Védekezés: A termőterület és a környezet gyommentessége mérsékli a lepkék tojástermelését. Kémiai 

védekezést a fénycsapdás és a szexferomon csapdás rajzásvizsgálat alapján lehet elrendelni. A bogyók felületére 

rakott tojások színének változásakor (szennyesfehérből szürkéskékre) kitinszintézis gátló vagy baktériumokat 

tartalmazó hatóanyagokkal kezdjük meg a permetezést, amit szükségszerűen többször is meg lehet ismételni. 

1.3. GYOMNÖVÉNYZET ÉS INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁS 
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A szántóföldi paprikatermesztés két sajátságos technológia szerint történik, helyrevetéssel és palántaültetéssel. E 

két körülmény kihat az alkalmazható gyomirtási technológiákra. 

1.3.1. A PAPRIKA GYOMNÖVÉNYZETE 

A paprika gyomnövényzetére a melegigényes gyomok jellemzők elsősorban. Idetartozó fajok az egyszikűek 

csoportjából az Echinochloa crus-galli (kakaslábfű), a Setaria spp. (muharfajok), a Digitaria spp. (pirokujjas 

muharfajok), esetenként a Panicum spp. (kölesfajok). A magról kelő kétszikűek közül az Amaranthus spp. 

(disznóparéjfajok), a Chenopodium spp. (libatopfélék), az Ambrosia artemisiifolia (parlagfű), a Datura 

stramonium (csattanó maszlag), helyenként a Mercurialis annua (egyéves szélfű), Solanum nigrum (fekete 

ebszőlő), Hibiscus trionum (varjúmák) stb. Az évelő gyomok közül a Sorghum halepense (fenyércirok), az 

Elymus repens (tarackbúza), a Convolvulus arvensis (apró szulák) és a Cirsium arvense (mezei acat) 

előfordulására lehet számítani. 

1.3.2. A PAPRIKA INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁSA 

A paprika gyomirtásában érdemes a prevenciós, az agrotechnikai és a mechanikai védekezés elemeit ötvözni a 

vegyszeres gyomirtással. Legeredményesebb védekezési mód lehet a termesztési terület, vagy tábla 

megválasztása. A termesztésre kiválasztott tábla lehetőség szerint mentes legyen az évelő gyomoktól és a 

veszélyes, nehezen irtható fajoktól. Lehetőleg ne legyen nagy gyomcsírázási „nyomás” a táblán. 

Vegyszeres gyomirtás 

Vegyszeres gyomirtási eljárások helyrevetés esetén: 

Posztemergensen használható készítmények a propaquizafop, és a quizalofop-etil. Hatásspektrumuk az egyszikű 

gyomokra terjednek ki. 

Vegyszeres gyomirtási eljárások palántázás esetén: 

Preplanting (palántázás előtt) alkalmazható hatóanyagok: a klomazon és a pendimetalin. 

Posztemergensen (gyökeresedés után): a quizalofop-p-tefuril, valamint a fluazifop-p-butil hatóanyagot lehet 

alkalmazni, mely hatása az egyszikű gyomokra terjed ki. 

2. A PARADICSOM 

2.1. KÓROKOZÓK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Csírakori és palántakori betegségek 

Palántadőlés – Pythium aphanidermatum; Rhizoctonia solani. 

Kiültetéstől terméskötődésig fellépő betegségek és kórokozók 

A paradicsom magtalansága – Tomato aspermy cucumovirus 

Paradicsommozaik – Tomato mosaic tobamovirus; Tobacco mosaic tobamovirus 

Páfránylevelűség – Cucumber mosaic cucumovirus 

Nekrotikus elhalás – Cucumber mosaic cucumovirus 

Baktériumos hervadás – Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis 

Baktériumos varasodás – Xanthomonas vesicatoria 

Paradicsomvész – Phytophthora infestans 

Szeptóriás (pettyes) foltosság – Septoria lycopersici 

Alternáriás szárazfoltosság – Alternaria alternata; Alternaria solani 
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Terméskötődéstől fellépő betegségek és kórokozók 

Baktériumos varasodás – Xanthomonas vesicatoria 

Paradicsomvész – Phytophthora infestans 

Septóriás (pettyes) foltosság – Septoria lycopersici 

Kladospóriumos levélfoltosság – Passarola fulva 

Baktériumos varasodás – Xanthomonas vesicatoria 

Tünetek: minden zöld részen megtalálhatók. A levél foltjai aprók, 1–3 mm átmérőjűek, csapadékos időben 

vizenyősek, sárga udvarral. Felületükön csillogó baktériumnyálka látható. Beszáradva a foltok barnák, 

varszerűek, közöttük a levéllemez sárgul. Az éretlen termésen a foltok zöldesbarna, a piros bogyón sötétbarna 

színűek, a kissé kiemelkedő foltokon baktériumnyálka képződik. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A kórokozó a vetőmagban, a fertőzött növényi maradványokban, 

vagy a talajban telel át. A betegség kialakulásához 24–30 °C hőmérséklet és szeles esős időjárás kedvező. 

Védekezés: Legalább négyéves vetésforgót alkalmazzunk. Egészséges, csávázott vetőmagot vessünk. 

Kiültetésre csak egészséges palánták alkalmasak. Az állományt úgy alakítsuk ki, az öntözés idejét és az öntözési 

adagokat úgy határozzuk meg, hogy a növény vízborítottsága a lehető legrövidebb legyen. Végezzünk 

rendszeres gyomirtást. Állománypermetezésre réztartalmú szerek alkalmasak. A kezeléseket a kiültetés után el 

kell kezdeni, majd az időjárás, vagy az öntözési fordulók, valamint az élelmezés-egészségügyi várakozási idők 

figyelembevételével többször meg kell ismételni. 

Paradicsomvész – Phytophthora infestans 

Tünetek: A leveleken határozatlan alakú, vizenyős, halványzöld foltok képződnek, melyek gyorsan 

növekednek, megbarnulnak. A fonákon, a folt szegélyén fehér sáv, a gomba sporangiumtartó-tömege látható, 

mely folyamatosan pusztul és képződik újra a folt növekedésével. A foltok nagy területet foglalnak el a levélen, 

amely végül elhal. A levélnyél és a szár fertőzése következtében a növény elpusztul. A bogyón nagy, gyorsan 

növekvő szürkészöld foltok alakulnak ki, melyeken nedves időben a gomba bevonata jelenik meg. 

Elhatalmasodásával az egész termés tönkremegy. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Fertőzési forrás a burgonyagumó, ill. a burgonya és a paradicsom 

fertőzött maradványai. A fertőzéshez a hűvös, 12 °C körüli hőmérséklet és a levél vízborítottsága szükséges. A 

sporuláció 90–100%-os relatív páratartalom mellett széles hőmérsékleti határok között bekövetkezik, optimuma 

18–22 °C. Fiziológiai rasszai különböző fajtákra specializálódtak. 

Védekezés: A fertőzött paradicsom- és burgonya-növénymaradványokat és az estleges burgonya-árvakeléseket 

a környező táblákon is semmisítsük meg. Az ikersoros termesztés, az öntözési adagok helyes megválasztása 

csökkenti a fertőzés valószínűségét. A kémiai védekezés csak preventív jelleggel május végén el kell végezni, 

majd többször megismételni. A kontakt (kaptán, klórtalonil, mankoceb, réz) és a szisztemikus (azoxistrobin, 

cimoxanil, mefenoxam) hatóanyagokat kombinációban és váltakozva alkalmazzuk. 

Szeptóriás (pettyes) foltosság – Septoria lycopersici 

Tünetek: A leveleken az első termések kialakulása idején képződő 1–3 mm átmérőjű, sötétbarna szegélyű, 

szürke közepű foltokon apró, fekete piknídiumok láthatók, a foltok körül pedig sárga udvar alakul ki. Erős 

fertőzéskor a levél elszárad, a száron és a levélnyélen barna, ovális foltok képződnek. A betegség az alsó 

levelekről halad felfelé. A termés foltossága ritka. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: a kórokozó a paradicsom, vagy a Solanaceae-családba tartozó 

gyomgazdanövények maradványaiban telel át. A magfertőzésnek járványtani szerepe nincs. Ha a május végi, 

június eleji időjárás csapadékos, vagy a gyakori harmatképződést követően a leveleket tartósan víz borítja, 

számítani kell a betegség kialakulására. A fertőzéshez, a kórokozó fejlődéséhez 20–25 °C hőmérséklet 

optimális. 

Védekezés: A betakarítást követő lehető legrövidebb időn belül szántsuk le a növénymaradványokat. Legalább 

2 éves vetésforgót tartsunk. Az öntözést délelőtt, kis adagokkal végezzük, hogy a növények vízborítottságának 
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idejét csökkentsük. A kémiai kezeléseket már a palántanevelés alatt el kell kezdeni és a kiültetést követően 

rendszeresen folytatni mankoceb, metirám, kaptán, klórtalonil, azoxistrobin, mefenoxam hatóanyagokkal. 

Alternáriás szárazfoltosság – Alternaria alternata; Alternaria solani 

Tünetek: A csíranövény csúcsi része és a sziklevelek foltosodnak. A leveleken általában június közepétől 

kezdődően apró, majd 5–10 mm átmérőjű koncentrikusan gyűrűzött száraz foltok jönnek létre. A bogyókon 

kissé besüppedő, vizenyős, barnuló foltokon sűrű sötétszürke–fekete konídiumtartó-tömeg képződik. A folt alatt 

a szövetek megbarnulnak, a termés elpusztul. A gomba a magokat is fertőzi. A micélium a mag felületén és 

belsejében is megtalálható. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Primer fertőzési forrás a vetőmag, valamint a talajon maradt 

fertőzött növényi maradványok. A konídiumképzés és a fertőzés már 10 °C-on megindul, hőmérsékleti 

optimuma 24–28 °C. A konídiumokat a szél szállítja a növényekre, csírázásukhoz nedves levélfelület szükséges. 

Védekezés: Egészséges, csávázott vetőmagot vessünk. Tartsuk be a hároméves vetésforgót. Paradicsomot ne 

ültessünk burgonyatábla közelébe. A növénymaradványokat forgassuk le. A kémiai védekezést a palánták 2-3 

leveles állapotában kell elkezdeni, majd egy-két alkalommal megismételni. A paradicsomvész ellen alkalmazott 

készítmények az alternáriás foltosság kórokozójával szemben is hatásosak. Kiültetés után a kezeléseket az 

élelmezés-egészségügyi várakozási idő figyelembevételével, az időjárás és a fertőzési nyomás függvényében 

többször el kell végezni. 

2.2. KÁROSÍTÓ ÁLLATOK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Talajlakó kártevők (Cserebogár-pajorok; pattanó bogarak drótférgei) 

A fajokkal kapcsolatos leírást lásd a kukoricánál. 

Szabadföldi gubacs-fonálféreg (Meloidogyne hapla) 

A fajjal kapcsolatos leírást lásd a paprikánál. 

Levéltetvek (Uborka-levéltetű – Aphis gossypii; Sárga burgonya-levéltetű – A. nasturtii; Zöld őszibarack-

levéltetű – Myzus persicae; Csíkos burgonya-levéltetű – Macrosiphum euphorbiae) 

A fajokkal kapcsolatos leírást lásd a burgonyánál 

Burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata) 

A fajjal kapcsolatos leírást lásd a burgonyánál 

Liszteskék (Üvegházi liszteske – Trialeurodes vaporariorum; Dohányliszteske – Bemesia tabaci) 

A kártevők elsősorban az üveg és fólia alatt termesztett növényeken táplálkoznak. Az utóbbi évtizedek 

jellemzője, hogy meleg nyarakon a szabadföldi állományokban is károsítanak. Az imágók és a lárvák a 

növények fonáki oldalán helyezkednek el. A szúró-szívó szájszervvel való táplálkozás során bekövetkezett 

szövetroncsolás eredményezi a levelek fakulását, elhalását és hullását. Kártételük mellett jelentős a 

mézharmattermelés és a vírusterjesztő tevékenység. Az imágók és az L1-es lárvák mozgékonyak. A többi 

lárvafokozatban helyhez kötöttek az egyedek, mert testüket viaszos bölcső fedi. 

Védekezés: Kerüljük a tápnövény-közelséget, érvényesítsük a gyomszabályozást, segítsük elő a parazitoidok 

szaporodását. Szükség esetén alkalmazzunk biopreparátumokat: Encarsia formosa fürkészdarazsat. Az 

inszekticidek közül elfogadható eredményt adnak az L1-es lárvák ellen a piriproxifen, pimetrozin, cipermatrin, 

imidakloprid hatóanyag-tartalmúak. 

Kaliforniai virágtripsz (Frankliniella occidentalis) 

Az imágók és a lárvák szúró-szívó szájszervvel táplálkoznak a virágban és a leveleken. Következmény a 

virágelhalás és a gyümölcstorzulás. 
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Védekezés: A virágokban élő tripszek ellen az első virágok nyílásakor kell védekezni. Eredményesen 

alkalmazhatók a spinozad, tiametoxam,acetamiprid, dimetoát hatóanyag-tartalmú készítmények, amelyek 

palántanevelésben is javasolhatók. 

Gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera) 

A hernyótípusú lárvák a paradicsom virágait és a termést rágják. A termésbe berágnak, aminek következménye 

rothadás lehet. A fajjal kapcsolatos további leírást lásd a paprikánál. 

2.3. GYOMNÖVÉNYZET ÉS INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁS 

A paradicsom gyomflórája és a nem vegyszeres védekezés módszerei nagymértékben hasonlítanak a 

paprikánál leírtakra, emiatt ezekre itt nem térünk ki részletesen. 

Vegyszeres gyomirtás 

Vegyszeres gyomirtási eljárások helyrevetés esetén: 

Posztemergensen (magvetésnél kelés után,): a haloxifop-r-metilésztert, valamint a fluazifop-p-butil hatóanyagot 

lehet alkalmazni, mely hatása az egyszikű gyomokra terjed ki. Vegyszeres gyomirtási eljárások palántázás 

esetén: 

Preplanting (palántázás előtt) alkalmazható hatóanyagok: s-metolaklór és a pendimetalin. 

Posztemergensen (gyökeresedés után): a quizalofop-etil, valamint a fluazifop-p-butil hatóanyagot lehet 

alkalmazni, melynek hatása az egyszikű gyomokra terjed ki. 

Külön ki kell térni a metribuzin herbicid használatára, amelyet palántázott paradicsomban a kiültetés előtt 0,5 

kg/ha, kiültetés után pedig a jól begyökeresedett állományban 0,3-0,5 kg/ha dózisban kell alkalmazni. Magról 

vetett paradicsomban 4-6 leveles fejlettségkor kell kijuttatni 0,3-0,5 kg/ha mennyiségben. 

A rimszulfuron hatóanyagot a palántázott és a helyre vetett paradicsom posztemergens gyomirtására lehet 

alkalmazni. Palántázott paradicsom esetén a palántázási stressz elmúlta után, helyrevetés esetén a kultúrnövény 

2-4 leveles fejlettségekor kell a szert kijuttatni. Esetenként a készítmény helyrevetett paradicsomban enyhe 

növekedésgátlást okozhat. A készítmény osztott kezelés (30 + 30 g/ha) formájában is kijuttatható, ez esetben a 

két kezelés között 14 nap eltelte szükséges. A kívánt gyomirtó hatás eléréséhez minden esetben 0,1% Trend 

nedvesítőszer kell a permetléhez hozzáadni, a tartamhatás növelésére metribuzin hozzáadása javasolt. 

3. A KÁPOSZTAFÉLÉK 

3.1. KÓROKOZÓK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Csíra- és palántakori betegségek 

Gyökérfekély – Olpidium brassicae; Pythium aphanidermatum; Thanatephorus cucumeris 

Peronoszpóra – Peronospora parasitica 

Kiültetéstől betakarításig fellépő betegségek és kórokozók 

Káposztamozaik – Cauliflower mosaic caulimovirus ; Turnip mosaic potyvirus 

Feketeerűség – Xanthomonas campestris pv. campestris 

Káposzta gyökérgolyva – Plasmodiophora brassicae 

Peronoszpóra – Peronospora parasitica 

Fómás betegség – Leptosphaeria maculans, anamorf: Phoma (szin. Plenodomus) lingam 

Alternáriás betegség – Alternaria brassicae; . brassicicola 
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Fuzáriumos sárgaság –Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans 

Feketeerűség – Xanthomonas campestris pv. campestris 

Tünetek: A fertőzött magból kelő növények elpusztulnak, vagy a fejlődésben erőteljesen visszamaradnak. A 

levélerek a levél szélétől kiindulva elfeketednek. Az erek által határolt V-alakú területek sárgulnak, barnulnak, 

végül elszáradnak. A tövet elvágva edénynyaláb-barnulás látható. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A kórokozó a talajban, vagy a talajba került fertőzött növényi 

részekben, ill. a vetőmagban marad fenn. A betegség viszonylag magas hőmérsékleten, párás, csapadékos 

időben, vagy öntözött állományokban hatalmasodhat el. 

Védekezés: Tartsuk be a vetésforgót. Mivel a magvak melegvizes kezelése csak részleges védelmet nyújt, 

elsődleges fontosságú az egészséges vetőmag, ill. palánta használata. A fungicides kezeléseket megelőző 

jelleggel az időjárás, valamint az öntözés figyelembevételével, rézoxid hatóanyaggal kell elvégezni, majd 7–14 

naponta ismételni. 

Peronoszpóra – Peronospora parasitica 

Tünetek: A palántanevelés során a sziklevelek és az első lomblevelek fonákán fehér penészkiverődés látható. 

Később a fertőzött leveleken sárgászöld, majd barnuló szögletes foltok alakulnak ki, melyeken sötét, apró 

nekrózisok (szövetelhalások) képződnek. A fonákon párás időben megjelenik a gomba konídiumtartóinak 

tömege. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: a kórokozó micélium, vagy oospóra alakban telel át a termesztett, 

vagy vadonélő keresztesvirágzatú növények maradványaiban. Ivartalan szaporítóképletei, a sporangiumok nem 

zoospórákkal, hanem közvetlenül, azaz konídiumként csíráznak a levél felületén. Fejlődéséhez alacsony, 8-10 

°C-os hőmérséklet, és magas páratartalom szükséges, ezért a nyár folyamán fertőzéssel nem kell számolni. 

Védekezés: Legalább kétéves vetésforgót alakítsunk ki a palántanevelő területeken. Ellenálló fajtákat 

termesszünk. A fertőzött leveleket távolítsuk el. Kémiai védekezést – a permetlé lefolyásának megakadályozása 

végett – kis cseppmérettel, mankoceb, réz, vagy azoxistrobin hatóanyagokkal végezhetünk. 

Alternáriás betegség – Alternaria brassicae; A. brassicicola 

Tünetek: minden földfeletti részen megjelenhetnek. Legjelentősebb veszteségek a magtermesztésben 

keletkeznek. A leveleken először apró, sárga foltok képződnek, melyek növekednek, megbarnulnak, 

beszáradnak. A foltok mérete eléri a 10–20 mm-t. Felületük zónázott, rajtuk nedves időben a gomba sötét 

penészbevonatot alkot. A magszáron hasonló, de kissé megnyúlt ovális foltok alakulnak ki. A fertőzött becő idő 

előtt felnyílik, a magvak kiszóródnak. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A vetőmag mind külső, mind belső fertőzés eredményeként 

hordozhatja a kórokozót, amely a növénymaradványokban szintén képes áttelelni. A fertőzéshez magas, 30 °C 

körüli hőmérséklet szükséges, így a betegség fellépésével a nyár második felében kell számolni. 

Védekezés: A fertőzött növénymaradványokat szántsuk le. Tartsuk be 3-4 éves vetésforgót. Egészséges, 

csávázott magot vessünk. Vetőmagtermesztésben az állománypermetezés elengedhetetlen. Erre a célra folpet, 

kaptán, mankoceb, ill. azoxistrobin hatóanyagú készítményeket használhatunk. A kezeléseket a fejesedés idején, 

ill. a magszár kialakulásakor kell elkezdeni, és az előírásoknak megfelelően többször meg kell ismételni. 

3.2. KÁROSÍTÓ ÁLLATOK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Talajlakó kártevők (Cserebogár-pajorok; pattanó bogarak drótférgei) 

A fajokkal kapcsolatos leírást lásd a kukoricánál. 

Legyek (Nyári káposztalégy – Delia floralis; Szőröslábú viráglégy – D. florilega; Fésűslábú viráglégy – D. 

platura; Tavaszi káposztalégy – D. radicum) 

A nyűtípusú lárvák a hajszálgyökereket, később a főgyökereket károsítják. Behatolnak a szárba. A károsított 

növények fejlődése vontatott, a talajból kihúzhatók, később elpusztulnak. A lárvák kártétele fejesedéskor 
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rendellenes fejlődést von maga után. A fejesedés elmaradhat. A vöröskáposzta feje kisebb lesz, a karfiólrózsák 

pedig korcsosodnak. 

A 3 nemzedékes tavaszi káposztalégy kora tavaszi nemzedéke okozza a legsúlyosabb károkat. A fésűslábú és a 

szőröslábú viráglegyek kártételét a lárvák gyökérpusztítása teszi súlyossá. 

Védekezés: Kerüljük a tápnövények közelségét. Friss gyeptörésbe ne termesszünk káposztaféléket. Jó 

agrotechnikával és harmonikus tápanyag utánpótlással segítsük elő a növények gyors fejlődését. A palánták 

kiültetésekor javasolható az inszekticid hatóanyaggal való beöntözés. 

Káposztabolhák (Fekete káposztabolha – Phyllotreta atra; Közönséges földibolha – Ph. cruciferae; Nagy 

káposztabolha – Ph. nemorum; Kis káposztabolha – Ph. striolata; Feketelábú földibolha – Ph. nigripes; Közép 

káposztabolha – Ph. undulata) 

Fő károsítók az imágók, amelyek a levelek felületén kör-alakban hámoznak. A visszamaradt epidermisz a 

levelek növekedésekor kiszakad és ennek következménye, hogy 1,5-2 mm átmérőjű lyukak látszanak. A 

károsítás gyakoriságától függően a növények fejlődésükben visszamaradnak, súlyos esetben (pl. 2003-ban) 

elhalnak. A felsorolt fajok közül kivételt a nagy káposztabolha képez azzal, hogy lárvái a levéllemezben 

aknáznak. A többi faj lárvája viszont a gyökereket fogyasztja. A káposztabolhák felszaporodására az egymást 

követő napfényes, meleg, aszályos években kell számítani. 

Védekezés: Az agrotechnikai eljárások minőségi elvégzésével és harmonikus tápanyagellátással a növények 

gyors fejlődése biztosítható és ezzel együtt elősegítjük a kártevőkkel szembeni tolerancia érvényesülését. 

Gondoskodjunk a keresztes virágú gyomnövények gyérítéséről. Csapadékhiányos időszakban előnyös a 

rendszeres öntözés, mert ezzel elősegítjük a növények gyors fejlődését, ugyanakkor riasztó hatást gyakorolunk a 

bolhákra. Az imágók tömeges jelentkezése esetén célszerű a kémiai védekezés hatékony készítményekkel való 

elvégzése. 

Házatlan csigák (Szántóföldi meztelen csiga – Deroceras agreste; Hálózatos meztelen csiga – D. reticulatum; 

Sárga pince csiga – Limax flavus; Nagy meztelencsiga – L. maximus) 

A házatlan csigák kedvelt tápnövényei közé tartoznak a káposztafélék. A tápnövények alsó leveleit károsítják, 

de előfordul, hogy a kialakult fejekbe is berágnak. Az utóbbi években terjedőben van hazánk területén a spanyol 

csupasz csiga, amely szaporábbnak és károsabbnak tűnik a hazai faunában létező fajoknál. 

Védekezés: Nedves csali helyek biztosítása (vizes rongy, deszka) csalogató anyagok kitétele, pl főtt burgonya 

héja. Limacid hatású hatóanyag a metaldehid és a paraffinolaj. 

Káposztapoloska (Eurydema. ornatum), Déli káposztapoloska (E. ventrale) 

Az imágók és a lárvák szúró-szívó szájszervvel táplálkoznak. A szúrás helyén fehér pontszerű, majd sugár 

irányban kiterjedő foltok láthatók. A szúrások gyakoriságától függően az egész levélfelület károsodhat, amely 

később elhal és lehull. A kártételekre leginkább érzékenyek a fiatal palánták. A fajok tömegszaporodására az 

egymást követő meleg nyarú években lehet számítani. 

Védekezés: Gyérítsük a keresztes virágú gyomnövényeket. A poloskák betelepedése előre jelezhető és annak 

alapján a kémiai védekezést az imágók ellen kell foganatosítani a tojásrakást megelőzően. 

Káposzta-levéltetű (Brevicoryne brassicae) 

Az imágók és a lárvák együttesen alkotnak népes kolóniát a levelek fonákán. Táplálkozás hatására a levelek 

deformálódnak, a szúrással sebzett részek elhalnak. A kolónia nagyságától függően részleges vagy teljes 

levélelhalás is bekövetkezhet. A fiatal palánták nagy egyedszámú kolónia esetén teljes egészében 

megsemmisülnek. 

Tojás alakbakban telelnek a gyomnövényeken, vagy a káposztamaradványokon. Tavasszal a hőmérsékleti 

viszonyoktól függően fejlődnek ki az ősanyák, majd azok utódai, amelyek nemzedékszáma elérheti a 15-öt. 

Védekezés: Egyedszám gyérítő hatása van a káposzta maradványok és a gyomnövények megsemmisítésének. A 

védekezések során azokat a készítményeket alkalmazzuk, amelyeknek kímélő hatása van a természetes 

ellenségekre. Az első szárnyasok berajzásával egy időben célszerű az inszekticid használat. 
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Talajszinten károsító bagolylepkék (Felkiáltójeles bagolylepke – Agrotis exclamationis; Vetési bagolylepke – 

A. segetum; Ipszilon bagolylepke – A. ipsilon) 

A fiatal növények tőpusztulását a talaj felszínén történő szárrész rágás okozza. Az idősebb növények talajhoz 

közeli leveleit átrágják, szabálytalanul lyuggatnak. A fajok 2 nemzedékesek. A fő kártételt az első nemzedék 

lárvái okozzák a fiatal növényeken. 

Védekezés: Gondoskodjunk a gyomnövény-mentességről, akadályozzuk meg azok virágzását. A fiatal hernyók 

ellen hatásos lehet a talajfertőtlenítés. 

Lombszinten károsító bagolylepkék (Gamma bagolylepke – Autographa gamma; Saláta-bagolylepke – 

Lacanobia oleracea; Káposzta-bagolylepke – Mamestra brassicae); C-betűs bagolylepke – Xestia c-nigrum) 

A kétnemzedékes fajok lárvái a káposztalevelek lemezét szabálytalanul átrágják. Néha az erek közötti részt 

teljesen elfogyasztják. Különösen veszélyes a második nemzedék lárváinak táplálkozása, mert berágnak a 

káposztafejbe, amely erősen szennyezett lesz ürülékkel és rágcsálékkal. A következmény a káposztafejek bűzös 

rothadása lehet. 

Védekezés: Csökkentsük a táplálkozás feltételeinek lehetőségét, gyérítsük a virágzó gyomnövény 

állományokat. Rajzásvizsgálattal ellenőrizzük az egyedszámot. A növényleveleken számoljuk meg a 

tojáscsomókat és ha szükséges, alkalmazzunk kitinszintézis gátló, vagy baktériumot tartalmazó hatóanyagú 

készítményeket. A védekezés az alkalmazott készítményektől függően a tojáscsomók vagy a fiatal, még 

együttlévő hernyók ellen kerüljön kivitelezésre. 

Fehér lepkék (Káposztalepke – Pieris brassicae; Repcelepke – P. napi; Répalepke – P. rapae) 

A hernyótípusú lárvák először a levélfonákon hámozgatnak, később átrágják a levéllemezt, amely szembetűnő a 

szabálytalan kárkép miatt. Tarrágás esetén csak a levélerek maradnak meg. A fajoknak évente 2-3 nemzedéke 

van, amelyek gradáció esetén nyár közepére, végére szaporodnak fel. 

Védekezés: A tojáscsomók kis területen elpusztíthatók. A védekezések parazitoidkímélők legyenek. A 

védekezés optimális időpontját a tojások és a fiatal lárvák ellen határozzuk meg. 

Repceszár-ormányos (Ceutorhynchus pallidactylus) 

Elsősorban a karfiolt veszélyezteti. Az imágók korán (március) megjelennek a palántákon, de még a nyár 

közepén is megtalálhatók. Rágásukkal kisebb jelentőségű károkat okozhatnak. Lárváik a növény szárába és a 

levelek fő erébe aknáznak, azokat kiüregesítik és a növény töve felé haladnak. A lárvakártétel súlyosságát jelzi a 

növények visszamaradt fejlődése, a levelek és a növények pusztulása. 

Védekezés: Kerüljük a repce és más egyéb keresztesvirágú növények közelségét. Gondoskodjunk a 

keresztesvirágú gyomok gyérítéséről. Az inszekticid alkalmazásának optimális időpontja az imágók 

elpusztításában jelölhető meg, mert így tudjuk elejét venni a súlyos lárvakártételnek. 

Káposztamoly (Plutella xylostella) 

Kárt okozó fejlődési alak a hernyó, amely a levéllemezben aknáz. Az L2-es lárvastádiumot követően a hernyók 

a levél fonáki részén találhatók, és ott hámozgatnak. Az idős (L4) lárvák a levéllemezt átrágják, lyuggatják. A 

fiatal növények fejlődésben visszamaradnak. Évenként fejlődő nemzedékeinek száma 3-4, ezért tehát a 

tenyészidőszak egészében jelen vannak. Védekezés: Felszaporodását biológiai ellenségei korlátozzák, ezért a 

védekezést parazitoidkímélő készítményekkel végezzünk. 

Dohánytripsz (Thrips tabaci) 

A lárvák és az imágók a leveleket szúrják meg, és ezt követően veszik fel a táplálékot. A leveleken ezüstösen 

csillogó fehér foltok láthatók. A károsított növényrészek elhalnak, aminek további következménye a káposztafej 

deformációja. 

Védekezés: A populáció egyedszáma mérsékelhető a gyomok gyérítésével és a növénymaradványok 

megsemmisítésével. Kémiai védekezés esetén a levéltetvek ellen hatásos készítmények alkalmazhatók. 

3.3. GYOMNÖVÉNYZET ÉS INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁS 



 A ZÖLDSÉGFÉLÉK VÉDELME  

 158  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A káposztafélék termesztése történhet magvetéssel és palántázással. A gyakorlatban a palántázással történő 

termesztés az elterjedtebb. 

3.3.1. A KÁPOSZTA GYOMNÖVÉNYZETE 

A káposztafélék gyomnövényzetére elsősorban a nyárutói egyévesek (T4) tömeges előfordulása a jellemző. Ide 

tartozó fajok a libatopfélék (Chenopodium spp.), a disznóparéjfélék (Amaranthus spp.), a kis gombvirág 

(Galinsoga parviflora), a közönséges szélfű (Mercurialis annua), a kakaslábfű (Echinochloa crus-galli), a muhar 

fajok (Setaria és Digitaria spp.), stb. Az évelők sorából a táblára egyébként is jellemző fajok hatalmasodhatnak 

el (Convolvulus arvensis, Cirsium arvense, Elymus repens stb. 

3.3.2. A KÁPOSZTA INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁSA 

A mechanikai gyomirtás eszköze leggyakrabban a kézi vagy gépi kapa. A műveletet annyiszor végzik el, 

ahányszor szükséges. Fontos gyomszabályozási elem még a termőterület megválasztása is. Mivel a 

káposztaféléket viszonylag kis területen termesztjük, lehetőségünk van olyan táblák kiválasztására 

(természetesen egyéb más szempontok figyelembevételével is), ahol a legkisebb a gyomprobléma. 

Vegyszeres gyomirtás 

A vegyszeres gyomirtás jelentősége a káposztaféléknél abban van, hogy a növény kezdeti fejlődésének 

időszakában a herbicidek segítségével minimálisra csökkentjük az egyébként tömegesen megjelenő gyomok 

csírázását, emiatt a mechanikai gyomirtás nem jelentkezik sürgetően. A vegyszeres gyomirtástól azonban ne 

várjunk hosszantartó, tökéletes hatást. 

Palántázás előtt alkalmazható a pendimetalin hatóanyag. Állományban (posztemergensen) a fluazifop-p-butil 

egyszikűirtó hatóanyag használható. Különös figyelemmel kell lenni a szabályok betartására a készítmény 

hosszú (56 napos) élelmezés-egészségügyi várakozási ideje miatt. 

A káposztafélékhez soroljuk az alábbi fajokat: fejeskáposzta, vöröskáposzta, kelkáposzta, karalábé, brokkoli, 

bimbóskel (leveleskel, kínai kel, bordáskel). Gyomnövényzetük és gyomirtási technológiájuk sok hasonlóságot 

mutat. 

4. A VÖRÖSHAGYMA 

4.1. KÓROKOZÓK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Csírakori betegségek 

Alternáriás betegség – Alternari porri 

Fuzáriumos rothadása – Fusarium oxysporum f. cepae 

Keléstől fellépő betegségek és kórokozók 

A hagyma sárga törpesége és levélcsíkossága – Onion yellow dwarf potyvirus (OYDV) 

Hagymaperonoszpóra – Peronospora destructor 

Érésig fellépő betegségek és kórokozók 

Hagymaperonoszpóra – Peronospora destructor 

Hagyma botritiszes betegsége – Botrytis aclada; Botrytis byssoidea; Botrytis squamosa; Botrytis porri 

Hagymarozsda – Puccinia porri; Melampsora allii-fragilis 

Alternáriás levélfoltosság – Alternari porri 

Hagyma fuzáriumos rothadása – Fusarium oxysporum f. cepae 

Éréskor és a tárolás során fellépő betegségek és kórokozók 
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Nyálkásrothadás – Burkholderia gladioli pv. allicola 

Hagyma botritiszes betegsége – Botrytis aclada; Botrytis byssoidea; Botrytis squamosa; Botrytis porri 

Hagyma fuzáriumos rothadása – Fusarium oxysporum f. cepae 

A hagyma sárga törpesége és levélcsíkossága – Onion yellow dwarf potyvirus (OYDV) 

Tünetek: A levelek csavarodnak, behorpadnak, lehajlanak, a földre fekszenek rajtuk hosszú sárga csíkok 

képződnek. A levélcsúcs elhal. A magszár deformálódik, csavarodik, a virágzat féloldalasan fejlődik, a virágok 

nem termékenyülnek. A képződő magok rosszul, vagy egyáltalán nem csíráznak. A maghozó száron sárga 

csíkosság alakul ki, a szár erősen törpül, lehajlik, a talajra fekszik. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A vírus belső magfertőzés formájában terjed. Elsődleges fertőzési 

forrás lehet a fertőzött dughagyma is. A kórokozó mechanikailag átvihető. Levéltetvekkel nem perzisztens 

módon terjed 

Védekezés: Az étkezési- és maghozó táblákat egymástól, vagy más, a Liliaceae családba tartozó termesztett 

növénytől 2-3 km-es izoláció betartásával helyezzük el. Vetésre, illetve ültetésre vírusmentes magot, illetve 

dughagymát használjunk. A fertőzött növényeket az állományból távolítsuk el. A levéltetvek ellen inszekticides 

védekezést kell alkalmazni. 

Nyálkásrothadás – Burkholderia gladioli pv. allicola (szin.: Pseudomonas gladioli pv. allicola) 

Tünetek: A rothadó folt egyes pikkelyleveleken növekszik, majd átterjed a szomszédos levelekre. A sárguló 

levélen és a magszáron elnyúlt, kifehéredő, elhalt foltok képződnek, a növény pedig lankad, hervad. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Fertőzött növénymaradványokban marad fenn a baktérium. Az első 

fertőzések sérüléseken, vagy a rosszul záródó nyaki részen, a szántóföldön következnek be. Maga a betegség a 

tárolókban hatalmasodik el. 

Védekezés: Betárolás előtt a tárolókat fertőtleníteni kell. Fontos a hagyma sérülésmentes betakarítása és 

mozgatása. A tárolási hőmérséklet ne haladja meg a 10 °C-ot. A tárolókat szellőztetni kell. A fajták 

fogékonysága eltérő. 

Hagymaperonoszpóra – Peronospora destructor 

Tünetek: A fertőzött leveleken és magszáron ovális sárgászöld foltok képződnek. A foltok felületén párás 

időben szürkéslila penészkiverődés jelenik meg. Ha a folt körülöleli a levelet, vagy a magszárat, a levél a 

fertőzés helye felett elszárad, a magszár megtörik, a magok értéktelenek. A foltok, a másodlagos fertőzéseket 

előidéző gombák miatt barnák, feketék lesznek. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A kórokozó a fertőzött részekben oospóra formájában képes 

áttelelni. Fő fertőzési forrás azonban a talajban maradt hagyma, melyben a gomba micéliuma telel át. A 

sporuláció az árvakelésű hagyma levelein 13 °C körüli hőmérsékleten, 85%-ot meghaladó relatív páratartalom 

mellett legintenzívebb. Az újabb fertőzések kialakulása a leveleket borító víz jelenlétében 7–16 °C között 

következnek be. Alacsony hőmérséklet és magas páratartalom esetén a hagymaperonoszpóra járványos 

fellépésére kell számítani. 

Védekezés: A fertőzött növénymaradványokat mélyen szántsuk le. Olyan területet válasszunk, ahol a gyakori 

harmatképződés esélye kisebb. A maghozó és árutermő táblák között legalább 500 m izolációs távolságot kell 

tartani. Az árvakeléseket semmisítsük meg. A hagyma ne szerepeljen a vetésforgóban 3-4 évnél gyakrabban. 

Csak hőkezelt dughagymát ültessünk. Az fungicides kezelések alapja a megelőzés. A kórokozó számára 

kedvező feltételek mellett kontakt- (fluazinam, folpet, mankoceb, réz) és szisztemikus (azoxistrobin, cimoxanil, 

mefenoxam) hatóanyagokkal védekezhetünk. 

Hagyma botritiszes betegsége – Botrytis aclada; Botrytis byssoidea; Botrytis squamosa; Botrytis porri 

Tünetek: A B. aclada a tenyészidőszak végén, csapadékos időjárás esetén a száradó leveleken szürkésbarna 

penészkiverődést okoz. Később a tárolás során a nyaki részen, vagy ha a buroklevelek megsérültek a hagyma 

oldalán rothadás alakul ki. A beteg részeken magas hőmérsékleten a buroklevelek alatt szürke penészkiverődés 

figyelhető meg. Alacsony hőmérsékleten fehéres micéliumszövedékben apró, fekete szkleróciumok képződnek, 
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melyek a burokleveleket felszakítják. A hagymafej elrothad. A B. byssoidea fertőzése nyomán a hagymafejen 

gyér konídiumtartó képződés mellett laza micélium hálózatban csoportokban képződnek a szkleróciumok. A B. 

squamosa hűvös csapadékos időben már a zöld leveleket fertőzi. A világos, ovális foltokon magas páratartalom 

esetén gyér, szürke penészgyep jelenik meg. Száraz időben sporuláció nem látható. A fertőzés hatására a levelek 

a csúcsi résztől indulva elszáradnak. A magszár fertőzése a virágzat teljes pusztulását okozhatja. A fertőzött 

száron és hagymán néhány lapos szklerócium képződik. A B. porri fertőzése nyomán a póréhagyma rothadó 

tövén szürke penészkiverődés jelenik meg. A beteg részeken szkleróciumok fejlődnek. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Fertőzési forrás lehet a fertőzött vetőmag, a talajban lévő 

szkleróciumok, illetve a hagyma, vagy a hagymamaradványok, ahol a gomba szklerócium, vagy micélium 

formájában marad fenn. A tenyészidő során az elszáradó leveleken nagy tömegű konídium képződik, melyek 

újabb leveleket, magszárakat, vagy az érés idején a még nem záródott hagymát betegítik meg. A betegség a 

tárolóban fejlődik tovább, a fertőzés tovább terjed. 

Védekezés: 3-4 éves vetésforgót tartsunk be. Csávázott vetőmagot használjunk. Állománypermetezés 

azoxistrobin, folpet, vagy iprodion hatóanyagokkal történhet. Korai vetéssel, vagy rövid tenyészidejű fajták 

termesztésével a felszedés időpontja előbbre hozható, csökkentve ezzel a fertőzés veszélyét. Tárolás előtt alapos 

válogatás, tisztítás szükséges. 

Hagyma fuzáriumos rothadása – Fusarium oxysporum f. cepae 

Tünetek: A fertőzött csíranövények a talajfelszín alatt elpusztulhatnak, vagy a palántadőlés tüneteit mutatják. 

Később a hagyma levelei a csúcsi résztől indulva sárgulnak, a növény lankad, majd elhervad, elszárad. A 

gyökerek elpusztulnak. A hagyma tönkje a szántóföldön fertőződik. A rothadás a tárolóban tovább folytatódik. 

A tönkön fehér, majd rózsaszínű micéliumbevonat jelenik meg. A hagyma elpusztul. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A gomba magfertőzést okoz. A fertőzött magok fakók, fehérek. A 

kórokozó fennmaradásában a dughagyma és a fertőzött növényi részek fontos szerepet játszanak. A gomba 

mechanikai, vagy kártevők okozott sérüléseken főleg a legyengült növényeket fertőzi. Fő fertőzési kapu a 

leszakadt gyökér, vagy a sérült buroklevél. A fertőzés magas hőmérsékleten, csapadékos időben következik be. 

Meleg, magas páratartalmú tárolóban a rothadás gyorsan terjed. 

Védekezés: A vetésforgót be kell tartani. A vetőmagot csávázzuk. A megfelelő tápanyag és vízellátás a hagyma 

fogékonyságát csökkenti. A növényápolás során kerüljük a sérüléseket. 

4.2. KÁROSÍTÓ ÁLLATOK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Talajlakó kártevők (Cserebogár pajorok; pattanó bogarak drótférgei) 

Lásd a kukoricánál leírtakat. 

Szárfonálféreg (Ditylenchus dipsaci) 

A szájszuronnyal rendelkező fonálférgek táplálkozás közben szövetroncsolást okoznak. A károsított növények 

fejlődésben visszamaradnak, leveleik deformálódnak, csavarodnak és törékenyek lesznek. Előfordul a 

hagymafej aránytalanul egyenetlen fejlődése és a pikkelylevelek megvastagodása. Évente 4-5 nemzedék 

fejlődik. 

Védekezés: Ajánlható az 5 éves vetésváltás betartása. Ezekben az években más gazdanövényt sem szabad a 

területen termeszteni. Nedves, mély fekvésű területeken ne termesszünk vöröshagymát. Kerüljük a korai 

kiültetést. Fontos az őszi mélyszántás elvégzése. A gyomszabályozásra – tápnövény közelség miatt – fordítsunk 

különös gondot. Tavasszal a beteg levelű növényeket távolítsuk el, a növénymaradványokat betakarítás után 

semmisítsük meg. Gondoskodjunk a szakszerű tárolás feltételeinek megteremtéséről. A szaporító anyag 

(dughagyma) kezelése megvalósítható melegvizes csávázással. Inszekticidek közül a dimetoát hatóanyag 

engedélyezett. 

Hagymalégy (Delia antiqua) 

A vöröshagyma egyik legveszélyesebb kártevőjeként tartják nyilván, mert esetenként jelentős tőpusztulást 

okozhat. A kártétel következtében a fiatal növények lankadnak, kiszáradnak. Ezzel az esettel a magról 

termesztett hagymánál gyakran találkozunk.A faj egyedei báb alakban telelnek a talajban és évente 2-3 
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nemzedékük van. Az imágók első rajzása a korai cseresznye virágzásával esik egybe. Tojásaikat a 

hagymalevelek tövére rakják. A nyűtípusú lárvák bejutnak a hagyma levelébe és azon keresztül a hagymafejbe. 

Védekezés: A hagymatermesztés az előző évi területektől távol valósuljon meg. Fehér színű tálcsapdákkal előre 

jelezhető a rajzás. A rajzáscsúcsoktól függően, 2-3 alkalommal megismételhető a kémiai védekezés. Eredmény 

a mélyhatású szerves foszforsav-észterektől várható (pirimifosz-metil, klórpirifosz-metil). 

Hagymaormányos (Oprohinus suturalis) 

Kártétele a maghozó állományokban fordul elő, ahol az imágó a leveleken apró berágásokat okoz. A lárvák 

párhuzamos csíkokban hámoznak. A kártevő gyakoriságától függően a levelek a csúcsi résztől visszafelé 

haladva elszáradnak. Egynemzedékes faj. Imágói a talajban telelnek és áprilisban jelennek meg, amikor érési 

táplálkozás után tojást raknak a hagymalevelek csúcsi részébe. A kikelt lárvák a levél belsejében hámozgatnak. 

Kifejlődve a talajban bábozódnak. Az új bogarak augusztusban előjönnek és a hűvös idő beálltáig táplálkoznak. 

Védekezés: A vetésváltás betartása javasolt. Kémiai védekezés az imágók ellen tojásrakást megelőzően 

eredményes. 

Vöröshagyma-aknázólégy (Liriomyza cepae) 

A nyűtípusú lárvák kártétele a leveleken érvényesül. Az epidermisz alatt kanyargós, esetleg kerek aknák 

láthatók. A kártétel súlyossága a levelek elszáradásában jut kifejezésre. Kártételére a maghozó és az áttelelt 

hagymák esetében lehet számítani. Egynemzedékes faj, báb alakban telel, amelyből az imágók április-májusban 

rajoznak. Védekezés: Ajánlott a vetésváltásra javasolt idő betartása. 

Dohánytripsz (Thrips tabaci) 

Kedvező ökológiai feltételek (meleg évszak) egyedszám növekedést eredményeznek. A szúrás-szívás hatására 

kialakuló apró ezüstös foltok először a levelek alsó részén tűnnek szembe, később ezek a tünetek a levelek 

egészén megtalálhatók, amelyek végül levélszáradást okoznak. Az asszimiláció csökkenése miatt a hagymák 

kényszerérettek lesznek. A levélelhalás következménye még, hogy a hagyma rosszul záródik a nyaki részénél, 

ahol a kórokozók bejutnak és másodlagos fertőzést (rothadást) okoznak. A kártevő áttelel a hagymatárolókban, 

ezért sok esetben a dughagyma a kártevő felszaporodásának kiinduló pontja. 

Védekezés: Használjunk egészséges szaporító anyagot. Kémiai védekezést az egyedszám növekedéssel egy 

időben alkalmazzunk. Szaporítóanyag előállításakor (dughagyma) az érés kezdetén kell védekezni. 

Engedélyezett a Spinozád baktérium-tartalmú készítmény. 

Közönséges gyökératka (Rhizoglyphus echinopus) 

A szabadföldi kártétel a növények fonnyadásával, száradásával hívja fel magára a figyelmet. A károsított 

növények a talajból könnyen kihúzhatók, mivel a gyökerek elpusztultak. A hagyma alapi részén rágcsálékkal 

vegyes atkatömeg található. Az atkák tömegszaporodását a páratelt levegőjű tároló elősegíti. 

Védekezés: A betakarított hagyma legyen sérülésmentes. A dughagymák hőkezelésekor vigyázzunk arra, hogy 

a tételek ne fülledjenek be. A dughagyma tárolása alacsony páratartalmon, 7 °C alatt ajánlott. 

4.3. GYOMNÖVÉNYZET ÉS INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁS 

Hagyma termesztése többféle módon történhet, azért a termesztés sajátosságait a gyomszabályozásnál is 

figyelembe kell venni. 

4.3.1. A HAGYMA GYOMNÖVÉNYZETE 

A magról vetett hagyma gyomnövényzete függ a vetés idejétől. Amennyiben nyár végén (augusztusban) vetjük 

a hagymamagot, akkor mindenképpen számítani kell a nyárutói egyévesek (T4-es csoport) nagyban csirázó 

tömegeire, bár törpenövésük és lombozatuk téli lefagyása miatt csak a kezdeti konkurenciában van szerepük. 

Télen betelepülnek helyükre a T1-es fajok és gyakran előfordul, hogy a tyúkhúr (Stellaria media) teljesen 

beborítja a felületet. Az ősszel vetett hagyma, amennyiben gyommentesen telel át, tavaszra megerősödve, sűrű 

állományt alkot és a viszonylag korai betakarítása miatt nem igényli már a gyomirtást. 
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A hagymamag tavaszi vetésénél a területen a T3-as és T4-es gyomok egész széles skálája megtalálható. A fiatal 

növényt kezdeti rossz gyomelnyomó képessége sajnos végigkíséri a betakarításig, és ha nem gondoskodunk a 

rendszeres gyomirtásról a terület erősen elgyomosodva várja a betakarítást, amely ilyenkor csak nagy 

veszteséggel végezhető el. 

A dughagymáról termesztett étkezési hagyma gyomnövényzetére is a T3-as és T4-es, egy- és kétszikű fajok 

tömeges megjelenése a jellemző. Különösen a repce (Sinapis arvensis), a disznóparéjfélék (Amaranthus spp.), a 

libatopfélék (Chenopodium spp.), a muharfélék (Setaria spp.) és a kakaslábfű (Echinochloa crus-galli) alkothat 

nagy állományokat. 

4.3.2. A HAGYMA INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁSA 

Mechanikai védekezésként kizárólag a kézi kapálás lehetősége adott, amit gyakorta ki is használnak a termelők. 

Vegyszeres gyomirtás 

Magról vetett hagymában ősszel és tavasszal egyaránt preemergensen a pendimetalin (étkezési zöldhagymára 

nem) hatóanyag használható fel. 

A magról vetett hagymában a kelés és a „kaszahányás” közötti időszakban nem szabad gyomirtó szert használni 

a kultúrnövény nagyfokú érzékenysége miatt, de 3-4 leveles fejlettségnél – posztemergensen – már 

alkalmazható a karfentrazon hatóanyag, melyet legkorábban a kultúrnövény 1-4 leveles fejlettsége idején 

ajánlott kipermetezni, amikor a védő viaszréteg már kialakult a vöröshagyma levelén. Csapadékos időjárás 

esetén a kezelést 2-3 csapadékmentes napot követően végezzük, hogy a vöröshagyma levelének védő 

viaszrétege újból megerősödhessen. A magról kelő kétszikű gyomnövények 2-3 leveles korukban a 

legérzékenyebbek a kezelésre. Csak ép és egészséges levélzetű hagymát szabad kezelni a készítménnyel. 25°C 

feletti hőmérsékleten a fokozott fitotoxicitási veszély miatt tilos a szert kijuttatni. A permetlevet durva cseppek 

formájában, alacsony nyomáson kell kipermetezni. A permetléhez nedvesítőszer hozzáadása tilos! 

A dughagymáról termesztett étkezési vöröshagyma gyomirtása könnyebb feladat az előzőnél, ugyanis a 

dughagyma gyökérzete gyorsan növekszik, és nem kerülhet kapcsolatba a talaj felszínére kipermetezett 

gyomirtó szerekkel. 

A dughagymáról termesztett étkezési hagymában preemergensen használható gyomirtó szerek az s-metolaklór 

(csak fokhagymában) a pendimetalin és a linuron. Ezek célszerű kombinációi jó gyomirtó hatást eredményeznek 

a magról kelő egy- és kétszikű gyomok tömegei ellen. 

Dughagymáról termesztett étkezési hagymában posztemergensen, 3-4 leveles állapottól használható gyomirtó 

szerek a linuron, a klopiralid, az oxfluorfen és a speciálisan egyszikűirtó fluazifop-p-butil, haloxifop-r-

metilészter, propaquazafop. 

A vöröshagymában engedélyezett herbicideket a póréhagyma és a fokhagyma gyomirtá¬sára is fel lehet 

használni, ugyanis herbicidérzékenységük nem tér el jelentősen a vöröshagymáétól. 

5. A GYÖKÉRZÖLDSÉGEK 

5.1. KÓROKOZÓK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

5.1.1. SÁRGARÉPA 

Csírakori betegségek 

Csírapusztulás – Alternaria radicina 

Vetéstől a gyökértest vastagodásáig fellépő betegségek és kórokozók 

A sárgarépa tarkalevelűsége – Carrot mottle umbravirus 

A sárgarépa vöröslevelűsége – Carrot red leaf luteovirus 

Xantomonászos betegség – Xanthomonas hortorum pv. carotae 
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A gyökértest vastagodásától betakarításig fellépő betegségek és kórokozók 

Peronoszpóra – Plasmopara crustosa 

Lisztharmat – Erysiphe heraclei 

Rozsda – Uromyces lineolatus 

Sztemfiliumos betegség – Alternaria radicina (szin. Stemphylium radicinum) 

Alternáriás levélfoltosság – Altarnaria dauci, (szin. A. porri f. sp. dauci) 

Tárolási betegségek 

Lágyrothadás – Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum 

Szklerotíniás rothadás – Sclerotinia sclerotiorum 

Botrítiszes rothadás – Botryotinia fuckeliana 

Sztemfiliumos betegség – Alternaria radicina (szin. Stemphylium radicinum) 

Lisztharmat – Erysiphe heraclei 

Tünetek: minden zöld részen jelentkeznek. Kezdetben kis foltokban, majd a fertőzött leveleken, száron nagy 

területet elfoglalva laza, fehér micéliumbevonat jelenik meg, melyben apró, fekete termőtestek 

(kazmotéciumok) képződnek. A fertőzött részek foltokban, erős fertőzésnél teljesen elszáradnak. A kórokozó a 

kaszatokat is fertőzi. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Áttelelő képlet a gomba ivaros termőteste, a kazmotécium. 

Tenyészidőszakban – az ivartalan ciklus során – a micéliumszövedéken képződő konídiumok indítják az újabb 

fertőzéseket, aminek a meleg, száraz időszakok kedveznek. 

Védekezés: Járványveszélyes időszakokban a kén, hatóanyagú készítményekkel való kezeléseket általában 

július közepétől kell elkezdeni, majd szükség szerint megismételni. 

Szklerotíniás rothadás – Sclerotinia sclerotiorum 

Tünetek: Tárolás során, a karógyökéren vizenyős foltok alakulnak ki, melyeken fehér micéliumtömeg 

képződik. Ezen sárgás cseppek és fekete szkleróciumok jelennek meg, végül a gyökér elrothad. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: E polifág gomba a fertőzött növényi részekben telel át, 

szkleróciumai révén pedig évekig fennmarad. a talajban. A fertőzés elsősorban a betakarítás során ejtett 

sebzéseken keresztül történik, de a beteg gyökerekről a gomba a tárolóban az egészségesekre is átterjedhet. 

micéliumos fejlődés optimális hőmérséklete 24 °C, de még 0 °C-nál is van növekedés. A gomba fejlődéséhez 

magas páratartalomra van szükség. A nagy nitrogénműtrágya-adagok a fertőzés kialakulását elősegítik. 

Védekezés: a gomba gazdanövényeinek ismeretében megtervezett vetésforgóban a sárgarépát egyszikű növény 

után vessük. A tárolásra szánt sárgarépánál különösen fontos a sérülésmentes betakarítást biztosító technológia 

alkalmazása. A tárolás során az alacsony, 0 °C körüli hőmérséklet és 85% relatív páratartalom csökkenti a 

betegség mértékét. A betárolt sárgarépát levegőbefúvással át kell szellőztetni. 

Sztemfiliumos betegség – Alternaria radicina (szin. Stemphylium radicinum) 

Tünetek: Fertőzés következtében a csíra már a talajfelszín alatt elpusztul. A hipokotil szárrész megfeketedik, a 

szövetek elhalnak, a növény elfekszik a talajon és elpusztul. A leveleken kerekded, barna foltok képződnek. A 

karógyökér felső részén, oldalán és végén a feketén pusztuló, bemélyedő szöveteken, barna micéliumbevonat és 

konídiumtartó-tömeg képződik. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Fertőzési forrást jelentenek a fertőzött növénymaradványok és a 

talaj is. A kórokozó maggal is átvihető, akár a mag belsejében, akár a maghéjon telepedett meg. A 

magtermesztésre szánt, de fertőzött dugványokról a kiültetést követően a betegség továbbterjed. Tárolókban az 
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egészséges karógyökerek ritkán fertőződnek. A gomba széles hőmérsékleti határok között fertőz, hőoptimuma 

28 °C. 

Védekezés: Egészséges, kaptánnal csávázott vetőmagot használjunk. A magvak fertőzöttségét ellenőrizni kell. 

Állománykezelésre mankoceb hatóanyagú fungicidek használhatók. Az elhúzódó kelés, a mély fekvésű területek 

hideg, kötött talajai mind a betegség kialakulásának kedveznek. Magtermesztésre foltos, beteg gyökereket nem 

szabad használni. 

5.1.2. ZELLER 

Zeller szeptóriás levélfoltossága – Septoria apii; Septoria apii-graveolentis 

Tünetek: a S. apii-graviolentis 1 mm-nél kisebb, egyöntetű barna foltokat okoz. A piknídiumok a folt területén 

kívül is megjelennek, de a levél foltosodása nélkül is képződhetnek csoportokba rendeződött termőtestek. A 

foltok a levélnyélen, a maghozó száron és a virágzaton is megjelennek. A S. apii leveleken kialakuló foltjai 

sötétbarnán szegélyezettek, a folt közepe világos, benne elszórtan képződnek a piknídiumok. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: a fő fertőzési forrás a vetőmag, de a kórokozó a fertőzött növényi 

maradványokban is áttelelhet. Fertőzés csapadékos időjárásban, magas – 21 °C feletti – hőmérsékleten lép fel. 

Védekezés: Tartsuk be a 4-5 éves vetésforgót. Az ernyősvirágzatú gyomnövények irtásával csökkentsük a 

fertőzési forrásokat. Csávázott vetőmagot vessünk. Állománykezelésre mankoceb és folpet ajánlott. 

5.2. KÁROSÍTÓ ÁLLATOK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Talajlakó kártevők (Vetési bagolylepke – Agrotis segetum; Drótférgek; Vakondtücsök –Gryllotalpa 

gryllotalpa; Cserebogár pajorok) 

A gyökérzónában élő kártevők a tavaszi felmelegedés hatására megnövekedett étvággyal fogyasztják a fiatal 

növényeket, amelyek levélzete sárgul, majd teljesen elpusztul. A fejlődésben lévő és a kifejlett gyökértestbe és a 

zellergumóba berágnak (drótférgek), vagy azokat odvasítják (pajorok, bagolylepke hernyók). A száraz 

talajokban a nedvesség és tápanyagszükséglet fedezésére a vakondtücsök megrágja a zellergumót és a sárgarépa 

gyökértestet. 

Védekezés: A védekezés felvételezésre alapozott vetés előtti talajfertőtlenítés. 

Fonálférgek (Szárfonálféreg – Ditylenchus dipsaci; Sárgarépa-fonálféreg – Heterodera carotae; Szabadföldi 

gubacsfonálféreg – Meloidogyne hapla; Kertészeti gubacsfonálféreg – M. incognita) 

A gubacsfonálférgek táplálkozása a gyökereken kialakuló különböző nagyságú gubacsok jelenlétével vagy a 

rendellenesen képződött gyökérzettel (szakállas répatest) jut kifejeződésre. A növények lombozata sárgul, a 

fejlődés vontatottá válik. A sárgarépa-fonálféreg táplálkozásának leginkább szembetűnő eredménye a szakállas 

répatest kialakulása. A szárfonálféreg táplálkozásának következtében a sárgarépa rendellenesen megvastagszik 

és emellett kísérő jelenség a répatest hosszirányú felhasadása. A zellert károsító szárfonálféreg a föld alatti 

módosult szárban (gumóban) él. A valódi gyökereket nem károsítja. 

Védekezés: A megelőző védekezés alapja a vetésváltás és a mélyszántás. Végezzünk rendszeres 

gyomszabályozást, ezzel csökkentve a tápnövények mennyiségét. Súlyos kártételi helyzet esetén speciális 

talajfertőtlenítő szerek használhatók: az oxamil hatóanyagú nematicidek 

Házatlan csigák (Szántóföldi meztelen csiga – Deroceras agreste; Hálózatos meztelen csiga – D. reticulatum; 

Sárga pince csiga – Limax flavus; Nagy meztelen csiga – L. maximus) 

Kártételük nedves körülmények között érvényesül a gyökértest felületén okozott szabálytalan berágással. 

Levéltetvek (Zöld sárgarépa-levéltetű – Cavariella aegopodii; Petrezselyem-levéltetű – Dysaphis apiifolia sub. 

petroselini; Lisztes sárgarépa-levéltetű – Semiaphis dauci)A levéltetvek kolóniát alkotva táplálkoznak a 

sárgarépalevelek fonáki oldalán, aminek következménye a levelek pusztulása. A lisztes sárgarépa-levéltetű 

kártétele a szívleveleken és a fiatal leveleken jelentkezik deformációval. A petrezselymet károsító levéltetvek a 

gyökérnyakon, a hajtástengelyen és a levélzeten táplálkoznak. A zelleren a levelek görbülése és elszíneződése 

utal a levéltetvek kártételére, amelyek a levelek fonáki oldalán táplálkoznak. 
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Védekezés: Kíméljük a természetes ellenségeket. A kolóniák kezdeti kialakulásakor alkalmazzunk aficid hatású 

inszekticidet. 

Sárgarépa légy (Chamaepsila rosae) 

A kárt okozó nyűtípusú lárvák táplálkozása a gyökértesten tapasztalható, ahol az epidermisz alatt sekélyen 

aknáznak. A gyökértest alsó felében néha fekete elszíneződésű járatok látszanak, amelyek ürülékkel teltek. A 

károsított gyökereken jellemző a másodlagos rothadás kialakulása. A levélzet sárgul, majd vörösödik. 

A legyeknek évente 2-3 nemzedéke van. 

Védekezés: Gondoskodjunk a fészkes virágzatú gyomnövények gyérítéséről. Kerüljük a termőterületek 

közelségét. A legyek rajzását kísérjük figyelemmel. Kémiai védekezés a lerakott tojások és a kikelt fiatal lárvák 

ellen lehetséges. 

Gyökér-aknázó légy (Napomyza carotae) 

A nyűtípusú lárvák kártétele a sárgarépa gyökértest levélkorona részén kialakított kanyargós járatokról 

ismerhető fel. 

Védekezés: Lásd a sárgarépalégynél leírtakat. 

Közönséges takácsatka (Tetranychus urticae) 

A takácsatkalárvák és imágók a levelek fonáki oldalán táplálkoznak. Kártételük hatására a levelek sárgulnak, 

később egyedszámtól függően barnulnak és elszáradnak. 

Védekezés: Lásd a szóját károsító állatoknál leírtakat. 

Mezei pocok (Microtus arvalis) 

Gradáció esetén a mezei pocok megtámadja a sárgarépa állományokat és ilyen esetben megrágja a répatestet. 

Védekezés: Gradációra hajlamos időszakban rendszeresen ellenőrizzük a termesztő területek pocok 

népességének alakulását. Indokolt esetben mérgezett csalétket vagy gázosító szereket alkalmazzunk. A 

védekezésre ősztől tavaszig – tehát a sárgarépa tenyészidejétől független időpontban – kerüljön sor. 

5.3. A GYÖKÉRZÖLDSÉGEK GYOMNÖVÉNYZETE ÉS 
INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁSA 

A sárgarépa, a petrezselyem és a zeller gyomnövényzete és az alkalmazható gyomszabályozási technológiák 

nagymértékben hasonlítanak egymásra. 

5.3.1. GYOMNÖVÉNYZET 

A gyökérzöldségek gyomnövényzetére a tág térállású kultúrákban előforduló gyomegyüttes a jellemző. 

Elsősorban az adott táblán egyébként is előforduló gyomnövényzetből a melegkedvelő egy- és kétszikű fajok 

fordulnak elő tömegesen. Ilyenek pl. a kakaslábfű (Echinochloa crus galli), a muharfajok (Setaria spp.), a pirok-

újjas muharfajok (Digitaria spp.), a disznóparéjfélék (Amaranthus spp.), a libatopfélék (Chenopodium spp.), a 

keserűfűfélék (Polygonum spp.), a parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) stb. 

Nagy valószínűséggel előfordulhatnak az évelő fajok is, mint pl. az egyszikűek sorából a tarackbúza (Elymus 

repens), a fenyércirok (Sorghum halepense), a csillagpázsit (Cynodon dactylon) és a két leggyakoribb kétszikű, 

évelő faj: a mezei acat (Cirsium arvense) és az apró szulák (Convolvulus arvensis). Ez utóbbi két faj ellen a 

gyökérzöldségekben vegyszeresen nem lehet védekezni. 

Amennyiben a területen a nehezen irtható, veszélyes fajok megjelenése is várható (Abutilon theophrasti, 

Xanthium spp., napraforgó-árvakelés stb.), válasszunk más termőterületet. 

5.3.2. INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁS 
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A leggyakoribb nem vegyszeres védekezési módok a kézi vagy gépi kapálás. Kis területen és nehezen írtható 

gyomfajok jelenléte esetén javasolhatók. A bakháton történő termesztéskor csak a gyomlálás jöhet számításba, 

amelyet csapadékos időjárásban fellazult talajállapot mellett célszerű végrehajtani. 

Vegyszeres gyomirtás 

A gyökérzöldségnél alkalmazhatók preemergensen elsősorban magról kelő gyomok ellen az s-metolaklór, a 

linuron, a fluorkloridon (zellerben nem engedélyezett!) és a pendimetalin. 

Parlagfűvel erősen fertőzött területeken a fluorkloridon, kifejezetten erősen gyomosodó táblákon pedig a 

preemergensen használható herbicidek célszerűen összeállított kombinációi jelenthetnek megoldást. 

A posztemergens kezelést a kultúrnövény 6-8 cm-es állományában (zellernél a palánták meggyökeresedésekor), 

valamint a gyomok 1-4 leveles állapotában kell végrehajtani linuron hatóanyagú szerekkel. 
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Chapter 14. A GYÜMÖLCSÖSÖK 
VÉDELME 

1. AZ ALMA 

1.1. KÓROKOZÓK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Rügypattanástól virágzásig fellépő betegségek és kórokozók 

Lisztharmat – Podosphaerea leucotricha 

Varasodás – Venturia inaequalis 

Virágzástól terméskötődésig fellépő betegségek és kórokozók 

Almamozaik – Apple mosaic ilarvirus 

Tűzelhalás – Erwinia amilovora 

Lisztharmat – Podosphaerea leucotricha 

Varasodás – Venturia inaequalis 

Terméskötődéstől érésig fellépő betegségek és kórokozók 

Lisztharmat – Podosphaerea leucotricha 

Varasodás – Venturia inaequalis 

Vánkospenész – Monilinia fructigena 

Több éven át fejlődő betegségek 

Agrobaktériumos gyökérgolyva – Agrobacterium tumefaciens 

Almafarák – Nectria galligena 

Fehérpelyhes gyökérpenész – Rosellinia necatrix 

Tűzelhalás – Erwinia amilovora 

Tünetek: Először a virágok fertőződnek, megfeketedve elhalnak, de a fán maradnak. Jellegzetes tünet a 

pásztorbotszerűen visszahajló, elhalt hajtásvég, a megbarnult levelekkel. A baktérium a vesszőkbe és az ágakba 

is behatol és az edénynyalábokban halad előre. A fertőzött részeken tejszerű, majd megbarnuló baktériumnyálka 

jelenik meg. A háncsszövet megpuhul, megbarnul, a fertőzött részek besüppednek. Súlyos esetben ágak, 

nagyobb koronarészek is elhalhatnak, különösen magasabb páratartalmú, nedves körülmények között. 

A kórokozó biológiája és környezeti igénye: A baktérium az ágak fekélyes sebeiben, vagy a fertőzött 

rügyekben telel át. Tavasszal, a virágzás idején következnek be az első fertőzések. Fertőzési forrás az elhalt 

virágokon, hajtásokon, ágakon megjelenő baktériumexudátum. Innen a fát látogató rovarok, madarak a testükre 

tapadt baktériumot a környező fákra hurcolják. A kórokozó szaporítóanyaggal, pollennel, esővel, az 

ültetvényben használt eszközökkel is terjed. A betegség kialakulásához magas páratartalom, valamint 18–25 °C 

hőmérséklet és vízzel borított növényfelület szükséges. A baktérium gazdanövényei az alma, a körte, a birs, 

valamint a Rosaceae-család számos további termesztett és vadon élő faja. 

Védekezés: csak integrált szemlélettel lehet eredményes. A beteg növényi részeket nagy csonkolással el kell 

távolítani, és meg kell semmisíteni. Fertőtleníteni kell a metszéshez használt eszközöket. A vegyszeres 

kezeléseket előrejelzésre alapozva célszerű elvégezni. Járványveszély akkor alakulhat ki, ha tavasszal három 

egymást követő napon a hőmérséklet meghaladja 18 °C-ot, 2,5 mm-nél több csapadék hullik és a páratartalom 
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75% fölött van. Védekezésre réz-, vagy fosetil-Al-hatóanyagú szerek, ill. – a növény-egészségügyi hatóság eseti 

engedélyével – antibiotikum (sztreptomicin) használhatók. A réz felhasználásánál a fenológiai állapothoz és a 

fajta jellegéhez kötődő érzékenységre ügyelni kell. A kártevők irtásával a betegség terjedésének mértéke 

csökkenthető. 

Varasodás – Venturia inaequalis 

Tünetek: A fiatal leveleken világoszöld, 5–10 mm átmérőjűre növekvő foltok fejlődnek. Felületükön, mindkét 

oldalon füstszerű konídiumtartó-gyep képződik. Később a foltok nekrotizálódnak, jellegzetes varasodás indul 

meg. Az erősen fertőzött levelek deformálódnak, lehullanak. A virágon szintén megjelenhetnek a gomba 

ivartalan szaporítóképletei. A termésfertőzés a levelekéhez hasonló foltokat eredményez. Korai fertőzésnél a 

termésen parásodó, berepedező foltok lesznek, ezáltal a növekvő termés féloldalassá válik. Késői fertőzésnél az 

alma nem repedezik fel, a tünetek barnásfekete foltok formájában gyakran csak a tárolás során jelennek meg, 

rontva ezzel az alma piacképességét. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A gomba a talajra hullott levelekben telel át. A varas foltokon 

pszeudotéciumok képződnek, melyekben a rügypattanás idejére megérnek az aszkospórák. Kiszóródásukhoz a 

levél átnedvesedésére és újbóli kiszáradására van szükség. Az aszkospórákat a szél, vagy az eső juttatja a levélre 

és a fiatal gyümölcsre. Az aszkospórák szóródásához legalább 10 mm esőre van szükség. Az első fertőzések 

alacsony, 10 °C alatti hőmérsékleten bekövetkeznek, de az inkubácius idő a hőmérséklet emelkedésével 

csökken, mivel a gomba hőoptimuma 20 °C. Nyáron a fertőzéseket a foltokon képződő konídiumok indítják. 

Konídiumképzés egyébként az egész vegetációs időben megfigyelhető. 

Védekezés: A lehullott leveleket gyűjtsük össze, semmisítsük meg, vagy forgassuk a talajba. Ősszel a lehullott 

lomb nitrogéntartalmú műtrágyaoldattal történő permetezése a levélszövetek korhadását segíti, ezzel a 

pszeudotéciumok kialakulását gátolja. A vegyszeres védekezések hatékonyságát az előrejelzések figyelembe 

vétele nagymértékben növeli. A kezeléseket a bimbós állapottól kell kezdeni és a technológiai javaslatban 

szereplő ajánlások szigorú betartásával többször ismételni. Kontakt- (dodin, folpet, kaptán) és szisztemikus 

(difenokonazol, fluzilazol, miklobutanil, penkonazol) hatóanyagokat és kombinációikat alkalmazhatjuk. Az 

utolsó permetezések – az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartásával – nagymértékben befolyásolják az 

alma tárolhatóságát. A fajták fogékonysága jelentős mértékben eltér. 

Lisztharmat – Podosphaerea leucotricha 

Tünetek: Rügypattanás előtt a borzasan szétálló rügypikkelyek jelzik a betegséget. A fertőzött vesszők ízközei 

rövidek, a levelek a hajtástengellyel kis szöget zárnak be. A levéllemez keskenyebb, felületén fehér 

micéliumszövedék és konídiumtömeg képződik. A levelek foltokban nekrotizálódnak, majd lehullanak. A 

micéliumszövedék a zöld hajtásokat is beborítja, benne apró, feketete, ivaros termőtestek, a kazmotéciumok 

láthatók. A szekunder fertőzés hatására a leveleken – elsősorban a levél fonákán – fehér micéliumbevonatban 

konídiumok tömege képződik. A primér fertőzés a virágkocsány, csésze- és sziromlevek, a porzók és a bibe 

deformációját okozza. A virágok sterilek, lisztharmatosak. Másodlagos fertőzés hatására a szirom- és 

csészelevek enyhén deformálódnak, kisebb kiterjedésű micéliumbevonat képződik rajtuk. A termésen hálózatos, 

parás mintázat jelenik meg. Egyes fajták nagyon fogékonyak: így pl. Jonathan és klónjai, Idared, Gioster, 

Jonagold stb. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: Az elsődleges fertőzési forrás a fertőzött rügy, ahol a gomba 

micéliuma áttelel. A micélium a fertőzött rügyekből indul ki, rajta konídiumok tömege képződik. Ezek 

egészséges virágokat, hajtásokat fertőznek. A betegség járványos elterjedéséhez meleg, párás időjárás kedvez. 

Az eső a konídiumokat lemossa a levelekről, a cseppfolyós víz pedig gátolja a csírázásukat. A szeles idő a 

konídiumok terjedését segíti. 

Védekezés: Kerüljük a túlzott tápanyagellátást, főleg a nagy nitrogénadagokat, mert ez növeli a fák 

fogékonyságát. A metszés során a vessző felső 4-5 rügyét távolítsuk el, mert ezek a fő fertőzési források. 

Vegyszeres védekezéssel csak az egészséges rügyekből fejlődő hajtások és terméskezdemények védelme 

lehetséges. A kémiai védekezést a bimbók egérfül állapotában kell elkezdeni, majd július közepéig rendszeresen 

ismételni. Kontakt-hatóanyagok közül a dinokap és a kén használható. A mélyhatású pirimetanil kénnel, vagy 

azolokkal kombinálva jó hatást biztosít. A kén alkalmazásakor figyelembe kell venni, hogy 25 °C felett 

perzselés léphet fel, illetve egyes fajták (pl. Golden-fajtakör) héján parás mintázottság alakul ki. A szisztemikus 

hatóanyagok széles skálája áll rendelkezésre: krezoxim-metil, miklobutanil, penkonazol, tebukonazol, 

tetrakonazol. A felszívódó és a kontakt-hatóanyagokat kombinációban és rotációban célszerű alkalmazni. 

Telepítéskor vegyük figyelembe a fajták eltérő fogékonyságát. 
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Vánkospenész – Monilinia fructigena; anamorf: Monilia fructigena 

Tünetek: csak a termésen alakulnak ki. Barna, gyorsan növekvő rothadó foltok jönnek létre, melyek az 

egészséges részekkel egy szintben maradnak. Az egész termés elrothad, savanykás, erjedt szagú, rajta 

koncentrikus körökben szürke penészpárnák, a gomba exogén sztrómái fejlődnek. A koncentrikus gyűrűk 

középpontjában rovarrágástól, vagy mechanikai sérüléstől eredő seb, a kórokozó behatolásának helye látható. A 

gyümölcs mumifikálódik, gyakran a fán marad. Tárolás során egyes gyümölcsök megfeketednek. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A talaj felszínén maradt gyümölcsmúmiákon áttelelő gomba 

gazdakörét az almatermésűek és a csonthéjasok alkotják. A gomba apotéciumos alakja a második évben jelenhet 

meg, de hazánkban a konídiumos fertőzés okozza a megbetegedéseket. A fertőzésekhez sebzések (pl. az 

almamoly hernyójának rágása, rosszul elvégzett metszésből, vagy viharkártételből eredő sérülések) által nyitott 

fertőzési kapuk kellenek. Az egymással érintkező gyümölcsök között a fertőzés, sebzés nélkül is terjedhet. 

Védekezés: Gyűjtsük össze a gyümölcsmúmiákat, és semmisítsük meg, vagy forgassuk a talajba. Kerüljük a 

gyümölcsök sebzését. Védekezzünk a rágó kártevők ellen. Vihar, jégeső után a varasodásnál említett 

hatóanyagokkal védekezhetünk. 

1.2. KÁROSÍTÓ ÁLLATOK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Közönséges levélpirosító alma-levéltetű (Dysaphis devectar) 

A lárvák és az imágók szúró-szívó szájszervvel a fiatal levelek csúcsi részét károsítják. A levélszél besodródik a 

fonáka felé és a torzult rész élénkpirosra színeződik. Fejlődése során mindvégig ott marad az almán. Erősebb 

fertőzés csak néhány fára korlátozódik. 

Védekezés: Szükség esetén védekezhetünk tiametoxam hatóanyagú készítményekkel. 

Zöld alma levéltetű (Aphis pomi) 

Szívása már áprilisban megfigyelhető a leveleken. Szinte kizárólag almástermésűeken fordul elő. A károsított 

levelek hosszanti begörbülését idézi elő. Tojásállapotban a gazdanövény kéregrepedéseiben telelő egygazdás faj. 

Védekezés: mint az előző fajnál. 

Vértetű (Eriosoma lanigerum) 

Az almafák fontos kártevője. Szívásának hatására a fás részeken kisebb-nagyobb álrákos daganatok, sebek 

alakulnak ki. A károsítás helyén fehér, vattaszerű bevonat látható, a kártevő viaszváladéka. 

Védekezés: A fertőzött ágrészek eltávolítása, vízhajtások lemetszése. Télvégi lemosó permetezést paraffinolaj-

tartalmú készítményekkel ajánlott. Vegetációs időben a kémiai védekezést felszívódó szerekkel (tiametoxam) 

hajthatjuk végre. 

Kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus) 

A fertőzött fák csúcsi részének kérgét teljesen beborítják az élő és elpusztult tetvek pajzsai. A szívás hatására a 

fák visszamaradnak a növekedésükben, egyes ágrészek, majd az egész fa elpusztulhat. A gyümölcsökön, a 

szívás helyén piros szegélyű ún. lázfoltok alakulnak ki, ami a piacosságot csökkenti. 

Védekezés: Nagy szerep jut a helyes, szellős koronaforma kialakításának, melynek mikroklímája a tetű számára 

kedvezőtlen. Inszekticidek alkalmazása szükségszerű. Télvégi lemosó permetezéseket paraffinolaj-tartalmú 

szerekkel végezhetünk. A mozgó lárvák megtelepedése után felszívódó tiametoxam hatóanyagot használható. A 

védekezést a szárnyas hímek előjöveteléhez kell igazítani. 

Bimbólikasztóbogár (Anthonomus pomorum); 

A lárvák által károsított bimbók sziromlevelei nem nyílnak ki, összetapadva megbarnulnak és un. rozsdagolyót 

képeznek Az imágó a fakadó rügyeket rágja. Főleg az erdők melletti ültevények veszélyeztetettek. 

Védekezés: Az imágó a sebezhető stádium. A sziromhullás befejeztével, méhkímélő technológiával piretroid 

hatóanyagokat használhatunk. 
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Lombosfa-fehérmoly (Leucoptera malifoliella) 

Az alma lombkártevője. Foltaknájában, mely a levél színén helyezkedik el, a hernyó körkörösen rág és az ürülék 

is körkörösen helyezkedik el. A levélfertőzöttség mértéke a lárvák és a bábok parazitáltságának arányától függ, 

mely a peszticid terheléssel fordítottan arányos. A gyümölcs csészéjéhez és kocsányához szőtt bábbölcsőjével 

jelentősen rontja az áru piaci értékét. 

Védekezés: A telelő bábok jól pusztíthatók a tél végi fatisztogatási munkák során. A védekezési eljárások fő 

szempontja a parazitoidok betelepülésének elősegítése. Kémiai védelem csak akkor szükséges, ha a parazitáltság 

10% alatti. Ebben az esetben a környezetkímélő kitinszintézis-gátló diflubenzuron, teflubenzuron, triflumuron 

hatóanyagok ajánlottak. 

Pókhálós almamoly (Yponomeuta malinella) 

Az almaültetvények időszakos károsítója, sokszor hosszú évekig szünetel a kártétele. Monofág faj, kizárólag az 

almán károsít. A hernyók szövedék védelme alatt csoportosan rágnak, eleinte a levelekben aknáznak, majd 

összeszőve őket akár tarrágást is okozhatnak. A kárkép feltűnő, de tényleges kártétel ritkán következik be. Az 

egynemzedékes faj tojásalakban telel a fa kéregrepedéseiben. Rügyfakadáskor jön elő a lárva, berágja magát a 

hajtásvégbe. 

Védelem: A telelő tojáscsomók mechanikailag eltávolíthatók (drótkefével). Ajánlatos a fertőzött ágrészek 

levágása. A kémiai védekezés megegyezik az egyéb lombkártevőkével. 

Almamoly (Cydia pomonella) 

A hernyó a gyümölcsöt károsítja, annak belsejében a felszíntől a magházig hatoló járat van, a magház kirágott. 

A gyümölcs a kirágási nyílás körül morzsalékos ürülékkel szennyezett. Két kifejlődő nemzedéke közül az első a 

még fejletlen, a még dió nagyságú termés lehullását okozza. A második nemzedék károsítása a jellegzetesebb: 

ez a magház belsejének teljes elfogyasztása és a gyümölcshúsban történő járatkészítés. 

Védekezés: Részesítsük előnyben a környezetbarát biológiai módszereket. A fák törzsére erősített hernyófogó 

övekkel a telelő hernyók egy része pusztítható. A tojásparazitoid Trichogramma evanescenset tartalmazó 

Trichoplus nevű készítmény az almamoly embriókat pusztítja. További lehetőség a Bacillus thuringiensis-

tartalmú szerek kijuttatása. Újabb korszerű módszer a feromonhatást kihasználó légtértelítés. A kémiai védelem 

alapja a pontos rajzásmegfigyelés és az előrejelzésen alapuló, a tömeges tojásrakáskor alkalmazott védekezés. A 

gyümölcsben tartózkodó hernyók már nem elérhetők. Alkalmazhatók a lambda-cihalothrin, dimetoát 

hatóanyagok és a kitinszintézis-gátló diflubenzuron, teflubenzuron, triflumuron. 

Aknázómolyok (Almalevél-aknázómoly – Phyllonoricter blancardella; Almalevél-sátorosmoly – Ph. 

corylifoliella; Almalevél-törpemoly – Stigmella malella; Lombosfa-fehérmoly – Leucoptera malifoliella) 

Kártételük abban van, hogy lárváik a levél két epidermisze között tartózkodik, a mezofillumot kirágja. Az így 

készített aknák száma elérheti. levelenként 8-10-et is, melynek következménye a súlyos lombpusztulás, 

lombhullás. A hernyók az erek által határolt sátoraknát készítenek a levélen. A kártétel a fonáki oldalon 

jelentkezik, ahol a levélfelszín felhólyagosodik, jelezve, hogy a kártevő teljesen elfogyasztotta az epidermisz 

alatti parenchimát. A fajok veszélyessége abból adódik, hogy több nemzedékesek, sok gazdanövényük van 

(Rosaceae-félék), hajlamosak a rovarölő szerekkel szembeni rezisztenciára, és a hosszú ideig tartó lárvaállapot a 

külső behatásoktól mentes aknában zajlik. 

Védekezés: A telelő bábok jól pusztíthatók lombhullás után a levelek talajba forgatásával. Egyéb szempontokat 

lásd: a lombosfa fehérmolynál. 

Almailonca (Adoxophyes orbna) 

Az alma és a körte legjelentősebb sodrómoly-kártevője. Tavasszal az áttelelő hernyók a rügyeket károsítják, 

összeszövik az alma virágait, az nem tud kinyílni. Később berághatnak a kötődött termésbe is, amely deformált, 

torz gyümölcsöt eredményez. A lárvák csoportosan a hajtásvégeken szövedék alatt rágnak. 

Védekezés: A biológiai eljárások módszereit (parazitoidok kímélése, légtértelítéses módszer Baccillus 

thuringiensis-tartalmú készítmények választása) részesítsük előnyben. A hagyományos hatóanyagokkal történő 

védekezést a tömegesen jelen lévő fiatal hernyók ellen időzítsük. A környezetkímélő kitinszintézis-gátló 

diflubenzuron, teflubenzuron, triflumuron hatóanyagok ajánlottak. 
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Amerikai fehér szövőlepke (Hyphantria cunea) 

A megtámadott leveleket a hernyók sűrű szövedékkel vonják be (nyári hernyófészek). A leveleket a csoportosan 

táplálkozó fiatal hernyók hámozzák, az idősek szabálytalanul rágják, akár tarrágást is okozhatnak. Az összeszőtt 

hajtásvégek barnán elszáradnak. Évi két nemzedéke közül a második a nagyobb létszámú. 

Védekezés: Szórványos előfordulás esetén célszerű a párleveles hernyófészkeket levágni. Tömeges 

megjelenéskor a fiatal hernyók ellen használhatók a vedlésgátló diflubenzuron, a piretroid tipusú lambda 

cihalothrin és a Bacillus thuringiensis-tartalmú szerek 

Piros gyümölcsfa-takácsatka (Panonychus ulmi) 

Kárképe az általánosan ismert takácsatka kárképtől eltérő, mert hiányzik a jellegzetes szövedék. A szúró-szívó 

kártétel nyomán a levelek kezdetben fakulnak, majd fonákuk felé kanalasodnak, megállnak a fejlődésben, végül 

lehullanak. Gyengül a terméskötődés. Káros mértékben főleg a szerves foszforsav-észterekkel rendszeresen 

kezelt intenzív ültetvényekben szaporodik el, ahol a N-ellátás is bőséges. 

Védekezés: Az áttelelt tojások rügypattanás előtt mészkénlével gyéríthetők. Később alkalmazhatók az 

engedélyezett akaricidek, pl. a fenazaquin hatóanyag. A szerves foszforsav-észter készítmények a 

ragadozóatkákra toxikusak, használatuk a természetes reguláló szervezetek pusztítása miatt nem ajánlott. 

2. AZ ŐSZIBARACK VÉDELME 

2.1. KÓROKOZÓK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Rügypattanástól virágzásig fellépő betegségek és kórokozók 

Tafrinás levélfodrosodás – Taphrina deformans 

Virágzástól terméskötődésig fellépő betegségek és kórokozók 

Himlő – Plum pox potyvirus 

Az őszibarack elhalása – Pseudomonas syringae pv. syringae; Leucostoma cincta 

Tafrinás levélfodrosodás – Taphrina deformans 

Lisztharmat - Podosphaera pannosa var. persicae 

Monília – Monilinia fructigena; Monilinia laxa; Monilinia fructicola, anamorf: Monilia fructigena; M. laxa; M. 

fructicola. 

Terméskötődéstől érésig fellépő betegségek és kórokozók 

Lisztharmat - Podosphaera pannosa var. persicae 

Monília – Monilinia fructigena; Monilinia laxa; Monilinia fructicola, anamorf: Monilia fructigena; M. laxa; M. 

fructicola. 

Himlő – Plum pox potyvirus 

Tünetek: A leveleken az ereket követő, sávos sárgászöld szalagosodás, kis sárga foltok, néha gyűrűk látszanak. 

A levéllemez deformálódik. Gyűrűs foltok a gyümölcsön is képződhetnek. Közepük kissé besüpped, zöldes 

árnyalatú. 

Terjedés, gazdanövénykör: A vírus levéltetvekkel nem perzisztens módon terjed, de mechanikailag is átvihető. 

Jelentősebb gazdanövényei az őszibarack mellett a szilva, a kajszi, a ringló, valamint számos dísznövény és 

gyomfaj. 

Védekezés: vírusmentes szaporítóanyag használatával. Az ültetvényben a beteg fákat ki kell vágni. 

Inszekticides védekezés a levéltetvek ellen. 
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Tafrinás (dérgombás) levélfodrosodás – Taphrina deformans 

Tünetek: már a fiatal leveleken megjelennek. A levéllemez részben, néha teljes egészében deformálódik, 

hólyagosodik, a szövetek megvastagodnak és elszíneződnek. A beteg levelek lehullanak. A fa az alvórügyekből 

újra levelesedik. A fertőzött hajtásokon egyenetlen felületű, sárgásbarna megvastagodások vannak. Ezeken a 

gomba exoaszkuszainak tömege finom, dérszerű bevonatot képez. A gyümölcsön kis kiemelkedések képződnek, 

amelyeken a szőrözöttség hiányzik. Felületükön aszkuszbevonat képződik. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A gomba a fiatal, fertőzött fás részeken aszkokonídiumokkal (az 

aszkospórákból sarjadzással keletkező sejtekkel) telel át. A fertőzések párás, csapadékos időben, 4–14 °C 

hőmérsékleten, egérfül állapottól terméskötődésig következnek be. 

Védekezés: A rügypattanás előtt réztartalmú fungiciddel, nagy lémennyiséggel lemosó permetezést kell 

végezni. Az őszibarack érzékenysége miatt a későbbiekben réztartalmú szert nem szabad használni. Egérfül 

állapottól kezdve kontakt- (ditianon, dodin, kaptán, klórtalonil) és felszívódó (difenokonazol, tebukonazol) 

hatóanyagokkal, három-négy alkalommal kell védekezni. 

Monília – Monilinia fructigena; Monilinia laxa; Monilinia fructicola, anamorf: Monilia fructigena; M. laxa; M. 

fructicola. 

Tünetek: A betegség mindhárom kórokozója képes megfertőzni a gyümölcsöt, amelyen gyorsan terjedő, 

rothadó foltok jelennek meg, felületükön szürkés színű penészbevonattal. A gyümölcsrothadás ennél a fajnál 

gyakoribb, mint a meggy és kajszi esetében, de az utóbbi években megjelentek a virág- és az ágfertőzés tünetei 

is az őszibarackosokban. A gyümölcsök összetöppednek, mumifikálódnak, majd részben lehullanak, részben 

tavaszig a fán maradnak. A Monilia laxa és a M. fructicola a virágokat is megfertőzi. Ezek barnán elhalva a fán 

maradnak. A gomba a virágokból az ágakba hatol és a törzs felé halad. Azok a hajtásrészek, melyeken a gomba 

végig nő gyorsan elhalnak. Rajtuk elszáradt levelek és virágok csüngenek. Az egészséges és a beteg részek 

határán mézgacseppek jelennek meg. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A gombák a gyümölcsmúmiákban áttelelnek. A felületen kialakuló 

exogén sztrómákon konídiumokat képeznek, amelyek eső, vagy szél segítségével jutnak a virágokra, 

gyümölcsökre. A bibére került konídium a bibecsatornán keresztül fertőzi a virágot, majd a virágkocsányon 

keresztül a hajtásokat. Ezek elhalnak, majd következő tavasszal szintén primér fertőzési forrásként szolgálnak. 

A gyümölcsök sérüléseken, rovarrágásokon keresztül fertőződnek. Bár a fertőzés és a betegség terjedése 

elsősorban konídiumokkal valósul meg, előfordul az aszkospórás fertőzés is. Ugyanis ha a gyümölcsmúmiák a 

talaj felszínén maradnak, a gomba a második évben az apotéciumokon kialakuló tömlőkben aszkospórákat 

fejleszt, melyek a konídiumokhoz hasonlóan fertőzik a növényt. Járványokra csapadékos, hűvös, szeles 

tavaszokat követően kell számítani. 

Védekezés: Mindenekelőtt gyűjtsük össze, semmisítsük meg, vagy forgassuk a talajba a gyümölcsmúmiákat. A 

fertőzött hajtásrészeket metsszük le és égessük el. A kártevők elleni védekezés a fertőzési kapuk számának 

csökkentése miatt is szükséges. A fungicides védekezés első lépése a rügypattanást megelőző lemosó 

permetezés, melyet réztartalmú szerekkel végezhetünk. A további kémiai védekezések gyakoriságát az időjárás 

határozza meg. A kezelésekre kaptán-, iprodion-, tebukonazol- stb. hatóanyagok használhatók. 

2.2. KÁROSÍTÓ ÁLLATOK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

A gyökérzet kártevői között a fekete díszbogár, a bronzbogár lárvái említhetők meg. A fás részeket károsítja a 

szilva pajzstetű, a fekete díszbogár, és a kéregmoly lárvája. A zöld részek kártevői között a zöld őszibarack-, a 

fekete őszibarack., és a hamvas őszibarack levéltetvek, a barackmoly és a keleti gyümölcsmoly lárvái, a 

csonthéjasok gyümölcsdarazsának lárvái említhetők. A virágzatot és a termést a barack és keleti gyümölcsmoly 

lárvái és a bíborszinű eszelény károsíthatja. 

Barackmoly (Anarsia lineatella) 

Hajtás- és gyümölcskártételével egyaránt számolni kell. Tavasszal az áttelelt hernyók berágnak a fakadó 

rügyekbe és kirágják a növekedésnek induló hajtás belsejét, minek következtében azok hervadnak, elpusztulnak. 

A későbbi nemzedékek hernyói már a gyümölcsökben is táplálkoznak, annak belsejét szennyezik ürülékükkel. 

Mézgafolyás jelzi a jelenlétüket. 
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Védekezés: A fonnyadó hajtásvégek levágásával a kártétel mérsékelhető. Ha az egyedszám indokolja tavassal 

az áttelelt lárvák ellen célszerű védekezni, melyre szerves foszforsav származékok(foszmet) és vedlésgátló 

hatóanyagok(fenoxikarb)ajánlottak. 

Zöld őszibarack-levéltetű (Myzus persicae) Lásd: a burgonyánál. 

3. A CSERESZNYE ÉS A MEGGY VÉDELME 

3.1. KÓROKOZÓK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Virágzástól terméskötődésig fellépő betegségek és kórokozók 

Nekrtotikus gyűrűsfoltosság – Prunus necrotic ringspot ilarvirus 

Klorotikus-nekrotikus gyűrűsfoltosság, klorotikus gyűrűsfoltosság – Prune dwarf ilarvirus 

Monília – Monilinia fructigena; Monilinia laxa; Monilinia fructicola, anamorf: Monilia fructigena; M. laxa; M. 

fructicola. 

Terméskötődéstől érésig fellépő betegségek és kórokozók 

Monília – Monilinia fructigena; Monilinia laxa; Monilinia fructicola, anamorf: Monilia fructigena; M. laxa; M. 

fructicola. 

Cilindrospóriumos foltosság – Blumeriella jaapii 

Fómás levélfoltosság – Phoma pomorum 

Levéllikasztó betegség – Stigmina carpophila 

Monília – Monilinia fructigena; Monilinia laxa; Monilinia fructicola, anamorf: Monilia fructigena; M. laxa; M. 

fructicola. Cilindrospóriumos foltosság – Blumeriella jaapii Fómás levélfoltosság – Phoma pomorum 

Levéllikasztó betegség – Stigmina carpophila 

Tünetek: cseresznyén és meggyen is megjelenhet a betegség mindhárom tünete. A fertőzött virágok barnán 

elhalnak és a fán maradnak. Cseresznyén, de méginkább meggyen a fertőzött, elhalt hajtásrészeken besüppedő, 

rákos sebek jönnek létre. A sebek széle kalluszosodik, kiemelkedik. Az őszibarackhoz hasonlóan a felületen 

mézgacseppek jelennek meg. A gyümölcsrothadás inkább a cseresznyén okoz kárt, míg a virágfertőzés és a 

hajtásszáradás az összes csonthéjas közül a meggyen a legintenzívebb. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A meggy esetében a föld felszínén maradt gyümölcsmúmiák 

mellett fontos fertőzési forrást jelentenek a hajtások rákos sebei, ahol a gomba micélium alakban telel át. 

Tavasszal ezeken a részeken exogén sztrómák fejlődnek, melyeken konídiumok képződnek. A kórokozó 

biológiájával, ökológiai igényével és az ellene való védekezéssel kapcsolatban az őszibaracknál leírtak 

mérvadóak. 

3.2. KÁROSÍTÓ ÁLLATOK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

A cseresznye és a meggy legfőbb kártevője a termést összefurkáló cseresznyelégy. A levélzetet időnként a 

füstösszárnyú-levéldarázs (Caliroa limacina) hernyói hámozzák. Gyakran megjelennek a leveleken a fekete 

cseresznye-levéltetű (Myzus cerasi) kolóniái, melyek bőséges mézharmat-kiválasztással kísérve deformálják az 

ágvégi hajtásokat,. 

Cseresznyelégy (Rhagoletis cerasi) 

A cseresznye és a meggy népi elnevezés szerinti „kukacosodását” okozza. A nyüveket tartalmazó termés húsa a 

mag körül megbarnul, puha tapintásúvá válik. Egy gyümölcsben rendszerint egy lárva tartózkodik. A kései 

fajtákat erősebben károsítja. Évi 1 nemzedéke fejlődik. A talajban bábalakban telelő egyedek előjövetele 

elhúzódó. A nőstény tojócsővével 1 db petét rak az éretlen gyümölcs epidermisze alá, majd feromonnal jelöli 

meg, hogy abba már másik nőstény ne petézzen. 
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Védekezés: A lehullott termés összeszedése a telelő bábszámot mérsékli. Ha a nagy egyedszám miatt kémiai 

védekezésre van szükség, azt a legyek megjelenésekor hosszabb tartamhatású szerekkel (tiakloprid, dimetoát) 

oldjuk meg, mivel a rajzás elhúzódó lehet. Sárga ragacslapos, és szerxferomoncsapdával előrejelezhető a 

csúcsrajzás. 

4. ALMATERMÉSŰEK ÉS CSONTHÉJASOK 
GYOMNÖVÉNYZETE ÉS INTEGRÁLT 
GYOMSZABÁLYOZÁSA 

4.1. A GYÜMÖLCSÖSÖK GYOMNÖVÉNYZETE 

A gyümölcsösök gyomnövényzetét a telepítést követő néhány évben az adott területen korábban kialakult 

szántóföldi gyomflóra jellemzi, néhány év elteltével azonban átalakul a gyomnövényzet, egyes fajok eltűnnek, 

más fajok pedig az évelő kultúrákra jellemzően kiszelektálódnak. E folyamatot felgyorsíthatja a gyomirtó szerek 

használata. 

A gyomnövények mérsékelt jelenléte a gyümölcsösökben hasznos is lehet, dombvidéken az erózió megfékezése 

miatt. 

4.2. A GYÜMÖLCSÖSÖK INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁSA 

Mechanikai gyomirtás 

Széleskörűen alkalmazott módszer a sorokban és sorközökben a gyomnövények kaszálása, melynek 

gyakoriságát a gyomok növekedésétől teszik függővé. A kaszálás során a tarló és a lekaszált, elszáradt növényi 

maradványok megvédik a területen a talajt az esetleges lemosódástól. 

A talajtakarás (mulcsozás) az egyik leggyakoribb gyomszabályozási módszer a gyümölcsösökben. Általában 

szerves anyagokat használnak fel (szalmát, aprított nádat stb.). A mul¬csozás kedvezően hat a talajéletre, a talaj 

nedvességtartalmának megőrzésére és a talajvédelemre. Kevésbé hatásos az évelő gyomok ellen, mert azok 

könnyedén „átnövik” a takaróréteget. Problémaként említhető meg a rágcsálók (mezei pocok, kósza pocok) 

betelepedése a mulcsba. 

A gyepesítés mint élő mulcs a leginkább elterjedt és javasolt eljárás. A gyep kellő zártságot elérve 

megakadályozza a gyomnövények csírázását, állandó kaszálással szabályozható a terület vízháztartása, jó a 

talajvédő hatása és a növényvédő gépek csapadékos időjárás esetén is közlekedhetnek rajta. 

Vegyszeres gyomirtás 

A hazai növényvédőszer-engedélyezési eljárásban a gyümölcsösökben alkalmazható herbicidek felhasználási 

körét részben általánosan (pl. „gyümölcsösökben” ), részben pedig konkrétan meghatározzák (pl. „körtében”). 

Ez logikusan azt is jelentheti, hogy a „gyümölcsösökben” gyűjtőfogalom alá tartoznak az almatermésűek, 

csonthéjasok és a héjasok. 
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Chapter 15. A SZŐLŐ VÉDELME 

1. KÓROKOZÓK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

Rügyfakadástól 20–25 cm-es hajtáshosszig fellépő betegségek és kórokozók 

Peronoszpóra –Plasmopara viticola 

Szölőorbánc – Pseudopezicula tracheiphila 

20–25 cm-es hajtáshossztól fürtzáródásig fellépő betegségek és kórokozók 

Fertőző leromlás – Grapevine fanleaf nepovirus 

Szőlő levélsodródása – Grapevine leafroll closterovirus 

Agrobaktériumos vesszőgolyva – Agrobacterium vitis 

Peronoszpóra –Plasmopara viticola 

Lisztharmat – Erysiphe necator 

Korai tőkeelhalás vagy feketekórság (ESCA) – Stereum hirsutum; Phellinus punctatus; Botryosphaeria 

stevensii; Eutypa lata; Phomopsis viticola 

Fürtzáródástól érésig fellépő betegségek és kórokozók 

Agrobaktériumos vesszőgolyva – Agrobacterium vitis 

Peronoszpóra –Plasmopara viticola 

Lisztharmat – Erysiphe necator 

Szürkepenész – Botryotinia fuckeliana, anamorf: Botrytis cinerea 

Korai tőkeelhalás vagy feketekórság (ESCA) – Stereum hirsutum; Phellinus punctatus; Botryosphaeria 

stevensii; Eutypa lata; Phomopsis viticola 

Fertőző leromlás – Grapevine fanleaf nepovirus 

Tünetek: A levelek deformálódnak, elveszítik a fajtára jellemző alakjukat. Az erek legyezőszerűen szétágaznak. 

A fürtök madárkásak, rajtuk sok apró bogyó fejlődik. A vesszők villásan, néha többszörösen elágaznak, végül a 

tőke elhal. 

Terjedés, gazdanövénykör: A vírus oltással és – mint az a nepovírusokra általánosan jellemző – fonálféreggel 

(Xiphinema index, X. italiae) terjed. Mechanikailag könnyen átvihető, de a növényről növényre történő 

terjedésnek természetes körülmények között nincs jelentősége. Fő fertőzési forrás a fertőzött szaporítóanyag. A 

vírus számos évelő és egyéves növényt fertőz. Legjelentősebb gazdanövényei a Vitis-nemzetségbe tartoznak. 

Védekezés: Újratelepítés előtt 5-6 évig pihentessük a területet. Egészséges szaporítóanyagot használjunk. 

Végezzünk tőkeszelekciót. Szaporítóanyag előállításakor a fonálférgek ellen védekezni kell. 

Agrobaktériumos vesszőgolyva – Agrobacterium vitis 

Tünetek: A növény gyengén fejlődik, levelei sárgászöldek. A fás részeken különböző alakú és méretű golyvák, 

egyenetlen felületű tumorok képződnek. A vesszők, a kordonkarok, vagy az egész tőke elhal. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A baktérium sebzéseken keresztül jut a növénybe, majd az 

edénynyalábokon keresztül terjed. Plazmidjával „átkódolja” a növény sejtjeit, ezzel sejtburjánzást idézve elő. 

Ezt követően a baktériumra nincs szükség a kórfolyamat kiteljesedéséhez. A beteg vesszőkben áttelel. Talajból, 

vagy fertőzött növényekről betegíti meg a szőlőt. 
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Védekezés: Egészséges szaporítóanyagot használjunk. A metszést korán végezzük, és beteg tőkéket távolítsuk 

el. Betegségmérséklő hatású a harmonikus tápanyagellátás is; a túlzott nitrogéntrágyázás kerülendő. A 

metszéshez használt eszközöket fertőtlenítsük. 

Peronoszpóra –Plasmopara viticola 

Tünetek: májustól szeptember végéig jelentkezhetnek a növény különböző részein. Nedves időben a leveleken 

világoszöld, sárgás „olajfoltok” fonáki felén fehér penészkiverődés képződik. A foltok területén a szövetek 

elhalnak, a levelek lehullanak. A zsendülő fürtöt sporangiumtartók fehér bevonata borítja. A bogyó összetöpped, 

elhal. Mivel a borsó nagyságot elérő bogyókon már nincsenek működőképes sztómák, rajtuk penészkiverődés 

nem alakulhat ki. A fertőzött bogyók lilás színűek, száradnak, összetöppednek, elhalnak. A tünetek a zöld 

hajtásrészeken is megjelenhetnek. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A kórokozó levél- és fürtmaradványokban oospórákkal telel. Széles 

hőmérsékleti határok között, cseppfolyós víz jelenlétében fertőz. Az első fertőzésekhez 10–13 ºC napi 

középhőmérséklet, legalább 10 °C éjszakai hőmérséklet és 1-2 nap alatt lehulló 10 mm csapadék szükséges. A 

későbbi fertőzések lappangási idejét a hőmérséklet határozza meg; például 14 ºC-on 12–15 nap, 20–25 ºC-on 3-

4 nap. 

Védekezés: A telepítést az uralkodó szél irányába végezzük. A fertőzött növénymaradványokat forgassuk le. 

Kémiai védekezés: május elejétől, előrejelzésre alapozva, preventív jelleggel, többször ismételve, kontakt- 

(mankoceb-, majd réz-), ill. szisztemikus hatóanyagokkal (azoxistrobin, benalaxil, cimoxanil, fluzinám-, 

trifloxistrobin) kombinálva és váltva. 

Lisztharmat – Erysiphe necator (szin. Uncinula necator) 

Tünetek: Általában a levél színén, de erős napsugárzás esetén a fonákán is megjelenhet a gomba laza, fehér, 

epifita micéliuma. A micéliumba ágyazva apró fekete gömbök, a kazmotéciumok alakulnak ki. A fertőzött 

levélrészek elhalnak, a levél deformálódik. Zöld hajtáson szintén megjelenhet a gomba. A vesszők foltosak, 

világos színűek, nem érnek be, ezért fagyérzékenységük megnő. Bogyókon a gomba szürkésfehér bevonatot 

alkot. A fiatalon fertőződött bogyók felrepednek, és ún. sérves bogyók jönnek létre, amelyek összetöppednek, 

vagy nedves időben elrohadnak. Az idősebb bogyókon nekrotikus hálózat jelenik meg. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: A primér fertőzési forrás a fertőzött rügy, ahol a micélium –15 °C-

ig megőrzi fertőzőképességét. A gomba kazmotéciummal is áttelelhet a fertőzött részeken. Járványok párás 

(96%), tartósan meleg (15–27 °C), csapadékmentes időben alakulnak ki. A micéliumon láncokban lefűződő 

konídiumok tömege okozza a nyári fertőzéseket. 

Védekezés: A telepítésnél vegyük figyelembe a fajták közötti fogékonysági különbséget. Az első permetezést 

lemosó jelleggel, rügyfakadás idején végezzük. A további kémiai védekezések 20–25 cm-es hajtáshossztól, az 

időjárás alakulásának figyelembevételével, előrejelzés alapján, kontakt- (kén-, dinokap-) és szisztemikus 

(dinikonazol-, fuzilazol-, hexakonazol-, nuarimol-, piraklostrobin-, propikonazol-) hatóanyagokkal, több 

alkalommal történjenek. 

Szürkepenész – Botryotinia fuckeliana, anamorf: Botrytis cinerea 

Tünetek: A leveleken szabálytalan barna szövetelhalás alakul ki. A fiatal fürtök is fertőződhetnek. A bogyókon 

és a fürtön rothadás indul meg. A fertőzött részeket benövő szürke penészgyepen nagytömegű konídium 

képződik. Ha a fürtkocsány erősen fertőződik, a fürt lehullhat. A vessző is megbetegedhet. 

A kórokozó biológiája, környezeti igénye: E polifág gomba az elhalt növényi részekben, vagy a fertőzött 

vesszőben telel át. A fertőzéshez 20 °C és csapadékos, párás időjárás kell. A sérülések – pl. jégverés – a 

betegség elhatalmasodását segítik. 

Védekezés: A telepítéssel, a tőkék kialakításával és a zöldmunkákkal lehetővé kell tenni az ültetvény 

átszellőzését. Kerüljük a nitrogén túladagolását. Irtsuk a sérüléseket okozó kártevőket. Kémiai védekezés a 

virágzás végén, a fürtzáródás előtt, majd a szüret előtt esedékes, de ügyelni kell arra, hogy a szermaradék ne 

befolyásolja a must kiforrását. Kontakt- (folpet-, kaptán-), valamint szisztemikus (boscalid-, ciprodinil-, 

fluazinam-, iprodion-, tebukonazol-) hatóanyagok használhatók. 

Szölőorbánc – Pseudopezicula tracheiphila, anamorf alak: Phialophora tracheiphila 
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Tünetek: A gomba a leveleket fertőzi. Az erek barnulnak, a levél az érzugokból indulva barnul, vagy 

vörösödik. A foltok növekednek, erek által határoltak. Az elhalt részeket sárga udvar veszi körül. 

Biológia, járványtan: a beteg leveleken áttelelő gomba tál alakú termőtesteiben általában május végére érnek 

meg az aszkospórák, melyek a szél segítségével fertőzik a szőlő leveleit. A kórokozónak a meleg, csapadékos 

időjárás kedvez. 

Védekezés: Le kell szántani, vagy el kell égetni a fertőzött leveleket. Állománykezelés: mankoceb-, réz-, 

fluquinkonazol-hatóanyagú készítményekkel. A védekezéseket 5-6 leveles korban kell elkezdeni, majd 25 cm-es 

hajtáshosszúságnál és virágzás előtt meg kell ismételni. 

2. KÁROSÍTÓ ÁLLATOK ÉS A VÉDEKEZÉS ELLENÜK 

A szőlő gyökerén szívogatással károsít a nagy tőrös, a kis tőrös fonálféreg és a szőlőgyökértetű. A gyökeret 

rágják a pajorok, áldrótférgek és a vincellérbogár lárvái. Kárt okozhat a gyökérnyaki részeken a mezei pocok, 

mezei nyúl és a hörcsög. 

A leveleken táplálkozik az olaszsáska, a fülbemászó, különböző cserebogár-fajok, firkálóbogár, hegyesfarú és 

feketebarkó, szőlőbolha, szőlőeszelény, szőlőilonca, egyes bagolylepkelárvák. A levelet károsító további fajok a 

szőlőgubacsatka, szőlőgubacsszúnyog, szőlőlevélatka, kétfoltos takácsatka, szőlőtripsz és a csigák. 

A bogyókat zölden, vagy éretten fogyasztja a fülbemászó, darazsak (francia, német és lódarázs), szőlőilonca , a 

tarka és nyerges szőlőmoly lárvái. A teljes fürtöt is elfogyaszthatja a rigó seregély, házi veréb. 

Tarka szőlőmoly (Lobesia botrana) 

A legfontosabb terméskárosító a szőlőben . A 3 nemzedékes faj első nemzedékének kártétele a fiatal hajtások és 

a virágzat rágásában nyilvánul meg. A későbbi nemzedékek áttérnek a képződő fürtök rágására, melyet 

szövedék alatt végeznek. A károsított bogyók puhák, aszúsak lesznek, lehullanak A bogyót ért sérülést követően 

szürkepenész fertőzheti a fürtöt. 

Védekezés: A kémiai védelmet szexferomoncsapdás előrejelzésre alapozzuk és a kikelt fiatal lárvákat célozzuk. 

A permetezést a rajzáscsúcsot követő 6-8 napon végezzük el indoxakarb hatóanyaggal. Alkalmazható a 

légtértelítés is. A környezetkímélő kitinszintézisgátló anyagokat (teflubenzuron, diflubenzuron, lufenuron)a 

hernyók tömeges táplálkozásának idején használjuk. 

Szőlőilonca (Spargnothis pilleriana) 

Az egynemzedékes faj kis hernyója kora tavasszal a fakadó rügyeket fogyasztja. Szövedék védelme alatt a 

leveleket, később a termést is hámozza, és összegubancolja. Levél- és fürtpusztulást okoz. 

Védekezés: megegyezik az előző fajnál leírtakkal. 

Szőlőgubacsatka (Colomerus vitis ) 

Kizárólag a szőlőt károsítja. A leveleken való szívás hatására a levelek fonáki részén szöszösödés, apró szőrök 

tömege képződik, melyek belseje lárvákkal telített. A levelek elbarnulnak, fotoszintetizáló képességük csökken. 

A telelés a rügyekben történik, ahonnan rügypattanás után jön elő a kifejlett egyed., majd a levelekre vonul. 

Védekezés: Rendszeres védekezés nem szükséges ellene, a szőlő ragadozóatka-populációi jól regulálják az 

egyedszámát. Szükség esetén tavaszi lemosó permetezéssel gyéríthető a telelő atkaszám. 

Szőlőlevélatka (Calepitrimerus vitis) 

Az erősen fertőzött tőkén tavasszal megvastagodott, rövid szártagú hajtások fejlődnek. A levelek zsugorodnak, 

érdesek áteső fényben csíkozottak. A tőke nagyszámú oldalhajtást fejleszt az asszimilációs felület pótlására, a 

tőke bokrosodik. A terméshozam évről évre csökken a tőke legyengülése miatt. Gazdasági jelentősége nagyobb 

az előző fajénál. 

Védekezés: Ha az ültetvényből kiszorultak a fajt ragadozó atkák mint pl. az Euseius finnlandicus, szükséges a 

kémiai védelem. Ennek első lépése a még nyugalmi állapotban elvégzett mészkénlés kezelés. A vegetációban 2-

3 cm hajtáshossz elérése után alkalmazhatók a felszívodó hatóanyagok, mint a dimetoát, diflovidazin. 
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3. GYOMNÖVÉNYZET ÉS INTEGRÁLT 
GYOMSZABÁLYOZÁS 

3.1. A SZŐLŐ GYOMNÖVÉNYZETE 

A szőlőültetvényekben az egynyári gyomok közül tyúkhúr (Stellaria media), a pásztortáska (Capsella bursa-

pastoris), a különböző árvacsalán (Lamium spp.) és más, ún. T1-es fajok ősszel, a szüret idején tömegesen 

csíráznak, majd az enyhébb téli napokon folyamatosan növekednek és fejlődnek. Tavaszra összefüggő, 

szőnyegszerű állományt képeznek, és gyakorlatilag fedik a talaj teljes felületét. 

Később, tavasszal és nyáron csírázik a vadrepce (Sinapis arvensis), a disznóparéj- (Amaranthus spp.), a 

libatopfajok (Chenopodium spp.), parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), a keserűfűfajok (Polygonum spp.), a 

muharfélék (Setaria spp.), a kakaslábfű (Echinochloa crus-galli) és más gyomnövények. Ezeket általában az első 

őszi fagyok semmisítik meg. 

A szőlő nehezebben megoldható gyomproblémáit az évelő fajok okozzák. Ezek közül megemlítendő az apró 

szulák (Convolvulus arvesis), a mezei acat (Cirsium arvense), a csillagpázsit (Cynodon dactylon) és a 

tarackbúza (Elymus repens). 

3.2. A SZŐLŐ INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁSA 

A mechanikai gyomirtást a sorokban kézi és gépi kapálással hajtják végre, a sorközökben a tárcsázás, 

talajmarózás és a kultivátorozás az elterjedtebb. Gyakran alkalmazzák sorokban és sorközökben a 

gyomnövények kaszálását is. Ezt a műveletet végezhetik kézzel és géppel, gyakoriságát a gyomok 

növekedésétől teszik függővé. A kaszálás során a tarló és a lekaszált, elszáradt növényi maradványok megvédik 

a területen a talajt az esetleges lemosódástól. Ugyanakkor a kellően megülepedett talajon a növényvédő gépek is 

könnyebben járnak, főként esős időben. 

A talajtakarás (mulcsozás) az egyik legcélravezetőbb gyomszabályozási módszer. Történhet szalmával, aprított 

náddal, granulált papírral és szerves trágyával. 

Vegyszeres gyomirtás 

Végezhetjük teljes területen, csak sorokban és kombináltan. Alkalmazásának ideje: koratavasztól őszig. 

Első évben a gyomnövényekre juttatva a kontakthatású diquat hatóanyag használható. A szőlő kihajtása előtt, 

gyommentes talajra kell kijuttatni a magról kelő egyszikű gyomok ellen hatásos s-metolaklór hatóanyagot. E 

hatóanyag kombinálható és egy menetben alkalmazható a magról kelő, kétszikű hatásspektrummal rendelkező, 

pendimetalin hatóanyagú készítmények valamelyikével. 

A harmadik évtől bővül a felhasználható készítmények választéka a linuron és az oxifluorfen hatóanyagú 

szerekkel. E készítményeket tavasszal, fakadás előtt kell kijutatni, gyommentes talajra. Hatásuk a magról kelő 

egy- és kétszikű gyomokra terjed ki. 

A kontakthatású szerek választéka is bővül a harmadik évtől. Jó eredményt ad minden jelenlévő gyom ellen a 

glifozát hatóanyag. Ügyelni kell azonban arra, hogy a szer ne kerüljön rá a szőlő zöld hajtásaira, mert 

felszívódva a növénybe, kipusztíthatja azt. Ezért gondosan el kell távolítani a gyomirtás előtt a tőből eredő fiatal 

hajtásokat és a függönyművelésű szőlőkben addig kell a kezelést elvégezni, míg a lehajló hajtásvégek 

megközelítik a talajt. 

A négy évesnél idősebb szőlőkben már hosszabb hatástartamú (egy vegetációs évig tartó) és széles 

hatásspektrumú készítmények egész sorát lehet felhasználni. 

A hormonhatású gyomirtó szerek használatát a szőlőben csak azok számára ajánljuk, akik gondosan tudnak 

eljárni a növényvédőszer-tárolás és -felhasználás területén, ugyanis az eszközök szennyezésével, vagy a 

készítmények összecserélésével a szőlőben visszafordíthatatlan károk következhetnek be. 


