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Növényvédelmi előrejelzés: Témakörök 

• A növényvédelmi előrejelzés fogalma, jelentősége, feladatai (7-8. dia) 

• Az előrejelzés időbeni és térbeni felosztása (9-11. dia) 

• A magyarországi előrejelzés rövid történeti áttekintése (12-13. dia) 

• A növényvédelmi előrejelzésben alkalmazott eszközök (14-98. dia) 

  - Az eszközök csoportosítása (14-18. dia) 

  - Közvetlen gyűjtési alapeszközök (19-28. dia) 

  - Közvetlen gyűjtési segédeszközök (29-43. dia) 

  - Közvetett gyűjtési eszközök: csapdák (44-73. dia) 

  - Közvetett gyűjtési eszközök: futtatók (74-79. dia) 

  - Nevelési eszközök (80-84. dia) 

  - Meteorológiai eszközök (85-98. dia) 
 

KÁRTEVŐK ELŐREJELZÉSE (99-225. dia) 

• A kártevők előrejelzésének adatgyűjtési és felvételezési módszerei 
        (99-121. dia) 
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Növényvédelmi előrejelzés: Témakörök 

  - Mennyiségi (quantitatív) módszerek: talajvizsgálatok (102-110. dia) 

  - Mennyiségi (quantitatív) módszerek: levegővizsgálatok (111-113. dia) 

  - Mennyiségi (quantitatív) módszerek: állományvizsgálatok (114-115. dia) 

  - Mennyiségi (quantitatív) módszerek: növényvizsgálatok (116-118. dia) 

  - Minőségi (qualitatív) módszerek (119-121. dia) 

• A Manninger-féle kártevő-előrejelzés (122-223. dia) 

  - Rövid történeti áttekintés (122. dia) 

  - A Manninger-féle kártevő-előrejelzés alapjai (123-124. dia) 

  - Az előrejelzési osztályokban szereplő kártevők magyar-latin névjegyzéke, 
    veszélyességi kategóriába sorolása (125-135. dia) 

• Előrejelzési „A” osztály (szemivoltin) (136-143. dia) 

• Előrejelzési „B” osztály (univoltin 1) (144-162. dia) 

• Előrejelzési „C” osztály (univoltin 2) (163-179. dia) 

• Évi 1 generációs gerincesek (180. dia) 
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Növényvédelmi előrejelzés: Témakörök 

• Előrejelzési „D” osztály (bivoltin) (181-200. dia) 

• Előrejelzési „E” osztály (multivoltin) (201-221. dia) 

• Előrejelzési „F” osztály (vándor fajok) (222-223. dia) 

• Precíziós vizsgálatok talajlakó kártevőkkel (224-225. dia) 

 

KÓROKOZÓK ELŐREJELZÉSE (226-295. dia) 

• Ökológiai igények (227-231. dia) 

• Az előrejelzés fogalma, célja a kórokozók tekintetében (232. dia) 

• A kórokozók előrejelzéséhez szükséges alapismeretek (233. dia) 

• Járványtan (epidemológia) (234-239. dia) 

• A leggyakrabban alkalmazott előrejelzési módszerek (240. dia) 

• Előrejelezhető fontosabb kórokozók névjegyzéke (241. dia) 
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Növényvédelmi előrejelzés: Témakörök 

• A burgonyavész (Phytophthora infestans) előrejelzése (242-246. dia) 

• A dohányperonoszpóra (Peronospora hyosciami) előrejelzése (247-250. dia) 

• A hagymaperonoszpóra (Peronospora destructor) előrejelzése (251-255. dia) 

• A szőlőperonoszpóra (Plasmopara viticola) előrejelzése (256-259. dia) 

• A cerkospórás levélragya (Cercospora beticola) előrejelzése (260-263. dia) 

• Az almavarasodás (Venturia inaequalis) előrejelzése (264-271. dia) 

• Az körtevarasodás (Venturia pyrina) előrejelzése (272-273. dia) 

• Az almalisztharmat (Podosphaera leucotricha) előrejelzése (274-278. dia) 

• A szőlőlisztharmat (Erysiphe necator) előrejelzése (279-280. dia) 

• Az őszibarack lisztharmat (Podosphaera pannosa) előrejelzése (281-282. dia) 

• Az őszibarack levélfodrosodás (Taphrina deformans) előrejelzése (283-286. 

         dia) 

• A szilvalevél vörösfoltosság (Polystigma rubrum) előrejelzése (287-290. dia) 

• A málna vesszőfoltosság (Didymella applanata) előrejelzése (291-292. dia) 
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Növényvédelmi előrejelzés: Témakörök 

• Egyéb, csak szignalizálható kórokozók előrejelzése (293-294. dia) 

• Precíziós növénykórtani vizsgálatok (295. dia) 

 

GYOMNÖVÉNYEK ELŐREJELZÉSE (296-303. dia) 

• Gyom-felvételezési módszerek (297-298. dia) 

• Precíziós gyomszabályozás (299-303. dia) 
 

• Védekezéstan (fitofilakológia) (304-306. dia) 
 

• Felhasznált és ajánlott szakirodalom (307-309. dia) 

• Ajánlott szakfolyóiratok (310. dia) 

• A felhasznált képeken lévő színjelek magyarázata (311. dia) 

• Köszönetnyilvánítás (312. dia) 
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„Mindig jövőben várható, meg nem történt eseményekről készülő 
információ (BENEDEK-SURJÁN-FÉSŰS 1974)” 

Növényvédelmi előrejelzés: A károsítók biológiájának (fejlődési idő 
és stádiumok), ökológiai igényeinek (biotikus, abiotikus, 
antropogén) ismerete alapján, felhasználva az etológiai 
jellemzőket (pl. taxisok, tropizmusok, táplálékkeresési 
stratégiák), meghatározza a védekezés szempontjából kritikus 
stádiumokat vagy stádiumváltásokat. 

 

Az előrejelzés jelentősége magában a feladataiban rejlik. Korszerű 
növényvédelmet biztosítani a lehető legpontosabb időzítéssel, 
egyúttal környezet-kímélő és minél olcsóbb módon. 

Növényvédelmi előrejelzés fogalma, jelentősége 
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Növényvédelmi előrejelzés feladatai 

1. Kármegelőzés (védekezés pontos időzítése – e nélkül kevésbé, vagy egyáltalán 
nem hatékony egyik védekezési eljárás sem!) 

2. Tervszerű védelem (pl. jó agrotechnika; elővetemény, tárcsázás, szántás helyes 
időpontja stb. – nem elég kizárólag a növényvédelemmel törődni, sokat 
segíthet a szakszerű termesztési eljárás is!) 

3. Gazdaságosság (természetesen pl. 3 teljesen azonos hatóanyag közül logikusan 
a legolcsóbb választása, de ennél is fontosabb talán az, hogy egy pontos 
előrejelzéssel akár a felére, harmadára csökkenthetjük a szokásos évi 
növényvédelmi beavatkozások számát) 

4. Környezetvédelem (lényegében összefügg a 3. ponttal, a precíziós 
növényvédelemben pedig rendszeres GPS felvételezéssel csak a fertőzött 
foltokat kell majd kezelni) 

2 fő növényvédelmi feladata: A védekezés végrehajtásához közvetlenül 
kapcsolódó feladatok /1/, valamint a tömegszaporodási tendenciák 
nyomonkövetése, felismerése /2/ (BENEDEK-SURJÁN-FÉSŰS 1974). 
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Növényvédelmi előrejelzés időbeni felosztása 

1. Hosszú távú előrejelzés: Akár több évre előre, de kevésbé gyakorlatias. Az időjárás 
periodicitásából számíthatunk populáció fogyatkozásokra illetve felszaporodásokra. 
Néhány faj esetén genetikai periodicitásról is beszélhetünk, ennek előre-jelezhetősége 
sokkal pontosabb. 

 Pl. Lymantria dispar fokozatos felszaporodásának nyomonkövetése fénycsapdával. 

2. Távelőrejelzés: Vegetációról-vegetációra, azaz előző évről adható a következő évre. 
Ideje így tehát maximum 1 év. 

 Pl. Tanymecus dilaticollis-ra pontos előrejelzést adhatunk előző május időjárásából. 

3. Rövidtávú előrejelzés: Vegetáción belüli, néhány hét (esetleg 1-2 hónap). 

 Pl. az Athalia rosae első nemzedékéből a másodikra, abból pedig a harmadik 
abundanciájára következtethetünk. 

4. Szignalizáció (jelzés, figyelmeztetés): Pár nap, maximum 1 (szűk) hét. Lényegében a 
védekezés időpontját határozza meg. 

 Pl. a repcetábla meghálózása után meghatározzuk a Meligethes aeneus mennyiségéből 
a konkrét védekezési időpontot. 
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1. Nemzetközi: Nemzetközi előrejelzési szervezete mindössze néhány fontos és több 
országot, akár földrészt érintő károsítónak van.  

 Pl. Peronospora hyosciami f.sp. tabacina – CORESTA; vándorsáskák – Kenya (Nairobi) 

2. Országos: Az ország egész területén rendszeresen és jelentős számban előforduló 
kártevőkre adható. 

 Pl. gabonapoloskák, Otiorhynchus ligustici, Hyphantria cunea, Microtus arvalis stb. 

3. Tájegységi: Benedek (1969) eredetileg 8 tájegységre (ld. később a térképet, ott már 
csak 7!) osztotta fel országunkat az ország talajtani, domborzati, csapadék, 
növényföldrajzi térképe alapján, mivel mindez erősen befolyásolja a rovarfaunát. 

 Ilyen kártevők pl. Polyphilla fullo, Peritelus familiaris stb. 

4. Üzemi: Nem minden táblán végzem el, így már lehet hibaszázalék. 

 Pl. Adott üzem 10 őszi búza táblájából csak hármat hálózok meg, és ebből 
következtetek az Oulema-k egész üzemet érintő abundanciájára, kártételére. 

5. Táblaszintű: Ez a legpontosabb, mivel ott végzem el, ahol majd védekezni fogok. 

Növényvédelmi előrejelzés térbeni (területi) felosztása 
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Előrejelzési tájegységek (Benedek 1970 nyomán módosítva) 
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A magyarországi előrejelzés rövid történeti áttekintése 

 Először 1899-ben, majd 1906-ban is felmerült az előrejelzés gondolata néhány 
csapás-szinten jelentkező kártevővel kapcsolatban (pl. Asproparthenis 
punctiventris) (JABLONOWSKY 1906). ISTVÁNFFY és PÁLINKÁS 1913-ban 
kidolgozták a Plasmopara viticola előrejelzését, ami azóta is kiválóan 
alkalmazható. A II. Világháborúig még néhány kártevővel kapcsolatban voltak 
megállapítások, felvetések, ezek azonban csak javaslatok maradtak, mivel a 
gyakorlat még nem volt érett az előrejelzés iránti igényre, annak alkalmazására. 

 A II. Világháború után 1949-ben MANNINGER ismeri fel elsőnek az üzemi 
termelésben az előrejelzés jelentőségét, és országos felvételezések indultak. 

 Az eredményeket látva, 1952-ben az FM Növényvédelmi Szolgálat Zárszolgálati 
Laboratóriuma is bekapcsolódott a táv-előrejelzési munkába. 

 1954-56-ban szerveződtek a Megyei Növényvédő Állomások, melynek 
szakemberei fokozatosan átvették megyénként az adat-felvételezési munkákat 
(egyidejűleg jelentősen megnövekedett az adattömeg). 
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 1958-tól kezdődött az állomási laboratóriumok szervezése, így idővel nem 
hárult kizárólag a központi laboratóriumra az országos szintű adat feldolgozása. 

 1952-től a Növényvédelmi Kutató Intézet Keszthelyen, később az ország több 
pontján fénycsapdákat állított fel (a jó eredményeket látva az ERTI is elkezdte a 
saját hálózatát kiépíteni 1961-től). 1963-64-ben az FM Növényvédelmi 
Szolgálata a megyei állomásokat is felszerelte Jermy-féle fénycsapdákkal. 

 1968-ban egy gyökeres fordulat következett be: A MÉM Növényvédelmi 
Szolgálat Központi Laboratóriumában megszervezték az Előrejelzési Központot. 
Evvel egy időben a megyei állomásokon előrejelző specialisták álltak munkába. 

 1970-ben BENEDEK-féle tájegységi előrejelzés elveinek megtörtént a gyakorlati 
érvényesítése. 

Mindezeket követően az országban elterjedt az üzemenkénti növényvédelmi 
szakembergárda. Külföldön előrejelzésről – legalábbis ilyen szervezett formában 
– lényegében a magyarországi kialakulása után beszélhetünk, hiszen sokat 
tanultak el tőlünk. Erre méltán lehetünk büszkék! 

A magyarországi előrejelzés rövid történeti áttekintése 
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AZ ELŐREJELZÉSI ESZKÖZÖK CSOPORTOSÍTÁSA 

ELŐREJELZÉSI ESZKÖZÖK 
 

 

GYŰJTÉSI  NEVELÉSI (izolátorok)       METEOROLÓGIAI 

 

 
Közvetlen   Közvetett Élőhelyen   Mesterséges helyen Egyszerű   Kombinált 

              (tényleges) 

 

 

Alap     Segéd  Csapdák     Futtatók 
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1. GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK 

1.1. Közvetlen gyűjtési eszközök 

  1.1.1. Alapeszközök   1.1.2. Segédeszközök 

Ásók (kézi v. palántázó, gyalogsági, kerti) Csipeszek, ecsetek 

Kések (bicskák, szikék, tapétavágók)  Tűk (lándzsatűk, bonctűk, rovartűk) 

Csipeszek , ecsetek    Szippantók, nagyítók, mikroszkópok 

Tűk (bonctűk, lándzsatűk)   Gyűjtőüvegek, ölő- és tartósító anyagok 

Hálók (fűháló, lepkeháló)   Preparáló deszkák (lepkefeszítő, tűzőlépcső) 

Kopogtató ernyő, kopogtató tölcsér  Rosták (zsuzsok-, rovar-, avarrosták stb.) 

Szippantók    Mérőszalag, cisztamosó petricsésze 

Motoros avargyűjtő (D-VAC)   Bozai-féle atkakefélő gép 

Kapabalta, ujjas kaparó   Mintavevők (talaj-, terménymintavevő ) 

AZ ELŐREJELZÉSI ESZKÖZÖK CSOPORTOSÍTÁSA 
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1. GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK 

1.2. Közvetett gyűjtési eszközök 

1.2.1.  Csapdák 

Talajcsapdák (pohár-, harmónika~-, gödör-) Szexuál-attraktáns (feromon) csapdák 

Szonda- és veremcsapda (raktári kártevők)  Aggregációs feromon (szú) csapdák 

Rágcsálócsapdák (egér, alltrapp, hörcsög stb.)  Malaise csapda 

Hernyóenyves (ragacsos) öv    Szívócsapda (pl. levéltetvek) 

Hernyófogó öv (hullámpapír csík)   Spóracsapda (ventillátoros, tölcséres) 

Fénycsapdák (normál-, speciális-, talaj-, UV-)  Manninger-féle búzacsomós módszer 

Illatcsapdák (sör, melasz, bólé, varsás tojás-)  Higrocsapda (raktári kártevők esetén) 

Színcsapdák  (Moericke-f. tálak, Müller-f. lapok)  Kombinált talaj-ragacs csapda (filoxéra) 

Müller féle takácsatka fogó (megfigyelő) lap 

AZ ELŐREJELZÉSI ESZKÖZÖK CSOPORTOSÍTÁSA 
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1. GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK 

1.2. Közvetett gyűjtési eszközök 

1.2.2. Futtatók 

  Pozitív fototaxison alapuló (zsákos-, dobozos-, sátras futtató /sátor izolátor/) 

  Negatív foto- és termotaxison alapuló (atkafuttató) 

  Pozitív termotaxison alapuló (fekete fólia, szénpor – régen) 

  Negatív higrotaxison alapuló (fonálféreg futtató) 

2. NEVELÉSI ESZKÖZÖK 

2.1. Élőhelyen    2.2. Mesterséges helyen 

Talaj-izolátorok (növénytől függő) Cserép-, ill. egyéb anyagból kialakított izolátorok  

Fa-izolátorok (ág-, törzs izolátor) Jermy-féle almamoly-, ill. Sáringer-féle barackmoly 
         ketrec 

AZ ELŐREJELZÉSI ESZKÖZÖK CSOPORTOSÍTÁSA 
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3. METEOROLÓGIAI ESZKÖZÖK 

3.1. Egyszerű v. valódi 

Hőmérők (normál-, állomási-, Six-féle max/min-, max- és min-, talaj-) 

Csapadékmérők (eső, hó /pl. Hellman-rendszerű/) 

Relatív páratartalom mérők 

Szélsebességmérők (esetleg, de nem elsődleges, csak a hő-, a csapadék- és a páramérés) 

 

3.2. Összetett 

Termohigrograf  

Zislawsky-féle készülék (régen) 

Manapság modern mini mérőállomások (pl. METOS stb.) 

AZ ELŐREJELZÉSI ESZKÖZÖK CSOPORTOSÍTÁSA 
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KÖZVETLEN GYŰJTÉSI ALAPESZKÖZÖK 

ÁSÓK 

talajcsapda ásás gödörcsapda ásás térfogati kvadrát 
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KÉSEK – CSIPESZEK 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI ALAPESZKÖZÖK 

szalma-, gally-, ág felvágása Rendeltetésük: apró, törékeny rovarok begyűjtése 
(pl. levéltetvek). 
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ECSETEK – BONC- ÉS LÁNDZSATŰK 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI ALAPESZKÖZÖK 

Szintén törékeny (pl. ecsetek) és 
kéreg alatt, résekben megbúvó 
rovarok begyűjtésénél (tűk) vehetjük 
ezeknek hasznát. 
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KÖZVETLEN GYŰJTÉSI ALAPESZKÖZÖK 

HÁLÓK: Fűháló 

Az aljnövényzetről (gyepszint) lehet vele szabályos 
mozdulatokkal mintát venni (ld. módszertan). 
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HÁLÓK: Fűháló 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI ALAPESZKÖZÖK 
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HÁLÓK: Lepkeháló 

! 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI ALAPESZKÖZÖK 

A háló tüll anyaga kíméli a lepkék 
szárnypikkelyeit (himpor)! 
Elsősorban a biológusok, és nem 
a növényvédősök eszköze. 
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HÁLÓK: Kopogtató ernyő (korábban) és -tölcsér 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI ALAPESZKÖZÖK 

Ahol a fűhálót nem tudjuk használni 
(gyümölcskultúrák), ott ezzel az eszközzel 
gyűjthetünk (ld. módszertan). 
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KÖZVETLEN GYŰJTÉSI ALAPESZKÖZÖK 

SZIPPANTÓK 

Rendeltetése: apró, törékeny 
és gyorsmozgású rovarok 
gyűjtése (pl. levéltetvek, 
levélbolhák, földibolhák stb.). 

1. 2. 
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MOTOROS AVARGYŰJTŐ / D-VAC 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI ALAPESZKÖZÖK 

Rendeltetése: Eredetileg avargyűjtés, 
de átalakítva elsősorban talajszintről 
ízeltlábúak gyűjtésére is jól 
alkalmazható. 
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KAPABALTA – UJJAS KAPARÓ (eredetileg mechanikai tisztogatás) 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI ALAPESZKÖZÖK 

talajvizsgálatra! 

Beteg fás részek eltávolítása 
(kéreg, törzs), vizsgálata! 

Rendeltetése: Eredetileg kéregkaparásra 
alkalmazták, de ezzel együtt a kártevők 
áttelelő alakjait, szúbogarakat stb. is 
figyelemmel lehetett követni (a képek itt 
csak illusztráció!). 
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CSIPESZEK 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI SEGÉDESZKÖZÖK 

Rendeltetésük: apró, törékeny rovarok válogatása a begyűjtött anyagból. 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

ECSETEK – LÁNDZSATŰK – BONCTŰK – ROVARTŰK – SZIPPANTÓK 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI SEGÉDESZKÖZÖK 

Az ecsetek, bonc- és lándzsatűk szintén a válogatásban 
segíthetnek, a rovartűk preparálásra szolgálnak. Szippantók rendeltetése laborban: 

A gyűjtött anyag értékes részének 
elkülönítése, illetve az elkülönítés 
megkönnyítése a törmelékből. 
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NAGYÍTÓK - MIKROSZKÓPOK 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI SEGÉDESZKÖZÖK 
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GYŰJTŐÜVEGEK – ÖLŐ- ÉS TARTÓSÍTÓ ANYAGOK 

Pl.: 

• etil-acetát 

• kloroform 

• 70%-os alkohol 

• etilén glikol 

• Cseh-folyadék (1.5 l-hez): 

- 8 rész 96%-os alkohol 

- 1 rész glicerin 

- 1 rész 40%-os jégecet 

- 5 rész desztvíz 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI SEGÉDESZKÖZÖK 
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PREPARÁLÓ DESZKÁK: Lepkefeszítő fa, tűzőlépcső 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI SEGÉDESZKÖZÖK 

Rendeltetésük: A lepkefeszítő fával a 
bogarak kivételével lényegében minden 
szárnyas rovarrend egyedei 
preparálhatók, a tűzőlépcső segítségével 
szabályos rovargyűjtemény készíthető. 
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ROSTÁK: Zsuzsokrosta 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI SEGÉDESZKÖZÖK 

A legismertebb és leggyakrabban 
használatos raktári felderítő eszköz. Hozzá 
tartozik a jobbra látható merítőkanál a 
mintavétel megkönnyítése céljából. 
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ROSTÁK: Rovarrosta típusok 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI SEGÉDESZKÖZÖK 

Rendeltetésük: Különböző közegekből 
(avar, talaj, szerves törmelék stb.) segítenek 
kinyerni a rovarokat, rovarlárvákat. 
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ROSTÁK: Avarrosta 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI SEGÉDESZKÖZÖK 

Rendeltetése: A durvább avar 
frakció közül kirostáljuk a 
finomabb részeket, ezzel 
könnyítve a későbbi munkánkon. 
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MÉRŐSZALAG 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI SEGÉDESZKÖZÖK 

Rendeltetése: Sorok hosszát, adott fenológiai 
stádiumban lévő növény magasságát 
mérhetünk vele, segít a folyóméterenkénti 
tőszám megállapításban stb. 
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CISZTAMOSÓ PETRICSÉSZE – BOZAI-FÉLE ATKAKEFÉLŐ GÉP 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI SEGÉDESZKÖZÖK 
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TALAJ-MINTAVEVŐK: Kézi 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI SEGÉDESZKÖZÖK 

5 cm mély talajmetszet 1-1 mintavétel. 
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TALAJ-MINTAVEVŐK: Tóth- Berkó-féle gépi 

A szerkezet és a dugattyú hidraulikával 
mozgatható. Alap esetben a talajtól 30-40 
cm-re helyezkedik el. Mintavételkor a 
keretet leengedjük, az acélhengert 
összekapcsoljuk a dugattyúval és annak 
segítségével a talajba 55 cm-ig 
tetszőlegesen mélyre nyomhatjuk. Miután 
kiemeltük a hengert, a bilincset leoldjuk a 
dugattyúról és a hengert rögzítjük vele. A 
dugattyúval kinyomjuk a talajt egy 
100X100 cm-es vászondarabra vagy 
műanyag válogatóasztalra, laborelemzés 
esetén vászonzacskóba. 

Korábban a nagy növénytermesztési 
rendszerekben (pl. kukorica) elterjedt, ma 
már árokásó-gépet, csemete-gödörfúrót 
alkalmaznak erre a célra. 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI SEGÉDESZKÖZÖK 
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TERMÉNY-MINTAVEVŐK 

Csigás Kúpos 

Réteges-réses mintázóbot 
vagy mintavevő dárda: 
kettős cső, mellyel 10 cm-
enkénti rétegekből tudunk 
mintákat venni. 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI SEGÉDESZKÖZÖK 
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TERMÉNY-MINTAVEVŐK 

Mintázótőr v. 
zsákszúrcsap 

Micro-sampler – kis 
mennyiségű pormintára 

Visco-sampler (vákumos) – 
nedves és folyadék mintára 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI SEGÉDESZKÖZÖK 
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TERMÉNY-MINTAVEVŐK 

Uszály mintavevő (a képek itt csak illusztráció): 
6 m hosszú, szintén kettős cső, mely 
méterenkénti rétegekből képes mintákat venni. 

KÖZVETLEN GYŰJTÉSI SEGÉDESZKÖZÖK 
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KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 

TALAJCSAPDÁK: Pohárcsapda – pohárcsapda-harmonikasor 

Rendeltetése: A talajszinten mozgó kártevők 
közül elsősorban a barkók mozgási irányának, 
áttelepedésük nyomonkövetésének vizsgálata. 
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TALAJCSAPDÁK: Gödörcsapda 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 

Rendeltetése: Elsősorban a 
Tanymecus dilaticollis 
(kukoricabarkó) m2-enkénti 
egyedszám megállapítására 
fejlesztették ki, természetesen 
meghatározott paraméterek 
figyelembe vételével (ld. 
módszertani rész). 
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RAKTÁRI CSAPDÁK: Szonda- és veremcsapda 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 
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RÁGCSÁLÓCSAPDÁK 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 
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RÁGCSÁLÓCSAPDÁK: Hörcsögcsapda 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 
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HERNYÓENYVES ÖV – HERNYÓFOGÓ ÖV 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 

Rendeltetése: A fák törzsén és vázágain le-fel 
mászkáló ízeltlábúak (nem csak hernyók) 
nyomonkövetésére. 

Rendeltetése: Bábozódási, telelési 
vizsgálatok; első rajzáskezdet 
nyomonkövetése. 
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FÉNYCSAPDÁK: Jermy-féle 

- normál 

- speciális (pl. szőlőmolyok) 

- kombinált talaj-fénycsapda 1 éjszaka fogása 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 
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- Színe kívül-belül fekete, kivéve a terelőtölcsér 
belső oldala (az fehér)! 

- 100 W-os izzó 

- Ölő/gyűjtő üveg: ~2 l-es páramentes lámpabúra 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 

FÉNYCSAPDÁK: Jermy-féle 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

FÉNYCSAPDÁK: UV-fénycsapda és a hazai fénycsapda-hálózatok 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 

Rendeltetése: A sodrómolyfajok egy 
része normál fényű fénycsapdára 
nem repül, csak UV fényre! 
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ILLATCSAPDÁK: Táplálkozási attraktánsok 
- sör: darazsak, egyes cincér- és lepke fajok 

- melasz (cukros/mézes víz): lepkék nagy része 

- császárkörte-aroma (szivacsba felszívatva): éjszakai lepkék 

- „bólé” (gyümölcs+vörösbor): virágbogarak, cincérek, darazsak 

- ammóniasók: gyümölcskártevő fúrólegyek (táplálkozási attraktáns) 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 
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ILLATCSAPDÁK: Varsás tojáscsapdák (tojásrakási attraktáns) 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 

Rendeltetése: Elsősorban 
gyümölcskártevő fúrólégy 
fajok ♀-einek vonzására 

szolgál, a tápnövényük 

gyümölcsének illatával! 
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SZÍNCSAPDÁK: Moericke-féle színes tálak 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 

Vonzza pl. a levéltetveket, 
általában a repcekártevőket, 
káposzta- és cseresznyelegyet, 
sok földibolha fajt stb. 

Vonzza pl. a hagymalegyet, 
fritlegyet, ny-i virágtripszet stb. 

5 cm 
Ami a sárga színre repül, 
általában repül a fehérre 
is; vonzza a Hoplocampa 
fajokat és a pajzstetvek 
hímjeit is stb. 

Repülnek rá pl. a mezeipoloskák 
(Adelphocoris-, Lygus spp.) stb., 
de elsősorban a kezdeti 
próbálgatások egyik színcsapdája. 

Kevés rovar érzékeli 
egyáltalán a vörös 
tartományt (szenderek, 
szitakötők), a kezdeti 
próbálgatások egyike a 
vörös színű tál is. 
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SZÍNCSAPDÁK: Moericke-féle színes tálak 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 
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SZÍNCSAPDÁK: Müller-féle ragadós színes lapok 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 

A Hoplocampa fajokat és a 
pajzstetű hímeket fehér 
ragacslappal jelezhetjük előre! 

A cseresznyelégy (Rhagoletis) fajok rajzásának 
kezdete sárga ragacslappal jelezhető előre! 

A répabolhát (Chaetocnema tibialis) 
a szürke szín vonzza! 
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SZÍNCSAPDÁK: Müller-féle ragadós színes lapok 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 

Dohánytripsz (Thrips tabaci) 
repül rá 

Ny-i virágtripsz (Frankliniella 
occidentalis) repül rá 
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MÜLLER-FÉLE TAKÁCSATKA FOGÓ/MEGFIGYELŐ LAP 

~
1
5
 c

m
 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 

Vazelines (ragacsos) körgyűrű 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A FEROMONCSAPDÁK HASZNÁLATÁNAK BIOLÓGIAI ALAPJAI 

A nemek közötti kommunikáció egyik formája a feromonok általi (ld. később). Ezek közül is a 
♀-ek ♂-eket vonzó ún. szexattraktánsait lehet alkalmazni rajzásmenet megfigyelésére 
(manapság akár már védekezésre is). Miért szükséges alkalmazásuk?: 

- Vannak fajok (ilyenek a gyümölcskártevő sodrómolyok is), amelyek a normál fényű 
fénycsapdára nem repülnek megbízhatóan (csak UV-ra). 

- A több nemzedékű fajok esetében (mivel a nemzedékek összefolynak) csak az első rajzást 
lehet könnyen, megbízhatóan izolátoros rajzásmegfigyeléssel nyomon követni. 

- Szexcsapdák esetében nincs határozási probléma, ráadásul a mai típusok nagyon egyszerűek. 

Korábban 
Manapság 

SZEXUÁLATTRAKTÁNS (FEROMON) CSAPDÁK 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 
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A FEROMONCSAPDÁK HASZNÁLATÁNAK BIOLÓGIAI ALAPJAI 

Korábban sokkal komolyabb felkészültséget és sokkal több időt igényelt alkalmazásuk, mivel 
folyamatosan szűz ♀-eket kellett biztosítani: 

1. Nagy mennyiségű lárvát kellett gyűjteni (3-4X annyit, mint amennyi ♀ kellett később), 
bebáboztatni és tárolni. Ugyanis kb. fele arányban fejlődtek ♀-ek, a gyűjtés egy része 
elpusztult, így ~30%-ot lehetett felhasználni.  

2. Időszakos tárolásuk hűtőszekrényben (6-8°C), reaktivizálásuk fokozatos hőlépcsővel. 

3. Szexálásuk imágók anális vége vagy bábok alapján. 

♂ ♀ 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 
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1. Allelokemikáliák: fajok közötti (interspecifikus) közlések (pl. védekezési cél; 
vagy pont ellenkezőleg, ennek segítségével akad rá a ragadozó a kártevőre) 

2. Feromonok: fajon belüli (intraspecifikus) közlések 

Élettani hatású (ún. áthangoló) feromonok Érzékelés útján ható feromonok 

- ivari jellegek és kasztok 
kialakulását szabályozó (katonák, 
dolgozók , dajkák stb.) 

- ivarérést szabályozó 
(méhkirálynő ↔ dolgozók) 

II. Szexferomonok  

1. szexattraktánsok – ált. ♀ bocsájtja ki 
2. afrodiziákumok – ált. ♂ bocsájtja ki 

I. Közösség-szabályozó feromonok  

- aggregációs ~ (táplálék megtalálása; ♂ és ♀ is) 

- diszperziós ~ (túlszaporodás → szétszéledés) 

- nyomjelző ~ (államalkotó rovarok) 

- alarm (riadóztató) ~ (menekülés ill. támadás) 

- közösségen belüli ~ (kolónia sőt, kaszt specifikus) 

ROVAROK KÉMIAI KOMMUNIKÁCIÓJA (SZEMIOKEMIKÁLIÁK) 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 
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egyszárnyas csapda nyitott hengercsapda 

félig nyitott hengercsapda háromszárnyas csapda 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 

KORABELI FEROMONCSAPDÁK (ragacsos típusok) 
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KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 

MANAPSÁG HASZNÁLATOS FEROMONCSAPDA TÍPUSOK 

ragacsos 
palást 

varsás típus 

kombináltan gyűjtő 
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TALAJSZINTEN ALKALMAZHATÓ FEROMONCSAPDÁK 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 

Korábban 

Manapság 
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AGGREGÁCIÓS FEROMON (SZÚ) CSAPDÁK 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 
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KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 

Rendeltetése: A szúbogarak előrejelzésén 
kívül – az erdészet részéről – szinte az 
egyetlen védekezési lehetőség is ellenük! 
Vannak egy- és többkazettás szúcsapdák. 
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MALAISE CSAPDA 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 
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MALAISE CSAPDA 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 
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SZÍVÓCSAPDA 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 
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SPÓRACSAPDÁK 
• Varga-féle ventillátoros spóracsapda: Tölcsérből (30 cm hosszú, 16 ill. 6 cm átmérő), 
tárgylemeztartóból (a keskenyebbik végén, így ezt célszerű téglalap keresztmetszetűre 
alakítani), ventillátorból, elemházból és fogantyúból áll. A következő típussal ellentétben 
aktívan gyűjtő eszköz. Gyűjtési zóna: a fák koronája alatt a talajtól   
 30-40 cm. 5 perc üzemeltetés után tárgylemezeket kell  
 cserélni! A kritikus időszakban naponta 3X kell spóra-   
 csapdázni, és 1-1 alkalommal az ültetvény 4 különböző   
 helyén kell elvégezni! 

• Tölcséres spóracsapda: Passzívan, de két oldalról gyűjtő eszköz. Lényegében nincs 
ventillátor, és az ahhoz tartozó elemház, ez is vazelines tárgylemezzel gyűjt. A fák alsó ágaira 
függesztik fel, így közel van a gyűjtési zónához. 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 
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EGYÉB CSAPDÁK 

• Manninger-féle búzacsomós módszer: 60X60 cm-es (egyenlő oldalú ∆) formában 1-1 
evőkanál búzaszemet 5 cm mélyre vetünk. A talajlakó kártevők a gyökerek által termelt CO2 
koncentrációjára gyűlnek. Így ~ 1 m²-nyi terület talajlakó számát kapjuk meg. 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 
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EGYÉB CSAPDÁK 

• Higrocsapda: Pl. raktári kártevők esetén elegendő egyszerű vizes felmosórongy 
alkalmazása, mivel legtöbbjük nem szárazság kedvelő, csak tűrő; de pl. vízzel 
töltött petricsészék is alkalmazhatók. 

• Kombinált talaj-ragacs csapda: A filoxéra talajlakó alakjára alkalmazták (ill. alkalmazzák), 
kimutatható (volt), hogy mikor indulnak el a gyökérről felfelé. 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Csapdák 
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POZITÍV FOTOTAXISON ALAPULÓ: Zsákos futtató 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Futtatók  
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POZITÍV FOTOTAXISON ALAPULÓ: Dobozos (♂-pajzstetű) futtató 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Futtatók  

A dobozba a még 
lárvapajzsokkal borított 
ágdarabok behelyezése, 
folyamatos cseréje! 
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POZITÍV FOTOTAXISON ALAPULÓ: „Sátor izolátor”, Sátras 
futtató, Sátras talaj-izolátor 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Futtatók  

Természetesen nem izolátor, hanem futtató, 
csak korabeli nevét megtartotta a szakirodalom! 
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NEGATÍV FOTO- ÉS TERMOTAXISON ALAPULÓ: Atkafuttató 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Futtatók  
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POZITÍV TERMOTAXISON ALAPULÓ: Fekete fólia 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Futtatók  

A képek itt csak illusztráció! 
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NEGATÍV HIGROTAXISON ALAPULÓ: Fonálféreg-futtató 

KÖZVETETT GYŰJTÉSI ESZKÖZÖK: Futtatók  
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NEVELÉSI ESZKÖZÖK: ÉLŐHELYEN 

(SÁTRAS) NÖVÉNYIZOLÁTOR (TALAJIZOLÁTOROK) 
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FAIZOLÁTOROK: Ágizolátor – törzsizolátor 

NEVELÉSI ESZKÖZÖK: ÉLŐHELYEN 
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NEVELÉSI ESZKÖZÖK: MESTERSÉGES HELYEN 

CSERÉPIZOLÁTOROK EGYÉB ANYAGBÓL KIALAKÍTOTT 
LABOR-TENYÉSZEDÉNYEK, IZOLÁTOROK 
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JERMY-FÉLE ALMAMOLY KETREC 

NEVELÉSI ESZKÖZÖK: MESTERSÉGES HELYEN 
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SÁRINGER-FÉLE BARACKMOLY KETREC 

NEVELÉSI ESZKÖZÖK: MESTERSÉGES HELYEN 
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METEOROLÓGIAI ESZKÖZÖK 

A növényvédelmi előrejelzésben 3 meteorológiai elem rendszeres 
mérése fontos, egyéb elemek (pl. szél, napsütéses órák száma stb.) 
mérése legfeljebb ajánlott bizonyos esetekben. E három elem adatai 
elsősorban a kórtani előrejelzésnél jelentősek, melyek a következők: 
 
● hőmérséklet mérés 
 
 
 
● légnedvesség (páratartalom) mérés 
 
 
 
● csapadék mérés 
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EGYSZERŰ METEOROLÓGIAI ESZKÖZÖK 

HŐMÉRŐK: Állomási hőmérők – talaj-hőmérők 

Állomási hőmérő: Hengeres üvegburkolatban van, ez alul kis gömbben 
végződik (benne a higany), ami felfelé vékony légüres üvegcsőben folytatódik. A 
hajszálcső mögött fokbeosztással ellátott porcelánlap. Az üvegburkolatot felül 
fémkupak zárja, ennek felső pereménél fogva függesztjük fel (tehát függőleges 
helyzetben!) a hőmérőházikóban. 

Időnként tisztítani: A por, télen zúzmara befolyásoló tényező! Mindig az észlelés 
(leolvasás) után tisztítsuk! 

A leolvasásnak tized fok pontossággal kell történnie, amit nekünk kell 
megsaccolnunk! Ha egész fokon áll a higanyszál, akkor az egész fok után is ki kell 
írni a 0 tizedet (pl. 7.0). Naponta háromszor (7.00; 14.00; 21.00 órakor) olvasunk 
le. Az állomási hőmérő nagyon érzékeny, így a hőmérőházikó ajtajának kinyitása 
után azonnal, és először a tizedfokot, majd az egész fokot olvassuk le. 
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Six-féle maximum-minimum hőmérő: Legegyszerűbb, de a többi hasonló 
műszernél pontatlanabb. Eredetileg egy U-alakú üvegcső, melynek baloldali 
szára fent lehajlik, a jobboldali pedig ugyanott kis edénykévé szélesedik. Alul 
mindkét oldalon higany, felül alkohol-vegyület (borszesz) található (jobboldali 
felett levegőoszlop). A borszeszben mindkét szárban 1-1 színes acélpálcika, 
melyek rugószerűen rugalmas szálacskákban végződnek, így az üveghez 
tapadnak. Csak mágnes (mellyel leolvasás után lehúzzuk a pálcikákat a 
higanyoszlopok felszínéig), illetve a higany súlya tudja elmozdítani őket. 

Ha a hőmérséklet emelkedik, a borszesz (és valamennyire a higany is) kitágul. 
A baloldali szárban nincs helye a borszesznek, így ott lefelé áramlik mindkét 
anyag, a jobboldali szárban pedig felfelé. Mivel a pálcikák mindkét esetben a 
higany előtt találhatóak, így a baloldalon a helyén marad a pálcika, a 
jobboldalon pedig a másikat maga előtt tolja a higany. Ha süllyed a 
hőmérséklet, megfordul a folyamat, mert a levegő visszanyomja az 
összehúzódott borszeszt, az pedig a higanyt, a jobboldali pálcika viszont a 
helyén marad, a baloldalit azonban a kialakuló legalacsonyabb hőmérsékleti 
érték irányába tolja a higany. 

EGYSZERŰ METEOROLÓGIAI ESZKÖZÖK 

HŐMÉRŐK 
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EGYSZERŰ METEOROLÓGIAI ESZKÖZÖK 

Six-féle maximum-minimum hőmérő: 

A műszer elhelyezése függőlegesen, 
leolvasása 7.00-kor (a maximum adatot az 
előző napi, a minimum értéket az aznapi 
rovatba jegyezzük). 

HŐMÉRŐK 
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Maximum- és minimum hőmérő: Az előzőnél pontosabb, leolvasása és az adatok 
feljegyzése viszont megegyezik vele. 

A maximum hőmérő mérőanyaga higany. A hőmérőtest gömb végéből  a higany csak 
hőtágulás útján tud a szűk kapillárison keresztül feljutni, és lerázás nélkül nem is tud 
visszajutni, így mutatja a felső (fémkupak felőli) végével a maximum hőmérsékletet. 

A hőmérőt a fémtartóban felül, nem egészen vízszintes helyzetben (gömb részével kissé lefelé) 
tartjuk. Lerázás után is ügyelni kell arra, hogy először mindig a gömbvég kerüljön a helyére, 
nehogy esetleg előre folyjon a higany, többet mutatva a kelleténél. 

EGYSZERŰ METEOROLÓGIAI ESZKÖZÖK 

HŐMÉRŐK 
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EGYSZERŰ METEOROLÓGIAI ESZKÖZÖK 

Maximum- és minimum hőmérő: 

A minimum hőmérő mérőanyaga borszesz, a hőmérőtest itt villa 
alakú a nagyobb felület miatt, ami gyorsabban veszi át a levegő 
hőmérsékletét. A borszesz meniszkusza alatt sötét üvegpálcika, 
ami nem tapad a cső falához, hanem szabadon mozog akár a 
hőmérőtestig. Ha a hőmérséklet csökken, akkor a borszesz 
összehúzódik, és a viszkozitás következtében magával húzza a 
pálcikát a legalacsonyabb hőmérsékletig. Ellenben ha nő, akkor a 
borszesz elfolyik a pálcika mellett az pedig a helyén marad, 
mutatva a kialakult legalacsonyabb hőmérsékletet a felső végével. 

A hőmérőt alul, teljesen vízszintes helyzetben tartjuk, először a 
fémkupak felőli végét lehelyezve, nehogy saját súlyánál fogva 
visszacsússzon a hőmérőtest irányába. Leolvasás után 
„újrakalibráljuk” a villás hőmérőtestet függőlegesen felfelé tartva, 
hogy a pálcika a borszesz-szál végéig (meniszkuszig) csússzon. 

HŐMÉRŐK 
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HŐMÉRŐHÁZIKÓ 

Szerkezete: Jó hőszigetelő anyagból (fából) 
készül, zsalu szerkezete lehetővé teszi, hogy a 
levegő átjárhassa, de a csapadék ne jusson be. 
Napsugárzás miatt pedig fehér színű, 2-3 
évente át kell festeni. 

Elhelyezése: Fedőlapja D, D-K felé lejt, ajtaja 
így É, É-NY felé néz, hogy a leolvasások idején 
ne hatoljanak be a napsugarak. 

EGYSZERŰ METEOROLÓGIAI ESZKÖZÖK 
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CSAPADÉKMÉRŐK (Hellmann-rendszerű) 

Részei: 1. Felfogó edény (A – köpeny: nyílásának felszíne az 1 m² 1/20-
ad vagy 1/50-ed része, pontosan vízszintesen áll; B – tartály; C – 
gyűjtőpalack; D – hókereszt); 2. Üveg mérőhenger 

Észlelés: Naponta egyszer, reggel 7 órakor mérjük le. 

Ügyelni kell arra, hogy a közelben ne legyen takaró tereptárgy. 

1 m 

EGYSZERŰ METEOROLÓGIAI ESZKÖZÖK 
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CSAPADÉKMÉRŐK 

EGYSZERŰ METEOROLÓGIAI ESZKÖZÖK 
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SZÉLSEBESSÉG MÉRŐK 

EGYSZERŰ METEOROLÓGIAI ESZKÖZÖK 
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RELATÍV PÁRATARTALOM MÉRŐK (HIGROMÉTER) 

Hajszálas légnedvességmérő: 

Célja a levegő páratartalmának 
meghatározása. 

Ha nő a légnedvesség, meghosz-
szabbodik a műszerben lévő (gyárilag 
zsírtalanított) hajszálköteg, és 0-tól 
felfelé halad a mutató. Ha csökken a 
páratartalom, a hajszál-köteg 
megrövidül és a mutató a 0 érték felé 
közelít. A hajszálak összehúzódása, 
vagy tágulása nem arányos a 
nedvesség változásával, ezért 
nincsenek az egyes fokok egymástól 
egyenlő távolságra. 

Leolvasás naponta háromszor (7.00; 
14.00; 21.00 óra), csak egész %-ban! 

EGYSZERŰ METEOROLÓGIAI ESZKÖZÖK 
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ÖSSZETETT METEOROLÓGIAI ESZKÖZÖK 

TERMOHYGROGRAF BAROMÉTER 
Ha kizárólag barométerként 
működik akkor egyszerű 
meteorológiai eszköz. Az 
alábbi képen látható modern 
eszköz azonban többféle 
meteorológiai adatot is mér. 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

ZYSLAWSKY-FÉLE KÉSZÜLÉK 

Venturia inaequalis és V. pyrina rövid előrejelzésére: (de egyéb 
kórokozókra is – pl. Plasmopara viticola, Phytophthora infestans – 
vizsgálták alkalmazhatóságát) Működésének elvi alapja a víz 
elektromosság vezető képessége. 2 eres (rézhuzal) kapcsolat van az író 
készülékkel. Ha víz kerül a levelet reprezentáló érzékelőre, a készülék 
író része bekapcsol (mivel zár az áramkör) és addig ír (egy fémmel 
vékonyan bevont papírra folyamatos vonalat éget), ameddig 
nedvesség borítja azt. A készülék leolvasása naponta, reggel 7 órakor. 

ÖSSZETETT METEOROLÓGIAI ESZKÖZÖK 
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MINI METEOROLÓGIAI MÉRŐÁLLOMÁS (pl. Metos) 

Általános felépítés: 
1. meteorológiai mérőállomás 
2. adat fogadó és továbbító egység 
3. adatkezelő egység 

ÖSSZETETT METEOROLÓGIAI ESZKÖZÖK 
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A KÁRTEVŐK ELŐREJELZÉSÉNEK 
ADATGYŰJTÉSI ÉS FELVÉTELEZÉSI 

MÓDSZEREI 

A KÁRTEVŐK ELŐREJELZÉSE – ADATGYŰJTÉS, FELVÉTELEZÉS 
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JERMY (1969) rámutatott az előrejelzés és a felmérési módszerek 
szoros kapcsolatára! 

A kártevőprognózis lényege: A populációknak egy adott 
időpontban megállapított mennyiségi paramétereiből – az 
egyedszám-befolyásoló tényezők mérlegelésével – a mennyiségi 
változások irányára és mértékére tájékozódást adni. 

Az előrejelzési vizsgálatok nagy részét, tehát a kártevőnépesség 
felmérése teszi ki, így a prognózis megbízhatósága nagymértékben 
függ a használt módszerek megbízhatóságától. Következésképp: az 
előrejelzés készítésének kiindulási alapja a kártevők számszerű 
ismerete! 

A KÁRTEVŐK ELŐREJELZÉSE – ADATGYŰJTÉS, FELVÉTELEZÉS 
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Fontos, hogy egész évben minél többféle módszerrel mérjük, 
figyeljük a kártevők adatait. Ezeket vessük össze a rájuk ható 
környezeti tényezőkkel, és így vonjunk le következtetéseket az 
elszaporodásukra vonatkozóan. A módszerek sokfélesége a 
kártevők nagy faj- és egyedszámával és a tápnövények 
sokféleségével magyarázható. A módszerek közül adott időben 
mindig a legmegfelelőbbet alkalmazzuk. Megszabja választásukat a 
kártevő biológiája, ökológiája, etológiája, a kártétel típusa, a 
növény fenológiája, a napszak sőt, a vizsgálatot végző személy 
képzettsége(!) stb. is. 

A módszereket 2 fő csoportba sorolhatjuk: mennyiségi- és minőségi 
módszerek. A mennyiségi módszereken belül megkülönböztetünk 
talajjal-, levegővel-, növényállománnyal-, növényegyeddel- és 
növényi résszel kapcsolatos vizsgálatokat. 

A KÁRTEVŐK ELŐREJELZÉSE – ADATGYŰJTÉS, FELVÉTELEZÉS 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

QUADRAT MÓDSZEREK: Az egyedszámot több helyen, egységnyi területen vizsgáljuk, és a 
kapott eredmény alapján következtetést vonunk le a népességi viszonyok alakulására. A 
négyzet alakú mintavevő helyeket a táblán átlók mentén, vagy sakktáblaszerűen jelöljük ki. 
A minták számával egyenes arányban nő a pontosság is. 

• Területi quadrat módszer: 

Lényege az avarszint és a talajfelszín átvizsgálása 0-5 cm mélységig. 

A mintavételi területek nagyságát a vizsgált kártevő mérete és 
populáció-sűrűsége határozza meg. 

Őszi, de főleg tavaszi időszakban az avarszintben tartózkodó (telelő), 
más évszakban az ott tartózkodó és lassan mozgó fajok vizsgálatára 
alkalmas. Pl. Subcoccinella vigintiquatuorpunctata, Hypera postica, 
Ceutorhynchus spp., Eurygaster spp. stb. 

Főleg rövidtávú előrejelzéshez, esetleg szignalizációhoz használható 
mintavételezési módszer. 

MENNYISÉGI (QUANTITATIV) MÓDSZEREK: Talajvizsgálat 
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QUADRAT MÓDSZEREK 

• Térfogati quadrat módszer: 

(0.25) 0.5 – 1.0 m² területen 50-60 cm (2 ásónyom) mélységig kiássuk a talajt és 
azt kézzel átmorzsoljuk. A felső ásónyomból a talajt a gödör egyik, míg az 
alsóból a másik oldalára rakjuk. 

A benne talált állatokat fajra, fejlődési alakra (valamint gödrönként és 
szintenként) szétválogatjuk, majd felcímkézett gyűjtőedényekbe helyezzük a 
későbbi meghatározásig. Az átvizsgált talajt lassan, lapátonként elterítve 
visszaszórjuk a gödörbe, és az így előkerülő állatokat is eltesszük. 

A táblákon átló mentén, vagy szórt eloszlásban ássuk a gödröket. 20-30 ha-os 
táblán 6-8; 30-50 ha-os táblán 10-15; 50-100 ha-os táblán 20-25 mintagödröt 
kell ásni. Célszerű 3 személynek végeznie. 

A módszer megfelelő a terricol-, és a talajban diapauzáló kártevők felmérésére 
(főleg) ősszel (szeptember 1 – október 30-ig) és (kevésbé) tavasszal. Frissen 
szántott talajon nem szabad alkalmazni! Idő és munkaigényes! 

Táv- és rövidtávú előrejelzés esetén használható mintavételezési eljárás. 

MENNYISÉGI (QUANTITATIV) MÓDSZEREK: Talajvizsgálat 
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SÁVMÓDSZEREK: Az egyedszámot a vizsgálati területen sávokban mérjük fel. Az 
előzőekhez viszonyítva könnyebben végezhető, kevésbé munkaigényes módszerek. A 
gyorsan mozgó fajok vizsgálatára is alkalmasak. 

• Térfogati sávmódszer: Alapelveit tekintve a térfogati quadrat 
módszerrel rokon, csak ebben az esetben a talajt hasáb alakban 
vizsgáljuk át. Egyik változata a gyeptégla-minta módszer. A 
gyepszinten telelő rovarok (pl. földibolhák) vizsgálatára 
alkalmas. 20X25/50X10 cm-es gyeptéglákat zsákos futtatókba 
helyezünk, a papírzsák végére gyűjtőüveget erősítünk és 20°C-
nál melegebb helyiségben fényforrás elé rakjuk. A meleg 
hatására az üvegben összegyűlt rovarokat meghatározzuk. 

• Területi sávmódszer: Az állatokat keskenyebb, de hosszabb és 
könnyebben áttekinthető sávon (zónán) belül vizsgáljuk. A sávok 
gyorsan átvizsgálhatók és így gyorsan mozgó fajok (pl. sáskák) 
vizsgálatára is alkalmas. Így mérjük fel a Microtus arvalis 
egyedsűrűségét is. A vizsgálatok alkalmával 2-3 m széles és 50-
100 m hosszú sávokon belül mérjük fel a lakott lyukak számát. 
Általában 2 m-es rúddal, 50 lépés (kb. 100 m2-t tesz ki). 

MENNYISÉGI (QUANTITATIV) MÓDSZEREK: Talajvizsgálat 
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TALAJMINTAVÉTEL (TALAJSZONDÁZÁS): Történhet kézi fúróval, vagy gépi 
talajmintavevővel. Elsősorban terricol kártevők esetén alkalmazható módszerek. 

• Kézi talajmintavétel: Az apró testű, szabadon élő állatok 
vizsgálatára alkalmas (pl. Xiphinema-, Longidorus spp.). A vett 
minták értékeléséhez talajkimosást kell alkalmazni. 

• Gépi talajmintavétel: A nagyobb testű fajok összegyűjtésére 
a gépi talajminta vételezés volt alkalmasabb (ráadásul 
gyorsabb és gazdaságosabb a térfogati quadrat módszernél), 
de ma már nem használják. Nálunk elsősorban a nagy 
termésbiztonságot igénylő növénytermesztési rendszerek (pl. 
kukorica) alkalmazták. A Tóth-Berkó-féle talajmintavevőt a 
Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola Állattani 
Tanszékén fejlesztették ki. Ma pótolható erdészeti 
gödörfúróval, árokásó géppel. 

Egy munkavégző hengerrel a talajba 55 cm-ig tetszőlegesen 
mélyre hatolhatunk. Általában a ha-onkénti 2 mintából a 
kártevők egyedsűrűsége megbízhatóan megállapítható, és kb. 
30 talajminta együttes eredménye jelenti 1 m² egyedszámát. 

MENNYISÉGI (QUANTITATIV) MÓDSZEREK: Talajvizsgálat 
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A TALAJ CSAPDÁZÁSA: Többféle formája ismeretes. A talajban- és talaj felszínén élő és a 
talaj felső rétegében telelő fajokra egyaránt vannak kidolgozott módszerek. 

• Pohárcsapda: A talaj felszínén mozgó fajok felmérésére 
alkalmas. Ma a legalkalmasabb a ~9 cm átmérőjű, ~12 
cm mélységű, 5 dl-es műanyag tejfölös pohár. A táblán 
átlósan (vagy sakktáblaszerűen) elhelyezett poharakba 
ölőfolyadékot öntünk és föléjük fedést is biztosítunk. 
Szántóterületen a mintákat legalább 7-10 naponként kell 
értékelni. Egyik változata a talajcsapda-harmonika sor, 
aminek előnye, hogy nagyobb a fogásmennyiség és az 
irányszöget is meg lehet határozni (azaz, melyik irányból 
közelítenek a kártevők). 

MENNYISÉGI (QUANTITATIV) MÓDSZEREK: Talajvizsgálat 
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A TALAJ CSAPDÁZÁSA 

• Gödörcsapda: A Tanymecus dilaticollis fajra dolgozták 
ki, de természetesen egyéb talajon mozgó barkókra is 
alkalmazható, csak más jellemzőkkel. E konkrét faj 
esetében a paraméterek kialakításakor a faj etológiáját 
(talaj szinten mozog és éjszaka – negatív fototaxis, ~35 
°C-ig nem repül), biológiáját (1N/I/talaj) vették 
figyelembe. A csapda 40X40 cm, ~1 ásónyom mély, 
~18°C középhőmérséklet és ~11 órás nappalhossz 
mellett, ha ~30 egyedet fog, az jelent 1 db/m²-t. Fontos, 
a csapda alján levő zöld növényi részek szerepe (ott 
tartja az állatot: „éjjel élelem, nappal védelem”)! 

MENNYISÉGI (QUANTITATIV) MÓDSZEREK: Talajvizsgálat 
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• Sátorcsapda (sátras futtató v. sátor izolátor): A talaj felső 
rétegében telelő fajoknál alkalmazható (pl. Aphthona 
euphorbiae), a legjobban pedig azok esetében, melyeket mi 
magunk tudunk egy meghatározott helyen a talajba 
vonultatni (pl. Neoglocianus maculaalba, Rhagoletis spp., 
Contarinia medicaginis). Az utóbbi esetben, előző évben egy 
(megjelölt) helyre lerakott fertőzött termésekből a lárvák a 
talajba vonulnak. Következő év tavaszán – még az imágórajzás 
előtt – e hely fölé helyezzük a sátor izolátort, amelynek fekete 
vászon anyaga a tetején lévő átlátszó üvegcsébe tereli a 
pozitív fototaxissal rendelkező fajokat. Segítségével a 
rajzáskezdetet és -dinamikát figyelhetjük. 

A TALAJ CSAPDÁZÁSA 

MENNYISÉGI (QUANTITATIV) MÓDSZEREK: Talajvizsgálat 
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• Búzacsomós csalogató módszer: Manninger nevéhez fűződik. 
A tábla átlójában 20-100 m-enként (de legalább 30 helyen) 
60X60 cm-es (egyenlő oldalú ∆) formában 1-1 evőkanál 
búzaszemet 5 cm mélyre vetünk. A talajlakó kártevők a 
gyökerek által termelt CO2 koncentrációjára gyűlnek (2-5 cm-es 
növénymagasságnál már áshatunk). ~1 m²-nyi terület talajlakó 
számát kapjuk meg. A módszer természetesen növényzet nélküli 
vagy nagyon gyér borítású (max. 5-10% gyomborítás) talajon 
megfelelő. Csak ősszel (augusztus közepe – szeptember közepe), 
mint kiegészítő vagy felderítő módszerként alkalmazható, mivel 
tavasszal és nyár elején gyér a vonzása! 

A TALAJ CSAPDÁZÁSA 

MENNYISÉGI (QUANTITATIV) MÓDSZEREK: Talajvizsgálat 
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• Fekete fólia (szénpor): Elve a talajlakók pozitív termotaxisán alapul. A 
fekete felület felmelegíti a talajt, így elindulnak a pajorok, drótférgek a 
felmelegedett felület irányába. Tavaszi időszakban (rövid távú 
előrejelzés) érdemes alkalmazni, amikor még nagyon hideg a talaj. A 
térfogati quadrat módszerrel kombinálható. 

• Árkolás v. réselés: Az árok lényegében talajcsapdaként működik, de 
ezt védekezésképpen alkalmazták elsősorban a Asproparthenis 
punctiventris ellen, cukorrépa kultúrában. Az árokba gáztenziós 
talajfertőtlenítőt szórtak, így nem tudott kijutni a barkók tömege a 
túloldalán. Csak ~25°C-ig alkalmazható, mivel a felett már repülnek! 

A TALAJ CSAPDÁZÁSA 

MENNYISÉGI (QUANTITATIV) MÓDSZEREK: Talajvizsgálat 
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ÉRZÉKSZERVEKRE HATÓ CSAPDÁZÁSI MÓDSZEREK: A jól és gyakran repülő fajokra több 
módszert is kifejlesztettek. A szaglásra és a látásra ható csapdázások ismeretesek. 

• Fénycsapdázás: Alapja az éjszaka rajzó rovarok pozitív 
fototaxisa. Ezek gyűjtésére és populációs változásaik 
becslésére (pl. távelőrejelzés), valamint rajzáskezdetük (és 
csúcsuk) megfigyelésére (rövidtávú előrejelzés) szolgáló 
eszköz. Számos típust alakítottak ki világszerte, nálunk a hazai 
viszonyokra konstruált Jermy-féle fénycsapdát alkalmazzuk, 
ami évtizedek óta jól beválik a gyakorlatban. 

Üzemeltetés: IV. 1 – X. 31. Alkonyattól hajnalig, rossz idő 
esetén is naponta!  

Ügyelni kell, hogy a közelben (célfénycsapdák kivételével, a 
horizontnak legalább ¾ részén) ne legyen zavaró fényforrás, és 
magas (takaró) tereptárgy, épület. Adott fénycsapda adatait 
csak saját előző adataival lehet összevetni, más helyen, más 
körülmények között működőhöz hiba lenne hasonlítani! 

MENNYISÉGI (QUANTITATIV) MÓDSZEREK: Levegővizsgálat 
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ÉRZÉKSZERVEKRE HATÓ CSAPDÁZÁSI MÓDSZEREK 

• Színcsapdázás: A nappal rajzó, bizonyos színekre 
reagáló, jól repülő fajok rövidtávú és szignalizációs 
vizsgálatára alkalmas. Eszközök: Müller-féle színes 
fogólapok; Moericke-féle színes fogótálak. 

• Illatcsapdázás: Pozitív kemotaxissal rendelkező fajok 
gyűjtésére, rajzáskezdetük, rajzáscsúcsuk megfigyelésére 
alkalmazható módszer, elsősorban rövidtávon, illetve 
szignalizációs vizsgálatoknál. Táplálkozási és peterakási 
attraktánsok ismertek (ld. korábban). 

MENNYISÉGI (QUANTITATIV) MÓDSZEREK: Levegővizsgálat 
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• Szexuálattraktáns csapdázás: Alapja, hogy a legtöbb állatfaj hímje 
a nőstényét az általa termelt szexferomonok segítségével találja 
meg. Rajzáskezdet és rajzáscsúcs megfigyelésére alkalmazható 
(rövidtávú előrejelzés, szignalizáció). 

Korábban a szűz nőstényes megoldást alkalmazták (4-5 ♀ kis 
dróthálós ketrecben), ma már számos fajnak előállították a 
mesterséges feromonját (és ez a szám egyre nő), ami jelentősen 
megkönnyíti a csapdák használatát. Előnyük a fajspecifikus 
mivoltuk, de néhány közel rokon faj esetében vigyázni kell, mert 
annyira közel állnak egymáshoz, hogy hímjeik a másik faj 
feromonjára is repülnek (pl. egyes Grapholitha fajok esetében). 

MENNYISÉGI (QUANTITATIV) MÓDSZEREK: Levegővizsgálat 

ÉRZÉKSZERVEKRE HATÓ CSAPDÁZÁSI MÓDSZEREK 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Az ide tartozó módszereket csak vegetációs időszakban, zárt, sűrű állományú kultúrákban 
használhatjuk. A felvételezéseket lehetőleg napos, de mindenképpen szélcsendes időben 
végezzük. Leginkább az állományszintben mozgó, illetve a melegigényes fajok vizsgálatára 
alkalmas egyszerű, gyors és megbízható módszerek. 

• Területi quadrat módszer: Alkalmazása során egy bizonyos területen 
(quadrat) a növényekben (pl. Cephus pygmaeus, Plagionotus floralis 
lárvák), vagy a növényeken (bármilyen, állományban mozgó faj) 
található kártevőket, vagy a károsított növényeket vesszük számba. Így 
lehet felmérni pl. egyaránt a gabonapoloskákat és az általuk okozott 
fehérkalászúságot is. 

• Területi sávmódszer: Ezzel a módszerrel határozhatjuk meg az 
állományban gyorsan mozgó rovarok számát (pl. sáskák, méhek). (Ld. 
korábban a talajvizsgálatoknál is hasonlóan.) 

MENNYISÉGI (QUANTITATIV) MÓDSZEREK: Állományvizsgálat 
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HÁLÓZÁSOS MÓDSZEREK: A gyakorlatban az egyik legelterjedtebb módszerek, mivel 
általában gyorsan végezhetők, de megbízhatóságuk sok tényezőtől függ (időjárás, a faj 
etológiája, ökológiai igénye stb.) 

• Kaszáló- vagy félköríves fűhálózásos módszer: Általában 5X10 vagy 
10X10 (táblaszintű mintavételeknél esetleg lehet 50 hálócsapást is 1 
mintának számolni) kaszáló mozdulattal hálózzuk meg az állomány ~ felső 
harmadát. A kaszáló mozdulat akkor szabályos, ha magunk mellől indítva 
180°-ot ír le a nyújtott karunk, tehát nem közvetlen magunk körül 
hálózunk! Viszonylag munka- és időigényes, de nagyobb gond, hogy a 
kapott adatokat nehezen lehet területegységre átszámolni, így szintén az 
adott háló és hálózó személy adatait saját korábbi adataival vetjük össze. 
Üzemi szinten távelőrejelzésre, vagy akár szignalizálásra is alkalmas 
módszer sőt, a védekezés eredményességét is jól lehet vele ellenőrizni! 

• Húzóhálós módszer: Előnye, hogy területegységre tudjuk vonatkoztatni 
a kapott adatokat! A minimum 50 cm maximum 1 m átmérőjű keretes 
húzóhálóval – testünktől oldalt tartva – gyors léptekkel nagyjából 10 m²-
es területet hálózunk le. 

MENNYISÉGI (QUANTITATIV) MÓDSZEREK: Állományvizsgálat 
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NÖVÉNY-, VAGY NÖVÉNYI-RÉSZ VIZSGÁLAT: Akkor alkalmazhatók, ha növényállomány 
vizsgálatokat nem tudunk végezni (pl. nem tudunk hálózni gyümölcskultúrát). 
Megkülönböztetünk közvetlen (pl. kopogtatás) és közvetett módszereket (pl. a különböző 
„övek” használatai lényegében csapdázások), illetve a növény teljes, vagy részleges (pl. 
csak gyökér, szár vagy termés) vizsgálatát. 

• Kopogtatásos módszer: Azokat az ültetvény-kártevőket 
amelyek zavarásra ledobják magukat (tanatózis) kopogtatóernyő 
(régen), illetve kopogtatótölcsér segítségével vehetjük számba. 

Területegységre nem lehet átszámolni az adatokat. Általában 1 
vagy több (5) fa teljes lekopogtatása jelent egy mintát, de lehet 
részleges kopogtatást is végezni (pl. minden fáról 1-1 vázág). Az 
adatokat itt is az adott személy és eszköz előző adataihoz tudjuk 
csak viszonyítani. 

Gyűjtésen kívül a kora tavaszi kártevők rövidtávú előrejelzésére 
és szignalizálásra is használható. 

MENNYISÉGI (QUANTITATIV) MÓDSZEREK: Növényvizsgálat 
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• Müller-féle takácsatka megfigyelő lap: Ez egy speciális ág 
illetve kéregvizsgálat. Az atkák nyugalmi állapotának tavaszi 
feloldódását lehet így előrejelezni.  

15-16 cm-es farostlemez közepére – vízben oldhatatlan 
ragasztóval – felragasztunk egy telelő képletekkel teli 
ágdarabot, amit ezek után körbekenünk fehér színű 
vazelinnel. A kelő lárvák, vagy áttelelt nőstények 
beleragadnak. Így lehet nyomon követni a pajzstetvek 
lárváinak megmozdulását is, bár mivel ezek igen érzékenyek, 
általában a fán kenjük kőrbe az anyapajzsokkal fertőzött 
növényi részt, kérget. 

Fontos, hogy a megfigyelő lapot az ültetvény déli, napsütötte 
oldalának ágvégeire helyezzük ki, hogy a rajta megmozduló 
atkák után legyen időnk felkészülni a lemosó permetezésre. 

MENNYISÉGI (QUANTITATIV) MÓDSZEREK: Növényvizsgálat 

NÖVÉNY-, VAGY NÖVÉNYI-RÉSZ VIZSGÁLAT 
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• Szalmaöv: A csoportosan bábozódni vonuló 
Hyphantria cunea fajnál alkalmazható. 

• Hernyó fogó öv: A csoportosan telelőre vonuló 
gyümölcskártevő sodrómolyok esetén alkalmazható 
(pl. Cydia pomonella). 

E két módszert – az adott fajok rajzásának 
előrejelzésén kívül – háztáji gyümölcsfáknál akár 
védekezésként is alkalmazhatjuk, ha például elégetjük 
az öveket, miután összegyűjtötte a hernyókat. 

• Hernyó enyves öv: A szaporodási időszakában a 
törzsön, vázágakon aktívan mozgó, mászkáló 
kártevőknél lehet alkalmazni (pl. Erannis defoliaria és 
Operophtera brumata nőstények,  Anthonomus spp.) 

A fajok rajzásának előrejelzésére alkalmazható 
rövidtávú, vagy szignalizációs módszer. 

NÖVÉNY-, VAGY NÖVÉNYI-RÉSZ VIZSGÁLAT 

MENNYISÉGI (QUANTITATIV) MÓDSZEREK: Növényvizsgálat 
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MINŐSÉGI (QUALITATIV) MÓDSZEREK 

A kártevők tömegszaporodásában a külső tényezőkön kívül endogén (azaz belső) tényezők 
is szerepet játszanak. Ilyen aprólékosabb, főleg laboratóriumi körülményeket igénylő 
módszerek pl. a különböző célokért végrehajtott boncolások, nevelések. 

• Kártevők boncolása: Csak boncolással lehet megállapítani a peték érettségi 
állapotát, sok esetben a nemek arányát, vagy akár a színtestben felhalmozott 
tápanyag mennyiségét. 

A gabonapoloskák esetében boncolással megállapítható a tartalék tápanyagok 
mennyisége, melynek ismeretében távelőrejelzés adható arra nézve, hogy 
milyen arányban éli túl a telet a populáció (kevésbé pontos, mert azt még nem 
tudjuk, hogy milyen lesz a tél), illetve rövidtávú előrejelzéssel megállapítható, 
hogy a szeszélyes kora tavaszi időjárásban mennyi pusztul el. 

A Diaspidiotus perniciosus nőstények boncolásával megállapítható az embriók 
fejlettsége, melynek segítségével rövidtávú előrejelzés adható a lárvakelés 
idejére. 

Az esetek többségében kevésbé gyakorlatias eljárások, sokszor időigényesek 
és körülményesek is. 
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• Parazitológiai vizsgálatok: Segítségükkel képet 
kaphatunk a populáció egészségi állapotáról. A 
beteg és egészséges egyedek arányából gradológiai 
következtetéseket vonhatunk le. 

A vizsgálatokat elvégezhetjük boncolással, vagy a 
parazitoidokat kinevelve meghatározhatjuk azokat. 

MINŐSÉGI (QUALITATIV) MÓDSZEREK 
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• Szabadföldi és laboratóriumi nevelések: Minél természetesebb 
körülmények között folyik a nevelés, annál megbízhatóbb 
kiegészítő adatokat kaphatunk az előrejelzés készítéséhez. 
Lényegében a szabadföldi adatok használhatók fel előrejelzés 
készítésére, a laboratóriumi körülmények közötti nevelés 
maximum egyedszám felmérésre alkalmas, illetve különböző 
ökológiai vizsgálatok elvégzésére. 

A gyümölcsmolyok évi első (tavaszi) rajzásának előrejelzésére 
kiválóan alkalmas a Jermy-féle almamoly ketrec, de e mellett 
különböző típusú és anyagú izolátorok használhatók még 
nevelésre. 

MINŐSÉGI (QUALITATIV) MÓDSZEREK 
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A MANNINGER-FÉLE KÁRTEVŐ-ELŐREJELZÉS 

„A II. Világháború után 1949-ben Manninger ismeri fel elsőnek az 
üzemi termelésben az előrejelzés jelentőségét” 

Akkor elsősorban a cukorrépa kártevőkkel kapcsolatos, de már országos szintű felvételezési 
körutak indultak! Ennek eredményessége hatalmas lökést adott (Zárszolgálati 
Laboratórium bekapcsolódása, növényvédő állomások megalakulása, fénycsapda hálózat 
kialakulása, Előrejelzési Központ létrehozása stb., ld. a történeti áttekintést) 
Dr. Manninger Gusztáv Adolf (1910-1982), akinek „élete fő műve a rovarok 
megjelenésének előrejelzése” volt, sokfelé tevékenykedett: 
1935 – soproni tanszék (megbízott tanársegéd) 
1938 – Debreceni Gazdasági Akadémia (tanársegéd) 
1939 – Keszthelyi Gazdasági Akadémia 
1950 – Gödöllői Egyetem (egyetemi tanár), e mellett ellátta a 
Földművelésügyi Minisztérium Növényvédelmi Szolgálatának 
igazgatóhelyettesi tisztségét is (1954–56). 
1954-ben addigi munkásságáért Kossuth Díjat vehetett át! 
1957-től a Növényvédelmi Kutatóintézet Állattani Osztályán, a 
Védekezéstechnikai Osztályt vezette. 
1969-ben került vissza ismét Keszthelyre, az Agrártudományi Főiskolára, ahol előbb 
osztályvezető, majd egyetemi tanár egészen 1976-ig, nyugdíjba vonulásáig. 
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A kártevő-előrejelzés osztályozásának alapjai (Manninger nyomán) 

  • Osztályozások jelei = fejlődési idő: 

A – évekig fejlődő fajok (szemivoltin) 

B – azok az 1 nemzedékes fajok, ahol a fő kártevő alak telel (univoltin/1) 

C – 1 nemzedékes fajok, ahol nem a fő kártevő alak telel (univoltin/2) 

D – évi 2 nemzedékes fajok (bivoltin) 

E – évi (3 vagy annál) több nemzedékes fajok (multivoltin) 

F – vándor fajok 

  • + = pozitív előrejelzés kártevőre/kártételre, azaz biztonsággal 
mondható, hogy az adott területen/kultúrában lesz kártevő/kártétel (a tőszám 
kérdése azonban befolyásoló tényező!). 

  • – = negatív előrejelzés, azaz biztonsággal mondható, hogy az adott 
helyen nem lesz kártevő/kártétel. 

  • ? = bizonytalan, tehát nem adható adott fajra biztos előrejelzés. 
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A kártevő-előrejelzés osztályozásának alapjai (Manninger nyomán) 

Látható, hogy Dr. Manninger 
Gusztáv Adolf annak idején a 
jelek nagyságával is de-
monstrálta azt, hogy meny-
nyire biztos, avagy bizony-
talan adott csoport távelő-
rejelzése. 
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Veszélyességi kategóriák, és jeleik: *= előforduló (potenciális) kártevő; **= gyakori, 
időnként felszaporodó és olykor gazdasági kártételt is okozó kártevő; ***= nagyon gyakori, 
kifejezetten veszélyes, védekezés hiányában többnyire komoly gazdasági kártételt okozó 
kártevő; v= nem közvetlen kártétele, hanem vektor szerepe miatt veszélyes kártevő. 

 

„A” osztály (szemivoltin – évekig fejlődők): lótücsök (Gryllotalpa gryllotalpa)**; májusi 
cserebogár (Melolontha melolontha)***; erdei cserebogár (M. hippocastani)***; kalló 
cserebogár (Polyphylla fullo)***; keleti cserebogár (Anoxia orientalis)***; áprilisi 
cserebogár (Holochelus aequinoctialis)**; júniusi cserebogár (Amphymallon solstitiale)**; 
széles szipoly (Anisoplia lata)**; osztrák szipoly (A. austriaca)**; zöld cserebogár 
(Anomala vitis)**; rezes cserebogár (A. dubia)**; aranyos virágbogár (Cetonia aurata)**; 
rezes virágbogár (Protaetia cuprea)**; mezei pattanó (Agriotes ustulatus)***; sötét 
pattanó (A. obscurus)***; réti pattanó (A. sputator)**; vetési pattanó (A. lineatus)**; 
vállas gyászpattanó (Melanotus crassicollis)*; széles pattanó (Selatosomus gravidus)*; 
fényes pattanó (S. aeneus)*; szurkos pattanó (Athous haemorrhoidalis)*; szerecsen 
pattanó (Hemicrepidius niger)*; hamvas vincellérbogár (Otiorhynchus ligustici)***; 
feketebarkó (Psallidium maxillosum)**; hegyesfarú barkó (Tanymecus palliatus)*; 
bronzbogár (Perotis lugubris)*; csemetebogár (Agrilus viridis)**; lucernacincér 
(Plagionotus floralis)*; mogyorócincér (Oberea linearis)*; nagy farontólepke (Cossus 
cossus)**; kis farontólepke (Zeuzera pyrina)**. 

Magyar-latin kártevő-névjegyzék, veszélyességi kategóriába sorolással 
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„B” osztály (univoltin 1): nagyfejű csajkó (Lethrus apterus)*; lenbolha (Aphthona 
euphorbiae)**; szivarsodró eszelény (Byctiscus betulae)*; hajtástörő eszelény  
(Haplorhynchites caerulens)*; selymes lombormányos (Polydrusus sericeus)**; 
közönséges levélbarkó (Phyllobius oblongus)**; gyümölcsfa levélbarkó (P. pyri)**; 
kendermagbarkó (Peritelus familiaris)**; kukoricabarkó (Tanymecus dilaticollis)***; lisztes 
répabarkó (Asproparthenis punctiventris)***; sávos répabarkó (Bothynoderes affinis)*; kis 
málnabogár (Byturus tomentosus)**; bundásbogár (Tropinota hirta)**; sokpettyes 
virágbogár (Oxythyrea funesta)*; suta virágbogár (Valgus hemipterus)*; kökényeszelény 
(Tatianaerhynchites aequatus)*; almaeszelény (Rhynchites bacchus)*; meggyeszelény 
(Rhynchites auratus)*; törpe répabogár (Atomaria linearis)**; sároshátú gyászbogár 
(Opatrum sabulosum)**; fürge szemétbogár (Crypticus quisquilius)*; kis poszogóbogár 
(Pedinus femoralis)*; muharbolha (Phyllotreta vittula)***; kis káposztabolha (P. striola)*; 
közép káposztabolha (P. undulata)**; fekete káposztabolha (P. atra)***; feketelábú 
káposztabolha (P. nigripes)*; répabolha (Chaetocnema tibialis)***; pajzsos labodabogár 
(Cassida nebulosa)**; díszes pajzsosbogár (Cassida nobilis)*; lucernacsipkéző barkó 
(Sitona humeralis)**; borsó csipkéző (S. macularius)**; vonalas csipkéző (S. lineatus)*; 
szőrös csipkéző (S. hispidulus)*; repce fénybogár (Meligethes aeneus)***; meggymagfúró 
ormányos (Anthonomus rectirostris)*; szamóca bimbólikasztó (Anthonomus rubi)**; 
gyalogakác zsizsik (Acanthoscelides pallidipennis)*; púposszú (Xyleborus dispar)**; 

Magyar-latin kártevő-névjegyzék, veszélyességi kategóriába sorolással 
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„B” osztály (univoltin 1): búza fonálféreg (Anguina tritici)**; feketetücsök (Melanogryllus 
desertus)*; búzatripsz (Haplothrips tritici)*; gabonafutrinka (Zabrus tenebrioides)***; 
honvédbogár (Entomoscelis adonidis)*; kis szamócavincellér (Otiorhynchus ovatus)**; 
nagy szamócavincellér (O. rugosostriatus)**; nagy csipkéző (Sitona puncticollis)*; hosszú 
csipkéző (S. longulus)*; kerti bársonylégy (Bibio hortulanus)**; tavaszi bársonylégy (B. 
marci)**; köszmétearaszoló (Abraxas grossulariata)**; akác pajzstetű (Parthenolecanium 
corni)**; szilva pajzstetű (Sphaerolecanium prunastri)**; sárga almapajzstetű 
(Diaspidiotus ostreaeformis)*; sárga körtepajzstetű (D. pyri)*; amerikai darázscincér 
(Neoclytus acuminatus)**; szőlőcincér (Poecilium fasciatum)*; repcebolha (Psylliodes 
chrysocephalus)***; repcegyökér gubacsormányos őszi rassza (Ceutorhynchus 
pleurostigma)*; körte rügyfúró ormányos (Anthonomus pyri)*; málnarágó virágmoly 
(Lampronia corticella)*; ribiszkemoly (L. capitella)*; nagy vörös rügysodrómoly 
(Recurvaria leucatella)**; kis vörös rügysodrómoly (R. nanella)**; üvegszárnyú 
almafalepke (Synanthedon myopaeformis)*; üvegszárnyú ribiszkelepke (S. 
tipuliformis)***; darázsszitkár (S. vespiformis)***; kormospille (Theresimima 
ampelophaga)**; szőlőilonca (Sparganothis pilleriana)**; rügysodró tükrösmoly (Hedya 
nubiferana)**; szilvarügymoly (H. pruniana)*; ezüstsávos sodrómoly (Ptycholoma 
lecheana)**; galagonyalepke (Aporia crataegi)*; aranyfarú lepke (Euproctis 
chrysorrhoea)**. 

 

Magyar-latin kártevő-névjegyzék, veszélyességi kategóriába sorolással 
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„C” osztály (univoltin 2): vírusoltó tűfonálféreg (Longidorus elongatus)v; borsófonálféreg 
(Heterodera goettingiana)*; közönséges kagylóspajzstetű (Lepidosaphes ulmi)*; kétpúpu 
teknőspajzstetű (Palaeolecanium bituberculatum)*; pirregő tücsök (Oecanthus 
pellucens)*; olaszsáska (Calliptamus italicus)*; csíkospofájú sáska (Dociostaurus 
brevicollis)*; tarlósáskák (Glyptobothrus-, Chortippus- stb. fajok)*; amerikai szőlőkabóca 
(Scaphoideus titanus)v [a szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazma (Flavescence dorée 
phytoplasma) terjesztője+; amerikai bivalykabóca (Stictocephala bisonia)*; szarvaskabóca 
(Centrotus cornutus)*; sárcseppes kabóca (Agalmatium flavescens)*; vérpettyes kabóca 
(Cercopis sanguinolenta)*; vérfoltos kabóca (C. vulnerata)*; változó tajtékoskabóca 
(Phylaenus spumarius)*; amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera)***; fekete 
olajosbogár (Galeruca tanaceti)*; ugarlégy (Delia coarctata)*; fűdarazsak (Dolerus-, 
Pachynematus fajok)*; rózsailonca (Archips rosana)**; cseresznyeilonca (A. crataegana)*; 
kökényszövő sodrómoly (A. xylosteana)*; nagy téliaraszoló (Erannis defoliaria)***; kis 
téliaraszoló (Operophtera brumata)***; tollascsápú téliaraszoló (Colotois pennaria)*; 
gyűrűslepke (Malacosoma neustria)**; gyapjaslepke (Lymantria dispar)***; vetési fésűs 
bagolylepke (Euxoa temera)*; csíkos földibagyoly (E. obelisca)*; búza földibagyoly (E. 
tritici)*; fekete fésűs bagolylepke (E. aquilina)*; cirmoshernyójú bagolylepke (Spaelotis 
ravida)*; nagy körtelevélbolha (Cacopsylla pyrisuga)*; murok levélbolha (Trioza apicalis)*; 
gyapjas pajzstetű (Pulvinaria betulae)*; piros körtepajzstetű (Epidiaspis leperii)*; 
rózsapajzstetű (Aulacaspis rosae)*; 

Magyar-latin kártevő-névjegyzék, veszélyességi kategóriába sorolással 
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„C” osztály (univoltin 2): mórpoloska (Eurygaster maura)**; osztrákpoloska (E. 
austriaca)**; közönséges szipolypoloska (Aelia acuminata)**; csőrös szipolypoloska (A. 
rostrata)*; veresnyakú árpabogár (Oulema melanopus)**; kéknyakú árpabogár (O. 
gallaeciana)*; lucernabogár (Gonioctena fornicata)**; mustárbogár (Colaphus sophiae)*; 
borsózsizsik (Bruchus pisorum)***; babzsizsik (Acanthoscelides obtectus)***; repceszár 
ormányos (Ceutorhynchus pallidactylus)*; nagy repce(szár)ormányos (C. napi)*; repcebecő 
ormányos (C. obstrictus)**; repcegyökér gubacsormányos tavaszi rassza (Ceutorhynchus 
pleurostigma)*; hagymaormányos (Oprohinus suturalis)*; máktokormányos 
(Neoglocianus maculaalba)***; repcegyökér ormányos (Aulacobaris coerulescens)*; 
káposztatő ormányos (Melanobaris laticollis)*; alma bimbólikasztó ormányos 
(Anthonomus pomorum)**; borsóormányos (Tychius quinquepunctatus)*; lucerna 
magormányos (T. flavus)***; tavaszi fekete búzalégy (Phorbia haberlandti)*; nyári 
káposztalégy (Delia floralis)*; almaaknázó törpemoly (Nepticula pomella)*; bunkóscsápú 
levéldarázs (Cimbex quadrimaculatus)*; európai cseresznyelégy (Rhagoletis cerasi)***; 
keleti cseresznyelégy (R. cingulata)***; vöröshagyma aknázólégy (Liriomyza cepae)**; 
málna karcsúdíszbogár (Agrilus cuprescens)**; vetésiszipoly (Chaetopteroplia segetum)**; 
sárgagyűrűs bogáncscincér (Agapanthia dahli)*; nyerges gubacsszúnyog (Haplodiplosis 
marginata)*; puszpángszúnyog (Monarthropalpus flavus)***; kukoricamoly (Ostrinia 
nubilalis)**; szalmadarázs (Cephus pygmaeus)**; hajtáshervasztó darázs (Janus 
compressus)**; 

Magyar-latin kártevő-névjegyzék, veszélyességi kategóriába sorolással 
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„C” osztály (univoltin 2): gesztenyeormányos (Curculio elephas)***; mogyoróormányos (C. 
nucum)**; tölgymakk ormányos (C. glandium)***; citromsárga búza-gubacsszúnyog 
(Contarinia tritici)*; narancssárga búza-gubacsszúnyog (Sitodiplosis mosellana)*; 
poloskaszagú körtedarázs (Hoplocampa brevis)**; poloskaszagú almadarázs (H. 
testudinea)**; poloskaszagú sárga szilvadarázs (H. flava)**; poloskaszagú fekete 
szilvadarázs (H. minuta)**; csonthéjasok szövődarazsa (Neurotoma nemoralis)*; 
almástermésűek szövődarazsa (N. saltuum)*; fokhagymalepke (Dyspessa ulula)**; 
salátamoly (Eucosma conterminana)**; körtemoly (Cydia pyrivora)*; fekete borsómoly (C. 
nigricana)*; mogyorómoly (C. amplana)*; gesztenyemoly (C. splendana)***; kalászrágó 
bagolypille (Apamea sordens)*; közönséges pejbogár (Omophlus proteus)*; hollóbogár 
(Epicauta rufidorsum)*; firkálóbogár (Bromius obscurus)*; borsótripsz (Kakothrips 
robustus)*. 

 

évi egy generációs madarak (Aves): fogoly (Perdix perdix)*; nyárilúd (Anser anser)*; 
bütyköshattyú (Cygnus olor)*; tőkésréce (Anas platyrhynchos)*; vetésivarjú (Corvus 
frugilegus)**; kis lilik (Anser erythropus)*; nagy lilik (A. albifrons)*; vetésilúd (A. 
fabalis)**. 

  

évi egy generációs emlősök (Mammalia): ürge (Citellus citellus)*; vaddisznó (Sus 
scrofa)**; gímszarvas (Cervus elaphus)**; mezei őz (Capreolus capreolus)**; dámszarvas 
(Dama dama)*; muflon (Ovis musimon)*. 

Magyar-latin kártevő-névjegyzék, veszélyességi kategóriába sorolással 
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„D” osztály (bivoltin): közönséges burgonyagyökér fonálféreg (Globodera rostochiensis)***; 
fehér burgonyagyökér fonálféreg (G. pallida)**; répa fonálféreg (Heterodera schachtii)**; 
gabonatripsz (Limothrips denticornis)*; fekete fűtripsz (Haplothrips aculeatus)*; 
szőlőtripsz (Drepanothrips reuteri)*; körte csipkéspoloska (Stephanitis pyri)**; molyhos 
mezeipoloska (Lygus rugulipennis)***; lucernapoloska (Adelphocoris lineolatus)**; 
közönséges káposztapoloska (Eurydema ventrale)**; díszes káposztapoloska (E. ornata)*; 
paréjpoloska (E. oleracea)**; sárgalábú recéskabóca (Hyalesthes obsoletus)v; üvegszárnyú 
kabóca (Javesella pellucida)*; réti sarkantyúskabóca (Laodelphax striatellus)*; törpe 
gabonakabóca (Macrosteles laevis)*; feketefoltos gabonakabóca (M. sexnotatus)*; 
kaliforniai pajzstetű (Diaspidiotus perniciosus)**; eperfa pajzstetű (Pseudaulacaspis 
pentagona)**; burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata)***; sóska levélbogár 
(Gastrophysa viridula)**; torma levélbogár (Phaedon cochleariae)*; hagymabogár 
(Lilioceris merdigera)*; liliombogár (L. lilii)*; 12-pontos spárgabogár (Crioceris 
duodecimpunctata)*; burgonyabolha (Psylliodes affinis)*; lucernaböde (Subcoccinella 
vigintiquatuorpunctata)**; lucernaormányos (Hypera postica)**; répa levélbarkó (Lixus 
scabricollis)*; nagy kéregszú (Scolitus mali)*; kis kéregszú (S. rugulosus)*; mocsári 
sodrómoly (Pandemis dumetana)**; ligeti sodrómoly (P. heparana)**; kerti sodrómoly (P. 
cerasana)*; almailonca (Adoxophyes orana)**; ékes sodrómoly (Argyrotaenia ljungiana)*; 
dudvasodrómoly (Archips podana)**; szalmaszínű sodrómoly (Clepsis spectrana)*; 

Magyar-latin kártevő-névjegyzék, veszélyességi kategóriába sorolással 
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„D” osztály (bivoltin): szemes sodrómoly (Spilonota ocellana)**; kampósfoltú tükrösmoly 
(Epiblema foeniella)*; málnasodró tükrösmoly (Notocelia uddmanniana)**; kis 
kendermoly (Grapholita delineata)**; almamoly (Cydia pomonella)***; kéregmoly 
(Enarmonia formosana)**; nyerges szőlőmoly (Eupoecilia ambiguella)*; lentokmoly 
(Cochylis epilinana)*; gyopárfúrómoly (Aethes willana)**; akácmoly (Etiella 
zinckenella)***; napraforgómoly (Homoeosoma nebulella)**; muszkamoly (Loxostege 
sticticalis)*; szőlőszender (Deilephila elpenor)*; pirosszender (D. porcellus)*; ékköves 
faaraszoló (Peribatodes rhomboidaria)**; amerikai fehér medvelepke (Hyphantria 
cunea)***; sóska szigonyosbagoly (Acronicta rumicis)*; somkóró bagolylepke (Heliothis 
maritima)**; lucerna bagolylepke (H. viriplaca)*; káposzta bagolylepke (Mamestra 
brassicae)***; saláta bagolylepke (Lacanobia oleracea)**; borsó bagolylepke (Ceramica 
pisi)*; vetési bagolylepke (Agrotis segetum)***; felkiáltójeles bagolylepke (A. 
exclamationis)**; c-betűs bagolylepke (Xestia c-nigrum)**; borsó gubacsszúnyog 
(Contarinia pisi)**; közönséges lószúnyog (Tipula oleracea)**; holdfoltos hagymalégy 
(Eumerus strigatus)*; bütykös fúrólégy (E. tuberculatus)*; görbeszárnyú búzalégy 
(Camarota curvipennis)*; őszi fekete búzalégy (Phorbia fumigata)*; lapos szőlőatka 
(Brevipalpus lewisi)*; lapos gyümölcsatka (Cenopalpus pulcher)*; fácán (Phasianus 
colchicus)**; feketerigó (Turdus merula)*; seregély (Sturnus vulgaris)**; hörcsög (Cricetus 
cricetus)**. 

Magyar-latin kártevő-névjegyzék, veszélyességi kategóriába sorolással 
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„E” osztály (multivoltin): csecsfarkú tűfonálféreg (Xiphinema diversicaudatum)v; szőlőszívó 
tűfonálféreg (X. index)v; szamóca fonálféreg (Aphelenchoides fragariae)**; krizantén 
fonálféreg (A. ritzemabosi)**; rizsfonálféreg (A. besseyi)**; szárfonálféreg (Ditylenchus 
dipsaci)**; gumórontó fonálféreg (D. destructor)**; közönséges gyökérfonálféreg 
(Pratylenchus pratensis)*; gyümölcsfa gyökérfonálféreg (P. penetrans)*; szántóföldi 
gyökérgubacs fonálféreg (Meloidogyne hapla)**; üvegházi gyökérgubacs fonálféreg (M. 
incognita)**; dohánytripsz (Thrips tabaci)***v; csíkos gabonakabóca (Psammotettix 
alineus)*; burgonyakabóca (Empoasca pteridis)v; füstösszárnyú körtelevélbolha 
(Cacopsylla pyri)***; közönséges körtelevélbolha (C. pyricola)**; szőlőgyökértetű (Viteus 
vitifolii)*; tölgy kéregtetű (Lachnus roboris)*; tarka diólevéltetű (Panaphis juglandis)*; 
sárga diólevéltetű (Chromaphis juglandicola)**; vértetű (Eriosoma lanigerum)***; 
kukorica gyökértetű (Tetraneura ulmi)*; valódi levéltetvek (Aphidinae)*** (Számára 
kedvező években szinte mindegyik jelentős kártevő lehet, így nincs értelme kiemelni 
néhány fajt!); közönséges spárgabogár (Crioceris asparagi)**; 5-pontos spárgabogár (C. 
quinquepunctata)**; 14-pontos spárgabogár (C. quatuordecimpunctata)*; almalevél 
törpemoly (Stigmella malella)**; almalevél sátorosmoly (Phyllonorycter corylifoliella)**; 
almalevél aknázómoly (P. blancardella)**; vadgesztenyelevél aknázómoly (Cameraria 
ohridella)***; káposztamoly (Plutella xylostella)**; lombosfa fehérmoly (Leucoptera 
malifoliella)***; kígyóaknás ezüstmoly (Lyonetia clerkella)*; 

Magyar-latin kártevő-névjegyzék, veszélyességi kategóriába sorolással 
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„E” osztály (multivoltin): répaaknázómoly (Scrobipalpa ocellatella)**; barackmoly (Anarsia 
lineatella)*; mezei gabonamoly (Sitotroga cerealella)**; keleti gyümölcsmoly (Grapholita 
molesta)***; szilvamoly (G. funebrana)***; kis szamócasodró (Ancylis comptana)**; tarka 
szőlőmoly (Lobesia botrana)**; tasakosmoly (Elophila nymphaeata)*; répalepke (Pieris 
rapae)*; repcelepke (P. napi)*; kéneslepke (Colias hyale)*; rácsos rétiaraszoló (Chiasmia 
clathrata)*; barna lucernaaraszoló (Ematurga atomaria)*; sárga lucernaaraszoló (Isturgia 
arenacearia)*; szürke lucernaaraszoló (I. murinaria)*; lucernabimbó gubacsszúnyog 
(Contarinia medicaginis)***; repcebecő gubacsszúnyog (Dasineura napi)**; hesszeni 
gubacsszúnyog (Mayetiola destructor)*; málnavessző szúnyog (Resseliella theobaldi)***; 
tollascsápú árvaszúnyog (Chironomus plumosus)*; hámozgató rizsszúnyog (Cricotopus 
bicinctus)**; rizslégy (Hydrellia griseola)**; fritlégy (Oscinella frit)**; csíkoshátú búzalégy 
(Chlorops pumilionis)**; vastagcombú búzalégy (Meromyza saltatrix)**; szárlégy 
(Elachiptera cornuta)*; hagymalégy (Delia antiqua)***; káposztalégy (D. radicum)***; 
fésűslábú viráglégy (D. platura)**; cukorrépalégy (Pegomya betae)*; spenótlégy (P. 
cunicularia)**; sóskalégy (P. Bicolor)*; repcedarázs (Athalia rosae)***; mustárdarázs 
(Athalia ancilla)*; fehéröves levéldarázs (Allantus cinctus)**; füstösszárnyú levéldarázs 
(Cariloa cerasi)*; köszméte levéldarázs (Nematus ribesii)**; ribiszke levéldarázs 
(Pristiphora appendiculata)**; lucerna magdarázs (Bruchophagus roddi)***;  

 

Magyar-latin kártevő-névjegyzék, veszélyességi kategóriába sorolással 
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„E” osztály (multivoltin): közönséges takácsatka (Tetranychus urticae)***; piros 
gyümölcsfa-takácsatka (Pannonychus ulmi)**; barna gyümölcsfa-takácsatka (Bryobia 
rubrioculus)**; szőlő levélatka (Calepitrimerus vitis)**; ribiszke gubacsatka 
(Cecidophyopsis ribis)***v [a fekete ribiszke atavizmus fitoplazma (Black currant reversion 
phytoplasma) terjesztője+; körte gubacsatka (Eriophyes pyri)**; mogyoró gubacsatka 
(Phytoptus avellanae)** (a fajtafogékonyság eltérő, ez is meghatározza jelentőségét); 
közönséges gyökératka (Rhizoglyphus echinopus)**; balkáni gerle (Streptopelia 
decaocto)*; szirti galamb (Columba livia)*; házi veréb (Passer domesticus)*; mezei pocok 
(Microtus arvalis)***; kószapocok (Arvicola terrestris)**; güzüegér (Mus spicilegus)*; 
mezei nyúl (Lepus europaeus)*; üregi nyúl (Oryctolagus cuniculus)*. 

 

„F” osztály (vándor fajok): halálfejes szender (Acherontia atropos)*; nagy káposztalepke 
(Pieris brassicae)***; bogáncslepke (Vanessa cardui)**; gamma bagolylepke (Autographa 
gamma)**; gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera)***; vándorló ezüstbagoly 
(Trichoplusia ni)*; marokkói sáska (Dociostaurus maroccanus)**. 

Magyar-latin kártevő-névjegyzék, veszélyességi kategóriába sorolással 
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AZ ELŐREJELZÉS „A” OSZTÁLYA ALAPVETŐEN KÉT CSOPORTRA BONTHATÓ! 
 

 I. Talajlakó kártevők: Azok a fajok, melyeknek lárvái a talajban fejlődnek, és az esetek 
többségében a lárva is jelentős kártevő lehet. 

 II. Fás részben (egyéb növényi részben) fejlődők: Azok a fajok, melyeknek lárvái 
különböző növényi részekben fejlődnek, és az esetek többségében csak a lárva a 
(jelentős) kártevő.  

 

   I. Jelentősebb talajlakó kártevők: 

 

  • Gryllotalpa gryllotalpa 

  • Melolonthidae (cserebogarak), jelentősebb fajok: 

     - Melolontha melolontha 

     - M. hippocastani 

     - Polyphylla fullo 

     - Anoxia orientalis 

     - Holochelus (Rhizotrogus) aequinoctialis 

     - Amphimallon solstitiale 

Előrejelzési osztályok: A osztály – szemivoltin 
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   I. Jelentősebb talajlakó kártevők: 

 

  • Rutelidae (szipolycserebogár félék, de lárváik nem kártevők, fejlődésük során 
   végig korhadó anyaggal táplálkoznak), jelentősebb fajok: 

     - Anisoplia lata 

     - Anisoplia austriaca 

     - Anomala vitis 

     - Anomala dubia 

  • Cetoniidae (virágbogarak, lárváik nem kártevők, elsősorban nem is talajban 
 fejlődnek, hanem komposztban ill. pl. hangyabolyokban), jelentősebb fajok: 

     - Cetonia aurata 

     - Protaetia (Potosia) cuprea 

Előrejelzési osztályok: A osztály – szemivoltin 
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   I. Jelentősebb talajlakó kártevők: 

 

  • Elateridae (pattanóbogarak), az imágók nem károsítanak, az Agriotes fajok a 
 jelentősebbek („kispattanók”), nálunk csak néhány „nagypattanó” érdemel említést: 

     - Agriotes ustulatus (messze a legjelentősebb!) 

     - A. obscurus (második legjelentősebb!) 

     - A. sputator 

     - A. lineatus 

     - Melanotus crassicollis 

     - Selatosomus gravidus (latus) 

     - S. aeneus 

     - Athous haemorrhoidalis 

     - Hemicrepidius (Athous) niger 

  • Két éves fejlődésű barkók (Curculionidae): 

     - Otiorhynchus ligustici 

     - Psallidium maxillosum 

     - Tanymecus palliatus 

Előrejelzési osztályok: A osztály – szemivoltin 
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 I. Talajlakó kártevők 

 

  1. Lárvák előrejelzési lehetőségei: 

 

a.) távelőrejelzés (ősszel): 

  - talajminta vételezés (direkt eljárás): 

   - térfogati kvadrát módszer 

   - Manninger-féle búzacsomós módszer 

  - indirekt eljárás: 

   - rajzásidőszak abiotikus tényezőinek figyelembevétele 

   - abiotikus tényezők + elterjedési térkép (pl. Melolontha!) 

 

b.) rövid távú előrejelzés (tavasszal, őszi vetésűek esetében ősszel!): 

   - térfogati kvadrát módszer (önmagában nem ad kielégítő eredményt) 

   - abiotikus tényezők figyelembevétele (nem kielégítő) 

   - fekete fólia (talajmelegítés) + térfogati kvadrát 

Előrejelzési osztályok: A osztály – szemivoltin 
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 I. Talajlakó kártevők 

 

  1. Lárvák előrejelzési lehetőségei: 
 
c.) szignalizáció: lényegében megegyezik a rövidtávú előrejelzésnél leírtakkal. 
 
  2. Imágók előrejelzési lehetőségei: 
 
a.) távelőrejelzés: 
  - talajminta vételezés (előző év június-július): 
    (Melolontha: m2-kénti I és L3, ha 5˂, igen erős lesz a rajzás!) 
  - gradációs görbe + abiotikus tényezők figyelembevétele 
 
b.) rövid távú előrejelzés (tárgyévben): 
  - talaj effektív hőösszegének nyomonkövetése 
  - fénycsapda (Melolonthidae, Anomala spp.) 
  - megjelenésük megfigyelése: rajzófa, később erdőszél (Melolonthidae, esetleg 

        Anomala spp.) 

Előrejelzési osztályok: A osztály – szemivoltin 
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 I. Talajlakó kártevők 

 

  2. Imágók előrejelzési lehetőségei: 

 

c.) szignalizáció: 

  - kártétel (rajzófán*) 

  - ivararány nyomon követése (rajzófán; kezdetben ~10:1 a hímek javára) 

  - boncolás (nőstények: ha köles nagyságúak a peték, eljött a peterakás ideje!) 

  - repülési irány megfigyelése szürkületkor (erdősáv felé ↔ megindultak vissza 
  petézni?! – védekezésre egyik sem optimális, csak a köztes időszak!) 

  - pohárcsapdasor (gyalogló barkók érkezési irányát nyomon követni!) 

 

 *A cserebogár imágók általában a „sziluett fák” irányába repülnek (tölgyek, juharok, 
kőrisek, nyárfa fajok, gyümölcsfáink stb.). Kezdetben természetesen a korán lombot bontó 
fa fajokat preferálja a Melolontha melolontha, pl. vadcseresznye, vadgesztenye stb.; 
ezeket nevezik „rajzófáknak”. 

Előrejelzési osztályok: A osztály – szemivoltin 
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 II. Fás részben (egyéb növényi részben) fejlődők: 

 

  • Perotis lugubris 

  • Agrilus viridis   

  • Plagionotus floralis 

  • Oberea linearis 

  • Farontó lepkék (Cossidae), jelentős fajok: 

     - Cossus cossus 

     - Zeuzera pyrina 

 

  Előrejelzési lehetőségek: Mivel a lárvák nehezen gyűjthetők, megfigyelhetők, ezért 
általában az imágókat követjük figyelemmel! 

 

a.) távelőrejelzés (lárvákra, az imágók viselkedéséből): 

  - rajzásmegfigyelés 

  - tojásrakás 
+ abiotikus tényezők figyelembevétele! 

Előrejelzési osztályok: A osztály – szemivoltin 
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 II. Fás részben (egyéb növényi részben) fejlődők: 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

b.) rövid távú előrejelzés (lárvákra – imágók vizsgálatából): 

  - rajzás alapján tojásrakásra 

  - rajzás alapján lárvakelésre 

 

c.) szignalizáció (imágóra): 

  - fénycsapda 

  - feromoncsapda 

  - kinevelés: 

   - ágizolátor 

   - törzsizolátor 

Ezek végezhetők szignalizációként is, 
védekezni a tojásrakási csúcs, vagy a 
lárvakelés kezdetekor! 

Előrejelzési osztályok: A osztály – szemivoltin 
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AZ ELŐREJELZÉS „B” OSZTÁLYA ALAPVETŐEN KÉT CSOPORTRA BONTHATÓ! ITT KELL 
ÚJRA MEGJEGYEZNI, HOGY EZ AZOKNAK AZ 1 NEMZEDÉKES FAJOKNAK AZ 
OSZTÁLYA, AHOL A (FŐ) KÁRTEVŐ ALAK TELEL. EZ SOKAT KÖNNYÍT AZ 
ELŐREJELZÉSÜKÖN, SZEMBEN A „C” OSZTÁLYBA TARTOZÓ FAJOKKAL! 

 
 I. Imágó alak telel – imágó a (fő) kártevő: Azok a fajok, melyeknek lárvái nem, vagy csak 

elhanyagolható kárt okoznak, és azt is legtöbbször a növény más szervén. Ezt a 
kategóriát Manninger további csoportokra osztotta fel: 

 
    - talajban telelő, levélen károsítók csoportja 
    - talajban telelő, generatív részeken károsítók csoportja 
    - avarban telelő, levélen károsítók csoportja 
    - avarban telelő, generatív részeken károsítók csoportja 
 
 II. Lárva alak telel – lárva a (fő) kártevő: Azok a fajok, melyeknek imágói nem, vagy a 

lárváikhoz képest csak elhanyagolható kárt okoznak, és szintén legtöbbször a növény 
más szervén. Manninger a lárvák telelési helye alapján további két csoportot képzett: 

 
    - talajban telelők csoportja 
    - valamely növényi részben vagy részen telelők csoportja 

Előrejelzési osztályok: B osztály – univoltin 1 
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 I. Imágó alak telel – imágó a (fő) kártevő 

  1. talajban telelő – levélen károsítók: Azok a fajok, melyek imágói a talajban töltik 
a telet (a legtöbb faj lárvája eleve ott fejlődik, és az imágó a bábbölcsőben telel át), 
valamint nem a lárváik az elsődleges kártevők, pl.: 

 

  • Lethrus apterus 

  • Aphthona euphorbiae (a populáció egy része árokparti avarban telel, mint a 
       földibolhák általában) 

  • Byctiscus betulae 

  • Haplorhynchites caerulens 

  • Lombormányosok, levélbarkók (dió ültetvényben jelentékenyek); gyakoribbak: 

     - Polydrusus sericeus 

     - Phyllobius oblongus 

     - Phyllobius pyri 

  • Peritelus familiaris 

  • Tanymecus dilaticollis 

  • Asproparthenis (Cleonus) punctiventris 

  • Bothynoderes affinis (Cleonus fasciatus)  

Előrejelzési osztályok: B osztály – univoltin 1 
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 I. Imágó alak telel – imágó a (fő) kártevő 

  1. talajban telelő – levélen károsítók 

   

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés: 

  - rajzásidőszak abiotikus tényezőinek figyelembevétele (ez lenbolha esetében épp 
  ellenkező, mert az április-májusi szárazság kedvez a felszaporodásnak) 

  - térfogati kvadrát módszer (lárva/imágó felvételezése – nem olyan megbízható, 
      mint pl. talajlakók esetében) 

  - betakarításkori lárvakártétel vizsgálata (répabarkók – répatesten!) 

 

b.) rövid távú előrejelzés: 

  - talaj effektív hőösszegének nyomonkövetése 

  - talajcsapdázás (pohárcsapda, ~ harmónikasor, gödörcsapda) 

  - feromoncsapda 

  - rajzásidőszak abiotikus tényezőinek figyelembevétele (lenbolha esetében a  
 tavaszi szárazság akár azévi felszaporodást, és kártételt is eredményezhet!) 

Előrejelzési osztályok: B osztály – univoltin 1 
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 I. Imágó alak telel – imágó a (fő) kártevő 

  1. talajban telelő – levélen károsítók 

   

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

c.) szignalizáció: 

  - kártétel alapján (barkók esetében kockázatos!) 

  - imágók megjelenésének nyomonkövetése  (lenbolha – 5-10 cm-es 
 növényállományig pl. 40x40 cm-es, olajjal bekent „tapogatós bolhafogó”-val,  
       utána fűhálóval) 

  - bevándorlás megállapítása (pohárcsapda harmónikasor, de figyelembevenni, 
     hogy a répabarkók ~25°C felett repülnek!) 

  - hernyóenyves öv (lombkárosító ormányosalkatúak) 

Előrejelzési osztályok: B osztály – univoltin 1 
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 I. Imágó alak telel – imágó a (fő) kártevő 

  2. talajban telelő – generatív részen károsítók: Azok a fajok, melyek imágói a 
talajban töltik a telet, lárváik pedig nem elsődleges kártevők, pl.: 

 

  • Byturus tomentosus (hasonló kategória málnásban, mint a repcefénybogár  
 repcében; lárvája is komoly kártevő!; a populáció egy része lárvaalakban telel) 

  • Tropinota hirta (utóbbi időben nő a jelentősége) 

  • Oxythyrea funesta 

  • Valgus hemipterus 

  • Eszelények (esetleg bioültetvényekben lehetnek jelentősebbek): 

     - Tatianaerhynchites aequatus 

     - Rhynchites bacchus 

     - Rhynchites auratus 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés: 

  - abiotikus tényezők figyelembevétele (nedves évek kedveznek a kis málnabogárnak) 

  - sárga tál 

  - illatcsapda (virágbogaraknál jó, de a bundásbogár inkább színre repül) 

Előrejelzési osztályok: B osztály – univoltin 1 

(kevésbé jelentősek, nincsenek akkora tömegben, mint pl. 
a bundásbogár és a gyümölcsfák virágzása után rajzanak) 
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 I. Imágó alak telel – imágó a (fő) kártevő 

  2. talajban telelő – generatív részen károsítók 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés (folyt.): 

  - kártétel alapján 

 

b.) rövid távú előrejelzés: 

  - talaj effektív hőösszegének nyomonkövetése (léghőmérséklet – kis málnabogár!) 

  - sárga tál (pongyola pitypang – bundásbogár!) 

  - illatcsapda 

 

c.) szignalizáció: 

  - kezdeti kártétel alapján 

  - feromoncsapda 

  - kopogtatás 

  - fűhálózás 

Előrejelzési osztályok: B osztály – univoltin 1 
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 I. Imágó alak telel – imágó a (fő) kártevő 
  3. avarban telelő – levélen károsítók: Azok a fajok, melyek imágói vagy erdei 

avarban, vagy árokparti fűcsomók között („gyeptégla futtatás”!), esetleg a talaj felső 
rétegeiben telelnek, lárváik pedig nem elsődleges kártevők, pl.: 

 
  • Atomaria linearis 
  • Opatrum sabulosum 
  • Crypticus quisquilius 
  • Pedinus femoralis 
  • Földibolha fajok (a korábbiakra hivatkozva a lenbolha is tartozhat e kategóriába): 
     - Káposztabolha (Phyllotreta) fajok, gyakoribbak:

    P.vittula, P. striola, P. undulata, P. atra, P. nigripes 
     - Chaetocnema tibialis 
  • Cassida nebulosa 
  • Cassida nobilis 
  • „kis” csipkézőbarkók (fiatal pillangósoknál van igazán jelentőségük), gyakoribbak: 
     - Sitona humeralis 
     - S. macularius (S. crinitus) 
     - S. lineatus 
     - S. hispidulus 

Előrejelzési osztályok: B osztály – univoltin 1 

(ritkán jelentősek, mivel a rokon, libatop féle 
gyomokat még a cukorrépánál is jobban kedvelik) 

(az utóbbi száraz időszakban 
helyenként megnőtt a jelentőségük) 
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 I. Imágó alak telel – imágó a (fő) kártevő 

  3. avarban telelő – levélen károsítók 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés: 

  - fűhálózás (a telelés előtti kártevő egyedszám felmérése) 

  - kártétel alapján 

  - talajcsapdázás 

 

b.) rövid távú előrejelzés: 

  - gyeptégla futtatás (zsákos futtató – földibolhák) 

  - avarból való kifuttatás (zsákos futtató) 

  - talajcsapdázás 

  - előző évi cukorrépa tábla talaján lévő répatest maradványok vizsgálata (áttelelt 
      törpe répabogár imágók keresése) 

  - területi felmérés (Sitona spp.) 

Előrejelzési osztályok: B osztály – univoltin 1 
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 I. Imágó alak telel – imágó a (fő) kártevő 

  3. avarban telelő – levélen károsítók 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

c.) szignalizáció: 

  - kezdeti kártétel alapján 

  - Jermy-féle forintos módszer (Chaetocnema tibialis – lehet korábban – rövidtávú 
      előrejelzésként – is kezdeni!) 

  - színcsapdák alkalmazása (tálak, táblaszéli ragacslapok – pl. szürke a  
      Chaetocnema tibialis esetében) 

  - fűhálózás (nehéz, mert kora tavasszal alacsony az állomány!) 

Előrejelzési osztályok: B osztály – univoltin 1 
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 I. Imágó alak telel – imágó a (fő) kártevő 

  4. avarban telelő – generatív részen károsítók: Az előző kategóriától abban tér el, 
hogy nem vegetatív szerveket károsító fajok tartoznak ide, pl.: 

 

  • Meligethes aeneus 

  • Anthonomus rectirostris (a többi Anthonomus-szal szemben, ez a faj már akkor 
 tönkreteszi a fiatal termést, amikor az imágó – petézést megelőzően – belerág a 
   csonthéjkezdeményig; nagyüzemi szinten nem jelentős) 

  • Anthonomus rubi (e faj peterakása után elrágja a virágkocsányt, így az 
 imágó számít fő kártevőnek – szamóca, málna esetében nem is jelentéktelen!) 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés: 

  - fűhálózás 

  - lárvafelmérés virágzat vizsgálatával 

  - kártétel alapján (pl. pontosan felmérhető a repcén a meglévő és hiányzó becők 
   aránya, mert a károsítás ellenére a becőnyél a helyén marad) 

  - sárgatál – virágzás után (a magas állomány miatt karón, de itt nincs jelentősége) 

Előrejelzési osztályok: B osztály – univoltin 1 
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 I. Imágó alak telel – imágó a (fő) kártevő 

  4. avarban telelő – generatív részen károsítók 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

b.) rövid távú előrejelzés: 

  - abiotikus tényezők figyelembevétele („kimerülés” – tartalék tápanyagok felélése) 

  - talaj effektív hőösszegének nyomonkövetése (szamóca bimbólikasztó) 

  - avarból való kifuttatás (zsákos futtató – bizonytalan!) 

  - sárgatál (itt van igazán jelentősége!) 

  - fűhálózás 

  - kopogtatás 

  - hernyóenyves öv 

 

c.) szignalizáció: 

  - kezdeti kártétel alapján (pl. ~10%-os repce-bimbókárnál védekezni!) 

  - fűhálózás 

  - kopogtatás 

Előrejelzési osztályok: B osztály – univoltin 1 
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 I. Imágó alak telel – imágó a (fő) kártevő: 

  5. Növényben telelő fajok: Két faj sorolható ide, az egyiknek jelentősége elenyésző: 
Acanthoscelides pallidipennis (gyalogakác zsizsik, ld. a képeken), általában a gyalogakác 
(Amorpha fruticosa) hüvelyében telelnek a már kifejlődött imágók. Természetesen a 
gyalogakác magvainak maga a lárva a kártevője, de megfigyelték már napraforgó 
virágzatán (portokcsöveken) is érési táplálkozást folytatni az imágókat, oda azonban petét 
nem raknak. 

  

 

 

 

 

  A másik faj a Xyleborus dispar. Mivel lárvája nem a fatesttel táplálkozik, hanem a 
nőstény által a járatba vitt Monilia candida micéliumaival, így maga a nőstény a kártevő. E 
faj elleni előrejelzési lehetőségek nincsenek igazán kidolgozva, többek között azért sem, 
mivel megoszlanak a vélemények, miszerint elsődleges- vagy esetleg gyengültségi kártevő-
e (mint pl. a kéregszú fajok). Valószínűleg jó eredményt adnának az aggregációs 
feromoncsapdák, az alkoholos és melaszos illatcsapdák a rajzási időszakban, valamint a 
régen használatos „fogófák” (főleg alma és kajszibarack fákon), mely utóbbi módszerrel 
nem csak a megjelenése előrejelezhető, hanem még némileg gyéríthető is állománya. 

Előrejelzési osztályok: B osztály – univoltin 1 
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 II. Lárva alak telel – lárva a (fő) kártevő: 

  1. Talajban telelők, pl.: 

  • Anguina tritici 

  • Melanogryllus desertus 

  • Haplothrips tritici 

  • Zabrus tenebrioides 

  • Entomoscelis adonidis (mára csökkent jelentősége; pete alakban is képes telelni) 

  • Bogyósok vincellérormányos kártevői: 

     - Otiorhynchus ovatus 

     - O. rugosostriatus 

  • „nagy” csipkézőbarkók (sokkal jelentéktelenebbek a „kis” csipkézőknél): 

     - Sitona puncticollis 

     - S. longulus 

  • Bársonylégy fajok lárvái (zöldségkultúrában lehetnek jelentősebbek): 

     - Bibio hortulanus 

     - B. marci 

  • Abraxas grossulariata (többnyire inkább avarban telel az L4-es fokozatú lárvája, 
    de előfordul, hogy valamivel mélyebbre húzódik) 

Előrejelzési osztályok: B osztály – univoltin 1 
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 II. Lárva alak telel – lárva a (fő) kártevő 

  1. Talajban telelők 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés: A legtöbb ide tartozó faj nagyon sokáig fejlődik, így biztos távelőrejelzést 
ritkán, csak speciális esetekben lehet adni. 

  - Zabrus tenebrioides: Ritkán, ha az ősz rendkívül száraz, az imágó nem rakja le a 
petéit, hanem megpróbál áttelelni, hogy egy esetleges kedvezőbb tavaszon tegye meg 
mindezt. Ilyenkor természetesen negatív távelőrejelzés adható, azaz nem kell tavasszal 
kártételre számítani (ha L2-L3 alakban tömegesen telel, és a tél folyamán sok enyhe 
időszak van, akkor tavaszra komoly kártételükkel szembesülhetünk). Ha peterakás, 
lárvakelés után válik kedvezőtlenné az ősz (csapadékhiány és hűvös időjárás), akkor L1 
stádiumban maradnak a lárvák. Ilyenkor is csak a tavasz folyamán fordulhat elő kártétel. 

 

  - Anguina tritici: Ha a golyóüszögben lévő juvenilis egyedek anabiozisát még ősszel 
feloldják az őszi vetésű gabona gyökérsavai (valamint a nedvesség), akkor már a fiatal 
növényben telelnek. Természetesen ekkor tavaszra pozitív előrejelzés adható, azaz 
megjelenik a növényeken a fonálféreg kártételi tünete. Ha pihentetjük a talajt, esetleg 
nem búzát (vagy rozsot) vetünk ősszel, akkor természetesen nincs kártétel. 

Előrejelzési osztályok: B osztály – univoltin 1 
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 II. Lárva alak telel – lárva a (fő) kártevő 

  1. Talajban telelők 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés (folyt.): 

  - Melanogryllus desertus: Polifág, de fő tápnövényei a répafélék. Ha az adott 
tájegységen és évben felszaporodott és répa után őszi vetésű növény kerül, ott 
előfordulhat kártétel (telelési táplálkozás). Ha tavasszal vetnek ugyanoda, akkor 
kártételének lehetősége minimális, mivel a lárvák még ősszel elvándorolnak onnan. 

 

b.) rövid távú előrejelzés: 

  - abiotikus tényezők figyelembevétele (eső – szárazság kérdése) 

  - imágó csapdázás (Zabrus t. – VIII. hó: 5-10 imágó/talajcsapda: veszélyhelyzet!) 

  - vetőmag vizsgálat, termés fertőzöttség felmérés (Anguina t.) 

 

c.) szignalizáció: 

  - kártétel alapján (futrinka és fonálféreg esetében ne erre alapozzuk a védekezést!) 

  - területi felmérés, talajvizsgálat (jelentősége max. a Bibio fajoknál palántázás előtt) 

Előrejelzési osztályok: B osztály – univoltin 1 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

 II. Lárva alak telel – lárva a (fő) kártevő: 

  2. Növényi részben, vagy növényen telelők, pl.: 

 

  • Anguina tritici (ha őszi kalászos kerül a táblára, akkor növényben telel) 

  • Pajzstetű (Coccinea) fajok, gyakoribbak: 

     - Parthenolecanium corni 

     - Sphaerolecanium prunastri 

     - Diaspidiotus ostreaeformis 

     - D. pyri 

  • Neoclytus acuminatus (jelentősége egyre nő, szőlőben mára talán 

      nagyobb a Poecilium fasciatum-nál!) 

  • Poecilium fasciatum 

  • Psylliodes chrysocephalus 

  • Ceutorhynchus pleurostigma őszi rassza (nálunk nem jelentős) 

  • Anthonomus pyri (nagyon alacsony %-ban pete alakban is telelhet) 

  • Bogyósokon károsító hosszúcsápú molyok (Incurvarioidea: Prodoxidae): 

     - Lampronia corticella (málnakártevő) 

     - L. capitella (ribiszkekártevő) 

Előrejelzési osztályok: B osztály – univoltin 1 
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 II. Lárva alak telel – lárva a (fő) kártevő: 

  2. Növényi részben, vagy növényen telelők, pl.: 

 

  • Recurvaria leucatella 

  • Recurvaria nanella 

  • üvegszárnyú lepkék (Sesiidae), jelentősebbek: 

     - Synanthedon myopaeformis 

     - S. tipuliformis 

     - S. vespiformis (újabban málnán és szedren figyelték 
 meg Nógrád megyében; eredeti tápnövényén, a tölgyön és a szelídgesztenyén 
 állítólag 2 évig fejlődik) 

  • Theresimima ampelophaga 

  • Sodrómoly (Tortricidae) fajok, gyakoribbak: 

     - Sparganothis pilleriana (10-12 évente gradál!) 

     - Hedya nubiferana 

     - H. pruniana 

     - Ptycholoma lecheana 

  • Aporia crataegi 

  • Euproctis chrysorrhoea 

Előrejelzési osztályok: B osztály – univoltin 1 
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 II. Lárva alak telel – lárva a (fő) kártevő 

  2. Növényi részben, vagy növényen telelők 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés: 

   - fénycsapda 

   - színcsapda (pl. sárga – repcekártevők, fehér – pajzstetvek hímjei) 

   - feromoncsapda 

   - tojáscsomók (korábban) , hernyófészkek (lombhullás után) felvételezése 

   - lárva kártétel alapján 

   - imágó futtatás (pajzstetvek hímjei – dobozos futtató) 

   - egyedszám felmérés (pajzstetvek különböző alakjai fás részeken) 

   - izolátor (kifejlett lárva/báb kinevelése előző év május végén-júniusban: 
     üvegszárnyú lepkék esetén, ha szükséges) 

 

b.) rövidtávú előrejelzés: 

   - kártétel alapján (repcebolha imágók becő-hámozgatásának mértéke) 

Előrejelzési osztályok: B osztály – univoltin 1 
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 II. Lárva alak telel – lárva a (fő) kártevő 

  2. Növényi részben, vagy növényen telelők 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

b.) rövidtávú előrejelzés (folyt.): 

   - anyapajzs vizsgálat (kora tavasszal – túlélő lárvák száma, de e  
  pajzstetvek zömmel L2-es alakjai szabadon telelnek, így ágvizsgálat is!) 

   - színcsapda (ősszel sárga ragacslap repcetábla szélén – repcebolha) 

   - futtatás szobahőmérsékleten (sodrómoly lárvák – ágakról) 

   - hernyó enyves öv (körte rügyfúró-ormányos) 

 

c.) szignalizáció: 

   - színcsapda (szintén a ragacslap repcebolha esetében) 

   - kártétel alapján (ekkor már kockázatos!) 

   - kopogtatás (megjelenő sodrómoly lárvák) 

   - csapdázás (lepke imágók esetén a lárvakárt megelőző ősszel, ill. az adott 
  faj rajzásakor, ha az imágó ellen próbálok védekezni megelőzésképpen) 

   - kopogtatás (körte rügyfúró – 5 bogár/fa, ajánlatos a védekezés) 

Előrejelzési osztályok: B osztály – univoltin 1 
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AZ ELŐREJELZÉS „C” OSZTÁLYA ALAPVETŐEN KÉT CSOPORTRA BONTHATÓ! NEM 
(FŐ) KÁRTEVŐ ALAKBAN TELELŐ 1 NEMZEDÉKES FAJOK. EZ MEGNEHEZÍTI 
ANNAK PONTOS ELŐREJELZÉSÉT, MIVEL KIFEJLŐDÉSÉT MÉG SOK TÉNYEZŐ 
(ABIOTIKUS, BIOTIKUS STB.) BEFOLYÁSOLHATJA! MIVEL NEM A FŐ KÁRTEVŐ 
VÁRHATÓ TAVASSZAL, NINCS AKKORA JELENTŐSÉGE A TELELÉSI HELYNEK SEM. 

 
 I. Lárva a (fő) kártevő alak: Egyes fajok telelő alakja egyáltalán nem nevezhető 

kártevőnek (pl. pete, báb, kifejlett – azaz bábozódás előtt álló – lárva alak), az imágó 
alakban telelők esetében az előjövő imágók pedig legtöbbször csak rövid ideig tartó 
peteérési táplálkozást folytatnak, majd a peterakás után elpusztulnak. 

 II. Imágó a (fő) kártevő alak: Nincsenek igazán jelentős fajok e kategóriában, legtöbbször 
más kártevők mellett, azokkal együtt okozhatnak jelentős károkat. 

 
 I. Lárva a (fő) kártevő alak: 
  1. Tojás alakban telelők, pl.: 
 
  • Longidorus elongatus (nem ismerik pontos biológiáját, egyesek az adult formát 

       mondják telelő alaknak) 
  • Heterodera goettingiana (természetesen nem tojás, hanem ciszta alakban telel) 
  • Lepidosaphes ulmi 
  • Palaeolecanium bituberculatum 

Előrejelzési osztályok: C osztály – univoltin 2 
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 I. Lárva a (fő) kártevő alak: 
  1. Tojás alakban telelők, pl.: 
 
  • Oecanthus pellucens (csak peterakásával okoz csekély kárt, egyébként hasznos!) 
  • sáskák (Acrididae), gyakoribb fajok: 
     - Calliptamus italicus 
     - Dociostaurus brevicollis (inkább az Alföldön) 
     - tarlósáskák (Glyptobothrus-, Chortippus- stb. fajok) 
  • kabócák (Auchenorrhyncha), jelentősebb ill. gyakoribb fajok: 
     - Scaphoideus titanus 
     - Stictocephala bisonia 
     - Centrotus cornutus 
     - Agalmatium flavescens 
     - Cercopis sanguinolenta (hegyvidéken: C. vulnerata) 
     - Phylaenus spumarius 
  • Diabrotica virgifera virgifera 
  • Galeruca tanaceti 
  • Delia coarctata 
  • fűdarazsak (Dolerus-, Pachynematus spp.): Az 1970-es évek elején néhány fajuk 

érzékeny károkat okozott, de azóta sem volt hasonló. Előrejelzésük nincs kidolgozva. 

Előrejelzési osztályok: C osztály – univoltin 2 
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 I. Lárva a (fő) kártevő alak: 
  1. Tojás alakban telelők, pl.: 
 
  • sodrómoly (Tortricidae) fajok: 
     - Archips rosana 
     - A. crataegana 
     - A. xylosteana 
  • jelentősebb téli araszolók (Geometridae): 
     -  Erannis defoliaria 
     - Operophtera brumata 
     - Colotois pennaria 
  • Malacosoma neustria 
  • Lymantria dispar 
  • fésűs bagolylepke (Euxoa) fajok: 
     - Euxoa temera 
     - E. obelisca 
     - E. tritici 
     - E. aquilina 
  • Spaelotis ravida 

Előrejelzési osztályok: C osztály – univoltin 2 

(sokkal jelentéktelenebb 
Noctuinae fajok, mint a 
„D” osztályba tartozók) 
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 I. Lárva a (fő) kártevő alak 

  1. Tojás alakban telelők 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés: 

   - fénycsapda 

   - színcsapda 

   - feromoncsapda 

   - hernyófogó öv (sodrómolyok) 

   - hernyóenyves öv (araszoló nőstények) 

   - tojáscsomó vizsgálat (gyapjaslepke, gyűrűslepke) 

   - rajzásidőszak abiotikus tényezőinek figyelembevétele 

   - előző évi lárva és imágó (pl. Diabrotica) kártétel alapján 

   - anyapajzsok vizsgálata 

   - tojásmosás (amerikai kukoricabogár) 

Előrejelzési osztályok: C osztály – univoltin 2 
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 I. Lárva a (fő) kártevő alak 

  1. Tojás alakban telelők 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

b.) rövidtávú előrejelzés: 

   - tojáscsomó vizsgálat 

   - tojásmosás 

   - anyapajzs vizsgálat (telelési mortalitás) 

   - feromoncsapda (itt elsősorban a Diabrotica-ra vonatkozik) 

 

c.) szignalizáció: 

   - tojáscsomó vizsgálat 

   - kopogtatás (araszolók, sodrómolyok) 

   - hernyóenyves öv (itt már lárvákra) 

   - futtatás (kéregkaparás anyapajzs körül, lárvák előjövetele!) 

   - színcsapda 

   - illatcsapda (cucurbitacin) 

Előrejelzési osztályok: C osztály – univoltin 2 

Diabrotica virgifera virgifera 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

 I. Lárva a (fő) kártevő alak: 
  2. Imágó alakban telelők, pl.: 
 
  • Longidorus elongatus (ld. korábban) 
  • Cacopsylla pyrisuga 
  • Trioza apicalis 
  • pajzstetvek (Coccinea): 
     - Pulvinaria betulae 
     - Epidiaspis leperii 
     - Aulacaspis rosae (tojás alakjával vegyesen telel) 
  • Gabonapoloskák, jelentősebbek: 
     - Eurygaster maura 
     - E. austriaca 
     - Aelia acuminata 
     - A. rostrata (főleg az Alföldön) 
  • Vetésfehérítő bogarak, gyakoribbak: 
     - Oulema melanopus 
     - O. gallaeciana 
  • Gonioctena fornicata 

Előrejelzési osztályok: C osztály – univoltin 2 

(nálunk nem jelentősek, mivel 
ősfenyvesekben telelnek) 
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 I. Lárva a (fő) kártevő alak: 
  2. Imágó alakban telelők, pl.: 
 
  • Colaphus sophiae 
  • Bruchus pisorum 
  • Acanthoscelides obtectus (szabadban 1, de egy részleges 2. N-e is kialakulhat) 
  • repcekártevő Ceutorhynchus-ok, gyakoribbak: 
     - Ceutorhynchus pallidactylus 
     - C. napi (az utóbbi időben nőtt a jelentősége) 
     - C. obstrictus 
  • Ceutorhynchus pleurostigma tavaszi rassza (az őszinél is jelentéktelenebb!) 
  • Oprohinus (Ceutorhynchus) suturalis 
  • Neoglocianus (Ceutorhynchus) maculaalba 
  • tőormányosok vagy báriszok, gyakoribbak: 
     - Aulacobaris coerulescens 
     - Melanobaris laticollis 
  • Anthonomus pomorum (bioültetvényben lehet jelentősebb) 
  • magormányosok (Tychiinae), jelentősebbek: 
     - Tychius quinquepunctatus 
     - T. flavus 

Előrejelzési osztályok: C osztály – univoltin 2 
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 I. Lárva a (fő) kártevő alak 
  2. Imágó alakban telelők 
 
  Előrejelzési lehetőségek: 
 
a.) távelőrejelzés: 
   - kifejlett lárvák alapján 
   - báb alapján (kék nyakú Oulema fajok) 
   - nimfák alapján 
   - hálózás betakarítás előtt (gabonapoloskák imágó : nimfa aránya) 
   - imágók súlymérése (telelési helyeken öszegyűjteni a csoportosan telelő 

  poloska imágókat, de több év adataival kellene összehasonlítani!) 
   - imágók futtatása (borsó- és babzsizsik – magtételből; bimbólikasztó – 

  hullámpapír övben 5-10 imágó: erős fertőzés következő tavasszal) 
   - színcsapdák 
 
b.) rövidtávú előrejelzés: 
   - tavaszi abiotikus tényezők figyelembevétele (kimerülés – ld. korábban) 
   - futtatás (avarból) 
   - súlymérés-mortalitás (gabonapoloskák; mennyi éli/élte túl a telet) 

Előrejelzési osztályok: C osztály – univoltin 2 

felszínen élő, táplálkozó, 
bábozódó fajok esetében 
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 I. Lárva a (fő) kártevő alak 
  2. Imágó alakban telelők 
 
  Előrejelzési lehetőségek: 
 
b.) rövidtávú előrejelzés (folyt.): 
   - színcsapdázás (pl. sárgatál – Ceutorhynchus spp.) 
   - hernyó enyves öv (bimbólikasztó) 
   - kártétel alapján (imágók érési táplálkozása peterakás előtt) 
   - tojásrakás/tojásszám megfigyelése 
 
c.) szignalizáció: 
   - tojások embrionális fejlődése (szignalizálás kelésre, ill. parazitáltsági %) 
   - lárvakelés, lárvastádium figyelembevétele (pénz kérdése, hogy az első 

   lárvák kelésére, vagy tömeges lárvakelésre szignalizálunk-e) 
   - kártételi % (-kezdeti kártételre szignalizálok, vagy később védekezek?) 
   - hálózás 
   - kopogtatás („próbarázás” – bimbólikasztó) 
   - telelőre vonultatás (máktokormányos – még előző évben kezdve, majd 

    tavaszi kirepülését sátorizolátorral nyomon követve) 

Előrejelzési osztályok: C osztály – univoltin 2 
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 I. Lárva a (fő) kártevő alak: 

  3. Báb alakban telelők, pl.: 

 

   I. Táplálkozási helyén bábozódik, pl.: 

  • Phorbia haberlandti 

  • Delia floralis 

 

   II. Elvonul bábozódni máshová (de nyomon követhető), pl.: 

  • Nepticula pomella (genuszának kisebb jelentőségű almaaknázó faja) 

  • Cimbex quadrimaculatus 

  • cseresznyét (meggyet) károsító fúrólegyek (Rhagoletis spp.): 

     - Rhagoletis cerasi 

     - R. cingulata 

  • Liriomyza cepae (számára kedvező években lehet egy második nemzedéke is!) 

Előrejelzési osztályok: C osztály – univoltin 2 
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 I. Lárva a (fő) kártevő alak 
  3. Báb alakban telelők 
 
  Előrejelzési lehetőségek: 
 
a.) távelőrejelzés: 
   - lárvakártétel alapján 
   - telelőre vonultatás (Rhagoletis spp. – még előző évben egy megjelölt 

    helyre, majd tavasszal sátorizolátor használata) 
 
b.) rövidtávú előrejelzés: 
   - telelési mortalitás megállapítása (nem egyszerű, így nincs jelentősége) 
   - sátorizolátor (kihelyezése és az első imágók nyomonkövetése) 
   - színcsapdák (Rhagoletis spp. – sárga ragacslap) 
   - illatcsapdák (Rhagoletis spp. – tojásrakási atraktáns; ammónia sók) 
   - feromoncsapdák 
   - hálózás 
   - kopogtatás (Rhagoletis spp. esetében riasztás – légytömeg felmérése) 
 
c.) szignalizáció: lényegében megegyezik a rövidtávú előrejelzésben alkalmazottakkal. 

Előrejelzési osztályok: C osztály – univoltin 2 
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 I. Lárva a (fő) kártevő alak: 
  4. Kifejlett lárva alakban telelők, pl.: 
 
   I. Táplálkozási helyén bábozódik: 
  • Agrilus cuprescens (aurichalceus) 
  • Chaetopteroplia (Anisoplia) segetum 
  • Agapanthia dahli 
  • Haplodiplosis marginata 
  • Monarthropalpus flavus 
  • Ostrinia nubilalis (az ország déli felén már régóta két nemzedékes) 
  • szalmadarázsfélék (Cephidae): 
     - Cephus pygmaeus 
     - Janus compressus 
 
   II. Elvonul bábozódni máshová: 
  • héjas gyümölcsűek ormányos kártevői (Curculio spp.): 
     - Curculio elephas 
     - C. nucum 
     - C. glandium 
  • Búza-gubacsszúnyogok (Cecidomyiidae): 
     - Contarinia tritici 
     - Sitodiplosis mosellana 

Előrejelzési osztályok: C osztály – univoltin 2 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

 I. Lárva a (fő) kártevő alak: 
  4. Kifejlett lárva alakban telelők, pl.: 
 
   II. Elvonul bábozódni máshová: 
  • Poloskaszagú gyümölcsdarazsak (Hoplocampa spp.): 
     - Hoplocampa brevis 
     - H. testudinea 
     - H. flava 
     - H. minuta 
  • szövődarázs (Neurotoma) fajok: 
     - Neurotoma nemoralis 
     - N. saltuum 
  • Dyspessa ulula 
  • sodrómoly (Torthricidae) fajok: 
     - Eucosma conterminana 
     - Cydia pyrivora 
     - C. nigricana 
     - C. amplana 
     - C. splendana 
  • Apamea sordens 

Előrejelzési osztályok: C osztály – univoltin 2 
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 I. Lárva a (fő) kártevő alak 

  4. Kifejlett lárva alakban telelők 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés: 

   - lárva populáció felmérés (pl. a kukoricamolyét a szár alsó  
       internódiumában) 

   - telelőre vonulás vagy vonultatás mesterségesen (az utóbbi egyszerűbb) 

   - lárva-parazitáltság (az az évi adhat képet a következő évi fertőzésről) 

 

b.) rövidtávú előrejelzés: 

   - telelési mortalitás megállapítása (szintén pl. kukoricaszárak felvágása) 

   - bábozódás nyomonkövetése – imágórajzás kezdete 

   - fénycsapda 

   - illatcsapda 

   - feromoncsapda 

   - hálózás (bizonyos fajok imágóit, de nehéz meghatározni e fajokat) 

Előrejelzési osztályok: C osztály – univoltin 2 
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 I. Lárva a (fő) kártevő alak 

  4. Kifejlett lárva alakban telelők 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

b.) rövidtávú előrejelzés (folyt.): 

   - érési táplálkozás (imágó kártétel figyelembevétele) 

   - tojásrakás abiotikus tényezőinek figyelembevétele 

   - embrionális szakasz nyomon követése (a felszínre petéző fajoknál az L1 
    kelésének/parazitáltságnak nyomonkövetése) 

 

c.) szignalizáció: lényegében megegyezik a rövidtávú előrejelzésben alkalmazottakkal, csak 
az a kérdés, hogy lárvakelés kezdetére vagy tömeges lárvakelésre szignalizálunk pl. 
kukoricamoly esetében. 

Előrejelzési osztályok: C osztály – univoltin 2 
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  II. Imágó a (fő) kártevő alak: 

  1. Kifejlett lárva telel (nincsenek igazán jelentős fajok e kategóriában), pl.: 

 

  • Omophlus proteus 

  • Epicauta rufidorsum 

  • Bromius obscurus 

  

  

  

 Nincsenek konkrét előrejelzési módszerek kidolgozva. A pejbogarak (több fajuk közül a 
fent említett a leggyakoribb) esetében szórványos lárvakártételről is beszámolnak, de 
elsősorban az imágók a virágbogarakkal együtt a virágkártevők. Sokkal ritkábban 
okoznak kárt azonban mint a virágbogár imágók. A hollóbogár imágók hirtelen, 
nagytömegű megjelenését nem lehet előrejelezni, ilyenkor valóban, akár tarrágást is 
okozhatnak érési táplálkozásukkal. A sáskák (elsősorban marokkói) felszaporodásakor 
nőhet meg számuk, lévén a lárváik hasznos, sáskapete fogyasztók. A firkálóbogárnak az 
európai alanyfajták esetében volt jelentősége, ekkor fő kártevőnek ráadásul a lárvát 
tartották. Amióta amerikai alanyfajtákat használnak, jelentősége sokat csökkent. Azóta 
a fajt gyakrabban lehet másik tápnövényén, a füzikéken (Epilobium spp.) megtalálni. 

Előrejelzési osztályok: C osztály – univoltin 2 
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  II. Imágó a (fő) kártevő alak: 
  2. Fiatal lárva telel, pl.: 
 
  • Kakothrips robustus (pisivorus) 
 
 Azért tartozhat a „C” osztályba, mert az L2–es stádium táplálkozás nélkül a talajba vonul, 

és ott be is fejezi fejlődését, imágóvá alakul a következő év májusára. Kártevőnek 
minősül tehát az L1-es stádium, valamint az imágó alak, míg kártételi szempontból 
inaktív az L2-es stádium és a 2 nimfa stádium (mely utóbbiak más fajoknál is a talajban 
tartózkodnak). 

 
  Előrejelzési lehetőségek: 
 
a.) távelőrejelzés: 
   - populáció felmérése (pl. hálózás  v. vizuálisan – imágók, L1-es stádium) 
   - kártétel (torzult görbült hajtás, 1-2 szemes hüvelyek mennyisége) 
 
b.) és c.) rövid távú előrejelzés és szignalizáció: 
   - talajból előjövő imágók nyomon követése *növény, virág(!) vizsgálat+ 
   - kártétel (itt még a „csillagfoltosodás” tüneteket keresni) 

Előrejelzési osztályok: C osztály – univoltin 2 
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 I. Évi egy generációs madarak (Aves): 
   egész évben megtalálható fajok: Perdix perdix, Anser anser, Cygnus olor 

(újabban), Anas platyrhynchos (elsősorban rizskultúrában okozott érzékeny károkat), 
Corvus frugilegus. Jelentősége egyedül a legutóbbi fajnak van. 

   - Corvus frugilegus: Jelentősége elsősorban a tavaszi költési időszakban a 
fészkelő telepek környékén! Kizsarolhatja a fészek közeli 1,5-2 km-es sugarú körben főleg a 
kukoricavetést, ilyenkor fokozottan figyelni kell! 

 
   csak téli időszakban található: Anser erythropus, A. albifrons, A. fabalis. Ez 

utóbbinak lehet jelentősége, a másik kettő kísérő faj, vegyülnek a vetési ludakkal. 
   - Anser fabalis: Jelentősége nagyobb vizek környéki őszi vetésű 

gabonatáblákon! 
  
 II. Évi egy generációs emlősök (Mammalia): 
   - Cervus elaphus: Nehéz előrejelezni – nagy távolságokat barangol be! A 

természetes eltartó képességnek megfelelő állománynagyság 1 szarvas/75 ha  lenne. 
   - Capreolus capreolus: Könnyebb a helyi állományt felmérni, nem vándor! 
   - Sus scrofa: Elsősorban a kukoricában okozhat nagy károkat, még a 

következő évi egyéb vetést is feltúrhatja az előző évi, betakarításkor elhullott szemekért! 
    
  egyéb, kisebb jelentőségű fajok: Citellus citellus, Dama dama, Ovis musimon. 

Előrejelzési osztályok: 1 generációs gerincesek (Chordata) 
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DR. MANNINGER GUSZTÁV ADOLF EBBEN ÉS A KÖVETKEZŐ ELŐREJELZÉSI OSZTÁLYBAN 
NAGYOBB RENDSZERTANI KATEGÓRIÁKAT (PL. TÖRZS, REND) NEVEZETT MEG 1-1 
CSOPORTNAK, MIVEL MÁR NEM TUDTA AZ ELŐZŐEKHEZ HASONLÓAN EGYÉRTELMŰEN 
PL. TELELÉSI HELY ÉS -ALAK, KÁROSÍTÁSI HELY, FŐ KÁRTEVŐ ALAK STB. SZERINT 
CSOPORTOSÍTANI AZ IDE TARTOZÓ KÁRTEVŐKET. 

 
AZ ÉVI TÖBB NEMZEDÉKES FAJOK KÖZÖTT UGYANIS TALÁLHATÓK OLYANOK,  AMELYEK 

KÁRTÉTELI, ETOLÓGIAI SZEMPONTBÓL NAGYON HASONLÍTANAK EGYMÁSRA, 
UGYANAKKOR NEM EGYFORMA SZEMAFORONT TELEL, ÉS EZÁLTAL NEM IS UGYANOLYAN 
MÓDON, UGYANABBAN A KÖZEGBEN. PL. A LYGUS FAJOK UGYANOTT ÉS UGYANÚGY 
KÁROSÍTANAK MINT AZ ADELPHOCORIS LINEOLATUS, DE ZÖMMEL IMÁGÓ ALAKBAN 
AVARBAN TELELNEK, AZ ADELPHOCORIS LINEOLATUS PEDIG KIZÁRÓLAG PETE ALAKBAN 
A LUCERNA SZÁRÁBAN. 

A FŐ KÁRTEVŐ ALAKOT SZINTÉN NEHÉZ EGYÉRTELMŰEN MEGNEVEZNI OLYAN FAJOK 
ESETÉBEN, AHOL AZ IMÁGÓ IS KÁROSÍT, MIVEL EZEK AZ ÉV FOLYAMÁN ÍGY TÖBBSZÖR 
KÁROSÍTANAK IMÁGÓ ALAKBAN, ÉS A VEGETÁCIÓ SORÁN KIFEJLŐDÖTT IMÁGÓK 
HOSSZABB IDEIG KÁROSÍTANAK PÁRHUZAMOSAN A LÁRVÁKKAL. 

VANNAK KÁRTEVŐK (PL. OSCINELLA FRIT), AMELYEK TÖBBFÉLE ALAKBAN IS TELELHETNEK 
(PL. A FRITLÉGY DÖNTŐEN UGYAN LÁRVA, DE RITKÁBBAN AKÁR BÁB ALAKBAN), 
RÁADÁSUL A KÜLÖNBÖZŐ  NEMZEDÉKEK, TÁPNÖVÉNYÜK KÜLÖNBÖZŐ RÉSZEIT IS 
KÁROSÍTHATJÁK (PL. A FRITLÉGY TAVASZI NEMZEDÉKÉNEK LÁRVÁI A GABONÁK 
GENERATÍV RÉSZÉT KÁROSÍTJÁK, AZ ŐSZI – 3. – NEMZEDÉK LÁRVÁI PEDIG VEGETATÍV 
RÉSZT, SARJHAJTÁST). 

Előrejelzési osztályok: D osztály – bivoltin 
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Előrejelzési osztályok: D osztály – bivoltin 

 1. Nematoda – fonálférgek, pl.: 

 

  • Globodera rostochiensis 

  • G. pallida 

  • Heterodera schachtii 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés: 

   - cisztamosás (petricsésze, cisztamosó gép) 

   - vetőgumó vizsgálat (import) (régen – határállomásokon) 

   - kárkép (nehéz a vírusok kanalasodó tüneteitől megkülönböztetni) 

 

b.) és c.) rövidtávú előrejelzés és szignalizáció: 

   - kárkép (Globodera fajoknál korábban karantén intézkedések!) 
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Előrejelzési osztályok: D osztály – bivoltin 

 2. Thysanoptera – tripszek, pl.: 

 

  • Limothrips denticornis 

  • Haplothrips aculeatus 

  • Drepanothrips reuteri 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés: 

   - áttelelő nemzedék kártételének nyomonkövetése 

   - áttelelő nemzedék nyomonkövetése (különböző szemaforontok) 

 

b.) rövidtávú előrejelzés: 

   - előjövő szárnyas nőstények csapdázása 

   - rügyvizsgálat (elsősorban gubacsatkák miatt szokták, de a  
       szőlőtripsz is ott telel) 

   - első nemzedék felmérése 
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Előrejelzési osztályok: D osztály – bivoltin 

 2. Thysanoptera – tripszek 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

b.) szignalizáció: 

   - betelepedő szárnyas alakok csapdázása továbbra is (sárgatál, ragacslap) 

   - „fehér papír-módszer” (a környékbeli virágokból a lapra ütögetni és 
  összegyűjteni a tripszeket pl. pongyolapitypangról, mivel a legtöbb 
    virág virágporát, nektárját kedveli minden tripszfaj) 

   - kezdeti kárképek nyomonkövetése 
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Előrejelzési osztályok: D osztály – bivoltin 

 3. Heteroptera – poloskák, pl.: 

 

  • Stephanitis pyri 

  • Lygus rugulipennis 

  • Adelphocoris lineolatus (lehet egy 3. nemzedéke is!) 

  • Eurydema ventrale 

  • E. ornata 

  • E. oleracea 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés: 

   - második nemzedék egyedszámának felmérése (nem túl pontos, 
legfeljebb a többnyire helyben maradó fajoknál, pl. lucerna-, körte 
csipkéspoloska) 

   - második nemzedék hálózása 

   - hernyófogó öv (körte csipkéspoloska) 
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Előrejelzési osztályok: D osztály – bivoltin 

 3. Heteroptera – poloskák 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) rövidtávú előrejelzés: 

   - futtatás (zsákos futtató – Lygus-, Eurydema spp.) 

   - hernyóenyves öv (körte csipkéspoloska) 

   - áttelelt imágók nyomonkövetése (Lygus – ruderália  
  gyomnövényein; Eurydema spp. – elsősorban útszéli zsázsán) 

   - betelepedés nyomonkövetése (Lygus – hálózás napraforgóban, 
      Eurydema spp. – vizuálisan) 

 

c.) szignalizáció: 

   - hálózás 

   - leveleken, növényen kárkép, szemaforontok keresése  
       (Stephanitis pyri) 

   - kárkép (peterakás – mezeipoloskák napraforgón) 
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Előrejelzési osztályok: D osztály – bivoltin 

 4. Auchenorrhyncha – kabócák, Sterrnorrhyncha – növénytetvek, pl.: 

 

  • Hyalesthes obsoletus 

  • Javesella pellucida 

  • Laodelphax striatellus 

  • Macrosteles laevis 

  • M. sexnotatus 

  • Diaspidiotus perniciosus *általában az L1 telel már fekete (szekunder) pajzsa alatt] 

  • Pseudaulacaspis pentagona (♀ telel, így tavasszal az L1 a ♀ pajzsok alól várható) 

 

  Előrejelzési lehetőségek (elsősorban a pajzstetvekre vonatkoznak): 

 

a.) távelőrejelzés: 

   - II. nemzedék (telelő) nőstény egyedszám felmérése (Pseudaulacaspis p.) 

   - II. nemzedék hím rajzásának mennyiségi adataiból 
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Előrejelzési osztályok: D osztály – bivoltin 

 4. Auchenorrhyncha – kabócák, Sterrnorrhyncha – növénytetvek 

 

  Előrejelzési lehetőségek (elsősorban a pajzstetvekre vonatkoznak): 

 

a.) távelőrejelzés (folyt.): 

   - áttelelés előtti (II. nemzedékű) lárvák „rajzásának” nyomonkövetése (L1 
  első szakasza – lábakkal rendelkezik → anyapajzsokkal teli kéreg körbe 
  kenése → esetleg már ekkor őszi lemosózás, de akkor szignalizációnak 
  minősül!)  

   - áttelelő lárvák egyedszám felmérése [fekete (szekunder) pajzsos L1-ek] 

 

b.) rövidtávú előrejelzés: 

   - áttelelt lárvapopuláció mortalitásának vizsgálata (pajzsfelpattintással) 

   - lárva”rajzás” nyomonkövetése (Diaspidiotus p. I. nemzedék – V. hó vége, 
  VI. eleje; Pseudaulacaspis p. – nőstény pajzsa alól kirajzók, kora tavasszal.  
      Ld. a távelőrejelzésben leírtakat) 

   - pajzs-differenciálódás (L2-es állapottól elkülöníthetők az ivarok) 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Előrejelzési osztályok: D osztály – bivoltin 

 4. Auchenorrhyncha – kabócák, Sterrnorrhyncha – növénytetvek 

 

  Előrejelzési lehetőségek (elsősorban a pajzstetvekre vonatkoznak): 

 

b.) rövidtávú előrejelzés (folyt.): 

   - hím rajzás nyomonkövetése (ha a lárvákra előrejelzünk belőle: 

    I. nemzedék lárvái a hímek rajzását követő kb. 30. napra, 

    II. nemzedék kb. a 25. napra fejlődik ki – Diaspidiotus p.) 

 

c.) szignalizáció: 

   - színcsapdák (sárga ragacslap – kabócák) 

   - hím rajzás nyomonkövetése (dobozos futtató, fehér ragacslap) 

   - lárvák előjövetele („rajzása”) anyapajzs alól (anyapajzsok körbekenése) 

→ 
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Előrejelzési osztályok: D osztály – bivoltin 

 5. Coleoptera – bogarak, pl.: 
 
  • Leptinotarsa decemlineata 
  • Gastrophysa viridula (lehet egy 3. generációja is) 
  • Phaedon cochleariae 
  • Lilioceris merdigera 
  • L. lilii 
  • Crioceris duodecimpunctata (a legjelentéktelenebb, generatív részeket fogyaszt) 
  • Psylliodes affinis 
  • Subcoccinella vigintiquatuorpunctata 
  • Hypera postica 
  • Lixus scabricollis 
  • Scolitus mali (vannak évek, amikor csak 1 nemzedéke fejlődik ki) 
  • S. rugulosus 
  
  
 Az előrejelzési lehetőségek nagyrészt a burgonyabogárra vonatkoznak, 
 de egyéb levélbogarakra is adaptálhatók. A többi faj jelentősége elenyésző. 

(vannak évek, amikor csak 
1 nemzedékük fejlődik ki) 
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Előrejelzési osztályok: D osztály – bivoltin 

 5. Coleoptera – bogarak 

 

 Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés: 

   - II. nemzedék lárva egyedszám felmérés (nehéz, mivel a két 
      nemzedék egybemosódik) 

   - II. nemzedék imágó egyedszám felmérés (telelési táplálkozásra 
      való előjövetelkor) 

 

b.) rövidtávú előrejelzés: 

   - csalogató burgonyacsomós módszer (előjövő imágókra) 

   - betelepedés vizsgálat (vizuálisan) 

 

c.) szignalizáció: 

   - imágó kárkép ↔ L1 kelés nyomonkövetése 

   - egyedsűrűség felmérése (hálózás vagy db/tő leszámolás) 
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Előrejelzési osztályok: D osztály – bivoltin 

 6. Lepidoptera – lepkék, pl.: 

 

  • sodrómolyok (Tortricidae), gyakoribb fajok: 

     - Pandemis dumetana 

     - P. heparana 

     - P. cerasana 

     - Adoxophyes orana 

     - Argyrotaenia ljungiana (pulchellana) 

     - Archips podana (előfordulhat 3. nemzedéke is) 

     - Clepsis spectrana 

     - Spilonota ocellana 

     - Epiblema foeniella 

     - Notocelia uddmanniana 

     - Grapholita delineata 

     - Cydia pomonella 

     - Enarmonia formosana 

(előfordulhat 3. 
nemzedékük is) 
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Előrejelzési osztályok: D osztály – bivoltin 

 6. Lepidoptera – lepkék, pl.: 

 

  • sodrómolyok (Tortricidae), gyakoribb fajok: 

     - Eupoecilia ambiguella 

     - Cochylis epilinana 

     - Aethes willana 

  • Fényiloncák: karcsúmolyok (Pyralidae: Phycitinae): 

     - Etiella zinckenella 

     - Homoeosoma nebulella (kialakulhat 3. nemzedéke) 

  • Loxostege sticticalis (ritkán, időszakosan van jelen országunkban) 

  • szenderek (Deilephila spp.): 

     - Deilephila elpenor 

     - D. porcellus 

  • Peribatodes rhomboidaria (hegyvidékeinken csak 1 nemzedékes) 

  • Hyphantria cunea 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Előrejelzési osztályok: D osztály – bivoltin 

 6. Lepidoptera – lepkék, pl.: 

 

  • Fénykedvelő bagolylepkék: 

     - Acronicta rumicis 

     - Heliothis maritima 

     - H. viriplaca 

     - Mamestra brassicae 

     - Lacanobia oleracea 

     - Ceramica (Mamestra) pisi 

  • Fénykerülő bagolylepkék (Noctuinae): 

     - Agrotis segetum 

     - A. exclamationis 

     - Xestia c-nigrum 
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Előrejelzési osztályok: D osztály – bivoltin 

 6. Lepidoptera – lepkék 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés: 

   - Mészáros féle generációs quociens (lényege, hogy az első  nemzedék 
  abundanciájának hányszorosa a második nemzedék egyedeinek száma – 
   bagolylepke fajokra közölt veszélyességi küszöbértékeket) 

   - II. nemzedék lárvapopulációjának felmérése 

   - gradációs görbe nyomonkövetése (pl. fénycsapda adatok alapján) 

   - hernyófogó övek kihelyezése (sodrómolyok, főleg gyümölcskártevők!) 

 

b.) rövidtávú előrejelzés: 

   - fénycsapda 

   - illatcsapda 

   - színcsapda (kevésbé) 

   - feromoncsapda 
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Előrejelzési osztályok: D osztály – bivoltin 

 6. Lepidoptera – lepkék 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

b.) rövidtávú előrejelzés (folyt.): 

   - I. nemzedék rajzásidőszakának abiotikus tényezői 

   - I. nemzedék lárvakártételének figyelembevétele 

   - hernyófogó övek nevelőketrecbe helyezése (kinti nevelés! –  
  szignalizáció esetében is alkalmazható az első rajzás nyomonkövetésére!) 

 

c.) szignalizáció: 

   - a pete embrionális szakaszának nyomonkövetése (a végén a felső  
   negyede fekete, hamarosan kelés, ha az egész, akkor parazitált) 

   - első lárvák kelésére, esetleg tömeges lárvakelésre (pénz kérdés) 

   - kezdeti kártétel (gyümölcsmolyoknál nem jó!) 

   - szemaforont váltás (fénykedvelő bagolylepke hernyóknál figyelembe 
   venni, hogy az L4-es, L5-ös lárvákat generatív részeken keressük) 

II. nemzedékre 
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Előrejelzési osztályok: D osztály – bivoltin 

 7. Diptera – kétszárnyúak (nincsenek igazán jelentősek), pl.: 

 

  • Contarinia pisi 

  • Tipula oleracea (zöldségkultúrában lehet jelentősége) 

  • Eumerus strigatus 

  • E. tuberculatus 

  • Camarota curvipennis 

  • Phorbia fumigata 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés: 

   - lárvapopuláció felmérés 

   - kártétel (a következő évre nézve) 

   - talajminta vételezés (pl. térfogati kvadrát módszer) (Tipula o.) 
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Előrejelzési osztályok: D osztály – bivoltin 

 7. Diptera – kétszárnyúak  

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) rövidtávú előrejelzés: 

   - nevelés természetes körülmények között (apró, nehezen határozható 
       fajok esetében) 

   - színcsapda 

   - fénycsapda 

   - hálózás 

   - I. nemzedék rajzásidőszakának abiotikus tényezői 

   - I. nemzedék lárvakártételének figyelembevétele 

 

c.) szignalizáció: 

   - imágó rajzás alapján számított (elsősorban nevelésre alapozva!) 

   - kártétel alapján (nem jó!) 

Nehéz pontosan meghatározni 
az apró fajokat! 

II. nemzedékre 
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Előrejelzési osztályok: D osztály – bivoltin 

 8. Acari – atkák, pl.: 

 

  • Brevipalpus lewisi 

  • Cenopalpus (Brevipalpus) pulcher 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés: 

   - II. nemzedék egyedsűrűségének figyelembevétele 

   - telelőre vonuló ♀-ek nyomonkövetése, telelőhelyek felderítése (rügy) 

 

b.) rövidtávú előrejelzés: 

   - telelési mortalitás vizsgálatok (rügyalapok környékén ill. rügyboncolás) 

 

c.) szignalizáció: 

   - Müller-féle takácsatka fogó lap (áttelelő nemzedékre itt is jó) 

   - mozgó szemaforontok vizsgálata (vegetáció – nagyító, atkafuttató stb.) 
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Előrejelzési osztályok: D osztály – bivoltin 

 9. Chordata – gerincesek, pl.: 

 

  • Phasianus colchicus – Általában évi egy fészekalja van, de gyakori annak  
  megsemmisülése, így ismételten költhet. Nagyobb részt rovartáplálékon 
  él, de mezőgazdasági területeken szegélykártevőként lehet rá számítani. 

 

  • Turdus merula – Általában évi kétszer költ, kedvező viszonyok között esetleg 
  háromszor is. Hasznos énekesmadarunk, de őszi időszakban táplálékának 
  akár 70%-át is kitehetik a gyümölcsök (németországi adat), vagy több, 
  mint 25%-át a szőlő és egyéb termesztett gyümölcs (angliai adat). 

   

  • Sturnus vulgaris – A fiókáit szinte kizárólag állati eredetű táplálékkal eteti, mint a 
  többi énekes (ez alól a háziveréb az egyetlen kivétel). Ősszel a szőlőben 
  jelenti a legnagyobb problémát, főleg az északról vonuló rajok. 

 

  • Cricetus cricetus – Jelentőségét tükrözi, hogy 5 egyed/ha (egyes irodalmi adatok 
  3-at írnak!) már veszélyességi küszöbérték! Ha az egyedenkénti kártételt 
  20-40 kg szemes terménynek vesszük, akkor akár 0,5 db/ha is veszélyes 
  lehet. Kedvező viszonyok között kialakulhat egy 3. nemzedéke is. 
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Előrejelzési osztályok: E osztály – multivoltin 

 1. Nematoda – fonálférgek (változó, sokszor igen magas nemzedékszámúak), pl.: 

 

  • vírushordó fonálférgek (Longidoroidea), pl.: 

     - Xiphinema diversicaudatum 

     - X. index 

  • levélfonálférgek (Aphelenchoididae), pl.: 

      - Aphelenchoides fragariae 

     - A. ritzemabosi 

     - A. besseyi 

  • szívogató fonálférgek (Anguinidae), pl.: 

     - Ditylenchus dipsaci 

     - D. destructor (elsősorban hagymások, gumósok!) 

  • talajfárasztó fonálférgek (Pratylenchidae), pl.: 

     - Pratylenchus pratensis 

     - P. penetrans 

(elsősorban 
gyümölcskultúrában) 
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Előrejelzési osztályok: E osztály – multivoltin 

 1. Nematoda – fonálférgek, pl.: 

 

  • gyökérgubacs fonálférgek (Meloidogynidae) – nem szántóföldi, hanem üvegházi 
 és fóliaházi körülmények között jelentősek, bár mára mindegyik fajról 
 bizonyították szántóterületen való áttelelését pete alakban, pl.: 

     - Meloidogyne hapla 

     - M. incognita 

 

  Előrejelzési lehetőségek hasonlóak a „D” osztályban tárgyaltakkal: 

 

a.), b.) táv- és rövidtávú előrejelzés: 

   - futtatás (fonálféreg futtató – negatív higrotaxis; az ültetvények  
    telepítése előtt mindenképpen talajmintából!) 

 

c.) szignalizáció: 

   - kárkép alapján (védekezni nem is igazán lehet ekkor már) 
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 2. Thysanoptera – tripszek (nálunk egyetlen 3-4 nemzedékes kinti faj): 

 

  • Thrips tabaci 

 

  Előrejelzési lehetőségek hasonlóak a „D” osztályban tárgyaltakkal : 

 

a.) távelőrejelzés: 

   - áttelelő nemzedék kártételének nyomonkövetése 

   - áttelelő nemzedék nyomonkövetése (különböző szemaforontok) 

 

b.) rövidtávú előrejelzés: 

   - avarból előjövő szárnyas nőstények csapdázása (sárgatál, ragacslap) 

   - futtatás avarból (nem jellemző) 

   - első nemzedék felmérése (tápnövényen; nagyító, mikroszkóp) 

Előrejelzési osztályok: E osztály – multivoltin 
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 2. Thysanoptera – tripszek 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

b.) szignalizáció: 

   - betelepedő szárnyas alakok csapdázása továbbra is (sárgatál, ragacslap) 

   - „fehér papír-módszer” (a környékbeli pl. pongyola pitypangról a lapra 
       ütögetni a tripszeket) 

   - kezdeti kárképek nyomonkövetése 

Előrejelzési osztályok: E osztály – multivoltin 
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 3. Auchenorrhyncha – kabócák, Sterrnorrhyncha – növénytetvek, pl.: 

 

  • Psammotettix alineus (3 nemzedékes kabócafaj) 

  • Empoasca pteridis (2-4 nemzedékes; a burgonya talán legjelentősebb kabócája) 

  • levélbolhák (Psyllina) (5-6 nemzedékesek), jelentősebbek: 

     - Cacopsylla pyri 

     - C. pyricola 

  • Viteus vitifolii (teljes ciklusa összességében 2 éves, évente 4-6 nemzedékkel) 

  • Lachnus roboris (tölgyfajokon károsít, de szelídgesztenyén is megjelenik időnként) 

  • dísztetvek (Drepanosiphinae), pl.: 

     - Panaphis juglandis 

     - Chromaphis juglandicola 

  • gubacstetvek (Eriosomatinae), pl.: 

     - Eriosoma lanigerum 

     - Tetraneura ulmi 

  • valódi levéltetvek (Aphidinae): Nemzedékszámuk változó (8-15 is lehet fajtól és 
        évtől függően)! 

Előrejelzési osztályok: E osztály – multivoltin 
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 3. Auchenorrhyncha – kabócák, Sterrnorrhyncha – növénytetvek: 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés: 

   - telelőre vonuló szárnyasok figyelemmel követése (levéltetvek – nem ad 
   kielégítő eredményt még az első 1-2 tavaszi nemzedékre sem) 

   - telelő tojások felmérése (már jobb, de a kiegyenlítettebb éghajlatú 
  országokban – pl. Anglia – érdemes ezzel foglalkozni, mert ott pontosabb 
       információt szolgáltat) 

   - hernyófogó öv (ősszel kirakni a levélbolha imágók miatt) 

 

b.) rövidtávú előrejelzés: 

   - színcsapda (kabóca imágók megjelenése) 

   - hálózás (kabócák) 

   - hernyófogó övek izolátorba helyezése (szabadban, így megfigyelhető a 
      levélbolha imágók előjövetele) 

Előrejelzési osztályok: E osztály – multivoltin 
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 3. Auchenorrhyncha – kabócák, Sterrnorrhyncha – növénytetvek 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

b.) rövidtávú előrejelzés (folyt.): 

   - telelő tojások kelése (fundatrixek nyomonkövetése) 

   - szárnyas egyedek megjelenésének nyomonkövetése (a fő/téli  
  gazdanövényen, pl. Myzus persicae – barackon, ha megjelennek,  el lehet 
  kezdeni a sárga tálak kirakását a szaporító v. nemesítő burgonyatáblákon) 

 

c.) szignalizáció: 

   - színcsapda (sárgatál, sárga ragacslap) 

   - kezdeti kártétel (ahol nem számít a vírusfertőzés) 

   - módosított Banks-féle skála (0-4) alapján eldönthető a védekezés  
       időpontja/szükségessége 

Előrejelzési osztályok: E osztály – multivoltin 
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 4. Coleoptera – bogarak, pl.: 

 

  • 3 nemzedékes spárgabogarak (Crioceris spp.): 

     - Crioceris asparagi (a leggyakoribb faj, lehet egy 4. 
        nemzedéke is) 

     - C. quinquepunctata (legkevésbé mobilis, de gyakori) 

     - C. quatuordecimpunctata (Szabolcs János 1976-ban 
jelezte a 3. nemzedék kifejlődését, addig 2 nemzedékesnek 

 tartották, nálunk a legritkább faj, mediterrán faunaelem) 

 

 Az előrejelzési lehetőségek lényegében megegyeznek 

 a „D” osztály levélbogarainál leírtakkal (1-1 kifejezetten 

 a burgonyabogárra vonatkozó módszer kivételével), annak 

 figyelembevételével, hogy e fajoknak (legalább) egyel több 

 nemzedéke fejlődik ki évente.  

Előrejelzési osztályok: E osztály – multivoltin 
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 5. Lepidoptera – lepkék, pl.: 

 

  • Stigmella malella (3-4 nemzedékes) 

  • aknázómolyok (Gracillariidae, általában 3 nemzedékesek), pl.: 

     - Phyllonorycter corylifoliella (2-4 nemzedékes!) 

     - P. blancardella (lehet 4. nemzedéke is) 

     - Cameraria ohridella (1986-os felfedezése óta  
     vadgesztenyefáink veszedelmes kártevője!) 

  • Plutella xylostella (3-4 nemzedékes) 

  • ezüstszárnyú molyok (Lyonetiidae, 3 nemzedékesek), pl.: 

     - Leucoptera malifoliella (nem az aknában telel a báb) 

     - Lyonetia clerkella (imágóként telel!) 

  • sarlósajkú molyok (Gelechiidae, általában 3 nemzedékesek), pl.: 

     - Scrobipalpa ocellatella (2-4 nemzedékes!) 

     - Anarsia lineatella (lehet 4. nemzedéke is) 

     - Sitotroga cerealella (Elsősorban raktárakban, de 
 szabadföldön is gyakran károsít. Raktárakban akár 5-12 nemzedéke is kifejlődhet!) 

Előrejelzési osztályok: E osztály – multivoltin 
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 5. Lepidoptera – lepkék, pl.: 

 

  • sodrómolyok (Tortricidae, 3 nemzedékesek), gyakoribb fajok: 

     - Grapholita molesta (lehet 4. nemzedéke is) 

     - G. funebrana 

     - Ancylis comptana 

     - Lobesia botrana 

  • Elophila nymphaeata (3 nemzedékes, rizskártevő) 

  • fehérlepkék (Pieridae, 3 nemzedékesek): 

     - Pieris rapae 

     - P. napi 

     - Colias hyale 

  • araszolók (Geometridae, 3 nemzedékesek): 

     - Chiasmia clathrata → → → (lehet 4. nemzedéke is) 

     - Ematurga atomaria 

     - Isturgia arenacearia 

     - I. murinaria 

Előrejelzési osztályok: E osztály – multivoltin 

pillangósok (lucerna) 
jelentéktelen zöldkártevői 
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 5. Lepidoptera – lepkék 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés: 

   - évi utolsó nemzedék lárvapopulációjának felmérése 

   - gradációs görbe nyomonkövetése (pl. fénycsapda adatok alapján) 

   - hernyófogó övek kihelyezése (sodrómolyok, főleg gyümölcskártevők!) 

 

b.) rövidtávú előrejelzés: 

   - fénycsapda 

   - illatcsapda 

   - színcsapda (kevésbé) 

   - feromoncsapda 

   - hernyófogó övek nevelőketrecbe helyezése (kinti nevelés! –  
  szignalizáció esetében is alkalmazható az első rajzás nyomonkövetésére!) 

Előrejelzési osztályok: E osztály – multivoltin 
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 5. Lepidoptera – lepkék 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

b.) rövidtávú előrejelzés (folyt.): 

   - I. nemzedék rajzásidőszakának abiotikus tényezői 

   - I. nemzedék lárvakártételének figyelembevétele 

 

c.) szignalizáció: 

   - a pete embrionális szakaszának nyomonkövetése (a végén a felső  
  negyede fekete, hamarosan lárvakelés, ha az egész, akkor parazitált) 

   - első lárvák kelésére, esetleg tömeges lárvakelésre (pénz kérdés) 

   - kezdeti kártétel (gyümölcsmolyoknál nem jó!) 

II. nemzedékre, ill. 
a II. nemzedékből 
pedig a III-ra lehet 

következtetni! 

Előrejelzési osztályok: E osztály – multivoltin 
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 6. Diptera – kétszárnyúak, pl.: 

 

  • gubacsszúnyogok (Cecidomyiidae), pl.: 

     - Contarinia medicaginis (3-5 nemzedék) 

     - Dasineura napi (brassicae) (5-6 nemzedék) 

     - Mayetiola destructor (max. 3 nemzedéke fejlődik ki) 

     - Resseliella theobaldi (3 nemzedékes) 

  • árvaszúnyogok (Chironomidae) – rizskultúrában okozhatnak gondot, pl.: 

     - Chironomus plumosus 

     - Cricotopus bicinctus 

  • Hydrellia griseola (5-6 nemzedék, szintén rizskártevő) 

  • gabonalegyek (Chloropidae) (3 nemzedékesek, lárva telel a fiatal növényben): 

     - Oscinella frit 

     - Chlorops pumilionis 

     - Meromyza saltatrix (ill. egyéb vastagcombú fajok) 

     - Elachiptera cornuta (csak másodlagos; imágó telel!) 

Előrejelzési osztályok: E osztály – multivoltin 

(3-4 nemzedékesek) 
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 6. Diptera – kétszárnyúak, pl.: 

 

  • viráglegyek (Anthomyiidae) (általában 3 nemzedékük van, báb telel a talajban): 

     - Delia antiqua 

     - D. radicum (Phorbia brassicae) 

     - D. platura (akár 5 nemzedéke is kifejlődhet!) 

     - Pegomya betae 

     - P. cunicularia 

     - P. bicolor 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés: 

   - utolsó nemzedék lárvapopuláció felmérése alapján 

   - kártétel alapján (a következő évre nézve) 

   - telelő szemaforont felmérése alapján (lárva, báb) 

   - mesterséges telelőre vonultatás (Contarinia medicaginis) 

Előrejelzési osztályok: E osztály – multivoltin 
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 6. Diptera – kétszárnyúak  

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) rövidtávú előrejelzés: 

   - első nemzedék rajzásának felmérése (őszi kártevők esetén) 

   - színcsapda (pl. kék – fritlégy, sárga – káposztalégy, repcebecő  
    gubacsszúnyog, fehér – fésűslábú viráglégy stb.) 

   - hálózás 

   - mesterséges talajba vonultatás (sátorizolátor – Contarinia medicaginis, 
     évi rajzásdinamika is megfigyelhető) 

 

c.) szignalizáció: 

   - imágó rajzás alapján számított (lárvakelésre) 

   - kártétel alapján (nem minden fajnál jó, pl. viráglegyek!) 

   - hálózás (pl. ősszel a gabonalegyeket) 

   - színcsapdák (ld. korábban) 

Előrejelzési osztályok: E osztály – multivoltin 
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 7. Hymenoptera – hártyásszárnyúak (zömmel 3 nemzedékesek, egyes fajoknak  
   kedvezőtlen években csak 2 nemzedéke fejlődik ki), pl.: 

 

  • Athalia rosae (az őszi 3. nemzedékére rendkívüli mértékben felszaporodhat) 

  • Athalia ancilla (glabricollis) (mindhárom nemzedéke hasonlóan alacsony) 

  • Allantus cinctus 

  • Cariloa cerasi 

  • Nematus ribesii 

  • Pristiphora appendiculata (pallipes) (4-5 nemzedéke van, viszont hasonlóan
    előbáb formában telel, mint a fenti levéldarazsak) 

  • Bruchophagus roddi 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés: 

   - évi utolsó nemzedék lárvapopuláció felméréséből 

   - évi utolsó nemzedék lárvakártételéből 

Előrejelzési osztályok: E osztály – multivoltin 
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 7. Hymenoptera – hártyásszárnyúak 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

b.) rövidtávú előrejelzés: 

   - az 1. és 2. nemzedék nyomonkövetése mustáron, keresztesvirágú  
  gyomokon, árvakelésű repcén (Athalia spp., elsősorban A. rosae) 

   - tojásrakás felmérése (levélen – pl. köszmétét károsítók, levélszélen az 
      epidermisz alatt – Athalia spp.) 

   - lárvakelés kezdetének nyomonkövetése (ha tömeges lárvakeléskor 
       akarunk védekezni) 

 

c.) szignalizáció: 

   - kezdeti kártételre 

   - kezdeti lárvakelés nyomonkövetése (ha azonnal akarok védekezni – pl. 
     repcelevelet fény felé tartva – Athalia spp.) 

   - tömeges lárvakelésre 

Előrejelzési osztályok: E osztály – multivoltin 
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 8. Acari – atkák (nemzedékszámuk a környezeti viszonyoktól függ), pl.: 

 

  • takácsatkák (Tetranychidae), pl.: 

     - Tetranychus urticae 

     - Pannonychus ulmi 

     - Bryobia rubrioculus 

  • négylábúatka (gubacsatka) szerűek (Eriophyoidea), pl.: 

     - Calepitrimerus vitis 

     - Cecidophyopsis ribis 

     - Eriophyes pyri 

     - Phytoptus avellanae 

  • Rhizoglyphus echinopus 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés: 

   - utolsó nemzedék egyedsűrűségének nyomonkövetése 

   - telelőre vonuló ♀-ek, telelő tojások nyomonkövetése, számbavétele 

Előrejelzési osztályok: E osztály – multivoltin 
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 8. Acari – atkák 

 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

b.) rövidtávú előrejelzés: 

   - telelési mortalitás vizsgálatok (rügyboncolás, rügyalapok környékén – 
        Eriophyoidea) 

   - telelő alakok egyedsűrűség felmérése (rügyboncolás – Eriophyoidea, 
  kérgen tojások száma – „színes” takácsatkák, kérgen ♀-ek száma – „nem 
       színes” takácsatkák) 

 

c.) szignalizáció: 

   - Müller-féle takácsatka fogó lap (áttelelő nemzedék – Tetranychidae) 

   - mozgó szemaforontok vizsgálata (később a vegetáció során – nagyító, 
       atkafuttató stb.) 

   - kezdeti kárkép alapján 

Előrejelzési osztályok: E osztály – multivoltin 
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 9. Chordata – gerincesek, pl.: 

 

  • Streptopelia decaocto – 3-5-ször költhet! Elsősorban kultúrmagevő! Kedvelt 
   táplálékai a napraforgó és a kalászos gabonák. 

 

  • Columba livia – 6-8-szor is költhet egy évben. Kisebb-nagyobb városok környéki 
   szántóterületeket veszélyeztethet. Elsősorban a borsóföldeket, 
   másodsorban a gabonavetéseket, de csak rosszul vetett táblák 
   esetén képes kárt okozni. Későbbiekben bármilyen beérődő 
   szemestermény táblán károsít. 

 

  • Passer domesticus – 3 nemzedéket nevel fel tavasszal, de akkori haszna mellett 
   az egyetlen énekesmadár (a varjú mellett), amelyik jelentős 
   magtáplálékot is hord fiókái számára, tehát egész évben számít 
   kártevőnek (is)! 

 

  • Microtus arvalis – Élete során (ami nagyjából 1-1,5 év) 5-6-szor 6-10 fiókát vet, 
   tehát igen szapora! Akkumulátor területe a lucerna. Felmérése 
   sávmódszerrel (egyed) és lakott lyukak számlálásával történik. 

Előrejelzési osztályok: E osztály – multivoltin 
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 9. Chordata – gerincesek, pl.: 

 

  • Arvicola terrestris – 3-5-ször 2-8(!) fiókát vet. Vízipocok az egyik hivatalos magyar 
   neve, ilyen környezetben különböző vízinövények (gyékény, nád, 
   vízitök, tavirózsa) rizómáját fogyasztja. Mély fekvésű területre és 
   vízközelbe nem érdemes telepíteni (főleg) gyümölcsültetvényt, 
   elsősorban almát! Amilyen hirtelen megjelenik, olyan gyorsan el 
   is tűnik az adott területről, innen kószapocok elnevezése. 

 

  • Mus spicilegus – Nem teljesen tisztázott, hogy ez egy külön faj, vagy a háziegér 
   (Mus musculus) spicilegus alfaja-e, minden esetre szabadföldi 
   kártevőként mindenképpen említést érdemel. 

 

  • Lepus europaeus – 3-4-szer fial egy évben. Ismét felszaporodóban van. 

 

  • Oryctolagus cuniculus – 4-6-szor 4-12 fiókát vet egy évben. A jégkorszak nálunk 
   kipusztította, de újratelepítették, mára ismét alacsony a száma. 

Előrejelzési osztályok: E osztály – multivoltin 
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AZ ELŐREJELZÉS „F” OSZTÁLYA ALAPVETŐEN KÉT CSOPORTRA BONTHATÓ! OLYAN 
FAJOK TARTOZNAK IDE, MELYEK VALAMILYEN VÁNDORLÁSI HAJLAMMAL 
RENDELKEZNEK. HAZÁNK TERÜLETÉN A LEGTÖBB ILYEN FAJ NEM IS SZÁMÍT 
ŐSHONOSNAK, CSAK RENDSZERES VAGY IDŐSZAKOS LÁTOGATÓNAK, ÍGY 
TÁVELŐREJELZÉSÜK EGYÁLTALÁN NEM MEGOLDOTT. 

 
 I. Obligált vándorok: Vándorlásuk genetikailag determinált, ami azt jelenti, hogy minden 

évben elindulnak őshazájukból, de minden év őszén vissza is térnek oda a máshol 
kifejlődött egyedek. Ilyen fajok pl.: 

    - Acherontia atropos 
    - Pieris brassicae (ún. helyi vándor faj) 
    - Vanessa cardui 
    - Autographa gamma 
 
 II. Fakultatív vándorok: Vándorlásukat valamilyen abiotikus, vagy biotikus tényező 

befolyásolja, meghatározhatja például a túlzott felszaporodásuk. Ilyenkor belső 
fiziológiai változások, valamint az egyedek diszperziós feromon kibocsátása készteti a 
tömeget vándorlásra. A máshol kifejlődött egyedek nem próbálnak visszatérni, pl.: 

    - Helicoverpa armigera 
    - Trichoplusia ni 
    - Dociostaurus maroccanus 

Előrejelzési osztályok: F osztály – vándorok 
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Előrejelzési osztályok: F osztály – vándorok 

  Előrejelzési lehetőségek: 

 

a.) távelőrejelzés: NINCS 

 

b.) rövidtávú előrejelzés: 

   - fénycsapda (gyapottok bagolylepke: bevándorolt vagy áttelelt? →  
    sérült vagy ép szárny, szem színének kérdése) 

   - illatcsapda 

   - lárvakelés 

   - bábozódás 

 

c.) szignalizáció: 

   - fiatal lárvák kártételére (bagolylepkéknél sok esetben késő!) 

   - lárvakelés nyomonkövetése 

az évi I. illetve II. 
nemzedékre 
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• A talaj és a drótférgek közötti interakció vizsgálata: A térinformatikai módszerek 
lehetőséget teremtenek talaj-gyom, gyom-terricol kártevő kapcsolatok 
vizsgálatára, a jövőben így akár gradáció előrejelzést is lehet végezni. A 
vizsgálatokat mosonmagyaróvári kutatók végezték a 2000-es évek elején: 

- A drótférgek előfordulásának gócszerűsége az imágók biológiai sajátosságából adódik. A 
peterakáshoz nedves, jó vízgazdálkodású talajokat, sűrű növényállományt részesít 
előnyben (pl. rét-legelő, lucerna, vagy éppen a foltokban erősen gyomos területek). 

- Talajmintavétel: ha-onként legalább 1 talajminta; mintavételi helyek kijelölése precíziós 
módszerrel (GPS), sakktábla-minta szerinti elosztásban; Tóth-Berkó-féle munkagéppel. 

- A talajhőmérséklet és a mélység 92,0%-os, a tartózkodási hely és az egyedszám 76,5%-os 
kapcsolatot igazol, ami igen szoros korrelációt bizonyít! 

- A talajhőmérséklet és a lárvák vertikális mozgása közötti összefüggések: Ha tartósan +6-
7°C érvényesül a talajban, akkor 45 cm-en tartózkodnak (amikor a felső szint fagyos, 50-60 
cm-re is lehúzódhatnak), tavaszi lehűlés esetén is visszahúzódnak a mélyebb rétegekbe. 
Szeptemberig általában a felső 25 cm-en tartózkodnak, a telelő-mélységbe vonulás 15°C-
os, vagy az alatti talajhőmérséklet esetén kezdődik meg. Telelő-mélység talajtípusonként 
változó, az itteni vizsgálatok 35-95 cm közötti eredményekről számol be. 

- A drótférgek táblánkénti elterjedési térképén megfigyelhető gócszerű elhelyezkedésük, 
ami lehetőséget ad precíziós talajfertőtlenítésre. Ez nem csak gazdaságosabb, de 
mindenképpen környezetkímélőbb eljárás lenne! 

Kártevők előrejelzése: Precíziós vizsgálatok talajlakó kártevőkkel 
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• Drótférgek és pajorok lokalizációja, szezonális elhelyezkedése: Ugyanezen 
kutatások keretén belül a talajnedvesség, talajelenállás és a gyomosság 
összefüggéseit is vizsgálták a kártevők elterjedésének fényében. 

- A felvételezések hagyományos módszerei (térfogati quadrat, Tóth-Berkó-féle gépi 
mintavevő, erdészeti gödörfúró) mellett elsőként alkalmazták a merítőkanalas árokásót. 

- A talajellenállás a különböző helyszíneken nem mutatott lényeges különbségeket az adott 
időszak mérései során. A talajlakók gócszerű elhelyezkedése, a talajellenállás és a talaj 
nedvességtartalma között igen szoros a korreláció. Minél magasabb (legalábbis ezen 
kutatás értékskáláján) az utóbbi kettő paraméter az adott táblarészen, annál több a 
talajlakók m2-enkénti egyedszáma! 

- Voltak olyan esetek is, amikor ez a megállapítás nem 

 volt bizonyítható minden vonatkozásban, így további 

 vizsgálatok szükségesek a gyomborítottsággal kapcso- 

 latban:  Értékelték a Cirsium arvense általi lokális 

 gyomborítottság és a drótféreg egyedszám közötti 

 kapcsolatot is, mely szintén szorosan korrelál! 

Kártevők előrejelzése: Precíziós vizsgálatok talajlakó kártevőkkel 
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E diszciplínát – többek között a kórokozók esetében (is) használatos – 
előrejelzési eszközök korábbi bemutatása végett ismertetjük. 

 

Az általános tudnivalók után azoknak a kórokozóknak az előrejelzési 
lehetőségei lesznek bemutatva, melyeknek ez részben vagy 
egészen kidolgozott Magyarországon. 

KÓROKOZÓK ELŐREJELZÉSE 
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• Minden fitopatogén szervezetnek meghatározott 
ökológiai igénye van. A környezeti elemek szüntelen 
változása miatt a kórokozóknak megfelelő ökológiai 
plaszticitással kell rendelkeznie, hogy betegségeket 
tudjanak előidézni. Ezek a változó környezeti elemek 
három fő csoportba sorolhatók: 
 

 - Abiotikus tényezők (hőmérséklet, nedvesség stb.) 
 
 - Biotikus tényezők (szimbiózis, antagonizmus stb.) 
 
 - Antropogén tényezők (nemesítés, technológia) 

Kórokozók előrejelzése: Ökológiai igények 
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ABIOTIKUS TÉNYEZŐK 

 

• Hőmérséklet: A környezeti hőmérséklet a meghatározó. Az egyes 
kórokozók sőt a fejlődési szakaszok igénye is eltérő lehet (pl. 
Cercospora beticola, Fusarium spp.). 

 

• Nedvesség: Relatív páratartalom, cseppfolyós víz jelenléte. 
Jelentős különbségek vannak e téren a kórokozók között (pl. 
Peronosporales – létfontosságú, Macrophomina phaseolina – 
kevésbé meghatározó). 

 

• Fény: Általában kisebb a jelentősége (pl. talajlakók), UV fényre a 
sötét színű gombák (pl. Dematiaceae) kevésbé érzékeny. 

Kórokozók előrejelzése: Ökológiai igények 
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ABIOTIKUS TÉNYEZŐK 

 

• (Talaj)ph: Jelentős (gombák, baktériumok); védekezésben is 
használható (pl. meszezés). 

 

• Levegő összetétel: O2, CO2 és arányuk befolyásolja a sporulációt. 

 

• Légmozgás: Szélsebesség, szélirány szerepe a kórokozók 
terjedésében, azok epidémiájának kialakulásában. 

 

• Kémiai anyagok: Műtrágyák, növényvédő szerek, füst, por, stb. 

Kórokozók előrejelzése: Ökológiai igények 
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BIOTIKUS TÉNYEZŐK 

• Tápszubsztrátum (táplálék, pl. gazdanövény, gazdaállat) 

 - monofág: egygazdás, vagy szűk specializációjú szervezetek 
     pl. Uredinales (rozsdagombák) 
- oligofág: kevés tápnövényű, vagy szűk gazdanövénykörű (pl. egy 
növénycsalád) szervezetek pl. számos növényvírus: PepMV, TAV 

 - polifág: széles gazdanövénykörű szervezetek   
 pl. Agrobacterium tumefaciens, Sclerotinia sclerotiorum, CMV 

 

• Mikroszervezetekkel való kölcsönhatás 

 - antagonizmus: tér és tápanyagkonkurencia 

 - szinergizmus: súlyosabb együttes fertőzés   
   pl. Pseudomonas syringae és Cytospora cincta 

Kórokozók előrejelzése: Ökológiai igények 
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ANTROPOGÉN (EMBERI) TÉNYEZŐK 

 

• növénytakaró megváltozása (vetésforgó, kultúrnövények) 

 

• termesztéstechnológiai változások (műtrágyázás, öntözés stb.) 

 

• új kórokozók behurcolása (kereskedelem) 

 

• új kórokozók meghonosodása (Erwinia amylovora, PepMV) 

 

Kórokozók előrejelzése: Ökológiai igények 
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Kórokozók előrejelzése: Az előrejelzés fogalma és célja 

Az előrejelzést a kórokozókkal kapcsolatban a következőképpen  
      lehetne megfogalmazni: 

 Az előrejelzés a kórokozók fenológiájának, populációdinami-
kájának, illetve epidemiológiájának ismeretén alapuló, és ezeket 
döntő mértékben befolyásoló ökológiai tényezők vizsgálatának 
eredményeire támaszkodó alkalmazott tudomány, amely a 
kórokozók nagyságrendi megjelenésének valószínűségét jelzi. 

 

Célja: 

 - A megfelelő  biológiai hatékonyság, az ökonómiai 
eredményesség és a környezet védelme. 

 - A védekezés optimális idejének a meghatározása (kis 
területegységre vetítve a leghatékonyabb). 
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Kórokozók előrejelzése: Előrejelzésükhöz szükséges alapismeretek 

• A kórokozó biológiai sajátosságai 
- áttelelés 
- primer fertőzési forrás 
- terjedési mód 
- fertőzési mechanizmus stb. 

•  Környezeti tényezők 
- hőmérsékleti optimum 
- csapadék igény 
- fényigény 
- mikroklíma stb. 

• A gazdanövény fenológiája 

• A gazdanövény rezisztenciája 

• Tömegszaporodási jelenségek törvényszerűségei 
(populációdinamikai szabályozó tényezők) 

• Járványtani (epidemológiai) ismeretek 
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Kórokozók előrejelzése: Járványtan (epidemológia) 

• A járványtan az alkalmazott ökológia egyik formája. A 
kórokozók tömeges felszaporodását populációdinamikai 
változások jellemzik, amelyek a biocönózisban játszódnak le. 
Ezen változásokat, kölcsönhatásokat jellemzi a járványtan. 

• Célja: A betegségek kifejlődésének törvényszerűségeinek az 
ismerete, amellyel lehetővé teszik a járványok megelőzését, 
előrejelezését és leküzdését. 

• Epidémiát meghatározó tényezők: 

   - kiindulási fertőzöttség 

   - terjedési sebesség 

   - betegség gyakorisága 

   - generációk száma és fejlődési ideje 

   - fertőzésre alkalmas időjárás 
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Kórokozók előrejelzése: Epidémia területi és időbeni osztályozása 

Területi: 
• Sporadikus (szórványosan előforduló) járványgócok, amelyek a 

járványok kiindulópontjai lehetnek. 
• Endémia (endofitótia): adott kultúrában egy-egy termesztési 

körzetben nagy erővel fellépő és hosszú évekig jelen lévő betegség 
pl. Plasmopara viticola, Botrytis cinerea, PLRV stb. 

• Epidémia (epifitótia): a betegség nagy területeket fog át, gyorsan 
terjed majd a járvány hirtelen összeomlik pl. Peronospora 
destructor, Puccinia graminis stb.  

• Pandémia (panfitótia): több országra, kontinensre kiterjedő 
járványok pl. Phytophthora infestans, Peronospora tabacina, 
Erwinia amylovora stb. 

Időbeni: 
• Évközi járványok: kialakulásuk főleg az időjárási tényezők 

függvénye. A védekezés ideje a növény fenofázisától és a módosító 
tényezőktől függ nem a naptári időpontoktól. 

• Évjáratonkénti járványok: pl. Plasmopara viticola, PVYNTN stb. 
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Kórokozók előrejelzése: Járványtan (epidemológia) 

• A járványdinamika lineáris növekedésű: ha a primer fertőzésből 
csak 1 generáció alakul ki. Az inokulum felhalmozódása több 
vegetációt igényel (pl. búza porüszög: beteg növények száma = 
fertőzött szemtermés száma) 

 
A kórokozók osztályozása 

 
• 1. csoport: nagy terjedési sebesség alacsony kiindulási fertőzöttség 

jellemzi (pl. rozsdagombák). 
 
• 2. csoport: alacsony terjedési sebesség nagy kiindulási fertőzöttség 

jellemzi (pl. lisztharmat gombák, Cercospora beticola). 
 
• 3. csoport: nagy terjedési sebesség eltérő (esetenként kicsi) 

kiindulási fertőzöttség jellemzi (pl. Peronoszpóra félék, Taphrina 
deformans, Venturia inaequalis). 
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Kórokozók előrejelzése: Járványtan (epidemológia) 

Kórokozó szerepe járványok létrejöttében (epiodemiológiai potenciál): 
• Szaporodás üteme (biológiai potenciál) 
• Ökológiai és fiziológiai plaszticitás (alkalmazkodó képesség) 
• Dominancia-viszonyok (előfordulás gyakorisága) 
• Patogenitás, virulencia stb. 
• Terjedési sebesség (levegő, víz) 
• A környezeti tényezőkkel szembeni „igénytelenség” 
• Alacsony fertőzési küszöbérték 
• Inkubációs idő 

Gazdanövény szerepe a járványok létrejöttében: 
• A gazdanövény ellenálló képessége (rezisztencia) 
• Termőképesség 
• Genetikai homogenitás 

Környezeti tényezők szerepe a járványok létrejöttében: 
• Időjárási tényezők 
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Kórokozók előrejelzése: Járványtan (epidemológia) 

A járványok csökkenésének okai: 

• kedvezőtlenné váló klimatikus tényezők (pl. tél, vegetáció vége) 

• gazdanövények fogékonyságának csökkenése („korrezisztencia”) 

• korokozó tulajdonságainak megváltozása (pl. csökkenő virulencia) 

 

Járványmodellek: 

• gazdanövény-kórokozó-környezet (klasszikus modell) 

• gazdanövény-kórokozó-vektor (vírus, fitoplazma modell) 

 

Természetes patoszisztéma ↔ Mesterséges patoszisztéma 

  

 Új tényező az antropogén hatás, amit szintén figyelembe kell venni 
(pl. műtrágyázás, növényvédő szeres kezelés, tarlómaradvány – 
primer fertőzési forrás)! 
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Kórokozók előrejelzése: Járványtan (epidemológia) 

Járványok matematikai értékelése, modellezése: 

 

• A járványtan a matematikai modellt a meteorológiából adaptálta 

 

• Minimum 6-8 éves adatsorok alapján történik a számítás 

 

• A modellek felállítására statisztikai módszereket alkalmaznak (pl. 
átlagok, szórás, probit analízis, transzformáció stb.) 
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Kórokozók előrejelzése: Leggyakrabban alkalmazott módszerek 

• Inkubációs idő hosszának kiszámítása 
• Effektív hőösszeg számítás 
• Egyszerű meteorológiai adatok figyelembevétele 
• Levélnedvesség borítottság idejének mérése 
• Primer fertőzési források figyelembevétele 
• Szekunder fertőzések figyelembevétele 
• Indikátor növények alkalmazása 
• Megfigyelő parcellák létesítése 
• Növény fenológia  figyelembevétele 
• Negatív prognózis alkalmazása 
• Matematikai előrejelzés alkalmazása 
• Számítógépes modellezés alkalmazása 
• Számítógépes járványmodellezés alkalmazása 
• Távérzékelésen alapuló képfeldolgozás alkalmazása 
• Nemzetközi előrejelzés (csak néhány kórokozó esetében) 
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Kórokozók előrejelzése: Előrejelezhető fontosabb kórokozók 

• Burgonya- és paradicsomvész (Phytophthora infestans) 
• Dohányperonoszpóra (Peronospora hyosciami f.sp. tabacina) 
• Hagyma peronoszpóra (Peronospora destructor) 
• Szőlő peronoszpóra (Plasmopara viticola) 
• Cerkospórás levélragya (Cercospora beticola) 
• Almafa  varasodás (Venturia inaequalis) 
• Körtefa  varasodás (Venturia pyrina) 
• Almafa  lisztharmat (Podosphaera leucotricha) 
• Szőlőlisztharmat [Erysiphe (Uncinula) necator] 
• Őszibarack lisztharmat [Podosphaera (Sphaerotheca) pannosa] 
• Őszibarack levélfodrosodás (Taphrina deformans) 
• Szilvalevél vörösfoltosság (Polystigma rubrum) 
• Málna didimellás vesszőfoltossága (Didymella applanata) 
 
 Meg kell jegyezni újra, hogy sok kórokozó és kultúra (főleg ültetvények) esetében ma 

már modern meteorológiai eszközöket használnak, így időt és energiát spórolhatunk az 
előrejelzésen. Arra azonban ügyelni kell, hogy az eltérő mikroklímák miatt 1-1 eszközt 
dombtetőre és völgybe egyaránt telepíteni kell a tévedések elkerülése végett! 
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Kórokozók előrejelzése: Phytophthora infestans 

• Biológiai alapok 

- Primér tünetek: Micélium formájában a raktározott és a szántóterületen maradt gumóban 
telel, a következő évben innen jut be a fiatal hajtásokba és okoz megbetegedést. 

- Szekunder tünet: A levelekben fejlődő micélium konidiumtartókat képez, ezekről fűződnek 
le a konidiumok, amelyek a szél útján terjednek. Vagy kicsíráznak kedvező feltételek 
mellett, vagy zoosporangiummá alakulnak, amelyek zoospórát fejlesztenek, ezek a 
sztómákon át fertőzik a leveleket. (A talajra kerülő konidiumokból kirajzó spórák eső 
segítségével eljutnak a gumókig, melyeket a paraszemölcsökön keresztül fertőznek. Így 
alakulnak ki a primér fertőzés forrásai, a gumókban telelő micéliumok.) 

- Betegség tünetei 

 

 

 

 

 
 

Levél, szár: éles határú foltok a színi részen, fonáki részen a foltok szegélyén penészgyep 
(szaporítóképletek). Mikroszkópi: penészgyepből kaparék (ha még nem alakult ki akkor
  nedveskamra), és gyéren elágazó, egyenes konidiumtartókat keresünk. 
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Kórokozók előrejelzése: Phytophthora infestans 

• Előrejelzési lehetőségek 
A csapadék megoszlásának változó mivolta végett biztonságosan csak üzemi sőt, lényegében 

táblaszintű előrejelezés adható! 

1. Primér tünetek megjelenésének előrejelzéséhez mesterségesen fertőzött gumókat kell 
ültetni megfigyelő parcellákra. Lényege: 

- Tisztatenyészet előállítása és fenntartása tavaszig 

- Korai fajták inokulálása az ültetés előtt tavasszal (200-300 gumó) 

- Mélyfekvésű, párás környezetbe 30-40 m2-es megfigyelőparcellák kialakítása 

(Június elejétől naponta szemlézni; amint megjelentek a primer tünetek a növényeket meg 
kell semmisíteni, pl. mély alászántás stb.!) 

- Mindezzel párhuzamosan az üzemi táblákat is meg kell figyelni heti kétszeri szemlével. A 
parcellákon kialakuló primér tünetek megjelenése után az időjárási adatok elemzésével 
megállapíthatjuk a táblán kialakuló primér tünetek megjelenésének valószínű időpontját. 

(A betegségre legfogékonyabb stádium a virágzás körüli időszak, amikor a sorok záródnak!) 

 

2. Szekunder tünetek előrejelzéséhez már csak az időjárási adatok használhatók: 

a.) Ha 48 órán keresztül a léghőmérséklet ≥ 10°C, RP ≥ 75% (Beaumont szabály), akkor adottak 
a fertőzési feltételek! Ha ez a sorzáródással egy időbe esik, haladéktalanul védekezni kell! 
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Kórokozók előrejelzése: Phytophthora infestans 

• Előrejelzési lehetőségek 

2. Szekunder tünetek előrejelzése: 

b.) A további védekezési időpontokat (másodlagos fertőzések) az inkubációs (lappangási) idő 
hosszának meghatározásával tudjuk megállapítani: 

- Ha az első tünetek észlelésekor a leveleket egyhuzamban legalább 3 órán keresztül 
nedvesség borítja, garantált a másodlagos fertőzés. A másodlagos fertőzés és a tünetek 
megjelenése közötti (lappangási) idő nagyságát a napi max./min. hőmérsékleti értékek 
ismeretében a Naumova-féle nomogram segítségével könnyen megállapíthatjuk: 

1. Az adattáblázatból meghatározzuk a fertőzést követő 3 egymás utáni nap 
átlaghőmérsékleteit (átlagos minimum-, -maximum- és -közép hőmérséklet). 

2. A nomogram keresztjének vízszintes szárait a megjelölt minimum- és maximum 
hőmérsékleti értékekre, míg függőleges szárának felső végét a mért középhőmérsékleti 
értékre állítjuk (külön álló, átlátszó lap, így a rajta lévő kereszt szárai a nomogram 
megfelelő értékeire csúsztathatók, forgathatók). A pontos beállítások után a kereszt 
függőleges szárának alsó fele az inkubációs időt mutatja meg nekünk. 
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Kórokozók előrejelzése: Phytophthora infestans 

• Naumova-féle nomogram használata: 
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Kórokozók előrejelzése: Phytophthora infestans 

• Naumova-féle nomogram használata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A burgonyavész előrejelzéséhez szükséges adattáblázat: 

 
Dátum 

Léghőmérséklet (°C) Cseppfolyós víz jelenléte 
levélen (óra) 

Relatív pára 
(%) 

Megjegyzés 

max. min. napi 
közép 
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Kórokozók előrejelzése: Peronospora hyosciami f.sp. tabacina 

Szaporítóképletei (konidiumok) a szél útján terjednek, ez a betegség nagy 
távolságokra történő gyors eljutását biztosítja. Hazánk éghajlati viszonyai között 
gyakorlatilag nem képes áttelelni, a pandémiák minden évben elsősorban 
Észak-Afrikából, esetleg Európa legdélibb részeiből indulnak. Ez két dolgot 
eredményez: 1. távelőrejelzést mi ugyan nem tudunk adni, de viszonylag pontos 
2. nemzetközi (kontinentális) előrejelzést dolgoztak ki e kórokozóra! 

 

Kontinentális előrejelzése: CORESTA – Centre de COopération pour les REcherches 

Scientifiques Relatives au TAbac (Nemzetközi Dohányipari és Dohányipari 
Kutatási Szervezet). 1956-ban alakult, székhelye Párizs, jelenleg 44 tagországa 
van (180 különböző intézmény, vállalat teljes jogú tag). Az összes kontinenst 
érinti, ezt a tagok %-os megoszlása is jól szemlélteti (ld. diagramm) 

  

A tagállamok folyamatosan jelentik adataikat a központba, a központ pedig rövid 
időn belül küldi tovább a tagállamokba (itt elsősorban azoknak a tagállamoknak 
fontosak a központi jelentések, ahol még nem jelent meg a konidiumfelhő). 
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Kórokozók előrejelzése: Peronospora hyosciami f.sp. tabacina 

Egy példa a CORESTA 

tevékenységére: 

 

 

 

 

 

 A tagok %-os megoszlása (Európa 56%, Ázsia 16%, USA/Kanada 18%, Latin-
Amerika 6%, Afrika 3%, Óceánia 1%): 

Európa

Ázsia

USA/Kanada

Latin-Amerika

Afrika

Óceánia
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• Biológiai alapok 

Szaporodásában, járványszerű terjedésében döntő szerepe van a hőmérsékletnek, 
csapadéknak és a szélnek. Talajra hullott levél és szármaradványokban oospóra és 
micélium formájában telel (nem nálunk!). Hazánkban a korai fertőzéseket a légárammal 
ideérkező konidiumok indítják meg (naponta akár 100-150 km-t is repülhetnek!). 
Hasonlóan fertőz, mint a burgonyavész (fertőzést követő 4-6 napon belül első tönetek: 
olajfoltok; 8-14 napon belül pedig kialakul a fonáki részen a penészgyep: újabb fertőző 
konidiumokkal). Első tünetek az alsó leveleken, később felül a szárra, magtokra is terjed! 

- Betegség tünetei 

Kórokozók előrejelzése: Peronospora hyosciami f.sp. tabacina 
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• Előrejelzési lehetőségek 
A CORESTA jelentések alapján a betegség várható megjelenésére üzemi előrejelzés adható. 

Ennek alapjai: 

1. Relatív páratartalom: 80%˂ nagymértékben fokozódik a fertőzés intenzitása, 65%˃ viszont 
megáll! A betegség járványszerű terjedésében tehát e tényezőnek a legnagyobb a szerepe. 
A reggel 7 órakor mért légnedvesség a döntő, másodlagos hangsúlyt kap a csapadék! Az 
adatokat szintén táblázatban kell feljegyezni és dekádonként (10 nap) értékelni 
pontszámmal. Az egyes időjárási értékek pontszámösszege a fertőzési veszélyindex. 

2. Hőmérséklet: A konidiumok csírázásának hőoptimuma 16-20°C. 4°C ˃ és 29-30°C ˂ viszont 
nem indul meg csíratömlő képződés. Mind e mellett a hőmérséklet a nedvességi 
paraméterekkel szemben csak harmadlagos hangsúlyt kap. 

A járványszerű terjedés feltételei: 1-2 dekádon át átlag 80%-nál magasabb reggeli RP, gyakori 
esők, alacsony reggeli hőmérséklet és 28°C-nál nem magasabb nappali maximum. A 
veszélyindex kiszámítására az adott dekád reggel 7-kor mért RP és napi középhőmérséklet 
átlagát kiszámoljuk, valamint összeadjuk a dekád folyamán lehullott csapadék 
mennyiségét. Ezeknek az értékeknek a megfelelő pontszámát feljegyezzük, és összegük 
jelenti a veszélyindexet. Ha a veszélyindex dekádértéke a tenyészidőszakban eléri a 80-as 
értéket, várható 1-2 dekád elteltével a betegség megjelenése, esetleg fokozódása.  A 
kórokozó környezeti igényei és a magyarországi viszonyok ismeretében hazánkban 2 fő 
fertőzési szakasz különíthető el: 1. VI. közepe – VII. közepe; 2. VIII. közepe – IX. vége. 

Kórokozók előrejelzése: Peronospora hyosciami f.sp. tabacina 
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• Biológiai alapok 

Csapadékos időjárás esetén katasztrofális károk! Rövid idő (akár 1 éjszaka folyamán) egész 
táblákat fertőzhet meg és pl. maghozó száraknál 80-100%-os pusztulást okozhat! 

- Primér tünetek: Micélium formájában a fertőzött hagymafejben telel (ill. A talajra hullott 
növényi részekben oospórával). A következő évben innen jut be a fiatal hajtásokba és okoz 
megbetegedést (az oospórák csíratömlői pedig a légzőnyílásokon át hatolnak be és 
fejlesztenek micéliumot). Inkubációs idő: 10-14 nap. 

- Szekunder tünet: A levelekben fejlődő micéliumok kedvező időjárási tényezők hatására 
(nedves – 80% RP, csapadékos, langyos éjszakák) konidiumokat képeznek, amelyek a szél 
útján terjednek. A konidiumok vízcseppben kicsíráznak és micéliumot fejlesztve fertőzik a 
leveleket. A csírázási optimum 10-15°C, a sporuláció 8-12 napig folyamatos lehet. 

- Betegség tünetei 

Kórokozók előrejelzése: Peronospora destructor 
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• Előrejelzési lehetőségek 

1. Primér tünetek megjelenésének előrejelzéséhez mesterségesen fertőzött hagymafejeket 
kell ültetni megfigyelő parcellákra. A mesterséges fertőzés 2 menete: 

- Júliustól, üvegházakban egészséges növények nevelése, majd ezek szárainak mesterséges 
fertőzése tábláról begyűjtött szárfertőzött hagymatövekről (konidiumok felszaporítása). 

- Az üvegházakban nevelt, mesterségesen fertőzött hagymákról nyert konidium 
szuszpenziót a következő évben a megfigyelő parcellákba kiültetendő egészséges 
hagymafejekbe injektáljuk. 

Lépések: 

a.) dughagymák ültetése és nevelése 

b.) anyag gyűjtése szántóföldről (egyrészt konidiumot a dughagymák fertőzéséhez, másrészt 
egészséges hagymafejeket, ez utóbbit esetleg vásárolni); az egészséges hagymafejek 
parcellánkénti száma 120 db (ezekből 16-ot fertőzünk), súlya 100-300 g 

c.) előkészület a mesterséges inokuláláshoz: a begyűjtött, szárfertőzött növényekről leszedett 
konidiumokat desztillált vízben szuszpendáljuk, majd fertőzzük az egészséges 
dughagymákat; ezeket utána 3-4 órán keresztül (15-20°C-on) nedveskamrába helyezzük; a 
penészgyepek kialakulása után a konidiumokat desztillált vizes kémcsövekbe tesszük; 

Kórokozók előrejelzése: Peronospora destructor 
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• Előrejelzési lehetőségek 

c.) előkészület a mesterséges inokuláláshoz: a kémcsövekben, az egységnyi térfogatban lévő 
konidiumok számát Bürker-kamra és mikroszkóp segítségével megszámoljuk, mivel az 
eredményes fertőzés egyik feltétele, hogy 1 ml szuszpenzió legalább 300.000 konidiumot 
tartalmazzon; ennek meghatározásához legalább 20 db vastag vonallal jelölt „nagy 
négyzet” (ld. képen) konidiumszámát kell leszámolni (a felső és bal oldali vonalakon lévő 
konidiumokat bele kell számolni, míg az alsó és jobb oldali vonalakon lévőket nem), aztán 
a darabszámokat átlagolni és az így kapott értéket 250.000-el (konstans érték, csak Fein-
Optik Jena márkánál érvényes) beszorozva megkapjuk 1 ml szuszpenzió konidiumszámát 

Kórokozók előrejelzése: Peronospora destructor 
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• Előrejelzési lehetőségek 
d.) a hagymafejek mesterséges inokulálása: ha a szuszpenzió kívánt töménységű, injekciós 

fecskendővel az egészséges fejek közepébe juttatunk fejenként 0,1-0,2 ml-t; kiültetésig 
továbbra is száraz, hűvös (~-2°C) helyen tároljuk a fejeket (a mesterséges fertőzést ősztől a 
tavaszi kiültetésig akár folyamatosan is végezhetjük) 

 

Megfigyelő parcellák létesítése: 17X17 m-es parcellákba dugványozunk 120 (104 
egészséges és 16 fertőzött) hagymafejet, a képen látható kötésben. A fertőzött fejek a 
középső sorokba (soronként 4) kerüljenek! A parcellák lehetőleg mélyfekvésű, nedves 
területen helyezkedjenek el. A megfigyelések V. 1 – VI. 20-ig naponta, a korareggeli 
órákban! Az első tünetek megjelenésekor a védekezéseket a megfigyelő parcellán azonnal, 
a többi táblán 1-2 napon belül meg kell kezdeni! 

 

Másodlagos (szekunder) fertőzések időpontjának megállapítása: Szintén a megfigyelő 
parcella növényein állapítjuk meg. Az első sporulációt követő legkorábban 9 nap múlva 
számíthatunk szekunder fertőzésekre. Heti 2 alkalommal, augusztus végéig végezzük az 
észleléseket! Ha az éjszakai hőmérséklet 10-12°C-ra csökken, ugyanakkor a RP ~90%-ra 
emelkedik, a megfigyelésektől függetlenül haladéktalanul fel kell keresni a 
megfigyelőparcellákat. Ha ott szekunder tüneteket észlelünk akkor azonnal, az üzemi 
táblákon pedig 1-2 napon belül védekezni szükséges! 

Kórokozók előrejelzése: Peronospora destructor 
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• Előrejelzési lehetőségek 

   Megfigyelőparcellák: 

Kórokozók előrejelzése: Peronospora destructor 

A megfigyelő körzetek számát a 
termesztési terület nagysága határozza 
meg! Az egyenetlen csapadékeloszlás 
végett szintén csak üzemi előrejelzést lehet 
erre a kórokozóra is adni (a parcellák 
eredményei viszonylag szűk területen ~2 
km sugarú körben érvényesek)! 
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• Biológiai alapok 

Két időjárási faktor (hőmérséklet, csapadék) ismeretében teljes biztonsággal előrejelezhető! 

- Primér tünetek: A talajra hullott levelekben oospóra formában telel. Ez tavasszal, amikor 
csírázásnak indul, akkor ún makrosporangiumot fejleszt. Ezek mindegyikében 30-40 
rajzospóra (zoospóra) keletkezik, melyek felcsapódó esőcseppel és szél útján kerülnek a 
levelekre, nedvesség hatására kicsíráznak és behatolnak a légzőnyílásokon keresztül. A 
levél belsejében pedig micéliumhálózatot hoznak létre, és hamarosan megjelennek a 
levélen a jellegzetes olajfoltok. 

- Szekunder tünet: Lényegében ugyanúgy a vegetáció folyamán többször (akár 4-8 
alkalommal is) keletkezhetnek olajfoltok, mindig a rajzospórák okozta fertőzésből 
kiindulva. A csíratömlő behatolásától a foltok megjelenéséig eltelő (inkubációs) idő az 
időjárástól függően változik. Az első tavaszi fertőzést leszámítva tehát az összes többi 
szekunder tünet. 

- Betegség tünetei 

Kórokozók előrejelzése: Plasmopara viticola 

A jellegzetes olajfoltok és a későbbiekben megjelenő 
            penészgyepek a fonákon 
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Kórokozók előrejelzése: Plasmopara viticola 

• A primer fertőzések bekövetkezésének környezeti feltételei: 

 A leveleknek el kell érniük a legalább 3-4 cm-es nagyságot + napi középhőmérséklet min. 
10-13°C és ezt megelőzően legalább 10 mm csapadék hullott. 

• A szekunder fertőzések bekövetkezésének környezeti feltételei: 

 24 óra alatt legalább 5 mm csapadék hullik, vagy bőséges a harmat, ködképződés. Ebből 
adódóan a leveleken még 18-22°C-on is legalább 2-4 órán át vízcsepp található. A 
hőmérsékleti minimum a primér fertőzés bekövetkeztekor leírtakkal egyezik. 

• Előrejelzési lehetőségek 

 Az egyenetlenül eloszló csapadék végett erre a kórokozóra is üzemi előrejelzés adható 
nagy biztonsággal. Az időjárási elemek mérésére szőlőperonoszpóra előrejelző 
állomásokat kell létesíteni, ezek hegyvidéken 1-1,5, síkvidéken 4-5 km-es körzetre 
szolgáltatnak pontos adatokat. Ma ezt modern, mini előrejelző állomásokkal (pl. METOS) 
oldják meg, korábban, illetve akinek ilyen még nincs, annak ajánlott hőmérőházikót 
alkalmazni, a következő eszközökkel: Six-féle maximum/minimum hőmérő vagy külön 
egy maximum és minimum hőmérő (pontosabb, de nehezebb kezelni); hajszálas 
higrométer. A házikótól legalább 2 m-re egy csapadékmérőt is alkalmazni kell (ld. ezeket 
és használatukat az eszközök fejezetben). A műszerek leolvasása IV. 15 – VIII. 31-ig 
folyamatosan naponta, az adatokat a megfigyelési napló nevű táblázatba rögzítjük!  
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Kórokozók előrejelzése: Plasmopara viticola 

• Előrejelzési lehetőségek 

 Az inkubációs idő hosszának meghatározása Istvánffy-Pálinkás módszerével: 

 A lappangási időt mindig attól a naptól számítjuk, amikor a fertőzések létrejöttéhez 
szükséges feltételek bekövetkeznek (ld. előző dia!). A lappangási idők egyben a szükséges 
védekezések elvégzésének optimális időpontját is jelentik (pl. május végén – mondjuk 
31-én, 14°C napi középhőmérséklet mellett az inkubációs idő 12-15 nap, így védekezni 
június 13-16-án kell). Az inkubációs idő hosszát a hőmérséklet erősen befolyásolja, így 
figyelembe kell venni, ha a táblázatban közölt napi középhőmérsékletnél pl. 3°C-al 
magasabb, akkor 3 nappal megrövidül ill., 

 ha 3°C-al alacsonyabb, akkor 3 nappal 

 meghosszabbodik a lappangási idő! 

Inkubáció időtartama (80-90 % RP esetén) 

Napi középhőmérséklet Lappangási idő (nap) 
OC levélen fürtön 

május közepéig: 10-13 15-18 15-18 
május vége: 14 12-15 12-15 

június eleje: 15 11-13 11-13 

június közepe: 16 9-11 9-11 
június vége: 17 6-7 11-13 
július-augusztus: 18-19 5-6 13-15 
július-augusztus: 20-25 4-5 14-18 
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Kórokozók előrejelzése: Plasmopara viticola 

• Előrejelzési lehetőségek 
 Az inkubációs idő hosszának meghatározása Naumova módszerével: 

 A fertőzés bekövetkezése után bizonyos hőmennyiségre van szükség ahhoz, hogy a 
fertőzőképletek kifejlődjenek. A gomba hőigényének ismeretében a napi 
középhőmérsékletek összegével megállapítható az inkubáció tartama, azaz effektív 
hőösszeggel (ez hazai viszonyok között 61°C). 

 Kiszámítása: Hazai viszonyok között a peronoszpóra fejlődése 8°C alatt megáll, ezért csak 
a biológiailag hatékony (effektív) hőmérsékletet vehetjük figyelembe. Ez a mért napi 
középhőmérséklet és a kórokozó fejlődéséhez szükséges határhőmérséklet (8°C) közötti 
különbség. Ezek összege az effektív hőösszeg. 

 

i = 61/ΣT; i = inkubációs idő (napokban), T = napi középhőmérséklet (t) – 8°C 

 

 E módszer alapján a védekezést akkor kell befejezni, amikor a számított hőösszeg értéke 
megközelíti a 61°C-ot, vagyis 50°C hőösszeg felett! 

  

 A Naumova-féle módszert az Istvánffy-Pálinkás módszerrel összehasonlították és 
megállapítást nyert, hogy az eredmények levélperonoszpóra esetében egyeznek, de 
fürtperonoszpóra vonatkozásában eltérések mutatkoznak. 
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• Biológiai alapok 

- Fejlődést befolyásoló időjárási tényezők: A konidium-képződés és -csírázás 95-98%-os 
páratartalom mellett a legintenzívebb. A fertőzés hőmérsékleti optimuma 16-21°C, az 
aktív hőmérsékleti küszöbérték, azaz a kórokozó biológiai nullpontja 0,5°C. Hazánkban a 
fertőzés általában csak június hónapban indul meg (a havi átlaghőmérséklet ~18°C, havi 
csapadékmennyiség ˃60 mm). Ilyen előzmények után július-augusztus hónapokban, ha 
~20°C az átlaghőmérséklet és ~70 mm a csapadék, a járvánnyal feltétlenül számolni kell! 

- Tünetek kialakulásának feltételei: Stroma (tömött hifaképződmény), vagy konidium 
formában telel a gomolyban, répafejben, talajban. A primer fertőzés gyakran azonban vad 
gazdanövényekről (Amaranthus, Chenopodium) indul. A konidiumok széllel, esővízzel stb. 
terjednek. A növényre kerülve kicsíráznak és a légzőnyílásokon keresztül a szövetek közé 
hatolnak. Ősszel a sztómák közelében összetömörülő micéliumokból alakulnak ki a 
feketészöld stroma-k. 

- Betegség tünetei 

Kórokozók előrejelzése: Cercospora beticola 
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Kórokozók előrejelzése: Cercospora beticola 

• Előrejelzési lehetőségek 

Járványok kialakulásakor elsősorban a légnedvesség és -hőmérséklet a befolyásoló tényező, 
így biztonságosan csak üzemi előrejelezés adható! Hazánkban ugyan sajnálatos módon 
drasztikusan lecsökkent a cukorrépa termesztő terület nagysága, de a fennmaradt terület 
kedvező nyarakon már korábban is járványveszélyes volt. 

1. Primér tünetek megjelenésének előrejelzéséhez megfigyelő parcellákra telepített érzékeny 
fajtákon (pl. céklarépa, piros takarmányrépa) figyeljük a betegség megjelenését és a 
fertőzési % alakulását. Mindebből valamint az időjárási adatokból megállapíthatjuk az 
üzemi táblánkon a fertőzés várható időpontját. 

 Menete: 

- Mélyfekvésű, párás helyen 10 m2-es megfigyelőparcella kialakítása egyik táblánk szélén! 

- Vetéssel egy időben 15X30 cm-es kötésű fészkekbe érzékeny fajta telepítése! 

- Megfigyelés már a kelés kezdetétől (legalább 2X hetente!), mivel ha gomolyból indul a 
fertőzés, akkor már a szikleveleken megjelennek a primer tünetek! (Kezdetben fontos a 
mikroszkópos vizsgálat, mert a tünetek ekkor még összetéveszthetők más betegségek 
tüneteivel! Levél fonákáról mintát veszünk – ha még nem tudunk, akkor először 
nedveskamra – és tárgylemezen megvizsgáljuk. Konidiumtartó nyalábokat és 
konidiumokat ld. előző oldali képen!) 
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Kórokozók előrejelzése: Cercospora beticola 

• Előrejelzési lehetőségek 

- Ha a megfigyelőparcellánk növényeinek 5%-án, növényenként legalább 10-10 cerkospóra 
folt van, meg kell kezdeni az időjárási tényezők mérését is! 

 Járványszerű fertőzés kialakulása: kedvező időjárási feltételek és állományklíma (ld. 
korábban) + a fent említett legalább 5%-nyi fertőzött növény + sorzáródás (július eleje)! 

 

2. Szekunder tünetek előrejelzéséhez már csak az időjárási adatok használhatók: 

- Első védekezés esetén az eszközök fejezetben már említett hőmérőházikóban lévő RP- és 
léghőmérséklet mérésére alkalmas eszközöket használjuk. Tulajdonképpen az állomány 
klímáját (mikroklíma) kellene mérni, de a házikó által biztosított makroklimatikus adatok 
ettől mindössze tized fokokban és -%-okban térnek el, így a különbség elhanyagolható. 

- Mindez érvényes sík vidéken, azonos fejlettségű növényállományokra, 6-29°C közötti 
hőmérséklet esetén és több km sugarú körzetben. 

- Ha azt tapasztaljuk, hogy 3-5 egymás utáni napon az RP 95%˂, az éjszakai hőmérséklet 
pedig mindig minimum 10°C volt, a védekezést haladéktalanul el kell végezni! 
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Kórokozók előrejelzése: Cercospora beticola 

• Előrejelzési lehetőségek 

2. Szekunder tünetek előrejelzése: 

- További védekezéseket a lappangási idő kiszámításával határozzuk meg! Az inkubációs idő 
alatt a kórokozó szaporító-képleteinek kifejlesztéséhez bizonyos hőmennyiségre (effektív 
hőösszeg) van szüksége, ami nálunk 337±9,8°C. Ennek kiszámításakor csak a biológiailag 
hatékony (azaz effektív) – 0,5°C˂ – hőmérsékleteket vehetjük figyelembe! 

 

i = 337±9,8/ΣT ; i = inkubációs idő (napokban), T = napi középhőmérséklet (t) – 0,5°C 

 

- A védekezést akkor kell befejezni, amikor a számított hőösszeg értéke eléri a 300°C-ot, 
tehát az inkubáció a végéhez közeledik! 

- A lappangási idő hossza hőmérséklet függő (7-42 nap között változhat). A hőmérséklet 
emelkedésével lerövidül (legrövidebb – 7 nap – 19°C átlaghőmérséklet mellett), 
csökkenésével meghosszabbodik. A mi viszonyaink mellett általában a fertőzést követő 10-
13. nap után jelentkeznek a betegség tünetei. 
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Kórokozók előrejelzése: Venturia  inaequalis 

• Biológiai alapok 

- Fertőzés kialakulásának feltételei: Kórokozó spóráinak jelenléte + fogékony fenológiai 
stádium (rügyfakadástól lombhullásig). Ismernünk kell továbbá az aszkospórák 
kiszóródásának időpontját és az időjárási tényezőket (nyomon követhetjük az áttelelő 
peritéciumok érési folyamatát kint teleltetett fertőzött levelek tavaszi laboratóriumi 
vizsgálatával + nyomon kell követni a levélnedvességet és a hőmérsékletet is) 

- Fertőzési tünetek: Peritécium formájában (bal alsó 2. kép) a fertőzött levelekben telel. 
Március végétől ezek nedvesség hatására megduzzadnak és kilövik aszkospóráikat. Először 
mindig a fa alsó levelei fertőződnek. Az aszkospórák megfelelő időtartamú levélfelület 
nedvesség hatására kicsíráznak, és behatolnak a levél szöveteibe (primer fertőzés). Az 
epidermisz alatt szubkutikuláris micéliumtelep alakul ki, ezt jelzik a levél színén látható 
varas foltok. Ettől kezdve a továbbszaporodást, és a szekunder fertőzéseket már a 
konidiumok biztosítják. 

- Betegség tünetei 
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Kórokozók előrejelzése: Venturia  inaequalis 

• Előrejelzési lehetőségek 

1. A primer fertőzést okozó aszkospórák vizsgálatának lehetőségei: 

- Ősszel fertőzött levelek begyűjtése, természetes körülmények között való teleltetése, majd 
tavasszal folyamatosan nyomon követjük mikroszkóppal a peritéciumok érési folyamatát a 
spórák kiszóródásának kezdetéig. 200-300 fertőzött levél elegendő a tavaszi, laboratóriumi 
vizsgálat lefolytatásához. 

 Teleltetés: 30X30 cm-es, 10 cm magas fakeretet a talajba helyezünk, de annak felső 5 cm-e 
a talajfelszín felett legyen. A talajból kiálló keretrészre erősített (alumínium)drótháló védi 
a keret alá helyezett fertőzött leveleket a szél elsodró hatása stb. ellen. 

 Mikroszkópi vizsgálat: Tavasszal a rügyduzzadással egy időben kell megkezdeni, naponta 4-
5 levél vizsgálatát. Bonctű segítségével levelenként 5-10 peritéciumot emelünk ki, 
tárgylemezre helyezzük, vizet cseppentünk rájuk, majd a fedőlemezt finoman 
rányomkodjuk, hogy a peritéciumok burka felrepedjen, így jól láthatjuk az aszkuszok, 
aszkospórák érettségi állapotát. Ezt az első érett aszkospórák megjelenéséig folytatjuk. 

 

- Az aszkospórák kiszóródásának vizsgálatát a mikroszkópos vizsgálat során észlelt első 
részben vagy teljesen érett peritéciumok (aszkospórák) észlelésének napjától, az első 
aszkospóra kiszóródás napjáig 2 naponta 2-2 levéllel kell végezni! 
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Kórokozók előrejelzése: Venturia  inaequalis 

• Előrejelzési lehetőségek 

1. A primer fertőzést okozó aszkospórák vizsgálatának lehetőségei: 

  Az aszkospóra-kiszóródás vizsgálatának menete: A fertőzött leveleket azzal az oldalukkal 
felfelé, amelyiken a legtöbb peritéciumot láttuk nedveskamrába (petricsésze + nedves 
szűrőpapír) helyezzük; a levélre 2 tartó (pl. fejétől megfosztott gyufaszál, fogpiszkáló stb.) 
segítségével egy vazelinnel vékonyan bekent fedőlemezt helyezünk a vazelines oldalával a 
levél felé nézve. A petricsészét ezután lezárjuk, és 24 órán keresztül laborhőmérsékleten 
tartjuk. 24 óra elteltével mikroszkóp alatt megvizsgáljuk az esetleges aszkospóra 
kiszóródást. Ha találunk spórákat, akkor a kórokozó már képes az almafát is fertőzni! 

  

 A peritéciumok illetve aszkospórák érési folyamatának táblázatos nyomonkövetése: 

MEGFIGYELÉS 
IDŐPONTJA 

VIZSGÁLT 
PERITÉCIUMOK 

SZÁMA 

PERITÉCIUM 

Éretlen Részben érett Teljesen érett Kiürült 

db % db % db % db % 
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Kórokozók előrejelzése: Venturia  inaequalis 

• Előrejelzési lehetőségek 

 Az előző vizsgálatot spóracsapdás vizsgálattal (ld. korábban az eszközök fejezetben 
leírtakat) helyettesíthetjük, illetve kiegészíthetjük. A laboratóriumi spórakiszóródás 
időpontjának megállapításától kezdhetjük az ültetvényben, illetve ha az előző vizsgálat 
helyett végezzük, akkor fogékony stádiumba kerüléskor (rügyfakadás idejétől) kezdve! A 
tárgylemezek kiértékelését néhány órán belül el kell végezni, így ajánlott hordozható 
mikroszkóppal még a terepen megvizsgálni! 

 

2. A növény fenológiájának nyomonkövetése: 

 Amikor a növényállomány eléri a rügypattanás, ill. kilombosodás állapotát, a növény 
fogékony állapotban van, tehát fennáll a fertőzésveszély. A fiatalabb levelek 
érzékenyebbek, fogékonyabbak, mint az idősebb (növekedésüket befejezett, ~25 napnál 
idősebb) levelek. A következő fenológiai fázisok időpontjait szükséges feljegyezni: 
rügyduzzadás, rügypattanás, kilombosodás. 

 

3. Levélnedvesség-borítottság időtartamának és napi középhőmérsékletnek a meghatározása: 

- Zislawsky készülék segítségével (ld. korábban az eszközök fejezetben leírtakat) határozzuk 
meg a levélfelület-nedvesség borítottsági idejét. 
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Kórokozók előrejelzése: Venturia  inaequalis 

• Előrejelzési lehetőségek 

3. Levélnedvesség-borítottság időtartamának és napi középhőmérsékletnek a meghatározása: 

- A laboratóriumi körülmények között, vagy spóracsapdával megállapított 
spórakiszóródástól a vegetáció végéig üzemeltetni kell! A készülék egyaránt használható az 
aszkospórák általi primer-, és a konidiumok okozta szekunder fertőzések időpontjának, ill. 
az inkubációs idők hosszának meghatározásához. 

- A napi középhőmérsékletet Six-féle maximum-minimum-, vagy külön maximum és 
minimum hőmérő segítségével határozzuk meg (ld. korábban az eszközök fejezetben 
leírtakat). 

  

 Mindkét adatot a működési naplóban kell rögzíteni:  

 
nap 

Hőmérséklet (°C) levélfelület 
nedvesség 

(óra) 

inkubációs 
idő tartama 

(nap) 

inkubációs 
idő vége 

védekezés 
befejező napja min. max. napi közép 
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Kórokozók előrejelzése: Venturia  inaequalis 

• Előrejelzési lehetőségek 

4. Inkubációs idő hosszának meghatározása Mills-féle táblázattal: 

 Tapasztalati táblázat, ami megmutatja, hogy adott hőmérsékleten a levelek hány órás 
nedvesség-borítottsága szükséges a fertőzéshez. Továbbá – a fertőzést követően –, adott 
értékek mellett meddig tart a lappangási idő (letelte előtt 1-2 nappal a védekezést be kell 
fejezni!). 22-23°C-nál magasabb napi középhőmérsékleten nem valószínű olyan hosszú 
levélnedvesség borítottság, ami a fertőzés kialakulásához elegendő. Magas hőmérsékleten 
a spórák csírázása egyébként is mérséklődik (csírázási opt.: 24-25°C; a csírázás 1°C-on indul 
és 36°C ˂ megszűnik).  

napi középhőmérséklet  
(°C) 

szükséges levélfelület-
nedvesség (óra) 

 
inkubációs 
idő (nap) aszkospóra 

esetében 
konidium 
esetében 

5 37,0 23,5 22 

6 26,0 17,5 20 

7 21,0 14,5 19 

8 18,0 12,0 18 

9 15,5 10,0 17 
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Kórokozók előrejelzése: Venturia  inaequalis 

• Előrejelzési lehetőségek 

4. Inkubációs idő hosszának      
 meghatározása       
 Mills-féle táblázattal: 

napi 
középhőmérséklet  

(°C) 

szükséges levélfelület-
nedvesség (óra) 

 
inkubációs 
idő (nap) aszkospóra 

esetében 
konidium 
esetében 

10 14,0 9,0 16 

11 12,5 8,0 15 

12 11,5 7,5 14 

13 10,5 7,0 13 

14 10,0 6,5 12 

15 9,5 6,5 11 

16 9,0 6,0 10 

17 9,0 6,0 9 

18-23 (°C-onként ua.) 9,0 6,0 8 

24 9,5 6,5 - 

25 10,5 6,5 - 
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Kórokozók előrejelzése: Venturia  inaequalis 

• Előrejelzési lehetőségek 

5. A Zislawsky-féle készülék működésének értékelő grafikonja: A grafikonon az egységes 
lépték 2-2 mm (= 1°C hőmérséklet, 1 mm csapadék, 1 óra levélfelület nedvesség, 1 nap)! 
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• Biológiai alapok 

- E kórokozó biológiája és előrejelzése is hasonló az almafavarasodás kórokozójához. A primer 
fertőzés rövid előrejelzésénél azonban figyelembe kell venni azt, hogy nem csak 
peritéciumokkal, hanem a fertőzött (ún. „koszos”) hajtásokon micélium alakban is képes 
áttelelni! A micéliumokon a konidiumok képződése és lefűződése 8-14 nappal is megelőzi 
a peritéciumokban képződött aszkospórák érését és kiszóródását. A primer fertőzés 
idejének meghatározásához éppen ezért az aszkospóra érés laboratóriumi megfigyelésével 
párhuzamosan a varas vesszőkből származó konidiumok megjelenését is figyelemmel kell 
kísérni. 

- Betegség tünetei 

Kórokozók előrejelzése: Venturia pyrina 
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Kórokozók előrejelzése: Venturia pyrina 

• Előrejelzési lehetőségek 

1. A primer fertőzés időpontjának meghatározása: 

- Tölcséres konidiumcsapdát alkalmazunk (ld. alaprajz), amelyet március elején a 
legfertőzöttebb fák koronájába, a varas vesszők alá helyezünk. Tölcsérrel felfelé, hogy a 
csapadék hatására bemosódott konidiumokat összegyűjthessük. 18X18 mm-es vazelines 
fedőlemezt erősítünk a tölcsér aljára, valamint a fedőlemez és a felszorítólapocska közé 1-
2 rétegben szívópapírt, hogy a felgyülemlett víz lassú elvezetését biztosítsuk. A fedőlemezt 
naponta cserélni kell! 

- Ha mikroszkópi vizsgálat során észleljük a konidiu- 
 mokat, a körtefák fogékony stádiumba kerülve 
 (rügypattanás) fertőződhetnek! 
2. A szekunder fertőzés időpontjának meghatározása: 
- Zislawsky-féle készülék, max.-min. hőmérők, Mills- 
 féle táblázat alapján az előző betegséghez hasonló- 
 an végezzük. Az inkubációs idők meghatározásánál, 
 a Mills-féle táblázatban az erre megadott értékek e- 
 lőtt 3-4 nappal kell elvégezni a védekezéseket, mivel 
 e kórokozó lappangási ideje rövidebb a V. inaequalis 
 inkubációs idejénél! 
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• Biológiai alapok 

Különösen az alföldi, tápanyagszegény homoktalajokon és jonathan fajtán károsít erősen! 
Fejlődéséhez – más gombákkal ellentétben – magas hőmérséklet, tűző napfény, száraz 
időjárás  (spóraképződés) szükséges. RP csak a konidiumok csírázási időszakában fontos. 

- Primér tünetek: A rügypikkelyek közé még nyár elején behúzódó micélium telel (ui. a 
rügyfejlődés kezdetén még nem záródnak teljesen), innen indul a koratavaszi fertőzés. 
Áttelelhetnek a peritéciumok (vagy a kleisztotéciumok – 1. kép) is, de ezek nagyon ritkán 
(ha bőséges a micélium és száraz, meleg az időjárás) képződnek, így nincs jelentőségük.  

- Szekunder tünet: A micéliumokon oldalelágazások (konidiumtartók) fejlődnek, amelyeken 
a hőmérséklet emelkedésével konidiumok képződnek. Ezek leválásukat követő néhány 
órán belül csíratömlőt hajtanak, és a csírázástól számított 12 óra múlva elkezdődik a 
behatolásuk az epidermiszbe. A növény reakciója a sejtfal megduzzadása (lignituber) ami, 
ha elég vastag, az adott fajta ellenálló. 

- Betegség tünetei 

Kórokozók előrejelzése: Podosphaera  leucotricha 
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Kórokozók előrejelzése: Podosphaera  leucotricha 

• Előrejelzési lehetőségek 
1. Távelőrejelzés (a kevés kórokozók egyike, ahol eredményesen alkalmazható!): 

 Mivel tudjuk, hogy a rügyekben telelő micéliumok indítják meg tavasszal a primer 
fertőzést, ezért a járvány kialakulása a micélium (fertőző anyag) mennyiségétől, 
pontosabban a fertőzött rügyek %-ától függ! Ha nincs megfelelő mennyiségű fertőző 
anyag, még kedvező körülmények között sem alakul ki a következő évben járvány! 

 

a.) fertőzött rügy% megállapítása ősszel, lombhullás után: 

 A lisztharmatos vesszők  csúcsi- ill. belső rügyeinek fertőzöttségét kell vizsgálni! Üzemi 
szinten valamennyi ültetvényben, tájegységi szinten 2-2 helyen, főleg jonathan esetében 
végezzük. Kiválasztunk 1 parcellát (~50-100 fa), és annak különböző helyein 10 fán, a 4 
égtájnak (ld. a táblázatban!) megfelelően 1-1 ágon a csúcsrügytől a törzsig valamennyi 
rügyet és vesszőt leszámolunk. Leszámoláskor a rügyek rojtosságát és mattságát kell 
figyelembe venni (az egészséges rügy fényes és barna). Ez a rojtossák azonban adódhat 
fiziológiai okból is (pl. táplálkozás élettani rendellenesség), ennek mértéke viszont 
általában max. 5-10%, így gyakorlati szempontból figyelmen kívül hagyható. 

  Az ágankénti %-ok átlagából megkapjuk a relatív fertőzöttségi %-ot, ami ha eléri vagy 
meghaladja a ~70%-ot, akkor elegendő fertőző anyag áll rendelkezésre egy következő évi 
járvány kialakulásához. A felmérési adatokat táblázatban rögzítjük! 
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Kórokozók előrejelzése: Podosphaera  leucotricha 

• Előrejelzési lehetőségek 

 Az almafa lisztharmat felmérési adattáblázata: 

FELVÉTELEZÉS CSÚCSRÜGYEK BELSŐ ÁTMENETI RÜGYEK RELATÍV 
FERTŐ-
ZÖTTSÉ-

GI % 

helye  
ideje 

É D K NY É D K NY 

köz-
ség 

tábla-
szám 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

FELVÉTELEZÉS TERMŐRÜGYEK HAJTÁSOK RELATÍV 
FERTŐ-
ZÖTTSÉ-

GI % 

helye  
ideje 

É D K NY É D K NY 

köz-
ség 

tábla-
szám 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 = összes rügyszám; 2 = fertőzött rügyszám; 3 = fertőzött rügy % 
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Kórokozók előrejelzése: Podosphaera  leucotricha 

• Előrejelzési lehetőségek 
1. Távelőrejelzés: 

b.) a tél hatása a következő évi fertőzés erősségére (átmenet egy rövidtávú előrejelzésbe): 

 Az átlagosnál hosszabb, hidegebb (- 20-25°C) tél után nem alakul ki a következő tavaszon 
járvány! Ekkor ugyanis a fertőzött rügyek – fokozott fagyérzékenységük következtében – 
elpusztulnak a micéliumtömeggel együtt. 

 

2. Rövidtávú előrejelzés: 

a.) a fertőzöttség felmérése tavasszal: 

 ~ Március elején az előző évi vizsgálatok alapján legfertőzöttebb ültetvényeket 
felkeressük. 1-1 vizsgálati helyről 200-200 db. fertőzésgyanús 1 éves vesszőt gyűjtünk be. 
Szobahőmérsékleten (~20°C) vízbe állítjuk őket a rügyek fakadásáig, majd értékeljük a 
fertőzési %-ot. Ha ez eléri, vagy meghaladja a ~50%-ot, akkor a korábban említett kedvező 
időjárási feltételek mellett kialakulhat a járvány. 

b.) tavaszi időjárás hatása a fertőzés erősségére: 

 Figyelembe kell venni a napi középhőmérséklet mellett az ún. közepes maximumot is (a 
kritikus – áprilisi és májusi – hónapok napi maximumainak havi átlaga). Az áprilisban 
gyakori 10°C átlaghőmérséklet és a 15°C nappali felmelegedés már megindítja a micélium 
fejlődését és elegendő a konidiumok fejlődéséhez, csírázásához! 
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Kórokozók előrejelzése: Podosphaera  leucotricha 

• Előrejelzési lehetőségek 

2. Rövidtávú előrejelzés: 

b.) tavaszi időjárás hatása a fertőzés erősségére: 

 Meleg április után, ha az időjárás májusban is meleg marad (napi átlaghőmérséklet 13-
16°C; napi maximumok 18-22°C körül alakulnak), akkor a kórokozó nagymértékű 
elszaporodására számíthatunk! 

 Mindez természetesen csak akkor következhet be, ha a fent említett kedvező időjárási 
tényezők mellett az áttelelt fertőző anyag mennyisége jelentős (fertőzött rügy%: 50≤). 
Amennyiben az áttelelt fertőző anyag mennyisége jelentéktelen, még optimális 
körülmények között sem alakulhat ki járvány, ill. az akár átlagosnál nagyobb mennyiségű 
fertőzőanyag ellenére, egy kedvezőtlen tavaszi időjárás sem eredményez epidémiát. 
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• Biológiai alapok 

- Tünetek: Hasonlóan az előző kórokozóhoz, a rügypikkelyek közé behúzódó micélium telel 
(primer fertőzési forrás) és a kleisztotéciumok, majd a micéliumokon a hőmérséklet 
emelkedésével konidiumok képződnek és így terjed tovább (szekunder fertőzési forrás). 

- Igénye: Szintén az almafa (és egyéb) lisztharmatéhoz hasonló, azaz tartós meleg és 
csapadékszegény időjárás, mérsékelten párás mikroklíma. A téli keményebb fagyok (tartós 
-15°C alatti hőmérséklet) jelentős pusztítást végeznek az áttelelő-képletekben. 

- Betegség tünetei 

Kórokozók előrejelzése: [Erysiphe (Uncinula) necator] 
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Kórokozók előrejelzése: [Erysiphe (Uncinula) necator] 

28
0 

• Előrejelzési lehetőségek 

 Rövidtávú előrejelzés: 

- A megjelenés időpontját léghőmérsékleti adatok 

 alapján meghatározhatjuk. Rügyduzzadástól kezdő- 

 dően a napi középhőmérsékleteket összegezve 

 ~237°C-nál lehet a konidiumokat észlelni. Ezt az idő- 

 pontot vehetjük az inkubációs idő kezdetének. A 

 konidiumok tág hőmérsékleti és nedvességi viszo- 

 nyok között csíráznak: 

 

- A betegség megjelenését követő 4 nap középhőmér- 

 sékleti átlagát figyelembe véve a következő (alsó) ábrá- 

 ról leolvasható az inkubációs idő hossza, melynek lezá- 

 rulta előtt védekezni kell: 
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• Biológiai alapok 

Faiskolákban, ültetvényekben, ahol egyszer már megtelepedett évről-évre megjelenik! A 
vesszőkön a rügyek akár 60-80%-a is elpusztulhat. A fajtaérzékenység itt is jelentősen 
különbözik; érzékeny fajta pl. a Champion, Ford stb. Indokolt az érzékeny fajtákból álló 
ültetvényekben előrejelezni és védekezni ellene! 

- A kórokozó biológiája (pl. micélium formában telel a rügyben; a peritécium alakban való 
áttelelése, így az aszkospórás fertőzés nála is elhanyagolható; hasonló mikroklímatikus 
igénnyel rendelkezik, konidiumjainak az optimális csírázási hőmérséklete konkrétan 21-
27°C stb.) nagyon hasonlít az almafa lisztharmatéhoz. 

- Betegség tünetei 

Kórokozók előrejelzése: Podosphaera (Sphaerotheca)  pannosa 

konidiumok 

kleisztotéciumok a 

levél bőrszövetén 
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Kórokozók előrejelzése: Podosphaera (Sphaerotheca)  pannosa 

• Előrejelzési lehetőségek 

Rövidtávú előrejelzés: 

 Az almafa lisztharmatéhoz hasonlóan a rügyek fertőzöttségi %-ából lehet kiindulni, ui. a 
hajtások akár már február végétől meleg, kellően megvilágított helyiségben jól 
hajtathatók. 

- Március elején hasonló módon 200-200 fertőzött hajtást gyűjtünk be; 

- A begyűjtött hajtásokat labor körülmények között (~20°C, kellő világosság) vízbe állítjuk, 
majd rügyfakadás után értékeljük 

- Az almafa lisztharmattól eltérően nagyon alacsony fertőzöttségi % is komoly 
lombveszteséget okozhat: Ha mindössze 1-2%-os rügyfertőzöttséget állapítottunk meg, 
akkor már kedvező időjárási körülmények között komoly fertőzés is kialakulhat! 
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• Biológiai alapok 

Igazán pontosan csak szignalizálni lehet, azaz az első tünetek megjelenése után határozható 
meg a védekezés. Éppen ezért, ha megengedhető, akkor legalább egy őszi, és 1-2 
koratavaszi lemosópermetezést el kell végezni, mivel ezzel sok áttelelőképletet 
pusztíthatunk el megelőzésképpen! 

 

A rügyfakadás utáni esős időjárás (a sarjsejteket a cseppek verik fel a levélkezdeményekre), 
valamint a gyakori harmatképződés, 80% körüli RP (így a levélfelület 2-4 napig hosszabb-
rövidebb ideig vízborított) a fertőzés bekövetkezésének ill. továbbterjedésének nagyon 
kedvez! Ezen kívül a kórokozó fejlődésének hőmérsékleti optimuma -2 és +7°C között van 
(ilyenkor nő a fertőzőképessége), amikor is a hajtások fejlődése pedig megáll (fogékony 
stádium!). Ha lombfakadáskor száraz, meleg az időjárás, még akkor is gyenge fertőzésre 
számíthatunk, ha ezt 2-3 napos esőzés követi! 

 

Mindebből következik, hogy döntő szerepe van a földrajzi adottságoknak: 

 Déli meleg lejtőkre telepített ültetvényekben viszonylag ritkán lép fel a betegség (járvány 
legalábbis nagyon ritka); mélyfekvésű, viszonylag hűvös, nedves völgyekben viszont – 
főleg kedvező időjárási viszonyok mellett – minden évben károsít! 

Kórokozók előrejelzése: Taphrina  deformans 
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• Biológiai alapok 

- Primér tünetek: A talajban, elhalt ág és kéregrészekben micélium alakban áttelelt gomba 
tavasszal sarjsejteket képez, ezek esőcseppekkel kerülnek a rügypattanás utáni fiatal (még 
„csukott”) 2-3 cm-es levelekre. A sejtekben élősködő micélium olyan ingert vált ki a 
levelekből, hogy azok káros növekedéssel, megvastagodással reagálnak („deformans”). 

- Szekunder tünet: A kórokozó a fiatal leveleket – időjárástól, fogékony/nem fogékony 
stádiumtól függően – különböző időpontokban fertőzheti, ezért gyakran előfordul ugyan 
azon a hajtáson a beteg és egészséges levelek váltakozása. Május-júniusban a 
levélepidermisz alatt aszkuszok képződnek, melyek felrepesztik az epidermiszt és az így 
szabaddá váló aszkuszok hamvas, deres bevonat formájában jelennek meg a felszínen 
(„dérgombák”). Az aszkuszokban aszkospórák fejlődnek, kiszóródnak, majd micélium-
szövedéket létrehozva telel a kórokozó. 

- Betegség tünetei 

Kórokozók előrejelzése: Taphrina  deformans 
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Kórokozók előrejelzése: Taphrina  deformans 

• Előrejelzési lehetőségek 

1. Rövidtávú előrejelzés: 

 A kórokozó jelenlétét minden esetben feltételezni kell! 

a.) A növény fenológiai állapotának vizsgálata: 

 Közvetlenül rügypattanás után a legfogékonyabbak, a sarjsejtek csíratömlői ugyanis csak 
az egészen fiatal, még csukott, 2-3 cm hosszúságú levelek epidermiszét képesek 
átszakítani! Az alacsony hőmérséklet kedvez a kórokozónak (ld. korábban!). 

b.) Az időjárási tényezők vizsgálata: 

 A már korábban említett csapadék mennyiségét, a hőmérsékletet és a páratartalmat kell 
mérni rügyfakadástól kezdődően (hőmérőházikó és csapadékmérő helyben)! A már 
említett időjárási paraméterek mellett az első tünetek megjelenése a közeli napokban 
várható. 

2. Szignalizáció: 

 Csukott (2-3 cm-es) levél állapotban végezzük a vizsgálatot, ill. mindig azok fertőzöttségét 
vizsgáljuk a kórokozó számára optimális környezetben (pl. lefolyástalan völgy)! 1-1 hajtást 
vizsgálva azonban arra ügyeljünk, nehogy összetévesszük a tüneteket a levéltetvek okozta 
deformációval! A mikroklimatikus tényezők befolyásoló hatása végett célszerű 2 
naponként megismételni a vizsgálatokat. 
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Kórokozók előrejelzése: Taphrina  deformans 

• Előrejelzési lehetőségek 

• (a) – a fertőzés kockázata (I), a betegség megjelenési időszaka (↔), a tényleges betegség 
kezdete          (a pontozott vonalak fertőzéseket képviselnek, amiket nem jelzett a modell); 

• (b) – léghőmérséklet (ʍʍ), csapadék (I), rügypattanás 
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• Biológiai alapok 

Hazánkban elsősorban mészszegény talajú ültetvényekben károsít, kártétele különösen Dél-
Európában jelentős. A fajták fogékonysága itt is erősen eltérő, fogékony pl. a Besztercei, 
Ageni, Althani stb. Ha ezeknél a fajtáknál levelenként 2-3 piros folt kifejlődik, a termés 
elvesztésével kell számolni! Szintén távelőrejelezhető kórokozó! 

- A tél folyamán a fertőzött, lehullott levelekben sztrómába (ezek a kezdetben vörös foltok) 
ágyazva kialakulnak a gomba peritéciumai (nyílásuk a levélfonákon). Ezeknek és 
aszkospóráiknak az érését elősegíti, ha áprilisban a talaj felső ~12 cm-es rétegének 
nedvességtartalma 12% feletti. Ilyenkor gyorsan kiszóródnak az aszkospórák és szél útján a 
fogékony, fiatal levelekre kerülnek. Megfelelő ideig tartó levélnedvesség esetén 
csíratömlőt hajtanak és fertőznek. Az aszkospórák csírázását a május első felében lehulló 
nagyobb mennyiségű csapadék stimulálja. Ha a fenti optimális körülmények 
bekövetkeznek, akkor a fertőzéstől számított 6. héten (~június közepe-vége) jelennek meg 
a betegség jellegzetes tünetei. 

- A sztrómákban képződnek a nyár folyamán a gomba piknidiumai (ivartalan termőtestek), 
bennük pedig egysejtű, színtelen, fonalas piknokonidiumok fejlődnek. Ezek azonban 
sterilek, nem indukálnak egy következő fertőzést. Ezért, ha tavasszal az aszkospórák 
csírázását (így a primer fertőzéseket) megakadályozzuk, gyakorlatilag kórokozómentessé 
tehetjük ültetvényünket! 

Kórokozók előrejelzése: Polystigma  rubrum 
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• Biológiai alapok 

- Hiperparazita gombái is „Polystigma rubrum mentessé” tehetik ültetvényünket! Az egyik 
a Gloeosporium polystigmicolum, jellemző rá a sokszor 100%-os parazitáltsági arány, és a 
kórokozó vörös foltja világos szürkévé fakul, ha megtámadja. A másik a Trichotecium 
roseum, ami a vegetáció vége felé jelentkezik, konidiumai jellegzetes rózsaszínű bevonatot 
képeznek. A szilva kórokozójának felmérésekor ezt a körülményt feltétlenül számításba 
kell venni, elsősorban már a távelőrejelzés készítésekor! 

- Betegség tünetei 

Kórokozók előrejelzése: Polystigma  rubrum 

piknídiumok szövetek között (levélkeresztmetszet) 
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Kórokozók előrejelzése: Polystigma  rubrum 

• Előrejelzési lehetőségek 

1. Távelőrejelzés: 

 A jövő évi fertőzés mértékének megállapítása céljából ősszel meg kell állapítani a foltok 
levelenkénti átlagos számát, így megtudható mely ültetvények veszélyeztetettek. 

- Ősszel, lombhullás előtt, mészszegény talajú ültetvényeket vizsgáljunk. 

- 1-1 ültetvényben 5 helyen (4 sarkán és középen) kijelölünk 1-1 fát és megállapítjuk a 
leveleken található foltok számát. Korrekció: A leszámoláskor figyelmen kívül hagyjuk a 
két hiperparazita gomba jellegzetes tüneteit mutató foltokat. Ha a levelek 80-90%-án 
levelenként 2-3 vörös foltot találunk, fel kell készülni a jövő tavaszi védekezésre! 

 

2. Rövidtávú előrejelzés és szignalizáció: 

 A módszerek megegyeznek az almafa varasodásnál leírtakkal, röviden vázolva: 

- Fertőzött levelek (200-300, egészséges sztrómát tartalmazó levél) begyűjtése teleltetése 

- Aszkospóra szóródás időpontjának meghatározása laborvizsgálattal (április közepétől) 

- A növény fenológiai állapotának vizsgálata (rügypattanástól fogékony stádium!) 
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Kórokozók előrejelzése: Polystigma  rubrum 

• Előrejelzési lehetőségek 

2. Rövidtávú előrejelzés és szignalizáció: 

- Az időjárási tényezők mérése (akár Zislawsky készülék segítségével), ahol a következő 
paraméterek szükségesek a kórokozó számára: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Az aszkospóra szóródás vizsgálatát ennél a kórokozónál is kiegészíthetjük kinti 
spóracsapdás vizsgálattal (Varga-féle ventillátoros spóracsapda)! 

Hőmérséklet (°C) Levélnedvesség-borítottság időtartama (óra) 

8 7 

10 5 

15 4 

20 3 

24 2 
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• Biológiai alapok 

A málna egyik legsúlyosabb és legelterjedtebb betegsége. Az ellene való védekezést nehezíti, 
így terjedését elősegíti az a tény, hogy éréskezdettől akár 2 hónapig is elhúzódhat egy 
védekezésmentes időszak a várakozási idők miatt. A fő fertőzési időszak is ekkor van! 

- Primér fertőzési források: Az ősz és tél folyamán képződő peritéciumokkal telel át 
(állítólag a micélium is képes az áttelelésre). Április utolsó dekádjában már lehetnek 
bennük érett aszkospórák, melyek érése és szóródása csapadék és páratartalom függő. 

- Szekunder fertőzési források : Az aszkospórák egész vegetáció során fertőzhetnek, de 
július második felétől augusztus közepéig vannak piknidiumokból származó, szintén 
fertőző ún. piknospórák. 

- Betegség tünetei 

Kórokozók előrejelzése: Didymella applanata 
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Kórokozók előrejelzése: Didymella applanata 

• Előrejelzési lehetőségek 

Rövidtávú előrejelzés: 

 Mivel a gyümölcs folyamatos érése – és a várakozási idők – miatt a későbbi aszkospórás 
fertőzés ellen nem tudunk védekezni, különösen ki kell használni az érés előtti időszakot! 

a.) A peritéciumok érését hasonlóan követhetjük nyomon, mint pl. a Venturia inaequalis 
esetében, csak itt a vesszőket vizsgáljuk mikroszkóp alatt. Kezdetben 10, majd 5 
naponként nézzük a vesszőket, és 1-1 alkalommal 15-20 peritéciumot emelünk ki, majd 
vizsgáljuk állapotukat. 

b.) Amint az első érett peritéciumokat észleljük, megítélhetjük csapadék alapján is az 
aszkospórák kiszóródását, vagy nedveskamrában az almafa varasodásnál leírtak szerint, de 
nem árt egyből védekezni. Az inkubációs idő általában 27-30 nap, így a tünetek 
megjelenése már a málnaérés kezdetére tehető. 

c.) A fertőzőanyag felhalmozódásának elkerülése végett célszerű mind a megfigyeléseket, 
mind pedig a védekezést a betakarítási időszak után is folytatni! Ilyenkor az azévi 
termővesszőket (fő fertőzési forrás) minél gyorsabban metszéssel el kell távolítani, majd 
megsemmisíteni. Az éves hajtásokat pedig növényvédőszeres kezelésben részesíteni! 
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• A legtöbb, előzőekben említett kórokozón kívüli betegség előrejelzése 
lényegében csak szignalizáláson alapul. Éppen ezért szignalizációt csak olyan 
betegségeknél lehet készíteni, amelyek az első tünetek megjelenése után 
viszonylag lassan terjednek (a járványok kialakulásáig akár több hét is eltellik), 
tehát epidemikus küszöbértékük magas. 

 

• Alacsony epidemikus küszöbértékkel bíró kórokozókat kizárólag szignalizációval 
nem lehet eredményesen előrejelezni, mivel nem tudnánk időben védekezni 
ellenük. Vannak kórokozók, ahol a folyamatos termésérés (pl. málna – Didymella 
applanata, legalábbis a nyári időszakban) miatt nem lehet a gyakorlatban 
alkalmazni a szignalizáció eredményét, mivel a várakozási idő miatt amúgy sem 
lehet védekezni ilyenkor. Vannak azonban olyan betegségek is, melyek 
rendszeres előfordulásuk ellenére sem okoztak mindezidáig járványt, így náluk 
ezért lehet gyakorlatilag elhanyagolni magát a szignalizációt. 

Kórokozók előrejelzése: Egyéb, csak szignalizálható kórokozók 
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• Azoknál a kórokozóknál melyeknél a szignalizáció elkészíthető, és gazdasági 
szempontból sem jelentéktelenek, következők a teendők: 

 

1. Vizsgálati módszer: A kijelölt táblán/ültetvényben – az adott kórokozó biológiájától függő 
időpontban – átlósan haladva 10-10 helyen (válogatás és mérlegelés nélkül) összesen 200 
növényt kijelölünk. Ezeken – szintén a kórokozótól függően – levél, hajtás, vagy akár egész 
növény vizsgálatot végzünk. 

2. Eredmények kiértékelése: Az értékelési módszer is magától a kórokozótól függ, de a 
fertőzés táblára vonatkoztatott értékét %-os formában fejezzük ki, ez a fertőzöttségi 
értékmutató (fertőzési%). A fertőzöttségi értékmutató ismeretében azonban csak úgy 
tudjuk a védekezés szükségességét meghatározni, ha ismerjük, hogy adott kórokozónál 
milyen mértékű fertőzési% mellett indokolt a védekezés, ez a veszélyességi küszöbérték. 
Ez minden betegségnél megállapítandó, vagy már megállapított érték, ami több éves 
megfigyelés sorozattal lényegében bármelyik kórokozó esetében meghatározható. 

Kórokozók előrejelzése: Egyéb, csak szignalizálható kórokozók 
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• Precíziós növénykórtani vizsgálatokkal és ezek kutatás-fejlesztésével a Fejér 
Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat (jelenleg: Fejér Megyei 
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága) a 2000-es évek eleje óta 
foglalkozik. Legkiterjedtebben eddig a gabonalisztharmattal (Erysiphe graminis) 
folytattak vizsgálatokat a 2001-2003-as években: 

- Először alapadatokat rögzítettek domborzatról, talajkémhatásról, arany-féle kötöttségről, 
mész- és humusztartalomról, makro- és néhány fontos mikroelem tartalomról, a BBCH 
skála szerini különböző időben mérhető növénymagasságról, és az ugyanekkori 
lisztharmatfertőzésről. 

- Ezek után egy elméleti modellt állítottak fel, melynek lisztharmat fertőzéskori 
használhatósága bizonyítást nyert. Igen szoros összefüggést találtak az őszi búza 
magasságának, sűrűségének időbeni változása és területi elhelyezkedése, illetve a 
kialakult lisztharmat fertőzés között. A növényvédelmi szempontból „gyenge” fertőzési 
kategória esetében is szoros korreláció mutatkozott! 

- A légi fotótechnikai térinformatikai használhatósága a kórokozók szignalizálására, így csak 
kuratív védekezés elősegítésére ajánlott a vizsgálatok alapján. 

- Precíziós eljárás során lehetőség nyílik a heterogén táblarészek eltérő kezelésére, így 
gazdaságosabb, ugyanakkor kevésbé környezetterhelő eljárások dolgozhatók ki! 

Kórokozók előrejelzése: Precíziós növénykórtani vizsgálatok 
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• Gyomnövények előrejelzéséről, illetve a növénykultúrák gyomirtásával 
kapcsolatos előrejelzési lehetőségekről effektíve nem beszélhetünk, és szintén 
nem ennek a diszciplínának a része. Alapvetően nem is volt rá igény a múltban, 
mivel a kártevő és kórokozó szervezetekkel ellentétben – melyek térbeni és 
időbeli megjelenésére, előfordulására általánosságban a gyors, intenzív változás 
a jellemző – a gyomok viszonylagos stabilitást mutatnak a mezőgazdasági (és 
egyéb) területeken. 

• Korábban is fel lehetett használni egy esetleges gyom-előrejelzésben a különböző 
felvételezési módszereket (ld. következő diákon), ezek közül a precíziós 
gyomszabályozás a Balázs-Ujvárosi-féle gyomfelvételezésen alapul. 

• A talajok magkészletének ismerete (seed bank) szintén – elsősorban egyszikű 
gyomok esetén – jó alap a következő év(ek) gyomosodásának megállapítására. 

GYOMNÖVÉNYEK ELŐREJELZÉSE 

A precíziós megoldások gyakorlati alkalmazásának 
akkor van értelme, ha a gyomok heterogén módon 
fordulnak elő, mivel ilyenkor lehetőség van a 
kezelések lokális elhagyására. Általánosan és 
erősen gyomos területeken erre nincs lehetőség. 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Kétféle alapmódszer típus: egzakt- (pontos mérés, számlálás) és becslési módszerek! 

• Egzakt módszerek: 
- Mérlegelési módszer: Egy adott területen tőből levágják a növényeket és fajonként 

mérlegelik, mely tömegmérés nedves- vagy légszáraz állapotban is történhet. 

- Növényszámlálás: Egy adott területen fajok szerint megszámolják a növényeket. Erős 
gyomborítás esetén ezt csak gyökerestől való eltávolítással lehet megoldani. 

- Gyommagvak számbavétele: Jóval nehezebb mivolta miatt a gyakorlatban nem terjedt el, 
ráadásul Ujvárosi szerint pontatlanabb más felvételezési módszereknél. 

• Becslési módszerek: 
- Szemmértékes módszer SIPOS (1965) nyomán : Egységnyi terület gyomborítottságának 

becslése. Erősen-, közepesen-, gyengén gyomos, illetve gyommentes területek 
megkülönböztetése, a becslés itt nem gyomfajonként történik. 

- MALCEV-féle skála: Az előbbitől abban különbözik, hogy itt már gyomfajonként becsülnek. 

- BRAUN-BLANQUET-féle növénycönológiai felvételezés: Nem matematikai alapokra épült, 5 
szintű értékskálát alkalmaz az 1/20-nyi borításnál alacsonyabbtól – a 3/4-4/4-es borításig. 

- HULT-SERNANDER-féle növénycönológiai felvételezés: Matematikai alapokra épült, ez a 
skandináv iskola példája. Ez időrendben a korábbi, mégis korszerűbb, ezért a mai 
felvételezések (így a Balázs-Ujvárosi-féle) alapja! Szintén 5-ös skálát alkalmaztak, 1/16-nál 
kisebb borítástól – 1/2-nél nagyobb borítási értékig terjedően. 

Gyomnövények előrejelzése: Gyomfelvételezési módszerek 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

• Becslési módszerek: 

- BALÁZS-UJVÁROSI-féle növénycönológiai felvételezés: Balázs javított a skandináv iskola 
skáláján (Balázs-féle skála, 1944). Bevezette a 6-os értéket és közbenső értékeket is 
alkalmaz, valamint az abundancia értéket elhagyva csak a dominanciát fejezte ki. A Balázs-
féle skálát viszont Ujvárosi fejlesztette tovább (Ujvárosi-féle skála, 1973), ami méginkább 
megkönnyíti, helyszínen ellenőrizhetővé teszi a felvételezést. Bevezeti a „0” jelölést (ez 
0.10%-os, vagy az alatti borítás). Az értékek közvetlenül borítási %-ra számíthatók, nincs 
szükség DB értékre (ld. táblázat)! 

Gyomnövények előrejelzése: Gyomfelvételezési módszerek 

SKÁLA ÉRTÉK BORÍTOTTSÁGI % 

6 100.00 

5 50.00 

4 25.00 

3 12.50 

2 6.25 

1 3.12 

+ 0.62 

0 0.10 

A Balázs-féle skála értékekből (DB = Balázs-féle 
dominancia érték) még külön képlet segítségével 
számolhatjuk ki a borítási %-ot: 
 

Borítási % = 100 x DB össz 
            DB max 
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• A területi méretek a precíziós gyomszabályozásban eltérnek az előrejelzésben 
megszokott területi felosztástól: 

- Tábla szint: Egy kultúrnövénnyel bevetett terület, melyet azonos technológiával kezelnek. 
A táblát homogén egységnek kell tekinteni. Kis méretű (5 ha alatti) táblákon előfordulhat, 
nagyobb méretű táblákon azonban nem valószínű az egyöntetű gyomelőfordulás. 

- Parcella szint: Herbológiai értelemben a táblán belül egy azonos módon gyomszabályozott 
terület. 

- Cella szint: A permetezőgépek szórófejei többféleképpen szakaszolhatók, a cella tehát 
szórófej-szintű kezelési területet jelent. 

 Mosonmagyaróvári tangazdaságban 2003-ban végzett kísérlet során gabona 
gyomirtásában 3 m széles szakaszolást szimuláltak. 25 m-enként értékelték a gyomirtás 
esetleges szükségességét, így egy parcella 3X25m, azaz 75m2 volt. Az így felvételezett 4,05 
ha-nak kb. 23%-a (nem egészen 1 ha) volt gyommentesnek mondható (ld. a következő 
oldalon az illusztráló táblát). A gazdaságossági számítások azonban rávilágítottak arra, 
hogy legalább 50%-os arányban kell lennie a kezeletlen területnek ahhoz, hogy a 
helyspecifikus gyomirtás járulékos költségei megtérüljenek! 

Gyomnövények előrejelzése: Precíziós gyomszabályozás 
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• Gyomfelvételezés, mint a precíziós gyomszabályozás alapja: 
- Gyomfelvételezés pontszerű mintaterekről (mintaterek sűrűségére vonatkozó vizsgálatok): 

Ide vonatkozó kísérletben megállapították, hogy a mintaterek számának csökkentése 
ellenére nagyfokú szignifikancia állapítható meg a teljes adatkör és a különböző 
adatszűkítésekkel nyert eredmények között, ez azonban csak a magról kelő gyomokra igaz! 

Gyomnövények előrejelzése: Precíziós gyomszabályozás 

A fehérrel jelölt 

parcellák a gyom-

mentesnek mond-

hatók. Ez mind-

összesen 22,78%, 

azaz 0,9226 ha! 
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 A Balázs-Ujvárosi-féle – becslésen alapuló – gyomfelvételezés pontosságának igazolása 
egzakt (multispektrális) méréssel (1.3 millió pixel felbontású kézi kamerával): 

 3 kiértékelési módszer is összehasonlításra került (a teljes felvétel borítási értéke; a 
felvételező keretből kimaszkolt terület borítási értéke és a hagyományos, vizuális 
felvételezés értéke), de alapvető eltérés nem volt tapasztalható! Ez azt jelenti, hogy a kellő 
gyakorlattal elvégzett Balázs-Ujvárosi-féle gyomfelvételezési módszer is pontos eredményt 
ad egy terület gyomfedettségét illetően! A pontszerű felvételezési adatokból készíthető 
gyomtérképek sok segítséget nyújthatnak a gyomszabályozást tervező szakembereknek. 

 

- Gyomfelvételezés GPS-szel, az évelő gyomok térinformatikai meghatározásával: Egy 2003-
as baracskai kísérletben 4 jelentős évelő gyomfajjal (Cirsium arvense, Polygonum 
amphybium, Convolvulus arvensis, Asclepias syriaca) folytattak vizsgálatokat. 

Gyomnövények előrejelzése: Precíziós gyomszabályozás 

A 18 ha-os területet bejárván megállapították, 
hogy mindössze 3,7%-át borítja a 4 évelő 
gyom (ebből is 3,02% Cirsium arvense). Ezek 
ellen helyspecifikus posztemergens védekezés 
(foltkezelések) esetén – a biztonsági 
puffersávokat is beszámítva – akár 90%-os is 
lehet a herbicid megtakarítás! 
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 Gyomfelvételezés fototechnikai eljárásokkal: 

 A teljes terület gyomfelvételezésének legkézenfekvőbb módja a légi detektálás. A szerzők 
már 1978-ban kísérletet tettek minderre, 50 m-es magasságból (hőlégballonból). Mivel 
csupán Sorgum halepense fordult elő a területen, fekete-fehérré alakí- 

 tott képeken tizedes pontossággal le tudták mérni a gyomnövény szür- 

 ke színárnyalat tartományának felületét. 2001-ben 600 m-es magasság- 

 ból helikopterről készített színes felvételek esetén már nem sikerült 

 mindez, többek között, mivel 6 különböző gyomfajról készültek a fotók. 

  

 Gyomfajok detektálása hiperspektrális módszerekkel: 

 2003-ban a Kisalföldön kezdtek vizsgálatokat az Ambrosia artemisiifolia gyomnövénnyel. A 
  vizsgálat célja, hogy elkülöníthető-e 3. (késői) fenológiai fázisban 400-2500 
  nm optikai sávban mért terepi referencia-spektrumok segítségével. A 
  terepi spektrumok előzetes értékelése megerősítette a parlagfű spektrális 
  elkülöníthetőségét a szeptemberi fenológiai ciklusban. 2004-ben más 
  gyomfajok társaságában is mérték a spektrális tulajdonságokat, hogy ne 
  csak tiszta állományokban legyen detektálható a gyomnövény. Az eddigi 
  eredmények bíztatóak. 

Gyomnövények előrejelzése: Precíziós gyomszabályozás 
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- A gyomnövény-együttesek tér- és időbeni változása, a gyomok előrejelzési lehetőségei: Ha 
több éven keresztül elvégezzük a gyomfelvételezést, a faji összetételből és a mennyiségi 
viszonyokból nagy valószínűséggel következtetni lehet jövőbeni előfordulásukra. Erre jó 
példa egy Baracska határában elvégzett 3 éves gyomfelvételezési kísérlet is (2001-ben 
búzatarlón, majd kétszer ugyanazon táblán kukoricában tavasszal, még a posztemergens 
kezelések előtt), melyből megállapítható, hogy: 

     - domináns gyomok (jelen esetben Datura stramonium 
   és Cannabis sativa) biztonságos előrejelzéséhez  ugyanarról a te-
   rületről legalább 3 éves adatsor szükséges 

     - biztonsággal adható negatív prognózis is az egyes 
   fajok lokális mentességére vonatkozóan 

 

- Többtényezős összefüggés-vizsgálatok térinformatikai alapokon: Egy vizsgálati példa a 
talajtulajdonságok és egyes domináns gyomok faji összetétele közötti összefüggésekre 
világít rá. P=5%-os szinten korrelálnak bizonyos fajok a talaj Mg és humusztartalmával; 
P=1%-os szinten a talaj kötöttségével, Cu és Fe tartalmával, illetve más fajok szintén a 
humusztartalommal; P=0,1%-os szinten korrelálnak egyes gyomfajok például a talaj Na és 
Mn tartalmával! Összességében ez a vizsgálat kimutatta, hogy a Panicum miliaceum 
gyomnövény borítottságát 33,49%-ban határozzák meg a talajtulajdonságok! 

Gyomnövények előrejelzése: Precíziós gyomszabályozás 
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VÉDEKEZÉSTAN (FITOFILAKOLÓGIA) 

• A növénybetegségek elleni védekezés esetén kiemelt jelentőségű, 
hogy a védekezési módok a lehető legtermészetesebbek, 
legegyszerűbbek, leggazdaságosabbak és kockázatmentesek 
legyenek! 

• A növényvédelem a humán és állatgyógyászattal ellentétben nem 
egyedekkel hanem állományokkal foglalkozik. 

• A tevékenysége főleg a megelőzésre (preventio, profilaxis) 
szorítkozik kevésbé a gyógyításra (ez lenne a cél). 

• Kártételi küszöbérték: az a kártételi pont amely alatt nem érdemes 
védekezni. 

• Indirekt védekezési módok: agrotechnikai védekezés, rezisztenciára 
nemesítés, karantén intézkedések. 

• Direkt védekezési módok: fizikai és mechanikai növényvédelem, 
kémiai növényvédelem, biológiai növényvédelem, új tipusú 
stratégiák. 

• Integrált növényvédelem: a direkt és indirekt védekezési módok 
okszerű alkalmazása. 
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Védekezéstan (fitofilakológia): Indirekt védekezés 

• Agrotechnikai védekezés: a legrégibb, a legtermészetesebb és 
legolcsóbb védekezési mód (termőhely kiválasztás, talaj előkészítés 
(minősége, időbelisége),  izoláció, fajtaválasztás, vetésforgó, 
vetésidő, tápanyag utánpótlás, tőszám, betakarítás stb.). 

 

• Rezisztenciára nemesítés: ellenálló v. rezisztens fajták termesztése 
olcsó és környezetkímélő védekezési mód (vírusrezisztenia, 
lisztharmat rezisztens szőlő fajták stb). 

 

• Karantén intézkedések: a termelőkre és a fogyasztókra nézve 
kötelező. Törvény ill. rendelet szabályozza. (pl. Ralstonia 
solanacearum, Synchytrium endobioticum). 
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Védekezéstan (fitofilakológia): Direkt védekezés 

• Fizikai és mechanikai növényvédelem: pl. gőzölés, beteg 
növények eltávolítása, elégetése, metszés, besugárzás stb. 

 

• Kémiai védekezés: előnye, hogy gyors, hatékony, gépesíthető; 
hátránya a  toxicitás (pl. baktericidek, fungicidek) és a környezet 
szennyezése. 

 

• Biológiai növényvédelem: a kórokozók természetes ellenségeit 
használjuk fel (biopeszticidek) (pl. Trichodex, Mycostop, 
hipovirulencia – szelídgesztenye kéregrák gyógyítása: élőt-élővel 
stb.). 

 

• Új típusú védekezések: indukált rezisztencia (premunitás), 
transzgénes növények (GMO). 
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NÉHÁNY AJÁNLOTT, GYAKORLATI SZAKFOLYÓIRAT 
 

• AGROFÓRUM (GYAKORLATI AGROFÓRUM) 

• AGRO NAPLÓ 

• KERTÉSZET ÉS SZŐLÉSZET 

• NÖVÉNYVÉDELEM 

• NÖVÉNYVÉDELMI TANÁCSOK 

• ŐSTERMELŐ GAZDÁLKODÓK LAPJA 

 

Érdemes továbbá figyelemmel követni a központ által közreadott országos-, 
tájegységi-, valamint táv- és esetenként rövidtávú előrejelzéseket az aktuálisan 
felszaporodó vagy megjelenő károsítókkal kapcsolatban, valamint az ERTI által 
készített Erdővédelmi Figyelő-Jelzőszolgálati Rendszer éves kiadványait! 
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NÖVÉNYVÉDELMI ELŐREJELZÉS: Szakfolyóiratok 
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A FELHASZNÁLT KÉPEKEN LÉVŐ SZÍNJELEK MAGYARÁZATA 

 
  = A KÉP A FELHASZNÁLT SZAKIRODALMAKBÓL SZÁRMAZIK 

 

  = A KÉP AZ INTERNETRŐL LETT LETÖLTVE 

 

  = A KÉP VARGA ISTVÁN 2011-BEN DIPLOMÁZOTT NÖVÉNYVÉDELMI  
 SZAKMÉRNÖK HALLGATÓ SZAKDOLGOZATÁHOZ KÉSZÜLT, SAJÁT KÉPE 

 

AZ ÖSSZES JELÖLETLEN KÉP, A NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET MUNKATÁRSAI ÁLTAL 
 KÉSZÍTETT KÉPANYAGBÓL SZÁRMAZIK: 

  - Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet: gyomnövények képei 

  - Dr. Pintér Csaba: gomba kórokozók képei + mini meteorológiai állomás 

  - Dr. Takács András†: egyes előrejelzési eszközök és állati kártevők képei 

  - Keresztes Balázs: előrejelzési eszközök- és az állati kártevők képei 
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