
BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM 

NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIAI 

ISMERETEK MODUL 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

TÉMAKÖRÖK 
 

Bevezető: Ökológiai gazdálkodás, ökológiai növényvédelem 
 

• Az ökológiai gazdálkodás fogalma, alapelvei (9-10. dia) 

• Előzmények – következmények (11-13. dia) 

• Az ökológiai gazdálkodás irányelvei (14-21. dia) 

 - Biodinamikus gazdálkodás (15-16. dia) 

 - Szerves-biológiai gazdálkodás (17-19. dia) 

 - Permakultúra (20-21. dia) 

• Egységes meghatározás igénye (IFOAM) (22-31. dia) 

 - Az ökológiai gazdálkodás fogalma (IFOAM szerint) (23. dia) 

 - Az ökológiai gazdálkodás alapelvei (IFOAM szerint) (24-25. dia) 

• A nemzetközi szabályozás fejlődése (32. dia) 

• A hazai szabályozás fejlődése (33. dia) 

• A hazai ellenőrzési rendszer kialakulása (34-36. dia) 

• A hazai ökológiai gazdálkodás alapelvei, irányzatai (37-45. dia) 
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TÉMAKÖRÖK 
 

• Az ökológiai növényvédelem alapelvei, módszerei (46-50. dia) 

• Kórokozók elleni védekezés (51. dia) 

• Kártevők elleni védekezés (52-54. dia) 

• Gyomok elleni védekezés (55. dia) 

• Magcsávázás, tároló helyeken felhasználható anyagok (55-56. dia) 

• Az ökológiai gazdálkodásban felhasználható növényvédő szerek 
        (57-72. dia) 

 - Gombakórokozók elleni szerek (59-60. dia) 

 - Rovarkártevők elleni szerek (61-65. dia) 

• Tápanyagpótlók, talajjavítók (69-72. dia) 

• Ökológiai gazdálkodás különböző művelési ágban (73-77. dia) 

 - Ökológiai gazdálkodás szántóföldi kultúrákban (73. dia) 

 - Ökológiai gazdálkodás zöldség kultúrákban (74. dia) 

 - Ökológiai gazdálkodás gyümölcs kultúrákban (75-76. dia) 

 - Ökológiai gazdálkodás szőlőben (77. dia) 
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TÉMAKÖRÖK 
 

Biológiai növényvédelem 
• Hazai és nemzetközi vonatkozások (79-82. dia) 

• Helye a különböző védekezési eljárások mellett (83. dia) 

• Biológiai növényvédelem fogalma, integrált növényvédelem fogalma 
        (84. dia) 

• Biológiai védekezési eljárások előnyei, hátrányai (85-86. dia) 

• A jelenlegi helyzet a világban és Magyarországon (87. dia) 
 

Biológiai növényvédelem a kártevők ellen (88-184. dia) 

• Az alkalmazott anyagok és módszerek csoportosítása (89. dia) 

• Autocid (önpusztító) módszer (90-101. dia) 

• Kompetitív kiszorítás (102-104. dia) 

• Légtértelítéses (konfúziós) technológia (105-107. dia) 

• Biológiai növényvédelem a kártevők természetes ellenségeivel 
        (108-184. dia) 
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TÉMAKÖRÖK 
 

 - Mikroorganizmusok: vírusok a kártevők ellen (110. dia) 

 - Mikroorganizmusok: Rickettsia-k, Protozoa-k  a kártevők ellen (111. dia) 

 - Mikroorganizmusok: Baktériumok a kártevők ellen (112-113. dia) 

 - Mikroorganizmusok: Gombák a kártevők ellen (114-116. dia) 

• Hasznos állati szervezetek (117-184. dia) 

 - Alapvetések, kapcsolódó fogalmak (118-120. dia) 

 - Néhány általános példa a mindenki által ismert hasznos szervezetekre 
        (121-122. dia) 

• Biológiai növényvédelem állati eredetű természetes ellenségekkel
        (123-184. dia) 

 - Fonálférgek (Nematoda) (123-124. dia) 

 - Tripszek (Thysanoptera) (125-126. dia) 

 - Poloskák (Heteroptera) (127-141. dia) 

 - Recésszárnyúak (Neuroptera) (142. dia) 

 - Bogarak (Coleoptera) (143-157. dia) 

 - Hártyásszárnyúak (Hymenoptera) (158-169. dia) 
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TÉMAKÖRÖK 
 

 - Kétszárnyúak (Diptera) (170-178. dia) 

 - Csáprágósok (Chelicerata) (179-183. dia) :   

     * ragadozó atkák (Acari) (179-181. dia) 

     * pókok (Araneae) (182-183. dia) 

 - Vágómadár alkatúak (Falconiformes) (184. dia) 
 

Biológiai növényvédelem a kórokozók ellen (185-269. dia) 

• Biológiai növényvédelem a vírusok ellen (186-223. dia) 

 - Keresztvédettség (CROSS PROTECTION) (187-189. dia) 

 - Rezisztenciagének beépítése (190-208. dia) 

 - Génszakaszok (víruseredetű gének) beépítése (PDR) (209-223. dia) 

• Biológiai növényvédelem a fitoplazmák ellen (224. dia) 

• Biológiai növényvédelem a baktériumok ellen (225-246. dia) 

 - Antibiotikumok alkalmazása – újak keresése (226-228. dia) 

 - Antagonista baktériumok alkalmazása (229-230. dia) 

  - Növényi olajok alkalmazása Erwinia amylovora ellen (231-237. dia) 
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TÉMAKÖRÖK 
 

 - Rezisztenciára nemesítés Erwinia amylovora ellen (238-245. dia) 

• Biológiai növényvédelem a gombák ellen (247-269. dia) 

 - Oomiceta-k elleni biológiai védekezés (247. dia) 

 - Lisztharmatgombák elleni biológiai védekezés (248-251. dia) 

 - Rozsdagombák elleni biológiai védekezés (252-254. dia) 

 - A szkleróciumot képző gombák elleni biológiai védekezés (255-258. dia) 

 - A Trichoderma hiperparazita gombafajok jellemzői (259-262. dia) 

 - A Coniothyrium minitans hiperparazita gomba jellemzői (263-264. dia) 

 - A palántadőlés és hervadásos betegségek elleni biológiai védekezés 
        (265-266. dia) 

 - A „hipovirulencia” (Cryphonectria parasitica) (267-268. dia) 

• Biológiai növényvédelem a virágos élősködők ellen (270-273. dia) 

 - A szádor (Orobanche) fajok elleni biológiai védekezés (270. dia) 

 - Az aranka (Cuscuta) fajok elleni biológiai védekezés (271. dia) 

 - A fagyöngy (Viscum album) elleni biológiai védekezés (272-273. dia) 
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TÉMAKÖRÖK 
 

Biológiai növényvédelem a gyomnövények ellen (274-305. dia) 

• Alapvetések (275-276. dia) 

• A biológiai gyomirtás története (277-280. dia) 

• A biológiai gyomirtás stratégiái (281-288. dia) 

 - Klasszikus stratégia (281-282. dia) 

 - Kontrolszervezetek alkalmazásának ún. „növekedés” stratégiája (283. dia) 

 - Mikoherbicid stratégia (284-288. dia) 

• Különböző gyomfajok elleni biológiai gyomirtás (289-302. dia) 

• Biológiai gyomirtás Magyarországon (303. dia) 

• Mikoherbicidek alkalmazásának előnyei, hátrányai (304-305. dia) 
 

• Felhasznált és ajánlott szakirodalom (306-308. dia) 

• A felhasznált képeken lévő színjelek magyarázata (309. dia) 

• Köszönetnyilvánítás (310. dia) 
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Ökológiai gazdálkodáson a szintetikus műtrágyák és szintetikus 
növényvédő szerek nélküli, a természetes biológiai 
ciklusokon, szerves trágyázáson, biológiai növényvédelmen 
alapuló gazdálkodási formát értjük. 

 

Szinonimák: 

– Biogazdálkodás 

– Vegyszermentes termelés 

– Ökogazdálkodás 

– Organic farming, ecological agriculture 

– Biologischer, ökologischer Landbau 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Fogalma 
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Zárt gazdálkodási rendszer kialakítása, amely helyi forrásokat 
használ, 

A talajok hosszú távú termékenységének fenntartása, 

A mg-i tevékenységhez kötődő szennyezések minimalizálása, 

Elegendő mennyiségű magas tápértékű élelmiszer előállítása, 

A fosszilis energia felhasználás minimalizálása, 

Az állatok fiziológiai és etológiai igényeinek kielégítése, 

Jó megélhetés biztosítása, 

A vidéki környezet és a nem mg-i élőhelyek megőrzése. 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Alapelvei 
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Vegyipar fejlődése: 

 

– új növényvédő szerek kifejlesztés 

– műtrágyák (könnyű kezelhetőség – növekvő felhasználás) 

 

Mezőgazdasági termelés változása: 

 

– vetésszerkezet leszűkülése 

– mennyiségi termelés 

– mezőgazdaság gépesítése 

– növénytermesztés és állattenyésztés függetlenedése 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Előzmények 
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Környezetvédelmi (talajállapot, élővilág pusztulása, vizek 
szennyezettsége, stb.) 

 

Termesztési (rezisztencia) 

 

Táplálkozási problémák (vegyszerek felhalmozódása az élő 
szervezetben, értéktelenebb élelmiszeripari alapanyagok) 

 

552 millió ha nagyságú terület károsodott a II. világháború óta a 
helytelen mezőgazdasági gyakorlat miatt (1991 – ENSZ 
tanulmány) 

 

Erősen vagy szélsőségesen leromlott (helyrehozhatatlan vagy 
nagy munkálatokat igénylő) talajok nagysága kb. 86 millió ha 
(1995 – ENSZ tanulmány) 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Következmények 
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Kontinens Leromlott hányad (%) 

Ausztrália 16 

Európa 25 

Észak-Amerika 26 

Ázsia 38 

Dél-Amerika 45 

Afrika 65 

Közép-Amerika 74 

Az 1945 és 1990 között tönkrement mezőgazdasági 

földek részaránya térségek szerint 

Forrás: L.R.Oldermann, International Soil Reference Centre, Wageningen, Hollandia 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Tönkrement  földek részaránya 
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Több, egymástól térben és időben is különböző helyeken 
alakultak ki azok a gazdálkodási formák, melyeket közös 
néven ökológiai gazdálkodásnak nevezünk. 

 

 

A legismertebb irányzatok: 

          - A biodinamikus gazdálkodás  

          - A szerves-biológiai gazdálkodás  

          - A permakultúra  

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Irányelvei 
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Alapító: Rudolf Steiner (1861-1925)  

   antropozófus (Waldorf iskolák) 

 

Mottó: Egészséges Föld = Egészséges emberek 

 

Jellemzői: 

• A gazdaságot egységes egésznek, és zárt rendszernek 
tekinti beleértve a tágabb környezetet is, egészen a 
csillagokig – kozmikus erőhatások, vetési naptár 
használata 

 
Leromlási folyamatok visszafordítása 
 
Talajzsaroló és talajgazdagító növények egyensúlya 

 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Biodinamikus gazdálkodás 
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Jellemzői: 

• Saját trágyaszerek 

• Preparátumok használata 
– komposztáló – komposzt oltásához növények (kamilla, cickafark, 

csalán, zsurló, tölgyfa kéreg) 

– permetező – gyógynövény + állati burok (szarvasmarha szarv, szarvas 
hólyag) 

Gyommagok és kártevők hamujának felhasználása az 
ellenük való védekezésben 

Vetőmagkezelés preparátumokkal, gyógynövényfürdőkkel 

Biodinamikus gazdaság: 

• Holdálláshoz igazított vetési, művelési naptár használat.  

• Hatása talaj-kozmosz energiáinak kölcsönhatásán alapul.  

• Különböző gyógynövények preparátumának használata. 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Biodinamikus gazdálkodás 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Szerves-biológiai gazdálkodás 

Svájc: Paraszti-szülőföldi mozgalom 

• Hans Müller – 1930-as évek 

• Hans Peter Rusch: Talajtermőképesség – 1968 

Németország: Biodinamikus gazdálkodás 

• Rudolf Steiner – 1924 Koberwitz (ld. korábban) 

 

 

 

• alapítók: Hans Müller (Svájc), Hans Peter Rusch 
(Németország) 

• civilizációs betegségek oka a mezőgazdaság kemizálása 

• cél az egészséges talajállapot fenntartása, a humusz 
gyarapítása 

• a talaj felszínét lehetőleg takarják, a talajforgatást kerülik 
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• a figyelem a talajélet állapotára irányul 

• folyamatos talajtakarás (magas nyomelem tartalmú 

kőzetlisztekkel) 

• humusztartalom növelő biológiai eljárások alkalmazása 

• komposzt-, istállótrágya kijuttatása, zöldtrágyázás, 

növényekből erjesztett trágyalé és növénytársítás 

(vegyes kultúra) 

• vetésforgó 

• talajforgatás csak igen ritkán, indokolt esetben 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Szerves-biológiai gazdálkodás 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Soil Assotiation 

Anglia: Soil Association 

• Lady Eve Balfour: The Living Soil – 
1943 talaj-növény-ember egészsége 

 

• Alapítás: 1946 

 

• Létrehozói: gazdák, kutatók, 
táplálkozástudósok 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Permakultúra 

 1975-1976 Ausztrália 

 Bill Mollison-Permaculture I. II.: „Permanent agriculture – a 
gazdálkodás folyamatosságának tana, ember-növény-állat 
ökológiai kapcsolatrendszere. 

 

„Nem a természet ellen kell dolgoznunk, hanem vele” 

 

• közelítés a természetes állapothoz 

• fajgazdagság, eredeti ökológiai 

  rendszerekhez hasonló felépítés 

• gazdaság kialakítása 8-10 év is lehet 

 

Talaj: 

dombágyás, mulcsozás, zöldtrágya, drénezés, minimum tillage 
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Tápanyag visszapótlás: 

istállótrágya, mulcsozás, zöldtrágya, pillangósok, talajtakarás 

Növények: 

növények „szövetsége”, társítások-(guild); pl. almafa alá lóhere, 
nadálytő, metélőhagyma (varasodás gátlók) 

 

• Masanobu Fukuoka japán mikrobiológus 1914 

• „ne tégy semmit” mozgalom a természet megtermi a magáét. 

• tilos a talajművelés, műtrágyázás, növényvédelem 

 

Áttérés az ökológiai gazdálkodásra 

• szántóföldi növénytermesztésben legalább 2 év 

• évelő kultúráknál legalább 3 év 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Permakultúra 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Egységes meghatározás igénye 

Alapelvek összefoglalása: 

 

IFOAM – International Federation of Organic 
Agricultural Movements (Ökogazdálkodók 
Szervezeteinek Világszövetsége) 

 

1972; 760 tagszervezet, 105 országból 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Fogalma az IFOAM szerint 

 Az ökológiai mezőgazdaság magában foglalja az 

összes olyan mezőgazdasági rendszert, amely 

környezeti, szociális, gazdasági szempontból egyaránt 

fenntartható, és egészséges termékek, élelmiszerek 

előállítását biztosítja. Óvja a talaj termékenységét, mint 

a sikeres gazdálkodás kulcsát. Előtérbe helyezve a 

növények, állatok és a talaj természetes egyensúlyát, 

célul tűzi ki a mezőgazdaság és a környezet 

minőségének javítását. Jelentősen lecsökkenti a külső 

erőforrások bevitelét, tartózkodva a szintetikus trágyák 

és növényvédő szerek használatától. Helyettük a 

terméshozam és ellenálló képesség növelése érdekében 

a természet folyamatait engedi érvényesülni. 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Alapelvek az IFOAM szerint 

• kiváló minőségű és megfelelő mennyiségű élelmiszer 
előállítása 

• a természetes rendszerekkel és körfolyamatokkal 
összhangban végzett munka 

• talajok hosszú távú termékenységének fenntartása; talajélet 
élénkítése helyes talajhasználattal és műveléssel, valamint 
trágyázással; közvetett tápanyagellátás a talaj biológiai 
aktivitásán keresztül 

• a mezőgazdasági termeléshez kötődő szennyezés 
minimalizálása 

• a szerves anyagok megfelelő kezelés utáni hasznosítása 

• a növények természetes ellenálló képességének növelése 
agrotechnikai eszközökkel (másodvetés, köztes vetés, 
vetésforgó, pillangósok, stb.) 

• változatos, sokrétű termelés 
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• a hasznos élőlények kímélése, életfeltételeik javítása 

• a termelőrendszerek és környezetük genetikai 
sokféleségének megőrzése 

• a növénytermesztés és az állattenyésztés harmonikus 
egyensúlyának megteremtése 

• az állatok egészségének óvása a tartásmód célszerű 
megválasztásával 

• mindennemű környezetszennyezés lehető legkisebb 
mértékűre való csökkentése 

• megújítható erőforrások felhasználása 

• a biológiai ciklusok előmozdítása és erősítése a 
mezőgazdasági rendszeren belül 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Alapelvek az IFOAM szerint 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Területi részaránya művelt területből 

Részaránya a Σ mezőgazdaságilag művelt területből (2002) 

ország részarány (%) 

Liechtenstein 17 

Ausztria 11,3 

Svájc 9,8 

Olaszország 7,9 

Finnország 6,6 

Dánia 6,5 

Svédország 6,3 

Csehország 5,1 

Uruguay 4,0 

Anglia 4,0 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Ökogazdálkodó országok 

A legnagyobb területen ökogazdálkodó országok (2007) 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Magyarországi ökoterületek 

Ökoterületek mérete és ökoüzemek száma Magyarországon 1995-2002 között 

Év Üzem Terület mérete (ha) 

1995 108 8.232 

1996 127 11.397 

1997 161 15.772 

1998 330 21.565 

1999 327 32.609 

2000 471 47.221 

2002 995 103.672 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Gazdálkodók, területek mennyisége 

Az ökológiai gazdálkodást folytató gazdálkodók száma 

és az ökoterületek nagysága Magyarországon 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Ellenőrzött területek hazánkban 

Művelési ág megnevezése (2002) Átállás alatt (ha) Átállt (ha) Összesen (ha) 

Gabonafélék 11.101,94  14.072,31   25.174,25 

Hüvelyesek     751,51    2.183,72     2.835,23 

Olajnövények  3.824,01    4.934,51     8.758,52 

Pillangós takarmánynövény 3.929,28    2.687,36     6.616,64 

Egyéb takarmánynövények   872,51      927,51     1.800,02 

Egyéb szántóföldi növény   333,77      162,57       496,34 

Gyümölcs   560,81      574,25      1.135,06 

Szőlő   225,22      133,69        358,91 

Zöldség   310,71      693,58      1.004,29 

Vetőmagtermelő terület       0        82          82 

Gyep 20.866,68 21.777,21   4.2643,89 

Gyógy- és fűszernövény     372,06     494,25       866,31 

Ugar   2.344,6    909,74     3.254,34 

Egyéb (erdő, tó)   3.682,84   4.863,99     8.546,83 

Összesen 49.175,94 54.496,69 103.672,15 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Megkülönböztető jelölés 

Igény a termékek megkülönböztető jelölésére 

Származásról szóló objektív igazolás szükségességének 

felvetődése Nyugat-Európában – 1979 
 

A minősítésnek kétféle lehetséges változata terjedt el: 

• végtermék minősítése (olyan paraméter megtalálása volt a cél, 

amelynek meghatározásával az ökológiai és a szokványos 

gazdálkodás termékei között egyértelműen különbséget lehetne tenni) 

– Dr. Volker Rusch, az 1970-es évek végén 

• termék-előállítási folyamat ellenőrzése 

Első változat sikertelensége miatt a második terjedt el – 

független ellenőrzési rendszer kiépítése 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: A szabályozás fejlődése 

A nemzetközi szabályozás fejlődése  

• 1978 előtt – védjegyszövetségek saját előírásai 

 

• IFOAM Alap-feltételrendszer – 1978 IFOAM  

      Basic Standards 

 

• EU jogszabály – 1991 a Tanács 2092/91/EGK rendelete 

 

EU-n kívüli országok: NOP, JAS – 2002 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: A szabályozás fejlődése 

A hazai szabályozás fejlődése 

 

• Biokultúra Egyesület feltételrendszere 1991; 1997 

• 140/1999 (IX.3.) Kormányrendelet 

• 2/2000 FVM-KöM együttes rendelet (2002-ben kiegészítve, 
már hatályon kívül)  

 EU jogszabály alapján készültek 

• 74/2004 (V.1.) FVM rendelet 

• a Tanács 2092/91/EGK rendelete  

• 2000-től Biokontroll Alap- feltételrendszere 

• 2010-ben új jogszabály tervezet 

 

Szabályozás összetevői 

• Termelési alapelvek 

• Ellenőrzési és tanusítási rendszer 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Ellenőrzési rendszer kialakulása 

A hazai ellenőrzési rendszer kialakulása I. 

Ellenőrzés 

 

• Biokultúra Egyesület – 1983 (1986) 

 

• Holland segítség (SEC, majd SKAL) 

 

• Önálló Ellenőrző csoport (1988-1991) 

 

• Ellenőrző Bizottság (1991-1996) 

 

• Biokontroll Hungária Kht. 1996. áprilisától 
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A hazai ellenőrzési rendszer kialakulása II. 

Tanúsítás 

 

• 1991-ig Hollandiában folyt 

 

• 1991-1998 a Biokultúra Egyesület Minősítő 
Bizottsága által 

 

• 1998-tól: Biokontroll Hungária Kht. 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Ellenőrzési rendszer kialakulása 
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A hazai ellenőrzési rendszer kialakulása III. 

Elismertség 

 

• 1995-ig kétoldalú megállapodások 

 

• 1995 – felkerülés a harmadik országok listájára 

 

• 1996-2003 elismert termékkörök folyamatos bővülése 

 

• 2004. május 01. – EU tagság 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Ellenőrzési rendszer kialakulása 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 
37 

Ellenőrzés, tanusítás hazai fejlődése 
 

• 1988 előtt cca. 1500 ha, 6-7 ellenőrző szervezet  
• 1988-1991 ellenőrzés SEC-kel 
• 1991-től tanúsítás (BE-MB) 
• 1994: IFOAM akkreditáció (-1998) 
• 1995: EU 11§.(1) listán: növényi termékekkel 
• 1996-tól feldolgozott növényi élelmiszerek  
• 1996-tól Biokontroll ellenőriz, BE tanúsít 
• 1998-tól Biokontroll tanúsít 
• 2000-től Biokontroll Kht. EU lista  
• 2001-től importált alapanyagok is lehettek 
• 2003-tól állati termék 
• 2004: IFOAM akkreditáció 
• 2004. május 1. EU csatlakozás  
 (új belépők: Magyarország és Csehország = EU) 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Ellenőrzési rendszer kialakulása 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 
38 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Hazai alapelvek 

1. Megfelelő termőhely választás: 

 - a növények számára optimális körülmények biztosítása 

 - az adott talaj- és éghajlati viszonyokat jól tűrő, ill. kedvelő 
fajok, fajták termesztése  

  

2. A talaj termékenysége alapvető: 

 - telepítés előtt a talajt tápanyagokkal fel kell tölteni 

 - a talajforgatás helyett, lazítás (ásóvilla) 

 - a talajfelszín takarása (mulcsozás) 

 - szerves anyagok (szerves trágya, zöldtrágya) alkalmazása 

 

3. Védő növények, ragadozó rovarok, madarak 

   - biológiai sokféleség megőrzése 
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4. Megelőzés 

 - sokkal nagyobb a szerepe a megelőzésnek, mint a fellépett 
problémák kezelésének 

      - növényi maradványok aláforgatása 

      - lemosó permetezés 

 

5. Gyomirtás 

 - olyan gyomirtó szer nem létezik, amit az ökológiai 

gazdálkodás elvei megengednek 

 - megelőzés, mechanikai gyomirtás 

 - talajtakarás 

 - termikus eljárások 

 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Hazai alapelvek 
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6. Vetési naptár 

 - A Hold állásához igazítják a kerti munkákat 

 

7. Preparátumok használata 

 - Kis koncentrációjú homeopatikus készítmények 
használata 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Hazai alapelvek 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Hazai alapelvek, irányzatok 

• Az ökológiai gazdálkodás környezeti és gazdasági 
szempontból egyaránt fenntartható gazdálkodási mód.  

 

• A természet megóvása, az ember és környezete közti 
összhang megőrzése, helyreállítása. 

 

• Mellőzi a környezetre és egészségre veszélyes anyagokat, 
technológiákat. 

 

• Elutasítja a genetikailag módosított fajták használatát. 

 

• A tápanyagpótlásnál alapvető szempont, hogy a talaj 
termékenysége ne csökkenjen.  Az alkalmazott istállótrágya 
nem lehet több, mint 170kg N/ha. 
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• Hüvelyesek, pillangósok, mélyen gyökerező növények. 
 
• A talajélet fenntartása is fontos szempont. 
 
• Tilos a műtrágya, szennyvíziszap, fekália kijuttatása. 
 
• A növényvédelem lényege a megelőzés, ill. a kártétel 

gazdaságossági küszöbérték alatt tartása.  
 
• A szintetikus, felszívódó növényvédő szerek használata 

tiltott.  
 
• Semmilyen gyomirtó szer nem használható. 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Hazai alapelvek, irányzatok 
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• A növényvédelem eszközei a következők: 

 

       - Megfelelő faj- és fajtaválasztás, géntechnológiailag nem 
módosított rezisztens, toleráns fajok, fajták 

       - Vetésforgó  

       - Növénytársítás  

       - Megfelelő tápanyagellátás  

       - A kártevők természetes ellenségeinek felszaporítása  

       - Növényi levek használata  

       - Az ellenőrző szervezet által engedélyezett növényvédő 
szerek használata 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Hazai alapelvek, irányzatok 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Növénytermesztési alapelvek 

 Vetésforgó: 

– Biztosítja az elégséges tápanyagellátást , minimalizálja a veszteségeket 

– Pillangósok – N-ellátás 

– Növényvédelmi problémák csökkentése 

– Fenntartja a talaj szervesanyag-tartalmát és szerkezetét 

– Takarmányellátás biztosítása 

– Gazdaságos termény- és állatkiáramlás 

 

Vetésforgó feladatai 

• Termékenység fenntartás 

• Szerkezetmegőrzés 

• Talajvédelem (erózió, defláció ellen) 

• Kórokozók, kártevők elleni prevenció 
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Vetésforgó feladatai 

• Gyomok elleni védelem: 

– Gyomosodásra érzékeny növények pl. kukorica, napraforgó, répafélék, 

burgonya  

– Gyomosodásra közepesen érzékeny: őszi gabona, repce 

– Gyomosodásra kevésbé érzékeny: pohánka, kender, mustár, csalamádé 

– Gyomnevelő-gyomelnyomó növények váltogatása 

 Talajművelés: 
- Talajszerkezet megőrzése, sekély forgatás, minimális művelés, altalajlazítás 

 Tápanyagellátás: 
 biológiai N kötés 

 istállótrágya, zöldtrágya, komposztok  

 ipari, mezőgazdasági, élelmiszer ipari melléktermékek 

 ásványi anyagok 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Növénytermesztési alapelvek 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Ökológiai növényvédelem 

• Peszticidek káros hatása a konvencionális 
gazdálkodásban: 

– Biomagnifikáció (POP vegyületek-DDT) 

– Környezet szennyezése-talaj 

– Levegő szennyezés –pl. metil-bromid, alaklór, metolaklór 
csapadékkal 

– Vízszennyezés pl. atrazin, metil-paration, diklobenil 

– Szermaradékok 

– Akut és krónikus toxicitás 

 

• Cél: A kártétel olyan szinten maradjon, amely a gazdálkodás 
eredményességét nem veszélyezteti, és ennek elsődleges 
eszköze az erős, egészséges a károsítást ezért könnyebben 
elviselő növényállomány. 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Ökológiai növényvédelem 
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Ökológiai növényvédelem módszerei 

• Termőhely megválasztás: 

– Tábla fekvése 

– Talajelőkészítés: gyors, egyenletes kelés (csírakori 
betegségek) 

– Talajművelés fizikai roncsoló hatása, kártevők kifordítása 

• Tápanyag gazdálkodás: 

– Betegség ellenállóság-fogékonyság 

– Hiánybetegségek 

– Mikroelem levél- vagy talajanalízis alapján az ellenőrző 
szerv hozzájárulásával engedélyezett készítménnyel 
pótolható 

• Vetésforgó: 

– Napraforgó-szója-kukorica váltás rossz (Macrophomina) 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Ökológiai növényvédelem 
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• Vetésforgó: 

– Pl. a büdöske (Tagetes spp.) és a mézontófű (Phacelia 
tanacetifolia) gyéríti a fonálférgeket; a zöld-trágyaként 
bedolgozott csillagfürt után ritkább a burgonya rizoktónia. 

• Növénytársítás: 

– Pl. kukorica-bab-tök 

• Vetésidő, tenyészidő: 

– Az őszi korai vetés jobban elgyomosodik, az őszi mákot a 
máktokormányos kevésbé károsítja, mint a tavaszit. 

• Állományszabályozás: 

– Túl sűrű állomány nem elég levegős – pára, árnyékolás 

• Fajtaválasztás: 

– Rezisztens, toleráns fajták, de nem GMO! (Fuzárium 
ellenálló gabona fajta nincs – toxin!) 

Ökológiai növényvédelem módszerei 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Ökológiai növényvédelem 
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Ökológiai növényvédelem módszerei 

• Fertőzött növények megsemmisítése: 

– Pl. moniliás gyümölcsmúmiák összegyűjtése, 
hernyófészkek levágása, palántadőléses tövek eltávolítása 

• Vektorok irtása: 

– Gyomirtás! 

• Fertőzésmentes talaj, -öntözővíz, -vetőmag: 

– De csávázni nem szabad! Ha a kívánt fajtából nem áll 

rendelkezésre csávázatlan mag, engedélyezhető a 

felhasználása! 

• Biológiai védekezés 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Ökológiai növényvédelem 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Biológiai védekezés 

Kórokozók elleni védekezés 

Javasolt 

ásványi őrlemények 

növényi kivonatok, főzetek (zsúrlófőzet és illóolajok),  

alga- és alginitszuszpenziók 

propolisz 

Megengedett 

ventillált kénpor 

réz (rézoxiklorid, rézhidroxid, rézszulfát) max. 2,5kg/ha/év 

vasszulfát és -oxid, valamint cinkszulfát és -oxid 

vízüveg (max. 2%) 

kálium-permanganát (max. 0,3%) 

kénmáj (max. 0,5%) 

mészkénlé és poliszulfidkén 

ásványi és növényi olajok 

szódabikarbóna 

biodinamikus készítmények (preparátumok) 

Tiltott minden szintetikus készítmény 
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Kártevők elleni védekezés 

 

• Összegyűjtés: 

– Kézi 

– Gépi: burgonyabogár gyűjtő gép,  „bolhataliga” 

– Tábla széli árkolás: barkók 

– Hernyófogó- és -enyves övek 

• Csalogatás: 

– fénycsapda, nagyfeszültségű megsemmisítő  berendezés 

– feromoncsapdák 

• Riasztás: 

– fénnyel 

– hanggal 

– illattal 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Biológiai védekezés 
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Kártevők elleni védekezés 

Javasolt 

csapdák (szexferomon, szín- és illatcsapdák) 

mechanikai eszközök (hálók, hernyóenyves öv, rovargyűjtő gépek) 

propolisz 

növényi kivonatok 

riasztó módszerek (fény, hang, szag, illat) 

ellenálló fajták és egyéb agrotechnikai eszközök 

Megengedett 

Bacillus thuringiensis készítmények 

derris és ryania kivonatok 

természetes piretrinek 

neem-fa kivonat 

kvassziaforgács-főzet (max. 2%) 

ásványi, növényi és állati eredetű olajok (max. 3%) 

kenőszappan (max. 2%) 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Biológiai védekezés 
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Kártevők elleni védekezés 

Megengedett 

denaturált szesz (1-3%) + (2% kenőszappan) 

ecet (1%) 

fahamu, zselatin, kazein 

ragadozók, külső és belső élősködők telepítése 

Tiltott minden szintetikus készítmény 

• Quassia amara növényből kivont kvasszia: 
A kvasszia (Quassia amara, Brucera amarissima 
növények termelik) kontakthatású zoocid, melyet 
készítményeiben többnyire rotenonnal keverve hoznak 
forgalomba. 

• Azadirachta indica (botanikai inszekticid): Az indiai 

 neem-fa magolajából származik a rovarölő 

 azadirachtin hatóanyag. Hazánkban még 

 engedélyezés előtt áll a német NeemAzol-T/S 

 készítmény. 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Biológiai védekezés 
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Gyomok elleni védekezés 

Javasolt 

helyes vetésforgó, vetésváltás, zöldtrágyázás,  

gyomelnyomó növények vetése 

takarás (mulcsozás) növényi anyagokból 

mechanikai gyomirtás, egyéb agrotechnikai eljárások 

Megengedett 
takarás műanyag fóliákkal 

hőkezelés 

Tiltott minden szintetikus készítmény, klórtartalmú műanyag mulcs 

Magcsávázás 

Javasolt 

növényi készítmények 

meleg víz 

hasznos mikroszervezetek és biodinamikus oltópreparátumok 

Megengedett 
nátrium-hidroxid, kálium-permanganát, kén- és réztartalmú szerek 

egyéb, korábban felsorolt szerek 

Tiltott minden szintetikus készítmény 

ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Biológiai védekezés 
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A termékek és termények tároló helyeinél felhasználható anyagok 

és eljárások magyarországi listája 

Javasolt 

fizikai 

módszerek 

rágcsálócsapdák kihelyezése, védőrácsok felszerelése 

rendszeres szellőztetés, szabályozott légtér, hőmérséklet-szabályozás 

fény, UV-fény, hang, ultrahang 

Javasolt 

biológiai 

módszerek 

riasztó illatú növények 

Bacillus thuringiensis készítmények, ragadozó rovarok, és -gerincesek 

feromoncsapdák 

Megengedett 

bórsav, ecet, kén, nátronlúg és mész, CO2 és N2 

növényi olajok 

D3-vitamin 

ásványi lisztek 

forró víz és gőz 

az ökológiai növényvédelemben engedélyezett anyagok és eljárások 

Tiltott 
sugárkezelés, mikrohullám, minden szintetikus készítmény és 

bármilyen anyag, ami a terményben feldúsulhat 
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• Amennyiben a megelőzés nem volt eléggé hatékony, akkor, 

de csak akkor vethetők be egyéb eljárások és anyagok is 

szigorú feltételekkel!  

 

• A jogszabályok (EU, Magyarország stb.) mellékleteiben 

felsorolt anyagokat – pozitív lista – és eljárásokat szabad 

csak alkalmazni! 

 

• Mindazok az anyagok, amelyek nem rendelkeznek 

forgalomba-hozatali engedéllyel (pl. „zsebimport”-ból 

bekerülők) ismeretlen hatóanyagúnak tekintendők és 

alkalmazásuk a tiltott növényvédő szer használatával 

azonos szankciókkal jár, még akkor is, ha a megjelölt anyag 

elvileg „beleférne” az előírásokba. 
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• a Biokontroll Hungária Kht. (ma: Biokontroll Hungária 
Ellenőrző és Tanusító Nonprofit Kft.) évente kiadja a külön, eseti 
engedély nélkül felhasználható növényvédő szerek listáját. 

 

• A másik lehetőség a listán nem szereplő készítményekre – 
szakmai indoklással – benyújtott egyedi kérelem. 

 

Biopeszticid engedélyezés az EU-ban és máshol 
 

• 91/414. sz. határozat szabályozza az EU-ban (az USA 
jelentősen eltérően szabályozza) 

• 1990-120 millió dollár biopeszticid forgalom, agrokémia 0,5%-a 

• 90 %-a a forgalmazott anyagoknak a Bacillus thuringiensis 

• Módszertani és szabványosítási problémák 

• A biopeszticid kereskedelem 10-25 %-al nő 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Biológiai készítmények 

AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN FELHASZNÁLHATÓ NÖVÉNYVÉDŐ 
SZEREK 

  Gombakórokozók elleni szerek 

 

 - Elemi réztartalmú készítmények: 

  - a legtöbb gombabetegség (kivéve lisztharmat és 
 szürkepenész) illetve baktériumos fertőzések ellen 

      - rézhidroxid, rézoxiklorid, rézszulfát 

 - Elemi kéntartalmú készítmények: 

  - lisztharmatos megbetegedések ellen, illetve az 
 atkafertőzések visszaszorítására 
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  Gombakórokozók elleni szerek 
 
 - KONI:  
  - biológiai fungicid, Coniothyrium minitans hiperparazita 

 gomba konidiospóráit tartalmazó gombaölő szer 
 granulátum 

  - használható zöldséghajtatásban (uborka, paprika), 
 saláta, dísznövények esetében 

  - hatékony a fehérpenészes rothadás ellen  
 - MYCOSTOP: 
  - biológiai fungicid, 40% Streptomyces griseoviridis 

 sugárgomba, amely a növények gyökerén telepszik meg 
 a kórokozó gombák előtt 

  - használható zöldségfélék (paprika, dinnye), dísznövé-
 nyek (szegfű, gerbera), cserepes virágok esetében 

  - hatékony a fuzáriumos hervadás és más egyéb 
 gyökérbetegségek (pl. palántadőlés) ellen is 
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Rovarkártevők elleni szerek 

 

 - DIPEL WP 

  - 3,2% Bacillus thuringiensis var. kurstaki (fermentált) 

  - felhasználható az 

  integrált és a 

  biotermesztésben is 

 - NOVODOR FC 

  - 3% Bacillus thuringiensis var. tenebrionis   

  - burgonya, paradicsom – burgonyabogár lárvák 

  - SPIN TOR, LASER 

   - spinozád, a Saccharopolyspora spinosa baktérium 
 termeli, a sejtmembrán Na+ és Cl- forgalmát befolyásolja, 
 akadályozza az ingerületátadást. 

   - szőlőmolyok, bagolylepkék, nyugati virágtripsz 

Kultúra Kártevő

Alma Almamoly, aknázómolyok

Szőlő Szőlőmolyok

Kukorica Kukoricamoly

Erdészet Amerikai fehér medvelepke, gyapjaslepke
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  Rovarkártevők elleni szerek 

 

 - MADEX 

  - almamoly granulovírus 

  - szelektív, környezetkímélő biológiai rovarölő szer az 
 almamoly (Cydia pomonella) lárvái ellen. Rendkívül 
 hatékony, a természetben is előforduló kórokozó 

 - FITO-INSECT 

  - természetes növényi alapanyagú rovarölő szer 

  - szívó kártevők ellen, zöldség- és dísznövény 
 termesztésben 

 - AQUAPY 

  - rovarölő permetezőszer 

  - piretrin tartalmú, piperonyl butoxiddal szinergizálva 
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  Rovarkártevők elleni szerek 

 

 - VAPE GARDEN-FITO 

  - piretrin tartalmú, levéltetű elleni aeroszol 

  - paraffinolaj tartalmú, pajzstetű elleni aeroszol 

 - BIOSOL KÁLISZAPPAN 

  - levéltetvek ellen 

  - almástermésűekben, őszibarackban, hajtatott- és 
 zöldség kultúrákban 

 - VEKTAFID A 

  - 83% kozmetikai paraffinolaj és 17% adjuváns tartalmú, 
 vírusgátló hatású, folyékony permetezőszer 

  - szabadföldi-, valamint hajtatott csemege- és 
 fűszerpaprikában; uborkában; almatermésűekben; 
 dísznövények kezelésére; herbicid hatás fokozására; 
 közterületeken; parkokban 
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  Rovarkártevők elleni szerek 

 

 - VEKTAFID S 

  - 7% poliszulfid ként, 58% kozmetikai vazelinolajt, valamint 
 adjuvánst és biológiai stabilizátort tartalmazó ZÖLD 
 KATEGÓRIÁJÚ permetezőszer 

  - almában, körtében, szilvában, őszibarackban, szőlőben 

 - NEMACEL, NEMASYS-M 

  - Steinernema feltiae – entomopatogén fonálféreg 

  - csiperkegomba-pincészetekben gombalegyek (Sciaridae) 
 ellen 

 - NEMATOP 

  - Heterorhabditis bacteriophora – entomopatogén 
 fonálféreg 

  - dísznövény kultúrákban barázdáshátú vincellérbogár 
 (Otiorhynchus sulcatus) ellen 
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Rovarkártevők elleni szerek 

 

 - TRICHOPLUS 

  - Trichogramma peteparazitoid fürkészdarazsak: 
 Trichogramma pintoi és Trichogramma evanescens fajok; 
 Gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera), 
 kukoricamoly (Ostrinia nubilalis), káposzta 
 bagolylepke (Mamestra brassicae), vetési 
 bagolylepke (Agrotis segetum) ellen 

 

  - Bacillus thuringiensis var. kurstaki készítmények (Dipel 
 ES, Dipel WP, Forey 48 stb.) Trichogramma 
 fürkészdarazsakkal kombinálva 

 

 - SZEXFEROMON-CSAPDÁK 

  (nálunk Csalomon csapda-család) 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Biológiai készítmények 

Magyarországi biopeszticidek engedélyezése 
 

Az engedélyezett biopeszticideket a „Növényvédő szerek, termésnövelő 
anyagok” c. kiadvány tartalmazza. Az engedélyezés megegyezik a kémiai 
készítményekével. Az engedélyezés, forgalmazás és felhasználás szigorú! 

• Általános adatok (pl. aktív szervezet, izolátum koncentrációja) 

• Kémiai, fizikai, biológiai tulajdonságok (pl. tudományos név, eredet, 
biológia, szerológia, toxin, hidegtűrés, melléktermékek) 

• Biológiai hatékonyság, felhasználás (pl. célszervezetre gyakorolt hatás, 
optimális környezeti feltételek, rezisztencia, összeférhetőség) 

• Hatóanyag toxikológiai adatai (pl. mutagenitás, neurotoxicitás) 

• Környezetvédelmi adatok (pl. vad-, méh-, és vízi élőlény veszélyesség, 
mikroorganizmusokra kifejtett hatás) 

• Élelmezés egészségügyi adatok (pl. betakatításkor meghatározható élő 
szervezet mennyisége, toxinmaradék) 

• Egyéb információk (pl. korlátozások más országokban, vírus, viroid, 
phytoplazma, baktérium stb. végzett toxikológiai vizsgálatok) 

Kötelező mellékletek (pl. javaslat a minőségellenőrzésre, mikrobiális 
szennyezettség) 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Biológiai készítmények 

Készítmény  
Növénykultúra 

 
Célszervezet neve hatását kifejtő szervezet 

 
BAKTUCID P 

5% Bacillus 
thuringiensis var. 

kurstaki 

Almatermésűek, szőlő, 
csonthéjasok, bogyósok, 
káposztafélék, díszfák és 

-cserjék 

Gyümölcs- és sodrómolyok, 
lombrágó hernyók, 

araszolólepkék, amerikai 
fehér medvelepke 

BIOBEST 
ENCARSIA 

Encarsia formosa Hajtatott zöldségek, 
dísznövények 

Üvegházi molytetű 

 
DIPEL 

3,2% Bacillus 
thuringiensis var. 

kurstaki 

 
Erdészet, alma, kukorica 

amerikai fehér medvelepke, 
gyapjaslepke, almamoly, 
aknázók, kukoricamoly 

 
DIPEL ES 

3,2% Bacillus 
thuringiensis var. 

kurstaki 

 
Erdészet, szőlő, kukorica 

Szőlőmolyok, amerikai fehér 
medvelepke, gyapjaslepke, 

kukoricamoly 

EN-STRIP 300, 2 és 10.000 egyed 
/ doboz Encarsia formosa 

Hajtatott zöldségek, 
dísz- és szobanövények 

Üvegházi molytetű 

ENC. LAP Encarsia formosa Hajtatott zöldségek Üvegházi molytetű 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Biológiai készítmények 

Készítmény  
Növénykultúra 

 
Célszervezet neve hatását kifejtő szervezet 

KASUMIN 
2 L 

2% kasugamycin Bab, hajtatott zöldségek, 
dísznövények 

Baktériumos betegségek, 
fenésedés 

KONI Coniothyrium minitans Hajtatott zöldségek, 
saláta, dísznövények 

Szklerotínia 

MYCOSTOP 40% Streptomyces 
griseoviridis 

Paprika, dinnye, szegfű, 
gerbera, cserepes virágok 

Palántadőlés, fuzáriumos 
hervadás 

NOVODOR 
FC 

3% Bacillus 
thuringiensis var. 

tenebrionis 

 
Burgonya, paradicsom 

 
Burgonyabogár (lárvák) 

THURICIDE 
HP 

3,2% Bacillus 
thuringiensis var. 

kurstaki 

Gazdasági haszonfák, 
erdei kultúrák, kukorica 

Amerikai fehér 
medvelepke, gyapjaslepke, 

kukoricamoly 

TRICHODEX 
WP 

20% Trichoderma 
harzianum T-39 törzs 

Szőlő, paradicsom, 
uborka, dísznövények 

szürkerothadás 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Tápanyagpótlók 

 - BIOMIT PLUSZ 

  - környezetkímélő növény-kondícionáló szer 

  - összetétele: Ca 7%, Mg 5%, Fe 0,7%, Mn 0,4%, Mo 

 0,02%, B0,05%, Zn 0,7%, Cu 0,8% valamint több, mint 

 60-féle növényi kivonat  

 

 - BIOPLASMA 

  - növény életerejét fokozó tápanyag 

  - összetétele: makro-, mikro- és mezoelemek, vitaminok 

 és esszenciális aminosavak  
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 - NATUR BIOKÁL 

  - serkentő, növekedés gátló, klorofillt, baktériumokkal 
 szembeni ellenállóságot adó szer 

  - összetétele: 57% gyógynövények kivonata, 38% 
 biohumusz kivonat, 5% illóolaj. Tápsók, tápanyagok, 
 fémek, nyomelemek: N, P, S, K, Ca, Mo, Zn, Cu, Mg, Fe, 
 Mn, B   

 

 - HUNGAVIT TERMÉKCSALÁD (Univerzál, A, B, D, P, G) 

  - folyékony növénytápláló és kondicionáló szer 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Talajjavítók 

Ásványi talajjavítók 

 

 - ALGINIT: ásványi trágya 

 - HUMINIT: természetes humuszkoncentrátum 

 - MELIORIT: nyomelemes talajjavító 

 - MELIORIT II.: hajtató, gyökereztető 

 - HAJTIKA: mikroelemes locsolóvíz adalék 

 

Baktériumtartalmú készítmények 

 

 - BAKTOFIL A és BAKTOFIL B 

  - szántóföldi, kertészeti, erdészeti termesztésben 
 a növények vetése, ültetése előtt, vagy az 
 állományok kezelésére, tarló- és 
 szármaradványok elbontására 
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 - MIKRO VITAL baktériumtrágya 

  - A készítmény alapja négy baktériumfaj, melyek 

 közül kettő feladata a levegő nitrogénjének 

 megkötése, a másik kettő a talajban lévő, növények 

 számára hozzá nem férhető foszfort alakítja át 

 felvehető formává 

 

 - PHYLAZONIT MC 

  - gyors és hatékony biológiai tarlóbontás – 

 természetes tápanyagpótlás 

 

 - MICROSOIL 

  - folyékony baktériumtrágya koncentrátum 
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ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁS: Művelési áganként 

Ökológiai gazdálkodás szántóföldi kultúrákban 

Gyomtalanítás 

 

  - gyomnevelő és 
gyomelnyomó növények 
váltogatása 

 

  - vetés előtt a 
gyommagvak csírázásra 
késztetése, majd a kikelt 
gyomok mechanikai 
irtása (tárcsa) 

Vetésforgó 

 

  - feltétel: minimum 
15%-ban pillangósok 
termesztése 

 

  - a vetésforgó legalább 
négyszakaszú legyen 

 

  - mélyen és sekélyen 
gyökerezők váltogatása 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 
74 

Ökológiai gazdálkodás zöldség kultúrákban 

Alapvető szempontok 

 

   - betegség ellenálló fajták termesztése 

 

   - optimális tápanyagellátás 

 

Vetésforgó 

 

   - rokon növények ne kerüljenek egymás után 

 

   - káros szomszédság kérdése 

 

Növény társítás 
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Ökológiai gazdálkodás gyümölcs kultúrákban 

Egész évben érje fény a gyümölcsöt! 

 

Metszés 

 - metszés ne legyen kampányszerű, folyamatosan 
végezhető augusztusig 

 - két csúcs: tavaszi metszés és nyári zöldmetszés 

 - seben keresztül fertőző kórokozók ellen gombaölő 
permetezés (szelíd növényvédő szerrel) 

 

Egész évben takarni kell a talajt! 

Tápanyagvisszapótlást és mulcsozást csak megfelelő 
időben végezzünk! 

Védekezés a kártevők ellen 

Termésszabályozás: kézi ritkítás 
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Ökológiai gazdálkodás gyümölcs kultúrákban 

Lombtrágyázás 

 

   - vegetációs időben augusztus 
közepéig végezhető 

 

   - következő évi termést is 
meghatározza 

 

   - többkomponensű legyen 

 

   - jó, ha valamilyen szerves 
anyagot is tartalmaz 

Telepítés 

 

   - Jobb az őszi telepítés 

 

   - tavaszi telepítésnél öntözésre 
figyelni kell 

 

   - bőséges szerves anyag ellátás 

 

Lemosó permetezés 

 

   - kártevők és kórokozók irtása 
(pl. monilia, tafrina) 
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Ökológiai gazdálkodás szőlőben 

Egész évben takarni kell a talajt 
komposzttal, vagy vetett 
takarónövénnyel 

 

Az új telepítést sekélyen műveljük, 
sok fajú legyen a növénytakaró, 
hogy gazdag flóra és fauna 
alakuljon ki. 

 

Tápanyag-gazdálkodás, talajművelés: 

 A komposztot be kell dolgozni, 
talajtakaró mulcs használata, 
mélyen gyökerező növények a 
talaj lazítására. 

 Fajtaválasztás 

   - betegség ellenálló fajták 

 

   - fajta növekedési erélye 
(támrendszer) 

 

   - lombfelület szellősen tartása 

 

Szürkepenész (Botrytis cinerea) 

   - levél és bogyószövet erősítése 
(ásványőrlemények, zsurlófőzet) 

 

   - nem kampányszerű, hanem 
folyamatos védelem 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM 
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Az ember által tudatosan végrehajtott biológiai védekezési eljárások döntő hányada – néhány 
kivételtől eltekintve – még mindig zárt körülmények között tud igazán hatékonyan 
működni. A hazai növényházi termesztő felület mára meghaladta az 5000 ha-t, melynek 
legnagyobb részén zöldséghajtatás (paprika, paradicsom, uborka) folyik. Jelentőséggel 
bírnak még a hidegtűrő zöldségfélék közül a különböző káposztafélék (korai fehér 
káposzta, karfiol, kelkáposzta, kínai kel),  egyes gyökérzöldségfélék, és a vágott-, ma 
inkább már cserepes virágok, -dísznövények (még mindig a legnépszerűbbek a különböző 
gerbera, szegfű és rózsa fajták). 

Különböző ún. termesztési színvonal létezik hazánkban: 

     - (alacsony légterű) hidegfóliás hajtatás 

     - fűtött fóliasátras (folyamatos) hajtatás 

     - magas légterű (fűtött) üvegházi hajtatás 

A biológiai növényvédelem egyre erősödő igénye egyrészt a hajtatott zöldségkultúrákban való 
folyamatos munkavégzésből (zöldmunkák, folyamatos szüret), másrészt a ‘60-as években 
már jelentkező, és azóta csak egyre erősödő peszticid-rezisztenciából fakadt. 

Jelenleg világszinten kb. 65 bioágens-előállító cég működik, ebből 26 Európában. Az európai 
cégek közül 3 látja el a a növényházi piaci igény 75%-át! Közel 100 természetes ellenséget 
tartalmazó termék áll rendelkezésre, melyből 30-40 jelenti az értékesítés 90%-át! 
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Néhány forgalomban lévő biológiai termék bevezetésének ideje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Encarsia formosa fürkészdarázs első hazai kihelyezésére 1977-ben került sor, de 1984-ben 
már közel 25 ha felületen alkalmazták!: 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hazai és nemzetközi vonatkozások 

Biológiai ágens Célzott kártevőcsoport Bevezetés éve 

Phytoseiulus persimilis takácsatkák 1968 

Encarsia formosa molytetvek 1970 (1926) 

Amblyseius cucumeris tripszek 1985 

Orius fajok tripszek 1991 

Macrolophus caliginosus molytetvek, lepketojások 1994 

Aphidius colemani levéltetvek 1992 

Steinernema feltiae árnyékszúnyogok 1984 

Kultúra Felület (m2) 

Fóliás-/üvegházi paradicsom 100 500/85 000 

Fóliás-/üvegházi paprika 8 250/42 000 

Fóliás uborka 3 300 

Fóliás-/üvegházi gerbera 500/7 000 

Összesen 246 550 

Hazánkban az üvegházi biológiai 

védekezést lényegében Dr. 

Kóródi László honosította meg, 

egy 1972-ben Hollandiából 

behozott Phytoseiulus persimilis 

ragadozó atka tenyészettel. 
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Látható, hogy zömmel európai országok alkalmaznak tudatosan biológiai növényvédelmet: 

 

A gyors fejlődést az alábbi 2 mondat is érzékelteti: 

Napjainkban világviszonylatban kb. 20 000 ha-on foly- 

tatnak üvegházi biológiai védekezést, aminek nagyré- 

sze (~18 000 ha) zöldségkultúra (BUDAI 2006). 

 

Ma már világviszonylatban mintegy 14 000 ha növény- 

házi felületen folytatnak biológiai védekezést. Ez az össz 

hajtatási terület 10%-át teszi ki, melyből Magyarország 

részesedése körülbelül 40 ha (BUDAI és mtsai 1998). 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hazai és nemzetközi vonatkozások 

Ország (Malsouneuve 
2003 nyomán) 

Biológiai védekezés 
zöldségfélékben (ha) 

Belgium 1 175 

Bulgária 554 

Egyesült Királyság 450 

FÁK 4 100 

Franciaország 1 802 

Hollandia 3 000 

Japán 700 

Kanada 716 

Lengyelország 360 

Magyarország 258 

Németország 356 

Olaszország 425 

Spanyolország 1 217 
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Általánosságban megállapítható, hogy a biológiai védekezés messzemenően legígéretesebb 
lehetőségei a kártevők ellen irányulnak (ez szabadföldi körülményekre is vonatkozik!). 
Azokról a bioágensekről, melyeket a gyakorlatban (elsősorban üvegházakban) már 
tudatosan alkalmaznak, a későbbiek folyamán mindez meg lesz említve bemutatásukkor! 
A kórokozókkal szembeni biológiai védekezés sokkal bonyolultabb, ráadásul a lehetőség is 
kevesebb (kizárólag antagonista mikroorganizmusok), gyomnövények ellen pedig jelenleg 
hazai gyakorlati eredményekről sem lehet beszélni! 

 

A biológiai védekezésnek 4 féle stratégiája terjedt el: 

1. Klasszikus biológiai védekezés: Lényegében egy idegen entomofág áttelepítése a kártevő 
gazdaszervezet után. Klasszikus példák: Aphelinus mali – Eriosoma lanigerum; Rodolia 
cardinalis – Icerya purchasi. Napjainkban pl.: Torymus sinensis – Dryocosmus kuriphilus. 

2. Tömeges betelepítés: Nincs egyértelmű definíciója, lényegében a természetes ellenségek 
nagy tömegű kibocsátása adott helyen mint „biopeszticid”. Ez folyik pl. üvegházakban is. 

3. Szezonális inokulatív betelepítés: Az előzőhöz hasonló. A mesterségesen tenyésztett 
bioágenst meghatározott időközönként telepítik be egy azonnali kártevő-szabályozó és 
egyben felszaporodását elősegítő céllal. Klasszikus példa: Encarsia formosa – liszteskék. 

4. Konzerválási stratégia: A helyi agroökoszisztémák (többnyire) őshonos természetes 
ellenségeinek megőrzése, felszaporodásuk elősegítése. 
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 Hagyományos kémiai védekezés 

 Szelektív kémiai védekezés     

 (pl. juvenoidok; kitinszintézis gátlók) 

 Biotechnológia (pl. rezisztenciára nemesítés;   

 transzgénikus növények) 

 Agrotechnikai védekezés (pl. vetésidő; tápanyag  

 utánpótlás;  vetésváltás; elővetemény) 

 Mechanikai védekezés (pl. hőkezelés; kéregkaparás; 

 hernyófészkek összegyűjtése) 

 BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Helye az egyéb eljárások mellett 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Fogalma, integrált növényvédelem 

• Egy károsító ágens (kórokozó, kártevő, gyom) egy másik 
élő szervezet segítségével történő elpusztítása. 

Többféle értelmezése lehetséges, de a legritkább esetben 
következik be a károsító populáció teljes kipusztítása. 
Általában egyedszám mérsékelő hatás jelentkezik. 

INTEGRÁLT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA 

Egy növény valamennyi károsítója ellen alkalmazott 

legalább két eltérő típusú növényvédelmi eljárást magában 

foglaló technológiai kategória amely célját – magát a 

kártevő-szabályozást – környezetvédelmi szemléletmód 

felől közelítve úgy éri el, hogy megkülönböztetett szerephez 

juttatja az agrobiocönózis természetes szabályozó 

szervezeteit, és ezt harmónikusan egészíti ki más típusú 

szelektív védekezési eljárásokkal. 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Előnyei 

 Nincs várakozási idő (ápolási-, szüreti munka folyamatos) 

 Nincs fitotoxicitás, azaz nem káros a növényre nézve 

 Szermaradvány mentes végtermék 

 Nem alakul ki rezisztencia 

 Nincs környezetszennyezés 

 1-1 kártevővel (pl. tripszek) szemben sokszor az   

    egyetlen hatásos védekezés 

 Lehetőség a hasznos beporzó-szervezetek alkalmazására 

 A természetes ellenségek kihelyezése kisebb emberi 

 munkaigénnyel jár, mint a programszerű vegyszeres 

        védekezés 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hátrányai 

Túlszaporodhatnak a kártevők, ha nem    

     megfelelő a szakértelem 

 Nem mindig megbízható, nem mindig ismert a hatásmód 

 Szűk hatásspektrum (ez viszont előny    

     környezetvédelmi oldalról) 

 Sok esetben lassú hatás, kisebb hatékonyság 

 Csak szelektív szereket lehet mellette    

     alkalmazni (vagy semmit) 

 Nagyobb körültekintést, tervezést és szakértelmet kíván 

 Nehéz előállítás, szállítás, eltarthatóság 

 A legtöbb esetben még drágább mint a kémiai védekezés 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Jelenlegi helyzet hazánkban 

 IPM az üvegházi zöldséghajtatásban. 

 IPM (elsősorban) alma- és szőlőültetvények esetében. 

 Bacillus thuringiensis készítmények alkalmazása  közterületeken, 

  erdőben; hernyók, bogarak és csípőszúnyogok ellen. 
 

Nem kifejezetten biológiai eljárások: 

 Kitinszintézis gátlók, juvenoidok használata. 

 Rezisztenciára nemesítés. 

Fejlesztések (világ szinten): 

 Hurokvető gombák (metilbromid kivonása    

             óta fokozottan) 

 Entomopatogén Nematoda-k 

 Több poloska bevonása (pl. Dyciphus-; Macrolophus-; Geocoris spp.) 
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Biológiai növényvédelem a 
kártevők ellen 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Állati szervezetek ellen 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Csoportosítás 

A biológiai védekezésben alkalmazott anyagok (élőlények) 
és módszerek csoportosítása 

1. Élő szervezetek 

 

a.) mikroorganizmusok 

- Rickettsia-k 

- Protozoa-k 

- baktériumok 

- gombák 

b.) állati szervezetek 

- predátorok 

- parazitoidok 

c.) növények 

- Tagetes spp. 

- Phacelia tanacetifolia 

(gyökere ciánt termel!) 

2. Nem élő szervezetek 

-vírusok 

3. Élő eredetű anyagok (nem igazán 

biológiai-, inkább szelektív kémiai 

védekezés) 

- juvenoidok 

- kitinszintézis gátlól 

- feromonok: nem csak előrejelzésre, 

hanem légtértelítésre (dezinformálás) 

is használhatjuk 

4. Kompetitív kiszorítás 

5. Autocid módszer 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Autocid (önpusztító) módszer 

Lényege: A károsító fajt használja fel önmaga lekűzdésére úgy, hogy 

olyan géneket visznek be nagy számban a természetes populációba, 

melyek expresszálódása a hordozó egyedek pusztulásával jár. 

Előzmények: 

 • MÜLLER 1928-ban röntgen sugárzással steril 

 hím ecetmuslicákat (Drosophila melanogaster), 

 és ezek ivarsejtjei által steril petéket produkál: 

    „domináns letalitás”. 

 • KNIPLING amerikai entomológus a későbbi- 

ekben (1930-as évek) felismerte ennek gyakorlati al- 

kalmazhatóságát, az amerikai húslégy kapcsán. (A ki- 

próbálás 20 évet váratott magára, mivel meg kellett ol- 

dani a mesterséges szaporítás és sterilizálás kérdését.) 

Az első alkalommal (1951-Florida) a kísérlet kudarcba 

fulladt a rossz időjárás miatt, de a következő évben a 

közeli Sanibel szigeten komoly sikert hozott: 

 3 hónap alatt sikerült kiirtani a szigetről e fajt! 

Mindez a tudományterület gyors fejlődését indukálta! 

Cochliomya 

hominivorax 

és kártétele 
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Sterilizálási módszerek 
  

 • Ionizáló sugárzás (gamma, ritkábban röntgen): A 

legáltalánosabban alkalmazott, egyszerűen kivitelezhető. 

 

 • Hőkezelés: A ‘60-as évek elején figyeltek fel az almamoly 

esetében – a gamma sugárzásnál is erősebb – sterilizáló hatására. 

 

 • Kemosterilánsok (pl. mustárgáz, tretamin stb.): A legtöbb 

erősen alkilező csoportot (pl. klóretil, etilénimin stb.) tartalmaz. Vagy a 

lárvákat nevelik kemosterilánst tartalmazó táptalajban, vagy az imágókat 

futtatják azzal bevont felületen. Előnyük, hogy csalogatóanyaggal való 

kombinálás esetén a természetes populáció sterilizálására is 

lehetőséget adnak, hátrányuk, hogy nagy környezeti veszélyforrások! 

Ez utóbbi miatt csekély a gyakorlati alkalmazásuk. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Autocid (önpusztító) módszer 
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A módszer alkalmazhatóságának feltételei 
 

 • a kártevő faj olcsón és tömegesen tenyészthető, vagy 

gyűjthető legyen 

 

 • a kártevő populáció térbelileg izolált legyen 

 

 • az adott módszer ne csökkentse a steril populáció 

versenyképességét 

 

 • a természetes populáció mérete, térbeni és időbeni változásai 

meghatározhatóak legyenek, ill. más módszerrel annyira csökkenthető 

legyen, ami biztosítja a steril populáció túlsúlyát 

 

 • gazdaságos legyen (környezetvédelmi szempontokkal együtt) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Autocid (önpusztító) módszer 
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Egyéb módszerek 
 

Napjainkra a „domináns letalitás” mellett a kondicionális mutáció, az 

összetett kromoszóma és a recesszív letális allélek alkalmazására is sor 

kerülhetett. 

 

• Hibrid sterilitás: Két nagyon közeli rokon faj keresztezésekor az utódok 

terméketlensége léphet fel. Ez két cecelégy faj (Glossina swynnertoni és 

G. morsitans) ellen válhat be, ha a steril utódokat a steril hím technikához 

hasonlóan kijuttatják. 1944-46-ban Tanzániában már 26 km2-en kísérletet 

tettek. Steril hímeket és részben steril nőstényeket bocsájtottak ki, a fajok 

99%-os visszaszorulását eredményezve ezzel! 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Autocid (önpusztító) módszer 
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Egyéb módszerek 
 

• Citoplazmatikus inkompatibilitás: Ugyanazon faj különböző biotípusai 

néhány faj esetében steril utódokat produkálnak keresztezésükkor, a 

sterilitás citoplazmához kötött. Pl. Rhagoletis cerasi észak- és dél-

európai populációja, néhány Anopheles csípőszúnyogfaj különböző 

biotípusai stb. 

 

• Kondicionális mutációk: A gének közül néhány az abiotikus tényezőkkel 

(pl. hőmérséklet) szembeni tűrőképességért felelős. Ha az ilyen génekben 

mutációkat hoznak létre, a kialakított új allélek közül kiválaszthatók és 

felszaporíthatók azok, amelyek pl. csak alacsonyabb hőmérsékleten 

teszik lehetővé a faj egyedeinek fennmaradását (hideg kedvelők), vagy 

épp ellenkezőleg, „kiirtjuk” egy mérsékelt övi faj hidegtűrő képességét, 

így a tél folyamán elpusztul telelő alakja. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Autocid (önpusztító) módszer 
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Néhány gyakorlati eredmény 

CÉLSZERVEZET KÉP ÉV HELYSZÍN MÓDSZER EREDMÉNY 

Cochliomyia 

hominivorax 

(amerikai 

húslégy) 

1954 

Holland 

Antillák 

(Curaçao 

– 435 km2) 

Hetente 155 steril 

hímet bocsájtottak 

ki km2-ként. 

2 generációt követően 100%-

os tojás meddőség! 

Cochliomyia 

hominivorax 

1958

-

1959 

USA: 

Florida 

Hetente 155-1160 

steril hímet 

bocsájtottak ki 

km2-enként. 

A populációt felszámolták. A 

teljes költség 11M $ volt, 

mintegy 50%-a csak az éves 

veszteségnek!!! 

Cochliomyia 

hominivorax 

1962

-

1966 

USA: 

Texasz és 

a nyugati 

államok 

Hetente 200-1000 

steril hímet 

bocsájtottak ki 

km2-enként. 

1964-re felszámolták a 

populációt Texaszban és Új-

Mexikóban; az egész USA-

ban 1966-ra 

Cochliomyia 

hominivorax 

1984

-

2001 

Közép-

Amerika 

steril legyek 

kibocsájtása 

Bejelentett felszámolás: 

Mexikó-1991, 

Guatemala-1994, 

El Salvador-1995, Honduras-

1996, Nicaragua-1999, Costa 

Rica-2000, Panama-2001 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Autocid (önpusztító) módszer 
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CÉLSZERVEZET KÉP ÉV HELYSZÍN MÓDSZER EREDMÉNY 

Anastrepha 

ludens 

(mexikói 

gyümölcslégy) 

1964- 

folyamatos 

USA: Dél-

Kalifornia, 

Texasz 

Hetente 61.500-

96.000 steril 

hímet 

bocsájtottak ki 

km2-ként. 

Kaliforniában 1964-re, 

Texaszban egy 

évtizeddel később 

számolták fel a 

populációt. 

Bactrocera 

tryoni 

(queensland-i 

gyümölcslégy) 

1962- Ausztrália 

Kibocsájtottak 

1990-ben 1.6 

milliárd steril 

legyet (60.000 

steril légy/km2). 

Szabadföldi kísérletek 

1962-ben kezdődtek. A 

természetes populációt 

határozottan elnyomták, 

de nem számolták fel 

(bevándorló egyedek). 

Felszámolása Nyugat-

Ausztráliában 1990-re. 

Bactrocera 

(Dacus) 

cucurbitae 

(dinnyelégy) 

1972-1993 Japán 

Kibocsájtás: 

Legfeljebb 4 

millió steril légy 

hetente, a 

kísérleti vizsgálat 

során összesen 

264.000.000! 

A fajt felszámoltnak 

nyilvánították 1978-ra. 

Egy operatív program 

1984-ben kezdődött, a 

faj teljes felszámolása 

1993-ra fejeződött be. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Autocid (önpusztító) módszer 
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CÉLSZERVEZET KÉP ÉV HELYSZÍN MÓDSZER EREDMÉNY 

Ceratitis capitata 

(földközitengeri 

gyümölcslégy) 

1978- 
Mexikó és 

Guatemala 

0,5 – 3.5 milliárd 

steril legyet 

bocsájtottak ki 

hetente. 

A faj felszámolása 1982-

re fejeződött be. 

Ceratitis capitata 1994- 

USA: 

Kalifornia, 

Florida 

Kibocsájtás: TSL 

sexing törzs 

BÉCSI 7 steril 

hímjei 

Felszámolási program 

indult, ami annyira 

sikeres volt, hogy ezt 

követően folyamatosan 

alkalmazták Floridában, 

Kaliforniában és 

Guatemalában. 

Ceratitis capitata 1997- 

Jordánia, 

Izrael, 

Palesztína 

Kibocsájtás: 

genetikai sexing 

törzs BÉCSI 7 

(Izraelben: 1980-) 

A populáció elnyomása 

helyett felszámolását 

tűzték ki célul. 

Phorbia antiqua 

(hagymalégy) 
1981- Hollandia 

Steril rovarok 

biztosítása 

magánforrásból 

A program csak 16% 

termő területre 

korlátozódott . A 

természetes populáció 

folyamatos, hosszú távú 

elnyomása a cél. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Autocid (önpusztító) módszer 
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CÉLSZERVEZET KÉP ÉV HELYSZÍN MÓDSZER EREDMÉNY 

Anopheles 

quadrimaculatus 

maláriaszúnyog 

1959-

1960 

USA: 

Florida 

Kibocsájtás: bábok 

sterilizálása után 430.000 

hímet, 48 héten át (2 hely) 

A népesség nem 

csökkent, csak gyenge 

a versenyképessége 

Culex 

quinquefasciatus 

csípőszúnyog faj 

1967 
Mianmar: 

Okpo 

Kibocsájtás: napi 5000 

példány 9 héten át, a 

sterilitást citoplazmatikus 

inkompatibilitás 

eredményezte 

A populáció teljes 

felszámolása 

Culex 

quinquefasciatus 
1969 

USA: 

Florida 

Kibocsájtás: 930.000 hím 

több mint 12 héten 

keresztül (thiotepával 

való kemosterilizálás) 

A népesség elnyomás, 

majd megszűnés 

részben a steril hímek 

megjelenésének 

köszönhető 

Culex pipiens 

(dalos szúnyog) 
1970 

Francia-

ország 

Kibocsájtás: 

Többszázezer egyed 8 

héten át (kromoszóma 

transzlokációval való 

sterilizálás után) 

Csökkent a népesség 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Autocid (önpusztító) módszer 
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CÉLSZERVEZET KÉP ÉV HELYSZÍN MÓDSZER EREDMÉNY 

Culex 

quinquefasciatus 
1973 

India: 

Delhi 

Kibocsájtás: 300.000 

steril hím naponta, 14 

héten át. Sterilizálás: 

citoplazmatikus 

inkompatibilitással és 

kromoszóma 

transzlokációval történt. 

Csökkentették a 

népességet, mindez 23 

millió €-ba került. 

Culex 

quinquefasciatus 
1973 

India: 

Delhi 

Kibocsájtás: 8 millió 

steril hím, 25 héten 

keresztül. (thiotepával 

való kemosterilizálás) 

A steril tojások száma 

90% körüli, de a 

bevándorlások miatt 

nem teljes a populáció 

elnyomása. 

Aedes aegypti 

(egyiptomi sz.) 
1974 

Kenya: 

Mombasa 

Kibocsájtás: 57.000 

steril hím, 10 héten 

keresztül Sterilizálás: 

kromoszóma 

transzlokációval 

Részleges sterilitás, 

de nincs hosszú távú 

tartós áttelepülés. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Autocid (önpusztító) módszer 
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CÉLSZERVEZET KÉP ÉV HELYSZÍN MÓDSZER EREDMÉNY 

Anopheles 

albimanus 

maláriaszúnyog 

1972 

El Salvador: 

Apastepeque 

tó 

Kibocsájtás: 4.4 millió 

steril hím, 22 héten át. A 

genetikai sexing törzs 

bábjainak bisazirral 

való kemosterilizálása. 

100%-os sterilitást 

okozott a populációban 

(5 hónap után jóval 

észlelési szint alatt 

volt). 

Anopheles 

albimanus 

1977

-

1979 

El Salvador: 

Csendes-

óceán partján 

Kibocsájtás: 100 millió 

steril hím, szintén 

bisazir sterilizálással 

[genetikai sexing törzs 

(MACHO) 

felhasználása]. 

A populáció 97%-al 

csökkent, de 

felszámolását váratlan 

bevándorlás 

akadályozta meg. 

Melolontha 

melolontha 

(májusi 

cserebogár) 

1959

- 

1962 

Svájc 

Kibocsájtás: 3109 és 

8594 hím (sterilizáló 

sugárzás után) 

A populáció 80-100%-

kal csökkent. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Autocid (önpusztító) módszer 
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CÉLSZERVEZET KÉP ÉV HELYSZÍN MÓDSZER EREDMÉNY 

Anthonomus 

grandis (gyapot 

fúró ormányos) 

1971

-

1973 

USA: 

Mississippi 

Kombinált módszerek: 

rovarölőszer és steril 

hím technika 

Nagyparcellás 

szabadföldi kísérlet: A 

populációt 236-ból 203 

parcellában észlelési 

szint alá csökkentették! 

Euscepes 

postfasciatus 

(ny-indiai batáta, 

v. édesburgonya 

ormányos) 

1994

-

1999 

Japán 

A steril ormányosok 

kibocsájtása után 

rovarölő szer 

alkalmazása is történt. 

A populáció teljes 

felszámolása 

Cydia pomonella 

(almamoly) 
1994 

Kanada: 

Brit 

Columbia 

sugárkezelt 

almamolyok 

kibocsájtása 

Elnyomták a populációt 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Autocid (önpusztító) módszer 
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„A kompetíció jelenségének tudatos kihasználásával egy káros faj kiszorítható 

egy adott területről, ha létezik egy, a közös erőforrás(ok) szempontjából jobb 

kompetíciós képességgel rendelkező, nem káros faj.” – DeBACH és ROSEN 1991 

 Kompetíció: Olyan interspecifikus (fajok közötti) interakció, amikor (legalább) 2 

faj között versengés alakul ki (legalább) egy környezeti erőforrás használatáért. 

 Okok: A különböző környezeti erőforrások mennyisége és száma véges. Az 

ökológiai homológoknak (azonos, vagy hasonló forrásokat használó fajok) eltérő 

a „kihasználó” képessége, így koegzisztenciájuk (együttélésük) hosszabb távon a 

kisebb kompetíciós képességű faj (helyi) kipusztulásához vezet. 

Klasszikus példa a mezőgazdaság oldaláról: Ausztráliában őshonos légyfajok 

rendkívüli mértékben felszaporodtak – ezzel termelésbeli kiesést okozva – 

méhlepényesek (marhák) trágyáján, mivel nyűveik ürülékben fejlődnek, az 

őshonos koprofágok pedig csak az erszényesekére specializálódtak. Károsításuk 

2 afrikai ganéjtúró betelepítésével normalizálódott! Lásd alább a faji példákat: 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Kompetitív kiszorítás 
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Sajnos e témakörben sokkal több a negatív példa, melyek mindegyike lényegében 

emberi felelőtlenségen alapul, a teljesség igénye nélkül néhány: 

TELEPÍTETT 

FAJ 
KÉP ÉV HELYSZÍN TELEPÍTÉS OKA TELEPÍTÉS EREDMÉNYE 

Oryctolagus 

cuniculus 

(üreginyúl) 

1869 Ausztrália 

Az okát nem lehet tudni, 

de 24 pld-ból 6 év alatt 

úgy felszaporodott, hogy 

egy helyen 20.000 pld. 

kilövése sem érződött! 

Már az állattenyésztést is 

fenyegette (legelők 

tönkretétele). 1936-ban a 

myxomatózissal értek el 

elfogadható eredményt! 

Sciurus 

carolinensis 

(szürke 

mókus) 

1889 Anglia Nincs konkrét ok. 

350 pld-ból 1 évszázad 

alatt több milliósra nőtt 

állománya! Kezdetben 

úgy tűnt, a vörös mókust 

teljesen kiszorítja, mára 

valószínű,csak részben. 

Bufo 

marinus 

(óriás- vagy 

agavarangy) 

 

 

 

1935 

 

 

 

 

 

 

Ausztrália 

 

 

 

Kb. mindössze 100(!) 

pld-t telepítettek be Ve-

nezuelából a cukornádat 

károsító ún. nádbogár 

(Dermolepida albohirtum) 

miatt, természetesen 

eredménytelenül. 

A venezuelai 10x-esére 

saccolják a mai ausztrál 

állományt. Nem csak 

felfal amit tud, hanem az 

ő támadói is elpusztulnak 

mérgétől, ezzel is ritkítva 

az őshonos fajokat! 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Kompetitív kiszorítás 
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TELEPÍTETT 

FAJ 
KÉP ÉV HELYSZÍN TELEPÍTÉS OKA TELEPÍTÉS EREDMÉNYE 

Orconectes 

limosus 

(cifrarák) 

1950-es 

évektől 

Magyar-

ország 

Az okok étkezési 

célok (a jelzőrákot 

több helyre direkt 

„csak” Európába 

telepítették, nálunk 

már önállóan jelent 

meg). 

Még nem terjedtek el 

igazán (Európában azért a 

cifrarák jelentősebben), 

viszont nem érzékenyek 

rá, de terjesztői a 

rákpestis kórokozójának 

(Aphanomyces astaci)! 

Pacifastacus 

leniusculus 

(jelzőrák) 

2001 

Streptopelia 

decaocto 

(balkáni gerle) 

1926 

Nem telepített faj, 

önállóan indult meg 

észak felé! 

A mára védett vadgerle  

(Streptopelia turtur) azóta 

jelentősen visszaszorult. 

Harmonya 

axyridis 

(ázsiai katica) 

2008 

 A világon több 

helyre is, biológiai 

védekezési céllal. 

Nálunk már Ny-

Európa felől önállóan 

terjedve jelent meg. 

Állítólag már most 

érezhető a fénycsapda 

fogási adatok alapján pl. 

az Adalia bipunctata 

(kétpettyes katicabogár) 

állományunk csökkenése! 

Mustela vison 

(amerikai 

nyérc) 

1866-tól 

tenyésztik, 

ettől fogva 

folyamatos 

Európa 

(először 

fehérorosz 

területek) 

Prémje és vadászata  

miatt telepítették. 

Több helyen az európai 

nyérc (Mustela lutreola) 

populációit mára a 

kipusztulás fenyegeti! 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Kompetitív kiszorítás 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Légtértelítéses technológia 

A kártevő faj szexferomonját nem a faj előrejelzésére, hanem dezinformálására 

használjuk fel konfúziós technológiával. Ha az adott ültetvény telítve van a faj 

szexferomonjával, a hím nem képes rátalálni a nőstényre. Ennek következtében 

elmarad a párzás, így a peteprodukció és végül a kártevő alakok (lárvák) száma 

is olyan alacsony lesz, hogy gyakorlatilag kártételről nem beszélhetünk. 

Hosszabb távú (már 3-4 éves) alkalmazása során olyannyira kiszorulhat a faj az 

ültetvényből, hogy – a szomszédos környezettől ugyan függően, de – 

használatának megszüntetése után (és egyéb pl. kémiai védekezés mellőzésével 

is) akár évekig a gazdasági kártételi küszöb alatt marad a károsítása! Ahol pl. az 

almamoly ellen minden évben rendszeresen kell inszekticides kezeléseket 

alkalmazni, ha ez valamiért az egyik évben elmarad, a kártétel egyből megnőhet! 

Szilva, barack és szőlőültetvénynél a minimális összefüggő területnagyság, ahol 

már biztonsággal alkalmazható a technológia 2-3 ha, alma esetén ez 4-5 ha. 

Magyarországon pl. az ISOMATE és ISONET termékcsalád van forgalomban (pl. 

ISONET L plus – 90% tarka- és 10% nyerges szőlőmoly feromon kombinálva; 

ISONET A – barackmoly; ISOMATE P – almafaszitkár stb.), átlag 500-1000 

diszpenzert kell kihelyezni hektáronként. 
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Egy konkrét példa (Pál György – Növényvédelmi szakmérnöki dolgozat, 

Keszthely, 2011.): 

 

Fajok: szőlőfürtmolyok (elsősorban Lobesia botrana, másodsorban Eupoecilia 

ambiguella) 

 

Helyszín: Csáford, Zala megye 

 

Eredmény rövid leírása és véleményezése: A légtértelítéssel végzett védekezés 

költsége mindennel együtt (pl. kocsifutás, munkabér, anyagköltség stb.) 

összesen 40.076 Ft/ha/év volt. Az inszekticides védekezések ugyan mindössze 

19.955 Ft/ha/év-be kerültek, de a kiadások a légtértelítés mellett a második évre 

már  fajlagosan alacsonyabbnak bizonyultak (a költségek 2 év átlagából lettek 

számolva)! Ez utóbbinak az okai: 

 

  - A légtértelítés jóval hatékonyabb volt, mint az inszekticides 

védekezés! Mivel nem volt akkora a kártétel, nem volt olyan nagy a másodlagos 

kórokozók (pl.  Botrytis cinerea) szerepe, ezáltal a nagyobb és jobb minőségű 

termés már az első évben is kompenzálta a ráfordítások némi hányadát. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Légtértelítéses technológia 
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  - A diszpenzereket mindössze egyszer kellett kihelyezni (az 1. 

rajzáscsúcs előtt), így egész évre letudta a gazdaság az adott helyszínen a 

rovarölőszeres kezeléseket, ezáltal több gondot, figyelmet lehetett a 

gazdaságilag jelentősebb kórokozókra (peronoszpóra, lisztharmat stb.) 

fordítani. 

  - Ha pedig beleszámítjuk, a már irodalmból is ismert adatokat 

(ez a vizsgálat a dolgozatba idő híján nem fért bele, de már érzékelhető volt), 

miszerint néhány év után annyira „kikopnak” a környékről a molyok, hogy 1-1 

évben (akár 2 is, de ez esetleg kockázatos lehet) el lehet hagyni a molyok elleni 

mindennemű védekezést, akkor hosszú távon ez nem csak környezetkímélő, de 

olcsóbb védekezési megoldást is jelenthet! 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Légtértelítéses technológia 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Kártevő állati szervezetek ellen 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM A KÁRTEVŐK 

TERMÉSZETES ELLENSÉGEINEK SEGÍTSÉGÉVEL 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Kártevő állati szervezetek ellen 

Mikroorganizmusokkal (vírusok, Rickettsia-k, 

Protozoa-k, baktériumok, gombák) a kártevők ellen 
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VÍRUSOK A KÁRTEVŐK ELLEN: 
Hátrányuk: drága előállítás; fajspecifikusság (gazdasági nézet, viszont így 
értékesebb „biopeszticidek”) 

 Csoportjaik: 11 főbb csoportról ismeretes az ízeltlábúakra gyakorolt 
patogenitásuk; ebből jelentősebbek: 

  • cytoplasma polyeder virus-ok (CPV) 

(Reovirus csoport): Egyetlen siker a DENDROLIMUS CPV a 

Dendrolimus pini ellen Kínában. 

  • nucleus polyeder virus-ok (NPV) 

(Baculovirus csoport): pl. GYPCHEK, VIRIN NSH (Lymantria 

dispar); NEOCHECK (Neodiprion sertifer) → előzmények: 

Manninger 1960; MAMESTRIN, VIRIN KS (Mamestra brassicae); 

VIRIN HS (Helicoverpa armigera) 

  • granulosis virus-ok (GV) 

(Baculovirus csoport): pl. CAPEX (Adoxophyes 

orana); MADEX, CARPOVIRUSINE, GRANUPOM 

(Cydia pomonella) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Mikroorganizmusok 
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RICKETTSIA-K A KÁRTEVŐK ELLEN: 
• A vírusok és baktériumok közötti pálcika alakú ~  0.25x0.35μ 

nagyságú szervezetek, de már osztódnak. 

• Ismert fajok pl. Rickettsiella popilliae, R. melolonthae, R. 

blattae (zárványtesteit a csótány zsírsejtjeiben  ld. a baloldali 

képen). 

PROTOZOA-K A KÁRTEVŐK ELLEN: 

 • Magyarul véglények vagy egysejtűek. ~ 1200 faj rovarokban. 

 • A rovarpatogének döntő hányada a Sporozoa (spóraállatkák) 

 osztályába tartozik → spóráik (ld. a jobb képen) fertőznek táplálkozáskor. 

 •  Káros faj a Nosema apis (méhek gyomorvésze), de más Nosema-k az 

 Ostrinia nubilalis-t, Anopheles-, Melolontha vagy sáska fajokat fertőznek. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Mikroorganizmusok 
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BAKTÉRIUMOK A KÁRTEVŐ ÁLLATI SZERVEZETEK ELLEN: 

 • Hatásukat endo- vagy exotoxin formájában fejtik ki. Számos, pl. 

Bacillus, Paenibacillus, Serratia stb. faj is termel úgynevezett 

biopeszticid hatóanyagokat. Rágcsálókkal szemben például a Bacillus 

typhimurium-ot, vagy a Pasteur Intézet által 60 éve tenyésztett 

Salmonella enteritidis var. danysz törzsét már régóta alkalmazzák. 

 

A biológiai növényvédelem területén való (további) 

      alkalmazhatóságuk: 
 

 • Különböző entomopatogén fonálféreg faj is szimbionta 

baktériumainak toxinjaival pusztítja el tápállatát, és csak ezután képes 

elfogyasztani. A Heterorhabditidae fonálférgek Photorhabdus-, míg a 

Steinernematidae-k Xenorhabdus fajokkal élnek szimbiózisban. 

 • Hazánkban leginkább Bacillus thuringiensis készítményeket 

használnak a gyakorlatban. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Mikroorganizmusok 
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Bacillus thuringiensis 
 

 • Fehérjékből álló kristályos zárványtestet termel, ami a 

bélhámsejtekhez kötődve perforálja a sejtmembránt; ez toxikus bizonyos 

rovarfajokra. Mára több mint 100 különböző kristályos toxint írtak le, sőt, 1996 

óta számos kultúrnövény (pl. szója, kukorica, burgonya) genomjába is 

beültettek BT toxin gént. 

 

 • A biopeszticid termelésre négy BT alfaj lett kifejlesztve: 

- B. t. var. kurstaki és a B. t. var. aizawai a lepkék ellen alkalmazható 

    (pl. DIPEL, BACTUCID P). 

- B. t. var. israelensis a csípőszúnyog lárvák ellen alkalmazható  

    (pl. VECTOBAC). 

- B. t. var. morrisoni (korábban tenebrionis) a burgonyabogár ellen 

alkalmazható (valójában minden bogárra jó)    

    (pl. NOVODOR FC). 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Mikroorganizmusok 
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GOMBÁK A KÁRTEVŐK ELLEN: 

 • Az első mikroorganizmusok voltak, melyeket felhasználtak! 

 • Több osztályukból is kerülnek ki rovarpatogén fajok, pl. 

    Phycomycetes: Entomophthora spp.  

      (legkorábban megismert fajok); 

    Ascomycetes: Laboulbenia spp.;   

    Basidiomycetes: Septobasidium spp.;  

    Deuteromycetes: Beauveria-, Metarrhizium-, 

    Aspergillus spp. stb. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Mikroorganizmusok 
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A gombák két csoportja: élősködők és ragadozók 

 

   1. élősködő gombák 
 

 • Több osztályukból, rengeteg ízeltlábú és egyéb, kártevő szervezetet 

parazitáló faj is ismeretes. A fonálférgek esetében a nem mozgó képleteket 

parazitálják általában. Cisztán pl. a Nematophthora gynophila, petéken pl. a 

Dactylella oviparasitica élősködik. 

 

 • Néhány készítmény: ENGERLING SPILZ (Beauveri brongniartii) 

pajorok ellen; VERTICILLIN, MYCOTAL (Verticillium lecanii) levéltetvek, 

molytetvek, tripszek ellen. 

Bal oldali kép: Dendrolimus pini 

bábokat fertőző Beauveria 

bassiana, Paecilomyces farinosus, 

Verticillium spp. gombák. 

Jobb oldali kép: Trialeurodes 

vaporariorum puparium Beauveria 

bassiana által fertőzött. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Mikroorganizmusok 
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   2. ragadozó gombák 
 

 • Legjelentősebbek a Hyphomycetes osztály fajai (~80), melyek a 

fonálférgek mozgó alakjaival táplálkoznak. 

 

 • Fogószerkezetük ragadós és nem ragadós típusú. Az utóbbiak 

fogóháló-szövedékkel (az osztály fajainak fele); vagy hurokcsapdáikkal – mely 

fogógyűrűk érintésre gyors duzzadással reagálnak – fogják el a férgeket 

(hurokvető gombák). 

 

 • Jelentősebb fajok pl. az Arthrobotrys oligospora, Dactylaria candida. 

Készítmények: ROYAL 300 (Arthrobotrys robusta), ROYAL 350 (A. irregularis). 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Mikroorganizmusok 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Kártevő állati szervezetek ellen 

Hasznos állati szervezetekkel (fonálférgek, egyes 

ízeltlábú- és gerinces csoportok) a kártevők ellen 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos állati szervezetek 

Alapvetések, kapcsolódó fogalmak: 

PREDÁTOR ↔ PARAZITA ↔ PARAZITOID (a parazitával szemben 

elpusztítja a gazdaszervezetet, így számunkra előnyös a biológiai védelemben) 

PARAZITIZMUS FORMÁK: 

EKTO (külső) ↔ ENDO (belső) 

 

OBLIGÁT (vagy feltétlen, amikor gazdaszervezet nélkül képtelen kifejlődni) 

↔ FAKULTATÍV (egy bizonyos ideig szabadon is életképes) 

 

PERIODIKUS (időszakos, általában csak egy bizonyos fejlődési stádium a 

parazita) ↔ ÁLLANDÓ (nincs szabadon élő fejlődési alak) 

 

SZOLITER (monoembrionia) ↔ GREGAR (poliembrionia) 
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PARAZITIZMUS FORMÁK: 

SZUPER- (egy gazdaszervezetbe adott parazitoid faj több példánya is 

petézhet: felülélősködés) – MULTI- (egy gazdába több faj petézhet: 

többszörös élősködés) – HIPER-PARAZITIZMUS (parazitoid 

parazitálása – általában gazdaszervezeten belül, mert így könnyebb rátalálni) 

TÁPLÁLÉK (lehet): esszenciális – másodlagos (alternatív) – mérgező 

Egy kísérlet során derült ki, hogy az  Adalia bipunctata katica számára a Myzus 

persicae alapvető táplálékforrás, mivel az ezzel táplált egyedek 680 lerakott 

petéjének 90%-a volt életképes.  Aphis fabae-val etetve, 250 petéből csupán 

56% maradt életben; míg Brevicoryne brassicae esetében már az etetett lárvák 

70%-a elpusztult, így e levéltetű mérgezőnek mondható a katicafajra nézve. 

TÁPLÁLÉKVÁLASZTÁS (vannak): 

       monofágok –           oligofágok    – polifágok (generalisták) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos állati szervezetek 
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TÁPLÁLKOZÁSI MÓD: 

zsákmányváltás (a generalisták váltanak a legkönnyebben) ↔ inprinting 
(indukált preferencia: pl. a Phytoseiulus persimilis ragadozó atka betelepített 

populációjának az első benyomás számít, azaz ha először 

a takácsatkával találkozik, akkor más atkát (pl. szélesatka) 

már nem képes fogyasztani, de ez fordítva is igaz!) 

 

TÁPLÁLÉK KERESÉS MÓDJA: 

 lesben ülők  ↔  aktívan keresők 

 

 

 

PETERAKÁSI SZOKÁSOK (3 féle): 

 prédafüggetlen – prédaközelbe – zsákmány(folt)ba 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos állati szervezetek 
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Sokan ismernek emberi szempontból kifejezetten hasznos állati szervezeteket, 

csoportokat, melyekre különböző károsító pusztító szerepük miatt már régóta 

felfigyeltek. Ilyen ismert példák: 

• A gyűrűsférgek közül a földigiliszta (Lumbricus terrestris), 

mely humuszképző tevékenysége mellett a Taphrina 

deformans által fertőzött baracklevelek feldolgozásával 

még növényvédelmileg is hajt némi hasznot. 

• A százlábúak (Chilopoda), melyeket, ha nem is kedvelnek 

igazán, sokan tudják róluk, hogy hasznos ragadozók. 

• A fülbemászók, egyedszáma miatt különösen a Forficula 

auricularia, mely nevével ellentétben hasznos a rengeteg 

levéltetű, és egyéb kártevők petéinek pusztításával. 

• A védett imádkozó sáskánk (Mantis religiosa), mely 

mindent legyűr, ami valamivel is kisebb nála és igen falánk. 

• Az év egy szakában kártevő társas darazsakról (Vespidae) 

szerencsére egyre többen tudják, hogy sok rovart is 

pusztítanak, ezáltal hasznot (is) hajtanak. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos állati szervezetek 
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A következő diákon azonban olyan taxonokról lesz szó, melyek természetes 

kártevőgyérítő szerepét az ember már régóta kihasználja, esetenként 

mesterségesen felszaporítva, telepítve (pl. üvegházakba) tudatosan alkalmazza! 

• Az összes kétéltű (Amphibia) és hüllő (Anapsida, 

Diapsida) fajunk, melyek nem véletlenül védettek! 

• A madarak közül köztudott fehérgólyánk és egyéb 

gémféléink, sirály és varjú fajok stb. szántáskori pajor, 

drótféreg, valamint nem csak szántáskor, hanem a lucerna 

kaszálásakor mezei pocok irtó szerepük. 

• Harkályaink (főleg Dendrocopos spp.) „fadoktor” szerepe. 

• Rengeteg egyéb madárfajunk, főleg az énekesek 

(Passeriformes) nagymértékű rovar(lárva) fogyasztása. 

• Rovarevő kisemlőseink (Insectivora) szerepe, melyeket a 

levegőben a denevérek (Chiroptera) váltanak fel. 

• A ragadozók (Carnivora) közül pl. az egyébként dúvad 

vörösrókánk, vagy menyétféléink (Mustelidae) kiemelt 

rágcsálóirtó szerepe. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos állati szervezetek 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Nematoda 

 • Rhabditidae, Steinernematidae és 

Heterorhabditidae családokba tartoznak a jelentősebb ragadozó 

fonálféreg fajok (ezek közül is az utóbbi kettő az igazán jelentős). 

 • Szimbionta baktériumokkal élnek, ezek toxinjai 

pusztítják el a gazdaszervezetet, így célszerűbb a rovarpatogén 

fonálféreg kifejezés, mintsem a ragadozó (Steinernematidae 

család a Xenorhabdus-, míg a Heterorhabditidae-k 

Photorhabdus baktériumokkal). Az a gond, hogy baktérium 

fonálféreg nélkül és fordítva életképtelenek! A mai kutatási 

irányok egyike, hogy függetlenítsék a fonálférgektől és 

felszaporíthassák önállóan ezeket a szimbionta baktériumokat, 

toxinjaikat pedig biopeszticidként alkalmazhassák. 

 • Steinernema fajok csak testnyílásokon, míg a 

Heterorhabditis fajok közvetlenül is képesek behatolni. Ez 

szájszuronyuk (stylus) alakulásának következménye, mivel a 

Heterorhabitis fajoknak sokkal erősebb, ún. fog eredetű a 

szájszuronyuk, ezzel szemben a Steinernema fajoknak gyengébb, 

ún. szájüreg eredetű. 
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 • A fertőzőképes lárva az „infectiv juvenil” (ld. 

felső kép), ha kedvezőtlen feltételek közé kerül, akkor 

„dauer” lárvává (speciális anabiotikus állapot) alakul. 

Ezzel az a baj, hogy az újból kialakuló kedvező 

körülmények sem oldják fel ezt a nyugalmi állapotot. A 

másik kutatási irány tehát az, hogy a kedvező feltételek 

visszaállásával az infectiv juvenil-ek tovább folytathassák 

a különböző kártevők fertőzését és ezáltal elpusztítását. 

 • Néhány gyakorlatban alkalmazott készítmény: 

BIOSAFE N (S. carpocapsae), STEALTH (S. feltiae), 

NEMASYS H, LARVANEM (H. megidis). 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Nematoda 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Aeolothrips intermedius 

 A tripszek vagy rojtosszárnyúak (Thysanoptera) rendje nagyon apró 

(átlagosan 0.8 – 1.2 mm, de a 4 mm-t ritkán haladják meg), hát-hasi irányban 

lapított testű rovarokból áll. Keskeny, erősen redukált erezetű de pillás 

szárnyakkal (ld. a jobb oldali képen) rendelkeznek. 

Rövid, szúró-szívó szájszervük a hemipteroid rovarokon 

belül egyedi, mivel a jobboldali rágó visszafejlődött, így 

csak 3 szúrósertét tartalmaz. Mindkét alrendjükben 

vannak hasznos ragadozó fajok, melyek más tripszeket, 

vagy atkákat, levéltetveket stb. fogyasztanak. Sok 

fajukat régóta tudatosan alkalmazzák. 

TEREBRANTIA (tojócsövesek) alrendje – Aeolothripidae: Az egyetlen család, 

melynek összes faja ragadozó! Általában fehéren tarkázott szárnyuk, amelyben 

hasonlítanak más tripszcsaládok néhány fajához. Ezektől 9 ízű csápjuk, vagy pl. 

nőstényeik felfelé görbülő tojócsöve különbözteti meg őket. 

Franklinothrips vespiformis 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Thysanoptera 
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Scolothrips sexmaculatus 

Leptothrips mali 

TEREBRANTIA alrend – Thripidae: A legfajgazdagabb család, ahol a sok kártevő 

faj mellett vannak ragadozók is. 

A tarka fajok az előző család hasonló fajaitól egyrészt 

csápízeik számában (ritkán 9, általában kevesebb), 

nőstényeik pedig még lefelé görbülő tojócsövük (ld. 

jobb oldali képen) által is megkülönböztethetők. 

TUBULIFERA (tojócsőnélküliek) alrendje – Phlaeothripidae: Még ebbe az 

alrendbe (és családba) is tartoznak ragadozó fajok, az alábbi pl. amerikai 

gyümölcs ültetvényekben közönséges. 

Scolothrips longicornis 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Thysanoptera 
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 A poloskák (Heteroptera) rendje összességében igen csak hetrogén 

megjelenésű szipókás rovarcsoport. Egy – első ránézésre is érzékelhető – 

közös tulajdonságuk azonban, hogy felső szárnyuk alapvetően két különböző 

típusú részből áll (ld. a felső képen). A továbbiakban közös jellegzetességeiket 

leginkább mikroszkóp alatt lehet érzékelni. Ilyen a mindössze két pontszemük 

(ld. alsó képen), mivel a legtöbb pontszemmel rendelkező rovarcsoportnál ez 3, 

vagy bűzmirigyeik, de ezek tartalma jellegzetes szagú is. 

A jelenleg megkülönböztetett 7 alrendjükből 5 zömmel 

ragadozó fajokat foglal magába. Ennek ellenére a 

növényvédelmi szempontból jelentős kártevőket is adó, 

legnagyobb fajszámú, másik két alrendből kerülnek elő a 

biológiai növényvédelem számára értékes ragadozók! 

Jelentős, ragadozó fajokat is magába foglaló családok a 

CIMICOMORPHA alrendből: Miridae, Anthocoridae, 

Nabidae, Reduviidae. A PENTATOMOMORPHA alrend 

névadó családjában található még néhány jelentősebb 

ragadozó faj, illetve újabban a Lygaeidae család 

Geocorinae (dülledtszemű bodobácsok) alcsaládját 

„kezdik felfedezni” a biológiai növényvédelem kapcsán is. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Heteroptera 
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Miridae (mezeipoloskák): A legnagyobb fajszámú poloskacsalád a világon! 

Rengeteg súlyos mezőgazdasági károkat okozó fajuk mellett jelentős a hasznos 

fajok száma is. Jellemző a családra a pontszemek hiánya („vakpoloskák”) (ld. 

bal felső kép), valamint az ún. függelék (cuneus). Ez utóbbi a felső szárny fedő 

és hártyás részének határán található, általában elütő színű (ld. jobb felső kép). 

Bryocorinae (karcsúnyakú mezeipoloskák): Sok fajt elsősorban molytetvek, 

valamint egyéb növényi tetvek ellen, már régóta alkalmaznak üvegházakban, pl.: 

D. hesperus D. errans D. hyalinipennis Dicyphus epilobii 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Heteroptera 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Mirinae: Sok kártevő faj mellett – többek között – a főleg fák lombkoronájában 

élő, Phytocoris fajok hasznos ragadozók. Hátulsó lábukat jellegzetesen tartják 

nyugalmi állapotban (ld. képek). 

P. tiliae 
Phytocoris varipes P. ulmi 

Bryocorinae (karcsúnyakú mezeipoloskák): 

Macrolophus pygmaeus M. caliginosus 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Heteroptera 
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Deraeocorinae: Apró, lágy kutikulájú rovarokat, petéket stb. fogyasztanak, 

tudatos alkalmazásuk (még) nem történt meg. A fajok egy része az aljnövényzet 

szintjéhez, más részük fák lombkoronájához kötődik. 

Deraeocoris ruber (a leggyakoribb faj) D. rutilus D. lutescens 

D. olivaceus (almaültetvények 

lombkoronájában előfordul) D. trifasciatus (tölgyek lombkoronájában gyakori) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Heteroptera 
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Anthocoridae (virágpoloskák): Nagyon apró, virágport, nektárt (is) kedvelő fajok 

tartoznak ide. Épp ezért potenciális predátorai a tripszeknek, de más apró 

kártevőt is szívesen fogyasztanak. Jellemző rájuk a „csőrszerűen” megnyúlt 

fejpajzs (ld. bal felső kép), valamint náluk is megtalálható a cuneus (ld. középső 

kép), de nem annyira kifejezett, mint a Miridae-k esetében. Két jelentős nemük 

közül az Anthocoris a nagyobb, habitusa az Orius fajokhoz képest megnyúlt (ld. 

jobb felső kép). Tudatos alkalmazásuk régóta fontos részét képezi az üvegházi 

biológiai védelemnek! 

A. nemoralis Anthocoris nemorum 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Heteroptera 
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Orius laevigatus 

O. majusculus 

O. minutus O. insidiosus 

Orius fajok 
I méret 
(mm) 

Nimfák színe Betelepítés 
Fényigény 

(minimum óra) 

O. insidiosus 1,6-1,9 sárgásbarna preventív 12 

O. laevigatus 1,4-2,1 
sárga, narancs 

foltokkal 
preventív 10-11 

O. majusculus 2,6-3,0 sötétbarna a fertőzött foltokra 13 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Heteroptera 
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Nabidae (tolvajpoloskák), Reduviidae (rablópoloskák): Hasonló megjelenésű 

fajok tartoznak e két – kizárólag – ragadozó életmódot folytató családba. A 

tolvajpoloskák átlagosan kisebb méretűek a rablópoloskáknál, bár utóbbiak 

között is akad feltűnően apró faj. Objektív bélyegként szipókájuk (rostrum) 

erősségében és ízszámában lehet különbséget találni. Míg a tolvajpoloskáké 

sokkal vékonyabb, gyengébb és 4 ízre tagolt (ld. bal oldali kép), addig a 

rablópoloskáké – az adott faj méretéhez viszonyítva – nagyon vaskos, erős, 

végén látványosan görbült és mindössze 3 ízből áll (ld. jobb oldali kép). 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Heteroptera 
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Nabidae (tolvajpoloskák): Két alcsaládjuk közül a Nabinae jelentősebb, a 

Prostemmatinae-be talajszinten élő gyors mozgású fajok tartoznak. Az előző 

alcsaládból legjelentősebbnek a Nabis fajokat tartják, ezek inkább oligofág, mint 

polifág predátorok. Fő táplálékuk a Lygus, Adelphocoris stb. genuszok 

mezeipoloskái, kiemelten azok lárva, nimfa stádiumai. Ott vannak nagyobb 

egyedszámban, ahol tápállataik is gyakoriak (pl. lucerna-, napraforgó táblák). 

Nabis ferus N. pseudoferus N. punctatus 

N. brevis N. rugosus Prostemma guttula (Prostemmatinae) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Heteroptera 
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Reduviidae (rablópoloskák): Ezek a fajok, túlzott falánkságuk, abszolút polifág 

mivoltuk révén (bár néhányat ugyan alkalmaznak) kevésbé preferált biológiai 

kontrolszervezetek. Közepes és nagy fajaik könnyen levadásszák a méhek, 

poszméhek dolgozóit is (ld. jobb oldali képen). Megjelenésében azonban 

rendkívül változatos család. Hol élénk színeikkel, hol pedig fantasztikus 

mimikrivel hívják fel magukra figyelmünket. 

Rhinocoris iracundus (gyilkospoloska) 

Phymata crassipes (fogólábú poloska) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Heteroptera 
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Reduviidae (rablópoloskák): 

Coranus subapterus 

Pirates hybridus 

Metapterus caspicus 

Nagusta goedeli 

Empicoris culiciformis 

(szúnyogképű rablópoloska) 

Reduvius personatus (szemetes zugpoloska) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Heteroptera 
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Pentatomidae (címerespoloskák): Az egyik legismertebb poloskacsalád. Magyar 

nevét címer alakú pajzsáról kapta (ld. bal oldali kép), latin neve pedig 5 ízből álló 

csápjára utal (ellentétben a legtöbb poloskával, melynek 4 ízű; ld. jobb oldali 

kép). Sok veszélyes kártevő mellett az abszolút ragadozók lényegében egyetlen 

alcsaládba (Asopinae) tömörülnek, de egyéb fajok is lehetnek hasznosak. 

 

 

 

 

 

A Pentatoma rufipes (alsó képek) például vegyes táplálkozású, így hernyó-

fogyasztásával erdészeti szemponból hasznot is hajthat. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Heteroptera 
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A Perillus bioculatus (burgonyabogár fogyasztó faj) megtelepítését kísérlő 

program kudarccal végződött. A Növényvédelmi Kutató Intézet keszthelyi 

laboratóriumában 1959 óta tenyésztették és vizsgálták e fajt. Nem sokkal 

később egy nemzetközi összefogás eredményeként, több európai tenyészettel 

(csehszlovák, lengyel, szovjet, NDK-s, NSZK-s, belga, francia) együtt 1964 és 

1965 tavaszán Keszthely határában 1-1 nemzetközi megtelepítési kísérletet 

hajtottak végre. Annak ellenére sikertelen volt a próbálkozás, hogy először 

41.831, majd 57.633 lárvát engedtek szabadon! A kudarcot több okra vezették 

vissza (néhány, a teljesség igénye nélkül): 

- Az imágók gyors szétszóródási hajlammal rendelkeznek, ráadásul a fajnak 

nincs szekszuál attraktáns feromona! 

- Az imágók tojásrakási módja több kívánnivalót hagy maga után, de talán a 

leglényegesebb, hogy prédafüggetlen, így nagyfokú (főleg) az L1 mortalitása, 

mivel sokáig tart a táplálékállatra való rátalálás. 

- Vannak akik a maihoz viszonyítva az akkor még alacsonyabb burgonyabogár 

abundanciát is okként említik mostanában, ebből kifolyólag gondolkoznak egy 

második megtelepítési programban. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Heteroptera 
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A Perillus bioculatus (burgonyabogár fogyasztó faj) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Heteroptera 
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Az Asopinae alcsalád gyakoribb fajai 

Arma custos: abszolút polifág, vegyestáplálkozású faj 

Picromerus bidens (tüskésvállú címerespoloska): hernyókkal, álhernyókkal táplálkozik 

Zicrona coerulea (acélkék poloska): polifág 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Heteroptera 
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A bodobácsok (Lygaeidae) közül a dülledtszemű bodobácsok (Geocorinae) 

alcsaládja ragadozó fajokat foglal magába. A velük kapcsolatos védekezési 

lehetőségekkel nem túl régen kezdtek el foglalkozni, de vannak már üvegházban 

alkalmazott fajok. Sok közülük talajszinten mozog, így ezeket többnyire eleve ki 

lehet zárni mint lehetőséget, de néhány fajuk megoldást nyújthat 1-1 kártevőre. 

Geocoris ater: nálunk a leggyakoribb, 

de többnyire talajszinten mozog 

Geocoris grylloides: 

szintén talajszinten él 

Geocoris erythrocephalus: 

növényzeten élő fajunk! 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Heteroptera 
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A recésszárnyúak (Neuroptera) rendjéből elsősorban két családot (Chrysopidae 

– zöld- és Hemerobiidae – barnafátyolkák) tartanak jelentősnek. Egyetlen 

lárvájuk ugyanis kifejlődéséig akár több ezer levéltetvet, vagy hasonló méretű 

rovart képes elfogyasztani nagyon rövid idő alatt. Amúgy polifágok, még a náluk 

jóval nagyobb zsákmányállatokat is bátran megtámadják. A gyakoribb fajokat 

tenyésztik és mesterségesen telepítik, pl.: 

Chrysopa perla    

 (aranyszemű fátyolka) Chrysoperla carnea (közönséges fátyolka) 

Drepanepteryx phalaenoides  

  (sarlósszárnyú barnafátyolka) Wesmaelius quadrifasciatus 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Neuroptera 
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A futóbogarak (Carabidae) családjából lényegében a gabonafutrinka (Zabrus 

tenebrioides) kivételével minden faj hasznos polifág predátor. Hát-hasi irányban 

lapított, áramvonalas, rendkívül gyors mozgású, erős rágókkal rendelkező fajaik 

zömmel éjszakai aktivitásúak és talajszinten mozognak. Erdészeti és 

mezőgazdasági szempontból sok fajt kifejezetten jelentősnek tartanak. 

A bábrablók (Calosoma spp.) szív alakú nyakpajzsuk révén (ld. jobbról második 

kép) más, nagytestű futóbogártól (a Carabus-oknak trapéz alakú; ld. jobb felső 

kép) könnyen elkülöníthetők. Két jelentős fajuk gyapjaslepke-, búcsujárólepke 

stb. gradációk alkalmával nagy mennyiségben pusztítja ezek hernyóit, harmadik 

hazai fajuk talajszinten, nyílt mezőgazdasági táblákon fordul elő. 

Calosoma inquisitor (kis bábrabló) 

C. sycophanta 

(aranyos bábrabló) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Coleoptera 
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A nagy futrinkák (Carabus spp.) talajszinten mozgó rendkívül hasznos 

futóbogaraink, a bábrablókhoz hasonlóan több hernyót pusztítanak el, mint 

amennyit megesznek. Nyílt mezőgazdasági területeken és erdők avarjában 

egyaránt megtalálhatók képviselőik, pl.: 

Carabus nemoralis (ligeti 

futrinka): erdei állat 

C. ulrichi (rezes futrinka): mg-i 

tábláink leggyakoribb futrinkája 

C. auratus (aranyos futrinka): 

ritka, kőszegi-hg-i fajunk 

C. coriaceus (bőrfutrinka): 

legnagyobb futóbogár fajunk 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Coleoptera 
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A homokfutrinkák (Cicindelinae) nappal aktív, gyorsan futó, jól repülő, rendkívül 

falánk ragadozók. Hatalmas, sarló alakú rágóik nyugalmi állapotban keresztben 

fekszenek egymáson, dülled szemeik hatalmasak, (ld. bal felső képen). 

Nyakpajzsuk fejüknél és a szárnyfedők válli részénél is keskenyebb. Az 

imágóknak jellegzetes figyelő pózuk van (ld. C. sylvicola). Lárváik (ld. középső 

kép) a többi ragadozó futóbogárlárvával ellentétben nem aktív vadászok, hanem 

lakócsöveikből kirontva ejtik el zsákmányukat (jobbfelső kép). 

Cicindela campestris (mezei 

cicindela): leggyakoribb fajunk 

C. sylvicola (erdei cicindela): 

középhegységi fajunk 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Coleoptera 
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Pseudophonus rufipes (nagy selymesfutrinka) 

Amara aenea (érces közfutó) 

Harpalus distinguendus: az egyik 

legközönségesebb fémfutónk 

Dolichus halensis (hantfutó) 
Poecilus cupreus 

Mezőgazdasági területeink kis- és középtermetű futóbogarai közül néhány 

rendkívül gyakori faj, melyek némelyike gyommagvakat is fogyaszt(!): 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Coleoptera 
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A holyvaalkatúak (Staphylinoidea) öregcsaládjából három család, a sutabogarak 

(Histeridae), a dögbogarak (Silphidae) és a holyvák (Staphylinidae) is ad sok 

hasznos fajt. Míg a dögbogarak közül számunkra az egyetlen jelentős faj a 

négypettyes hernyórabló (Dendroxena quadrimaculata) (ld. jobb oldali kép), 

addig a sutabogarak és holyvák lényegében mind hasznos ragadozók. A 

holyvák jellegzetes, megrövidült szárnyfedőiknek köszönhetően nagyon 

mozgékonyak és fürgék. A sutabogaraknak is megrövidült valamennyire a 

szárnyfedője, de nem olyan fürgék mint rokonaik, viszont talán a 

legszklerotizáltabb ízeltlábúak! Csápjuk jellegzetesen térdes-bunkós, ráadásul 

tőíze hajlott is, lábaik erőteljes ásólábak (ld. a képeken). 

Hister quadrimaculatus (közönséges sutabogár), 

valamint csápja és erős ásólábai 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Coleoptera 
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A holyvák (Staphylinidae) leggyakoribb, nagytestű faja az aranysúlytásos holyva 

(Staphylinus caesareus) (ld. bal felső kép), legnagyobb hazai faja a bűzösholyva 

(Ocypus olens) (ld. jobb felső kép). Vannak azonban a biológiai védekezésben 

már tudatosan alkalmazott fajok is (ld. pl. alul)! 

Oligota flavicornis (atkászholyva) 
Atheta coriaria: árnyékszúnyogok (pl. Lycoriella spp.) 

és egyéb üvegházi kétszárnyúak (Scatella spp.) ellen 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Coleoptera 
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A szúfarkas alkatúak (Cleroidea) összes faja – néhány raktári kártevőtől és 

méhpusztító fajtól eltekintve – szintén hasznos ragadozó. A szúfarkasok 

(Cleridae) általában erdészeti szempontból jelentősek, de van néhány fajuk, 

amelyik elsősorban házakban élő álszú félékre stb. vadászik. 

Clerus mutillarius  (feketenyakú szúfarkas) 

Tillus elongatus 

Thanasimus formicarius  (vörösnyakú szúfarkas) 

Opilo mollis 

O. domesticus  

(házi facsősz) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Coleoptera 
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A bibircsesbogarakat (Malachidae) korábban a lágybogarakkal, ma már 

(lárvatípusból is látszik) a Cleridae családdal rokonítják őket. Az imágók 

jellegzetes „szervei” az előtor elülső szögleteiben és az első potrohszelvény két 

oldalán található 1-1 kitüremíthető, zsákszerű képződmény. Ezeket az állat 

tetszése szerint hemolimfával telepumpálva kinyomja (pl. védekezés), illetve a 

hemolimfát visszaáramoltatva „visszahúzza”. Az imágók és lárvák is hasznos 

ragadozók, előbbieket leggyakrabban fűfélék virágzatán lehet megtalálni. 

Keszthelyi kutatások kimutatták, hogy egyik fajuk viszonylag gyakran predálja a 

kukoricamoly hernyóját a száron belül. Ez a Malachius bipustulatus faj volt. 

Clanoptilus marginellus  

(szegélyes bibircsesbogár) 

M. aeneus  (közönséges bibircsesbogár) 

Malachius bipustulatus 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Coleoptera 
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A katicabogarak vagy bödefélék (Coccinellidae) hasznossága (egy alcsaládjuk 

kivételével) már régen ismert, döntően a növényi tetvek (Sternorrhyncha) közül 

szedik áldozataikat. Összességében e családot a szinte szabályos félgömb 

testalkatról, valamint a nagyon rövid, de bunkós csápjukról lehet felismerni. 

A Scymninae alcsaládot rendkívül apró termetükről (bödicéknek is nevezik 

őket), de annál szőrösebb testükről lehet felismerni. Általában szintén 

különböző növényi tetvet fogyasztanak, de van atkafaló fajunk is. A nálunk élő 5 

génuszukból fajszám tekintetében a Scymnus fajok dominálnak. 

Scymnus frontalis (közönséges bödice): 

S. ferrugatus lárva 

(testén viaszlécek) 

S. interruptus 

Stethorus punctillum (atkászbödice): alkalmazott faj! 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Coleoptera 
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A Chilocorinae alcsaládot szárnyfedőik „peremes” széléről, valamint elülső 

lábszáruk erős töviséről lehet felismerni (ld. jobb felső képek), itt is vannak 

azonban kisebb, szőrös fajok. Zömmel különböző levéltetveket fogyasztanak, de 

van néhány pajzstetűfaló fajuk is. 

Chilocorus renipustulatus (szerecsenkata) 

Platynaspis luteorubra Exochromus quadripustulatus (4 foltos szerecsenkata) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Coleoptera 
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A Coccinellinae alcsaládba tartoznak a legismertebb fajok, melyek egyetlen 

eddigi alcsalád egyedi bélyegeit sem viselik magukon. Legapróbb fajainak 

nagysága nagyjából az előző alcsalád legnagyobbjainak méreteivel egyezik, és 

ide tartoznak a katicák legnagyobb fajai is. Különböző növényi tetveket 

fogyasztanak, lárváik pedig minden általuk legyűrhető élőlényt! Sok faj esetében 

jellemző a kannibalizmus sőt, jövevény fajuk (harlekin katica) erős kompetíciós 

képessége mellett intraguild-predációs hajlama révén is veszélyezteti őshonos 

katicáinkat (ld. kompetíció fejezetnél)! Néhány gyakori és ismert fajuk: 

Coccinella septempunctata (7-pettyes katica) Adalia bipunctata  

  (2-pettyes katica) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Coleoptera 
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A Coccinellinae alcsalád még néhány gyakori faja: 

Hippodamia variegata Oenopia conglobata (rózsás katica) H. tredecimpunctata 

(13-pettyes katica) 

Propylaea quatuordecimpunctata 

(14-pettyes füsskata) 

Psyllobora vigintiduopunctata (22-

pettyes katica): lisztharmat fogyasztó! 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Coleoptera 
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A Coccinellinae alcsalád kétes megítélésű jövevény faja: Harmonia axyridis 

(ázsiai- vagy harlekin katica) különböző formái, lárvája, bábja 

ún. melanikus formák: 
forma succinea 

forma conspicua forma spectabilis 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Coleoptera 

forma axyridis 

Többek között a Coccinella septempunctata és 

az Adalia bipunctata mellett az első fajok 

egyike, melyet régóta tudatosan alkalmaznak, 

bár nem tartják már kizárólagosan hasznosnak! 
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Néhány nálunk nem őshonos fajukkal is régóta végeznek tudatos védekezést!: 

Rodolia cardinalis (kardinálisbogár) és zsákmányállata az  

Icerya purchasi pajzstetű. E faj egyben nagyon jó példája 

egy idegen entomofág sikeres utántelepítésének! 

Cryptolaemus montrouzieri    

  kószapajzstetű zsákmányával 

Delphastus pusillus 

(liszteskebödice) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Coleoptera 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 
15
7 

A bíborbogarak (Pyrochroidae) családjának hazánkban 3 erdei faja van. Lárváik, 

melyeket az erdészet rendkívül hasznos ragadozóknak tart, fák kérge alatt 

vadásznak. Hozzájuk közelálló, ismertebb, rokon családok pl. A Tenebrionidae 

(gyászbogarak), vagy a Meloidae (hólyaghúzók). Az alábbi két fajuk gyakori: 

Pyrochroa coccinea (nagy bíborbogár) P. serraticornis (közép bíborbogár) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Coleoptera 
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A hártyásszárnyúak (Hymenoptera) rendjéből is rengeteg, jelentős hasznot 

nyújtó fajra támaszkodhatunk a biológiai védekezés terén. Három alrendjük 

közül kettő szinte kizárólag predátor, vagy parazitoid élőlényeket foglal magába! 

A nyelespotrohúak (Apocrita) csoportjának Terebrantes (tojócsövesek) alrendje 

adja a parazitoidokat, míg az Aculeata (fullánkosok) alrendjébe parazitoid (pl. 

Chrysididae, Scoliidae) és predátor szervezet egyaránt tartozik. A „ragadozó” 

családok zöme azonban átmenet a parazitoid és predátor létforma között, 

ugyanis az imágó nem fogyasztja el áldozatát (el sem pusztítja, csak 

megbénítja). A bénított zsákmányt a lárvák elevenen fogyasztják, ez pedig 

parazitoid jellemvonás. Ez alól nálunk a társas darazsak (Vespidae) és hangyák 

(Formicidae) kivétel, mert dolgozóik az általuk elpusztított zsákmányt  (általában 

feldarabolva) adják lárváiknak: 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Hymenoptera 
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A Terebrantes alrend hasznos taxonjai között két igazán jelentős öregcsalád 

van, melyek már eddig is rengeteg jelentős parazitoidot adtak a biológiai 

védekezés számára. Az egyik az Ichneumonoidea (valódifürkész alkatúak), a 

másik a Chalcidoidea (fémfürkész alkatúak). Míg előbbiek soha sem 

fémfényűek, szárnyuk fejletten erezett (szárnyjeggyel), csápjaik egyszerű, 

fonalas csápok, addig utóbbiak között sok a fémfényű faj, csápjuk minden 

esetben térdes, szárnyuk redukált erezetű szélén pillaszőrökkel (ld. a képeket)! 

 Ichneumonoidea     Chalcidoidea 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Hymenoptera 
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A valódifürkész alkatúaknak (Ichneumonoidea) két jelentős családja van. Az 

Ichneumonidae család adja az alrenden belül a legnagyobb testű fajokat is. 

Megjelenésük, etológiájuk érdekfeszítő! Ilyenek az Ophioninae (sarlósfürkészek; 

ld. bal oldali kép), nagy részük bagolylepke parazitoid, vagy a fakártevők (pl. 

cincérek, fadarazsak) lárváiba a fatesten keresztül petét rakó, hatalmas fajok (pl. 

Rhyssinae: Rhyssa persuasoria – óriás fenyődarázsfürkész; ld. középső kép). 

 

 

 

 

 

 

A Braconidae (gyilkosfürkészek) családja adja talán a mezőgazdaság biológiai 

védekezése számára a jelentősebb fajokat. Legtöbbjükre az jellemző, hogy 

kukacaik a gazdatesten kívül, az általuk készített szövedékben bábozódnak (ld. 

jobb oldali kép), ellentétben a legtöbb parazitoid fürkészdarázzsal. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Hymenoptera 
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A Braconidae (gyilkosfürkészek) családjának jelentősebb fürkészei: 

 

 

 

 

 

 

Az Aphidiinae (levéltetű gyilkosfürkészek) alcsalád összes faja levéltetveken él, a 

parazitált tetűnek jellegzetesen megváltozik a színe, és felpuffad. 

Cotesia (Apanteles) glomerata (káposztalepke gyilkosfürkész) 
Dacnusa sibirica: alkalmazása 

aknázólegyek ellen üvegházban 

A. rosae (rózsalevéltetű gyilkosfürkész) 
Aphidius ervi A. matricariae 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Hymenoptera 
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Természetes ellenségekkel való védekezés 

a szentesi üvegházakban 

16
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Szentesen (2011) az Aphidius fürkészda-

razsakat ún. banknövényekkel (gabona), a 

Schizaphis graminum levéltetveken 

nevelve már az üvegházban károsító 

levéltetvek megjelenése előtt betelepítik. 

Ugyanitt felszaporodhat az Aphidoletes 

aphidimyza ragadozó gubacsszúnyog is 

(ld. a lárvát a jobb felső képen, és később). 

Az Aphidius colemani-t apró termeténél fogva a kisebb levéltetű fajok (Myzus 

persicae, Aphis gossypii), míg a nagyobb A. ervi-t elsősorban a Macrosiphum 

euphorbiae és Aulacorthum solani fajok ellen alkalmazzák. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Hymenoptera 
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A fémfürkész alkatúaknak (Chalcidoidea) Európában 17 családja van, nyilván a 

jelentős parazitoid fajok száma is jóval nagyobb. Sajnos kényszerülünk jelenleg 

is idegen entomofágok utántelepítésére, ilyen pl. a Dryocosmus kuriphilus 

(szelídgesztenye gubacsdarázs) után folyamatosan telepített Torymus sinensis 

(Torymidae; ld. bal felső kép). 

 

 

 

 

Az Aphelinidae (tetűrontó fémfürkészek) közé tartozik az a faj is, mellyel régen a 

biológiai védekezés kezdetét vette, ez a liszteske fémfürkész (Encarsia formosa; 

ld. alsó képek, kiszerelések: jobb felső képek)! 

Parazitálási rátája impozáns! 

Kísérletek igazolják, hogy 

önmaga túltesz minden egyéb 

fémfürkész parazitoidon (58,3%, 

a 28 különböző faj összesen 

47,7%-ával szemben!). 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Hymenoptera 
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Aphelinidae (tetűrontó fémfürkészek) néhány jelentős faja még: 

Eretmocerus spp. (E. mundus, E. eremicus): liszteskék ellen 

Aphelinus abdominalis: levéltetvekre 

A. mali (vértetű fémfürkész) 

– utántelepítése: 1928-30 Encarsia (Prospaltella) berlesei (eperfapajzstetű fémfürkész) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Hymenoptera 
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Eulophidae (karcsú fémfürkészek): 

 

 

 

 

 

 

Trichogrammatidae (petefémfürkészek): 

Diglyphus isaea: aknázólegyek (Liriomyza spp.) ellen üvegházban 

Trichogramma spp. (T. evanescens, T. pintoi) és kiszereléseik: különböző lepkék petéi ellen 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Hymenoptera 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 
16
6 

A Scoliidae (tőrösdarazsak) hasznos pusztítói különféle lemezescsápú bogárnak. 

Parazitoid életmódjukból adódóan a hatalmas darazsak nem ragadozók, csak 

lárváik fejlődnek a bogarak pajorjában. A leggyakoribb Scolia sexmaculata 

(négyfoltos tőrösdarázs) elsősorban Anisoplia-, Anomala- és Oxythirea fajok 

pajorjaiban fejlődik. A S. hirta (borzas tőrösdarázs) leginkább Anomala- és 

Cetonia-, míg ritka, védett fajunk, a Megascolia maculata (óriás tőrösdarázs) 

Oryctes-, Lucanus- és valószínűleg nagytestű cserebogarak pajorjaiban fejlődik. 

 

 

 

 

 

 

Hasonló az életmódja a rokon Tiphiidae 

(bogárrontó darazsak) családjának is. A Tiphia femorata 

   (jobb alsó kép) gyakori fajunk: 

S. sexmaculata 

Scolia hirta Megascolia maculata 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Hymenoptera 
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A Formicidae (hangyák) családjának néhány kártevő faján kívül pl. a Formica 

fajokat kifejezetten hasznosnak ítélik meg, főleg erdészeti szempontból. Nem 

véletlen, hogy egyes fajok bolyainak eszmei értéke jelenleg 50.000 Ft! Egy 

Formica rufa (erdei vöröshangya) kolónia táplálékának kb. 67%-a erdészeti 

kártevő. Egy közepes kolónia (100.000-400.000 egyed) naponta kb. 100.000 rovart 

fogyaszt, ami egyetlen bolyra vetítve éves szinten már tonnákban mérhető! 

Formica rufa (erdei vöröshangya) és jellegzetes bolya 

Formica pratensis (réti hangya) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Hymenoptera 
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A Vespidae: Eumeninae (magános redősszárnyú darazsak) lárváikat 

bogárlárvákkal, hernyókkal, álhernyókkal táplálják. Ismertebbek az Ancistrocerus 

fajok (kürtősdarazsak), és a gömböcdarazsak (Eumenes spp.). 

Ancistrocerus nigricornis (laposhasú kürtősdarázs) 

Eumenes pomiformis  

  (körtefarú gömböcdarázs) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Hymenoptera 
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A Sphecoidea (kaparódarázs alkatúak)  nagyon színes öregcsalád. Két jelentős 

családjuk a Sphecidae és a Crabronidae (szitás darazsak). Közös jellemzőjük, 

hogy imágóik ejtik el, lárváik éli fel a zsákmányállatot (mint az előző család). Az 

imágók elrejtik (többnyire talajba elkaparják) a megbénított zsákmányt. 

A Sphecidae család hernyófogyasztói 

    hasznosak: 

 

 

 

A Crabronidae család rendkívül heterogén zsákmányállat tekintetében is, 

hasznosnak tekinthetők például a különböző szipókásokat fogyasztó fajok, pl.: 

Amophila sabulosa (homoki hernyóölő) 

Diodontus tristis (levéltetű-) 
Gorytes laticinctus (kabóca fogyasztó) Astata boops (poloska-) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Hymenoptera 
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A kétszárnyúak (Diptera) rendjének mindkét alrendjébe tartoznak hasznos fajok. 

Míg a Nematocera (fonalascsápúak vagy szúnyogalkatúak) alrendje elsősorban 

mezőgazdasági és humán kártételéről híres, addig a Brachycera (rövidcsápúak 

vagy légyalkatúak) alrendje már több hasznos családot is magába foglal. 

Hihetetlennek tűnhet, de az egyik legveszélyesebb, kártevő családjukból, a 

gubacsszúnyogok (Cecidomyiidae) közül kerülnek ki az egyik legrégebb óta 

alkalmazott biológiai ágensek (a rovarok közül legelsőként alkalmazott 

ragadozók)! Imágóik, lárváik egyaránt aprók, a többnyire élénk színű, fejletlen 

rágó szejszervekkel (ld. bal oldali kép) rendelkező lárvák növényi tetvekre, 

atkákra vadásznak. Az imágókat hosszú fonalas csápjukról és redukált erezetű, 

pillás szárnyukról lehet felismerni (ld. középső és jobb oldali kép). 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Diptera 
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A gubacsszúnyogok (Cecidomyiidae) néhány ragadozó faja: 

Aphidoletes aphidimyza (levéltetű ragadozó faj) 

Feltiella acarisuga (atkafogyasztó faj) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Diptera 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 
17
2 

A Rhagiidae (kószalegyek) a fejletlen legyek (pl. még fedettbábjuk van) egyik 

hasznos családja. Habitusuk, és az imágók leshelyükön felvett testhelyzete (fejjel 

lefelé) is jellegzetes. 

 

 

 

Talán a legismertebb ragadozó légycsalád az Asilidae (rablólegyek). Imágóik, 

lárváik egyaránt ragadozó életmódot folytatnak, de a hangsúly az imágókon van 

(mint az összes fejletlen ragadozó légycsalád esetében). Ismertető jegyeik: 

hosszúkás testalkat, erős szőrözöttség (ez főleg a fejtájékon kifejezett – 

„szakállas”; ld. jobb oldali kép), az összetett szemek között látványosan 

„bevágott” fejtető (ld. középső kép), és a hátrafelé, térdesen tört szájszuronyuk. 

← R. scolopacea 

(nagy kószalégy) 
Rhagio lineola → 

A zsákmány nagysága, 

kitinizáltsága sokszor 

meglepő. Ld. jobbra 

szipolycserebogárral! 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Diptera 
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Az Asilidae család több alcsaládra oszlik, melyek habitusuk, szőrözöttségük, 

nagyságuk alapján többnyire elkülöníthetők. Lásd alább néhány példával! 

   Leptogasterinae (botlegyek): 

 

Asilinae (farkaslegyek): 

 

 

  Laphriinae (gyilkoslegyek): 

 

 

Stenopogoninae (héjalegyek) és Dasypogoninae (vércselegyek): 

Leptogaster cylindrica 

Asilus crabroniformis (darázsalakú farkaslégy) 

Laphria spp.   → → 

Dioctria atricapilla → ← Dasypogon diadema 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Diptera 
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Egyéb hasznos, fejletlen légycsaládok néhány példával: 

Thereviidae (tőröslegyek): 

 

 

 

Empididae (táncoslegyek): 

 

 

 

Dolichopodidae (szúnyoglábú legyek): 

Thereva aurata → 

Empis tessellata 

(nagy táncoslégy) → ← Empis livida 

Dolichopus nitidus → 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Diptera 
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A fejlett legyek (tonnabáb, nyűtípusú lárva) közül családszinten kevés hasznos 

csoport akad. Részben ilyen a Syrphidae (zengőlegyek), melynek több alcsaládja 

közül talán a legnépesebb (Syrphinae) kizárólag hasznos fajokat takar. A 

zengőlegyek még nem a legfejlettebbek, homlokrésük például nincs (ld. bal oldali 

kép). Jellemző rájuk a fullánkos rovarokat utánzó mimikri. A hasznos fajok hát-

hasi irányban lapított nyűvei leveleken, száron keresik növényi tetvekből álló 

táplálékukat, náluk is működik a mimikri jelensége, tonnabábjuk esőcsepp-szerű 

(ld. felső és jobb oldali képek). A legyek képesek az egyhelyben való lebegésre 

(ld. alsó-középső kép). 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Diptera 
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Néhány gyakori faj az ún. valódi zengőlegyek (Sirphinae) alcsaládjából: 

← Gyakran látogat virágokat, a 

nagyon gyakori Episyrphus 

balteatus (ékfoltos zengőlégy). 

Ma már tudatosan alkalmazzák 

üvegházi körülmények között. 

Syrphus ribesii (közönséges zengőlégy) → 

← Scaeva pyrastri 

(görbefoltos zengőlégy) 

egy Brachycaudus cardui 

levéltetű-telepbe petézik. Sphaerophoria scripta 

(közönséges darázslégy) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Diptera 
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A másik hasznos, fejlett légycsalád minden tagja parazitoid. Ezek a fürkészlegyek 

(Tachinidae), melyeket tudatosan, célzottan ugyan (még) nem alkalmaznak a 

biológiai védekezésben, de néhány fajuk érzékelhetően fontos szerepet tölt be az 

– elsősorban erdészeti – kártevők egyedszámának szabályozásában! E fajok már 

homlokréses legyek (ld. balról a 2. kép), maga a család sok más légycsalád 

fajaihoz hasonlatos, de kifejezetten jellemző rájuk a fejlett ún. postscutellum, ami 

a pajzs (scutellum) alól jólláthatóan kitüremkedik (ld. bal 1. kép). Ide tartoznak 

talán a legtüskézettebb legyek (ld. jobb oldali képek). 

Tachyna grossa (nagy fürkészlégy) és pofarésze, 

  valamint fari tüskéi 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Diptera 
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A fürkészlegyek (Tachinidae) alcsaládjai, faji példákkal: 

Tachininae és Exoristinae (zömmel lepkék és levéldarazsak lárva és bábparazitái): 

 

 

 

 

 

Dexiinae (cserebogár 

 fürkészlegyek): 

 

 

Phasiinae (poloskafürkészek): 

Gymnosoma rotundatum 

(gömbölyű poloskalégy) → 

Blepharipa pratensis 

(gyapjaslepke bábparazitoid) 

Parasetigena silvestris 

(gyapjaslepke lárvaparazitoid) 

Lydella thompsoni 

(kukoricamoly f.légy) 

Dexia rustica → 

Ectophasia crassipennis 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Diptera 
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A Chelicerata (csáprágós ízeltlábúak) altörzse merőben más ízeltlábú csoport. 

Szájszervükről kapták a nevüket, amely lehet ollós, csípőkarmos, és módosulhat 

szigonyszerűvé is. Legjelentősebb hasznos szervezetek az atkák (Acari) 

alosztályából kerülnek ki, de újabban kutatják a második legnagyobb és 

legjelentősebb alosztályukat, a pókokat (Araneae) is. 

A ragadozó atkák (Phytoseiidae) az első alkalmazott predátorok (gubacsszúnyog 

fajok mellett). Gyors mozgású, egységes hátpajzsú fajok, ollós csáprágókkal (ld. 

bal alsó kép). A hazai fajok száma nem éri el a 100-at, ebből kb. 7 faj fordul elő 

rendszeres, magas egyedsűrűséggel, a többi szerepe elenyésző. Természetesen 

idegen fajokat is alkalmaznak üvegházi körülmények között elsősorban atkák, de 

egyéb apró kártevő ellen is. Nálunk is előforduló gyakori fajok pl.: 

Amblyseius andersoni Typhlodromus pyri Euseius finlandicus 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Chelicerata 
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A ragadozó atkák (Phytoseiidae) üvegházakban alkalmazott gyakoribb fajai: 

 

 

 

 

 

 

Laelapidae: Közeli rokona az előző családnak, de hátpajzsuk osztott. Csáprágóik 

szintén ollósak. Talaj szinten mozognak, így pl. Az árnyékszúnyogok (Sciaridae) 

lárvái, ill. a tripszek talajba húzódó alakjai ellen is eredményesen alkalmazhatók. 

Pytoseiulus persimilis 

Geolaelaps aculeifer 

Amblyseius cucumeris A. degenerans 

Stratiolaelaps (Hypoaspis) miles 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Chelicerata 
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A ragadozó atkák (Phytoseiidae) és a Laelapidae-k alkalmazási területei 

 

 

 

 

 

 

 

Stigmaeidae: Sok hasznos fajuk közül kiemelendő a Zetzellia mali, e faj a kártevő 

atkáknak elsősorban a tojásait fogyasztja, és valamivel jobban bírja a széles 

hatásspektrumú inszekticideket is: 

Laelapidae 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Chelicerata 
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Európában a pókok (Araneae) több mint 20 családjának képviselői élnek jelentős 

faj, illetve egyedszámban különböző mezőgazdasági területeken. Az utóbbi, 

nagyjából 30 évben egyre több publikáció születik szerte a világon, amelyek a 

pókok hasznos, biológiai kontrol szerepére világítanak rá. Sok fajuk (genuszuk) – 

1-1 kultúrában és adott klíma viszonyok közötti – domináns szerepére derült fény, 

melyekre ebből kifolyólag az integrált növényvédelemben mindenképpen 

támaszkodhatnánk. Néhány fajukkal biológiai védekezési kísérleteket is folytattak 

üvegházi körülmények között. Néhány példa: 

Clubionidae (kalitpókok): Egyes kutatók 

jelentősnek találták néhány fajuk sodrómoly 

hernyó fogyasztását gyümölcs ültetvényekben. 

Éjszaka aktív vadászó pókcsalád. 

Araniella spp. (zöld keresztespókok): A legtöbb 

ültetvény lombkoronájának domináns hálószövői. 

Pardosa agrestis (pusztai farkaspók): Szántóföldi 

területek nappal aktív „szuperdomináns” 

vadászó pókfaja. 
(Araniella opisthographa) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Chelicerata 

(Clubiona brevipes) 
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A hálószövők két rendkívül sok fajt felvonultató 

családjai a vitorláspókok (Linyphiidae), melyek közül a 

Tenuiphantes tenuis almaültetvények talaj- és 

lombszintjében egyaránt gyakori. A másik családból 

(Theridiidae – törpepókok) hasonlóan gyakori mindkét 

szintben a Theridion impressum (kóró törpepók). 

Salticidae (ugrópókok): Újfehértói almaültetvényben 

egyetlen fajuk (Carrhotus xanthogramma – rozsdás 

ugrópók) 52%-os dominanciával bírt az összes többi 

pókfajjal szemben! 

 

 

 

Gödöllőn 1999 óta vizsgálják a Xysticus kochi 

(közönséges karolópók) felhasználási lehetőségeit 

nyugati virágtripsz ellen hajtatott paprikában. Több és 

jobb minőségű paprika termett az eredmények alapján! 

Tenuiphantes tenuis 

Xysticus kochi 

Theridion impressum 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Chelicerata 
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A gerincesek közül tudatosan a madarak (Aves) osztályából a Falconiformes 

(sólyomalkatúak) néhány faját úgynevezett T-fák kihelyezésével lehet 

„csalogatni” például a lucernaföldekre, illetve a rágcsálók által járt területekre. A 

kényelmes lesállások kihelyezésével az adott területen is marasztalhatjuk e 

ragadozókat. Az egerésző ölyvek (Buteo buteo) egyedszámának adott területen, 

íly módon való növelésével, csökkenthető ugyanott a mezeipockok száma. Régen 

előszeretette alkalmazott eljárás volt. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Hasznos szervezetek – Aves 
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Biológiai növényvédelem a 
kórokozók ellen 

18
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Növénykárosító kórokozók ellen 
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Keresztvédettség (cross protection) 

• Egy gyenge tüneteket okozó vírustörzs általi fertőzés 
védettséget nyújt ugyanazon vírus erős törzsével szemben 

 

Rezisztenciagének beépítése (genetikai védelem) 

• Klasszikus növénynemesítéssel vad fajokból, más fajtákból 

• Biotechnológiai módszerekkel?? 

 

Vírusszatellitek mint vírusparaziták alkalmazása 

• Egyes esetekben a vírusszatellitek gátolják a súlyos tünetek 
kialakulását (paprika CMV – CARNA5) 

 

Génszakaszok beépítése 

• Víruseredetű gének bevitele 

 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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Keresztvédettség kialakítása az M-II 16 gyengített törzzsel  

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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Vírusok (ToMV) elleni biológiai védekezés gyengített 

vírustörzzsel 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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Az S7 gyenge törzs 

visszaszorítja az erős 

S61 törzs replikációját 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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Rezisztenciagének beépítése (genetikai védelem) 

• Rezisztenciára nemesítés hagyományos 

módszerekkel: válogatás, keresztezés, új válogatás 

(szelekció) 

 

• Rezisztenciára nemesítés biotechnológiai úton: 

genetikailag módosított növények (rezisztenciagének 

mesterséges beépítése) 

Rezisztencia kialakítása hagyományos 

módszerekkel 

• Növénynemesítés 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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Szelekció hagyományos nemesítés során 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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Dohány mozaik vírus  

(Tobacco mosaic virus, TMV) 

• Tünetek: mozaikfoltosság 

• Terjedés: mechanikai, mag 

• Védekezés: N gének 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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Az  R gének formái (Hulbert et al. 2001) 

Gén Gazda-vírus 

kapcsolat 

Fehérje szerkezet Kimutatás vad 

fajokból 

N Dohány/TMV TIR-NBS-LRR Ismert 

Ry1 Burgonya/PVY NBS-LRR Ismert 

HRT Arabidopsis/TCV NBS-LRR Nem ismert 

Rx2 Burgonya/PVX NSB-LRR Ismert 

Sw-5  Paradicsom/ 

TSWV 

NBS-LRR Ismert 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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Tobamovirus rezisztencia gének a paprikában  

(Boukema 1984) 

Növény Rezisztens genotípus  Tobamovirus 

patotípus  

P0      P1     P1,2      P1,2,3 

Capsicum annuum 

‘Early Calwonder’ 

L+  L+ +        +      +        +      

C. annuum  

‘Bruinsma Wonder’ 

L1  L1 -         +      +        + 

C. frutescens 

‘Tabasco’ 

L2  L2 -         -       +        + 

C. chinense PI 159236 L3  L3 -          -      -         + 

C. chacoense  

PI 260429 és SA 185 

L4   L4 -          -      -          - 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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A TMV fertőzés okozta 

szisztémikus nekrózis 

Rezisztens növény levél-

lehullásos hiperszenzitivitással 

A Himes fajtát az L4 

rezisztencia jellemzi  

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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 Genetikai kölcsönhatások a ToMV rezisztens paradicsom 

fajták és a vírustörzsek között 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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Vírus rezisztencia gének a burgonyában 

(Gebhardt és Valkonen 2001) 

Kromoszóm

a 

Gén Marker Vírus Rezisztencia 

 

V. Rx2 GP21 PVX ER 

Nb GP21 PVX HR 

IX. NXphu TG424, 

CT220 

PVX HR 

XI. Ryadg CP58, GP125 PVY ER 

Rysto CP58, TG523 PVY ER 

Naadg TG523 PVA HR 

XII. Rx1 GP34, CP60 PVX ER 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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A TSWV fertőzés tünetei paprikán, paradicsomon 

és burgonyán 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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Tospovirus rezisztencia gének (Finley 1953) 

Rezisztencia gének Rezisztencia a TSWV törzsekkel 

szemben 

SW1
a TB3 , N1 ,  R1 

SW1
b TB2 

sw2 TB1 , N2 ,  R2 , R3 

 

sw3 R2 , R3, M1 

 

sw3 M1 , M2 

 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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Génsebészeti kihívások, lehetőségek 

• Egyes gének működésének, fehérje termékeik megismerése 

• Rokonsági viszonyok feltárása a nukleotid szekvencia 

rokonság alapján 

• Kimutatási reakciók kifejlődése (PCR) 

 

Alkalmazott gének 
• dsRNS specifikus Rnázok (pac 1, CMV,PVY) 
• plant antiviral protein (Phytolacca,TMV, PVX, PVY, SNA-I) 
• növényi rezisztencia gének (R, N, L, Tm, Sw5) 

 

 

 

Rezisztencia kialakítása biotechnológiai 

módszerekkel: Genetikailag módosított növények 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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A növény rezisztencia génjeinek közvetlen 

felhasználása a vírusok ellen 

• Természetes klónszelekció 

• Protoplaszt fúziók (Solanum brevidens) 

• Rezisztencia gének felkutatása és beépítése (N, Tm, L)  

PLRV fertőzés burgonyán 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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Fajhibrid előállítása protoplaszt 

fúzióból felnevelt növényből  

(Solanum brevidens x S. tuberosum) 

Dohány mezofillum 

protoplasztok 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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Két protoplaszt fúziója Szövettenyészetek 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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Az Agrobacterium, mint transzformációs vektor 
- A. tumefaciens  tumorokat okozó növénypatogén baktérium 

- A Ti plazmid transzformáló tulajdonságokkal rendelkezik 

- Ti tartalmazza a  T géneket (transzformáció),  a vir (virulencia) 

fertőzésért felelős géneket és az ORI régiót 

T-DNS 

ORI 

Ti 

plazmid 

200 kb 

LB RB 

LB és RB – a T-DNS bal ill. 

jobb határoló 

régója 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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A vir gének vágják ki a T géneket  a LB és RB határoló régióknál és viszik 

át másik plazmidba (E. coli). 

ORI 

LB RB 

Vir 

ORI Plazmid 1 
Plazmid 2 

Az E. coli-ban a replikációért és a szelekcióért felelős szakaszok. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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Az Agrobacterium plazmidban 

foglalt gének transzformálják 

a növényi sejteket 

Genetikailag módosított (GMO) 

növény előállításának menete 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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TMV és ToMV rezisztenciát biztosító 

N gén transzgénikus paradicsomban   

TSWV rezisztencia 

kialakítása N-génnel 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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Elképzelések a rezisztencia gének működéséről 

 

• A fertőzést gátló szerkezeti v. kémiai anyagokat termel 

 

• Olyan anyagokat termelnek, amelyek inaktiválják a 

betegség kialakításához szükséges anyagokat 

 

• Megváltoztatják a patogenezis „célmolekuláit” 

 

• A rezisztencia gének a receptor génjei aktiválják, azok 

azonosítják a patogént 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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A vírusellenálóság kialakításához felhasználható 

gének, illetve szekvenciák 

PDR (patogéntől származó rezisztencia) 
 
• Köpenyfehérje génnel 
• Replikáz génnel 
• Mozgásfehérje génnel (movement protein) 
• Szatellit szekvenciákkal 
• Defektív interferáló nukleinsavakkal (DI RNS-ek) 
• Ribozimok (PSTVd, ZYMV, WMV2) 
• Szensz-, antiszensz vírusszekvenciák, PTGS 
• Nem kódoló szakaszokkal 

 
 

Patogén eredetű védelem kialakítása vírus génekkel 

és azok termékeivel (PDR) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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cDNS készítés menete RNS-ről reverz 

transzkriptázzal és afelszaporítás Taq 

polimerázzal, PCR-rel 

Fertőzőképes klónok  

előállítása 

RNS kivonás 

poli A 

PCR 

cDNS 

klónozás 

plazmid 

inzert 

promóter 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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DNS szakasz linearizálása és transzkripciója 

promóter 

inzert 

plazmid 

transzkripció 

linearizáció 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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Dohány mozaik vírus, TMV köpenyfehérje gén beépítése 

receptor modell 

disassembly/assembly egyensúly 

replikáz 
MP CP 

A fertőzőképes transzkriptum bejuttatása a növényekbe: 

• Mechanikai inokuláció 

• Génbelövés (génpuska) növény v. szövet 

• Agroinfiltráció (Ti plazmid) szövettenyészet 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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 Közvetlen DNS-bevitel (génpuska) 

Kémiai módszer 

• polietilén glikol 

 

Fizikai módszerek 

• elektroporáció 

• mikroinjektálás 

• biolisztikus 
módszer 

Gyorsító 

Makro-hordozó 

Növényi minta 

Mikro- hordozó 
(arany + DNS) 

„génpisztoly” 

„génpuska” 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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Egy „idegen” gén beépítése 

baktérium plazmidba (E. coli) 

és a gén felszaporítása  

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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„Agroinfekció” 

Agrobacterium tumefaciens-szel 

traszformált szövettenyészet 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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A transzgénikus növények előállításához 

szükséges konstrukciók felépítése 

Promóterek:          Terminátorok: 
konstitutív~        
• CaMV 35S                             •   NOS 
• NOS 
szövetspecifikus~                    Szelekciós markerek: 
• alfa-amiláz (aleuron) 
• patatin (gumó)                      antibiotikumok 
• phaseolin (sziklevél)             •   kanamicin  
• rol C (floem)                          •   higromicin 
• pal2 (xylem,epidermisz) 
• rubisco (zöld)                       herbicid rezisztencia 
indukálható~                           •   glufozinát 
• tetraciklin                             •   glifozát 
• hő 
• szárazság                            Hasznos gének 

 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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PRSV ellenálló transzgénikus növények 

PRSV rezisztens transzgénikus növények 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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A vírusellenállóság kialakítása (PRSV)  

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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CP-el kialakított védettség okai 

 

• A CP szintézishez elfogynak az anyagok 

 

• A CP gátolja a virionok deproteinizálódását 

 

• Gátolja a kötődést a riboszómákhoz 

 

• Gátolja a virionok „visszarendeződését” a 

transzlációs folyamatokban  

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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Antiszensz nukleinsavak beépítésének lehetősége 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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DI RNS-ek (TBSV) beépítése  

Nicotiana benthamiana-ba 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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Ribozimok felhasználása transzgenikus 

vektorként (PSTVd) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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A PDR felhasználásának környezeti veszélyei 

 

• Megváltozik a kórokozó patogenitása 

 

• Megváltozik a növény fogékonysága (egy új patogénnel 
szemben) 

 

• Hetero- vagy transzenkapszidáció (vektor átvihetőség 
kialakulása) 

 

• Génszóródás (GMO növények pollenjével) 

 

• Génerózió (fajtaválaszték csökkenése, a génállomány 
elszegényedése) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Vírusok ellen 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Fitoplazmák ellen 

 
Fitoplazmák elleni biológiai védekezés 

Antibiotikumok 

 

• Fitoplazma fertőzött növények gyógyítása bemártással, 
ködkultúra alkalmazásával (tetraciklinek és származékaik). 
Ma már nem engedélyezett!! 

 

Rezisztenciára nemesítés (genetikai védelem) 

 

• Klasszikus növénynemesítéssel vad fajokból, más fajtákból 

• Biotechnológiai módszerekkel!! 
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Baktériumok elleni biológiai védekezés 

ANTIBIOTIKUMOK 

• Baktérium fertőzött növények gyógyítása bemártással, permetezés 
alkalmazásával (streptomycin származékok: kasugamycin). 
Ma már nem engedélyezett!!! Új antibiotikumok keresése! 

 

REZISZTENCIÁRA NEMESÍTÉS (GENETIKAI VÉDELEM) 

• Klasszikus növénynemesítéssel vad fajokból, más fajtákból 

• Biotechnológiai módszerekkel!! (mindezt ld. korábban a vírusoknál!) 

 

BIOLÓGIAI VÉDEKEZÉS ANTAGONISTA MIKROSZERVEZETEKKEL 

• Pantoea agglomerans, Agrobacterium K84 agrocint termelő törzse Ti 
plazmidos ellen 

 

NÖVÉNYI OLAJOK  ALKALMAZÁSA 

• Thymus spp., Mentha spp. stb. 

 

 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 
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Új antibiotikus hatású anyag keresése 

Fodor A., Nádasy M., Pekár Sz., Hevesi M., Szentirmai A. 

Photorabdus spp. 

Xenorhabdus spp. 

Erwinia amylovora 

„EMA” 

„EMC” 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 
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Antibakteriális hatás kimutatása standard, agar 

diffúziós módszerrel  

tömény,  

hőkezelt 

 tömény 
Sztreptomicin 

 1:1 hígításban 

1:3 hígításban 

„EMA” fermentlé hatása E. amylovora-ra (Ea1) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 
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Fermentlevek („EMA”, „EMC”) hatása  

E. amylovora törzsekre  
1:1 hígításban agar-diffúziós lyukteszt módszerrel 

E. amylovora 

 törzsek 
Származás 

Gátlási zóna (ø) mm 

 

EMA EMC 
Sztreptomicin-szulfát  

           (200 ppm) 

Ea1 HU, alma 23 18 26 

Ea110  USA, alma (Rif R) 26 25 28 

Ca11 USA alma (Str. R) 26 25 22 

Ea88 USA, körte (Str R) 24 25 0 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 
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Antagonista baktérium keresése 

Hevesi M., Al-Arabi K. 

Az E. amylovora fejlődésének gátlása   

P. agglomerans ötnapos tenyészetén 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 
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Az antagonista baktériummal végzett kísérletek 

 
 • A P. agglomerans HIP32 és az E. amylovora Ea1 törzsek 

szaporodásdinamikájának megismerése almavirágon  

 

     Bubán T., Hudák I., Lakatos T., Dorgai L.,Szentkirályi A., Hevesi M. 
(Újfehértó 2003-2005)  

 

 • P. agglomerans HIP32 és humán eredetű  törzsek rokonságának 
feltárása biokémiai és molekuláris genetikai módszerekkel 

 

  Palkovics L., Szentkirályi A., Hudák I., Hevesi M. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 
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Erwinia amylovora in vitro gátlása növényi olajokkal  
Hevesi M., Boja N. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 

 

A baktericid hatás elbírálása 
 

gátlási zóna 

 

mm/ 0-10   hatástalan 

      11-20   gyenge- 

      21-30  mérsékelt hatás 

    31<   hatásos 

 

A 34 vizsgált illóolaj közül „igen hatásos”: 

Mentha 

Thymus 

Tagetes 
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Illóolajat szolgáltató növények (1)          

Achillea 

Capsicum 

Cinnamonum 

Citrus 

Eucalyptus 

Eugenia 

 

 

Hippophae 

Hyssopus 

Lavandula 

Matricaria 

Melaleuca 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 
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Illóolajat szolgáltató növények (2) 

Mentha 

Ocimum 

Origanum 

Pimpinella 

Pinus 

Rosmarinus 

Salvia 

Sambucus 

Satureja 

Tagetes  

Thymus 

Zingiber 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 
23
4 

A leghatásosabb olajok (4) vizsgálata   

gázkromatográfiás  analízissel 

 
Shimadzu GC14B gaschromatograph~SPBTmcapillar 

column~ nitrogen gas~injector 2200C~program temp.1100C/3min.;—

80C/min.-2200C/5min.~ 

flame ionization at 2500C 

 
Közös komponensek 

thymol 

p-cimene 

β-terpinene 

carvacrol 

linalool 

β-pinene 

 

cineole 

camphene 

β-caryophyllene 

borneol 

α-pinene 

limonene 

dihydro-carvone 

carvone 

β-ocimene 

γ-terpinene 

p-cymene 

carvacrol acetate 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 
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Főbb komponensek (%) 

dihydro-carvone 10,7 

 

carvone  64,9 

 

limonene  17,5 

Mentha spp. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 
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thymol          53,5  

 

carvacrol 4,3 

 

linalool 1,9 

 

limonene 1,6 

Thymus spp. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 

 

Főbb komponensek (%) 
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β-ocimene  35,4 

 

unknown   46,5 

Tagetes spp. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 

 

Főbb komponensek (%) 
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Különböző génforrások tűzelhalás-

rezisztenciájának értékelése 

 

alma-körte 

 

Tóth M., Göndör J.-né, Kása K.,  Honty K., Hevesi M. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 
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Fogékonyság-rezisztencia megállapításához 

használt növényi anyagok 

• Virágok 

• Hajtások 

• gyümölcsök 

• mikroszaporított 

növények 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 

 

Virágszervek vizsgálata: 

Sziromlevél 

Porzó és bibe 

Csésze 

vacok 
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Fogékony és rezisztens körte- és almafajták  

(4 nappal az inokuláció után)  

Nijisseiki 

Körte 

Packham’s Triumph 

Alma 

Prima Húsvéti rozmaring 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 

 

Betegség mértékének 

elbírálásához használt 

skála (Fertőzöttségi index): 
Inokulációs 

hely 
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Almahajtások  fertőzöttsége 28 

nappal az inokuláció után 

Mérsékelten fogékony 

Sikulai 

Fogékony kontroll  

Idared 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 

 

Körtehajtások fogékonysága 

14 nappal az inokuláció után 

Fogékony 

Ferenc vérbélű 

Mérsékelten fogékony 

Kieffer 
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Erwinia amylovora szaporodásának mértéke  

Idared (S)      Sárga szépvirágú (MS) 

 

5,4x108                                7,4x105 

Idared (S)    Sikulai (MR) 

 

 5,4x108       4x106 

Baktérium sejtszám / 1cm hajtás 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 
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Almagyümölcsök tűzelhalás 

fogékonysága 

Selena Liberty 

Prima Idared 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 

 

Hosui 

Hardenpont téli  

vajkörte 

Bosc kobak 

Körtegyümölcsök fogékonysága 

E. amylovora-val szemben 

(5 nappal az inokuláció után) 
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Almahibridek E. amylovora fogékonysága 

Fogékonysági kategóriák Almahibridek 

Enyhén fogékony 

 

 

Mérsékelten fogékony 

MR-06, MR-01, MR-02, 

MR-05, MR-09, MR-13 

 

MR-03, MR-10, MR-11  

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 

 

MR-03 

 

MR-09 
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Körtefajták E. amylovora fogékonysága 

Fogékonysági kategóriák 

Kissé fogékony Közepesen fogékony Nagyon fogékony 

Eldorado, 

Harrow Delight, 

Kieffer  

Hardenpont, 

Clapp kedveltje , 

Harvest Queen, 

Bosc kobak 

Magness, 

Nijisseiki, 

Hosui  

Tongre, 

 Giffard, 

Conference, 

Erdei vajkörte, 

Dr Guyot Gyula, 

Packham’s Triumph, 

Star, 

Pap körte, 

Vilmos  

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 
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Lágyrothadásra 

fogékony növény 

Lágyrothadásnak 

ellenálló növény 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Baktériumok ellen 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 

 
Oomycéták elleni biológiai védekezés 

(Phytium spp., Phytophthora spp.) 

 

Hiperparazita gombákkal, mikroorganizmusokkal: 

• Gliocladium nigrovirens a Phytium irregulare és a Phytophthora fajok 
parazitája.  

• Laetisaria arvalis parazitálja a Phytium ultimum-ot 

• Pseudomonas fluorescens Pf-5 a Phytium ultimum parazitája 

 

Antagonista mikroszervezetekkel: 

• Phytium oligandrum oomycéták ellen 

• Bacillus subtilis (Bactofit) laboratóriumban gátolta a burgonya Phytophthora 
infestans fogékonyságát, azonban szántóföldön megnőtt a fogékonyság. 
Más gombák ellen hatékonyabb. 

• Pseudomonas putida (Rizoplan): az előbbivel megegyező hatás. 

• Sugárgombák kísérleti alkalmazása 
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A lisztharmatgombák elleni biológiai védekezés 

 
Súlyos betegségeket előidéző biotróf többnyire ektoparazita 
gombacsoport. Több mint 40 hiperparazita és antagonista 
gomba ismert. 

• Yarwood (1932): (gyűjtőfaj) – vöröshere lisztharmat ellen 

• Magyarországon az Ampelomyces quisqualis-t 16 
lisztharmatgombafajon 26 gazdanövény nemzetségen 
mutatták ki. 

Rezisztenciára nemesítés 

Hiperparazita gombákkal, mikroorganizmusokkal  

Antagonista mikroszervezetekkel 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 
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Az Ampelomyces spp. hiperparaziták jellemzői  

• Az Ampelomyces spp. hifái vékonyak, és belenőnek a gazda 

vastagabb hifáiba és abban terjednek eljutva a 

konídiumtartókba, konídiumokba vagy a kazmotéciumokba.  

• Ott hordó alakú piknídiumokat képeznek.  

• Szaporodásuk viszonylag lassú. 

• A parazita hatására csökken a lisztharmat sporulációja és 

kazmotécium képzése. 

• A konídiumok csírázásához és a fertőzéshez 90-100 % RP és 

20-23 oC szükséges (zárt termesztő-berendezésben 

alkalmazható eredményesen, 6-10 naponként esti órákban 

permetezve). 

• Nem fitotoxikus, humántoxikológiai szempontból veszélytelen. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 
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Lisztharmatot parazitáló 

Ampelomyces sp.: 

A: lisztharmat hifa 

B: lisztharmat konídium lánc 

C: parazita micéliuma 

D: parazita piknídiuma 

Lisztharmatot parazitáló Ampelomyces 

quisqualis piknídiumai 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 
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A rozsdagombák elleni biológiai védekezés 
Súlyos betegségeket előidéző biotróf, endoparazita 
gombacsoport. 

 

• Legismertebb hiperparazita a Sphaerellopsis filum (Eudarluca 
carciris) piknídiumos gomba, amely számos rozsdagombafaj 
uredo és teleuto telepeit károsítja. 

• Természetes körülmények között rendkívül változó a telepek 
parazitáltsága (10-80%). 

• Nehezen tenyészthető, védekezésre egyenlőre nem alkalmas. 

 

Rezisztenciára nemesítés 

Hiperparazita gombákkal, mikroorganizmusokkal  

Antagonista mikroszervezetekkel 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 
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Rozsdagomba telepet parazitáló 

Sphaerellopsis sp. piknídiumok: 

A: piknídiumok 

B: piknídium szájnyílása  

C: uredo- és teleutospórák 

D: gazdanövény szövete 

Sphaerellopsis filum piknídiumok a 

Puccinia recondita uredotelepben 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 
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A szkleróciumot képző gombák elleni biológiai 
védekezés 

 

Súlyos betegségeket előidéző polifág és rendszertanilag 
különböző fajok (Sclerotinia, Claviceps, Sclerotium, Botrytis, 
Colletotrichum, Verticillium, Macrophomina, Rhizoctonia stb.)  

• Leggyakoribb mikoparazitáik Coniothyrium, Trichoderma, 
Penicillium, Gliocladium, Teratosperma. 

 

Rezisztenciára nemesítés 

Hiperparazita gombákkal, mikroorganizmusokkal  

Antagonista mikroszervezetekkel 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 
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A Sclerotinia fajok parazitái 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 
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A Sclerotium fajok parazitái 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 
25
8 

A Botrytis fajok parazitái 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 

 
A Rhizoctonia fajok parazitái 
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A Trichoderma spp. hiperparaziták jellemzői  

 

• Biológiai védekezés tekintetében a leginkább tanulmányozott 

gombacsoport. 

• Rendszerezésük nem teljesen tisztázott. 

• Táptalajon jól tenyészthetők, gyorsan nőnek (térparaziták is). 

• Sejtfalbontó enzimeket és antibiotikumokat termelnek. 

• Nem fitotoxikus, humántoxikológiai szempontból veszélytelen. 

• Világszerte több engedélyezett biofungicid: Trichodex WP 

(elsősorban Botrytis ellen). 
 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 
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A fontosabb Trichoderma fajok jellemzői I. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 
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A fontosabb Trichoderma fajok jellemzői II. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 
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1.) Trichoderma virens 

 tisztatenyészet 

2.) Trichoderma pseudokoningii 

 konídiumtartói 

3.) A Trichoderma nemzetségre 

 jellemző konídiumtartó  

 A: konídiumtartó 

 B: konídium 
1.) 

2.) 3.) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 
26
3 

A Coniothyrium minitans hiperparazita jellemzői  

 

• Piknídiumos gomba. 

• Szkleróciumokat parazitálja, piknídiumai a cortex és medulla 

álományban is képződnek. 

• Táptalajon jól tenyészthető. 

• 20 oC-on tömeges piknídiumképzés. 

• Glükanáz és kitináz enzimeket termel. 

• Nem fitotoxikus, humántoxikológiai szempontból veszélytelen. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 
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Coniothyrium minitans tenyészetek 

Coniothyrium piknídiumok 

a szklerócium cortexben 

Coniothyrium minitans által parazitált 

szklerócium:  

 

A: Coniothyrium minitans piknídium 

B: piknídium szájnyílása 

C: szklerócium kéregállománya (cortex) 

D: szklerócium bélállománya (medulla) 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 
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A palántadőlés és hervadásos betegségek elleni biológiai 
védekezés 

 

Talajlakó, polifág és rendszertanilag különböző gombafajok (Fusarium, 
Verticillium, Pythium, Rhizoctonia stb.)  

 

• Leggyakoribb mikoparazitáik a Streptomyces nemzetségbe tartozó 
sugárgombák. 

• Többségük antibiotikumokat (candicidin) termel és cellulóz valamint 
kitinbontó enzimekkel rendelkezik. 

• Viszonylag lassú növekedésűek. 

• Engedélyezett készítmény a Mycostop (Streptomyces griseoviridis). 

 

Rezisztenciára nemesítés 

Hiperparazita gombákkal, mikroorganizmusokkal  

Antagonista mikroszervezetekkel 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 
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A „hipovirulencia” 
 

A szelídgesztenye minden idők legsúlyosabb betegsége a kéregrák 
(Cryphonectria parasitica)! 

 

• Magyarországon 1969-ben jelent meg Zala megyében (Körtvély 1970). 

• Egyes fákon gyógyulás illetve enyhe tünetek megfigyelése Olaszországban 
(Biraghi 1950). 

• A gyenge törzsek nem képeznek színanyagot illetve csökkent a 
konídiumtermelés. 

• Kettős szálú RNS jelenléte a gyenge törzsekben, amely hifa-
anasztomózisokon keresztül átjut a patogénbe, csökkentve annak 
virulenciáját. 

• Probléma a törzsek közötti vegetatív kompatibilitás. 

• Védekezés a megfelelő vegetatív kompatibilitású hipovirulens törzzsel 
történő oltás. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 
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A szelídgesztenye kéregrák (Cryphonectria parasitica) 

Narancsvörös szirrócium „besüppedő rák” Sztrómák a kérgen 

Inkompatibilis tenyészetek Kompatibilis tenyészetek 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 
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A gombás betegségek elleni biológiai védekezés módszerei 
 

• Térparazitizmus: a biológiai védekezésre használt ágens elfoglalja a 
rendelkezésre álló életteret ezzel kiszorítva a patogént 

• Mikoparazitizmus: a biológiai védekezésre használt ágens hausztóriumot 
bocsájt a patogénbe és táplálkozik belőle 

• Antibiotikus hatás: a biológiai védekezésre használt ágens által termelt 
kémiai anyagok akadályozzák a patogén terjedését ill. annak pusztulását 
okozzák 

 

A gombás betegségek elleni biológiai védekezés gyakorlata 
 

• Vetőmagvak kezelése 

• Talajkezelés 

• Szaporítóanyagok védelme 

• Sebkezelés 

• Állománypermetezés 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gombák ellen 
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Virágos élősködők ellen 

 
Orobanche (vajvirág vagy szádor) fajok elleni 

biológiai védekezés 

A Kárpát-medencében élő 24 Orobanche faj közül 5 
tekinthető károsítónak 

 

• Paradicsom – O. ramosa. Megoldás: Fusarium 
solani, F. oxisporum (szádor növényekről izolált 
kórokozók). 

• Napraforgó – O. cumana. Megoldás: Phytomyza 
orobanchia (aknázólégy), ill. a kártétel nyomán 
megtelepedő Cladosporium cladosporioides, 
Fusarium spp., továbbá rezisztenciára nemesítés. 
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Cuscuta (aranka) fajok elleni biológiai védekezés 

A Cuscuta fajok száma meghaladja A 100-at. 
Hazánkban a legelterjedtebb fajok: Cuscuta campestris, 
C. trifolii, C. epilinum, C. lupuliformis, C. europaea. 

 

Megoldási lehetőségek: 

• A csírázóképességet rontó gombafajok: Phoma 
cuscutae, Epicoccum nigrum, Bipolaris sorokiniana, 
Alternaria alternata, Botrytis cinerea, Chaetomium sp., 
Trichothecium roseum 

• Szárbetegséget okozó gombafajok: 

  Colletotrichum destructivum, Phomopsis cuscutae 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Virágos élősködők ellen 
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A Viscum album (fehér fagyöngy) elleni 

biológiai védekezés 

A fásszárú növényeket károsító legelterjedtebb virágos élősködő! 

• A legismertebb parazita gombafajok: Phaeobotryosphaeria 
(Botryosphaerostroma) visci (levél, hajtás, szár és bogyó 
fertőző), Plectophomella visci, Colletotrichum gloeosporioides 
(csak levélfertőző gombák) 

• Probléma a tömegtenyésztés megoldása! 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Virágos élősködők ellen 

 

Phaeobotryosphaeria visci piknídiumai és egy fertőzött fagyöngybokor  
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A Viscum album (fehér fagyöngy) elleni 

biológiai védekezés 

Perspektívikus biológiai ágens a  

Phaeobotryosphaeria visci gomba- 

kórokozó! Ezt kutatta többek 

között Fischl és Varga Keszthelyen 

(2009-2010). 

Néhány rovarkártevő is ígéretes lehet, de fagyöngypusztulást még 
egyik sem eredményezett (pl. Keresztes-Varga 2012): 

    - Cacopsylla visci 

    - Carulaspis visci 

    - Hypseloecus visci 

    - Synanthedon loranthi 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Virágos élősködők ellen 
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Biológiai növényvédelem a 
gyomnövények ellen 

27
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BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gyomnövények ellen 
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Alapvetések 
 

• A gyomnövények elleni harcban jelenleg főleg a 
kemikáliákra támaszkodunk. 

 

• A gyomnövények elleni hatékony védekezésnek 
célirányosnak és integráltnak kell lennie! 

 

• El kell kerülni a szükségtelen herbicides kezeléseket, mert: 

1. gazdaságtalan, 

2. és a kialakuló rezisztencia és tolerancia a 
gyomflóra összetételét megváltoztatja. 

27
5 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gyomnövények ellen 
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Herbológiai kutatások, alternatív gyomirtási módszerek 
kidolgozása 

 

 A fő cél:  

1. a célobjektumra kifejtett hatás fokozás, 

2. ökotoxikológiai hatások megítélése. 

 
 Biológiai gyomirtásról akkor beszélünk, amikor emberi 

beavatkozással segítjük elő a gyomnövények természetes 
ellenségeinek (rovarok, fitopatogén gombák, baktériumok és más 
élő szervezetek felszaporodását. 

 

A biológiai gyomszabályozás két alapelvre épül: 

1. Különböző organizmusok képesek a gyomnövényeket 
elpusztítani vagy konkurencia képességüket jelentősen 
csökkenteni, 

2. A károsítók számos faja szűk gazdanövény körrel rendelkezik. 
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A biológiai gyomirtás története 
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• 1863, India: Opuntia vulgaris kaktuszon 

súlyos Dactylopius ceylonicus 

pajzstetű kártételt észleltek, amely 

szinte teljesen kipusztította a nagy kárt 

okozó kaktuszállományt. 

• 1865-ben betelepítik e pajzstetvet 

Ceylon szigetére, ahol néhány év alatt 

jelentős sikereket érnek el! 
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• Kanada, 1800-as évek vége: egy farmer a 

Cirsium arvense ellen a Puccinia 

suaveolens rozsdagomba alkalmazását 

javasolja. 

 

 

 

 

• 1894, USA: A bogáncs ellen a 

bogáncsüszög (Ustilago cardui) 

elterjesztését fontolgatták. 
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• 1902, Hawaii: A Lantana camara (Verbenaceae) elleni védekezésre 

Mexikóból számos rovart telepítenek be. 

 

 

 

 

 

• 1910, Cockayne publikációja: szerint a világ számos részén vizsgálták 

különböző gomba fajok gyomszabályozó szerepét sikertelenül. 

 

• 1925, Ausztrália: Argentínából a Cactoblastis cactorum  tűzmolyt 

telepítik be az Opuntia kaktusz fajok ellen. 
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• 1927, Új-Zéland: Gombákkal végzett kísérletek gyomok ellen. 

 

• 1940, Santa Cruz szigete: Opuntia fajok elleni biológiai védekezés 
kezdete, egyben a biológiai gyomirtás kezdete az USA-ban. 

 

• 1945, Kanada, USA: Kutatóintézetek létrehozása. 

 

• 1945-től folyamatos kutatások, kísérletek: 

 

   - számos új kutatóintézet alakult az 1980-as, ‘90-es években 
   Európában, Kínában és Egyiptomban. 

   - 1982-ben már 35 gyomfajt vizsgáltak 109 kísérleti projectben! 

   - 1989-ben 69 gyom ellen 107 gombával folytak kísérletek. 

   - 1985-91 között fejlesztés alatt álló mikoherbicidek: CASST, 
   BIOMALA, VELGO, ABG 5003. 

   - 1992-ben engedélyezett volt a DEVINE, COLLEGO és LUBOA II. 
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A biológiai gyomirtás stratégiái 
 

1. A klasszikus stratégia 
 

Általában rovarok, gombák felhasználása: 

1. a károsító kijuttatása 

2. természetes körülmények között történő felszaporodása 

3. kölcsönhatás a károsító és célnövény között 

4. gyompopuláció elfogadható szintre csökken 

 

Olyan károsítók kijuttatása: 

1. amely korábban nem volt jelen 

2. a célgyomon súlyos betegségeket vált ki 

3. gyomnövényre specifikus 
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Egy adventív gyomnövényfaj elleni biológiai védekezési 

projekt leegyszerűsített sémája 

28
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Meghatározni, hogy a gyomfaj behurcolt-e vagy őshonos 

Regisztrálni az alábbi adatokat: a jelenlegi és a várható elterjedés, 

károsítás és az okozott veszteségek mértéke és esetleges haszna  

Döntés: káros-e, vagy hasznos 

Kára nagyobb, mint a haszna, veszélyezteti a 

haszonnövényeket, kiszámíthatatlan gyomnövény 

Haszna nagyobb, mint az okozott kár, vagy 

számba vehető kontrollorganizmusok 

veszélyeztetik a kultúrnövényeket vagy közeli 

rokonságban vannak őshonos vadnövényekkel 

Információt gyűjteni a gyomnövényről: 

taxonómiája, őshazája, ökológiai igénye 

(talaj, klimatikus igény), kompetitív képesség, 

természetes ellenségei 

Döntés: biológiai védekezés nem alkalmazható 

Más védekezési eljárásokat kell tanulmányozni 

Döntés: a megszerzett információk 

birtokában alkalmas-e biológiai gyomirtásra 

Kontrollorganizmusok keresése a 

termőhelyen a növény géncentrumában 

A megfelelő faj kiválasztása, laboratóriumi 

felszaporítása és kijuttatása 

⇓ 

⇓ 

⇓ 

⇓ 

⇓ 

⇓ 

⇓ 

⇓ 

⇒ 
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2. A kontrolszervezetek alkalmazásának ún. 

„növekedés” stratégiája 

 

A módszert elsősorban őshonos gyomnövények szabályozására alkalmazzák. 

 

A módszer fázisai: 

1. Meg kell határozni, hogy a gyomnövény ellen alkalmazható-e biológiai 

védekezés (gyom taxonómiája, biológiája, ökológiája, géncentruma, 

földrajzi elterjedés…). 

2. A gyomnövény irtására felhasználható kontrollszervezetek 

kiválasztása. 

3. Tenyészetek laboratóriumi létrehozása, fenntartása és kibocsátása. 

4. A védekezés hatékonyságának vizsgálata. 
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3. A mikoherbicid stratégia 

 

• A bioherbicid (leggyakrabban mikoherbicid) stratégia esetén 

betelepített vagy őshonos patogéneket felszaporítanak és 

azzal egyszerre kezelik a gyomnövényállományt. 

 

• Rendszerint kórokozó gomba = MIKOHERBICID. 

 

• Évente egyszer permetezik az inokulumot, rendszerint a 

fiatal gyomállomány kezelésére. 

 

• A módszert „árasztásos” eljárásnak is nevezik. 
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A biológiai növényvédő szerek kifejlesztése 
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Mikroorganizmus 

Alapkísérletek 

Előállítás 
Formulázás 

Konzerválás 

Termelés 
Eljárásfejlesztés, 

optimalizálás Raktározás 

Kezelés 

Gyakorlatban 

alkalmazható piacképes 

növényvédő szer 

⇓ 

⇓ 

⇓ 

⇓ 

⇓ 

⇓ ⇓ 

⇙ 

⇘ 

⇘ 

⇙ 

⇔ ⇔ 
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A mikoherbicidek fejlesztésére kiválasztott kórokozóval 

szembeni követelmények  

 

• Egyszerűen, nagy mennyiségben, fermentációval in vitro 

előállítható legyen. 

• Nagy virulenciával rendelkezzen. 

• Genetikailag stabil és gazdaspecifikus legyen. 

• Környezeti tényezőkkel szemben nagy toleranciát 

mutasson. 

• Nagy szaporodó képességgel rendelkezzen. 

• Képes legyen a gazdanövényt elpusztítani. 

• Ne legyen perzisztens. 
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Mikoherbicid neve Kórokozó Célgyom

Phytophthora citrophthora

(P. palmivora)

Colletotrichum gloeosporoides

f.sp. aeschynomene

Cephalosporium diospyri Diospyros virginiana

Fusarium oxysporum Orobanche spp.

Colletotrichum gloeosporoides

f.sp. cuscutae

Colletotrichum gloeosporoides

f. sp. clidemiae

Cassia obtusifolia

Cassia occidentalis

Crotalaria spectabilis

Colletotrichum gloeosporoides

f.sp. malvae

VELGO Colletotrichum coccodes Abutilon theophrasti

ABG5003 Cercospora rodmanii Eichhornia crassipes

DR. BIOSEDGE Puccinia canaliculata Cyperus esculentus

Morrenia odorataDEVINE

COLLEGO

Aeschynomene virginica

Malva pusillaBIOMALA

Cuscuta spp.

Clidemia hirta

LUBOA II

Alternaria cassiaeCASST

Fontosabb engedélyezett mikoherbicidek 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gyomnövények ellen 
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A talaj gyommagkészletének csökkentése 

mikroorganizmusokkal 

 

• A talajban lévő életképes gyommagvak mennyisége 

(seed bank) döntően meghatározza egy adott terület 

gyomfertőzöttségét. 

 

• Baktériumok hasznosíthatók lennének szántó- és 

egyéb területek gyommagkészletének csökkentésére. 

 

• Különösen fontos ez az eljárás, a dormanciával 

rendelkező gyomok esetében. 
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Különböző gyomfajok elleni biológiai 

gyomirtás néhány példája 

28
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FÜGEKAKTUSZ 

   (Opuntia vulgaris) 
 

Amerikából mint haszonnövényt vitték be 
Ausztráliába. 

 

1925-ben már több, mint 20 millió ha 
legelőt fertőzött. 

 

A Cactoblastis cactorum lárvái 
visszaszorították 1940-re a fügekaktuszt. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gyomnövények ellen 
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KÖZÖNSÉGES ORBÁNCFŰ 

  (Hypericum perforatum) 
 

Mint gyógynövényt vitték be az USA-ba. 

  

Mintegy 2 millió ha legelőt fertőzött 1940-ig, e 
szarvasmarhák számára mérgező növény. 

 

Többféle bogárfaj utántelepítése eredményt 
hozott. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gyomnövények ellen 
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APRÓ MÁLYVA (Malva pusilla) 
 

1992-ben bejegyzett BIOMAL nevű 
termék, a Colletotrichum gloeosporoides 
f.sp. malvae gombakórokozóból. 

 

Hatékonysága szabadföldön 90-100%. 

 

Károsítja az Abutilon theophrasti és az 
Althea rosea fajokat is, de komoly 
károsítást csak az apró mályván okoz. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gyomnövények ellen 
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APRÓ SZULÁK 

  (Convolvulus arvensis) 

 

Az apró szulák ellen több kórokozóval 

folytak és folynak vizsgálatok. 

 

Phomopsis convovulus gombafajjal és 

Stagonospora-val kísérleteztek. 

 

A  Phomopsis-os kísérlet szabadföldi, 

ellenőrzött körülmények között 87%-os 

pusztulást is elért, de csak csíranövény 

állapotban hatásos. 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gyomnövények ellen 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

ÁTOKTÜSKE 

   (Cenchrus pauciflorus) 

 

A Sporisorium cenchri nevű rostosüszög gombának 

jelentős szerepe lehet hazánkban. 
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SZÚRÓS SZERBTÖVIS 

  (Xanthium spinosum) 

 

Ausztráliában a Colletotrichum orbiculare 

gombakórokozót alkalmazták. 

 

50-100% körüli védelmet adott. 

 

A hatékonysága együtt nő a nedves időszakok 

arányának növekedésével. 
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KAKASLÁBFŰ 

   (Echinochloa crus-galli) 

 

Japánban rizsföldeken két gombafajt vizsgáltak: 

- Dreschlera monoceras (kiváló eredmények), 

- Epicoccosorus nematosporus. 

 

Hollandiában, kukorica földeken az atrazin és a 

Cochliobolus lunatus gombakórokozó együttes 

alkalmazásával szinergista hatást értek el. 
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MEZEI ACAT 

   (Cirsium arvense) 
 

USA-ban a Sclerotinia sclerotiorum – 
kultúrnövényeken is károsító – gombakórokozó faj 
hatékonyságát mutatták ki Montana államban. 

 

A Puccinia carduorum rozsdagomba egyik 
törökországi izolátuma agresszívnek bizonyult 27 
Cirsium faj közül 23-ra, de messze a C. mutans 
esetén mutatkozott a legjobb eredmény. 

29
6 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gyomnövények ellen 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

PONGYOLA PITYPANG 

   (Taraxacum officinale) 

 

A Sclerotinia sclerotiorum fajt  vizsgálták. 

 

Pázsitfüvekben 80-85%-os csökkenést értek el. 
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MANDULAPALKA 

   (Cyperus esculentus) 
 

Az USA-ban egy endemikus rozsdagomba 
fajt, a Puccinia canaliculata-t eredményesen 
használták, mivel nagyon gyorsan fertőz és 
terjed! 

 

„DR. BIOSEDGE” néven, mint bioherbicid 
hozták forgalomba. 
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KÖZÖNSÉGES AGGÓFŰ 

   (Senecio vulgaris) 

 

Angliában a Puccinia lagenophorae 

rozsdagomba hatását vizsgálták. 

 

Őszi fertőzés esetén 70%-os pusztulást 

okozott, tavaszi fertőzéssel ez az arány 

40% volt. 
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SELYEMMÁLYVA 

   (Abutilon theophrasti) 

 

A Colletotrichum coccodes a 

selyemmályva patogénje. 

 

 

 

 

A kórokozó és a thidiazuron tankkeveréke szinergista 

módon növelte a selyemmályva pusztulását. 

 

A Pseudomonas spp. és Erwinia herbicola 

baktériumok izolátumai a csíranövények klorózisát és 

abnormális gyökérrendszer fejlődését okozzák. 
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CSATTANÓ MASZLAG 

  (Datura stramonium) 

 

A maszlag elleni védekezéshez az 

Alternaria crassa gombakórokozó 

eredményesen használható. 

30
1 

BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM: Gyomnövények ellen 

http://www.bioport.hu/botanika_tartalom/termofil_gyomok_weblap/index.htm


TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

BÓKOLÓ- ÉS ÚTSZÉLI BOGÁNCS 

 (Carduus nutans, C. acanthoides) 

 

USA-ban az Olaszországból bevitt Trichosirocalus 

horridus ormányosbogár fajt alkalmazták. 

 

13 év alatt 95%-os bogáncsállomány csökkenést 

eredményezett. 
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Biológiai gyomirtás Magyarországon 

 

• A biológiai gyomirtás jelenleg Magyarországon kísérleti stádiumban van. 

 

• Konkrét, a gyakorlatban is alkalmazható eredményekről még nem 
számolhatunk be. 

 

• A vizsgált növények a következők voltak:  

 

1. parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) 

2. tyúkhúr (Stellaria media) 

3. átoktövis (Cenchrus pauciflorus) 

4. apró szulák (Convolvulus arvensis) 

5. csattanó maszlag (Datura stramonium) 
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A mikoherbicidek alkalmazásának előnyei 
 

• Környezetkímélő, nincs szermaradvány, -munka-egészségügyi várakozási 
idő és az élelmezés egészségügyi várakozási idő is töredékére csökken. 
Nem kell számolnunk herbicid-utóhatással, ezért a biológiai 
gyomszabályozás nem befolyásolja a vetésváltást. 

• Az integrált növényvédelmi rendszerbe jól beilleszthető. Kiegészítője lehet a 
kémiai, agrotechnikai, mechanikai és a fizikai védekezési módszereknek. 

• Nem alakul ki rezisztencia mint a herbicidek esetén. 

• A módszerek kifejlesztése jóval olcsóbb, egy-egy mikoherbicid fejlesztési 
költsége a piaci bevezetésig mintegy 15-20%-a a kémiai gyomirtó 
szerekének. 

• Paraffinolaj és monoglicerid 1:1 arányú keveréke híg konzisztenciát biztosít, 
ezért a modern mikoherbicidekkel végzett kezelés egyszerű és 
hagyományos permetezőgépekkel is elvégezhető. A módszer a 
gyomosodási problémára hosszú időre megoldást nyújthat. 

• Hatásspektrumuk kémiai herbicidekkel való kombinációval szélesíthető. 
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A mikoherbicidek alkalmazásának hátrányai 
 

• Hatáskifejtésük a kémiai herbicideknél jóval lassabb, a kijuttatás és az első 
tünetek megjelenése között akár több hét is eltelhet. 

• A kórokozók felszaporodása és a hatás kifejtése a környezeti tényezőktől 
(csapadék, hőmérséklet, kémhatás stb.) erősen függ, ezért a módszer nem 
elég megbízható. 

• A mikoherbicidek szűk hatásspektrumúak. Általában csak egy 
gyomnövényfaj szabályozására alkalmasak, ezzel szemben a gyomflóra a 
legtöbb esetben igen fajgazdag. 

• Gond a fungicidekkel vagy más peszticidekkel együtt való kijuttatás, ami 
még nem teljesen megoldott. 

• A biológiai preparátumok eltarthatósági ideje viszonylag rövid, néhány 
hónaptól legfeljebb 2 évig tart. 

• Hátrány az is, hogy még nem alakult ki az az ipari fermentációs háttér, 
amely tömegméretekben tudná előállítani ezeket a készítményeket, hiszen 
az ilyen létesítmények általában igen nagy beruházást igényelnek. 
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