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A napraforgó gombabetegségei közül kiemelt szerepe van a fehérpenészes szár- és 
tányérrothadásnak (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary). A hagyományos védekezési 
módszerekkel szemben több probléma is felmerülhet: az agrotechnikai eljárások betartása (pl. 
vetésváltás, növényi maradványok beforgatása) sok esetben nehézségekbe ütközik, megfelelő 
rezisztenciával bíró hibridek és kellően hatékony növényvédőszerek pedig nem állnak 
rendelkezésre. Mindezek miatt fontosnak tartjuk olyan alternatív védekezési módszerek 
kidolgozását, amelyek hatékonyan kiegészíthetik a hagyományos növényvédelmi eljárásokat. 
Ilyen alternatív, kiegészítő mód lehet a növények védekezési rendszerét erősítő indukált 
rezisztencia felhasználása, különféle növényi aktivátorok alkalmazásával.   
 Célunk volt kémiai (Bion 50 WG) és biológiai (mikorrhiza gombák) induktorok 
hatásának vizsgálata a napraforgó szklerotíniás betegségével szemben, üvegházi körülmények 
közt (aktivátoros kísérletek). Mindemellett a napraforgó növények különböző fejlődési 
stádiumában, eltérő gomba izolátumokkal szembeni fertőzési módszereket is megvizsgáltunk 
(fertőzési kísérletek).  A fertőzési kísérleteket kontrolált körülmények között, fitotronban 
végeztük. A SzIE Növényvédelmi Intézetének gyűjteményéből 16, különböző helyről 
származó S. sclerotiorum izolátum fertőzőképességét és agresszivitását vizsgáltuk. A 
legnagyobb agresszivitást mutató izolátummal kvarchomokba ültetett napraforgó 
csíranövényeket (Iregi Szürke Csíkos) fertőztünk  micélium koronggal (vetéssel egy időben, 
valamint a vetést követő 4.  7. és 11. napon) és micéliumos beöntözéssel (20 ml 
szuszpenzió/cserép). A fertőzöttség értékelése a vetéstől számított 4. 7. és 11. napon történt, 
az elhalt növények arányának megállapításával. Az aktivátoros kísérletek során a 
csíranövényeket 160 és 320 mg/kg koncentrációjú Bion 50 WG (BTH) oldattal kezeltük és 
vetéssel egy időben mikorrhiza oltást is végeztünk. A növényeket a vetéstől számított 1 hét 
múlva fertőztük, majd a fertőzöttséget egy 4 fokozatú skálán értékeltük a fertőzést követő 5. 
és 7. valamint 10. és 12. napon.  

Eredményeink alapján megállapítható, hogy az idősebb korban fertőzött növények 
közül statisztikailag több pusztult el, mint a vetéssel egy időben illetve a 4 napos korban 
fertőzött növények esetében. A micélium korongos fertőzési mód jóval hatékonyabbnak 
bizonyult a talajbeöntözésesnél. Az aktivátorok hatását tekintve a BTH önmagában 
alkalmazva csak 320 mg/kg koncentrációban, mikorrhiza készítménnyel együtt alkalmazva 
pedig mindkét koncentrációban jelentősen csökkentette a fertőzés mértékét. A mikorrhizával 
kezelt (és fertőzött) növényeken mindkét kísérletben szignifikánsan alacsonyabb fertőzést 
lehetett mérni. Összefoglalva eredményeinket megállapítható, hogy mindkét aktivátor 
eredményesnek bizonyult a szklerotíniás betegség visszaszorításában, melynek gyakorlatban 
történő felhasználása igen ígéretes lehet.  

 
Munkánk OTKA (81209 K) és TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0011 „A tehetséggondozás és 
kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen” c. pályázat 
támogatásával valósult meg. 


