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13. hét



Előadás áttekintése
• A kukorica kórokozói. A kórokozók jellegzetes

kórképei.

• A kórokozók elleni védekezés módjai.

• A kukorica kártevői. A fontosabb kártevők kártétele.

• Talajlakó kártevők, kártevők kártétele a
tenyészidőben.

• A kártevők elleni védekezés módjai.



Növényvédelem



BETEGSÉGEI:
∗ KUKORICA MOZAIK VÍRUS
∗ FUZÁRIÓZIS

GOLYVÁSÜSZÖG
∗ ROSTOSÜSZÖG

HELMINTOSPÓRIUMOS LEVÉLFOLTOSSÁG
NIGROSPÓRÁS SZÁRAZ KORHADÁS
CERKOSPÓRÁS LEVÉLFOLTOSSÁG

A KUKORICA KÓROKOZÓI 



Helmintospórium



Fuzárium



Kukoricarozsda



Golyvás üszög



Rostos üszög



CSEREBOGARAK, PATTANÓBOGARAK LÁRVÁI 
(PAJOROK, DRÓTFÉRGEK)

KUKORICABARKÓK
FRITLÉGY
KUKORICA GYÖKÉRTETŰ
LEVÉLTETŰ

∗ KUKORICAMOLY
∗AMERIKAI KUKORICABOGÁR
∗ GYAPOTTOK BAGOLYLEPKE HERNYÓJA

A KUKORICA KÁRTEVŐI



Drótféreg Cserebogár pajor



Kukoricamoly lárvája Kukoricamoly



Fritlégy



Az amerikai kukoricabogár európai elterjedése (1992-2002)





Az amerikai kukoricabogár rajzása a 2000-2005. 
években (havonkénti bogárfogás, egyed)
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Forrás: Növény- és Talajvédelmi         
szolgálatok adatai alapján



• Az amerikai kukoricabogár a kukorica tövébe rakja a petéit.
• A lárva kelése hőmérséklet függő. Április 1-től számolva,

amikor 165 oC effektív hőösszeg összegyűlik

akkor kel ki a lárva – általában május végén – hűvös,
csapadékos évjáratban június elején.

• 4-5 hétig fejlődik, a kukorica gyökerével táplálkozik. Majd
bebábozódik és egy hét után kirepül és az imágó a kukorica
bibéjével táplálkozik, ha ekkor még nincs bibe a levelet is
megrágja vagy ha van virágzó napraforgótábla, azt károsítja.

Tmax. + Tmin.
2

HU= -12,7

Diabrotica virgifera



Kukoricabogár (Diabrotica virgifera) imágója

Kukoricabogár (Diabrotica virgifera) lárvája és kártétele



A kukoricabogár lárváinak kártétele



Kukoricabogár által 
károsított

COUNTER 5G által 
megvédettkukorica gyökér

Jugoszlávia 1997. (Ivan Svivchev)

Diabrotica virgifera virgifera







Imágókártétel 



Az imágó a bab levelet és napraforgó szirmot is szívesen 
fogyaszt

Diabrotica virgifera virgifera



Súlyos lárvakártétel kukoricaállományban



A bogarak megjelenésének jelzésére 
alkalmazható csapdák

Feromoncsapda

Sárgalap



A KUKORICA NÖVÉNYVÉDELME:
Csávázás: - Maxim XL 035 1 l/t

- Gaucho 600 FC 2 l/t
- Sacrust TMTD Universal 5 l/t

Talajfertőtlenítés:
- Force 1,5 G 10-15 kg/ha
- Pyrinex 48 EC (sorkezelés) 2 l/ha
- Dursban 480 EC (sorkezelés) 2 l/ha

Okszerű vetésváltás:
Fritlégy Karate Zeon 5 CS 0,3 l/ha
Kukoricabarkó Cyren EC 2l/ha
Levéltetvek Karate Zeon 5 CS 0,3 l/ha 
Kukoricabogár Force 10 CS 1,2 l/ha

Sumi Alfa 5 EC0,4-0,5 l/ha
Danadim Progress 2,0 l/ha

Kukoricamoly Karate 2,5 WG 0,5 kg/ha
Rogor L-40 EC 2,0 l/ha

Bagolylepkék
hernyói Karate Zeon 5 CS 0,3 l/ha



A kukoricabogár elleni védekezés főbb elemei

• Szemléletváltás szükséges: a kukorica növényvédelme
nem egyszerűsíthető le a gyomirtásra. Az állomány
folyamatos megfigyelése szükséges.

• A vetésváltás a leghatékonyabb védekezési eljárás és a
hosszú távon ez a legcélravezetőbb lehetőség.

• A kevésbé fertőzött körzetekben az inszekticides vetőmag
csávázással késleltethető a gazdasági kárt előidéző
népesség kialakulása. Az erősen fertőzött területeken nem
jelent biztonságos védelmet a lárvák ellen.



• A lárvakártétellel veszélyeztetett területeken a
vetéskor vagy a lárvák kelésekor a sorokba kijuttatott
talajfertőtlenítő készítményekkel csökkenthetők a
károk.

• A jól időzített imágók elleni
állománypermetezésekkel a bogárkártétel
mérsékelhető, és a tojást rakó nőstények
elpusztításával a következő évi lárvanépességet is
csökkenteni lehet.

• A kártevő elleni vegyszeres védekezés költsége
hektáronként 1 tonna termésnek megfelelő összeggel
is csökkentheti a jövedelmet.



Az amerikai kukoricabogár és lárvája ellen csak 
komplexen lehet védekezni:

• Vetésváltással
• A vetőmag Gaucho-val való csávázásával
• A lárva elleni talajfertőtlenítéssel és 
• Az imágó elleni védekezéssel. 

2007-től megjelentek a kukoricabogárral szemben 
rezisztens GMO kukoricahibridek.



Előadás összefoglalása
A kukorica Amerikából származó növény. Európába 1493-ban,
Magyarországra 1590-ban került be és gyorsan elterjedt, jelentős
területen kezdték termeszteni. Amikor Európába behozták nem voltak
kórokozói, kártevői, a gabonafélék körül a legnagyobb termésre volt
képes és jól lehetett tárolni. Ezért nagyon gyorsan megkedvelték ezt
a növényt. Felhasználása is széleskörű, míg korábban humán
táplálkozásra és állatok takarmányozására használták, addig
napjainkban az ipari felhasználása is széleskörű.

Az évszázadok során egyre több kórokozója és kártevője jelent meg.



Előadás összefoglalása
A kórokozók közül különösen veszélyes a fuzárium. Van cső- és
szárfuzárium. A fuzárium a termésmennyiséget és minőséget is
csökkenti. De ezen túl még a tárolás alatt toxinokat is termel, ami a
humán táplálkozás és az állatok takarmányozása szempontjából is
kedvezőtlen következményekkel járhat (pl. meddőség, stb.).

Az üszögbetegségek közül a golyvásüszögöt emelhetjük ki, ami
általában mechanikai sérülések nyomán lép fel, akár rovarrágás
okozta sérülés következtében is, a kukorica bármelyik részén. Nem
okoz jelentős terméscsökkenést, az asszimilációs felületet csökkenti
ha a levélen helyezkedik el.

Az üszögbetegség közül a rostosüszög a veszélyesebb, ami a cső
helyén alakulhat ki. Nagymértékű fellépés esetén terméscsökkenést
okozhat. A védekezésnél fontos a kukoricahibrid rezisztenciája,
csávázással is hatékony lehet a védekezés.



Előadás összefoglalása
A kártevők közül veszélyes lehet a pattanóbogár lárvája, a drótféreg.
Az utóbbi időben pedig az amerikai kukoricabogár és lárvája okozhat
jelentős terméscsökkenést. Az imágó a kukorica pollenjével, a lárva a
kukorica gyökerével táplálkozik, azt teszi tönkre. Ennek
következtében csökken a víz és a tápanyagfelvétel, a növény
meghajlik, hattyúnyakhoz hasonló formát ölt, de akár ki is dőlhet.
Csak komplexen védekezhetünk ellene. A lárva elleni leghatékonyabb
védekezés a vetésváltás, de szükséges a kártevő elleni speciális
csávázás, a talajfertőtlenítés és az imágó elleni védekezés is fontos.

Jelentős kárt okozhat a kukoricamoly és a gyapottok bagolylepke
lárvája is.

A kukorica kórokozói és kártevői elleni eredményes védekezés
hatékonysága befolyásolja a termesztés biztonságát.



Előadás ellenőrző kérdései

1. Rangsorolja a kukorica kórokozóit, kártevőit a
jelentőségük (veszélyességük) alapján!

2. Milyen körülmények kedveznek a kórokozók,
kártevők megjelenésének az agrotechnikai
tényezők közül?

3. A kórokozók, kártevők elleni védekezésnek milyen
módjait ismeri (biológiai, agrotechnikai,
vegyszeres, stb.)?



Előadás ellenőrző kérdései
Gyakorlati feladat

Sorolja fel a kukorica kórokozóit, a megjelenési formáját, a
védekezés módjait!

A kukorica kórokozói A jellegzetes kórkép 
leírása

A kórokozó elleni 
védekezés módjai

1.

2.

3.

4.

5.



Előadás ellenőrző kérdései
Gyakorlati feladat

Sorolja fel a kukorica kártevőit és az ellenük való védekezés
módjait!
A kukorica kártevői A kártevő 

megjelenésének várható 
ideje

A kártevő elleni 
védekezés módjai

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Előadás felhasznált forrásai

• Antal J. szerk. 2005. Növénytermesztéstan 1-2. 
Mezőgazda Kiadó

• Glits M. et al. szerk.: 1997. Növényvédelem. 
Mezőgazda Kiadó



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő
ELŐADÁS CÍME:

A KUKORICA GYOMNÖVÉNYEI, 
VEGYSZERES GYOMIRTÁSA, ÖNTÖZÉSE, 

BETAKARÍTÁSA, TÁROLÁSA

• Előadás anyagát készítették:
Dr. Sárvári Mihály, egyetemi tanár
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