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Az 1. előadás áttekintése
A növényvédelem mint tudomány

Növényvédelmi stratégiák

Fenntartható mezőgazdaság

Növénykórokozó mikroorganizmusok

Károsító állatok

Gyomnövények 



A NÖVÉNYVÉDELEM MINT TUDOMÁNY

NÖVÉNYKÓRTAN
Fitopatogén mikroorganizmusok
és az általuk okozott betegségek,

ill. a védekezési lehetőségek kutatása

HERBOLÓGIA
Haszon- és dísznövények életfeltételeit

csökkentő gyomnövények, ill. a védekezési
lehetőségek kutatása

NÖVÉNYVÉDELMI ÁLLATTAN
A növényeket közvetlenül vagy közvetve 

károsító állati szervezetek, ill. a 
védekezési lehetőségek kutatása

NÖVÉNYVÉDELEM
Elméleti alapok összegzése

és védekezési
technológiák kidolgozása

Integrált Ökológiai



Biodinamikus
(Természetes energia 

felhasználás)

öko-, vagy 
bio

integrált
IPM

iparszerű zárt 
iparszerű

(Mesterséges energia 
felhasználás)

Növénytermesztési stratégiák

Fenntartható fejlődés
(Sustainable)

Mesterséges rendszerek (iparszerű, zárt iparszerű)

Természetes rendszerek (Sustainable) (biodinamikus, ökológiai, ill. 
biológiai, integrált)



Ökológiai gazdálkodás
• Az ökológiai gazdálkodás főbb jellemzői:

• Vetésváltás
• Felszívódó és perzisztens növényvédő szerek alkalmazási 

tilalma (pozitív lista)
• A talaj tápanyag-szolgáltató rendszerétől független tápanyag-

adagolás tilalma (pozitív lista)
• Rezisztens fajták, vonalak
• Átállási idő
• Izoláció (GMO-től is)
• Állattartásban az elhelyezés és takarmányozás (etológiai 

alapú)
• Állatjóléti előírások
• Nitrogén terhelés korlátozása



Növényszerkezet
növényegészségügyi, környezeti,

piaci, tápanyaggazdálkodási
tényezők alapján

Káros baktéri-
umok, gombákNitrifikálók

Ember

Ragadozók, parazitoidok

Háziállatok

Növényevő állatok

Holt szerves anyag

Talajlakó állatok

Haszonnövények

Tápelemek

Lebontók

Gyomok

Fajták
Talajápolás

Speciális
készítmények

Különleges fajták,
készítmények

Zöldtrágyázás
(légköri N kötés)

Támogatásuk speciális
eszközökkel

Mechanikai
kártétel

Komposzt

Támogatásuk
speciális eszközökkel

Trágyázó szerek

Mechanikai
védekezés
Agrotecnika Trágya
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Biológiai
védekezés

Jelmagyarázat: Energia-áramlás

Háztartási
hulladékok, ipari
melléktermékek

Holt szerves anyag

Tápsóáramlás
Antropogén hatás

Az egyes számokhoz szöveges magyarázat kapcsolódik.

Az ökológiai gazdálkodás optimális anyag- és energiaáramlása
(Diercks; és Ángyán, Menyhért alapján)



Integrált növényvédelem 
(Integrated Pest Management, IPM):

1. A védekezési módszerek harmonizálása, a nem 
vegyszeres védekezési módok prioritása

mellett

2. Védekezés előtti monitoring

3. Veszélyességi küszöb feletti beavatkozás



Sustainable (fenntartható, 
értékfenntartó) 
mezőgazdaság

Jelszava:

Olyan fejlődés, amely a jelen generációk igényeit és 
törekvéseit úgy elégíti ki, hogy az a jövő generációk 

igényeinek kielégítését nem veszélyezteti.

Más megfogalmazásban: „a termőföldet unokáinktól kaptuk 
kölcsön.”



Az értékfenntartó (sustainable) mezőgazdálkodás legfontosabb elemei:

1. Természetes biotóp hálózat megőrzése, regenerációs zónákból álló hálózatos 
rendszer felépítése és fenntartása, amely biztosítja a táj biológiai diverzitásának és 
ökológiai alapkarakterének megőrzését, a környezet stabilitását és a tér természetes 
strukturálódását. 
2. Élettérfunkció: a természetes flóra és fauna fenntartása;
3. Talajvédelmi funkció: szél- és vízerózió elleni védelem, talajregeneráció támogatása, 
terhelésének tompítása, szűrése;
4. Vízvédelmi funkció az ivóvíz-bázisok, a felszín alatti és a felszíni vizek védelme, 
szűrőfunkció;
5. Levegőszűrő funkció: az áramló levegő mechanikai (por, egyéb szennyezés) 
szűrésével, az oxigéntermelés növelésével;
6. Mezőgazdálkodási funkció: termelésnövelés és minőségjavítás a talaj védelmével, 
kedvező mikroklimatikus hatással, a mezőgazdálkodás számára hasznos élőlények 
(beporzó rovarok, kártevők ellenségei stb.) számára élőhely biztosításával, a hálózat 
tudatos mezőgazdálkodásba integrálásával, tájképi-esztétikai, pihenési és regenerálási 
értéknövelése a helyi közösség számára, vonzóvá tétele az idegenforgalom számára.



A táj, mint természeti, gazdasági és társadalmi egység rehabilitálása:

- tájnak megfelelő gazdálkodási és üzemi struktúra;
- tájba illő biológiai alapok megteremtése, azok társítása, vetésváltásba, vetésforgóba 
illesztése (sokszínűség az egyoldalúság, pl. monokultúra helyett);
- nagytájanként és tájanként differenciált agrotechnika.
- talajkímélő, biológiailag, „szelíd”, kisléptékű, a talajéletet támogató talajművelés és 
technika,
- „Műtrágyázás” helyett „talaj-erőgazdálkodás”, 
- preventív, technológiai (és nemcsak vegyszeres!) növényvédelem (termőhely 
megválasztás, növényszerkezet, vetésváltás, vetésforgó, talajművelés, 
humuszgazdálkodás, rezisztens fajták, hasznos állatok védelme, biológiai, 
biotechnológiai, fizikai és mechanikai eszközök), és csak ezen eszközök elégtelensége 
esetén, kárelhárító jelleggel, kíméletes vegyszeres védekezés.
- A gigantomán tendenciákat tükröző, emberléptékűnek egyáltalán nem nevezhető, 
és egyben környezetromboló üzem- és táblaméretek felülvizsgálata, mezővédő 
erdősávok, fasorok újratelepítése, újbóli táblásítás, gépesítése az agroökológiai alapon 
kialakuló méreteknek megfelelően. 
- Olyan gazdaságok és méretek kialakítása, amelyek az ott munkálkodóknak és a külső 
szemlélőnek esztétikai élményt is nyújtanak. A táj esztétikai és pihenési, regenerálási 
értékének növelése. 
- Olyan feltételek megteremtése, hogy a falusi közösségek földjük felelős 
gondviselői lehessenek. 



Patogén Szerkezet Sejt-
mag

Sejt
-fal

Örökítő állomány
típusa mérete

Viroid nem sejtes
(csak RNS)

– – RNS nincs gén
~ 0,3 kb

Vírus nem sejtes
(NS+protein)

– – RNS v.
DNS

néhány gén
~ 10 kb(p)

Fitoplazma sejtes – – DNS néhány száz gén
0,5–1,3 Mbp

Baktérium sejtes – + DNS néhány száz gén
~ 4 Mbp

Gomba sejtes + + DNS ~ 10.000 gén
20–70 Mbp

NÖVÉNYKÓROKOZÓ MIKROORGANIZMUSOK



növényi sejt

baktérium

gombahifa

protozoon

nematóda

vírus 

fitoplazma



Az elsőként felfedezett viroid
a burgonya orsósgumójúság viroid
(Potato spindle tuber viroid, PSTVd)

Gazdanövényei:
Solanaceae-család fajai

Hazánkban karantén!

VIROIDOK
Csupasz RNS-molekulák



Osztályozás a morfológia 
és a genom típusa alapján
- elektronmikroszkóposan,
- molekuláris módszerekkel

VÍRUSOK
Egyszálú (ss), vagy

dupla szálú (ds)
RNS, vagy DNS

köpenyfehérjébe
burkolva



Az elsőként felfedezett vírus és mozaikos tünete:
Tobacco mosaic virus (TMV) - dohány mozaik vírus



Növényi 
rész 

Tünettípus 

Teljes
növény

Törpülés (here földalatti törpülés vírus);

sárgulás, nekrózis, deformáció

Szár Internódiumrövidülés (árpa sárga törpülés vírus);

nekrózis, deformáció, daganat

Levél Enáció (cseresznye érdeslevelűség vírus);

nekrózis, mozaikosodás, sárgulás, érkivilágosodás, 
szalagosodás, páfránylevelűség, epinasztia,

gyűrűsfoltosság, sodródás, fonnyadás 

Virág Színtörés (tulipán színtörés vírus);

foltosodás, deformáció, torzulás, nekrózis 

Termés Deformáció (paprika enyhe foltosság vírus);

elszíneződés, nekrózis, növekedésgátlás 

Gyökér Burjánzás (rizománia: répa nekrotikus sárgaerűség vírus);
nekrózis, daganat 



Prokariotikus egysejtűek, nincs elkülönült sejtmag, 
nincs sejtfal

Fitoplazmák

Átvitelük: kabócákkal,
oltással, aranka-fajokkal

Változó alakúak - a spirális formák: spiroplazmák

burgonyánStolbur phytoplasma
(Ca. Phytoplasma solani)



citoplazma

maganyag

flagellum

tok
sejtfal

sejthártya

riboszómák

pilusok

plazmidok

Baktériumok Prokariotikus egysejtűek,
szilárd sejtfallal,
többségük nekrotróf

Gram-féle festés alapján
2 nagy csoport:

Gram-pozitív és Gram-negatívak

Bejutás a növénybe:
természetes nyílásokon,
sérüléseken
Szaporodás:
intercelluláris térben,
rostacsövekben - hasadással



Család Nemzetség Gram-
festés

Flagellum

Pseudomonadaceae Pseudomonas
Xanthomonas

-
-

lofotrich
monotrich

Burkholderiaceae
Comamonadaceae

Ralstonia
Acidovorax

-
-

lofotrich
lofotrich

Rhizobiaceae Agrobacterium - peritrich

Enterobacteriaceae Erwinia
Dickeya
Pectobacterium

-
-
-

peritrich
peritrich
peritrich

Corynebacteriaceae Clavibacter
Curtobacterium
Rhodococcus

+
+
+

atrich
lofotrich
atrich

Streptomycetaceae Streptomyces + atrich

Növénypatogén baktériumok rendszere

atrich

monotrich

lofotrich

peritrich

A flagelláltság
típusai
elektron-
mikroszkóppal
láthatók



Baktériumos tünettípusok és kórokozóik

varasodás

foltosodás

Pseudomonas savastanoi

lágyrothadás

Pectobacterium carotovorum

elhalás

Erwinia amylovora

tumorképződés

Agrobacterium tumefaciens

hervadás

Clavibacter michiganensis

Streptomyces scabies



Gombák és gombaszerű szervezetek

Taxon Fungi sensu lato
Regnum
(=ország)

Protozoa
(véglények)

Chromista
(kromisztumok)

Fungi [sensu stricto]
(valódi gombák)

Törzs Plasmodiophoromycota
(élősködő 

„nyálkagombák”)

Oomycota
(„moszatgombák”
v. petespórások)

Chytridiomycota (zoospórások)
Zygomycota (járomspórások)

Ascomycota (tömlősök)
Basidiomycota (bazídiumosok)

[Deuteromycota (mitospórások)]



PROTOZOA-regnum gombaszerű szervezetei
Plasmodiophoromycota - élősködő „nyálkagombák”

Növényi endoparaziták, abnormális növekedést (hipertrófia)
vagy sejtosztódást (hiperplázia) okoznak

Plasmodiophora brassicae
keresztesvirágúak gyökérgolyvája

Spongospora subterranea
burgonya porosvarasodása

Tallusz (vegetatív tenyésztest):
sejtfal nélküli plazmódium

benne sejtfalas
sporangiumok képződnek
Sejtfal: kitin

Ivarsejtek: planogaméták (~ zoospórák)

Ivartalan szaporítósejt:

plano-(zoo-)spóra



Chromista-regnum gombaszerű szervezetei

Tallusz: fonalas Hifa: nem harántfalas (cönocitikus)

Sejtfal: glükán (nem kitin!!) Ploídia: 2n szakasz dominanciája!

és/vagy sporangiumok
közvetlen csírázásával

Ivartalan szaporodás:
sporangiumból kirajzó zoospórákkal

♀oogónium
oospóra

Ivaros szaporodás: oogámiával

anterídium
♂

Pythium-, Phytophthora-fajok,
peronoszpórák:
Plasmopara-,
Pseudoperonospora-,
Peronospora-, Bremia-fajok

Oomycota - petespórások („moszatgombák”)



Phytophthora infestans

┼…egymillióan éhen haltak
az írországi járványban (1845)

burgonyavész

Plasmopara viticola
szőlőperonoszpóra

Specializálódott biotróf,
a sejtből hausztóriummal
vonja el a tápanyagot



Chytridiomycota-, Zygomycota-, Ascomycota-,
Basidiomycota-, Deuteromycota-törzsek

FUNGI-regnum: a valódi gombák országa

Tallusz: többségükben fonalas Sejtfal: mindenütt kitin
Életciklusban a haploid vagy a dikariotikus szakasz dominál

Chytridiomycota - zoospórás valódi gombák
Tallusz: mikroszkopikus telep vagy osztatlan hifa
Ivartalan képlet: zoospóra 1 hátsó sima ostorral
Ivarsejtek: planogaméták Ploídia: haploid (n) szakasz dominál

Endobionta (sejten belüli) életmód
Synchytrium endobioticum

burgonyarák
KARANTÉN!



Zygomycota - járomspórás gombák

Tallusz: cönocitikus (osztatlan) hifákból

Mucor-, Rhizopus-fajok
szaprotróf penészek, magvakon gyengültségi paraziták,
gyümölcsökön rothadás

Ivartalan szaporodás: nyeles sporangiumban →
képződő sejtfalas, statikus aplanospórákkal

Ivaros szaporodás: zigogámia,
módosult hifavégek fúziójával

zigospóra (2n)



Ascomycota - tömlősgombák

Legnagyobb gombatörzs

Sokukat régebben imperfektnek tekintették,
mert csak ivartalan (anamorf) alakjaikat ismerték

Hifáik harántfalasak, a szeptumon egyszerű pórus
Ivaros spórái, az aszkospórák (n) meiózissal
tömlőben (aszkuszban) képződnek

∗
1. Exoaszkuszos tömlősgombák:

az aszkuszok szabadon, nem termőtestben keletkeznek

Dérgombák:
Taphrina deformans
őszibarack levélfodrosodása

Ivartalan szaporodás: sarjsejtekkel



2. Valódi tömlősgombák:
a tömlők ivaros termőtestekben képződnek

Ivaros szaporodásuk
hím anterídiumban és női
aszkogóniumban keletkező
ivarsejtek (spermáciumok)
összeolvadásával

Ivartalan szaporodásuk konídiumokkal; ezek
szabadon, vagy ivartalan termőtestekben 
(piknídium, acervulusz) képződnek

Tallusz: konídiumokból kihajtó haploid hifarendszer

A tömlők ivaros termőtestekben képződnek:
pszeudotécium,
zárt kazmotécium (kleisztotécium),
félig nyitott peritécium,
teljesen nyitott apotécium



Pszeudotéciumos tömlősgombák

Pyrenophora-,
Mycosphaerella-,
Leptosphaeria-
Didymella- stb. fajok

aszkosztróma üregeiben
pszeudotéciumok

aszkuszok

Termőtest az ivaros folyamat előtt fejlődik haploid hifákból

Venturia inequalis

almavarasodás



Kazmotéciumos tömlősgombák

A zárt termőtestnek
fel kell repednie az 
aszkusz(ok) kijutásához

Lisztharmatok
Tipikus biotrófok, táplálékfelvétel a növényi 
sejtbe betüremkedő hausztóriummal

Gabonalisztharmat
Blumeria graminis Szőlőlisztharmat

Erysiphe necator



Peritéciumos tömlősgombák

Claviceps purpurea

Anyarozs: a gomba
szkleróciuma rozs
kalászában;
érszűkítő ergotamin 
alkaloidát termel

Diaporthe-,
Leucostoma-, 
Gibberella-fajok,
Nectria galligena

kéregrák

Aszkuszok a termőtest nyílásán 
(osztiólum) jutnak a szabadba

peritécium



Apotéciumos tömlősgombák

Botryotinia fuckeliana
szőlő botrítisze

Sclerotinia sclerotiorumSok faj apotéciumai
tömörült hifákból
álló kitartóképletből:
szkleróciumból
fejlődnek ki

Monilinia laxa
meggymonília

Monilinia fructicola
KARANTÉN



Basidiomycota - bazídiumos gombák
Tallusz harántfalas hifákból áll, egyedfejlődésében  a

magpáros (n+n) szakasz dominál
Ivarsejt nincs; szomatikus sejtek (a bazídiospórából

kihajtó n hifák) hordozzák az eltérő ivari jelleget
Ivaros szaporodáskor egy módosult 2n sejten

v. sejtcsoporton, a bazídiumon meiózissal
kialakuló n bazídiospórák képződnek

Bazídiospórák
kialakulása
a bazídiumban lezajló 
meiózist követően



1. Kalaposgombák osztálya (Basidiomycetes)
Vegetatív tenyésztest: talajt behálózó n+n micélium
Termőtest (bazídióma) a tönk és kalap,
utóbbiban képződnek a bazídiumok
Elsődlegesen bazídiospórákkal tejednek,
ivartalan szaporítóképlet ritka

Armillaria mellea
farontó gomba

2. Rozsdagombák osztálya (Teliomycetes)
Specializálódott biotrófok, a növényi
sejtbe hausztóriumot bocsátanak

Fejlődésmenet egy növényen,vagy gazdacserével;
különbözhetnek a Cronartium-, Melampsora-,
Uromyces-, Gymnosporangium-
és Puccinia- stb. nemzetségekben



bazídium és
bazídiospórák

piknium

spermáciumok

ecídium és
ecídiospórák

uredotelep
és uredospórák

Puccinia-fajok spórái

télium teleutospórákkal

KÖZTESGAZDA

FŐGAZDA



Búza feketerozsda
(Puccinia graminis
f. sp. tritici)
uredospórái (↓),
teleutospórái (↓)
száron és levélen (is!)



3. Üszöggombák osztálya (Ustomycetes)

Biotrófok, de csak dikariotikus szakaszban     

Porüszögök

sporídium [=bazídiospóra (n)] - az üszögspórából
kihajtó 2n promicéliumon (~bazídiumon)

Csak 2 spóratípus:
üszögspóra (2n) =„teliospóra”

Kukorica-golyvásüszög
Ustilago maydis

Kőüszögök

Búza büdösüszögje
Tilletia caries



[Deuteromycota - mitospórás gombák]

Csak ivartalan szaporító- v. termőképleteik alapján
csoportosíthatóak, ezért rendszerük nem természetes
rokonsági viszonyokon alapul

Tökéletlen gombák (fungi imperfecti), mert ivaros alakjuk 
nem (volt) ismert

Csoportosításukat (Saccardo [1845–1920] szerint)
didaktikai szempontok indokolják

A kb. 15 ezer faj 5%-ának már ismert a tömlős vagy
bazídiumos alakja is;
kétféle besorolás, kétféle tudományos név

anamorfa + teleomorfa = holomorfa
két megjelenési formája     egy fajnak



1. Konídiumot szabadon képzők
Konídiumtartóik a szubsztrátum felületén szabadon
képződnek, penésszerű bevonatot alkotnak

Alternaria-fajok 

(a) Konídiumok és tartóik nem csoportosulnak

Botrytis-fajok
(b) Konídiumtartók csoportosulnak

sporodochiumon:
Fusariumok

korémiumban
Graphium-fajok

Egyes fajok mikotoxintermelők!



Gomba Mikotoxin
Fusarium culmorum, F. graminearum

F. moniliforme, F. proliferatum

trichotecének, 
zearalenon
fumonizinek

Aspergillus flavus, A. parasiticus
A. ochraceus
A. versicolor, A. nidulans
A. terreus

aflatoxin
ochratoxin
sterigmocisztin
citrinin

Penicillium viridicatum
P. citrinum
P. citreo-viride
P. expansum

ochratoxin
citrinin
citreoviridin
patulin

Alternaria alternata (tenuis) tenuazonsav

Mikotoxinok
A konídiumaikat szabadon képző, penész(szerű) gombák emberre 
és állatra mérgező anyagcseretermékei



2. Piknídiumos gombák
Konídiumtartók és konídiumok csaknem
zárt termőtestben: piknídiumban képződnek

3. Acervuluszos gombák

Ascochyta-, 
Septoria-,

Phoma-fajok Phoma lingam repcén

Konídiumtartók és konídiumok a növény epidermisze 
alatt kialakult termőtestben,
az acervuluszban keletkeznek
Vermicularia-, Colletotrichum-fajok



4. Steril micéliumú gombák

A vegetatív tenyésztesten konídiumok sem képződnek

Bár ivartalan szaporítóképleteik nincsenek, az ivaros
folyamat néhány nemzetségben (már) ismert, pl. a
Rhizoctonia solaninak a teleomorf alakja a bazídiumos
Thanatephorus cucumeris

Egyes fajok különböző hifatömörüléseket,
pl. szkleróciumot
képeznek



Mitospórás gombák és teleomorf alakjaik
Teleomorfa
Botryotinia
nincs
Mycosphaerella
Cochliobolus
Pyrenophora
Venturia
Lewia
Ophiostoma
Gibberella zeae
Nectria haematococca
Didymella, Leptosphaeria,
Mycosphaerella, Pleospora
Mycosphaerellla, Sphaerulina
Glomerella
Thanatephorus cucumeris
Waitea circinata

Anamorfa
Botrytis
Verticillium
Cercospora
Bipolaris
Drechslera
Fusicladium [szin. Spilocea]
Alternaria
Graphium
Fusarium graminearum
F. solani
Phoma, Ascochyta

Septoria
Colletotrichum
Rhizoctonia solani
Rhizoctonia zeae

=Helminthosporium



KÁROSÍTÓ ÁLLATOK

• TÁPNÖVÉNYVÁLASZTÁS SZERINT:
POLIFÁG pl. bagolylepkék, cserebogarak
OLIGOFÁG pl. keresztesek földibolhái,

burgonyabogár
MONOFÁG pl. máktokbarkó

• SZÁJSZERV TÍPUSA SZERINT:
RÁGÓ: bogarak, egyenesszárnyúak,

növénydarazsak és  lárváik
SZÚRÓ-SZÍVÓ: poloskák, tripszek, levéltetvek, levélbolhák,

liszteskék,pajzstetvek,kabócák,egyes atkák
NYALÓ: legyek,méhek
SZÍVÓ=PÖDÖRNYELV: lepkék



NÖVÉNYVÉDELMI SZEMPONTBÓL FONTOS RENDSZERTANI
CSOPORTOK                                      SZÁJSZERVEIK

• Hengeresférgek törzse: 
Fonálférgek (Nematoda) osztálya              szájszurony

• Puhatestűek törzse
Csigák (Gastropoda) osztálya                    reszelőnyelv 

•  Ízeltlábúak törzse
Rákok (Crustacea) osztálya                      rágó
Ikerszelvényesek (Diplopoda) osztálya     rágó
Százlábúak (Chilopoda) osztálya              rágó (ragadozók)
Rovarok (Insecta) osztálya                        lent részletezve
Pókszabásúak (Arachnoidea)osztálya

Atkák (Acari) rendje                    szúró-szívó v. rágó
• Gerincesek (Vertebrata) törzse



Rovarok osztályának 
rendjei                                                szájszerveik

Egyenesszárnyúak (Orthopthera) öregrend
• Sáskák (Caelifera) rendje                                   rágó 
• Tripszek (Thysanoptera) rendje szúró-szívó
• Poloskák (Heteroptera) rendje                            szúró-szívó
• Egyenlőszárnyúak (Homoptera) rendje               szúró-szívó

Kabócák  (Auchenorrhyncha) alrendje               szúró-szívó
Növénytetvek (Sternorrhyncha) alrendje           szúró-szívó
Levéltetvek, Levélbolhák osztaga:                                   szúró-szívó
Liszteskék, Pajzstetvek osztaga:                                 szúró-szívó

• Bogarak (Coleoptera) rendje                              rágó
• Lepkék (Lepidoptera) rendje: imágó nem kártevő:  pödörnyelv,

csak a lárváik (hernyók)  károsítanak:   rágó 
• Kétszárnyúak (Diptera)                                       nyaló
• Hártyásszárnyúak             rágó v. nyaló 

(Hymenoptera)



A RÁGÓ SZÁJSZERV FELÉPÍTÉSE

• szilárd táplálék  
felvételére
alkalmas

•szövethiányos-
ságot okoz 



•szövetek közti zárt 
térből folyékony táplálék  
felvételére
alkalmas
•deformációt, sárgulást
okoz 

A SZÚRÓ-SZÍVÓ SZÁJSZERV FELÉPÍTÉSE



A SZÍVÓ SZÁJSZERV
(lepke imágók, kárt nem okoz) 

A NYALÓ-SZÍVÓ SZÁJSZERV
(legyek)



A ROVAROK TESTFELÉPÍTÉSE

szárnyak
(alae)



A ROVAROK SZAPORODÁSA

VÁLTIVARÚ
gamogenetikus

SZŰZNEMZÉS
parthenogenezis

NEMZEDÉKVÁLTAKOZÁS
heterogónia

A posztembrionális fejlődés módjai

Epimorphosis 
(kifejlés)
a lárvák  külsőre nagyon 
hasonlítanak az imágóra, 
azoktól csak az 
ivarszervek és a szárnyak 
fejlettségében térnek el. 
Bábállapot nincs. Sáskák, 
tücskök, poloskák, 
levéltetvek fejlődése.

Hemimetamorphosis 
(félátalakulás)
a lárvák  kevésbé 
hasonlítanak az imágóra, 
mert ideiglenes 
lárvaszerveik is vannak. 
Bábállapot nincs. 
Szitakötők, kérészek, 
álkérészek, kabócák egy 
részének fejlődése.

Holometamorphosis 
(teljes átalakulás)
a  lárvák  egyáltalán 
nem hasonlítanak az 
imágóra és életmódjuk 
is  eltérő azokétól. 
Bábállapot is van. 
Lepkék, bogarak, 
legyek, szúnyogok 
fejlődése.



A rovarok fejlődési alakjai

1. pete 2. lárva

4. Imágó (kukoricamoly) 3. báb3. báb



HOLOMETAMORFÓZIS

EPIMORFÓZIS
tojás        lárvastádiumok                imágó

tojás      lárvastádiumok             báb         imágó



1- nyű 
2 – bársonylégy l.
3 – kukac
4 – szalmadarázs l.
5 – szúnyog l .
6 – ciklopoid
7 – kampodeoid
8 – levélbogár
9 – fátyolka
10 – katica
11 – böde
12 – labodabogár
13 –dögbogár
14 – földibolha
15 – pajor
16 – kis drótféreg
17 – áldrótféreg
18 – díszbogár
19 – pondró
20 – kis drótféreg testvég.
21 – nagy drótféreg testvég

A rovarok lárvatípusai

22 – araszoló hernyó
23 – valódi hernyó
24 - álhernyó



Lábatlan (apod) lárvák
sem a toron sem a potrohon nincsenek lábak

Nvű: Fej nélküli ellipszoid vagy hosszúkás, hengeres testű lárva. A 
szájszerv többnyire a vékonyabbik testvégen van. Táplálékát a garathorgaival 
felsértett sejtekből szívja ki. A légyalakúak jellemző lárvatípusa. Testük 
többnyire csontszínű és rajta csak szelvényezettség fedezhető fel. 

Kukac: Jól fejlett, de kis fejtokkal rendelkező lárva. Teste kifli alakúra 
görbült, erősen ráncos. Feje többnyire barna, teste csontszínű. Az ormányos 
alkatú rovarok jellegzetes lárvatípusa. Hasonló található egyes 
hártyásszárnyúaknál. Kukacszerű lárva (láb nélküli, megnyúlt, egyenes testű) 
fordul elő egyes szúnyogféléknél, szalmadarazsaknál. 

Pondró: Jellegzetesen kis fejű, csontszínű lárvák. Az első testszelvényeik 
szélesebbek, mint a többi. Az egyik típusnál a test bunkó formájú. Az első, 
szélesebb szelvények után hirtelen egyformára összeszűkültek következnek. 
Ez a lábatlan lárva a díszbogarak jellegzetes lárvája. Másik típusuknál 
csökevényes lábak találhatók a torszelvényeken, és a test a vége felé 
fokozatosan keskenyedik el. Ilyen lárvája a cincéreknek van.

Szúnyoglárva: feje nagyobb a légy lárvákénál, tora kiszélesedő, a potroh 
végén nyúlvány van jellegzetes szőrpamattal. 



nyű

kukac

Lábatlan lárvatípusok

szúnyoglárva

pondró

nyű



Kevéslábú (oligopod) lárvák
3 pár ízelt láb a toron, hasi lábaik nincsenek

Pajor vagy csimasz: Viszonylag nagy fejű, görbül testű lárva. Három ízelt, 
valódi torlába van. Teste erősen ráncolt, csontszínű, utolsó szelvényei 
kifeszültek. A lemezescsápú bogarak lárvái. 
Drótféreg: Hengeres, sárga, dróttapintású lárva. Feje lapos, felső ajka 

hiányzik, így a rágók felülről látszanak. Torlábai egyformán fejlettek. A 
pattanóbogarakra jellemző; több évig fejlődő lárvatípus. 
Kampodeoid lárva: Ragadozó típusú rovarok lárvái. Testük lapított, 
többnyire párhuzamos oldalakkal. Fejük előreálló, erős rágókkal. Lábaik 
gyors mozgást biztosítanak számukra. A futóbogarak, katicabogarak és a 
recésszárnyú rovarok lárvái tartoznak ide.. 
Levélbogár típusú lárva: Testük húsos, duzzadt, többnyire élénk színű. 

Tori szelvényeik szűkebbek, majd megvastagodó potrohuk a test végén 
összeszűkül, így hasi oldaluk lapos , háti oldaluk erősen domború. Fejük 
lefelé álló, rágó szájszervűek. A testen sötét kitinpajzsocskák, vagy szőröket 
viselő szemölcsök lehetnek. Levélbogarak jellemző lárvája. 



Kevéslábú lárvák

pajor (májusi cserebogár) levélbogár lárva (burgonyabogár)

kis drótféregkampodeoid lárva (gabonafurtinka)



Soklábú (polypod) lárvák
3 pár ízelt láb a toron + íz nélküli haslábak, tolólábak a potrohon

Valódi hernyó: Jól fejlett fejű, hosszúkás, hengeres testű lárva. Három pár 
valódi torlábán kívül négy pár ún. haslába és egy pár tolólába is van. Összesen 
8 pár lába van. Lehet szinte teljesen csupasz, zsíros bőrű és erőteljesen 
szőrözött is. A lepkék nagy részének tipikus lárvája. 

Araszoló hernyó: Az előző típushoz nagyon hasonló, szinte majdnem mindig 
csupasz lárva. Haslábpárjainak száma négynél kevesebb, így összesen 8 
párnál kevesebb lába van, ezért jellegzetes araszoló mozgással halad. Az 
araszoló lepkék lárvatípusa. 

Álhernyó: Ez a lárvatípus hernyó alakú, hasi lábpárja azonban négynél 
mindig több, összesen több mint 8 pár lába van. A lárva bőre másodlagosan 
sűrűn ráncolt és néha az első szelvények magasabbak, így az állat enyhén 
púposnak tűnik. A levéldarazsak jellemző lárvatípusa. 



Araszoló hernyó (gamma bagolylepke)álhernyó (repcedarázs)

Soklábú lárvák:
hernyók

Valódi hernyó (bogáncslepke)Valódi hernyó (amerikai fehér szövőlepke)



Báb típusok
Szabadbáb (pupa libera)

A leendő rovar minden testrésze jól felismerhető. Végtagok, szárnyak 
szabadon állnak, a testtől elmozdíthatóak. Így bábozódnak a bogarak, 
méhek és a darazsak lárvái. 



Fedett báb (pupa obtecta)

A báb nagyon hasonlít egy múmiához. A végtagok, szárnyak, 
csápok szorosan a testhez simulnak és egy közös burok veszi az 
egészet körül. Testrészei felismerhetőek. Ilyen bábja a lepkéknek, 
és nagyon hasonló a katicabogaraknak van. A hernyó és az 
araszoló hernyó bábozódik így. 

kokon = bábbölcső fedett bábok



Tonnabábok

Tonnabáb (pupa coarctata)
A lárva utolsó kutikulája válik a báb kemény burkává. Rajta 
semmilyen testrészt nem lehet elkülöníteni, legfeljebb a 
szelvényezettség ismerhető fel. A burkon belül, a megfelelő 
időpontban felnyitva, szabadbábot találunk. A kétszárnyúak 
közül a légyalkatúak - a nyű típusú lárvák - bábozódnak ilyen 
módon. 



A gyomnövény fogalma 
Ujvárosi szerint

Szántóföldeken gyomoknak nevezzük
azokat a növényeket, melyeket
szándékosan nem vetettünk, hasznot
nem hoznak, jelenlétük káros, elfoglalják
a helyet, felhasználják a vizet és a
tápanyagokat.



A gyomnövények jelentősége

• Növényfajok száma a Földön: 200.000
• Mezőgazdaságban jelentős: 6.700
• Fontos gyomnövény: 200
• Veszélyes gyomfaj: 76
• Különösen veszélyes: 18
• Világelső faj: Cyperus rotundus



A gyomnövények kártétele
Világviszonylatban 10-30 %-os terméskiesést okoznak, 

szélsőséges esetben tönkre is tehetik a termést.

A kártétel legfőbb formája a közvetlen kár, 
vagy kompetíció, vagyis versengés a 
térért, a tápanyagokért és a vízért

A kritikus kompetíciós periódus időszakában 
következik be a legnagyobb gazdasági kár

(ez kukoricában pl. a 3 leveles kortól- a 9 leveles korig tart)



Kritikus kompetíciós periódusban bekövetkezett kár 
mérése hozammérő kombájnnal.

kezelt                            kezeletlen



                          A tápanyagok mennyisége 

 N P2O5 K2O 
 kg/ha % kg/ha % kg/ha % 

Kijuttatott 
műtrágya 121.0    100 59.0    100 134.0   100 

Kukorica 2.7  2.2 0.8 1.4 3.6 2.7 

Gyomnövények 16.5 13.6 4.3 7.2 24.3 18.1 
 

A kukorica és a gyomok tápanyagfelvétele



A gyomnövények által okozott 
közvetett károk

• Növénykárosítók köztesgazdái (pl. vírusok)
• Termés értékének lerontása (karantén)
• Talajhőmérséklet csökkentése
• Mérgező gyomok (pl. Datura stramonium)
• Termelési költségek növelése (10-80 EFt/ha)
• Pollenjük allergiát okoz (parlagfű)
• Táj és környezetromboló hatás



A gyomnövények hasznos 
tulajdonságai

• Talajvédő funkció
• Takarmánynövények
• Emberi táplálékok
• Méhlegelők, hasznos rovarok táplálékai
• Vadon élő állatok táplálékai
• Zöldtrágya, talajlazító hatás
• Gyógynövények 



Jelentősebb gyomosító 
kultúrnövényeink

• Napraforgó (minden kultúrában)
• Őszi búza (őszi káposztarepcében)
• Kender (minden kultúrában)
• Köles (kapás kultúrákban)
• Repce, burgonya, cukorrépa (esetenként)





Gyomnövények változása időben 
és térben

• A gyomnövényzet változását a vegyszeres 
gyomirtási technológiák befolyásolják a 
legerősebben. 

• A talajművelési módok is megváltoztathatják a 
gyomflórát, különösen az évelő fajok 
szaporodhatnak fel akkor, ha csökken a 
talajműveletek száma és mélysége. 

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



Ambrosia artemisiifolia  a legjelentősebb hazai 
gyomnövény előfordulása hazánkban 2008-ban.



A gyomnövények életforma beosztása 
(Ujvárosi szerint)

• Egyévesek (Therophyton fajok, T, Th)
• T1 – T4 csoport
• Kétévesek (Hemitherophytonok, HT) 
• Talajszintben telelő évelők (Hemikryptophytonok, H)
• Bojtos gyökérzetűek (H1) 
• Indás évelők (H2) 
• Szaporodásra képes gyökerűek (H3) 
• Szaporodásra nem képes gyökerűek (H4) 
• Ferde gyökértörzsűek (H5) 
• Talajban telelő évelők (Geophytonok, G)
• Tarackos, rizómás fajok. (G1) 
• Gumósok (G2).
• Szaporító gyökeres fajok (G3). 
• Hagymások (G4)
• Fás szárúak (Phanerophytonok, Ph)

Morfológiai-ökológiai spektrum szerinti csoportosítás
Egyéves egyszikűek (EE), Egyéves kétszikűek (EK), Évelő egyszikűek (ÉvE), Évelő kétszikűek (ÉvK)



Gyomnövények szaporodása

● Generatív módon 
- Mag szerkezete (maghéj, endospremium, embrió)
- Magnyugalom (dormancia)
- Csírázás folyamata
- Magvak terjedése

● Vegetatív úton
- rizóma, tarack, szaporító gyökér
- apex dominancia
- szezonális aktivitás



Előadás összefoglalása

Az előadás nagy terjedelmű, összefoglaló 
jellege miatt a károsító szervezetek 
részletes ismertetésére az 1-3. 
gyakorlatokon kerül sor.



Előadás ellenőrző kérdései
• Milyen növénytermesztési stratégiákat ismer és ezek közül melyik a 

fenntartható?
• Ismertesse az integrált növényvédelem fogalmát!
• Milyen kórokozó mikroorganizmus típusokat ismer?
• Jellemezze a gombák fő csoportjait!
• Ismertesse a rágó szájszerv felépítését!
• Jellemezze a soklábú lárvatípusokat!
• Milyen kárt okoznak a gyomnövények?
• Melyek a gyomok hasznos tulajdonságai?
• Sorolja fel a gyomnövények életformatípusait!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe:
VÉDEKEZÉSI MÓDSZEREK

A KÁROSÍTÓK ELLEN

Előadás anyagát készítették:
Ábrahám Rita, Érsek Tibor, Kuroli Géza, Németh Lajos, Reisinger Péter
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	A táj, mint természeti, gazdasági és társadalmi egység rehabilitálása:��- tájnak megfelelő gazdálkodási és üzemi struktúra;�- tájba illő biológiai alapok megteremtése, azok társítása, vetésváltásba, vetésforgóba illesztése (sokszínűség az egyoldalúság, pl. monokultúra helyett);�- nagytájanként és tájanként differenciált agrotechnika.�- talajkímélő, biológiailag, „szelíd”, kisléptékű, a talajéletet támogató talajművelés és technika,�-  „Műtrágyázás” helyett „talaj-erőgazdálkodás”, �- preventív, technológiai (és nemcsak vegyszeres!) növényvédelem (termőhely megválasztás, növényszerkezet, vetésváltás, vetésforgó, talajművelés, humuszgazdálkodás, rezisztens fajták, hasznos állatok védelme, biológiai, biotechnológiai, fizikai és mechanikai eszközök), és csak ezen eszközök elégtelensége esetén, kárelhárító jelleggel, kíméletes vegyszeres védekezés.�- A gigantomán tendenciákat tükröző, emberléptékűnek egyáltalán nem nevezhető, és egyben környezetromboló üzem- és táblaméretek felülvizsgálata, mezővédő erdősávok, fasorok újratelepítése, újbóli táblásítás, gépesítése az agroökológiai alapon kialakuló méreteknek megfelelően. �- Olyan gazdaságok és méretek kialakítása, amelyek az ott munkálkodóknak és a külső szemlélőnek esztétikai élményt is nyújtanak. A táj esztétikai és pihenési, regenerálási értékének növelése. �- Olyan feltételek megteremtése, hogy a falusi közösségek földjük felelős gondviselői lehessenek. �
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