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1. Zárlati (karantén-) intézkedések
Olyan kórokozók ellen, melyek még nem kerültek az országba,

vagy csak szórványosan fordulnak elő
Fellépésüket vagy a gyanút jelenteni a növényvédelmi szervnek;

a beteggyanús növényt meg kell semmisíteni



Karanténlistán szereplő fontosabb kórokozók
Potato spindle tuber viroid (PSTVd) - burgonyán
Pepino mosaic virus (PepMV) - paradicsomon
Colombian datura virus (CDV) - burgonyán

Ca. Phytoplasma solani (sztolbur fitoplazma) - burgonyán
Acidivorax avenae subsp. citrulli - dinnyén
Xanthomonas arboricola pv. pruni - Prunus-fajokon
Ralstonia solanacearum - burgonyán
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus - burgonyán

Phytophthora ramorum - tölgyön és örökzöldeken
Synchytrium endobioticum - burgonyán (rák)
Monilinia fructicola - csonthéjasokon
Neovossia (szin. Tilletia) indica - búzán
Colletotrichum acutatum - szamócán



2. Agrotechnikai eljárások

Számos mozzanatot tartalmazhatnak - a vetéstől/ültetéstől a betakarításig:

 egészséges (fémzáras) szaporítóanyag használata;

 növénymaradványok beforgatása;

 árvakelések fölszámolása;

 harmonikus víz- és tápanyagellátás; 

 művelési eszközök fertőtlenítése;

 megfelelő vetésszerkezet kialakítása
(kerülni a rokon növények egymás mellé    vetését);

 vetésforgó periodikus alkalmazása;

 betakarításkor észlelt beteggyanús növények megsemmisítése.



3. Fizikai eljárások
Talajgőzölés

- zárttéri (üvegházi, fóliasátras vagy melegágyi) kultúrákban
- kórokozók, vírusvektorok (nematódák, gombák) ellen

Vegetatív szervek hőkezelése
- gumó, oltóvessző néhány napig, 35-40 ºC-on
- elsősorban vírusmentes szaporítóanyag előállítására

4. Nemesítés
Nemesítés hagyományos módon
 Keresztezéssel: adott kórokozóra rezisztens (általában) vadfaj és 

nem rezisztens kultúrfajta között

 Szelekcióval: a fajtapopuláció rezisztens egyedeinek 
kiválogatása és továbbszaporítása



Nemesítés biotechnológiai úton
 Sejt- vagy szövettani szinten - véletlenszerű

- protoplasztfúzió,
- szomaklonális variáción alapuló

 Génsebészeti eljárással - célzott
Növényből (vagy patogénből) izolált rezisztenciagén  
transzformálása → GMO

Rezisztenciatípusok
 Rasszspecifikus (vertikális): adott fajtára specializálódott 

baktérium/gombarassz(okk)al szemben

 Nem rasszspecifikus (horizontális): a kórokozó valamennyi 
rasszával szemben



5. Biológiai védekezés
elsősorban a mikrobák hiperparazitizmusán alapul

Vírusok hiperparazitizmusa
 Satellit-vírus versus helper vírus (pl. dohány nekrózis vírus)

 Bakteriofág vs. nagygombákat támadó Pseudomonas tolasii baktérium

 Mikovírus (ds-RNS) vs. Cryphonectria parasitica gomba (gesztenyekór)
- hipovirulencia (a virulens törzsek ellen hasznosítható)

Baktériumok hiperparazitizmusa
Biopreparátumokként baktériumok és gombák ellen hasznosíthatók

 Pseudomonas fluorescens vs. Erwinia amylovora és egyes gombák,

 Agrobacterium radiobacter K-84-es törzse vs. A. tumefaciens

 Streptomyces griseoviridis vs. Fusarium-fajok 



Gombák hiperparazitizmusa
Biopreparátumokként a gombák elleni védekezésben hasznosíthatók
 Trichoderma-fajok (pl. T. harzianum) vs. számos növénypatogén gomba

 Coniothyrium minitans vs. szkleróciumos gombák
(pl. Sclerotinia sclerotiorum)

 Ampelomyces-fajok vs. lisztharmatok

Ampelomyces-hifa
lisztharmat konídiumláncában



6. Kémiai védekezés
Leghatékonyabb védekezési mód 

DE: nagy az igény a vegyszerhasználat csökkentésére
Magában foglalja:

- a talajfertőtlenítést
- magvak, gumók csávázását
- lombozati permetezést, porozást

Védekezés lehet:
- preventív (megelőző)

- kuratív (gyógyító)

Kémiai hatás irányulhat
- közvetlenül a kórokozóra
- közvetetten: a növényi anyagcsere befolyásolásán keresztül,

vagy a vektorok ellen

Az antimikrobiális szerek lehetnek
- kontakt hatásúak: elsősorban a penetrációt gátolják

(főként preventívek)
- szisztemikusak: felszívódva a kolonizációt is gátolják

mind preventíven, mind kuratív módon 



Vírusok ellen
 korlátozott mértékű közvetlen hatás (pl. ribavirin)

- gátolja a növényen belüli terjedést
- a replikációt kis mértékben csökkenti (nem vírusmentesít)

 hatékonyabb a vírusvektorok elleni kezelés
Baktériumok ellen

- korlátozott; réztartalmú szerek
- eseti engedély antibiotikumra (tűzelhalás fellépésekor)

Gombák ellen
 széles hatásspektrumú

- kontakszerek: pl. réz-, tiokarbamát hatóanyagúak
- szisztemikus szerek: pl. benzimidazol hatóanyagúak

 szűk hatásspektrumú
- kontakszerek: pl. kén és vegyületei (lisztharmatok ellen)
- szisztemikusak: pl. fenilamid hatóanyagúak (petespórások ellen)



VÉDEKEZÉS 
A KÁROSÍTÓ ÁLLATOK 

ELLEN



AGROTECHNIKAI VÉDEKEZÉSI MÓDOK 1

Elősegítjük a növények 
gyors, erőteljes fejlődését, 
ami nehezíti a kártevők 
károsítását (pl. fritlégy 
kártétele mérséklődik a 
kukoricán). 

Talajművelés
Tápanyag-
ellátottság
Talajjavítás

Gyomszabályozás

A gyomok tágítják
táplálékválasztás 
lehetőségét,
búvóhelyet
biztosítanak

Vetés idő

Életmódbeli 
sajátosságok
figyelembevétee
.

A szántás, tárcsázás
kultivátorozás
kombinátorozás a
tericol rovarfajok 
számát mérsékli



AGROTECHNIKAI VÉDEKEZÉSI MÓDOK 2

Tőszám

Megfelelő
állomány-
sűrűség és
állományklíma 
biztosítása

Betakarítás

A takarmány-
növények
korai kaszálásával
megakadályozható
az érzékeny
lombkárosodás

Területkiválasztás

Kerüljük a kártevő 
számára kedvező
adottságú területeket

Ruderális területek

Szerepük van a
kártevők
áttelelésében
Szaporodásában. 
Gondoskodni kell a
megszüntetésükről



AGROTECHNIKAI VÉDEKEZÉSI MÓDOK 3

Növényi sorrend
Vetésváltás
Szomszéd hatás

Fajtaválasztás

A fajta feleljen meg a
vele szemben támasztott 
mennyiségi és 
minőségi követelmé-
nyeknek és a piaci
igényeknek

Rezisztenciára nemesítés

Az elővetemény 
és a szomszédos 
kultúra ne 
tartozzon
a károsító
tápnövénykörébe

A kártevő fajokkal szemben
örökletesen ellenálló fajták
iránti igény
Transzgénikus növények:
rovarreziszenciát kialakító
bakteriális toxingének
növényekbe építése



SZAPORÍTÓANYAGGAL SZEMBENI KÍVÁNALMAK

Vetőmagtárolás

Vetőmagtisztítás

Inkrusztálás

Drazsírozás (pillírozás) 

Granulálás
A granulátum a granuláló anyagon kívül
tartalmazhat növényvédő szereket,
festék- és egyéb anyagokat.

A drazsírozás alapja, hogy a bevonat
többé-kevésbé gömb alakra formázza a magot,
a szemenkénti vetésre alkalmassá teszi és
kevesebb a vetőmag-szükséglet.

Idegen anyagok, gyommagvak 
eltávolítása
búzafonálféreg által károsított  szemek
mechanikai szétválasztása (triőrözés).

A tárolt tételek nedvességtartalma 
a szabványnak megfelelő legyen
nyilászárókra háló kerüljön.

Az eljárás során a vetőmag 
megőrzi eredeti alakját, tömege, mérete
változhat a csírázóképességet 
raktározás során nem károsítja.

http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.edenkert.hu/aktualis-novenyvedelmi-munkak/1595/kiskep/miert-szinesek-a-vetomagvak-.jpg&imgrefurl=http://www.edenkert.hu/cimke/%25C3%25BCltet%25C3%25A9s/&usg=__PryAW6Yr0TN9tJJYpb-G9WhGULg=&h=100&w=100&sz=8&hl=hu&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=UI2-q1YsBea87M:&tbnh=82&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3Dcs%25C3%25A1v%25C3%25A1zott%2Bvet%25C5%2591mag%26um%3D1%26hl%3Dhu%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


MECHANIKAI FIZIKAI VÉDEKEZÉSI MÓDOK
• Kártevők összegyűjtése: csoportosan előforduló kártevőknél  a 

petecsomók, lárvák kézi összegyűjtése (pl burgonyabogár)
• Kártevők összecsalogatása:

mesterséges búvóhely létesítésével: (hernyófogó öv fakérgen bábozódó 
molylepkéknél)
táplálékkal: (pajorok salátával, csigák nedves ronggyal)
csapdázással: fénycsapdák, illat-, szín-,  szex-feromon-csapda

•    Kézi növényápoló eszközök (metszés,drótkefe):a sérült 
növényrészek eltávolítása

•   Kártevő távoltartása: kerítés, raktárakra drótháló

BIOFIZIKAI ELJÁRÁSOK
alacsony hőmérséklet (-12 C o alatt a  babzsizsik elpusztul)
magas hőmérséklet. Szárítóban 30 Co felett a raktári kártevők írthatók
gőzölés (raktárak fertőtlenítése, talajgőzölés üvegházakban)
csomagolt áruk elektromos áram és sugárkezelése
(drága, csak külföldön)



Biológiai védekezés
A kártevőket élőlények segítségével igyekszünk visszaszorítani

Rovarpatogén vírusok

Granulovírusok 
• táplálék útján jutnak a gazdába,
• savas közeg oldja a köpenyfehérjét,
• a kiszabadult virionok újabb virion

termelésre késztetik a gazda sejteket
• fertőzés lefolyása 3 nap -1 hét
• fajspecifikusak
• drága az előállításuk

• Jövő: genetikailag módosított
vírusok előállítása a fertőzés gyorsítására

Készítmény:
Madex

csak almamoly ellen
az első nemzedék tömeges 
lárvakelésének idejére kell

időzíteni az első kezelést



ENTOMOPATOGÉN BAKTÉRIUMOK

Bacillus thuringiensis: (1911 Berliner)
több mérgező toxint termel:
α- exotoxin, β-exotoxin : teratogén hatásúak
δ-endotoxin: gyakorlatban ez a készítmények hatóanyaga (Bt-toxin)

Nagyon jó hatásúak, szelektívek, első készítmény Thuricid (1957)
Emlősökre, méhekre, hasznos ízeltlábúakra nem mérgezőek

A Saccharopolyspora spinosa
A sejtmembrán Na+ és Cl- forgalmát befolyásolja, 
ezzel akadályozza az ingerület-átvitelt az idegrendszerben.
Készítmények:

LASER: alkalmazható: burgonyabogár  L1-L2 
fokozatú lárvák, hagymafélékben  tripszek ellen
SPINTOUR: gyapottok bagolylepke, 
káposztalepke fiatal, L1-L2 hernyói ellen

http://www.biocont.hu/uploads/text/155/2b.jpg?t=1257167877


A Bt-TOXIN HATÁSMECHANIZMUSA
• Táplálékkal jut a szervezetbe, a toxin fehérjekristályokból áll, a lúgos 

középbélben  lebomlik, a bélsejtekhez kötődik a sejtfal sérül, a bélüregből 
patogén mikroorganizmusok jutnak ki, leáll a perisztaltika 

• Táplálkozástól számított 2 órán belül hat
• Különböző szerotípusok (27 db) patogenitása eltér, a legfontosabbak:

szerotipus                              készítmény  célgazda
• B. t. serovar kurstaki: Thuricid, Bactucid, Dipel, Foray  Lepkehernyók
• B.t. serovar israelensis:       Vectobac, Teknar                      Lepkehernyók                                 
• B.T. serovar mexicanensis.   Novodor  Burgonyabogár 
• Előállításuk folyékony tápközegben fermentációs úton, a kész termék 

száraz, pasztaszerű anyag

• Gyakorlatban is használják, 
• (de csak a rovarölőszer-forgalom

0.5%-át adják Mo-on)



ROVARPATOGÉN GOMBÁK 
Entomophtorales rendből
Entomophtora mucae: első leírt faj, széles
gazdakörű, különböző rendbe tartózó rovarokat is fertőz
Deuteromycetes alosztályból
Beauveria, Metarhizium és Verticillium nemzetség fajai
legelterjedtebb faj: Metarhizium anisopliae
sok  rovarölőszernek az aktív hatóanyaga
alkalmazásuk: üvegházakban, vagy talajlakók ellen 

hátrányaik
• alkalmazásukhoz magas hőmérséklet és páratartalom kell, 
• a fertőző konídiumok csak rövid ideig életképesek
• nagy populáció- sűrűségnél használhatók sikeresen

Készítmények
Back-Off:  levéltetvek, liszteskék ellen
Bio-Blast:  termeszek ellen



Zoocid hatású antibiotikumok
• főként baktériumok termelik, legtöbbjét a 
• Streptomyces aureus állítja elő, lehetnek 
• Polynactinok: a mitokondriális membrán funkcióját 

zavarják meg
• Avermectinek, milbemycinek: ideg ingerület átvitelt 

akadályozzák
• vízben nem oldódnak, napfényre bomlanak
• emlősökre nem, de halakra erősen toxikusak
• Növényvédelmi felhasználásuk ellentmondásos,  

(teratogén hatás, antibiotikum rezisztencia kialakulása)
• USA-ban,Európában-ban korlátozott a felhasználásuk
• Japánban széleskörűen használják



ROVARPARAZITA FONÁLFÉRGEK 1
• Steinernema nemz. (~12 faj): bejutásuk csak a testnyílásokon 

Heterorhabditis nemz. (~4 faj): szájszuronnyal bárhol bejuthat 
• Velük szimbiózisban élő baktériumok toxinjai ölik meg a 

rovart, a fonálférgek felszívják az elpusztult gazdaállat 
testnedveit és benne szaporodnak, 2 hét múlva az infektív 
lárvák újabb gazdát fertőznek meg

• Rovar pusztulása a fertőzéstől számított 2 napon belül várható
• Kedvezőtlen körülmények között kitartó (dauer) lárvák 

képződnek, melyek még évekig fertőzőképesek.
• A fejlesztések egyik útja a dauerlárvák időzített indukálása
• A Heterorhabditis fajok hatékonyabbak, de előállításuk 

költséges
• Készítmények szűk piacot képviselnek, csak a többlet ktg-et 

elbíró nagyértékű kultúrákban (dísznövény, díszfaiskolák)
• LARVANEM: gyászbogarak ellen

NEMATOP: pajorok ellen



Heterorabditis sp.

Engedélyezett készítmény: NEMATOP
Heterorhabditis bacteriophora
speciális rovarpatogén fonálféreget tartalmaz, mely a  bogarak
talajban lévő lárváit és bábjait aktívan keresi és fertőzi. A készítmény 
alkalmazásának előfeltételei a nedves talaj és a 12-30 °C közötti 
talajhőmérséklet. Engedélyezett barázdáshátú vincellérbogár lárva, 
kukoricabogár és számos cserebogár faj lárvája ellen. 

fonálféreg által megtámadott rovar

ROVARPARAZITA FONÁLFÉRGEK 2



ENTOMOFÁG ROVAROK 1

Parazitoidok (élősködők)

kisebbek a gazdaállatnál
annak testében fejlődnek ki
lassan pusztítják el a gazdát,
1 db parazitoid csak 1 gazdát pusztít el
(fürkészlegyek, gyilkosfürkészek,
fémfürkészek, törpefürkészek)
A megtámadott fejlődési stádium szerint lehetnek:
pete, lárva, báb vagy imágó parazitoidok

Aphelinus spp
levéltetű-fürkész

Braconidae gyilkosfürkész lárvák

Encarsia formosa
üvegházi molytetű-fürkész



a kukorica és a zöldségfélék lepkekártevői ellen
Hatóanyag: őshonos Trichogramma pintoi 80%-ban,

T. evanescens 20 %-ban.
Hatásmechanizmus: Az apró, 0,5 mm-es nagyságú pici fürkészek több 10
m-ről is megtalálják a növényre lerakott lepkepetét és saját petéjüket
belerakják. A Trichogramma embrió elfogyasztja a lepkepete belső anyagát,
ezáltal elpusztítja azt. 8-15 nap elteltével a kártevő hernyó helyett egy
fürkészdarázs hagyja el a lepkepetét.
Kiszerelés: polisztirol kapszula. A petefürkészek a kapszulában fiatal lárva,
előbáb és báb állapotban vannak. Kelésük a növénykultúrába történő
kihelyezést követően 1-3 napon belül indul el. A kapszulákat a kikelt
Trichogramma imágók gyárilag perforált, 4 apró lyukon keresztül hagyják el.
Egy-egy kapszulából kb. 1800-2000 db Trichogramma fürkészdarázs kel ki.

Az összes imágó kb. 10-18 nap alatt hagyja el a polisztirol
kapszulát, tehát legalább három hétig hagyjuk a kapszulákat
a növényeken!

Trichoplus
biológiai növényvédelmi 

szer

Trichogramma evanescens
petefürkész



Epiziták (ragadozók) 
nagyobbak az áldozataiknál
több egyedet is elpusztítanak
gyors mozgásúak 
(katicabogár és lárvája, ragadozó poloskák, futóbogarak, pókok, 
ragadozó atkák,fátyolkák, szitakötők

ENTOMOFÁG ROVAROK 2

Katicabogár és lárvája

Fátyolka és petéi



Phytoseiulus persimilis
ragadozó atka

Perillus bioculatus
ragadozó poloska
(burg. bogár ellen)

Táplálékválasztás szerint: 
polifágok:válogatás nélkül elfogyasztják az   

eléjük került áldozatokat
oligofágok: egy rendszertani kategóriába 

tartozó áldozatot fogyasztanak
Pl: levéltetűfaló poloskák

ENTOMOFÁG ROVAROK 3

monofágok: csak egy fajt 
képesek elfogyasztani (amit 
életükben legelőször 
fogyasztottak



Typhlodromus pyri ragadozó atka

a hazai szőlő-és
gyümölcsültetvényekben  őshonos, 
kártevő atkákat fogyaszt,

A nősténye naponta 8 kifejlett takácsatkát, 
vagy 320 levélatkát pusztít el.
Élete folyamán összesen 450 takácsatkát 
és 18 ezer levélatkát öl meg. 
Jellegzetessége, hogy nem öli ki
teljesen a zsákmányt.

filccsíkokban 20-50 megtermékenyített nőstény filccsíkonként  
dózis:10-20 ezer db ♀/ hektár 
szőlőben minden második-harmadik tőkére
kell rákötözni egy filccsíkot
tilos műanyag kötöző és fémdrót használata!

Kihelyezése:



Szex-feromon csapdázáson alapuló védekezési módok
Tömeges csapdázás: a feromon csapdákkal olyan nagy 

mennyiségű kártevőt fognak össze, hogy a kártétel elfogadható 
alacsony szinten marad, csak alacsony populáció-sűrűségnél 
alkalmazható, önmagában nem alkalmas a kártevők leküzdésére, de 
az integrált rendszerbe jól beilleszthető (erdészeti kártevőknél 
használják).

Lure & kill technika: a feromonra vonzodó kártevőket nem 
csapdában gyűjtik, hanem a feromon-kibocsátó környékét ölőszerrel 
kezelik, a szerrel érintkezésbe jutó rovar elpusztul. Kevesebb szer 
fogy. Gyakorlati alkalmazása elkezdődött.  

Inhibitor technika: egyes szexferomonokkal rokon vegyületek a 
szexferomon hatását elfedik, a  nemek nem találnak egymásra. Ezek a 
hormon inhibitorok v.antihormonok Kiderült, hogy csak közvetlenül a 
feromoncsapda mellé helyezve akadályozzák a hímek tájékozódását, 
a légtérbe permetezve nem, így gyakorlati alkalmazásuk nem vált be. 

Légtér-telítéses módszer: nagy mennyiségű szexferomont 
juttatnak a védendő növénykultúra légterébe, a mindenütt jelenlévő 
feromon miatt a hímek nem találnak rá a nőstényekre.



ISOMATE CLR légtértelítéses eszköz
alumínium dróttal megerősített speciális porózus szerkezetű cső
a párologtató diszperz, melybe szintetikus feromon
helyezhető (240 mg feromon/ cső): hossza 20 cm, átmérője 3mm.
Kihelyezése: rátekerhető a gyümölcsfák ágára, 
Hektáronként1000 db szükséges
Engedélyezett: almában, körtében birsben: almamoly, almailonca,
sodrómolyok ellen.
Kihelyzése a kártevők tömeges rajzás előtt (április második felében)
Hatása 150 nap: egy évben egyszer elég kitenni
Egyéb permetszerek hatását nem befolyásolja



Botanikai inszekticidek
rovarirtásra alkalmas összetett hatásmódú növényi présnedvek,

• hatóanyaguk kémiai összetétele nem állandó
(eltérő termőhelyekről  származnak a növények) 

• bonyolult összetételük miatt nehezen ellenőrizhető tisztaságuk,
• gyakorlati alkalmazásuk nem terjedt el

azadirachtin: Neem-fa  présnedve
vírus, bakt. ölő, rovarokra  riasztó repellens, gátolja a táplálkozást és tojásrakást,
hormonális szabályozást zavarja, nem szelektív, hasznos rovarokat is pusztítja, 
emlősökre nem mérgező, de halakra veszélyes, Indiában forgalmazzák
piretrum por: Rovarporvirág – Chrysanthemum cinerariaefolium virág őrleménye

(analógjai a mesterséges piretroidok) idegméreg, gyors taglózó hatást fejt ki
háztartásban fellépő kártevők házi légy, szúnyogok, kullancsok csótányok  ellen,
gyorsan bomlik, meleg vérűekre nem veszélyes (csak10 dkg fogyasztása halálos)

Készítmény : Aqua Py

Fitoinsect (Solidago, Artemisia, Pastinaca- növények 
egyszerű etil-alkoholos kivonata) 

kertészeti kultúrákban, dísznövénytermesztésben, 
szívókártevők: tripszek, levéltetvek
molytetvek, atkák, pajzstetvek, levélbolhák ellen. 



•

Rovar növekedés szabályozók (IGR-anyagok)

•
A rovarok növekedését, fejlődését, szaporodását megzavaró, vagy meggátló 
anyagok. Jellemzőik:
Hatáskifejtésük késleltetett
Csak a rovarok érzékeny fejlődési stádiumában hatnak
Szelektívek
Specifikus letális fejlődési zavart okoznak
Gerincesekre nem mérgezőek
1:Kitinszintézisgátlók: a vedlési folyamat zavarása 

Diflubenzuron h.a. Dimilin szer: lepkéknék és bogaraknál hat
2:Hormonhatású készítmények (Ecdyson, Juvenil-hormonanalógok)
A juvenoidok  hatásai:
metamorfózisgátló hatás: a legjelentősebb (tipikusan megelőző 
védekezést jelent, mert az átalakulásig még táplálkozik a rovar (lárva), 
a hatás csak a következő generációnál realizálódik
tojásölő (ovicid) hatás
kemosteriláns hatás
a  nyugalmi állapot (diapauza)   létrejöttének gátlása 
A kezelések időzítése nagyon fontos kritikus 

követelmény



KÉMIAI VÉDEKEZÉS AZ ÁLLATI KÁROSÍTÓK ELLEN
Minden más védekezési eljárás
eredményességét gyors hatásánál
fogva messzemenően felülmúlja. 

A ROVARÖLŐSZEREK CSOPORTOSÍZTÁSA
A HATÁS TARTÓSSÁGA ALAPJÁN:

Kontakt mérgek: csak a kezelés helyén hatnak,
gyorsan lebomlanak

Mélyhatású szerek: a növény szöveteiben felszívódva 
az egész kezelt levélen hatnak, lehetnek: 
elfogyasztva  gyomormérgek, 
a növényből kipárologva légzési mérgek

Szisztémikus szerek: a nedvkeringéssel transzlokálódnak 
az egész növényben, a talajból a gyökereken át is 
eljuthatnak a levelekig,

hetekig mérgeznek (rejtett életmódú kártevőknél)



Az  inszekticidek csoportosítása hatásmechanizmusuk alapján 1 

Gyomormérgek: a szervezetbe a táplálékkal együtt az emésztőrendszeren 
keresztül jutnak be. A hatóanyagaik a gyomornedvekben oldódnak fel és 
hatásukat a gyomor - bélrendszer falán keresztül átjutva fejtik ki. 
Eredményesen csak a kártevő aktív életszakaszaiban alkalmazhatóak. 
Hatékonyságuk nagy mértékben függ az időjárási viszonyoktól a kártevő 
fejlettségétől és szájszervének típusától, táplálkozási szokásaitól (táplálék 
igény). A csoportba tartozik pl. lótetű ellen használt Arvalin és a rágcsálók elleni 
kumarin tartalmú csalétkek. 
Légzési mérgek: a légző szerveken át bejutva, belsőleg fejtik ki hatásukat. 
Közülük egyesek a légzőszervek megbénítása révén hatnak, de sokszor a 
légzőszerv csak a szer gyors behatolását és más szervekhez (keringési, 
idegrendszer) való transzportálását segíti elő. Hatékonyságuk nagy mértékben 
függ a környezet állapotától: a zárt tér tömítettségétől, hőmérsékleti és 
légnedvességi viszonyaitól, a talaj fizikai-kémiai állapotától.. Az ide tartozó 
készítményeket zárt térben: zárt termesztő-berendezésben, raktárban, 
üvegházban, valamint talajlakó kártevők ellen használjuk. A csoportba tartozik: 
metilbromid, egyes szisztemikus mérgek, piretrin és paradiklórbenzol (globol) 
hatóanyag, naftalin. 



Bőrmérgek: az állat bőrfelületén, vagy azon átdiffundálva hatnak.  A  kutikulán 
vagy egyszerűen csak átdiffundálnak, vagy pedig kémiailag bontják azt, így 
szüntetve meg annak védőhatását. Egyes fajtáik  (ásványolajtartalmú mérgek) a 
légzőnyílások felületét zárják el, így fejtenek ki közvetlen fizikai hatást.(pl. Agrol). 
Elsősorban a növény felületén hosszú ideig tartózkodó és kevésbé aktív 
kártevők (pajzstetvek levéltetvek), illetve inaktív fejlődési alakformák (tojás) 
ellen, valamint téli időszakban alkalmazva (lemosó jellegű kezelés) hatásos. 
Ebbe a csoportba tartozik pl a mészkénlé, báriumpoliszulfid, piretrin tartalmú 
készítmények. 
Kontakt idegmérgek:  közvetlen érintkezés útján, az idegvégződéseken át 
szívódnak fel és az idegrendszert bénítják meg. Jellegzetes paralitikus tüneteket 
váltanak ki: a  rovarok hanyatt fekve kapálóznak, majd elpusztulnak.  
Leghatékonyabbak a vegetációs időszakban,  a kártevő alakok (imágó, lárva), 
aktív mozgása idején. Ebbe a csoportba tartoznak például: szerves- foszforsav 
tartalmú mérgek, piretroidok valamint a szisztematikus, vagy belső terápiás 
mérgek. 

Az  inszekticidek csoportosítása hatásmechanizmusuk alapján 2



A rovarölőszerek típusai a célkártevők 
szerint

~ inszekticid = rovarölő
~ akaricid = atkaölő 
~ aficid = levéltetveket ölő
~ limacid = csigaölő 
~ molluszkicid = puhatestűeket ölő 
~ nematocid = fonálférgeket ölő 
~ raticid = patkányirtó 
~ rodenticid = rágcsálókat irtó 
~ larvicid = /árvaölő 
~ ovicid = tojásö/ő 
~ ovo-larvicid = tojás-lárvaölő



Neurotoxinok (idegmérgek) hatásmechanizmusa 

Két idegsejt közti kapcsolat:szinapszis 

Acetil-kolin
receptorok

Acetil-kolin



AZ INGERÜLETÁTADÁS GÁTLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

• Az aceti-kolin megkötődésének gátlása
nikotin, kartap

• A Na+ ionok axon- membránon való átjutásának 
gátlása 
klórozott szénhidrogének,
piretroidok

• Az aceti-kolin-észteráz enzim működésének gátlása 
szerves foszforsav származékok,
karbamát származékok



Klórozott szénhidrogének

• Nagy hatékonyság
• Széles hatásspektrum (politoxikusak)
• Hosszú hatástartam (perzisztencia)
• Melegvérűekre kis akut mérgezőség
• Zsíroldékonyság, felhalmozódás (kumulálódás)
• Kellemetlen íz és szaghatás a termékekben
• Halakra, méhekre veszélyes
• Egyszerű gyártástechnológia, viszonylag 

alacsony ár



Piretroidok
Chrisanthenum cinerariaefolium virágfejéből nyert piretrum por 

rovarölő hatása az 1800-as évek eleje óta ismert.1850-es években 

kezdődött a mesterséges előállitásuk Jellemzőik:
Rovarokba könnyebben bejutnak
Széles hatásspektrumú kontakt inszekticidek.
Azonnali taglózó hatásúak
Melegvérűekre csekély mérgezőség, halakra, 
parazitoidokra veszélyesek
Gyors lebomlás nem mérgező metabolitokra 
(rovar feléledhet) 
Kis dózisban hatnak
(probléma a szer- maradványok műszeres kimutatása)



A szerves foszforsav származékok
• A DDT helyettesítésére kezdték  alkalmazni őket
• Kémiailag kevésbé stabilak, mint a klórozott 

szénhidrogének:
– A növényen gyorsabban bomlanak le
– Nem halmozódnak fel az élő szervezetekben

• Gyors hatásúak, de a hatás nem mindig tartós
• Mélyhatású, és szisztemikus szerek is tartoznak a 

csoportba.
• A vegyületek szintézisének lehetősége kimeríthetetlen
• Veszélyes az akut (heveny) toxicitásuk humán 

szempontból.
• Rezisztencia kialakulhat, kereszt- rezisztencia is.
• A karbamát inszekticidekkel együtt nem juttathatók ki, mert 

azok  is az acetil-kolin-észteráz enzimet gátolják
• Szerves foszforsav-észterrel történt 

mérgezés tüneti kezelése atropinnal 
(görcsoldó)



Karbamát származékok
• Gyomor és kontakt-mérgek.
• Egyes származékok szisztémikusak.
• Toxikus hatású  csoportjuk a karbamoil csoport, melyet először a 

Physostigma venenosum növényből izolált alkaloidban találtak meg.
• Széles hatásspektrum.
• Felhasználása sokoldalú:

– Minden növénykultúrában alkalmazzák
– Raktári kártevők elleni készítmények is vannak
– Egyes hatóanyagok talajinszekticid és nematicid is.

• Atkagyérítő hatással nem minden hatóanyag rendelkezik.
• Hatásmechanizmus:Kolin-észteráz gátlók.
• Keverhetőség: tilos szerves foszforsav észterekkel együtt kijuttatni

őket humán toxikológiai okokból  



Mechanikai, fizikai védekezés a 
gyomnövények ellen

• kapálás (kézi és gépi)
• gyomlálás
• kaszálás
• acatolás
• gyomfésűzés 
• töltögetés
• termikus gyomszabályozás 
• talajtakarás
• gyepesítés
• sorvezérelt kultivátorozás
• kultivátorozás sávgyomirtással



Agrotechnikai védekezési 
módszerek a gyomnövények ellen

• Talajművelési eljárások (tarlóhántás, vetőágy előkészítő 
munkaműveletek, őszi mélyszántás)

• Vetésváltás (növényi sorrend)

• Trágyázás (szerves- és műtrágyázás)

• Állománysűrűség (növényszám, sortávolság, állomány-
egyenletesség, felület-borítottság)

• Betakarítás (a kombájn gyomterjesztő szerepe)



Gyomfésű munkája őszi gabonában



Acatolók és a gyomtalanító kés



Tarlóhántás tárcsával  parlagfű ellen



Szenzorvezérelt sorközművelő kultivátor 
kukoricában



Töltögető eke napraforgóban



Szenzorvezérelt sorköz kultivátor 
és sorkapáló gép



Lángszórás parlagfű ellen



Alkalmazási módok

• Presowing, ill. preplanting (vetés, vagy palántázás előtt)
• Preemergens (vetés után-kelés előtt)
• Posztemergens (állományban) (korai, normál, késői poszt)
• Pre – poszt (vetésre előkészített talaj kigyomosodásakor, közvetlenül a vetés 

után)

Kezelési típusok

• Teljes felületi kezelés
• Precíziós kezelés
• Sorkezelés, vagy foltkezelés
• Levél alá permetezés
• Kenés
• Talajba injektálás
• Kéreg- és tönkkezelés

VEGYSZERES GYOMIRTÁS



GYOMIRTÓ SZEREK
A jelenleg használatban lévő főbb herbicid hatóanyagcsoportok:

• Hormonális rendszert károsító készítmények
• Speciális egyszikűirtó hatóanyagok
• Fotoszintézist gátló hatóanyagok 
• Acetolaktát-szintetáz (ALS) gátlás
• EPSP szintetáz gátlása 

• Egyéb bioszintézis gátló hatású herbicidek: 
• pigment bioszintézis gátlás
• protox gátlás
• fehérje és nukleinsav bioszintézis gátlás
• glutamin szintézis gátlása
• növekedés és csírázásgátlás



Előadás ellenőrző kérdései
• Milyen védekezési módszereket ismer a növénypatogén 

mikroorganizmusok ellen?
• Soroljon fel agrotechnikai védekezési módszereket a kórokozókkal 

szemben!
• Ismertesse a baktériumokkal történő biológiai védekezési 

lehetőségeket a rovarok ellen!
• Hasonlítsa össze a parazitoidokat és az epizitákat áldozatukhoz 

való viszonyuk alapján (példákkal)!
• Soroljon fel mechanikai, fizikai és agrotechnikai védekezési 

módszereket a gyomnövények ellen!
• Értelmezze a presowing, preemergens és posztemergens 

védekezési módokat!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe:
JÁRVÁNYTANI ÉS

GRADÁCIÓS ALAPISMERETEK…

Előadás anyagát készítették:
Ábrahám Rita, Érsek Tibor, Kuroli Géza, Németh Lajos, Reisinger Péter
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