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A 3. előadás áttekintése

Mikróbák okozta járványok
Járványok előrejelzése
Gradológia (Demökológia)
Előrejelzés a növényvédelmi állattanban
A gyomnövények predikciója (előrejelzése)



Epidemiológia = Járványtan

A növénybetegségek (járványok) megjelenési formái
Területi kiterjedés szerint:

- sporadikus: szorványos, de későbbi járvány forrása lehet
- epidémia: helyi jellegű, gyors fellépésű és gyors 

lecsengésű (hagymaperonoszpóra, gabona-feketerozsda)
- endémia: egy nagyobb régióban, országban évekig 

veszély (szőlőperonoszpóra, szürkepenész, PLRV)
- pandémia: egész kontinensre vagy kontinensekre 

kiterjedő (tűzelhalás, dohányperonoszpóra)

Időbeli megjelenés:
- évközi
- évjáratonkénti



A répa gyökérfekély éves járványgörbéje

Kórokozók: Phoma betae, Pythium debarianum,
Aphanomyces levis, Fusarium spp., baktériumok



A répa cerkospórás levélragyájának
(Cercospora beticola) éves járványgörbéje



A répa peronoszpóra (Peronospora schactii)
éves járványgörbéje



IV.     V.     VI.   VII.  VIII.   IX.     X. hó

A Phytophthora infestans éves járványgörbéje
burgonyán és paradicsomon



A szőlőperonoszpóra (Plasmopara viticola)
évjáratonkénti járványgörbéje



A szőlőlisztharmat (Erysiphe [Uncinula] necator)
évjáratonkénti járványgörbéje



A búza-feketerozsda (Puccinia graminis f. sp. tritici)
évjáratonkénti járványgörbéje



A járványok kialakulásának  feltételei

nagyszámú fogékony gazdanövény

nagytömegű fertőzőképes kórokozó

a kórokozó számára kedvező környezeti feltételek

ugyanabban az időben és ugyanazon a helyen!



Fogékony gazdanövény

Kórokozó Kedvező
környezet

„Betegségháromszög”
háromtényezős járványtani modell

!



A kórokozó tulajdonságainak szerepe
a járványok kialakulásában

- patogenitás, virulencia,    
agresszivitás

- ökológiai plaszticitás
- rövid inkubációs idő
- új rasszok kialakulása
- alacsony fertőzési küszöb
- gyors szaporodás
- gyors terjedés

Nagy

járványkeltő

képesség

Igen gyors (logaritmikus) szaporodás, kis 
számú inokulumból több generáció: rozsdák,
peronoszpórák, baktériumok, sziszt. vírusok
Primér fertőzési forrásból lineárisan egy
generáció a vegetációs idő alatt:
gabonaüszögök, lokalizálódó vírusok



A sporangiumcsírázás módjától
nagyban függ  a fertőzési potenciál
(10-20 zoospóra vs. 1 sporangium)

A Phytophthora infestans
sporangiumcsírázási módját
a környezeti feltételek szabják meg

Gazdakör: burgonya, paradicsom, padlizsán, rokon gyomok
A burgonya fogékonyabb a paradicsomról jövő fertőzésre,

mint a paradicsom a burgonyáról származóéra

Vertikális rezisztenciájú fajták

új, a rezisztenciát letörni képes rasszok
kialakulásának a veszélye



Osztott genomú vírusok, pl. CPMV
- magas fertőzési küszöb

(106-108 víruspartikulum 1-1 lézió kialakulásához)
- gyors replikációs képesség

A CMV mint helper vírus a vele együtt előforduló  
satRNS-sel (CARNA 5) paradicsomon súlyosabb
betegségtünetet okoz, mint a CMV egyedül
(paprikán viszont gyengíti a tüneteket)

● A satRNS a komplett, helper (segítő) vírussal
együtt fordul csak elő, és csak annak segítségével
replikálódik és vele együtt enkapszidálódik



Kórokozó Kontinens km/nap
Phytophthora infestans Európa 6

Puccinia striiformis Európa 9

Bipolaris maydis USA 11
Erysiphe necator Európa, 4

Peronospora tabacina Európa
USA

0,30
0,13

Növénypatogén gombák terjedési sebessége

► Nagy terjedési sebesség, kicsi kiindulási fertőzöttség
(rozsda, burgonyavész, tűzelhalás)

► Kis terjedési sebesség, nagy kiindulási fertőzöttség
(peronoszpórák, lisztharmat, gabonaüszög, répacerkospóra)

► Nagy terjedési sebesség, kiindulási fertőzöttség közepes
(tafrina, almavarasodás, botrítisz)

Vírusok terjedése
- növényről növényre:
- sejtről sejtre: 43 cm/nap

nepovírusoké lassú,
rovarvektorokkal gyors



A környezet szerepe a járványok kialakulásában
Elsősorban abiotikus tényezők
- Klimatikus: hőmérséklet, csapadék, fény, levegő (szél)
- Edafikus: talajtulajdonságok

Kórokozó Csírázás Infekció Inkubáció Sporuláció Terjedés
Blumeria 
graminis

20°C
100% RH

25°C
98% RH

18-25°C/3 nap
5°C/14 nap

20°C/100 RH
víz: gátló

szél

Puccinia 
graminis

16-20°C
100% RH

18°C
100% RH

25°C/6 nap
5°C/60 nap

15°C szél

Septoria 
nodorum

20°C
85-90% RH

20°C
~90% RH

20°C/10-16 nap
nedves felület

nedves 
felület

szél, eső

A környezet hatása gabonabetegségek kialakulására



Phytophthora infestans



A gazdanövény szerepe a járványok kialakulásában
Agroökoszisztémák

Fogékonyság (diszpozíció):
- ontogenetikai:

juvenilitás - biotróf szervezetek
szeneszcencia - nekrotróf szervezetek

- szezonális
- tolerancia

Ellenállóság (rezisztencia)
- preformált rezisztencia: kémiai és  morfológiai 
- indukált rezisztencia: hiperszenztív reakció (HR), 

fitoalexinek, oxigén-szabadgyökök
- szerzett rezisztencia: lokális és szisztemikus



Környezet

Kórokozó

Gazdanövény

A járványok kialakulása
a rendelkezésre álló időtől is függ



A vektorok és a köztesgazdák szerepe
a járványok kialakulásában

GnK: köztesgazda (alternatív gazda)
Ve: vektor

Kó: kórokozó    Gn: gazdanövény    Kö: környezet

A vírusok járványtanában a három tényezős modell nem elegendő!



Vektorok fontos szerepe a vírusok járványtanában

● Egy hektár lóbabtáblában 2,5-25 millió Aphis fabae levéltetű

● A rovarok mint vektorok felgyorsítják a viroidok, vírusok,
fitoplazmák  terjedését

(a Macrosteles fascifrons kabóca több mint 1000 km-t vándorol 
az általa hordozott fitoplazmával)

● Vektoraikban a perzisztens vírusok fennmaradhatnak
(circulatív), sőt replikálódhatnak is (propagatív vírusok)



Kabóca
terjeszti pl. a
búza törpülés
vírust (WDV)

Levéltetvek
terjesztik a legtöbb
vírust, pl. az árpa
sárga törpülés vírust

BYDV

TSWV

Tripszek
terjesztik pl. a
paradicsom bronz-
foltosság vírust

Levéltetűcsapda



Fonálférgek
a nepovirusok

vektorai

Dohány gyűrűs-
foltosság vírus, TRSV

virionok a fonálféreg
nyelőcsövében

BNYVV

„Nyálkagomba” (Polymyxa betae)
terjeszti a cukorrépa rizomániáját
(répa nekrotikus sárgaerűség vírust)



Gyomos dohányföld

Gyom mint vírusrezervoár
és vektortápnövény

Árvakelések
mint vírusrezervoárok
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környezeti tényezők

Alternatív gazda
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A járványok megszűnése

Időjárás-változás

Gazdanövény
egyedfejlődése
fogékonyak kipusztulása

Kórokozó változása
egyedszám csökkenése
agresszivitás csökkenése (mutáció)

Emberi aktivitás



Növénybetegségek előrejelzése (prognózis)
A prognózis az ökológiai/járványtani adatokra támaszkodva a
járványok megelőzéséhez, a védekezési stratégiák kidolgozásához 
nyújt nélkülözhetetlen ismereteket; ehhez fel kell tárni a

Módszerei a következőkön alapulhatnak:
- meteorológiai adatok
- primér és szekunder fertőzési források
- fertőzés inkubációs ideje
- indikátornövények
- megfigyelő parcella
- növény fenológiája
- matematikai számítások
- számítógépes modellezés

Terület szerinti

Időtartam szerinti

kórokozó biológiai sajátosságait

populciódinamikai összefüggéseket gazdanövénykör sajátságait

környezeti tényezőket



Az előrejelzés formái

• időben:szignalizáció
rövidtávú előrejelzés
hosszútávú előrejelzés

• térben: helyi (táblaszintű)
üzemi
tájegységi
országos
nemzetközi



Az előrejelzés lehetőségei
1. az inkubációs idő hosszának kiszámításán alapuló módszerek,

2. effektív hőösszeg számítások módszere 

3. egyszerű meteorológiai adatokon alapuló módszerek 

4. levélnedvesség borítottság idejének mérése (Ziszlavszky) 

5. primer fertőzési források vizsgálatának előrejelzési szerepe
6. szekunder fertőzések előrejelzése
7. indikátor növények alkalmazása

8. megfigyelő parcella létesítése

9. növény fenológiához igazodó előrejelzés

10. negatív prognózis módszere 

11. matematikai előrejelzési módszerek

12. számítógépes járványmodellezés és előrejelzés

13. nemzetközi előrejelzés



Metos berendezés kültéri egysége

Adatfeldolgozó egység

Számítógépes előrejelzési módszerek



Előrejelző rendszerrel szemben elvárható 
követelmények:

1. Javítsa a védekezés hatékonyságát.

2. Csökkentse a védekezés évről–évre növekvő költségeit 
egyes peszticidek vagy teljes fordulók elhagyásával.

3. Mérsékelje a vegyszeres növényvédelem környezetre 
gyakorolt káros hatását, mennyiségi és minőségi 
vonatkozásban egyaránt.

4. Kevésbé járványveszélyes években biztosítson 
alternatívát a speciális növényvédő szerekkel szemben 
kialakuló rezisztencia elkerülésére, ill. megtörésére.



Az előrejelzéshez felhasznált adatok

1. A legfontosabb meteorológiai adatok:
1. hőmérséklet folyamatos mérése
2. csapadék mennyisége, fajtája, intenzitása
3. levegő relatív páratartama
4. levél nedvességborítottságának időtartama

Kiegészítő adatok
1. napsütéses órák száma
2. szélirány, szélerősség
3. talajhőmérséklet stb.

2. A növény fenológiai állapotához kapcsolódó ismeretek

3. A kórokozó biológiája



Az automata meteorológiai 
állomások közül hazánkban az 
alábbiak működnek a 
mezőgazdaságban:

– Lufft termékcsalád /D
– Metos termékcsalád /A
– Agroexpert – ADCON Telemetry /A.
– Boreas termékcsalád/H
– MEGA II/D



GRADOLÓGIA (DEMÖKOLÓGIA)

A kártevők tömeges elszaporodásának törvényszerűségeivel foglalkozik 

A kártevők
populációjában
végbemenő mennyiségi
változásokat

Vizsgálja

A mennyiségi változások 
okait és törvényszerűségeit

biotikus potenciál
(szaporodóképesség)

.



Meghatározó tényezők

BIOTIKUS POTENCIÁL
A fajnak azt képessége,hogy egyedállományát adott környezetben

fenntartani,vagy növelni tudja.

peteszám

nemzedékek
száma

nemek aránya

életképesség

egy nőstény utódai közül kifejlődő 
ivarérett egyedek százalékos aránya



ahol:
i= szexuálindex= f/m+f
e: peteszám
c: nemzedékek száma
f: nőstények száma
m: hímek száma

A KÖRNYEZET
ELLENÁLLÁSA (W)

F= (i x e)cEGY  FAJ EGYEDSZÁM
NÖVEKEDÉSE (F)

↕
100 x ( e –(m+f)/f)

W= e

Zwölfer képlet: mortalitási %-ot adja meg

Biológiai egyensúly?



A gradáció lefolyása és szakaszai



A GRADÁCIÓ OKAI

Parazita elmélet. A parazitoidok és ragadozók száma  a döntő
Biocönózis elmélet. a károsító szervezet és az élő környezet között szoros
bonyolult kapcsolat a döntő ok
Időjárási elmélet. mivel szoros összefüggés áll fenn a rovarok élete és
az időjárás változása között, az elmélet megalkotói ezzel a tényezővel 
magyarázzáka tömeges elszaporodást. Elsősorban a hőmérsékletnek és a 
Nedvességnek tulajdonítottak nagy szerepet. 
Túlszaporodási elmélet gradációk általában 10-12 évenként szabályos 
hullámokban követik egymást. A túlszaporodást a faj létszámának hirtelen 
csökkenése követi. Ezt azzal magyarázzák, hogy a túlszaporodás életfeltételei 
egy idő után lecsökkennek. 
Soktényezős elmélet: Schwerdtfeger és Thomson nevéhez fűződik.
Az élőlények életét különböző tényezőkomplexumok irányítják. Felöleli a fajhoz 
kötött  valamennyi belső és külső abiotikus tényezőt, amely a gradációt 
befolyásolhatja, ezért még ma is korszerűnek tekinthető.  



ELŐREJELZÉS A NÖVÉNYVÉDELMI ÁLLATTANBAN

PROGNOSZTIKA adott helyen jelen levő kártevő-populáció 
mennyiségi adataiból kíván következtetni a jövőben bekövetkező 
mennyiségi változások mértékére és irányára.   

biotikus és 
abiotikus
tényezők hatása

CÉLJA MEGADNI

Mikor 
védekezzünk

Hol
védekezzünkSzükséges-e 

a védekezés

? ?
?

kártevő 
biológiája



A VÉDEKEZÉS SZÜKSÉGESSÉGÉNEK ELDÖNTÉSE

kártételi veszélyhelyzet
az a kártevő-sűrűség, amikor a védekezési ktg-ek megegyeznek
a  károsítóktól megmentett termés értékével (potenciális
termésveszteséggel). 

 Kifejezése a veszélyességi létszámmal
az az egyedsűrűség  (területegységre, növényegyedre

vonatkoztatva adjuk meg), amely kártételi veszélyhelyzetet okoz. 

 sosem egy fix szám, hanem a környezeti tényezők változásának
figyelembe vételével –tól –ig értékben adjuk meg.
Pl.: kis drótférgek veszélyességi küszöbértéke 
napraforgóban 2-4 db/m2



Védekezés szükségessége

Járványveszélyes 
károsítók

Időszakosan
veszélyes károsítók



Lepkekártevők esetében: 
amikor a szerre 
legérzékenyebb fejlődési 
alakok a fiatal lárvák (L1-L2)
a legnagyobb egyed-
számban vannak jelen, 
általában a lepkék 
csúcsrajzását követő 10-14. 
napon

A VÉDEKEZÉS HELYES IDŐPONTJA

Bogarak esetében: 
a területre betelepedő, 
érési táplálékozást folytató
imágók ellen még 
a peterakás előtt

A VÉDEKEZÉS HELYE

azok a táblarészek, ahol az egyedsűrűség
eléri veszélyességi küszöbértéket
A tábla területén  sakktábla-minta 
eloszlásban vegyünk mintát



Helyes időpont

Túl korai védelem

A VÉDEKEZÉS  IDŐPONTJA A NÖVÉNYVÉDŐSZEREK
BOMLÁSI SEBESSÉGÉNEK FÜGGVÉNYÉBEN



Az előrejelzés időbeli formái
• Szignalizáció (jelzés): adott táblán a védekezés 

szükségességét és időpontját adja meg, 
azonnali beavatkozást kíván

• Rövid előrejelzés: a várható kártétel 
bekövetkezte előtt néhány héttel v.1-2 hónappal 
készül, a tömegszaporodás veszélyét és a 
védekezés optimális időpontját jelzi 
(többnemzedékes fajoknál)

• Távelőrejelzés: a kártevő fellépését a következő 
vegetációs időszakra jelezzük előre, csak nagy 
tájegységi felvételezés alapján készíthető (téli 
ökológiai tényezők csökkentik a biztonságát)



Az előrejelzés területi formái
• Üzemi (helyi) ~: egy adott növénykultúrára vonatkozik, a 

védekezés helyét és időpontját adja meg
• Tájegységi ~:mindig nagyobb területre (megye, járás) 

vonatkozik a várható kártétel veszélyét és a védekezés 
hozzávetőleges időpontját adja meg

• Országos ~: a tájegységi ~-ek egybevetéséből készül, az 
ország területére átfogóan adja meg a kártevők 
egyedszám-viszonyait

• Kontitnentális~: amikor egy-egy kártevő (vándorlepkék) 
tömegszaporodása több országra is kiterjed



Az előrejelzés felvételezési módszerei

A talaj vizsgálata

• Térfogati kvadrát módszer: polifág talajlakók 
felmérése (cserebogarak, drótférgek)

• Talajszondázás:Tóth-Berkó-féle, gödörfúró
gyorsabbak (cserebogár pajorok, drótférgek)

•  Búzacsomós csalogató módszer (csereb., drótf.) 
• Területi kvadrát módszer 

5 cm mélységig  vizsgáljuk át a talajt
(avarszintben telelő, poloskák,földibolhák)

•



• Poharas talajcsapda
(csigák,futóbogarak, hamvas vincellér, stb.)

• Sátorizolátor: talaj felső rétegében telelők 
(máktok-orm., cseresznyelégy)
• Talajkimosás (kukoricabogár tojások, lárvák)

A talaj vizsgálata

http://www.julia-nki.hu/csalomon/images/trap/TALCsapda.jpg


A növényállomány vizsgálata
• Területi kvadrát módszer

(gabonapoloskák)
• Sávmódszer (méhek, sáskák)
• Hálózásos módszer: legelterjedtebb

(lucerna-, repce-kártevők, vetésfehérítő, 
gabonapoloskák)

• Húzóhálós módszer (területegységre 
vonatkoztatható,

• Rovarszippantó  és porszívó



Fénycsapdák

bagolylepkék, 
kukoricamoly, 
szőlőmolyok

A levegő vizsgálata

Almacefrés:
sodrómolyok, 
almafaszitkár

Melaszos: 
bagolylepkék

llatcsapda



Szexferomon-csapdák: a legeletrjedtebben használt csapda olyan 
rovaroknál, melyek hímjei a nőstényeket azok kibocsátott illatanyagai 
(feromonok) alapján találják meg, szinte minden lepkekártevőnél haszn.
• fajspecifikus,
• olcsó, bárhova kitehető,
• nagyon kis mennyiségben hat, 
• nem igényel nagy szakértelmet 
• Felhasználható: bagolylepkék, alma- és egyéb
gyümölcsmolyok,cseresznyelégy, kukoricabogár,   
egyes pattanóbogarak előrejelzésére

Fogószerkezet alapján:

-Ragacsos: legérzékenyebb, rajzás kezdetének meghatározása

-Varsás: nagy mennyiségű kártevő összefogása, poros raktárokban, 
nagy termetű rovaroknál

-Kombinált: vizes/ragacsos: tömeges csapdázásra

A levegő vizsgálata



Ragacslapos 
szexferomoncsapda

feromon
kapszula

ragacslap



Varsás szexferomon csapda (VARL)

•  Az odacsalogatott kártevők a varsás szerkezet
belsejéből nem tudnak szabadulni. 

• 1 rajzás ideje alatt (4-6 hét)  üzemeltethető
• Akkor használjuk, ha célunk nagy mennyiségű
kártevő összefogása. 

• Különösen alkalmas poros környezetben 
(malom, raktár), mert nem telítődik még erős 
rajzás esetén is hatékony

• A fogást  növelheti, ha a csapdázott kártevőket
valamilyen módon elöljük.

• Karbantartást nem igényel. 
• alkalmas pl. gyapottok-bagolylepke 
(H. armigera) és más bagolylepkék, egyes 
araszolólepkék, lisztmoly (A. kuehniella), 
vadgesztenye aknázómoly (Cameraria 
ohridella) fogására.

http://www.julia-nki.hu/csalomon/images/trap/VARLcsapda.jpg


Színnel kombinált feromoncsapdák
kettős attraktáns hatás 

Ragacsos palástcsapda
(cseresznyelégy)

Varsás színcsapda
Színcsapdák

(üveg,-és fóliaházban)

Sárgatál v. fogólap
levéltetvek, káposztalégy, 

repcefénybogár, 
cseresznyelégy,

dohánytripsz,  
fehér fogólap:

kaliforniai pajzstetű hím, 
málnabogár

szürke fogólap
:répa-, káposztabolha

kék fogólap:
nyugati virágtripsz, 

bundásbogár

http://www.julia-nki.hu/csalomon/images/trap/VARB3csapdak1.jpg


Növényrészek vizsgálata

• Szár, levél boncolása (rejtett életmódú 
aknázómolyok, díszbogarak)

• Lupé (kis méretű atkák, kaliforniai 
pajzstetű,peték száma)

• Müller-féle takácsatka–megfigyelő lap
• Kopogtatás (viráglakó tripszek fán élő 
kártevők)

• Berlese-féle atkafuttató

kopogtatóernyő



A kártevők vizsgálata

Kártevők boncolása
(nemek aránya, peteérés
tárolt tápanyag menny.)

Rovarok szabadföldi 
vagy laboratóriumi nevelése 

(rajzás idejének előrejelzéséhez
izolátorok, nevelőketrecek)

Parazitológiai vizsgálat
(parazitált egyedek 
aránya, egészségi 
állapota)



A gyomnövények predikciója
• A gyomnövények sajátos életmódja és biológiája miatt előrejelzésük 

módszere lényegesen eltér a kórokozóktól és állati kártevőktől. 
Alapvető különbségek az alábbiak:

• A gyomnövények mindig jelen vannak a mezőgazdasági 
területeken, általában olyan mértékben, hogy védekezni kell ellenük. 

• A gyomnövények faji összetétele és tömegviszonyai jellemzőek az 
adott táblára, különösen érvényes ez az évelő gyomfajokra.

• A területre vetett kultúrnövény faja nagymértékben befolyásolja az 
adott évjáratban megjelenő gyom-együttest. 

• Új, veszélyes gyomnövény betelepülésnek dinamikája egy adott 
területre általában jól nyomon követhető és ez nem hirtelen 
eseményként, hanem évek alatt megy végbe. 

• A gyomnövényzet terjedésére vonatkozó ismereteink mezo- és 
mikrokörnyezetben nem minden esetben pontosak, precíziós 
technikával és módszerekkel a közeli jövőben számos részlet 
tisztázható.



Előadás ellenőrző kérdései
• A járványok kialakulásának feltételei, az egyes 

tényezők szerepe.
• A betegségek előrejelzésének lehetőségei.
• Ismertesse a károsító állatok előrejelzésének 

időbeli formáit!
• Sorolja fel a kártevők előrejelzésre használt 

talajmintavételi módokat és eszközöket!
• Ismertesse a gradáció lefolyását, főbb 

szakaszait!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe:
BIOTECHNOLÓGIA A NÖVÉNYVÉDELEMBEN

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