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Őszi betegségek és kórokozók
Árpa sárga törpülés – Barley yellow dwarf luteovirus
Lisztharmat – Blumeria graminis
Torsgomba – Gäumannomyces graminis
Szártörőbetegség – Tapesia yallundae, 

anamorf: Ramulispora herpotrichoides
Csírapusztulást okozó Fusarium-spp.
Vörösrozsda – Puccinia recondita f. sp. tritici

A kalászosok betegségei



Árpa sárga törpülés – Barley yellow dwarf luteovirus

A levelek a csúcsuktól indulva sárgán vagy vörösen elszíneződnek. A 
növény törpül, a gyökérzet gyengén fejlett. Az állomány kiritkul. A 
tünetek annál súlyosabbak, minél korábban következik be a fertőzés.

Gazdanövényei: a Hordeum, a 
Triticum-, az Avena-, és a Bromus-
nemzetség fajai, de fertőzi a kukoricát 
és a rizst is. 



A kórokozó 
mechanikailag nem 
vihető át. Vektorai 
levéltetvek, melyek 
perzisztens módon 
terjesztik a vírust 
(vektorspecifitás).

Védekezés: ellenálló fajták 
termesztése. A levéltetvek irtása.

Árpa sárga törpülés – Barley yellow dwarf luteovirus



Hópenész – Microdochium nivale

A tartósan megmaradó, vastag, gyakran 
jégréteggel fedett hótakaró elolvadása után a 
leveleken fehér micéliumbevonat látható. A 
levelek pusztulnak, az állomány kiritkul. 
Később gyökér-, szártő- és kalászfertőzés is 
kialakulhat.
Védekezés: egészséges, csávázott vetőmag 
használata. A jégréteg megtörése.



A kórokozó a szem felületén 
fennmarad, de valódi belső 
magfertőzést is okozhat. A fertőzött 
szemből kelő csíra deformálódik, a 
talajban elpusztul. A vetés kiritkul, az 
állomány tőhiányos lesz.

Védekezés: egészséges, csávázott 
(fludioxinil, guazatin-acetát, 
tebukonazol) vetőmag használata. 
Gyors kelés biztosítása.

Fuzáriózis – Fusarium spp.
(F. graminearum, F. culmorum, F. avenaceum)



Ősszel veszélyes kártevők
• Magokat: vetési varjú, mezei pocok

• Csírázó magokat: drótférgek, pajorok, lótücsök

• Fiatal növényeket: gabonalegyek lárvái (fritlégy,
ugarlégy, csíkoshátú búzalégy), gabonafutrinka, vetési 
bagolylepke lárva, csíkos gabonakabóca pusztítja

• nyirkos területeken: búza fonálféreg, meztelen csiga



Rövidítések
az állattani diákon

Im.: imágó
L: lárva, 
L3: 3. fejlődési stádiumú lárva
Nemz.: évi  nemzedékek száma
Ej.: előrejelzés
Ök.: ökológiai igények
Véd.: védekezési lehetőségek
h.a.: hatóanyag
A pirossal írt fajok teljes fejlődésmenetét ismerni kell



Májusi cserebogár - Melolontha melolontha

• rágó szájszerv
• károsít: lárva = pajor polifág a 

talajban gyökereket elrágja a 
növény lankad, sárgul + imágó 
lombos erdei fák leveleit 
karéjozza

• 3 évig fejlődik
• telel: 1-2 évben lárva, 3. évben 

imágó
• peterakás: talajba
• Előrejzés: térfogati kvadrát 

módszer
Vesz. küszöb: 3-4db/ m2

• Védelem: vetésváltás, tarló 
alászántása, rajzó fák kezelése 
peterakás előtt

• Csávázás: bifentrin, (Semafor 
20 FS ) tiametoxam 
(Cruiser) hatóanyagokkal

• talajfertőtlenítés:
teflutrin h.a 

szereket minél előbb bedolgozni a 
talajba

Rokon fajok: áprilisi-, júniusi-, és erdei cserebogár



Környezet kímélő védekezési lehetőségek

• pajorok ellen: Rovarpatogén fonálférgek 
Steinernema fajok (Mo-i kísérletek Újfehértón)

• Imágók ellen: Hajnalban lerázni a dermedt 
bogarakat a „rajzó fákról” és feletetni 
baromfiakkal



Rajzó imágók

Pajor kártétel
répa gyökéren

Májusi cserebogár 
Melolontha melolontha



Májusi cserebogár fejlődési alakjai

peték pajor típusú lárva

szabad báb imágó



Kis pattanóbogarak: Agriotes lineatus – vetési pattanó, Agriotes ustulatus
– mezei pattanó,  A. sputator – réti pattanó,  A. obscurus - sötét mezei pattanó

• rágó szájszerv
• károsít: lárva = drótféreg a 

talajban (polifág)
gyökerek átrágása, gumók 
odvasítása

• 4 évig fejlődik
• telel: 1-3 évben lárva, 

4. év: imágó
• peterakás: talajba
• 9 lárvastádium, szabadbáb
• előrejelzés: térfogati 

kvadrát módszer
vesz. küszöb: 8-10db/ m2

• Védelem: vetésváltás, tarló 
alászántása, meszezés

• Csávázás: imidakloprid 
(Gaucho 600 FS) 
acetamiprid (Mospilan), 
tiametoxam (Cruiser), 
bifentrin (Semafor 20 
FS)h.a.

• Talajfertőtlenítés: 
klórpirifosz, teflutrin, h.a.



Agriotes lineatus - vetési pattanóbogár

Foltokban kiritkuló kukoricavetés 
a lárvák kárképe



Kis drótféreg és kártétele

Kukorica gyökerén

Burgonya gumóban



Gabonafutrinka - Zabrus tenebrioides



rágó szájszerv
károsít: lárva (=csócsárló) a 
talajkamrájába lehúzza a 
leveleket érközöket kirágja
vetéstől-áprilisig egyfolytában
Imágó szemeket rágja és 
kirugdalja a kalászból (éjjel)
telel:  lárva (kampodeoid 
típusú) talajkamrában, majd ott 
májusban az L4 szabadbábbá 
alakul
júniusban jön elő az imágó
peterakás: talajba aug.-ban
Kedvez: kötött talaj
Term. ellensége sok: rovarpat. 
gombák, ragadozó bogarak, 
fürkészlegyek, varjú, vakond
Előrej.: térfogati kvadrát mód
Vesz. küszöb: 2db/ m2

Védelem: vetésváltás, tarló 
alászántás, 
magcsávázás talajfertőtlenítés: 
lásd a drótférgeknél 

Gabonafutrinka - Zabrus tenebrioides



Gabonafutrinka lárva
(csócsárló)
kampodeoid típusú



Vetési bagolylepke – Agrotis segetum



Vetési bagolylepke – Agrotis segetum
• Imágó: pödörnyelv nem 

kártevő
• károsít: lárva (hernyó) polifág, 

karéjos rágás levélen+ 
gyökérnyakon odvasítás (1. 
nemzedék)

• gabonán: a fiatal levelet tövig 
rágja, a növények foltban 
pusztulnak (2. nemzedék)

• 2 nemz.  1: május, 2: júl. aug.
• telel:kif. L6 földkamrában
• ugyanitt báb (fedett) 
• peterakás: alsó levélre
• L1-2 fénytűrő L 3-6 fénykerülő 
• Párás meleg (25oC)sok 

virágzó gyom kedvez a 
lepkerajzásnak

• Előrejelzés: szexferomoncs.
területi kvadrát: 3-4db/m2 

veszélyes
• Védekezés: gyomirtás,  jó 

agrotechnika, tarlóhántás 
öntözés

• Kémiai véd.: L1 ellen:piretriod 
vagy P-sav észter szárm. h.a.        



Környezetkímélő védekezések

• Trichogamma evanescens petefürkész  
• Bacillus  thüringiensis tartalmú biopreparátumok Dipel-lel (1,5 

kg/ha), a védekezéseket a tömeges lárvakeléshez időzítve

• a hernyók vedlését gátló lufenuron (Match 50 EC:0,5-0,8 l/ha), 

Atabron 120 EC (0,03%).

Vetési bagolylepke – Agrotis segetum
lárvája   valódi hernyó ,”mocskos pajor”



Ép és elgubacsosított búzaszemek

Búza fonálféreg



Búza fonálféreg- Anguina tritici
• gabonaféléken 
• szájszuronnyal károsít: lárva:  

szárképződéskor a levelek 
csavarodnak, törpenövésű szár, 
kifejlett egyed:  fekete gubaccsá 
(golyóüszög)alakítja a szemeket 
a kalász borzas

• 1 nemzedékes
• L telel a fejlődő növényben
• Ősszel a vetés után a csírázó 

magok gyökérváladékának hatására 
a károsított szemekből előjön az L2 
gyökéren át befúrja magát a 
növénybe azzal együtt fejlődik a 
magkezdeményekben  kifejlődnek a 
nemek: 2-6db/ szem, nincs ivari 
kétalakúság
párosodás, peterak:600 db/mag

• Anabiózisra képes: tojásba zárt 
L2 alakban a szemekben évekig 
életképes marad 

• Csapadék kell a növénybe jutáshoz
• Védelem: egészséges vetőmag, 

szempergés minimális, 
csávázás, csalogató takarmány 
termesztése a fertőzött talajon



Búza fonálféreg

Ép és borzas kalászok



Fritlégy – Oscinella frit



Fritlégy – Oscinella frit
búza, kukorica, árpa, zab

• Im. nyalószájszerv nem kártevő
• károsít: lárva (nyű) vezérhajtás 

alapi részét rágja, az sárgul, 
kihúzható a növény ősszel és 
tavasszal búzán kukoricán 

+ szemkárosítás nyári nemzedék 
árpán, zabon szemek 
kiüregesítettek

• 3 nemzedékes
• telel: báb (tonnabáb) vagy a 

lárva a növény tövében
• Peterakás:gabona levelére 

később a kalászra
• Korai fagyokra és aszályra 

érzékeny
• Agrotechnikai védelem fontos: 

árvakelés gyérítése, aratás 
utáni talajművelés, vetési idő 
kitolása, jól bokrosodó fajták, 
megfelelő tápanyagellátás



Fritlégy – Oscinella frit fejlődésmenete



Csíkoshátú búzalégy – Chlorops pumilionis



Csíkoshátú búzalégy – Chlorops pumilionis
• Imágó: nyaló szájszerv nem 

kártevő
• károsít: lárva (nyű) 

vezérhajtás alapi részét rágja, 
az sárgul, tő hagymaszerű 
duzzanata

+ nyári nemzedék a kalász 
alatti szárrészben barázdát 
rág, kalász fejetlen, szemek 
aszottak  lesznek

• 2-3 nemzedékes
• telel:  a lárva a gyökérnyaki 

részben
• Peterakás:gabona levelére 
• A lárva a levélhüvely 

belsejében rágva halad lefelé
• Korai fagyokra és aszályra 

érzékeny
• Agrotechnikai védelem fontos: 

árvakelés gyérítése, vetési idő 
kitolása, jól bokrosodó fajták 
monokultúra kerülése

• Vegyszerezés:lárva ellen 
talajfertőtlenítés,nedves 
csávázás



Csíkoshátú búzalégy – Chlorops pumilionis
búza, árpa, rozs 

Lárva, kárkép



A búza integrált gyomszabályozása
Mechanikai, fizikai védekezés

 Acatolás, gyomfésűzés

Agrotechnikai védekezés
 Vetésváltás (a monokultúra és a repce elővetemény gyomosító 

hatású, napraforgó után számolni kell az árvakeléssel.)

 Fémzárolt vetőmag használata
 Az egyenletes és optimális állománysűrűség
 Harmonikus tápanyagellátás
 Az optimális vetésidő 

Vegyszeres gyomirtás



Gyomszabályozás módszerei 
ősszel

• Mechanikai, fizikai védekezés (ősszel nincs 
lehetőség)

• Agrotechnikai védekezés (az összes 
lehetőség adott, Megj.:előző dia)

• Vegyszeres gyomirtás (a csapadékos időjárás 
miatt korlátozottak a lehetőségek. Ott javasolt, ahol 
számítani lehet a ragadós galaj és a széltippan tömeges 
megjelenésére. 
Gyomirtó szerek: izoproturon és pendimetalin 
hatóanyagok





Ebszékfű (Matricaria inodora)



Pipacs (Papaver rhoeas)



Nagy széltippan (Apera spica-venti)



Tavaszi betegségek és kórokozók 

Búza csíkos mozaik – Wheat streak mosaik virus
Lisztharmat – Blumeria graminis
Levélfolt-betegségek – Mycosphaerella, 

Phaeosphaeria, Pyrenophora, Rhynchosporium
Fuzariózis – Fusarium spp.
Torsgomba – Gäumannomyces graminis
Szártörőbetegség – Tapesia yallundae, 

anamorf: Ramulispora herpotrichoides
Rozsdák – Puccinia spp.



Búza csíkos mozaik – Wheat streak mosaik virus

A levélen hosszanti, sárga-zöld szaggatott 
mozaikfoltok, törpülés. Potyvirus. 
Mechanikailag (a beteg növény 
szövetnedvével) átvihető, Aceria tulipae
levélatkával perzisztens módon terjed.

Gazdanövényei: búza, árpa, zab, kukorica

Védekezés: rezisztencia, vektorok irtása



Búzatörpülés – Wheat dwarf virus

Vektora a Psammotettix alienus
kabóca, mellyel perzisztens 
módon terjed.

Gazdanövényei: búza, 
árpa, zab, rozs, rozsnok.

Védekezés: rezisztencia, vektorok és 
gyom gazdák irtása.

A levelek csúcsúktól kiindulva 
sárgulnak, a növény törpül, a 
szárbaindulás korai 
fertőzésnél elmarad. A 
kalászok kicsik.



Lisztharmat – Blumeria graminis

Az első tünetek korai vetéseken 
már ősszel láthatóak. Laza, 
fehér, később nemezesedő, 
szürkés micéliumbevonat 
képződik a leveleken.

Tavasszal a levélen, száron, majd a 
kalászon lisztes fehér bevonat 
(micéliumtömeg) fejlődik, ami 
később szürkére, majd 
okkersárgára színeződik. 



A micéliumbevonaton 
konídiumok tömege és fekete 
pontok, a kazmotéciumok 
láthatók. A levél sárgul, elhal.

Áttelelés micéliummal, vagy kazmotéciummal. 
A betegség kialakulásának kedvez a 20 oC 
körüli hőmérséklet, a nedves páradús 
környezet, a laza szövet (túl sok N-trágya), a 
sűrű növényállomány.

Konídiumláncok

Kazmotéciumok



Védekezés: ellenálló fajták 
termesztése. Agrotechnika: 
izoláció, árvakelések 
leforgatása, vetésidő, 
harmonikus tápanyagellátás.
Csávázás.
Permetezés:
epoxikonazol, fenpropimorf,
krexoxim-metil, propikonazol.

Lisztharmat – Blumeria graminis



Pelyvafoltosság – Phaeosphaeria nodorum,
anamorf: Stagonospora nodorum

A leveleken megnyúlt, lencsealakú, barna foltok vannak, melyeket 
klorotikus udvar vesz körül. A foltok összefolynak, nagy 
levélfelületeket pusztítanak el. A pelyvaleveleken szabálytalan barna 
foltok képződnek, melyekről a kórokozó a szemekre is átterjed.



Szeptóriás levélfoltosság – Mycosphaerella graminicola,
anamorf: Septoria tritici

Áttelelés: növényi maradványokon, a S. 
nodorum esetében a szemben.
Nedves, szeles időben, 15-20 °C (S. tritici), ill. 
20 °C-on (S. nodorum) fertőznek.

Védekezés: egészséges vetőmag, csávázás: karboxin, 
rézoxikinolát. Permetezés: mankoceb, ciprokonazol, propikonazol.

Tünetek csak a leveleken láthatók. A foltok 
barnák, hosszanti oldalaik párhozamosak. 
Felületükön apró, fekete piknídiumok 
fejlődnek.



Hálózatos levélfoltosság (net type, spot type) –
Pyrenophora teres, anamorf: Drechslera teres

A leveleken szabálytalan hálózatos, vagy barna foltszerű, klorotikus 
udvarral körülvett nekrózisok jelennek meg. 

http://plantclinic.cornell.edu/FactSheets/drechslera/conidia_big.jpg


Fahéjbarna levélfoltosság –Pyrenophora tritici-repentis,
anamorf: Drechslera tritici-repentis

A levélen néhány milliméteres, kissé 
megnyúlt, ovális, barna, sárga udvarral 
szegélyezett foltok képzőnek. A foltok 
száma növekszik, a levél elszárad. A 
szalmán ivaros termőtestek láthatók.



Árpa barna levélcsíkosság – Pyrenophora graminea,
anamorf: Drechslera graminea

A fertőzött szemből kelő növényen 
sárga, majd megbarnuló és 
szétszakadozó csíkok képződnek. A 
kalászok barnák, bennük fertőzött 
szemek fejlődnek.

Aszkospórák



Vetőmagban, vagy fertőzött 
növényi maradványokban 
telelnek a gombák.

A fertőzéshez csapadékos, szeles, 
mérsékelten meleg (20 °C) 
időjárás kedvező.

Árpa barna levélcsíkosság –Pyrenophora graminea,
anamorf: Drechslera graminea



Védekezés: vetésváltás, ellenálló fajták termesztése. A 
növénymaradványok leforgatása. Egészséges vetőmag. 
Csávázás: mankoceb, imazalil. Állománykezelés: 
azoxistrobin, ciprokonazol, difenokonazol, famoxat,
fluzilazol, propikonazol.



Torsgomba – Gäumannomyces graminis

A táblán foltokban sárguló, koraérett növények vannak, ezek a talajból 
könnyen kihúzhatók. A gyökerek rothadnak, földlabda tapad rájuk. A szár 
alapi részén barna elszíneződés látható.



Torsgomba – Gäumannomyces graminis

A gomba a talajban növényi 
maradványokban két évig 
megőrzi fertőzőképességét.
Aszkospórák ősszel fertőznek. A 
fertőzéshez nedves talaj és 12-
16 ºC kedvező.

Védekezés: legalább 3 éves 
vetésváltás. Csávázás: 
triadimenol, imazalil, 
karboxin.

A szemek töppedtek, vagy üresek. A 
kalászokat korompenész borítja. 



Szártörőbetegség – Tapesia yallundae, 
anamorf: Ramulispora herpotrichoides

Fennmaradása árvakeléseken, 
gyom gazdákon, fertőzött növényi 
maradványokon akár 3 évig, 
micélium alakban.
Hűvös, csapadékos időjárás 
esetén jó talajon lép fel 
járványosan.

Alsó szárrészen hosszús, 
besüppedt szürke foltok fekete 
szegéllyel, melyek a szárat 
körülölelik az eltörik,
az ősszel fertőzött növények 
fagyérzékenyek, kiritkul a vetés, 
kalászolásig fertőzhet.



Védekezés: legalább 3 éves vetésváltás. Csávázás: 
triadimenol, imazalil, karboxin.

Szártörőbetegség – Tapesia yallundae, 
anamorf: Ramulispora herpotrichoides



Rozsdabarna apró pörsenések a száron 
és levélen (uredotelepek), melyek 
megfeketülnek (teleutotelep), 
az epidermisz felszakad, növény sárgul, 
értéktelen szemek
Veszélyes kórokozó
Telel: a teleutospóra a növ. 
maradványokon, 
először a köztes gazdát fertőzi

Búza fekete szárrozsda –
Puccinia graminis f. sp. tritici



Búza fekete szárrozsda –
Puccinia graminis f. sp. tritici

Köztesgazdája: a sóskaborbolya 
és a mahónia. Innen fertőződhet 
a gabona április-májusban.
Uredospóráit délről a szél 
szállítja hazánkba. 
Melegigényes gomba, 
csapadékos időben fertőz.



Védekezés: rezisztencia, 
vetésváltás, árvakelések irtása. 
Kémiai védelem: propikonazol, 
epoxikonazol, krexoxim-metil, 
fenpropimorf, fluzilazol, 
azoxistrobin.

Tünetek eltérő fogékonyságú fajtákon

Rezisztens Mérsékelten rezisztens

FogékonyMérsékelten fogékony

Búza fekete szárrozsda –
Puccinia graminis f. sp. tritici



Vörösrozsda - Puccinia recondita

Az első fertőzések  már ősszel kialakulnak. Tünetek csak a leveleken 
vannak. A vörösesbarna uredotelepek felett az epidermisz felreped. A 
később kialakuló fekete teleutotelepeket bőrszövet fedi. A levelek 
sárgulnak, leszáradnak.



Búza vörösrozsda - Puccinia recondita f.sp. tritici

Teljes fejlődésmenetű gomba. 
Köztesgazda: borkóró (Thalictrum). 
15-17 °C-on, csapadékos időben 
fertőz, fertőzéshez vízborítottság 
szükséges
Áttelel a növényen.

Védekezés: rezisztencia,
vetésváltás, 
árvakelések irtása
fertőzött növénymaradványok 
alászántása.
Kémiai védelem: mint a 
feketerozsdánál.

Uredotelepek és
-spórák

Teleutospórák



Árpa törperozsda – Puccinia hordei

Makrociklikus, heteroecikus 
rozsdagomba. Köztesgazdája 
az ernyős sárma 
(Ornithogalum umbellatum). 
Uredo-micélium alakban 
áttelel.

Csapadékos időjárás, 
16-20 °C kedvező a 
fertőzéshez.



Védekezés: ellenálló fajták termesztése. Kémiai védekezés: 
krezoxim-metil, epoxikonazol, ciprokonazol, propikonazol.

Árpa törperozsda – Puccinia hordei



Rinhospóriumos levélfoltosság – Rhynchosporium secalis

A gomba áttelelhet a 
magon, fertőzött növényi 
maradványokon.

Csapadékos, hűvös (15 °C) 
időjárásban járványosan 
léphet fel.

Védekezés: ellenálló fajták termesztése. Tarlóhántás. 
Csávázás, állománykezelés: propikonazol, flutriafol.

A leveleken jellegzetes, nagyméretű, határozatlan alakú foltok képződnek. 
Ezek kezdetben kékes-szürkék, majd közepük kivilágosodik, szegélyük 
változatos barna-, ill. antociános arnyalatokat vesz fel.



A kalászosok tavaszi kártevői

•  Csíkos gabonakabóca, hesszeni gubacsszúnyog                      
•  Barkók: kukorica-, fekete- és hegyesfarú barkó
• Vetésfehérítő bogarak
• Gabona-poloskák
• Levéltetvek
• Mezei pocok



Jellegzetes párhuzamos szélű csíkos rágás: imágó
és hámozás: lárva

Vetésfehérítő bogár – Oulema melanopus



Vetésfehérítő bogár – Oulema melanopus
• rágó szájszerv
• károsít: imágó + lárva

csíkban rágja a leveleket, 
a növényzet kifehéredik, 
ritkul

• lárva (árpacsiga) hámoz
• 1 nemzedékes
• telel: imágó avarban
• peterakás:  levélre 

füzérszerűen
• Kedvez a meleg nedves 

tavasz
• előrejelzés: fűhálózással
• Felszaporodása a 

trágyázott buja zöld 
helyeken

• Védelem: imágó+lárva
ellen: etofenprox
zeta-cipermetrin,(Fury)
bifentrin (Talstar),
dimetoát (Rogor L40) 



Zselnicemeggy levéltetű – Rhopalosiphum padi



Zselnicemeggy levéltetű – Rhopalosiphum padi
• szúró-szívó szájszerv
• károsít: lárva + imágó
• Levél torzul, zsugorodik, 

sárgul+ mézharmat bevonat, 
szemek száma, ezermag-
tömege, csírázó képessége 
csökken

• fontos vírusvektor
• 10-15 nemzedék
• telel: pete a zselnicemeggy 

fakérge alatt:így csak 
májusban kezd károsítani

• Anholociklusosan is képes 
áttelelni hótakaró alatt:így 
már márciusban  szív

• tápnövénycsere,  nyári 
tápnövény gabonafélék

• szűznemzés + ivaros szap. 
váltakozik

• Előrej.:sárgatállal, 
növényegyed vizsgálat

• Védelem:az első betelepedő 
szárnyasok megjelenése 
után 3-4 napon belül: 
flonicamid,, lambda-
cihalotrin, deltametrin h.a.,

Fő tápnöv.: zs. meggy, köztes tápnöv.: gabonafélék



Orosz búza levéltetű 
Diuraphis noxia

Tünet: a levelek tengelyirányú besodródása 
azok sárgulása  esetenkénti antociános elszíneződése.

A faj testalkata megnyúlt tojásdad,
a szifók alig látszanak



Osztrák és mórpoloska- Eurygaster austriaca, E. maura

• szúró-szívó szájszerv
• károsít: imágó+ lárva
• szúrt vezérhajtás elpusztul

szúrt kalász kifehéredik, 
szúrás feletti kalász elhajlik 
=zászlós kalász 
szúrt szemek aszottak
sütőipari érték csökken

• 1 nemzedékes
• telel: imágó avarban
• peterakás: levélre 2x7 db
• báb nincs
• Előrej.: fűhálózással, 

tavasszal 5-6db/m2 veszélyes
• Sok term. ellenségük van: pete-

lárva fürkészlégy, fátyolka-
lárvák, katicák, varjak

• Védelem: bokrosodás idején 
klórpirifosz h.a.



Eurygaster austriaca

Eurygaster maura



Gyomszabályozás módszerei 
tavasszal (gyomfésű)



Vegyszeres gyomirtás tavasszal

hormonhatású készítményekkel
(fagymentes időben és 12-25 oC közötti hőmérsékleten lehet 
védekezni (2,4 D, MCPA), pangóvizes területeken, valamint 
szárbaindult búzában már nem alkalmazhatók. A védekezés ideje a 
kitavaszodástól függ (általában áprilisban).

szulfonil-karbamidok és egyéb 
hatóanyagok (széles a választék, kb. 50-60 készítmény 
van forgalomban)



Szárszilárdítás

• bokrosodás és az egy nóduszos állapot között, 
• osztott kezeléssel a bokrosodás és az egy 

nóduszos fejlettség között, majd ismételten 10-
15 nap elteltével két nóduszos állapotban, 

• A szárszilárdító szer hormonbázisú gyomirtó 
szerekkel, gombaölő szerekkel kombinálható. 

• A búza szárszilárdítóval nem kezelhető, ha 
gyenge, ritka az állomány, ha tápanyagban 
szegény a talaj, ha a terület víznyomásos, ha 
szárazságra hajló idő várható.



A kalászosok károsítói a kalászolástól
az érésig

• Gabona-poloskák
• Búzatripsz
• Szipolyok
• Mezei pocok

• Fuzariózis – Fusarium spp.
• Anyarozs – Claviceps purpurea,

anamorf: Sphacelia segetum
• Por- és fedettüszögök – Ustilago spp.
• Kőüszögök – Tilletia spp.



Tünetek a tenyészidőszakban:
1: Csírapusztulás, deformálódott csíra,
2: Szár és gyökérkorhadás: nagy 
kiterjedésű barnulások a szár alapi 
részén.
3: Kalászfuzariózis:, a kalászkák, 
vagy az egész kalász szalmasárga, 
rajta párás időben rózsaszínű 
spóratömeg jelenik meg. 

Kényszerérett, 
töppedt, értéktelen 
szemek fejlődnek.

Fuzáriózis – Fusarium spp.
(Gibberella zeae, anamorf: F. graminearum, G. avenacea, 
anamorf: F. avenaceum, F. culmorum)

Kalászfuzariózis



Micéliumszövedék táptalajon és 
elektronmikroszkópos képen

Makrokonídiumok
A gombák a talajban, és a vetőmagban is áttelelnek, de a legfontosabb 
fertőzési források a fertőzött növényi maradványok.
A korai fertőzéshez kedvez  az elhúzódó kelés, a hűvös csapadékos idő, a 
fertőzött talaj. Kalászfuzariózis a virágzás körüli csapadékos, meleg időben 
alakul ki.

Fuzáriózis – Fusarium spp.
(Gibberella zeae, anamorf: F. graminearum, G. avenacea, anamorf: F. 

avenaceum, F. culmorum)



Fusarium-
TOXINOK!

Emberre, állatokra mérgezőek, 
súlyos emésztő- és ivarszervi 
elváltozásokat okoznak, de a 
szervezet minden funkcióját 
károsan befolyásolják.

Deoxinivalenol (DON), 
T2, F2, Fumonizinek stb.

Védekezés: Kalászos kukorica, vagy másik kalászos után ne kerüljön. Csak 
csávázott magot vessünk. Harmonikus tápanyagellátás, jó vetéselőkészítés 
elősegíti a gyors, egészséges kelést. A fertőzött növényi maradványok mélyen 
szántsuk alá. A fajták ellenállósága eltérő.
Kémiai védekezés a kalászhányás és a virágzás között: mankoceb,  
azoxistrobin, dimoxistrobin, epoxikonazol, karbendazim, propikonazol, 
tebukonazol hatóanyagokkal.



Anyarozs – Claviceps purpurea,
anamorf : Sphacelia segetum

A szkleróciumokból fejlődő, nyélen ülő 
sztrómákban aszkospórák képződnek, 
melyek a kalászt fertőzik. A beteg 
kalászkákból a gomba konídiumai 
nyálkacseppben törnek elő.



Anyarozs – Claviceps purpurea,
anamorf : Sphacelia segetum

ERGOTIZMUS
ergotaminok

A kalászokban megjelennek a 
fekete, kemény szkleróciumok, 
melyek betakarításkor a szemek 
közé keveredhetnek.

Védekezés: vetésváltás, 
szkleróciummentes vetőmag 
használata, gondos tisztítás.



Porüszög – Ustilago tritici (búza)
U. nuda (árpa)

Az egész kalász fekete 
üszögös portömeg, melyet 
vékony hártya borít,ez 
felreped, a porszerű 
üszögspórák szétrepülnek, 
csak a kalászorsó marad 
meg.

Az üszögspórák (teliospóra) a virágba kerülnek, 
behatol a szembe, tünetmentesen telel a betakarított 
szemekben, együtt fejlődik a növénnyel, csak virágzás 
után jelennek meg a tünetek.



Fertőzés: 16-20 °C-on, párás 
időben.

Virágfertőző üszögök.

Védekezés: egészséges vetőmag, csávázás: 
difenokonazol, tebukonazol, karboxin.

Porüszög – Ustilago tritici (búza)
U. nuda (árpa)



Feketeporüszög – U. vavilovi (nigra)

Csírafertőző üszög. A talajban, a 
szem felületén, vagy a terméshéj 
alatt telel. A fertőzés 18-20 °C 
körüli, száraz talajban következik 
be.

Védekezés: ellenálló fajták termesztése. Vetésváltás. Csávázás: 
karbendazim, tebukonazol, TMTD.

A betegség tünetei 
megegyeznek a porüszögnél 
leírtakkal.



Árpafedettüszög – Ustilago hordei

Csírafertőző üszög. Nedves, 20 °C  körüli talaj kedvező a fertőzéshez.

Védekezés: megegyezik a porüszögöknél leírtakkal.

A kalászban, a szemek 
helyén alakul ki az 
üszögspóratömeg, melyet 
egy fényes hártya tart 
össze. 



Kőüszög – Tilletia foetida, T. caries, T. intermedia

A kalászban zömöküszögös szemek 
képződnek, melyek belsejében 
kezdetben kellemetlen szagú, zsíros 
tapintású, az érés során 
megkeménykedő spóratömeg van. A 
kalász borzolt, mert a pelyvalevelek 
szétállnak.



A teliospórák csépléskor
tapadnak a szemekre, 
vagy a talajra hullanak.
Az őszi vetés után a csírát 
fertőzi a gomba, együtt 
fejlődik a gabonával. 
Tünetek csak virágzás 
után látszanak.

Csírafertőző üszöggombák, 
nedves talajban 5-10 °C-on 
fertőznek.

Védekezés: egészséges vetőmag, agrotechnikai 
védekezés: vetésidő és mélység megválasztása, 
tápanyagellátás. Csávázás: tebukonazol, TMTD, 
difenokonazol.

Kőüszög – Tilletia foetida, T. caries, T. intermedia



Törpe kőüszög - Tilletia contraversa

A búza erőteljesen bokrosodik. 
Egy tövön egészséges és beteg 
szálak is fejlődnek. Utóbbiak 
magassága nem éri el az 
egészséges harmadát sem. A 
betegség egyéb tünetei, a 
kórokozó biológiája és ökológiai 
igénye megegyezik a 
kőüszögnél ismertetettel.

Védekezés: egészséges vetőmag, agrotechnikai 
védekezés: magas tarló, vetésidő és mélység 
megválasztása, tápanyagellátás. Csávázás: 
tebukonazol, TMTD, difenokonazol.



Szipolyok - Anisoplia fajok

Anisoplia lata Chaetopteroplia segetum Anisoplia agricola
széles szipoly           rozsszipoly                          keresztes szipoly

Anisoplia austriaca
osztrák szipoly



Sziplyok – Anisoplia lata, A. austriaca

rágó szájszerv
károsít: imágó + lárva: rágja 
az érő magokat, kitúrja 
őket, a kalászok széttúrtak,
nappal károsít 
lárva (pajor) a talajban él 
gyökereket rág kevésbé 
veszélyes
2 évig fejlődik
telel: lárva a talajban
peterakás: júniusban a 
talajba
fény- és  melegigényesek
előrejelzés: területi kvadrát
veszélyes 10db/m2

Védelem: lásd a 
cserebogaraknál



Az elvetett magot kiszedi,
a kelés hiányos lesz,
a fiatal gabonákat foltokban lerágja,
a szárat elrágja és a kalászokat a 
helyszínen elfogyasztja. Az áttelelt 
populáció felszaporodásának mértékét  a 
tavasz és nyár csapadékeloszlása szabja 
meg. A rágcsáló betelepedését  meg kell 
akadályozni, nemcsak a búzavetésben, 
hanem a vele határos táblákon  (pl. évelő 
pillangós vetésekben), továbbá utak és árkok 
mentén is. Védekezés az egyedsűrűség 
tavaszi mélypontján történjen.  Az ilyenkor 
található kevés járt lyuk  kézi munkaerő 
igénybevételével egyenként is mérgezhető. 
Cinkfoszfidos (ARVALIN-LR) csalétek 
használata esetén a védekezés ideje a 
kalászosok intenzív növekedésének 
megindulása előtt van.  

Mezei pocok- Microtus arvalis



Előadás ellenőrző kérdései

• Sorolja fel a búza legfontosabb betegségeit!

• Ismertesse gabona fuzárium tüneteit, jelentőségét és a                 
védekezés módjait!

• Ismertesse a kalászosok őszi kártevő együttesét!

• Milyen kárképeket okoznak a gabonapoloskák?

• Soroljon fel búzában gyakran előforduló gyomfajokat!

• Melyek az integrált gyomszabályozás módszerei?
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Következő előadás címe:
A KUKORICA VÉDELME

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