
NÖVÉNYVÉDELEM

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010



Csírakori kórokozók

Fusarium spp.
Bipolaris zeicola
Pythium spp.

A kukorica betegségei



Csírapusztulás – Fusarium spp. 

A fertőzött szemből fejlődő 
csíra elrothad a talajban. A 
növekvő csíra deformálódik, 
csavarodik. A kikelt növény 
gyengén fejlett, elpusztul.

A betegség hideg, nedves 
talajokon gyakoribb.

Védekezés: egészséges, 
csávázott vetőmag használata. 
Nem túl korai vetés. Gyors 
kelés biztosítása.



Kelés és virágzás között fellépő
betegségek és kórokozók

Kukorica csíkos mozaik –
Maize dwarf mosaic virus

Kukoricaperonoszpóra –
Sclerospora macrospora



Kukorica csíkos mozaik – Maize 
dwarf mosaic potyvirus

Tünetek: a leveleken sárga, 
szaggatott vonalak, csíkok alakulnak 
ki. Korai fertőzésnél a növény törpül, 
termést nem fejleszt.



Terjedés: a vírus mechanikailag könnyen 
átvihető. Levéltetvekkel nem-perzisztens 
módon terjed. A maggal történő terjedés 
jelentéktelen. A vírus a fenyércirok rizómájában 
áttelel.

Védekezés: ellenálló hibridek termesztése. A 
fenyércirok és a levéltetvek irtása.

Fenyércirok

Kukorica csíkos mozaik – Maize 
dwarf mosaic potyvirus



Kukoricaperonoszpóra – Sclerospora macrospora

A betegség hazánkban 
sporadikusan jelenik meg. A 
kelést követő csapadékos, hűvös 
időjárás, a nedves talaj kedvező 
a fertőzéshez.

A növény sárgul, a fejlődésben visszamarad. Erős a fattyúhajtás 
képződés. A leveleken sárga csíkok jelennek meg. A címer ellevelesedik: 
crazy top disease – bolondfej betegség.

Védekezés: a mélyfekvésű, belvizes területek vízrendezése.



Virágzástól az érésig fellépő betegségek

Spiroplazmás satnyulás – Ca. Spiroplasma kunkelii (Karantén)
Baktériumos hervadás – Pantoea stewartii (Karantén)
Helmintospóriumos betegségek – Cochliobolus carbonum; C. 
heterostrophus (Karantén); Setosphaeria turcica
Fuzariózis – Fusarium spp.
Rozsda – Puccinia sorghi
Golyvásüszög – Ustilago maydis
Rostosüszög – Sporisporium reilianum
Hamuszürke szárkorhadás és hervadás –

Macrophomina phaseolina
Szemfoltosság – Kabatiella zeae 
Nigrospórás szárazkorhadás – Nigrospora oryzae



Déli levélfoltosság - Cochliobolus heterostrophus,
anamorf: Bipolaris maydis

Magyarországon jelenleg nem ismert (Karantén)



B. maydis O rassz B. maydis T rassz

A fertőzött szemből kelő csíranövény elpusztul. A leveleken képződő 
megnyúlt, szabálytalan alakú foltok összefolyhatnak, a levél leszárad.



A gomba a csövet is fertőzi. Belső 
szemfertőzést okoz.

Biológia, járványtan: a gomba növénymaradványokban és a 
fertőzött szemben telel. A fertőzéshez meleg, csapadékos időjárás 
szükséges.

Védekezés: karantén

Déli levélfoltosság - Cochliobolus heterostrophus
anamorf: Bipolaris maydis



Helmintospóriumos levélfoltosság – Cochliobolus carbonum,
anamorf: Bipolaris zeicola

A kórokozó a veszélyes károsítók 
listáján szerepel.

Tünetek: a július végétől kialakuló, 
beszázadó levélfoltok barnák, kissé 
megnyúltak, 1-2 cm átmérőjűek. 



A fertőzött csövön a szemek 
felületén és a szemsorok között 
fekete penészbevonat van. A beteg 
szemek feketék, a belőlük fejlődő 
csíranövény elpusztul. 

A gomba a fertőzött 
növénymaradványokban és a 
szemekben telel át. A fertőzés 
mérsékelten meleg, párás időben 
alakul ki.

Védekezés: ellenálló hibridek 
termesztése, egészséges, csávázott 
vetőmag használata, a beteg növényi 
részek leszántása.

Helmintospóriumos levélfoltosság – Cochliobolus carbonum,
anamorf: Bipolaris zeicola



Északi levélfoltosság – Setosphaeria turcica,
anamorf: Exserohilum turcicum

Tünetek: a gomba csak a levelet 
és a csuhélevelet fertőzi. Foltjai 
megnyúlt, orsó alakúak, kezdetben 
olajzöldek, később beszáradnak, 
megbarnulnak, rajtuk megjelenik a 
gomba piszkosszüre konídiumtartó 
és konídiumtömege.

A kórokozó a növénymaradványokban 
telel. Meleg, párás időben fertőz.

Védekezés: ellenálló hibridek 
termesztése, a fertőzött 
növénymaradványok leszántása.



A kórokozók gyökér- és szártő korhadást okoznak. A száralap szöveteiből 
csak a rostok maradnak vissza. A szár elgyengül, a növény kidől. A termés a 
csúcsi rész felől fertőződik. A gomba a csuhélevelek alatt szétterjed az egész 
csövön.

Kukorica fuzariózis – Fusarium spp.
Gibberella zeae, anamorf: F. graminearum; G. fujikuroi, anamorf: F. moniliforme;

F. culmorum



A fertőzött részeken fehér, majd rózsaszín 
micélimszövedék fejlődik. A fertőzött szemből 

kelő csíranövények gyengén fejlődnek, a 
talajban elpusztulnak.

A gombák a talajban, a fertőzött vetőmagban, vagy növényi 
maradványokon telelnek át. Gyengültségi paraziták. Címerhányást 
követő aszályos időjárás a szárfuzariózis, az érés idején hulló sok 
csapadék a csőpenész kialakulásának kedvez.

Kukorica fuzariózis – Fusarium spp.
Gibberella zeae, anamorf: F. graminearum; G. fujikuroi, anamorf: F. moniliforme; 

F. culmorum



Védekezés: kerüljük a monokultúrát és a kalászos – kukorica váltást. Csak 
csávázott magot vessünk. Harmonikus tápanyagellátással, nem túl korai és 
nem túl mélyre történő vetéssel biztosítani kell a gyors kezdeti fejlődést. A 
fertőzött növényi maradványok mélyen szántsuk alá. A szártőbetegséggel 
szemben ellenálló hibrideket válasszunk.

Kukorica fuzariózis – Fusarium spp.
Gibberella zeae, anamorf: F. graminearum;

G. fujikuroi, anamorf: F. moniliforme; F. culmorum



Tünetek: a leveleken barna, később 
fekete színű kissé megnyúlt telepek 
képződnek, melyek felett a bőrszövet 
felszakad.

A gomba köztesgazdái a madársóska 
(Oxalis) fajok. A fertőzéshez a 
mérsékelten meleg, csapadékos 
időjárás kedvez.

Kukoricarozsda - Puccinia sorghi

Védekezés: ellenálló hibridek 
termesztése, a fertőzött növényi 
maradványok mély alászántása.



A növény minden föld feletti részén 
megjelenhetnek a különböző méretű 
golyvák. A címer bókol a golyvák 
súlya alatt.

Golyvás üszög – Ustilago maydis



A csövek általában a csúcsi részen fertőződnek, de néha az egész cső 
golyvatömeggé alakul. A szár a fertőzés helyén gyakran megtörik. A golyvák 
állománya kezdetben fehér, tömör, felületüket fényes hártya fedi. Később 
fekete spóratömeggé esnek szét.

A gomba a talajba került golyvákban és fertőzött növényi maradványokban tele  
át. A fertőzés a légzőnyílásokon, illetve sebzéseken keresztül, meleg, esős 
időben történik. 

Védekezés: a fertőzött növényi részek mély leforgatása. Ellenálló 
hibridek termesztése. A túlzott nitrogén trágyázás és a sűrű állomány 
kedvez a betegség kialakulásának.



A fertőzött cső és címer szöveteit a 
növényi rostok kivételével  a gomba feléli. 
A szövetek helyén fekete spóratömeg 
látható. A rostok összetapadva 
meggörbült, szarv alakú képletet 
alkotnak. A csövek rövidek, zömökek, a 
spóratömeget a csuhélevelek sokáig 
borítják.

Rostosüszög - Sorosporium holci-sorghi



Csírafertőző gomba. Elsődleges fertőzési forrás a talaj, ahol az üszögspórák 
5-7 évig megőrzik fertőzőképességüket.

Védekezés: ellenálló hibridek termesztése. Gyors kezdeti fejlődés 
biztosítása. Csávázás mankoceb, karboxin hatóanyagokkal.

Rostosüszög - Sorosporium holci-sorghi



Kabatiellás szemfoltosság - Kabatiella zeae

A levéllemezen és a levélhüvelyen, 
néha a csuhéleveleken apró, sötét 
szegélyű, világos közepű foltok 
jelennek meg. Erős fertőzésnél a foltok 
között levélszövet elhal.

A gomba a fertőzött 
növénymaradványokban telel. Meleg, 
párás időben fertőz.

Védekezés: ellenálló hibridek 
termesztése, a fertőzött 
növénymaradványok leszántása.



• Elvetett és csírázó magot: drótférgek, pajorok (lásd 
kalászosok), vaddisznó, mezei pocok, ürge, fácán, vetési 
varjú

• Fiatal növényeket: kukoricabarkó, sároshátú bogár, 
fekete-és lótücsök, fritlégy (lásd kalászosok), vetésfehérítő 
bogár

• Gyökereket: drótférgek, pajorok, kukoricabogár lárvák, 
kukorica-gyökértetű

• Zöld részeket: bagolylepke-lárvák (vetési (lásd kalászosok),
gamma, káposzta, somkóró), levéltetvek (zöld kukorica 
l.t., fekete répa l.t.), kukoricamoly lárva, takácsatkák

• Virágzatot, és termést: kukoricabogár imágók, 
kukoricamoly hernyói, gyapottok bagolyl. hernyó, pocok, 
hörcsög, fácán, erdő mellett szarvas, őz, vaddisznó is

A kukorica állati kártevői



Drótféreg rágásnyom a kukorica szártövén



Vetési bagolylepke lárvájának
(mocskos pajor) kártétele
kukoricában

Foltban ritkuló állomány



Kukoricabarkó- Tanymecus dilaticollis
• rágó szájszerv
• károsít: imágó: a szeg 

állapotú, fiatal növényeket 
tőben elrágja, hiányos 
kelés, sötétben károsít 

• lárva: hajszálgyökereket 
rágja, nem túl veszélyes

• 1 nemzedékes
• telel: imágó talajban
• 4 lárvastádium, szabadbáb
• peterakás: gyökérközeli 

talajba
• Előrejelzés: területi kvadrát 

mód, veszélyes: 3-4 db/m2
Kedvez a homokos 
mezőségi talaj

• Védelem: vetésváltás, 
jó talajelőkészítéssel 
„kinő a foga alól a kukorica”
Kémiai: klórpirifosz,
zeta- cipermetrin h.a.



A kártevő elterjedése 
Magyarországon

Európában a kártevőt először 
1992-ben találták meg a belgrádi 
repülőtéren. Hazánkban először 
1995-ben, a déli országrészen 
jelent meg az amerikai 
kukoricabogár, 2002-re pedig 
már az ország minden 
megyéjébe eljutott. Kártételének 
mértéke régiónként változó, 
egyes területeken komoly 
gazdasági kárt okozott.
Az alábbi térképen 1995-2002 
között a kihelyezett csapdákban 
fogott imágók számát tüntették 
fel.

Kukoricabogár – Diabrotica virgifera virgifera

nőstény imágó



Kukoricabogár – Diabrotica virgifera virgifera
• rágó szájszerv
• károsít: imágó: júliustól októberig 

károsít, pollen és bibe szálak 
fogyasztása, hiányos magkötés, 
ablakos szemek

• lárva: gyökerek elrágása 
(júniustól augusztusig 
károsíthat),szél hatására kidől a 
növény, de feláll később: 
„lúdnyak” jelenség

• 1 nemzedékes
• telel: pete talajban, 
• Lárvakelés május vége, L3 van
• szabad báb talajban, imágó 

júliusban kezdi a károsítást
• Tojásrakás, aug. végén talajba
• Melegigényes faj 
• előrejelzés: telelő peteszám

talajmintavétellel vesz.: 5db/m2
Imágó: sárga ragacslap 
+szexferomoncsapda 
+növényvizsgálat

veszélyes: 1 db imágó/növény
lárva: gyökérkárosítás mértéke: 
(Iowa- skála 1-6) 3 érték felett kár

hím imágó



Az amerikai kukoricabogár 
kártétele

Gazdanövénye kizárólag 
a kukorica. 
A fő kártételt a kukorica 
gyökereit rágó lárvák 
okozzák; a növekedésnek 
induló gyökereken 
táplálkoznak.
A károsítás következtében 
korlátozott a víz és a 
tápanyagok felvétele.
A hiányos gyökérzet 
kidőléshez vezet.
Az imágók a kukorica 
leveleket, a címert, a bibét 
és a kukorica szemeket is 
megrágják.

Imágó kártétel



Kukoricabogár – Diabrotica virgifera virgifera

lárvakártétel



A kukoricabogár elleni védelem

• monokultúra kerülése, vetésváltás a legjobb megelőző módszer
• jól regenerálódó hibridek
• csávázás Gaucho 600 FS (imidakloprid) már engedélyezett szerrel
• a lárvák elleni talajfertőtlenítés vetéssel egy időben, vagy az 

inszekticid-granulátumot kultivátorozáskor a sorközbe dolgozva 
végezhető el Force 10 CS (teflutrin) v. Dursban 480 EC (klórpirifosz) 
hatóanyaggal

• állománykezelés az imágók ellen a peterakás előtt  zeta cipermetrin,  
lambda-cihalotrin dimetoát acetamiprid tartalmú szerekkel 

• Invite-technológia: kukurbitacin fagostimuláns hozzáadása a hatóanyaghoz, 
kisebb a szerigény

• virágzáskor méhkímélő technológiával (este) ajánlott 
• a permetezések hidas traktorral, helikopterrel 

vagy repülőgéppel végezhetők el.



Zöld kukorica levéltetű – Rhopalosiphum maidis



Zöld kukorica levéltetű – Rhopalosiphum maidis

• szúró-szívó szájszerv
• károsít: lárva + imágó
• Levél torzul, zsugorodik, sárgul+ 

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

• vírusvektor (árpa sárga törpülés)
• 8-10 nemzedék
• telel: ü.házban anholociklusosan, 

enyhe télen a lárva is képes 
áttelelni hótakaró alatt

• Vagy tavasszal a délről berepülő 
szárnyas egyed telepszik meg

• Nem tápnövénycserés
• Csak szűznemzéses (ivaros 

szap. nem tisztázott)
• Előrej.:sárgatállal, növényegyed 

vizsgálat
• Védelem:az első betelepedő 

szárnyasok megjelenése után 3-4 
napon belül, lásd kalászosoknál

Tápnövényei: kukorica, cirok, árpa, búza



Kukoricagyökértetű  Tetraneura ulmi

levélgubacsok a szilfán

Gubacs belseje



Kukorica-gyökértetű – Tetraneura ulmi
•  Szúró-szívó szájszerv
•  károsít: imágó+ lárva júniustól 

októberig: a gyökéren kolóniában 
(500 db) szívogat, a növény sárgul, 
lankad gyengén termékenyül

•  Tápnövénycserés fő tápnövénye 
a mezei szil, ott telel a pete

• Szárnyas alak júniusban keresi fel a
kuk-t., petét rak a szártövéhez, a 
kelő lárva a gyökerekre megy ott 

• Szűznemzéssel (5-6 nemzedék) 
kolóniákat képez 

•  egész nyáron károsít
•  Ősszel a szárnyas alak visszarepül 
a szilfára ott peterakás, telelés
Szárazság és melegigényes

• Védelem: szilfák irtása,  NPK-
egyensúly megteremtése, 



Kukoricamoly – Ostrinia nubilalis• Imágó: pödörnyelv nem kártevő
• károsít:  lárva (hernyó) szárban

lefelé aknáz  (dőlés), érő 
szemeket is rágja + 
fuzáriumnak utat nyit 

• 2 nemzedékes, rajzás: 
1: június, 2: aug.-szept.

• telel: kif. L5 talajközeli szárban, 
báb ugyanitt

• Peterakás: felső levelekre 
habos bevonattal 

• Előrejelzés: szexferomon és 
fénycsapda + petecsomók  
számolása 

• Védekezés: L1 ellen, amíg be 
nem rág a szárba
Kémiai: dimetoát, zetaciper –
metrin, tiakloprid,  klórpirifosz 
h.a.(légi úton)
Biológiai:

• Bac. thür. tartalmú: Dipel  
• Trichoplus: Trichogramma 
evanescens fürkészdarázs 
kapszulák 100db/ha

Bt kukorica: molyrezisztens (MON 810) 
nem engedélyezett Mo-on
kóró megsemmisítés máj. 15-ig

Tápnövények: kukorica, komló, kender, köles, paprika



Kukoricamoly  Ostrinia nubilális

fejlődési alakjaitojás lárva (valódi hernyó)

fedett báb
imágó



kukoricamoly kárképek



Gyapottok bagolylepke 
Helicoverpa armigera



Gyapottok bagolylepke – Helicoverpa armigera

• Imágó: pödörnyelv nem 
kártevő

• károsít:  lárva (hernyó) a 
generatív részeket rágja
termést virágot, rejtetten él

• Vándorlepke É-Afrikából,  
nem bizonyított, hogy telel 
Mo.-on, melegigényes

• 2 nemzedékes, rajzás:       
1: június, 2: aug.-szept.

• L6 van, báb:talajban
• Peterakás: generatív 

részekre egyesével 
• Előrejelzés: fénycsapda+ 

szexferomon-csapda
• Kémiai védekezés:  imágó 

ellen: kitinszintézisgátlókkal 
(lufenuron triflumuron) 
peterakáskor 

• a fiatal L ellen berágás 
előtt: zeta-cipermetrin, 
klorpirifosz, metoxifenozid lárva ellen csak felszívódó szerekkel

Fő tápnövények: kukorica, paprika, szója, dohány



A kukorica gyomnövényzete

 Tág térállású kultúra, gyomirtás nélkül nem termeszthető 
sikeresen

 Az utóbbi évtizedekben jelentős változások álltak be a 
gyomflórában, a nehezen irtható és a jó kompetíciós 
képességű fajok szaporodtak fel

 Legnagyobb tömegben a T4 életformájú egy- és kétszikű 
gyomfajok fordulnak elő

 Az évelő fajok közül a mezei acat (G3) és az apró szulák 
(G3) legjelentősebbek, helyenként az évelő egyszikűek is

 Veszélyes, és nehezen irtható fajok:
selyemmályva, szőrös disznóparéj, ürömlevelű parlagfű, 
fehér libatop, csattanó maszlag, kakaslábfű, köles-fajok, 
szerbtövis-fajok, fenyércirok, napraforgó árvakelés



Szőrös disznóparéj 
(Amaranthus retroflexus)



Karcsú disznóparéj 
(Amaranthus 

chlorostachys)



Fehér libatop 
(Chenopodium album)



Ürömlevelű parlagfű 
(Ambrosia artemisiifolia)



Lapulevelű keserűfű 
(Polygonum 

lapathifolium)



Selyemmályva 
(Abutilon theophrasti)



Csattanó maszlag
(Datura stramonium)



Bojtorján szerbtövis
(Xantium strumarium)



Közönséges kakaslábfű
(Echinochloa crus-galli)



Fakó muhar
(Setaria glauca)



Zöld muhar
(Setaria viridis)



Panicum miliaceum -Termesztett köles



Fenyércirok
(Sorghum 

halepense)



Mezei acat 
(Cirsium arvense)



A kukorica gyomszabályozása

Agrotechnikai védekezés

 Tábla kiválasztása (évelő egyszikű és nehezen irtható gyomok 
nagy mennyiségben lehetőleg ne forduljanak elő)

 Minőségi talaj-előkészítés
 Vetésváltás. Lehetőleg a monokultúrás termesztés elkerülése
 Az egyenletes és optimális állománysűrűség
 Harmonikus tápanyagellátás

Mechanikai védekezés

 Kézi és gépi kapálás
 Sorvezérelt, precíziós kultivátorozás



Presowing
(vetés előtti alkalmazás) általában az utolsó talaj előkészítéssel 
egy menetben történik a kijuttatás, tárcsa, kombinátor, 
ásóborona, talajmaró eszközökkel dolgozzuk be a talajba.

 Előnye: száraz tavaszokon is hatásos, 

vetőmagtermesztésben gyakorta alkalmazható módszer

 Hátránya: nincsen tartamhatás, elsősorban a magról kelő 

egyszikűek ellen hatásos

Vegyszeres védekezés I.



Vegyszeres védekezés II.

Preemergens kezelés 
(vetés után, kelés előtt)

A készítményt a csapadék a mag feletti talajzónába zónába juttatja
 A herbicidek gyommagvak csírázási mélységében fejtik ki hatásukat
 Hatástartama általában 2-4 hónap
 Évelő fajok ellen nem hatásosak
 A dózis megállapításához figyelembe kell venni a talaj kötöttségét és 

humusztartalmát

Pre-poszt technológia 
a kezelés a gyomokra nézve posztemergensen, a kukoricára pedig 
preemergensen történik. Nehezen irtható gyomok ellen (kölesfajok) 
hatásos. 



Vegyszeres védekezés III.
Posztemergens kezelés

(kelés után, állományban)
Lehet: korai, normál és késői posztemergens kezelés 
Előnyei:
 célzott kezelés az aktuális gyomflórára,
 a nehezen irtható fajok ellen is jó hatékonyságú, 
 az évelők ellen csak posztemergens kezeléssel 

védekezhetünk, 
 a csapadékmennyiség nem befolyásolja a hatást.

Korlátai:
 kevés idő áll rendelkezésre a technológiai optimum betartására,
 nagy gépkapacitást igényel, 
 tartamhatása nem megfelelő, 
 megkésett kezelésnél jelentkezik a gyom- kultúrnövény 

konkurencia.



Előadás ellenőrző kérdései
• Sorolja fel a kukorica legjelentősebb betegségeit!
• Ismertese a golyvásüszög betegséget!
• Sorolja fel a kukorica legjelentősebb állati kártevőit!
• Ismertesse az amerikai kukoricabogár fejlődésmenetét 

és a védekezés  kritikus szakaszait!
• Soroljon fel kukoricában előforduló gyakori 

gyomnövényeket!
• Értelmezze a posztemergens gyomirtási módot, sorolja 

fel előnyeit és korlátait!



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő előadás címe:
A BURGONYA VÉDELME
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