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43/2010.(IV.23) FVM rendelet módosult
Az integrált növényvédelem (IPM) elemeit kötelező betartani!

➢ biológiai,

➢ biotechnikai,

➢ agrotechnikai,

➢ mechanikai,

➢ fizikai, valamint

➢ kémiai védekezési eljárások és ezek

technológiai rendszereinek felhasználása.



➢ Elővetemény 
és agrotechnika 

A fertőzési nyomás csökkentésének lehetőségei - 1.

➢ Kalászosok

➢ Kukorica



Zala megye, 2012.09.26.

Direkt vetés – előny vagy hátrány?



Zala megye, 2021.11.24.



Somogy megye, 2021.04.27.

No-till, min-till technológia?



Somogy megye, 2021.04.27.

No-till, min-till technológia?



Somogy megye, 2014.06.23.

Forgatás nélküli bikultúrás termesztés



Búzafuzáriózis

➢ Kalászfuzáriózis;

➢ Fuzáriumos csírapusztulás;

➢ Szártő fuzáriózis;



Eredmények
Fusarium graminearum

Zala megye, 2015.06.26.



A kalászfuzáriumot okozó kórokozó gombafajok

F. graminearum

F. culmorum

F. avenaceum

Microdochium nivale- Deoxynivalenol (DON)

- Nivalenol (NIV)

- Zearalenon (ZEA)

- Deoxynivalenol (DON)

- Nivalenol (NIV)

- Zearalenon (ZEA)

- enniatin

- moniliformin

- Fusarin-C

Összesen 17 Fusarium faj hozható összefüggésbe a 

kalászfuzárium szindrómával!!! 
(Parry és mtsai, 1995)



A kalászfuzárium kórokozók gyakoriságának alakulása

Forrás: Hornok és Posta (2012), Növényvédelem 48/12



Konklúzió a kalászfuzárium mai álláspontja szerint 
(Hornok és Posta alapján, 2012)

1, F. poae előretörése – gyenge patogén – mikotoxin (nivalenol, 

diacetoxi-szcirpenol) szennyezést okoz;

2, F. avenaceum erősödése az elmúlt 40 év során – tejes érés után 

is fertőz – enniatin toxintermelés;

3, F. graminearum legfontosabb kalászfuzárium patogén – erős 

toxinszennyezés (DON, ZEA); 

4, F. culmorum ugyanolyan agresszív, de visszaszorulást mutat –

globális felmelegedés? – kukorica/búza vetésváltás kedvezőbb 

a F. graminearum részére.







Zala megye, 2019.06.26.







Csapadék-hőmérséklet adatok, Nagykanizsa (2015)
(Forrás: www.zalamet.hu)

Május Június



Mi történt 2021-ben?



Zala megye, 2021.06.21.









Vas megye, 2015.06.26.





➢ Biotechnika,

genetika

A fertőzési nyomás csökkentésének lehetőségei - 2.



Rezisztencia nemesítés



Kukorica hibridek eltérő fogékonysága
(Gabonakutató, Szeged)

Magyar és szerb kukorica hibridek reakciója toxintermelő gombafajokkal szemben, 2012



Kukorica hibridek eltérő fogékonysága
(ELKH ATK Mezőgazdasági Intézet, Martonvásár)



➢ Kémiai  

növényvédelem

A fertőzési nyomás csökkentésének lehetőségei - 3.



Kémiai növényvédelem lehetőségei

Fungicides vetőmag 
csávázás

Rovarkártevők elleni 
inszekticides védelem

Gombák elleni fungicides 
állományvédelem



Zala megye, 2019.07.10.

Kukoricamoly (Ostrinia nubilalis) kártétele



Somogy megye, 2012.08.08.

Gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera) 

kártétele



Vas megye, 2019.05.23.

Kártevők rajzásának előrejelzése-monitoringozás

Zala megye, 2019.07.22.



(Forrás:www.evalioagrosystems.fmc.com)

Kártevők rajzásának monitoringozása



Fénycsapda fogási eredmények - kukoricamoly
Debrecen, 2017. 

Kezelés időpontja: 
június 28.

Kukoricamoly elleni védekezés optimális 

időpontjának meghatározása

(Forrás:www.evalioagrosystems.fmc.com)



Somogy megye, 2012.07.24.

További rovarkártevők elleni eredményes védekezés

Amerikai kukoricabogár
(Diabrotica virgifera virgifera)

Zala megye, 2018.07.03.

Zselnicemeggy-levéltetű
(Rhopalosiphum padi)



Inszekticid Hatóanyag Célszervezet

Avaunt 150 EC

Steward 30 DF

(Felhaszn.: 2022.09.19.)

indoxakarb
kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke, 

kukoricabogár

Inazuma acetamiprid+lambda-cihalotrin kukoricamoly, kukoricabogár

Ampligo
klorantraniliprol+lambda-

cihalotrin
kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke

Coragen 20 SC klorantraniliprol kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke

Mospilan 20 SP acetamiprid kukoricabogár

Karate Zeon 5 CS, Karis

10 CS,
lambda-cihalotrin

kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke, 

kukoricabogár

Sumi Alfa 5 EW eszfenvalerát kukoricamoly, kukoricabogár

Decis Mega deltametrin kukoricamoly

Ortus 5 SC (vetőmag) fenpiroximát takácsatkák

Pyranica 20 WP (vetőmag) tebufenpirad takácsatkák

Zoom 11 SC (vetőmag)

(Felhaszn.: 2022.12.31.)
etoxazol takácsatkák

Kukoricában engedélyezett inszekticidek



Zala megye, 2020.07.30.

Gombafertőzés további ‚kiskapui’ - jégverés



Fungicid Hatóanyag
Hatóanyag-

csoport

Hatás-

mechanizmus

Mirador Xtra

(Felhaszn.: 2022.11.30.)
azoxistrobin+ciprokonazol triazol;strobilurin

ergoszterol

bioszintézis, 

mitokondriális 

légzés gátlás

Propulse protiokonazol+fluopiram
triazol; 

karboxamid

szterol gátlás, 

SDHI hatás

Prosaro protiokonazol+tebukonazol triazol

ergoszterol

bioszintézis 

gátlás

Retengo piraklostrobin strobilurin
mitokondriális 

légzés gátlás

Polyversum 106 db oospóra/g Pythium oligandrum biológiai mikoparazita

Kukoricában engedélyezett fungicidek



➢ Biológiai  

növényvédelem

A fertőzési nyomás csökkentésének lehetőségei - 4.



Talajbiológia - talajhigiénia

Talajoltó baktérium készítmények 
– visszamaradt növényi 

maradványok bontásának 
gyorsítása 

Kórokozó antagonista baktérium 
készítmények alkalmazása

pl. Bacillus spp.

Kórokozó antagonista 
mikrogomba készítmények 

alkalmazása

pl. Trichoderma spp.



Kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke elleni biológiai védekezés

Ausztria, 2017.05.30.

➢

➢

➢



Kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke, 
kukoricabogár, takácsatkák

Fusarium, Aspergillus spp., 
levélbetegségek

Integrált védekezési stratégia a penészgombák ellen
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Köszönöm a figyelmet!


