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Összefoglaló 

 

A kutatások kiterjedtek az egyes károsítók, köztük új károsítók leírására, biológiájuk 

megismerésére, az előrejelzés, az ellenük való védekezés technológiájának kidolgozására, 

köztük a biológiai növényvédelem, biotechnológia, transzgénikus technológia és a 

növényvédőszerek felhasználásával. Az intenzív növényvédőszer használat csökkentése 

kiemelt fontosságú. Szükséges volt az agrárökoszisztémák feltárása, hogy milyen természetes 

ellenségek vannak jelen, és ezek milyen módon segíthetik a növényvédőszer használat 

csökkentését. Az agrozoológiában jelentős eredmények születtek a kémiai ökológia területén. 

A kártevőket csalogató illatanyagok megismerése jelentősen segítette a növényvédelmi 

előrejelzés fejlődését. A vírusfertőzésnél a direkt védekezés hiányában kizárólag a 

vírusfertőzések megelőzése jelent megoldást. Megtörtént a klasszikus és a molekuláris 

jellemzése számos hazai vírus izolátumnak. Feltárták a tünetek, patológiai jellemzők 

molekuláris mechanizmusát, vírusfehérjék funkcionális analízisét végezték el. Azonosították a 

glutathion, antioxidánsok és a szalicilsav szerepét a vírusfertőzésben és a növényi rezisztencia 

válaszban. Leírták a specifikus és az általános védekezési folyamatok kölcsönhatását, és a 

baktériumokra gyakorolt hatását. Azonosítottak fehérjéket, anyagcsereutat, jelátviteli 

folyamatokat az általános rezisztencia létrejöttéhez. Képalkotó eszközökkel dokumentálták a 

lisztharmatgombák életciklusát. Toxintermelő gombák esetén jelentős eredmények születtek a 

járványtan és stresszélettan, valamint a fajok azonosítása és mikotoxin-termelése terén. A 

herbológia két fontos alappillérénél a gyomnövények biológiájának és ökológiájának ismerete, 

és a biológiai alapokra épülő hatékony gyomszabályozási stratégiák kutatásában születtek 

kiemelkedő eredmények. A herbicidcsökkentést célzó mechanikai gyomszabályozási módok 

eszköztára, a térinformatikai és szenzortechnikai fejlesztéseknek köszönhetően is folyamatosan 

bővül a kutatások eredményeképpen. 
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Agrozoológia 

A növényvédelmi kutatások meghatározó területe az állati kártevők kutatása, az egyes kártevők 

biológiájának megismerése, és az ellenük való védekezési módszerek kidolgozása. A területen 

három meghatározó tendencia emelhető ki a rendszerváltást követő időszakból: az 

agrárökoszisztéma kutatások felfutása, az egyre nagyobb számban megtelepedő inváziós 

kártevők által okozott problémákra reflektáló kutatások dominánssá válása, valamint a kémiai 

ökológia nemzetközi szinten is kiemelkedő eredményei. 

Már korábban jelentkezett az az igény, hogy az élhető emberi környezet és az egészséges 

élelmiszertermelés miatt, az intenzív növényvédőszer használat csökkentése kiemelt 

fontosságú. Így szükséges volt az agrárökoszisztémák feltárása, hogy milyen természetes 

ellenségek találhatóak agrárterületeinken, és ezek milyen módon segíthetik a növényvédőszer 

használat csökkentését. A kutatások számos kártevő és hasznos szervezet jelenlétét mutatták ki. 

Példaként kiemelhető a hazai almaültetvényeken végzett feltáró munka, amely több mint 3000 

ízeltlábú fajt említ, amely a hazai fauna 10%-át teszi ki [1, 2]. Ezen kutatások eredménye 



alapján ma már elmondható, hogy az agrárterületek nem „kultúrsivatagok”, hanem fajokban 

gazdag, élő szerves egységek, sajátos dinamikával.  

Az utóbbi évtizedekben a nemzetközi kereskedelem és személyforgalom volumenének 

fokozódásával a hazai növényvédelemnek is egyre fontosabb kihívásává vált az újabb és újabb, 

jelentős károkat okozó inváziós kártevők kutatása [3, 4]. A vonalas létesítmények szerepét 

vizsgálva a kártevők terjedésében [5], az első hazai észleléstől kezdve nyomon követték a 

pettyesszárnyú muslica hazai megtelepedésének folyamatát [6]. Egy sor gazdaságilag jelentős 

inváziós kártevő (pl. amerikai kukoricabogár, márványos poloska, vándorpoloska, 

puszpángmoly stb.) esetében nélkülözhetetlen volt a hazai kutatócsoportok sokszor együttes 

munkája a helyzetfelmérésben és a védekezési stratégia kidolgozásában [7].  

A kémiai ökológiai, elektrofiziológiai kutatások a hazai agrozoológia sikertörténetét jelentik 

[8]. A kártevőket csalogató vagy távoltartó illatanyagok megismerése jelentősen segítette a 

növényvédelmi előrejelzés fejlődését, támogatta a hazai és nemzetközi kutatómunkát, egységes 

mintavételi módszereket adott a hazai mezőgazdasági területek kártevőinek megfigyeléséhez 

[9]. Az ATK Növényvédelmi Intézet munkatársai számos kulcskártevő rovarfaj csalogató 

illatanyagát (ezek leggyakrabban az ellentétes nemet vonzó szexferomonok, de növényi 

illatanyagok vagy ún. aggregációs feromonok is lehetnek) meghatározták, mesterségesen 

előállíttatták, illetve a fajok fogására csapdát fejlesztettek ki [10–15]. Ma több száz, ezekre a 

kutatásokra épülő CSALOMON csapda áll a gazdálkodók rendelkezésére, hogy a kártevő 

rovarok felszaporodását előre jelezve segítse a megfelelő időben történő kémiai védekezést, 

ami jelentősen hozzájárul a környezet vegyszerterhelés csökkentéséhez. 

 

Növénykórtan 

Vírusok, viroidok 

Termesztett növények vírusfertőzése az egyik legnagyobb kihívás napjaink mezőgazdasága 

számára, hiszen a direkt védekezés hiányában kizárólag a vírusfertőzések megelőzése jelent 

megoldást. Az elmúlt évtizedek során megtörtént a klasszikus és molekuláris jellemzése 

számos, a hazai mezőgazdaság számára jelentős, vírus izolátumnak (PPV, CMV, PVY, WDV, 

MDMV, ZYMV, TSWV, SMV, BSMV, számos szőlővírus, dísznövény vírus) [16–18]. 

Kollégáink vizsgálták a gyomok és vírusok kölcsönhatásait [19]. Több rekombináns vírus is 

azonosításra került, a vírusok rokonsági viszonyainak analízise is megtörtént [20–22]. 

Eredményes kísérletek történtek rezisztens transzgénikus növények előállítására és biztonságos 

felhasználására [23–30]. TSWV esetén rezisztenciát áttörő vírus kimutatása, lokális 

keletkezésének bizonyítása és a rezisztencia áttörés vírusgenetikai jellemzése megtörtént [31]. 

Több vírus esetén a tünetek, patológiai jellemzők molekuláris mechanizmusát feltárták, 

vírusfehérjék funkcionális analízisét végezték el kollégáink [32–36]. Dohány-TMV 

kapcsolatban feltárták a glutation, antioxidánsok és a szalicilsav szerepét a vírusfertőzésben és 

a növényi rezisztencia válaszban [37, 38]. A viroidok kimutatása területén a leírt kórokozók 

mellett kiemelkedő eredmény retroviroid szerű szekvencia kimutatása a szegfű genomjából, 

illetve ennek szerepe a rekombinációs folyamatokban [39, 40]. 

 

Fitoplazmák és baktériumok 

Fitoplazmákat azonosítottak DNS alapú diagnosztizálási eljárásokkal elsőként 

Magyarországon: 'Candidatus Phytoplasmapruni' és 'Candidatus Phytoplasma mali' levélbolha 

vektorokban is. Kimutatták, hogy egyes kórokozó fehérjék (ATPázok, proteázok) szerepet 

játszhatnak a fertőzési folyamatban. A 'Candidatus Phytoplasma mali' antagonista törzsével 

történő előfertőzés immunizáló hatását mutatták ki közeli rokon, virulens fitoplazmákra [41]. 

Felhívták a figyelmet az általános védekezési folyamatok jelentőségére, melyet nem csak a 

kórokozó baktériumok aktiválnak. Leírták a specifikus és az általános védekezési folyamatok 

kölcsönhatását, és az általános védekezési reakció baktériumokra gyakorolt hatását [42, 46]. 



Azonosítottak fehérjéket, anyagcsereutat, jelátviteli folyamatokat, amelyek kulcsfontosságúak 

az általános rezisztencia létrejöttéhez [47–52]. Több növényi másodlagos anyagcsere termékről 

derítették ki, hogy baktériumölő hatású [53, 54]. 

Agrobacterium és Rhizobium baktérium fajok kimutatása történt meg új kémiai analitikai 

módszerekkel [55]. 

Számos új növény-patogén baktérium kapcsolat kerültek leírásra [56]. Egy új baktérium faj 

(Rhizobium nepotum) került leírásra szőlő és csonthéjasok gyökeréről [57]. Kajsziról, 

cseresznyeszilváról és szilváról az Erwinia amylovora kórokozó került leírásra, mely a 

közeljövőben veszélyeztetheti ezen kultúrák termesztését [58, 59]. 

Bizonyították, hogy a növényen belül a bakteriofágok transzlokációja elősegítheti a 

baktériumfertőzés visszaszorítását Erwinia amylovora esetében [60]. 

 

Növénykórokozó gombák és gombaszerű szervezetek 

Számos faj elkülönítésére, leírására, került sor, pl.: a paradicsomot fertőző Pseudoidium 

neolycopersici [61] és a fűzfát megbetegítő Phytophthora lacustris fajok [62]. Sikerült 

kísérletesen bizonyítani fajhibridek keletkezését és más fajhibridek szerepét az égerfavész 

terjedésében [63, 64]. Képalkotó eszközökkel dokumentálták a kalászos gabonaféléket 

megbetegítő lisztharmatgombák életciklusát [65]. Az élelmiszer-biztonsági szempontból fontos 

toxintermelő gombák elleni védekezést megalapozó eredmények születtek a járványtan és 

stresszélettan, valamint a Fusarium-fajok azonosítása és mikotoxin-termelése terén (66 – 69]. 

A kutatók feltárták több kórokozó, pl.: a napraforgó peronoszpóra populációinak változásait 

[70, 71]. Eredményeket értek el a hiperparazita gombák biológiájának és a környezetbarát 

növényvédelemben való felhasználhatóságának kutatásában [72, 73]. Kimutatták 

növényvédőszer csoportokkal szembeni rezisztencia DNS-markereit szőlőlisztharmat-

populációkban. A biológiai növényvédelem kapcsán feltárták a parlagfű pollentermelését 

visszaszorító Cryptophyllachoraeurasiatica életciklusát, azonosítottak egy Ázsiából származó 

rozsdagombafajt [74]. 

Számos kórokozó is leírásra került, olyanok is, melyek Európában nem fordultak elő, így pl.: a 

Moniliniafructicola-t és a Moniliniapolystroma-t [75, 76]. Kidolgozásra kerültek 

növényvédelmi-, illetve környezetkímélő technológiák [77]. 

A reaktív oxigén fajták és az antioxidáns rendszerek növény-kórokozó kapcsolatban betöltött 

szerepe is tisztázásra került [78–82]. Búzalisztharmattal fertőzött árpában tisztázták, hogy a 

tünetmentes nem-gazda rezisztencia markere egy reaktív oxigénszármazék [83]. Igazolták, 

hogy a lisztharmatra fogékony étkezési paprika rezisztenssé válik, ha rezisztens 

cseresznyepaprikára oltják [84]. Ez az első olyan eset, amikor ismert a kórokozó-specifikus 

betegségrezisztencia oltással történő átvitelének élettani-biokémiai háttere is. A búza 

kalászfuzáriummal szemben sokkal hatékonyabb védekezéstechnológia került kidolgozásra. 

Több mint száz új fumonizin toxinmetabolitis leírásra került [85]. Az első levélrozsda európai 

rasszösszetétele, valamint a zearalenon humán hatása is igazolásra került. 

 

Herbológia 

A herbológia két fontos alappillére a gyomnövényismeret (a gyomnövények biológiájának és 

ökológiájának ismerete), és a biológiai alapokra épülő hatékony gyomszabályozási stratégiák 

kutatása.  

A gyomcönológiai, gyombiológiai- és ökológiai iskolák megteremtésében Mosonmagyar-

óvárnak és Keszthelynek meghatározó szerepe van. A vizsgálatok kiterjedtek a hazai fontosabb 

egyéves és évelő gyomfajok regenerálódás biológiai sajátosságainak kutatására, a gyomnövény 

- kultúrnövény közötti kölcsönhatások vizsgálatára [86–92]. A keszthelyi „herbológiai 

iskolában” dolgozó szakemberek által szerkesztett szakkönyvek ma is fontos „alapműveknek” 

tekinthetők. Keszthelyen a parlagfű virágzásbiológiájához és gyomkontrolljához köthető 



molekuláris biológiai vizsgálatok kiemelkedőek [93, 94]. Mosonmagyaróváron a 

gyomszabályozás területén elsőként alkották meg azokat a gyakorlatban használható folyamat-

irányítási rendszereket kalászos gabonákban és kukoricában, amelyek precíziós alapon 

készültek és működnek [95–97]. Ezenkívül a robotika területén is jelentős fejlesztést végeztek 

(gyomfelvételező robot szabadalmaztatása).  

1996-2006 között Keszthelyen az MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája Növény virológiai 

Tanszéki Kutatócsoportja működött, ahol számos új gyomgazda-vírus kapcsolatot is feltártak. 

Az Országos Szántóföldi Gyomfelvételezések elvégzésével a hazai gyomflóra összetételének 

változása, és a változásra ható tényezők hatása követhető nyomon.  

Kidolgozásra került a parlagfű ellen komplex védekezési stratégia.   

Elkészült a NÉBIH elektronikus növényvédő szer adatbázisa, amely naprakész információkat 

ad az egyes kultúrákban engedélyezett gyomirtó szerekről.  

A herbológus szakemberek - a gyártó és forgalmazó cégek képviselői mellett - aktívan részt 

vettek az új generációs herbicidek és a mikroherbicidek szántóföldre adaptált technológiáinak 

kidolgozásában [98]. A martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet és a szegedi 

Gabonatermesztési Kutatóintézet évtizedeken keresztül tesztelte saját nemesítésű 

növényfajtáik/hibridjeik herbicidekkel szembeni érzékenységét [99].  

A herbicid csökkentést célzó mechanikai gyomszabályozási módok eszköztára- a 

térinformatikai és szenzortechnikai fejlesztéseknek köszönhetően - is folyamatosan 

bővült/bővül. 

A nem transzgénikus úton létrehozott herbicid toleráns hibridek termesztésével lehetővé vált 

olyan gyomok ellen is védekezni az egyes kultúrákban, amire a hagyományos hibridekben 

nincsen hatékony megoldás (IMI kukorica, napraforgó és repce, SU napraforgó, CT kukorica) 

[100].  

A herbológiai gyakorlat aktuális problémái – különösen a herbicid rezisztens gyombiotípusok 

megjelenése– indukálják a jövőbeni kutatások irányvonalát. 
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