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Az őszi búza rozsdabetegségei elleni 
védekezés lehetőségei

A világ élelmiszer termelésében a leg-
jelentősebb szerepet betöltő növé-
nyeink a rizs és az őszi búza. Amíg a 
rizs termesztés elsősorban Ázsiában 
játszik meghatározó szerepet, addig 
Európában és egyben Magyarorszá-
gon az őszi búzatermelés a meghatá-
rozó. A hazai búza termesztés termő-
területi adatai azt mutatják, hogy az 
elmúlt évtizedekben az 1-1,2 millió 
hektár közötti termőterület stabilizá-
lódott, azonban az országos termés- 
átlagok az elmúlt évtizedekben jelentős 
ingadozást mutattak (1. ábra). A termé-
singadozás mértéke az elmúlt tizenöt 
évben egyes évjáratok között megha-
ladta a 2500 kg/ha-t.

A termésátlagok ilyen jelentős ingado-
zását az abiotikus és biotikus stresszté-
nyezők idézik elő. Az abiotikus tényezők 
közül az aszály, a biotikus tényezők közül 
a kórokozók és kártevők termésmeny-
nyiséget csökkentő és termésminőséget 
rontó hatása emelhető ki. Az őszi búza 
agrotechnikai rendszerében éppen ezért 
a tápanyagellátás mellett az integrált nö-
vényvédelem termésmennyiséget és mi-
nőséget meghatározó szerepe a legjelen-
tősebb. A növényvédelmi tényezők közül, 
az őszi búza termésbiztonságát leginkább 
a kórtani tényezők befolyásolják, mivel 
a kalászos gabonák közül ez a növény 
az egyik legérzékenyebb a kórokozókkal 

szemben. Jelentős számban vannak olyan 
betegségek, amelyek súlyos kártételt 
okozhatnak. A kórokozók a tenyészidő-
szak alatt az őszi búza minden föld alatti 
és föld feletti részét károsíthatják. A víru-
sok szerepe a búza növényvédelmében 
kevésbé hangsúlyos, a legnagyobb prob-
lémát a gomba kórokozók jelentik. 

A különböző betegségek fertőzési for-
rása nagyon eltérő lehet. A fertőzés tör-
ténhet a maggal, a talajból és a különböző 
növényi részekről (növénymaradványok, 
élő növények) egyaránt. Ezeket a védeke-
zés hatékonysága érdekében ismernünk 
szükséges. 

A búza növényi kórokozói jelentős 
mértékben csökkenthetik a termés 
mennyiségét, ronthatják annak minő-
ségét. Különösen veszélyes kórokozók a 
rozsdabetegségek, a fuzárium, és a levél-
leszáradást okozó betegségek. 

Az őszi búza rozsdabetegségei
A búza rozsdagombás megbetegedéseit 
a vörösrozsda vagy más néven levélrozs-
da (Puccinia recondita, Puccinia triticina),  
szár- vagy fekete rozsda, (Puccinia 
graminis), és a sárgarozsda (Puccinia 
stiiformis) okozzák. A rozsdagombák 
a biotróf kórokozók közé sorolhatóak, 
ami azt jelenti, hogy csak élő növénye-
ken képesek szaporodni. A rozsdagomba 
fajok eltérő hőmérsékleti igényűek. A 
legnagyobb hőmérsékletet a szárrozsda 
igényli, ami globálisan is meghatározza 
előfordulását. Főleg a tőlünk délebbi 

területeken van állandó, jelentősebb 
kártétele. A legalacsonyabb hőmérsék-
letet a sárgarozsda igényli, megjelenése 
kedvező időjárási viszonyok között április 
utolsó, május első dekádjára tehető. A 
vörösrozsda hőmérsékleti igénye a ket-
tő között helyezkedik el, megjelenésére 
elsősorban május második dekádjától 
lehet számítani. 

A rozsdagombák tünetei
A szárrozsda (fekete rozsda) fertőzés a 
növény szárán, levélhüvelyén, a levél 
alapi részén és a kalászon egyaránt meg-
található. A hosszúkás uredotelepek szí-
ne sötétbarna, és a levél színén és foná-
kán is egyaránt megtalálhatóak. A szár és 
levél teleutotelepei feketék. Hazánkban 
az egyik leggyakoribb gombabetegség a 
Vörösrozsda (Puccinia triticina), amely 
szinte minden évben fellép kisebb-na-
gyobb kárt okozva. A kalászosok közül 
kifejezetten a búzán károsít. 

A betegség elsősorban a leveleket tá-
madja meg („levélrozsda”). A levelek 
színén, ritkábban a fonákán kerekded, 
élénkvörös színű, felszakadozó telepek 
jelennek meg. Esetenként ezek a telepek 
már ősszel megjelenhetnek. Súlyosabb 
fertőzés esetén a levélszövet elhal.

Hasonlóan a fekete rozsdához, a kór-
okozóval szemben rezisztens és toleráns 
fajták megtalálhatók a fajtaszortiment-
ben. A kórokozó rasszképzésre hajlamos, 
így a rezisztencia nemesítés folyamatos. 
A vegyszeres védekezés preventív, és a 
tünetek megjelenésének kezdetén vég-
zett felszívódó fungicides kezelésből áll. 
A Sárgarozsda (Puccinia striiformis) ha-
zánkban csak egyes évjáratokban okozhat 
jelentősebb károkat, azonban a betegség 
alkalmazkodóképessége miatt potenci-
ális veszélyforrás. A leveleken varrógé-
pöltés-szerű sárga foltok jelennek meg, 
melyek a kórokozó uredotelepei. A sárga 
foltok erősebb fertőzés esetén megjelen-
hetnek a levél fonákán, a levélhüvelyen, a 
száron, sőt a kalászon is „paprikás búza”. 

1. ábra: Az őszi búza országos termés-átlagainak alakulása 1990-2016 között
forrás: KSH adatok
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A rozsdagombák elleni védekezés 
lehetőségei

A búza rozsdagombái közül a legnagyobb 
kártételt a tápanyag transzlokációs folya-
matok gátlása miatt a szárrozsda okozhat-
ja, akár teljes terméskiesést is okozva. A 
sárga és vörös rozsda fertőzés is képes fer-
tőzést elősegítő körülmények között akár  
50-70 %-os kártételre. A termésennyiség 
mellett a rozsdagombák a lisztminőségi 
paraméterek romlását is okozhatják.  

A búza rozsdái elleni védekezés alap-
ját az integrált növényvédelem jelenti. 
Ebben nagyon fontos szerepet játszik 
a termőhely okszerű megválasztása, a 
rozsda rasszokkal szemben toleráns vagy 
rezisztens fajták termesztése, a különbö-
ző agrotechnikai beavatkozások szaksze-
rű alkalmazása, és végső megoldásként a 
kémiai védekezési módok. A vegyszeres 
védekezés preventív, és a tünetek meg-
jelenésének kezdetén végzett felszívódó 
fungicides kezelésből áll. A rozsda beteg-
ségek esetében rendkívül fontos a meg-
felelő vetésváltás kialakítása. A rozsda 
kórokozók terjedésében a kalászos gabo-
nák egymás utáni termesztése, és az őszi 
búza monokultúra is nagy szerepet ját-
szik. Tovább súlyosbítja a helyzetet, ha 
a rossz vetésváltási gyakorlat nem meg-
felelő talajműveléssel párosul. Monokul-
túra kényszer esetén a forgatás nélküli 
talajművelési módok nem elegendőek, 
mivel a fertőzött szármaradványok lefor-
gatása kritikus tényező. A rozsdagombák 
tápnövényének számítanak a fűfélék is, 
ezért a nem művelt szegély területek 
ápolása, karbantartása is nagyon fontos 
a rozsda elleni védekezésben. A rozsda 
kórokozók elleni védekezésben megha-
tározó szerepe van a harmonikus mak-
ro-, mezo-, és mikroelem ellátásnak is. 

A rozsda betegségek ellen kémiai úton 
állománykezeléssel védekezhetünk. Az 
őszi búza fungicides védelme azonban 
soha nem egyetlen gomba kórokozó el-
len irányul, ezért nem különíthetjük el a 
védekezés során a kezeléseket a külön-
böző kórokozókra. Az állománykezelé-
seket minden esetben meg kell előzze a 
kórokozó azonosítása a tünetek alapján, 
valamint a fertőzés mértékének és dina-
mikájának a meghatározása. Különösen 
fontos, hogy a kórokozókat – a tünetek 
alapján – lehetőség szerint minél koráb-
ban felismerjük és nyomon kövessük 
azok terjedését. 

A búza vegetációs periódusában fel-
lépő rozsda betegségek ellen állomány-
védekezés(eke)t alkalmazhatunk. Az 
állományvédelemre nagyon sok, eltérő 
hatóanyagú fungicid áll rendelkezésre. 
Ezek a gombaölő szerek eltérő hatékony-
ságúak, így a védekezés során nem csak 
rozsda ellen, hanem több kórokozóval 
szemben, eltérő kórokozó-spektrummal 
szemben nyújtanak kellő hatékonysá-
gú védelmet. A fungicid hatóanyagának 
megválasztása előtt pontosan ismernünk 
szükséges az állományban megjelenő 
kórokozókat, azok fertőzésének súlyos-
ságát. A gombaölő szerek hatékonysága 
és a védelem várható időtartama is elté-
rő lehet. A manapság használatban lévő 
fungicidek kiváló védelmet biztosítanak, 
azonban az alkalmazás megfelelő időzí-
tése kulcskérdés. Gyakorlati szempon-
tok alapján leegyszerűsítve a kérdést, a 
búza fungicideit kontakt és szisztemikus 
készítmények csoportjába sorolhatjuk. A 
búza kórokozói ellen – az esetek jelentős 
részében – kétszeri védekezés végrehaj-
tása indokolt. Egyszeri védekezés száraz 
évjáratban, rezisztens fajta, extenzív vagy 
low input technológia alkalmazása esetén 
javasolható. Kivételes esetekben három-

szori védekezés is lehetséges (nagyon csa-
padékos időjárás, betegségekre fogékony 
fajta, intenzív technológia, vetőmag elő-
állítás). Az általánosan elfogadott kétszeri 
védelem esetén az állománykezeléseket a 
következő fenofázisokban kell elvégezni:
•	2-3 nóduszos állapot – Ez feltételes, 

azaz mérsékelt fertőzés esetén elhagy-
ható. A védekezés fő célja a levélleszá-
radást okozó kórokozók infekciódina-
mikájának a mérséklése, blokkolása. 
Általában a kontakt hatású fungicidek 
alkalmazása megfelelő hatékonyságú. 

•	 kalászolás vége-virágzás kezdete – Ezt 
a kezelést szinte kötelező elvégezni. 
Fő célunk a felső levélemeletek és a 
kalász védelme. Különösen fontos – 
bár ennek biológiai hatékonysága csak 
mérsékelt – a fuzárium elleni védelem. 
Kisebb fertőzési veszély esetén elegen-
dő a kontakt fungicidek használata, az 
esetek döntő többségében azonban 
indokolt a szisztemikus készítmények 
kijuttatása. A kezelés hatékony védel-
met biztosít a rozsda és egyéb fertő-
zések ellen a zászlóslevél és a kalász 
számára egyaránt.

Az eltérő időpontokban kijuttatott, külön-
böző hatóanyagú fungicidek csak akkor 
tudják kifejteni a megfelelő biológiai ha-
tásukat, ha az alkalmazástechnika végre-
hajtása is szakszerű.

A nemesítési eljárások eredményekép-
pen a rezisztencianemesítés módszerei, 
eredményesnek tekinthetők a rozsdabe-
tegségek esetében, azonban a kalászfuzá-
riózis, és a levélbetegségek többségének 
állományfertőzése elsősorban az alkal-
mazott agrotechnikától, és az évjárat kli-
matikus viszonyaitól függ. 
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