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BEVEZETÉS 

A növényvédő szerek felhasználására vonatkozó szigorodó jogszabályok 
miatt, valamint a hatóanyag maradékoktól mentes végtermékek iránti 
növekvő fogyasztói igények okán, szükséges az alternatív, növényvédőszer
mentes védekezési lehetőségek kutatása, különösen a gyakorlat számára 
közvetlenül is hasznosítható in vivo eredmények publikálása. A növényi 
kivonatok használata ígéretes lehetőségnek bizonyul a különböző gombaölő 
szerek felhasználása helyett. A hazai irodalomban kevesebb, a nemzetközi 
irodalomban számos szerző hivatkozik gyógynövényekből kivont illóolajok 
fungisztatikus illetve fungicid hatására (pl. JOBLING, 2000; EXADAKTYLOU 
és THOMIDIS, 2010; TIAN és mtsai, 2012). Az eredmények a legtöbb esetben 
azonban in vitro vizsgálatokon alapulnak, üzemi körülmények között 
végrehajtott kísérletekről ritkán találunk adatokat (pl. BECKER, 2005; 
WAGNER és SPASOWKA, 2007; PENG XIAOYUAN és mtsai, 2008). 

A Budapesti Corvinus Egyetem, Növénykórtani Tanszékén 2005 óta 
több illóolajjal folytatunk in vitro és in vivo vizsgálatokat. Jelen 
munkánkban a fahéj, a ke1ii kakukkfú és narancs illóolajának önálló illetve 
kombinált felhasználási lehetőségét vizsgáltuk a kajszi, alma és az őszi búza 
néhány jelentősebb kórokozója ellen. 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Az illóolajok kórokozók elleni hatékonyságát laboratóriumi hatásvizsgá
latok eredményeire alapozva szabadföldi körülmények között értékeltük. A 
kezeléseket több helyszínen állítottuk be. A illóolajos pe1111etezéseket a 
gyakorlatban is alkalmazott technológiáknak megfelelően végeztük el. 
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Az almavarasodás elleni hatásvizsgálat 
A szabadföldi kezeléseket megelőző in vitro hatásvizsgálatot 3 

illóolajjal végeztük el: A korábbi eredmények alapján általában hatékony 
kakukkfű (Aromax Zrt.) és fahéj (Aromax Z11.) olaja mellett a lombtrágyák 
alkotóelemeként szőlőben már használt narancsolaj (Naturol Kft.) hatását is 
értékeltük. A Venturia inaequalis kórokozó konídiumait az illóolajokat 
eltérő koncentrációban tartalmazó víz illetve almalevél főzet alapú 
szuszpenzióban csíráztattuk. Az illóolajok szuszpendálásának elősegítésére 
HOCHBAUM és NAGY (2013) vizsgálataiban leghatékonyabbnak bizonyult 
Silwet Star adjuvánst alkalmaztuk. A hatékonyságra a csírázási % alapján 
következtettünk. 

A szabadföldi kezeléseket az Állami Gyümölcstermesztési Kutatóintézet 
Elvira majori gyümölcsösének fajtagyűjteményében állítottuk be. Az 
illóolajokkal 0, 1 %-os koncentrációban Silwet S tar (0,02%) adjuváns 
alkalmazása mellett 15 éves karcsú orsó koronaformájú almafákat 
kezeltünk. Az alkalmazott pennetlé mennyiség a fák lombozatától függően 
600-1000 l/ha volt. Illóolajonként blokkszerű elrendezésben 3x3 fát 
kezeltünk összesen 8 alkalommal 10-15 naponta. Az értékelést szabadföldi 
bonitálással végeztük, amelynek során meghatároztuk a levél- és 
gyümölcsfertőzés gyakoriságát és mértékét. A fertőzöttségi adatokat 
összevetettük a kezelésben nem illetve az üzemi növényvédő szeres 
kezelésben részesült fákéval. 

Monilíniás virágfertőzés elleni hatásvizsgálat kajsziban 
A fahéj (Aromax Zrt.) és a kakukkfű (Aromax Zrt.) monilíniás 

virágfertőzés elleni hatását szabadföldön két helyszínen, Sóskúton (2011, 
2013) és Lovasberényben (2013) értékeltük. Sóskúton a kezeléseket a 
Sóskút Fruct Kft. fajtagyűjteményében végeztük. 2011-ben az illóolajok 
együttes hatását vizsgáltuk. Fajtánként 2-2 fát az illóolajok alacsonyabb 
koncentrációjú (0,05% 11,25 ml kakukkfű + 1,25 ml fahéj / 5 liter víz), 
illetve azok magasabb koncentrációjú (0, 1 % /2,5 ml kakukkfű + 2,5 ml 
fahéj / 5 liter víz/) szuszpenziójával kezeltünk összesen 3 alkalommal 
virágzás kezdetén (03.30), fövirágzásban (04.06) és sziromhullás idején (04. 
15). 2013-ban mindkét helyszínen az illóolajok önálló hatékonyságát 0, 1 %
os koncentrációban értékeltük. Sóskúton a fajtagyűjteményben idősebb, 11 
éves és fiatalabb, 4 éves fákat permeteztünk két alkalommal virágzás 
kezdetén (04.11.) és teljes virágzásban (04.17.) fajtánként és illóolajonként 
2-4 fát kezelve. Lovasberényben, üzemi ültetvényben 14 éves Pannonia 
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fajtájú fákat kezeltünk, a gyors elvirágzás miatt egyetlen alkalommal, teljes 
virágzásban (04.17.). Az illóolajok hatékonyságát 5-5 kezelt fán értékeltük. 
Az illóolajokat mindkét helyszínen a Silwet Star (0,02%) adjuváns 
alkalmazása mellett juttattuk ki 600-1 OOO l/ha lémennyiséggel. Az 
illóolajokkal végzett kezelések előtt rügypattanáskor az állomány 
egységesen lemosó permetezésben részesült rézhidroxid hatóanyagú 
készítmény 3,0 kg/ha-os dózisával. A hatékonyságot a fertőzött 
virágcsoportok illetve termőnyársak gyakorisága alapján értékeltük és 
összevetettük illóolajokkal nem kezelt illetve növényvédő szeres kezelésben 
részesített fákkal. 

Kórokozók elleni hatásvizsgálat őszi búzában 
Korábban elvégzett in vitro és in vivo vizsgálatok (KOVÁCS és mtsai, 

2013) alapján 2013-ban az őszi búza betegségei ellen szabadföldi hatás
vizsgálatot állítottunk be a NÉBIH Fajtakísérleti állomásán, Röjtök
muzsajon. A helyszínen folyó fajtafogékonysági vizsgálatok biztosítják az 
illóolajok hatásának értékeléséhez szükséges fertőzési körülményeket. A 
kakukkfű és a fahéj (Aromax Zrt.) illóolajának hatását az őszi búza 
liszthannat (Blumeria graminis f.sp. graminis) és szárrozsda (Puccinia 
graminis) ellen természetes fertőzési viszonyok illetve fuzáriumos 
kalászfertőzés (Fusarium graminearum, F. culmorum) ellen provokatív 
fertőzés mellett értékeltük. A vizsgálatot kisparcellás körülmények között 
GK Szala szálkás őszi búza állományban állítottuk be. Az illóolajokat 0, 1 % 
és 0,2%-os koncentrációban, Silwet Star adjuváns (0,02%) alkalmazása 
mellett kézi nyomáspennetezővel juttattuk ki lisztharmat és szárrozsda ellen 
600-800 l/ha, kalászfuzáriózis ellen kb. 1 OOO l/ha lémennyiséggel, a kalászt 
több oldalról kezelve. A mesterséges fertőzéshez a Fusarium graminearum, 
F. culmorum konídiumszuszpenzióját (4,3-6,2 x 103 konídium/cm3) 600 
!/ha lémennyiséggel juttattuk ki teljes virágzásban. Lisztharmat ellen az 
állományt 2 alkalommal (05.02 - szárbaindulás, 05.22 - kalászhányás 
kezdete), szárrozsda ellen egyszer (05.22 - kalászhányás kezdete) 
permeteztük. Mindkét időpontban a pennetezéseket követő 15-30 perccel 
záporszerű eső hullott. A fuzáriumos kalászfertőzés elleni kezeléseket teljes 
virágzásban két nappal a mesterséges fertőzést (05.28, ill. 05.30.) 
megelőzően (05.28.) illetve két nappal azt követően (05.30.) preventív 
illetve kuratív védelmet célozva juttattuk ki. Az állományt az illóolajokkal 
tejesérésben (06.20.) felülkezeltük. A kezeléseket 2m x 2m-es parcellákon 
végeztük 4 ismétlésben véletlenszerű elrendezést alkalmazva. A kezelések 
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hatékonyságát liszthannat és szánozsdánál levélemeletenként a fertőzés 

mértéke, kalászfuzáriózisnál a kalászfertőzés gyakorisága, annak mértéke 
illetve a belső szemfertőzöttség gyakorisága alapján értékeltük. 

EREDMÉNYEK 

Kajszi monilíniás virágfertőzés elleni hatékonyság 
Annak ellenére, hogy 2011-ben az időjárási viszonyok nem kedveztek a 

monilíniás virágfertőzés fellépésének, a kísérleti parcellában közepes 
mértékű kártételt tapasztaltunk. A kezeletlen kontroll fákon a fertőzés 

gyakorisága elérte a 33,9%-ot. Az illóolajokkal végzett kombinált kezelés 
hatékonyan visszaszorította a monilíniás virágfertőzés fellépését a 
kezeletlen fákhoz képest. Az illóolaj koncentrációk között hatékonyságban 
nem mutatkozott szignifikáns különbség (1. ábra). 2013-ban a kezeletlen 
fákon alacsony-közepes szintű fe1iőzés alakult ki. A lovasberényi kezelések 
jelentősen csökkentették a fertőzés gyakoriságát. A kezeletlen fák és a 
fahéjjal kezelt fák között a különbség szignifikáns volt. (2. ábra). Sóskúton 
a virágfertőzés ellen szintén a fahéj olajával végzett kezelések voltak a 
hatékonyabbak, azonban ez a hatás nem bizonyult szignifikánsnak a 
kezeletlen fákkal összevetve. 
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1. ábra: Az illóolajok monilíniás virágfertőzés elleni hatása (Sóskút, 2011.) 
(Az azonos betűk statisztikailag homogén csoportokat jelölnek /eh>ytényezős variancia-analízis, 

p'.50,05; Duncan próba/) 
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Kontroll Kakukkfű Fahéj Üzemi 

2. ábra: Az illóolajok monilíniás virágfertőzés elleni hatása (Lovasberény, 
2013.) (Az azonos betűk statisztikailag homogén csoportokat jelölnek /eh'Ytényezős variancia

analízis, p'.50,05; Duncan próba/) 

Az alma ventúriás varasodás elleni hatékonyság 
Laboratóriwni körülmények között mindhárom alkalmazott illóolaj 

hatékonyan gátolta a konídiumok csírázását. 
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Kontroll Fahéj Kakukkfű Narancs Üzemi 

3. ábra: Az illóolajok ventúriás varasodás elleni hatása levélen (08.12.) 
(Az azonos betűk statisztikailag homogén csoportokat jelölnek /egytényezős variancia-analízis, 

p'.50,05; Games-Howell próba/) 
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Szabadföldön a tavaszi időjárási feltételek kedveztek a kórokozó 
fertőzésének. A kártételt levélen négy, termésen két időpontban értékeltük. 
A kezelések között jelentős eltéréseket tapasztaltunk a levél- és 
termésfertőzés tekintetében. A kakukkfű és a fahéj olaja minden é1iékelési 
időpontban szignifikánsan gátolta a levélfertőzés kialakulását, ugyanakkor a 
fahéj a kései fertőzés ellen kevésbé volt hatékony. A narancs illóolajának 
gátló hatása, az in vitro hatékonyság ellenére, jelentősen elmarad a fahéj és 
a kakukkfű gátló hatásától (3. ábra). A termésfertőzés ellen az első 
értékelés időpontjában az illóolajos kezelések közül csak a fahéj olajával 
végzett kezelés bizonyult hatékonynak. Később már egyik olaj sem tudta 
visszaszorítani a gyümölcsfertőzés te1jedését, sőt a naranccsal kezelt fákon 
a fertőzés mértéke mindkét értékelés időpontjában szignifikánsan magasabb 
volt a kezeletlen fákéhoz képest ( 4. ábra). 
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Kontroll Fahéj Kakukkfű Narancs Üzemi 

4. ábra: Az illóolajok ventúriás varasodás elleni hatása termésen (07.11.) 
(Az azonos betük statisztikailag homogén csoportokat jelölnek /egytényezős variancia-analízis, 

pS0,05; Games-Howell próba/) 

Őszi búza lisztharmata és szárrozsdája elleni hatékonyság 
Az illóolajokkal végzett kezelések 2013-ban Röjtökmuzsajon alacsony 

szintű hatékonyságot adtak a vizsgált kórokozókkal szemben. Az Abbott 
képlettel számolt hatékonyság liszthannat ellen nem haladta meg a 34%-ot, 
rozsda ellen a 33%-ot. A kezelések közül mindkét betegségnél a kakukkfű 
0,2%-os illóolaja bizonyult a leghatékonyabbnak. 
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Őszi búza kalászfuzáriózisa elleni hatékonyság 
A kalászhányás-virágzás idején hullott gyakori és nagymenny1segu 

csapadék elősegítette a mesterségesen fertőzött növényeken a kalászfuzárió

zis terjedését. Az illóolajos kezelések a tejesérés végén felvételezett 

kalászfertőzés gyakoriságát minden esetben szignifikánsan szorították 

vissza a fertőzött kontroll növényekéhez képest. Leghatékonyabbnak a fahéj 

0, 1 %-os olajával végzett kuratív kezelés bizonyult, amelynek hatékonysága 

Abbott képlettel számolva elérte a 78%-ot (5. ábra). A kalászokon kialakult 

fertőzés mértékét szintén a fahéj 0, 1 %-os olajával végzett kuratív kezelés 

gátolta legnagyobb mértékben, Abbott képlettel számolt hatékonyság elérte 

a 83%-ot. Ugyanakkor a kezelések jelentős része nem gátolta számottevően 

a kórokozó kalászon belüli terjedését. A nedves szürőpapíron meghatározott 

belső szemfertőzöttség gyakoriságát egyik kezelés sem gátolta 

szignifikánsan a fertőzött kontroll szemekhez képest. A legnagyobb gátló 

hatást a fahéj olajával végzett kuratív kezelés adta, amelynek Abbott 
képlettel számolt hatékonysága 68% volt. 
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5. ábra: Fuzáriumos kalászfertőzöttség gyakorisága tejesérés végén 
(Jelmagyarázat: Fah: fahéj, Kak: kakukkfü, Kont: kezeletlen kontroll. Fert: fertőzött kontroll, 

K: kuratív kezelés, P: preventív kezelés Az azonos betük statisztikailag homogén csoportokat 
jelölnek /egytényezős variancia-analízis, p:S0,05; Duncan próba/) 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

A tesztelt illóolajok közül a fahéj és a kakukkfü hatékonyan gátolta több 
kórokozó fertőzését szabadföldi körülmények között. A legeredményesebb 
védelmet a monilíniás virágfertőzés ellen kaptuk az olajokat önállóan vagy 
kombinációban kijuttatva. Az alkalmazott dózisok között hatékonyságban 

jelentős eltérés nem mutatkozott egyetlen vizsgált kórokozó esetében sem. 
Öszi búzában a szárrozsda és lisztharmat elleni gyenge hatást a kezeléseket 

követő esőzések, a kezelések alacsony száma valamint a rendkivül erős 

fertőzési nyomás okozhatta. Fuzáriumos kalászfertőzés ellen a 
leghatékonyabb védelmet - KOVÁCS és mtsai (2013) véleményével 
egyezően - a fahéjjal végzett kuratív kezelés adta, amelyet magyarázhat az 
illóolajban található és a kuratív hatásért felelős micéliurnnövekedést gátló 
komponensek magas aránya. A fahéj és kakukkfü olajánál tapasztaltakkal 
szemben a laboratóriumban hatásosnak mutatkozó narancsolaj levélen nem 
gátolta, sőt termésen fokozta az almavarasodás kórokozója fertőzését. 

Hasonló megállapításra jutott HocHBAUM és NAGY (2013) a fahéj és a 
kakukkfü sztigminás betegség elleni hatásvizsgálata kapcsán. 

Az illóolajokkal kezelt növényeken nem jelentkeztek növénykárosításra 
utaló tünetek. 

Eredményeink alapján a vizsgált illóolajokkal végzett kezelések ígéretes 
alternatívát jelenthetnek a különböző betegségek kórokozói ellen 
alkalmazott konvencionális növényvédelemhez képest. Ugyanakkor további 
vizsgáltok szükségesek az illóolajok hatásmódjának, hatástartamának, 
egymás közötti interakciójának valamint növényre gyakorolt hatásának 
feltárása érdekében. 
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