
20

NÖVÉNYORVOS A GYÜMÖLCSÖSKERTBEN

Lárváik mindkét végükön elkeskenyedő, henger ala-
kú hernyók, csupaszak vagy enyhén szőrözöttek. A 

fajok nemzedékszáma változó, és az előfordulási hely 
éghajlata is befolyásolja. A sodrómolyfélék közül ed-
dig 73 faj minősül kártevőnek. Ide sorolható az alma- 
és a körtemoly, a keleti gyümölcsmoly, a szilvamoly.
A nyári nemzedékek kártétele általában súlyosabb, 
mint a tavaszié, mert a kártevők egyedszáma a te-
nyész-időszakban nő, viszont a gyümölcsmennyisége 

a júniusi természetes gyümölcshullás után sokkal 
kisebb. Rendszeres védekezés hiányában a gyümölcs-
molyok akár száz százalékos termésveszteséget is 
okozhatnak, például a szilva esetében.

Almamoly 

Valamennyi almatermésű gyümölcsfaj legve-
szélyesebb kártevője a 9-12 mm-es almamoly. A  

Mit tegyünk a gyümölcsmolyok ellen?
A GYÜMÖLCSMOLYOK JELENLEG IS A GYÜMÖLCSFÁK: AZ ALMA, KÖRTE, ŐSZIBARACK, 
KAJSZIBARACK, SZILVA LEGELTERJEDTEBB KÁRTEVŐI. A SODRÓMOLYOK NÉPES, TÖBB MINT 
1000 FAJT MAGÁBA FOGLALÓ CSALÁDJÁBA TARTOZNAK, NAPPALI VAGY ALKONYATI ÁLLATOK. 
JELLEMZŐ TULAJDONSÁGUK, HOGY A KIFEJLETT LEPKÉK NYUGALMI HELYZETBEN HÁZTETŐ 
ALAKBAN ÖSSZECSUKVA TARTJÁK A SZÁRNYAIKAT.
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nőstények a levelekre, hajtásokra, vagy ritkábban a 
gyümölcsökre rakják le tojásaikat. A kis hernyók föl-
keresik a gyümölcsöket és berágnak a belsejükbe, 
magházig hatoló járatot készítenek, a magvakkal 
táplálkoznak, majd elhagyják a károsított gyümöl-

csöt. A járatban rágcsálékot, ürüléket találunk, amely 
gyakran a felületre is kitüremkedik. Be- és kifurako-
dási nyílása kedvező feltételeket teremt a moníliás 
gyümölcsrothadás számára.

Az almamoly gyümölcskártétele elleni perme-
tezést a szexferomoncsapdás előrejelzés alapján 
végezzük, de figyelembe kell venni a készítmények 
hatásmódját is. Ha a kezeléseket kihagyjuk, a férges 
gyümölcsök gyakran már a fán rothadásnak indul-
nak. Az almamolynak évente két nemzedéke van. A 
kifejlődött hernyók áttelelnek a fák kéregrepedései-
ben, talajban csak elvétve telelnek.

Almailonca 

A hajtást és a gyümölcsöt is károsítja az almailonca. 
Tavasszal, rügyfakadáskor a hernyók elhagyják a 
telelőhelyeiket és kátételük során összeszövik, meg-
rágják a fiatal hajtásokat, leveleket. Nyáron a máso-
dik nemzedék fiatal hernyói apró lyukakat rágnak 
a gyümölcsök héján, a fejlettebbek pedig a levelek 
védelmében akár több négyzetcentiméternyi felületi 
hámozgatással károsítanak. A megrágott gyümölcsöt 
gyakran még a moníliás betegség is fertőzi. Évente 

két nemzedéke fejlődik. A fiatal hernyók áttelelnek a 
fák koronájában, szövedék védelmében. Az imágók 
rajzását fénycsapdával és szexferomoncsapdával  kö-
vethetjük nyomon.

Körtemoly

A 16-20 mm hosszú körtemolyt eddig kizárólag a 
vadkörtén és a legkülönbözőbb körtefajtákon találták 
meg. A kárminpiros, kör alakú, lapos tojásból a lárva 
közvetlenül a gyümölcs belsejébe rág, a tojás és a 
gyümölcs érintkezési pontján. A hernyó a magvakkal 
táplálkozik, kifejlődve 2-3 mm átmérőjű, ürülékmen-
tes járaton távozik a magházból. A kifejlett hernyó a 
gubóban telel át a talaj felső, 8 cm-es rétegében. A 
gubókban május végén kezdődik el a hernyók bá-

Az almamolynak évente két nemzedéke van

Az almailonca lárvája nyáron a gyümölcs felszínén rágcsál

A körtemoly lárvája tiszta járaton át hagyja el a magházat
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bozódása. A lepkék rajzása június közepétől július 
második feléig tart. A párás, meleg időjárás kedvező 
a kártevő számára. 

Barackmoly

Az őszibarack, a mandula és a kajszi hajtás- és gyü-
mölcskártevője a barackmoly. A hajtáskártétel első-
sorban őszibarackon és mandulán figyelhető meg. 
Tavasszal a hernyók berágnak a hajtás csúcsába és le-
felé haladó járatot készítenek, aminek következtében 
a hajtásvég és a rajta lévő levelek elszáradnak, tövük-
nél mézgacsepp jelenik meg. A kártétel tavasszal már 
3-4 cm-es hajtáshosszúságnál látható. Később, a gyü-
mölcskötődés után a hernyók a hajtáson kívül a gyü-
mölcsöket is fertőzik. Az egészen fiatal gyümölcsök 
belsejét a hernyó teljesen kiüregesítheti, nyáron, a 

csonthéjas mag megkeményedése után a gyümölcs 
kocsány körüli része rágott, majd mézgafolyás és ürü-
lék szennyezi be a gyümölcsöt. Egy-egy hernyó több 
hajtást és gyümölcsöt károsít.

Keleti gyümölcsmoly 

Jellegzetesen több tápnövényű faj. A gyümölcsfák 
közül elsősorban őszibarackon, kajszin, szilván és 
mandulán fordul elő, de károsíthatja a cseresznyét 
és a birset is. A keleti gyümölcsmoly hajtás- és gyü-

mölcskártevő is, de például szilván csak a gyümölcsöt 
támadja meg. Tavasszal a kikelő hernyók berágnak a 
friss hajtásba, és ott járatot készítenek. Egy hernyó 
3-4 hajtást is károsíthat. A második nemzedék imágói 
június közepétől rajzanak, a tőlük származó hernyók 
már az érő gyümölcsök kocsány körüli részén rágnak. 
A hernyó járata kezdetben még a gyümölcs héja alatt 
húzódik, de később egyre meredekebben a mag felé 
irányul. A gyümölcsökön szabálytalan felületi rágá-
sok vagy különböző nagyságú lyukak keletkeznek. 
Ezeket a tüneteket erőteljes mézgafolyás is kíséri és 
ürülékcsomók szennyezik. Évente 3, esetleg még egy 
negyedik nemzedéke is fejlődik. A kifejlett hernyó vé-
dett helyen telel át, fehér gubóban.

Szilvamoly 

A szilvafélék legveszélyesebb kártevője. Mivel a 
szilva növényvédelmi szempontból az elhanyagolt 
gyümölcsfélék közé tartozik, a fákon általában sok 
a mollyal fertőzött gyümölcs, ami még érés előtt a 
földre hullik.

A kifejlett lepke 5 mm hosszú, barnásszürke elül-
ső szárnyát hamuszürke tükörfolt díszíti. A hernyó a 
gyümölcs belsejében él, kirágja a magház környékét, 

ürülékével, rágcsálékával szennyezi a gyümölcsöt. 
A károsított gyümölcsön mézgacsepp jelenik meg, 
korán színeződik, és gyakran idő előtt lehullik, emel-
lett  az érés előtti időszakban a moníliás betegség is 

A barackmoly második és harmadik nemzedéke a gyümölcsöt 
károsítja

Szilvamoly kártétele után a gyümölcsöt könnyen megtámadja 
a monília
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fertőzheti. A szilvamolynak évente 3 nemzedéke fej-
lődik. A kifejlett, 10-12 mm hosszú, vöröses hernyók 
augusztustól elhagyják a károsítási helyüket, és a ta-
lajban vagy a fatörzs alsó részén telelnek át. A kártevő 
elleni védekezést az áttelelő nemzedék rajzását kö-
vetően május közepén, a tojásrakás idején meg kell 
kezdeni, és augusztus végéig rendszeresen folytatni. 

A törzsre erősített hernyófogó övekkel (pl. hullámpa-
pír) a bábozódni vonuló hernyókat lehet összegyűjte-
ni és megsemmisíteni. 

A szilvamoly imágóinak rajzását legkönnyebben 
szexferomoncsapdával figyelhetjük meg. A szilvában 
a szilvamoly mellett a keleti gyümölcsmoly is gyakori 
kártevő. 

Készítmény
(hatóanyag) Hatásmód Kultúra Károsító

Dózis
(g/10 l víz,
ml/10 l víz) 

Forg.
kat.

É.v.i.
(nap)

KÖRNYEZETBARÁT KÉSZÍTMÉNYEK

Insegar 25 WP
 (fenoxikarb)

rovarátalakulást 
gátló szer 
(inhibitor)

almatermésűek

őszi-, kajszibarack
szilva

sodró-, aknázómolyok,
alma- és körtemoly

keleti gyümölcsmoly,
barackmoly,
szilvamoly

3-6 g
3-4 g

3-4 g

3 g

II.

21

21

21

Ortus 5 SC
(fenpiroximát) kontakt

alma, körte, birs, 
naspolya

őszibarack, 
nektarin

szilva

takácsatkák, levélatkák
takácsatkák

takácsatkák, levélatkák

7-10 ml

7-10 ml

7-10 ml

II.*

4

4

14

Runner 2F
(metoxi-
fenozid)

vedlés-
hormont 
utánzó 

vegyület

alma
szilva

almamoly, 
aknázómolyok 

szilvamoly, keleti 
gyümölcsmoly

2-5 ml
5 ml III. 14

14

Laser
(spinozad)

kontakt és 
gyomorméreg

alma, körte, birs, 
naspolya

almamoly, aknázó 
molyok

körte-levélbolha

5 ml

6-9 ml
II. 7

Nissorun 10 
WP
(hexitiazox)

kontakt és
gyomor-

méreg, tojás, 
lárva és 

nymphaölő 
hatás

alma, körte, birs, 
naspolya
szamóca, 

málna, 
szederköszméte, 

ribiszke, josta, 
fekete bodza

takácsatkák

5 g

3-8 g
10 g

III.

28

3
nk

Dipel DF
(Bacillus 
thuringiensis  
var: kurstaki)

biológiai 
növényvédő 

szer

alma, körte

őszibarack

cseresznye, 
meggy, 

kajszibarack,
szilva

aknázómolyok, 
almamoly, 

sodrómolyok
barackmoly, keleti

gyümölcsmoly
amerikai fehér 
medvelepke,

gyümölcsmolyok,
lombrágó hernyók

10-15 g

15 g

10-15 g
III.

2

2

2

A gyümölcsfák rovar- és atkakártevői ellen használható készítmények
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Készítmény
(hatóanyag) Hatásmód Kultúra Károsító

Dózis
(g/10 l víz,
ml/10 l víz) 

Forg.
kat.

É.v.i.
(nap)

PIRETROIDOK

Karate Zeon 
5 CS
(lambda 
cihalotrin)

kontakt és
gyomor-
méreg

almatermésűek

csonthéjasok

feketebodza

mogyoró

almamoly, aknázó- és 
sodrómolyok, levéltetvek

cseresznyelégy, 
molykártevők, 

levéltetvek
amerikai fehér 

medvelepke, levéltetvek
mogyoróormányos

2-3 ml

2-3 ml

3 ml

2 ml

III.

3

3

14

7

Bulldock 25 EC 
(béta-
(ciflutrin)

kontakt és 
gyomorméreg

alma

szilva, ringló

zöldalma-levéltetű, 
almamoly

szilvamoly, poloskaszagú 
darazsak, levéltetvek

5 ml

6 ml

II.

7

7

Decis Mega 
(deltametrin)

kontakt és 
gyomorméreg alma, körte molykártevők 1,5 ml II. 7

EGYÉB KÉSZÍTMÉNYEK

Mospilan 20 SG
(acetamprid) felszívódó

alma

körte
őszibarack, 

nektarin

cseresznye, 
meggy

szilva

almamoly, pajzs-tetvek, 
cserebogarak, 

levélaknázómolyok
levéltetvek, 

körte-levélbolha, 
levéltetvek 

molykártevők
pajzstetvek, cserebogár,

levél-tetvek, 
cseresznyelégy,
cserebogarak

levéltetvek
levéltetvek, cserebogarak

2,5-4 g

4 g 

1,25 g
5 g

1,25 g
3 g

2-3 g
1,25 g
2-4 g

1,25 g

III.

14

14
14

14

14

Pirimor 50 WG
(pirimikarb)

mélyhatású almatermésűek
őszibarack

levéltetvek 3,5- 5 g
8 g

II.** 10
7

Voliam Targo
(abamektin + 
klórantra-
niliprol)

felszívódó + 
kontakt

alma,
 körte

almamoly, keleti 
gyümölcsmoly, 

levélatkák, almailonca, 
levélaknázó molyok,

takácsatkák, 
körtelevélbolha 

7,5-10 ml II. 14

Vertimec Pro
(abamektin)

felszívódó alma

körte

birs, naspolya

takácsatkák,
levélatka 

körte-levélbolha
(komb: paraffinolaj)

takácsatka, gubacsatka, 
levélatka fajok

7,5 ml

7,5-10 ml

7,5 ml

II.

28

28

28

Megjegyzés:  *300 ml-es, ill. ennél kisebb kiszerelésben III. forgalmi kategória, **10 g-os, ill. ennél kisebb kiszerelésben 
III. forgalmi kategória

A gyümölcsfák rovar- és atkakártevői ellen használható készítmények


