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NÖVÉNYORVOS A GYÜMÖLCSÖSKERTBEN

A karantén károsítók behurcolásuk esetén hatal-
mas károkat okozhatnak a mezőgazdaságnak, 

főleg ha hatékony védekezési technológia vagy 
természetes ellenség hiányában az „új hazájuk-
ban” nem lehet hatékonyan védekezni ellenük. 
Elegendő csak arra a példára gondolni, mikor a 
19. században (1875) Észak-Amerikából a szőlő 

szaporítóanyaggal behurcolták a szőlőfiloxérát. 
Olyan méretű járvány alakult ki, amely 20 év alatt 
végigpusztította az összes szőlőterületünk kéthar-
madát. 
De az újabb példák közül az utóbbi évek egyik leg-
veszélyesebb inváziós betelepedője a kelet-ázsiai 
eredetű pettyesszárnyú muslica lett, amely ve-
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szélyes gyümölcskárosító. Röviddel az európai 
megjelenését (2009) követően, komoly károkat 
okozott Európa több országában. Hazánkban az 
első hazai kártételét 2014 őszén, málnában re-
gisztrálták. Az elkövetkező években itthon is több 
gyümölcskultúra (szamóca, málna, szeder, áfo-
nya, cseresznye, meggy, szilva, kajszi, őszibarack, 
bodza) új károsítójaként jelenhet meg. 

A karantén károsítók többsége a kereskede-
lemmel, a szállítmányokkal jut el az az eredeti élő-
helyéről nagyobb távolságokra, ezért terjedésük 
megakadályozása kizárólag a szabályok betartásával 
lehetséges. Csak szigorú intézkedésekkel előzhető 
meg, hogy az egészséges növényekre, fákra átterjed-
jen a betegség vagy a kártevő, és később nagyobb 
fertőzés, akár járvány ne alakuljon ki.

Az uniós zárlati károsítók listáját az Európai Parla-
ment és a Tanács (EU) 2016/2031 rendelete (2016. 
október 26.) határozza meg. A rendeletben szereplő 
szempontrendszer alapján kiválaszthatóak azok az 
idegenhonos károsítók, amelyek bekerülése, meg-
telepedése és elterjedése komoly gazdasági, kör-
nyezeti, társadalmi és ökológia károkat okozhat és a 
növényegészségügyi hatósági intézkedések szüksé-
gesek és eredményesek lehetnek ellenük.

A zárlati károsítókon belül külön alcsoportba 
sorolják az úgynevezett kiemelt zárlati károsítókat, 
amelyek a legnagyobb veszélyt hordozzák gazda-
sági, társadalmi vagy környezeti hatásuk miatt. A 
kiemelt zárlati károsítók listáját a 2019/1702/EU 
rendelet tartalmazza. Ezen a listán jelenleg húsz faj 
szerepel.  

Erdei fákat veszélyeztetnek

Az USA-ból származik az Agrilus anxius, a díszbo-
garak családjába tartozó veszélyes rovar. Fő táp-
növénye a nyírfa, és az európai, illetve az ázsiai 
nyírfafajok egyáltalán nem képesek ellenállni vele 
szemben.

Északkelet-Ázsia mérsékelt övi éghajlatán fej-
lődött ki az Agrilus planipennis, vagyis a smaragd   

kőris kéregrontó. Napjainkra elterjedt Oroszország-
ban, Ukrajnában, Mongóliában, Kína északi részén, 
valamint Japánban és Koreában. A hazai zónáján 
kívül invazív faj, és igen nagy károsítónak számít 
az Európában és Észak-Amerikában őshonos kőris-
fákra. 

Az ázsiai hosszúcsápú cincér (Anoplophora 
glabripennis) őshazája Észak-Kína és Korea, mára 
azonban a faanyagokkal sokfelé elterjedt. Meg-
találták az USA-ban, Kanadában, Ausztriában, 
Franciaországban, Németországban és Olaszor-
szágban is.

Az eurázsiai eredetű szövőlepke (Dendrolimus 
sibiricus) jelenleg Kazahsztán, Mongólia, Kína, Orosz-
ország, Korea, Japán területén él, és fenyőfélék (vö-
rösfenyő, lucfenyő, törpefenyő) lombját fogyasztja.

Ugyancsak fenyőkárosító a fenyőhervasztó 
fonálféreg (Bursaphelenchus xylophilus), amely 
Észak-Amerikából már eljutott Japánba, de már 
Portugáliában, Spanyolországban, Olaszország-
ban és Franciaországban is jelen van. Komoly 
pusztítást végez a fenyőfélékben. 

Zöldségféléken táplálkoznak

Zöldségféléket károsít az Anthonomus eugenii 
ormányosbogár. Közép-Amerikából származik, 
Európában először 2012-ben jelent meg Hollan-

Popillia japonica - japán cserebogár
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diában, az üvegházi paprikában, majd 2013-ban 
Olaszországban is megtalálták. Legfontosabb 
tápnövényei a paprika (édes, csili), a padlizsán, a 
burgonya és a paradicsom.

A burgonya-levélbolha (Bactericera cockerelli) 
Észak- és Közép-Amerikából származik, mostanra 
Ausztráliába is eljutott. Nevének megfelelően a 
burgonya és az édesburgonya kártevője.

Sokfélét fogyasztanak

Soktápnövényű bagolylepke az őszi seregher-
nyó (Spodoptera frugiperda). Észak- és Dél-Ameri-
kában honos, ahonnan elterjedt Afrikában (2016), 
Kanada déli részein, Kínában (2019), valamint 
Ausztráliában (2020). Ismert tápnövényei a gya-
pot, a dohány, a csemegekukorica, a rizs, a földi-
mogyoró, az alma és a narancs.

A nevéből is tudható, hogy a japán cserebo-
gár (Popillia japonica) Japánból származik, de az 
utóbbi évtizedben gyorsan terjed. Eljutott Orosz-
országba (2011), Portugáliába, Kínába, Ázsia és 
Észak-Amerika országaiba, valamint Kanadába, 
Olaszországba (2014) és Svájcba (2017). Itthon 
még nem fordult elő, de nagy a behurcolás veszé-
lye. A hazai cserebogárfajokhoz hasonlóan a pajo-
rok is rendszerint a földben élnek, és a növények 
gyökereit rágják, így kártevővé válhatnak. Mint-
egy 300 tápnövénye van, a gyümölcsfélék közül 
pl.: az alma, a szilva, a szeder, a málna, valamint 
a szőlő.

Veszélyes gyümölcskártevők

Több gyümölcslégy is szerepel az EU veszélyes 
karantén kártevőinek listáján. Mexikóban és Kö-
zép-Amerikában őshonos a mexikói gyümölcs-
légy (Anastrepha ludens), amely megtelepedett 
Texasban is. A grapefruitot és a narancsot részesíti 
előnyben, de a többi citrusféle, valamint a körte, 
az alma és az őszibarack is a tápnövényei közé 
tartozik. 

A világon jelenleg legalább 65 trópusi- és 
szubtrópusi éghajlattal rendelkező országban van 
jelen a dél-ázsiai eredetű Bactrocera dorsalis, ami 
bármikor megjelenhet Európa Földközi-tengeri 
térségeiben is. Több mint 200 gyümölcsfélét fer-
tőz, a nőstény legyek leggyakrabban mangó-, pa-
paya- és avokádófélékben helyezik el tojásaikat. A 
kifejlett legyek életük során bomló gyümölcsök-
kel, növényi nektárral táplálkoznak.

Dél- és Kelet-Ázsiából származik a barack gyü-
mölcslégy (Bactrocera zonata). Jelenleg világszer-
te több mint 20 országban van jelen, Európából 
2020-ban Ausztriában és Szlovéniában mutatták ki. 
A citrusfélék, a birs, az alma, a mangó, az őszibarack 
gyümölcsök belsejében táplálkoznak a lárvái. 

Észak-Amerikában és Mexikóban pusztít az al-
malégy (Rhagoletis pomonella), Európában még 
nem találták meg. Tápnövényei az alma, a galago-
nya, az őszibarack, az áfonya.

Az Aromia bungii cincérféle bogár eredetileg 
Kína, Mongólia, Észak- és Dél-Korea, Tajvan lakója, 
azonban 2008-ban Angliában is megtalálták, 2012-
ben pedig Németországba és Olaszországba is elju-
tott. A szilva és az őszibarack fás részeinek kártevője.

Észak-Amerikában, Kanadában őshonos a Conot-
rachelus nenuphar, vagyis a szilva ormányosbogár. 

Aromia bungii kártétele
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Európában még nem találták meg. A kifejlett boga-
rak komoly gyümölcskárosítást okoznak. Legfonto-
sabb tápnövénye a szilva, az őszibarack, a nektarin, 
az alma, a körte, a cseresznye, a kajszibarack, vala-
mint a birs.

Veszélyben a citrusfélék

A veszélyes karantán károsítók listáján kórokozók 
is szerepelnek, egyikük az ausztráliai eredetű 
Phyllosticta citricarpa, fekete foltosságot okozó 

gomba. A citrusféléket károsítja, a világon 16 
országban van jelen. A Candidatus Liberibacter 
spp. baktérium őshazája Kelet-Afrika, az Arab-fél-

sziget és Ázsia, de 2004-ben megjelent Dél-Ame-
rikában, egy évvel később Floridában, majd 
2012-ben Kaliforniában és Texasban is észlelték, 
2014-ben pedig az Ibériai-félszigeten jelent 
meg. A sárga sárkánykórnak vagy citruszöldü-
lésnek nevezett betegséget a citrus-levélbolha 
terjeszti. A bakteriális fertőzés következtében a 
gyümölcs csökevényes, zöldes színű és ehetetlen 
ízű lesz, majd rövidesen a fa is elpusztul. A citrus-
féléken kívül fertőzi a burgonyaféléket is.

Aromia bungii szilvacincér

Ne hozzuk haza!
A karantén kártevők itthoni behurcolása el-
len úgy védekezhetünk, hogy nem hozunk 
magunkkal haza külföldről ismeretlen szár-
mazású növényeket, kivéve, ha megbízható 
forrásból származnak, ellenőrzöttek (növénye-
gészségügyi bizonyítvánnyal rendelkeznek), 
egészségesek. Emellett folyamatosan figyel-
jük környezetünket, és ha hirtelen pusztuló 
fát, növényt látunk, forduljunk növényvédős 
szakemberhez vagy a megyei kormányhivatal-
hoz! Jelentsük be, ha karantén vagy kiemelten 
karantén károsító gyanúját észleljük a környe-
zetünkben!

Őszibaracklégy - Bactrocera dorsalis  

Almalégy - Rhagoletis-pomonella

Almalégy kártétele


