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NÖVÉNYORVOS A GYÜMÖLCSÖSKERTBEN

A cserebogarak talajban fejlődő lárvái a gyöke-
reket rágják, pusztítják. A gyümölcsösökben a 

legnagyobb kártételt a májusi, az erdei, a kalló, 
a keleti és a zöld cserebogarak 1-5 cm hosszú, 
csontszínű vagy fehéres lárvái, a pajorok okozzák. 
A kártétel következtében a gyümölcsfák növeke-
désükben visszamaradnak, súlyosabb esetben 
elpusztulnak. A gyökérkártétel a fiatal gyümölcs-
fákon a súlyosabb. A cserebogarak számos faja 

közül a májusi cserebogár a legelterjedtebb és 
legismertebb. A májusi cserebogár hároméves 
fejlődésű kártevő. Azokban az években, amikor a 
kifejlődött bogarak nagy tömegben hagyják el a 
talajt, május-júniusban hatalmas károkat okoz-
hatnak szabálytalan levélrágásukkal. Az imágók 
elleni kezelés elvégzése a későbbi pajorkártétel 
megelőzésének egyedüli lehetősége, ezért már 
kis egyedszám esetén is érdemes védekezni elle-

Soktápnövényű kártevők
A GYÜMÖLCSFÁK ÉVELŐ ÁLLÓKULTÚRÁK, S MINT ILYENEK, HOSSZÚ IDEIG UGYANAZON A HELYEN ÉL-
NEK. EGÉSZSÉGÜK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN EZÉRT NAGYON FONTOS A KÁROSÍTÓIK KORAI FELISME-
RÉSE ÉS AZ ELLENÜK VALÓ HATÉKONY VÉDELEM. A KÁRTEVŐK EGY RÉSZÉNEK SOK TÁPNÖVÉNYE VAN, 
MÁS RÉSZÜK VISZONT CSAK EGY, VAGY NÉHÁNY NÖVÉNYEN KÉPES FEJLŐDNI. A POLIFÁG (SOKTÁPNÖ-
VÉNYŰ) KÁRTEVŐK ÁLTALÁNOSAN ELTERJEDTEK A GYÜMÖLCSÖSÖKBEN.

DR. KOLEVA ROSZICA

A 
m

áju
si 

cse
re

bo
gá

r r
ajz

ás
ak

or
 k

ell
 p

er
m

et
ez

ni
, h

og
y 

m
eg

elő
zz

ük
 a

 lá
rv

ák
 

ká
ro

sít
ás

át 
a t

ala
jb

an



17   

NÖVÉNYORVOS A GYÜMÖLCSÖSKERTBEN

nük rovarölő szerrel a rajzás idején (pl. Mospilan 
20 SG, 2-3 g/10 l víz). A zöld cserebogár rajzásának 
megfigyelésére és tömeges gyűjtésére pl. Csalo-
mon 48 varsás csapda is jól használható, mert az 
odacsalogatott kártevők nem tudnak kiszabadulni 
a varsás szerkezet belsejéből.

A lárvák (pajorok) jelenlétét már a gyümölcs-
fák ültetése előtt vizsgálni kell. Amennyiben az 
ültetőgödör átvizsgálása során 1-2 pajort talá-
lunk a gödörben, a telepítés előtt a talaj rovarölő 
szeres kezelésére van szükség. A szabad forgal-
mú (III. forgalmi kategóriájú) talajfertőtlenítő 
szerek közül a Force 1,5 G (7,5 -10 g/m2 sorke-
zelésre) rovarölő granulátum engedélyezett, 
amely csak a felszín közelében tartózkodó, fiatal 
lárvák ellen ad védelmet. Mivel a pajorok tavasz-
tól őszig a felső gyökérzónában tartózkodnak, a 
gyakori talajművelésnek gyérítő hatása lehet a 
kártevőre. Csalogató növényeik például a saláta, 
a mák, a kerti szarkaláb. 

A törzsön és a koronában a díszbogarak lár-
vái, a farontó lepkék, a kéregmoly hernyói káro-
sítanak. Ezek a fajok főleg az idős gyümölcsfákat 
támadjak meg. A közvetlen kártételükön túl a fás 
részek megsebzésével utat nyitnak különféle kór-
okozó gombáknak is. A legyengült fákat, illetve 
ágrészeket pedig a szúbogarak is megtámadhat-
ják, mint másodlagos „gyengültségi” kártevők. A 
szúbogarak által megtámadott fák szenvednek, 
a fejlődésben visszamaradnak, a fiatal fák 1-2 év 

alatt kipusztulhatnak. Általában soktápnövényű 
fajok, így gyorsan felszaporodnak. A fás részek 
belsejében élő kártevők ellen legfontosabb a 
kártétel megelőzése. Gondoskodni kell a fiatal 
fák jó fejlődéséről, a harmonikus tápanyag-ellá-
tottságról, és kerülni kell a túlnitrogénezést.  

A kéregmoly

A törzs és a vázágak kártevői között a kéregmoly a 
leggyakoribb, egyben legveszélyesebb faj, amely 
főképp a vastagabb törzsű, idősebb fákat károsítja. 
Elsősorban a mandulát, a cseresznyét és a kajszit 
fertőzi meg, de gyakran megtalálható az ősziba-
rackon, a meggyen, a körtén és a berkenyén is. A 
megtámadott fás részeken erőteljes mézgafolyás 
figyelhető meg. A kártétel szembetűnő jelei még a 
kéreg felületén a hernyók rozsdásbarna ürülék- és 
rágcsálékszemcséiből álló, szövedékkel összeszőtt 
csövecskéi, a törzs körül talajra hullott ürülék, 
valamint a lepkék kirajzása után a törzsből kiálló 
barnás bábingek. 

A hernyók a fák belsejében túlszaporodva 
azok részleges vagy teljes pusztulását okozzák. 
A kéregmoly elszaporodása mérsékelhető a gyo-
mok irtásával, a fiatalkori törzssérülések elkerü-
lésével, illetve a károsított fák egyedi vegyszeres 
védelmével. A hernyók elleni kémiai védekezést 
a lepkék rajzását követően kell megkezdeni, ál-
talában május második felében. A kéregmoly 
hímjei szexferomon csapdával (pl. Csalomon 

Ha az ültetőgödörben egy-két pajort találunk, végezzünk 
talajfertőtlenítés

A kéregmoly elsősorban az idős fákat támadja
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10) eredményesen csapdázhatók. A rajzás kez-
detének megállapítására ezért folyamatosan fi-
gyeljük a szexferomon csapdák fogásait, illetve a 
fák törzsét: a törzsből kiálló üres bábingek ezt jól 
jelzik! A permetezést szórópisztollyal, nagy nyo-
mással, és a fás részekre irányítva kell elvégezni 
és 8-10 nap múlva megismételni. Csak így aka-
dályozható meg a kártevő lárváinak a kéregbe 
hatolása. A mechanikai védekezésül javasolt tör-
zstisztogatás, lemosó permetezés alig mérsékli a 
kártételt.  

Kaliforniai pajzstetű

A fás részek és a termések kártevője a kaliforniai 
pajzstetű, amely az egész világon elterjedt, táp-
növényei számát 700 körülire becsülik. A gyü-
mölcsfák közül az alma, a körte és a szilva mellett 
a ribiszkén és az egresen is előfordul. Főleg a fák 
csúcsi része veszélyeztetett, amely nem részesül 
kellő védelemben. A kaliforniai pajzstetű a nö-
vényi részek szívogatásával okoz kárt, aminek 
következményeként például az almán úgyne-
vezett lázfoltok jelennek meg, emiatt a termés 
eladathatatlanná válik. A fás részek kérgét az élő 
és az elhalt kártevők könnyen eltávolítható szür-

ke rétegei fedik. Itthon évente két nemzedéke 
fejlődik. Az első nemzedék rajzása május végén, 
június elején kezdődik. A lárvák folyamatosan 
előjönnek a nőstény pajzsa alól, ezért fejlődésük 
is elhúzódó. A kártevő felszaporodásához kedve-
ző a párás, meleg környezet. A fertőzött ágrészek 
eltávolításával, elégetésével mérsékelhetjük a 
jelenlétét. Fontos még, hogy telepítéskor a ká-
rosítótól mentes szaporítóanyagot használjunk. 

Az áttelelő alakok gyérítése olajos lemosó-
permetezéssel tél végén történik (pl. Catane, 
1-2,5 dl/10 l víz; Agrokén, 2,5-5 dl/10 l víz).  
A tenyészidőszak során az imágók és a lárvák 
elleni időzített rovarölő szeres kezelés felszívódó 
(pl. Mospilan 20 SG, 2,5-4 g/10 l víz) és kontakt 
készítményekkel egyaránt hatásos. 

Molyok

Az araszoló hernyók (nagy és a kis téliaraszoló) 
és a sodrómolyok a hajtások levelein illetve a fia-
tal kötődött gyümölcsön egyaránt károsítanak. A 
nagy és a kis téliaraszoló zöldes, falánk hernyói 
rügyezéskor a fakadó rügyeket odvasítják, de 
ez a kárkép még nem feltűnő. A kártétel a gyü-
mölcskötődés időszakában válik szembetűnővé, 

akkor a hernyók összeszövik a fiatal leveleket és 
a virágokat, majd lyukakat rágnak rajtuk. Ezután 
a kötődött gyümölcsöket odvasítják ki. 

A kaliforniai pajzstetű szívogatása miatt alakul ki almán a 
lázfolt

A kis téliaraszoló hernyója a kötődött gyümölcsöt is 
kiodvasítja
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A sodrómolyok családjába tartozó fajok (kis 
vörös rügysodró, almailonca) hernyói tavasszal, 
a gyümölcsfák kizöldülése után a rügyeket és a 
fiatal leveleket rágják. Az összeszőtt levél- és vi-
rágcsomókban leggyakrabban apró vörös vagy 
termetesebb fekete szemölcsökkel tarkított, 
valamint zöld színű hernyókat találunk. Vizsgál-
juk meg a kihajtó rügyeket, hogy nem rágnak-e 
rajtuk hernyók. A permetezés csak akkor hatásos 
ellenük, ha a hernyók érintkeznek a növényvédő 
szerrel, azaz még nem készítették el az összeszőtt 
levél- és virágcsomókat. Általában a sziromhul-
lást követő időszakban elvégzett rovarölő szeres 
kezelés (Judo, 10-12 ml/10 l víz; Karate Zeon 
5CS, 2-3 ml/10 l víz) elegendő védelmet ad.

Atkák

A lombkártevők közül a takácsatkák a házi kerti 
gyümölcsösök igen gyakori kártevői. Közülük a 
piros gyümölcsfa-takácsatka már kora tavasszal 
(áprilistól), a virágzás kezdetétől károsít. Az almán 
kívül az őszibarackot és a szilvát is károsíthatja. A 
megjelenésére utaló első jel, hogy a szívogatás 
hatására a leveleken elszórtan apró, sárgás foltok 
láthatók. A levelek később ezüst-, illetve bronz-
színűre váltanak, a fokozott párolgás következté-
ben súlyuk csökken és besodródnak, száraz idő-

ben pedig lehullanak. Ennek az atkafajnak nincs 
szövedéke, a levél színén és fonákán egyaránt 
károsít. 

A téli lemosópermetezésre legjobbak az ola-
jos szerek a fás részeken telelő piros téli tojások 
ellen. De a téli metszés során is nagyon sok at-
katojást tudunk eltávolítani a fákról. Az áttelelő 
tojások gyéríthetők a fakéreg kora tavaszi tisz-
togatásával is. A kártevő elleni első védekezést 
a tömeges lárvakelés időszakában (rendszerint 

egybeesik az alma pirosbimbós fejlődési álla-
potával) célszerű elvégezni, lehetőleg speciális 
atkaölő szerrel (pl. Nissorun 10 WP, 4-8 g/10 l 
víz; Zoom 11 SC, 5 ml/10 l víz). Gyenge károsí-
tás esetén, illetve kímélő rovar- és atkaölő szerek 
használatával a takácsatkák természetes ellensé-
geként számon tartott ragadozóatkák és ragado-
zópoloskák megakadályozhatják a kártevő felsza-
porodását. Kihajtás után, a tenyészidőszakban 
szintén speciális atkaölő szerek (pl. Ortus 5 SC, 
10 ml/10 l víz) használata javasolt.

A kétfoltos takácsatka szinte valamennyi ter-
mesztett növényfajon és számos gyomnövényen 
károsít. Jelenléte a gyümölcsfákon általában 
csak júniustól észlelhető, mivel tavasszal az át-
telelt kifejlett nőstények elsősorban csalánra és 
más gyomokra migrálnak, ahol lerakják tojásai-
kat. Kárképe nagyon hasonlít a piros gyümölcs-
fa-takácsatkáéhoz, fontos különbség, hogy a 

A kis vörös rügysodró moly hernyói a fiatal leveleket rágják

Az almailonca hernyója is szövedéket készít
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kétfoltos takácsatka károsításakor a leveleken 
finom szövedék is látható. Évente 6-9 nemzedé-
ke fejlődik. Egy nőstény egy alkalommal 60-120 
tojást rak, így száraz, meleg nyarakon a kártevő 
láncreakció-szerűen felszaporodhat. Ősszel, ami-
kor a hőmérséklet 8 °C-fok alá csökken, megszű-
nik a tojásrakás. 

A nőstények a kéreghasadékokban vagy a le-
hullott levelek alatti talajrepedésekben telelnek, 
gyakran egész nősténykolóniákban összeverőd-
ve. A csalán és más gyomok az első nemzedék 
köztesgazdái, ezért ezeket kora tavasszal, lehető-
leg még a kihajtás előtt távolítsuk el a gyümölcs-
fák környékéről. A takácsatkák elleni védekezés 
során fokozottan ügyelni kell a jó kijuttatási-
technikára, pl. kétfoltos-takácsatka kártételkor, a 
levelek fonákán lévő sűrű szövedék miatt a ké-
szítmények magasabb engedélyezett dózisát bő 
permetlében használjuk. A tenyészidőben a ke-

zelések időpontja és gyakorisága megegyezik a 
piros gyümölcsfa-takácsatkánál leírtakkal.

A piros gyümölcsfa-takácsatka szívogatását apró sárga pöttyök 
jelzik a levélen

Megrendelőlap
Megrendelem a Kertbarát Magazin című 
kéthavi lapot ...............példányban az alábbi címre:
Megrendelő neve: ......................................................
....................................................................................
Megrendelő címe: ......................................................
.....................................................................................
Számlázási név: ..........................................................
....................................................................................
Számlázási cím: ..........................................................
....................................................................................

.........................................................
aláírás

Időtartam:   1 évre 3 990 Ft

  1/2 évre 1 995 Ft
Fizetés módja:  csekk

  átutalás

A Magyar Mezőgazdaság Kft. az adatok gyűj tésekor, 
feldolgozásakor a 2011. évi CXII. törvény alapján jár el.

Kertépítés, dísznövények, 
kerti dekoráció?

A Kertbarát Magazinban  
választ talál mindenre.

www.magyarmezogazdasag.hu
elofizetes@magyarmezogazdasag.hu

+36 1 470 0411

Megrendelhető a megrendelőlap 
visszaküldésével a  
Magyar Mezőgazdaság Kft., 
1141 Budapest, Mirtusz u. 2. címre. az ország bármely postáján

Fizessen elő most!

Olvassa be a kódot és fizessen elő 
kényelmesen! →
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TERMÉSZETVÉDELEMTERMÉSZETVÉDELEM

Találja meg a két kukoricaföld közötti 
1,6 tonnányi különbséget!
A különbséget még nem feltétlenül látja, de aratás után biztosan fogja.
Magyarországon hektáronként 1,6 tonnával több termést érnek el 
azok a termelők, akik a Force 1,5 G-vel talajfertőtlenítik a kukoricát.*

*A Syngenta Kft. üzemi kísérletei alapján a Force 1,5 G használatával 15 év átlagában 1,64 t/ha terméstöbblet 
érhető el a monokultúrában termesztett kukorica esetében, a kezeletlen területhez képest.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a termék címkéjét és tartsa be a használati utasítást!
Syngenta Kft. • www.syngenta.hu • blog.syngenta.hu •  facebook/syngentaagrarklub


