
24

NÖVÉNYORVOS A SZŐLŐSKERTBEN

A rügyek, virágok kártevői
BIZONYOS ÉVEKBEN VESZÉLYBE KERÜLHETNEK A SZŐLŐNÖVÉNYEK RÜGYEI, FAKADÓ HAJTÁSAI, 
MERT ÉVJÁRATTÓL, MŰVELÉSI MÓDTÓL FÜGGŐEN KORA TAVASSZAL FELSZAPORODHATNAK AZ 
AZOKAT FOGYASZTÓ KÁRTEVŐK. EZEK ÁLTALÁBAN KIS EGYEDSZÁMBAN VANNAK JELEN, DE HA 
FELSZAPORODNAK, EGY-EGY SZŐLŐFAJTÁBAN TETEMES KÁRT KÉPESEK OKOZNI. MEGJELENÉSÜK, 
ILLETVE KÁROSÍTÁSUK FŐKÉNT AZ ENYHE TÉLI IDŐJÁRÁSSAL HOZHATÓ ÖSSZEFÜGGÉSBE. A SZŐ-
LŐISKOLÁKBAN AZ OLTVÁNYOK ELSZÁRADÁSÁT IDÉZHETIK ELŐ.

A kendermagbogár (Peritelus familiaris) első-
sorban a szőlőt károsítja, de a gyümölcsfacse-

metéken, a borsón és a szamócán is előfordul. A 
laza, homokos talajokat kedveli leginkább. Az 5 
mm-es, szürkés színű, rövid ormányú imágó ta-
vasszal, a szőlőfakadásakor csoportosan jelenik 
meg egy-egy rügyön. Kártétele során a duzzadó 
szőlőrügyeket túrja szét, majd belsejüket kirágja 

a vesszőn föntről lefelé haladva. Emiatt a szőlő 
mellékrügyekből vagy alvó rügyekből fakad ki, 
amelyeken nem lesz termés. Évi egy nemzedéke 
fejlődik, és imágóként a talajban telel át. Elszapo-
rodásának a száraz, meleg évek kedveznek, hűvös, 
csapadékos tavaszokon nem jelentős a kártétele. 
Tavasszal a szőlőn és a gyümölcsfákon, nyáron pe-
dig a lágyszárúakon figyelhetők meg az imágók. 

DR. KOLEVA ROSZICA
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Ha metszés után is nagy egyedszámban találha-
tó, kontakt hatású rovarölő szerrel permetezzünk 
ellene. 

A közönséges lombormányos (Phyllobius 
oblongus) elsősorban gyümölcskártevő, de az 
utóbbi években az erdőkhöz közeli szőlőkben 
is megfigyelték kártételét a fakadást követően. 
Lárvái a talajban fejlődnek, gazdasági kárt nem 
okoznak. Főleg meleg, száraz években szaporo-
dik el. A szőlőben eddig nem vált szükségessé az 
ellene való védekezés. 

A szivarsodró eszelény (Byctiscus betulae) a 
szőlőn gyakran előforduló bogár. Súlyos kárt ak-
kor okozhat, ha még fakadás előtt megjelennek 
az áttelelő bogarak, és a kirágják a szőlőrügyeket. 
Az ilyen tőkék abban az évben nem hoznak szá-
mottevő termést. A szőlőtőkéken lombfakadást 
követően is károsít, amikor májusban egy-egy 
szőlőlevelet szivarszerűen sodor össze. A zöld 

vagy kék metálosan fénylő bogár félig átrágja a 
levél nyelét, és amikor a levélszövet elég puha 
lesz, elkezdi begöngyölni, miközben tojásokat 
rak le a levél felületére. A kikelő lárvák a szivarrá 
alakított levélből táplálkozva fejlődnek ki, majd 
a talajban bábozódnak. Ez a kártétel azonban 
jelentőségében messze elmarad a kora tavaszi 
rügykártételtől.  Sokszor az imágó a nyár végén 
még előjön, és hosszanti csíkokat rág a szőlő 
levelein, majd áttelel. Kisebb területeken a szi-
varok megsemmisítésével a kártevő eredménye-
sen gyéríthető. Sok tápnövénye van, a szőlőn 
általában a zöld színű egyedek károsítanak. Egy-
nemzedékű faj, az imágók telelnek át a talajban.

A kormospille (Theresimima ampelophaga) 
hernyói rügypattanáskor jelennek meg, és a 
rügycsúcson kezdenek berágni, majd teljesen 
kiüresítik a rügyet. A hernyók feje fekete, hátuk 

A kendermagbogár főként a homoki szőlőkre lehet veszélyes

A szivarsodró eszelény májusi kárképe

Szőlőn legtöbbször a szivarsodró eszelény zöld színű változata 
fordul elő

A kormospillének évente csak egy nemzedéke van, de hernyói 
rügyfakadáskor és nyár derekán is károsítanak
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piszkoszöld, és négy sorban csillag alakú szőrzet-
tel borított szemölcsök díszítik.

Az idősebb, 12-20 mm-es hernyók május-jú-
niusban már a leveleken rágnak nagy, szabály-
talan foltokat. A hernyók a levél fonákán tartóz-
kodnak, és érintésre leesnek, de a barnásszürke 
színük miatt a talajon nehéz őket észrevenni. 
Fény érzékenyek, ezért általában éjszaka károsíta-
nak. A lepkék júliusban rajzanak, majd tojásaikat 

kisebb csomókban a levelek fonákára rakják. A 
kikelő hernyók egy része fejlődését megszakítva 
telelőre vonul, s csak a következő évben jön újra 
elő. A másik részük lepkévé fejlődik, tojásokat 
rak, s az ezekből kelő hernyók telelnek át. Évente 
egy nemzedéke van, és a fiatal hernyók telelnek 
át a lehullott levelek vagy az idősebb tőkerészek 

kérge alatt. Egyetlen tápnövénye a szőlő. Rügyfa-
kadáskor a telelőből előjövő hernyók, júliusban 
pedig a fiatal hernyók ellen tanácsos védekezni. 
A szőlőmolyok és a szőlőilonca ellen javasolt sze-
rek és permetezési időpontok a kormospille el-
len is hatásosak. A tőkék lemosópermetezésével 
is gyéríthetjük a kormospille telelő hernyóit. A 
lepkék rajzását feromoncsapdával lehet nyomon 
követni.

Az ékköves faaraszolólepke (Boarmia rhom-
boidaria) áttelelő hernyói is még a rügyfakadás 
előtt megkezdik károsításukat. Eleinte a rügye-
ket rágják ki a rügyalapig, majd a néhány cm-es 

hajtásokat is lerágják. A károsodott hajtásokon 
gyakran csak a hajtástengely marad meg. A ká-
rosított vesszők, ha mellékrügyből ki is hajtanak, 
termést nem hoznak. A kifejlett hernyók 4-5 cm 
hosszúak, szürkésbarnák, nehéz őket észrevenni, 
mert az elszáradt kacshoz hasonlítanak. A lepkék 
a kártétel után, május-júniusban rajzanak, a má-
sodik lepkerajzás ideje augusztus-szeptember. 
Ott súlyosabb a károsítása, ahol kevés növényvé-
dő szert használnak, de az enyhe telek növelik 
a sikeresen áttelelő egyedek számát, így jelen-
tősége növekedhet a jövőben. Feromoncsapda 

A kormospille kifejlett hernyóit négy sorban hosszú szőrök 
borítják

Kormoslepke tojáscsomója

Az ékköves faaraszolólepke hernyója a szőlőkacsra hasonlít
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A szőlőilonca elhanyagolt szőlőben okozhat gondot

használatával megbízhatóan követhető a lepkék 
megjelenése és rajzásmenete. A feromoncsap-
dát 1-2 m magasan akasszuk a tőkére. A csapdá-
zás megkezdésének szokásos időpontja április 
vége. Számos növényen megél, de kártevőként 
a szőlőn lép fel. Kétnemzedékes faj, a hernyó 
telel át. 

A szőlőilonca (Sparganothis pilleriana) régeb-
ben óriási károkat okozott, de a magas és a félma-
gas kordon megjelenésével jelentősége csökkent. 
Főleg az elhanyagolt, gyomos szőlőskertek káro-
sítója. A hernyók már a rügyek duzzadásakor el-
hagyják a téli rejtekhelyüket, és a rügyekre mász-
nak, ott apró mélyedéseket fúrnak, majd a fakadó 
hajtásokat károsítják. A károsított rügyek nem haj-
tanak ki. A hernyók ezután a leveleket rágják meg, 
és szövik össze. Későbbi kártételük során a fürtö-
ket is beleszövik, és megrágják a bogyókat. A kifej-
lett hernyók kb. 25-30 mm hosszúak, zöldesszürke 
alapon világos szemölcsösök, fejük sötétbarna, fe-
kete. Ha a szövedéket felszakítjuk, a hernyók szö-
vedékszálon leereszkednek a talajra. A szőlőilonca 
tömegesen 10-12 évente szaporodik fel. Évente 
egy nemzedéke fejlődik. A fiatal hernyók telelnek 
át 2-3 mm hosszú fehér gubóban, a szőlőtőke re-
pedéseiben vagy más védett helyeken.


