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Napja inkban szinte már senki nem lepõdik meg

azon, ha egy-egy újabb, Euró pában nem honos ro -

varfaj magyar or szági megje le né sérõl hall. A legkü -

lön fé lébb módokon hazánkba érkezõ ízelt lá búak

eseten ként egy-egy gyümölcs-, zöld ség- vagy dísz -

nö vény kul túra védelmét megha tá rozó kárte võvé is

válhatnak a felbuk ka ná sukat követõ néhány éven

belül. E nem kívá natos jöve vé nyek közül az aláb bi -

akban egy közked velt és sokfelé ülte tett dísz nö -

vény, a pusz páng vagy buxus (Buxus sp.) egy új

káro sí tóját, a selyem fényû pusz páng molyt mu tat -

juk be röviden. Az eddigi megfi gye lések és tapasz -

ta latok mind arra engednek követ kez tetni, hogy a

lepkefaj a buxus tele pí tések legve szé lye sebb kár -

te võje lesz térsé günkben. 

A kelet-ázsiai eredetû selyem fényû pusz páng moly (Cydalima
perspectalis) Euró pában legalább 2007 óta jelen van és károsít,
és eddig már több mint egy tucat országból jelezték elõfor du -
lását. Magyar or szágon soproni megje le né sérõl egy 2011-ben
megje lent közle ményben számoltak be. Megjegy zendõ azonban,
hogy Zala eger szegen már 2010 óta ismert elõfor du lása, sõt,
2011-ben a megye szék he lyen bokrokat kellett kivágni káro sí tása
miatt. A kárt a hernyók (1. ábra) okozzák oly módon, hogy fel -
tûnõ szöve dék képzés mellett a buxusok leve leit, hajtá sait fo -
gyasztják, és akár tarra is rághatják a bokrokat (2. és 3. a, b ábra).
A kertekben, kastély par kokban, teme tõkben és egyéb közte rü le -
teken ülte tett pusz pán gokon okozott súlyos eszté tikai és köz -
vetlen gazda sági kár mellett azonban a konti nens egyes térsé ge -
iben még termé szetes állo má nyokban elõfor duló buxusok káro -
sí tá sával is számolni kell, amely a lepkefaj megje le nése kapcsán
felme rülõ lehet séges ökoló giai veszé lyekre is felhívja a fi gyel -
met.

Kifej lett egyedek

A selyem fényû pusz páng moly kifej lett egyedei közepes nagy -
sá gúak, szárny fesz tá vol ságuk kb. 4 cm. Kétféle szín vál to zatuk
fordul elõ: a magyar név adója, egyben a könnyebben felis mer -
hetõ forma a 4. ábrán látható. Ennek fényes fehér szár nyait barna
sáv szegé lyezi, és az elülsõ szár nyak barna sávjában egy-egy fe -
hér, félhold alakú folt látható. Talál koz ha tunk továbbá az úgyne -
ve zett melanisztikus alakkal is, amely szinte teljesen barna szár -
nyú (5. ábra).

Fejlõ désük

A selyem fényû pusz páng moly Svájc északi részén kétnem ze -
dékes, de mele gebb régi ókban három, esetleg négy nemze déke is
kifej lõdhet egy év lefor gása alatt. A nõsté nyek egyen ként kb. 1
mm nagy ságú tojá sa ikat csomókban, álta lában a levelek fonákára 
helyezik. A kikelõ lárvák kezdetben hámoz gatnak, majd fejlõ -
désük elõre ha lad tával a leve leket, hajtá sokat rágják meg. A több
nemzedék kifej lõ dését köve tõen a telet fiatal lárva stádi umban,
szövedék védel mében töltik levelek között, majd a hernyók ta -

A selyem fényû pusz páng molyról

1. ábra: Selyem fényû pusz páng moly lárvája (Fotó: Vétek G.)

2. ábra: A selyem fényû pusz páng moly szöve déke és az abban fenna kadó
szem csés ürülék látvá nyos nyomai a kárte võnek (Fotó: Vétek G.)

3. a és b ábra: A selyem fényû pusz páng moly káro sí tása követ kez tében
pusz tuló pusz páng bokor Babosdöbrétén (Zala megye). A felvé telek
ugyan azon a hely színen 2013 ápri li sában (a) és szep tem be rében (b)
készültek. (fotó: Boros N.)



56 • AGRÁRÁGAZAT • 2014. május • www.agraragazat.hu

NÖVÉNYVÉDELEM

vasszal foly tatják táplál ko zá sukat. 2014-ben a korai kita va -
szodás követ kez tében a Zala megyei Babosdöbrétén már március 
21-én észlelni lehe tett seré nyen táplál kozó lárvákat. A külön -
bözõ, aktív fejlõ dési alakokat egészen õszig megfi gyel hetjük. 

Országos felde rí tési program

A Buda pesti Corvinus Egyetem és a Nyugat-ma gyar or szági
Egyetem által közösen koor di nált országos felde rí tési program
alapján elmond ható, hogy a selyem fényû pusz páng moly a nyu -
gat-ma gyar or szági régi óban – külö nösen Zala, Gyõr-Mo son-
 Sop ron és Vas megyékben – álta lá nosan elter jedt, és itt sokfelé
már súlyos károkat okoz. Külön emlí tést érde melnek továbbá
egyes buda pesti és Pest megyei észle lések, amelyek során kerté -
szeti árudákban találtak káro sí tott konté neres pusz páng növé -
nyeket. Ez utóbbi esetek a szapo rí tó anyaggal nagy távol ságra
történõ elhur colás veszé lyeire hívják fel a figyelmet. 

A véde kezés

A véde kezés lehe tõ sé geit ille tõen, mint házikertekben – és
elsõ sorban még kis egyed szám, enyhe kártétel esetén – kivi te lez -
hetõ módszer, a káro sí tott részek eltá vo lí tása, a lárvák, bábok
lesze de ge tése java sol ható. A bioló giai növény védõ szerek közül
a Bacillus thuringiensis var. kursataki ható anyagú bioprepará -
tumok adhatnak ered ményt. Az adott készít ményt akkor érdemes
kijut tatni, ha a popu láció nagy része táplál kozó, fiatal lárva stádi -
umban van, és sûrû szövedék nem borítja még a bokor ré szeket.
Nagyon fontos, hogy a kezelt lomb fe lü letbõl a hernyóknak
fogyasz ta niuk kell, máskü lönben a kezelés nem lesz haté kony.
Vannak biztató ered mé nyek külön bözõ kémiai növény védõ
szerek kapcsán is. A kitin szin té zist gátló ható anyagok közül a
dif lubenzuron, a piretroidok csoport jából a deltametrin, a neoni -
kotinoidok közül az acetamiprid ható anyag megfe le lõnek bizo -
nyult a lárvák ellen. Bármi lyen, elvi ekben a lárvák ellen haté -
kony növény védõ szer hasz ná lata mellett is döntünk – termé sze -
tesen figye lembe véve a jelzett célból felhasz ná lásra enge dé lye -
zett készít mé nyek körét –, külö nösen hang sú lyo zandó, hogy a
megfe lelõ hatás elérése érde kében aján lott a lárva kelés idejére
idõzí teni a véde ke zést, továbbá célszerû nedve sítõ szert is ada -
golni a permet lébe. Tömött, sûrû bokrok esetén nagy nyomással
(motoros perme te zõvel) szük séges kijut tatni a növény védõ szert. 

Kilá tások

Szeren csére mind a hímek, mind a nõsté nyek jól repülnek
fényre (6. ábra), így fénycsapdázhatóak, ezáltal pedig a rajzás

ideje körvo na laz ható. A Buda pesti Corvinus Egyetem munka -
társai egy nemzet közi együtt mû ködés kere tében a kártevõ fero -
moncsapdájának fejlesz tésén is dolgoznak – az elsõ ered mé nyek
igen bizta tóak –, így remél hetõ, hogy a jövõben a kutatók,
növény vé delmi szak em berek, kerté szek selyem fényû pusz páng -
moly elleni véde ke zését segítõ, speci fikus csapda is elér he tõvé
válik. 

Boros Noémi, Papp Vero nika, Dr. Vétek Gábor
Buda pesti Corvinus Egyetem

Kerté szet tu do mányi Kar 
Rovar tani Tanszék

5. ábra: A selyem fényû pusz páng moly melanisztikus formája 
(Fotó: Vétek G.)

6. ábra. Selyem fényû pusz páng mo lyok esti „felvo nu lása” Babosdöbrétén
(fotó: Boros N.)

4. áb ra: Se lyem fé nyû pusz páng moly hím imá gók (fo tó: Bo ros N., Haltrich A.)  


