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A jegyzetben a következő ábrákkal (ikonokkal) 
találkozhat: 
 
 
 

A kárképet a vizsgán fel kell ismerni 
 
 
 

Az imágót a vizsgán fel kell ismerni 
 
 
 

Több információ a megfelelő kézikönyvekben 
 
 
 

Alkoholos anyag, a vizsgán fel kell ismerni 
 
 
 

   Preparátum, megfigyeléséhez mikroszkóp szükséges 
 
 

 
 

A pontos meghatározáshoz kézi nagyító v. sztereó-mikroszkóp 
szükséges. 

 
 
dőlt szöveg  az állatok vagy növények latin nevei 
 

 
 
 az óra anyagához videofelvétel is tartozik 
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A KÁRKÉP FOGALMA ÉS GYAKORLATI JELENTŐSÉGE 
 

A kárkép -- az állatok által a növényen okozott jól látható és jellegzetes elváltozás. 
A kártevők -- nagyrészt olyan fitofág állatok, melyek a kultúrnövényeket támadják meg 

és rajtuk jellegzetes elváltozásokat, kárképeket okoznak. 
A kártétel -- úgy minőségi mint mennyiségi veszteség. 

 
A kárképek osztályozása:  
 
I. Sérülések, sebek - rágó szájszervű kártevők által okozott kisebb-nagyobb 
szövethiányok. Főleg a leveleken figyelhetők meg. 
 1.1. Külső sérülések - a kártevők a növénynek csak a felszínét károsítják 
   1.1.1. Szabálytalan rágás - a hiányzó növényrész alapján nem könnyű a 
kártevő azonosítása. 
   Burgonyabogár - Leptinotarsa decemlineata - kárképén a burgonya leveléből 
sokszor csak a levélerek maradnak 

   Kőrisbogár - Lytta vesicatoria - a kőrislevélen 
megfigyelhető szabálytalan rágás 
 
 
   1.1.2. Szabályos rágás -- a kártevő a növényből 
szabályos darabokat rág ki, elég ritka. 
   Szabóméh - Megachile 
sp. - szabályos félkör vagy ovális 
alakú lyukak a legkülönbözőbb 
növények levelein. 
 
 
   1.1.3. Hámozgatás -- 
olyan sérülés, amely csak a növény 

szöveteinek a felszínét érinti, egy vékony sejtréteg eltávolításával 
jár. Leggyakoribb a leveleken, ilyenkor a kártétel helyén a levél 
áttetszővé válik. 
 
 
 
   Füstösszárnyú levéldarázs - Caliroa limacina – kárkép 
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 1.2. Belső sérülések -- amikor a kártevő a növény belsejében 
rágva okoz sérülést.  
Lehetnek:  
   1.2.1. Szabálytalan rágás -- a szárban vagy levélnyélben 
   Kukoricamoly - Ostrinia nubilális – kárképe 
 
   1.2.2. Aknázás -- közvetlenül a bőrszövet alatt, vagy 
levelekben a két bőrszövet között rágott csatornák vagy üregek. Fajra 
jellemzőek. 
   Almalevél-aknázómoly - Phyllonoricter (Lithocolletis) 
blancardella 
 

 
 
 
 
 
 

 
   1.2.3. Szabályos fajra jellemző rágás a fás növények belsejében --  
   Xylophag (faevő) rovarok – Cincérek (Cerambycidae sp.) 
   Szúbogarak – (Scolytidae) 
 
II. Kóros szín- és alakbeli változások -- olyan állati kártevők által 
okozott elváltozások, melyek kis számban kóros elváltozást, nagy 
számban betegséget idéznek elő. 
 
 2.1. Kóros színelváltozás -- igen különféle lehet 
   2.1.1. Antocián képződés -- piros színeződés, a nyál hatására 
beállott színanyag (antocián) képződés következménye. 
   Levélpirosító alma-levéltetű - Dysaphis devecta – kárképe 
 
 
 
   2.1.2. Klorofill elhalás -- a zöld színanyagnak (klorofill) a 
nyál hatására beálló pusztulása. 
   Takácsatka - Tetranychus urticae - kárkép 
   Rózsakabóca - Edwardsiana (Typhlocyba) rosae – kárkép 

 
 
 
 
   2.1.3. Ezüstös elszíneződés -- a kártevő által 
kiszívott sejtekbe levegő  hatol be. 
   Dohánytripsz - Thrips tabaci – kárkép 
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 2.2. Kóros alakbeli elváltozás -- a kártétel következtében a növények alakja és 
térfogata is megváltozhat. 
 
   2.2.1. Térfogat nem változik -- ilyenkor csak 
alakbeli elváltozást figyelhetünk meg. 
   Fekete cseresznye-levéltetű - Myzus cerasi ssp. 
pruniavium 
 
 

 
 
   2.2.2. Térfogat csökkenés -- 
a szivásnyomok helyén, a nyálban található hatóanyagok 
következtében, a növény megáll a fejlődésben, horpadások látszatát 
keltve. 
   Piros körtepajzstetű - Epidiaspis leperei – kárkép 
 
 
 
 
 
 

 
   2.2.3. Térfogat növekedés -- a szívásnyomok helyén, a 
nyál hatására, sejtburjánzás lép fel, "daganatok" keletkeznek. 
   Vértetű - Eriosoma lanigerum – kárkép 
 
 
 2.3. Kóros szín és alakváltozás -- úgy színbeli mint alakbeli elváltozás is 
megfigyelhető. 
   Levélpirosító alma-levéltetű - Dysaphis devecta - kárkép 
 
III. Gubacsok -- rovarok vagy atkák hatására képződő fajspecifikus képződmények  
(alakváltozás és térfogat-növekedés), melyek rendszerint csak ritkán (virág vagy termés 
gubacsosítás), elsősorban tömeges megjelenéskor jelentenek kárt tápnövényük számára. 
 
Rózsa gubacsdarázs - Rhodites rosae - kárkép 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szőlő nemezes gubacsatka - Eriophyes vitis - kárkép 
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IV. Növényi részek hervadása, száradása - vagy a táplálékfelvétellel vagy az utódokról 
való gondoskodással kapcsolatos. Például: 
 
   Barackmoly - Anarsia lineatella - kárképe, a 
hernyó az őszibarack vagy mandula hajtásaiban járatot 
rág, aminek hervadás, száradás a következménye. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Szivarsodró eszelény - Byctiscus betulae - 
kárképe, az anyabogár a fajra jellemző 
növényrész (levél) nedvellátását rágásával 
megakadályozza, az eszelénylárvák érdekében, 
ezzel hervadásukat okozva. 
 

 
V. Ürülék, váladék, szövedék - a kártevő azonosítását könnyíti meg 
 

   Recés levélpoloska - 
Stephanitis piri - ürüléke levélen 
 
 
   Levéltetvek - Aphidoidea - 
váladéka (mézharmat) növényrészeken 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Amerikai fehér szövőlepke (medvelepke) - 
Hyphantria cunea - szövedéke (nyári hernyófészek) 
   Galagonyalepke – Aporia crataegi – szövedék – (téli hernyófészek) 
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Törzs: HENGERESFÉRGEK - NEMATHELMINTES 
Testük hengeres, szelvényezetlen. Méretük 0,5 mm-től több méter. Életterük: szárazföld, 
édesvíz, tenger. Fito-zoo-humán paraziták, közömbösek vagy hasznosak. 
 
Osztály: FONÁLFÉRGEK – NEMATOIDEA 
 
 
Megnyúlt testű, kb. 1 mm nagyságú állatok. Egyes fajokra az ivari dimorfizmus jellemző. 
Zömében váltivarúak és ovipárok, de akad ovovivipár és vivipár is. A káros fajok 
szájszuronnyal (stylus) rendelkeznek, ekto- vagy endoparaziták. Közvetlen kártételükkel a 
növény fejlődését késleltetik, majd elhalását okozzák. Közvetett kártételük a különböző 
(baktériumos, gombás, vírusos) betegségek terjesztése. A hasznos fajoknak a biológiai 
növényvédelemben van jelentőségük. A szájszuronnyal nem rendelkezők a szervesanyag 
lebontásában játszanak szerepet. 
 
Rend: SZÁJSZURONYOS FONÁLFÉRGEK - TYLENCHIDA 

 
Kiölthető, belül csöves szájszuronyuk van. Fitofágok 
vagy zoofágok. Testük hosszú és vékony. Elülső végük 
tompa, farki részük elhegyesedő. A növényvédelmi 
szempontból káros fajok is ide tartoznak. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rend: SZAPROFÁG FONÁLFÉRGEK – RHABDITIDA 
 

Szájüregük fogatlan vagy fogazott, szájszurony nincs. Szaprofágok. Igen 
elterjedtek, nagy számban élnek a talajban. Mivel a szájszervek csak nagy 
nagyításnál figyelhetők meg, főleg rövid és vastag testükről, hirtelen 
elhegyesedő farkukról ismerhetők fel.  
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Család: Levél-fonálférgek - Aphelenchoididae 
A növények föld feletti részeiben, elsősorban a levelekben károsítanak.  
 
Krizantén-fonálféreg - Aphelenchoides ritzemabosi  
 
Leírás: a nőstény 0,7-1,2 mm hosszú, a hím kisebb. 
 
Életmód, kártétel: sok nemzedék/év. Lárva vagy imágó telel. 
Polifág. Kártétele legszembetűnőbb a krizantémen. Erek közötti 
sárguló, barnálló foltok, száradás, felkopaszodás. 

 
 
Jelentőség: veszélyes kártevő. 
Évtizedeken keresztül a 
krizantém termesztésünk leg-
veszedelmesebb károsítója 
volt. A nematocidek használata óta, jelentősége csökkent. 
 
 

 
Család: Szívogató fonálférgek - Anguinidae 
 
A szájszurony kis gombszerű duzzanatban végződik. 
 
Búza-fonálféreg - Anguina tritici 
Leírás: a nőstény 3-5 mm hosszú, a hím kisebb, karcsúbb. 
Életmód, kártétel: 1 generáció/év. Lárva telel a növényben. Ősszel a búza, rozs leveleinek 
torzulását, tavasszal a szemek gubacsosodását (golyóüszög) okozza. 
 
Jelentőség: hűvös-nedves időjárás esetén és monokultúrás termesztésben okozhat 
figyelemre méltó károkat. 
 
Szár-fonálféreg - Ditylenchus dipsaci   
 
Leírás: a nőstény 1-2,2 mm, mozgékony, a hím kisebb. 
 
Életmód, kártétel: több nemzedék/év. Lárva telel növényi 
maradványokban, vagy élő növényen. Polifág. Tápnöbvényei: 
gabonafélék, burgonya, főzeléknövények, vörös és fokhagyma, 
pillangós takarmánynövények, hagymás dísznövények, uborka, 
dinnye, stb. A kárkép tápnövényenként változó. 
 
Jelentőség: veszélyes kártevő. A legelterjedtebb fonálféreg faj. 
Virághagyma-termesztésben különösen sok gondot okoz. 
 

K

K
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Gumórontó-fonálféreg - Ditylenchus destructor 
 
Leírás: a nőstény 0,7-1,8 mm, szájszuronya gyenge, a hím alig 
kisebb. 
 
Életmód, kártétel: 6-10 generáció/év. Lárva telel a burgonya-
gumóban. Polifág. Legjelentősebb a burgonyán, ahol a gumók 
töppedését, rothadását okozza. 
 
Jelentőség: veszélyes kártevő. Általánosan elterjedt faj, sok 

növényünkön okoz érzékeny károkat. 
 
Család: Cisztaképző fonálférgek - Heteroderidae 
Gazdaságilag a legfontosabb család. A hímek és lárvák fonál alakúak, a nőstények kemény 
falú cisztát képeznek. Külső élősködők. 
 
Répa-fonálféreg - Heterodera schachtii 

 
Leírás: a nőstény cisztája citrom alakú, barna színű. A hím 
fonálféregszerű. 
 
 
 
Életmód, kártétel: 5-6 

nemzedék/év. A ciszták telelnek a talajban. Tápnövényei a 
libatopfélék és keresztesvirágúak. Leggyakrabban a cukor- 
és takarmányrépa "szakállasodását" idézi elő (a 
szivogatások hatására a növény ún. éhezőgyökereket 
fejleszt). Mennyiségi és minőségi kárt okoz. 
 
Jelentőség: kötött és magas vízállású talajokban okoz súlyos 
veszteségeket („répaunt” talaj). 
 
Közönséges burgonya-fonálféreg - Globodera rostochiensis 
 
Leírás: a nőstény cisztája gömb alakú, világossárga, az idősebb sötétbarna. A hím 1 mm 
hosszú, fonálszerű. 
 
Életmód, kártétel: 1-2 generáció/év. A ciszták telelnek a talajban. A lárvák táplálkozá-
sának nyomán a burgonya, paradicsom és tojásgyümölcs gyökérzetén "éhezési gyökerek" 
fejlődnek. 
 
Jelentőség: karantén kártevő. Erősebb fertőzésnél 50-80 %-os termésveszteséget is 
okozhat. 
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Család: Gyökérgubacsképző fonálférgek – Meloidogynidae 
 
A nőstények palack- vagy gömb alakúak, fehérek, átlátszóak. Petezsákot képeznek. Belső 
élősködők, a növények gyökerén gubacsot idéznek elő. A hímek és a lárvák fonál alakúak. 
 
Kertészeti gubacs-fonálféreg - Meloidogyne incognita 
 

Leírás: a nőstény fehér színű, gömbölyded, a hím nagy testű (2 mm), 
fonál alakú. Melegkedvelő. Hazánkban szűznemzéssel szaporodik. 
 
Életmód, kártétel: nemzedékszáma sok, növényházban egész évben 
megszakítás nélkül szaporodik. Szabadföldön nem telel. Polifág: 
hajtatott zöldségféléken és dísznövényeken egyaránt károsít. A 
gyökereken gubacsok képződnek, a növények gyengén fejlődnek. 
 
 
Jelentőség: termesztő 
berendezésekben és 

szabadföldön egyaránt károsít. 
Növényházakban a 3.- 4. évben lehetetlenné 
teszi a termesztést. 
 
 
 
 
Szabadföldi gubacs-fonálféreg - Meloidogyne hapla 
Leírás: a nőstény citrom, a hím fonál alakú. 
 
Életmód, kártétel: szabadföldön 2-3, növényházban 8-10 generáció/év. Egynyári 
növényeken a pete, évelőkön bármely fejlődési alak telelhet. Polifág: kb. 350 ismert 
tápnövénye van. A gyökereken gubacsokat hoz létre, melyek a növények gyenge fejlődését 
okozzák. 
Jelentőség: öntözött területeken különösen nagy mértékű a károsítása. 
 
Rend: DORYLAIMIDA 
"Tűférgek". Gomb nélküli, tűszerű, hosszú szájszuronyuk van. 
 
Család: Vírushordozó fonálférgek - Longidoridae 
Szájszuronyuk feltűnően hosszú és vékony. A legnagyobb méretű (1,5-12 mm) talajban élő  
Nematodák. Külső élősködők. 
 
Európai tűfonálféreg - Xiphinema vuittenezi 
Leírás: közepes termetű faj. 
Életmód, kártétel: fejlődése tisztázatlan. Csonthéjas gyümölcsfák és a szőlő gyökereit 
károsítja és vírusaikat terjeszti. 
Jelentőség: a gyökérzet tömegét lényegesen csökkenti. Vírusvektor. 
 
 
     A növényvédelmi állattan kézikönyve, 1 kötet 
 

 

K
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Törzs: PUHATESTŰEK – MOLLUSCA 
 
Szelvényezetlen testű, nyálkás bőrű állatok, rendszerint meszes héjat viselnek. Kertészeti 
jelentősége a meztelencsigáknak van. 
 
Család: Tarajos házatlancsigák - Limacidae 
Nincs meszes anyagból készült házuk, 
testük nyálkás. A fejük mögött ellipszis 
alakú, un. "pajzs" található. Ez alatt van a 
légzőnyílás. A húsos állományú 
növényrészeken jellegzetes rágásfelszínt 
hoznak létre. Kártételük felismerésében 
segít a megszáradás után ezüstösen fénylő csiganyál, ami a növényen marad vissza. 
 
Kerti házatlancsiga - Agriolimax agrestis (Deroceros arreste) 
 
Leírás: hosszúk 3-4 cm, hússzínűek, sötétebb foltokkal v. 
csíkokkal. 
 
Életmód, kártétel: egyéves fejlődéstartama van, tojásait a 
nedves talajba rakja. Polifág kártevő, főleg a zöldségféléket 
és dísznövényeket károsítja. A károsított növényen a 
rágásfelszín igen jellegzetes. 
 
Jelentőség: csapadékosabb években és nedvesebb helyeken okozhat jelentősebb kárt. 
  
Pincelakó házatlancsiga - Limax flavus 
 
Leírás: 15 cm hosszú is lehet, világos v. sötétebb sárga, 
sötétebb rajzolattal. 
Életmód, kártétel: egyéves fejlődésű, pincékben raktározott 
zöldségféléket, gombákat károsít. A növényeket v. 
növényrészeket kiodvasítja, lyukakat, foltokat rág beléjük. 
Jelenlétüket megszáradt nyálkás váladéka jelzi. 
Jelentőség: szórt elterjedésű faj, helyenként nagyobb károkat 
is okozhat. 
  
Nagy házatlancsiga - Limax maximus 
 
Leírás: elérheti a 2o cm-es nagyságot. Színe szürkés v. barnásfekete, kisebb-nagyobb 
fekete foltokkal. 
Életmód, kártétel: évente egy nemzedéke van, párás helyeken vagy üvegházakban károsít 
a legkülönfélébb növényeken. Szabálytalanul 
átlyuggatja a leveleket, v. mély üregeket rág a 
növény testébe. 
 
Jelentőség: üvegházakban elszaporodva komoly 
károkat okozhat. 
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Család: Símatestű házatlancsigák - Arionidae 
Zömök testű csigák, a kifejlett állatok háta legömbölyített, nem tarajos, pajzsuk alatt apró 
mészlemezke található. Lomha mozgású, nagy nedvességigényű fajok. 
 
Kerti házatlancsiga - Arion hortensis 
 
Leírás: 3-5 cm, kékesszürke, barnás v. 
szürkésfekete, oldalai világosabbak, egy-egy 
hosszanti sávval. 
Életmód, kártétel: egyéves fejlődésű, pete 
alakban telel. Fejlődésének a nedves, hűvös 
nyarak kedveznek. Nálunk elsősorban 
kertekben károsít, károsítása a kerti 
házatlancsigáéra hasonlít. 
Jelentőség: Magyarországon helyenként és időnként tömegesen fordul elő.  
 

 
     A növényvédelmi állattan kézikönyve, 1 kötet 
 
 

 

Törzs: ÍZELTLÁBÚAK - ARTHROPODA 
 
Testük szelvényekből épül fel. Kültakarójuk kemény, külső váz és védelmi szerepe van. 
Anyaga kitin, ha szervetlen sók is rakódnak le benne, akkor kitinpáncélt alkot. Egy 
testszelvény 4 lemezszerű részből tevődik össze: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testükön 3 testtájat különböztetünk meg: a fejet, a tort és a potrohot. Legfontosabb 
bélyegük az ízelt lábak. Ezek a kültakaró csőszerű kitüremkedései, amelyen az ízeket 
izületek kapcsolják össze, valamint magához a testhez. Ez a törzs a Földön a legnépesebb 
állattörzs, közülük kerül ki a legtöbb kertészeti, illetve mezőgazdasági kártevő. 
 

hasilemez (sternit) 

oldallemezek (pleura) 

hátilemez (tergit) 

ízelt láb
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Osztály: RÁKOK – CRUSTACEA 
Zömmel vízben élő ízeltlábúak, a fajok egy része szárazföldön is megél. Kitinpáncéljukban 
mészsók rakódtak le, ami nagyban növeli a kitin keménységét. A legtöbb fajnál a fej és a 
tor összenőtt, és úgynevezett fejtort (cephalothorax) alkotnak. Általában váltivarúak, de 
egyes fajok szűznemzéssel is szaporodnak. 
 
Rend: Ászkarákok - Isopoda 
Testük lapított, egyeseké boltozatos. Az első torszelvényük a testtel összeolvadt. Páradús, 
nyirkos környezetben élnek. Éjszaka aktívak. Évente egyszer szaporodnak, petéiket a 
nőstények a torlábaikon hordják. Növényevők, elsősorban elhalt növényi részekkel 
táplálkoznak. Rágásuk a csigák által okozott kárképhez hasonló. 
 
Család: Földiászkák - Oniscidae 
Összegömbölyödni nem tudó szárazföldi fajok tartoznak ide. 
 
Közönséges pinceászka - Oniscus asellus 
 

Leírás: 15-18 mm hosszú, teste csupasz, lapos, széles, 
ovális. Csápostora 3 ízű. Színe feketésbarna, esetleg 
szürkés, háta közepén világos sáv húzódik végig, 
oldalain fehéres foltsor található. 
 
Életmód, kártétel: évente egyszer szaporodnak, 
tojásaikból a kifejlett egyedekhez hasonló kis ászkák 

bújnak ki. Synanthrop faj, nálunk pincékben, üvegházakban nedvdús terményeket 
(burgonya, sárgarépa, dísznövények hagymái) károsíthat. 
 
Jelentőség: nem jelentős kártevő, de üvegházakban, gombapincékben veszteségeket 
okozhat. 
 
Család: Pinceászkák - Porcellionidae 
Összegömbölyödni szintén nem tudó ászkák tartoznak ide. 
 
 
Érdes pinceászka - Porcellio scaber 
 
Leírás: 18 mm–es szürke színű, kültakaróján 
finomabb és nagyobb szemcsézettség figyelhető meg. 
Teste csak kissé boltozatos, csápostora 2 ízű. 
 
Életmód, kártétel: akárcsak a közönséges 
pinceászkáé. Igen gyakori, a szabadban is előfordul, 
nyirkosságkedvelő. Csíranövények, húsos növényi részek megrágásával okoz károkat. 
 
Jelentőség: alkalmi kártevő, üvegházakban lehet veszélyes. 
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Osztály: IKERSZELVÉNYESEK - DIPLOPODA 
 

Többnyire megnyúlt testű, összepöndörödni képes, kemény 
kültakarójú állatok. Testük fejre és törzsre tagolódik, 
szelvényeiken pedig 2-2 pár láb helyezkedik el 
(ikerszelvényesek). Főleg korhadékevők (szaprofiták), de 
találunk köztük fitofágokat is. Nálunk növényvédelmi 
szempontból csak kevés fajnak van jelentősége. 

 
 
 
 
Család: Vaspondrók – Julidae 
 
Testük hengeres, a felnőtt egyedek átmérője meghaladja az 1 mm-t. 
Elsősorban korhadó növényrészekkel táplálkoznak, de olykor zsenge 
növényrészeket is megrághatnak. Leggyakrabban a csiranövényekben 
tehetnek kárt, de berághatnak gumókba, hagymákba is. 
 
 
 
Osztály: SZÁZLÁBUAK - CHILOPODA 
 
Az ide tartozó állatok teste megnyúlt, hát-hasi irányban lapított. Szelvényenként 1 pár 
lábuk van, amivel igen élénken képesek mozogni. Fejlett erős rágóik vannak, ami ragadozó 
életmódjukkal áll összefüggésben. Éjszaka aktívak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     A növényvédelmi állattan kézikönyve, 1 kötet 
 
 

egy szelvény, két pár láb 
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Osztály: ROVAROK - INSECTA 
 
Az állatvilág legnépesebb csoportja. A leírt fajok száma meghaladja a 700.000 fajt, annyi 
mint az összes többi állatfaj együttvéve. Nincs olyan életközösség a földön, amelyben a 
rovarok nagy egyed- és fajszámmal ne lennének képviselve.  
 
 
Külső alaktan (morfológia) 
 
Testük az ízeltlábúaknál már említett három testtájból: fejből, torból és potrohból áll. 
 
Fej (caput) - 6 szelvény építi fel, ezek összeolvadnak és kitintokot alkotnak. Ezen 
helyezkednek el az érzékszervek: - szemek (2 összetett szem + 3 pontszem) 
     - 1 pár csáp (tapintó + szaglószerv), ízekből áll 

- száj - szájszervek:  
-  

-  
 
 
 
 
 
 

rágó szájszerv      szúró-szívó szájszerv   szívó szájszerv   nyaló szájszerv 
                      (pödörnyelv) 
 
Tor (thorax)  - 3 szelvényből áll (pro-meso-meta thorax) 

- minden szelvényen 1 pár láb (hexapoda);  
- különböző lábtípusokat különböztetünk meg: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

futó     úszó          ugró 
 
      - a közép és utótoron 1-1 pár szárny 
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Potroh (abdomen) - 10-11 szelvényből áll - a végén lehet tojócső, fullánk; 
 
Belső alaktan (anatómia) 
- idegrendszer - a hasi oldalon helyezkedik el (hasdúclánc), szelvényenként 1-1 pár 
idegdúc melyeket konnektivumok kapcsolnak össze egymással; 
- légzés - tracheákkal, légcsövekkel lélegzenek; 
- véredényrendszer - meglehetősen csökevényes, a vérnek (hemolimfa) csak a tápanyagok 
szállításában van szerepe, amit egy csőszív tesz lehetővé; 
- emésztőszerv-rendszer - szájnyílástól a végbélnyílásig tart. A következő részekből áll: 
  - előbél -garat , nyelőcső, begy, előgyomor v. rágógyomor; 
  - középbél - gyomor; 
  - utóbél - vékonybél, végbél; 
- kiválasztás - Malpighi-edények; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- szaporodószervek - váltivaruak, az ivarszervek a potrohban találhatók. 
 
 Hím ivarszerv: - a here - páros , kétoldali szerv 
      - páros ondócsatorna 
      - ondóvezeték 
      - külső szaporodó-szerv 
 Női ivarszerv:  - petefészek - páros, kétoldali szerv 
      - petevezető 
      - hüvely 
      - ondózacskó 
      - párzótáska 
 

hasdúclánc 

csőszív 

végbél 

gyomor 

begy 

fej tor potroh 
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A ROVAROK FEJLŐDÉSE 
 
A rovarok fejlődésében két élesen elhatárolható szakaszt különböztethetünk meg, éspedig: 
I. Embrionális fejlődés -- a tojásban játszódik le, a petesejt barázdálódásával kezdődik 

és a kikelésig tart. 
II.  Posztembrionális fejlődés -- a tojásból való kikeléssel kezdődik és a teljes kifejlődésig 

tart. 
Imágó: a teljesen kifejlett rovar 
Lárva: a juvenilis alak, az imágónál rendszerint kisebb, nincs külső nemi szerve és 
szárnya. 
 
Metamorfózis = átalakulás, posztembrionális fejlődés; 
 
Két fő fejlődéstípust különböztethetünk meg: 
 

1. Fokozatos átalakulás (epimorfózis vagy hemimetabólia) 
 (syn.: tökéletlen átalakulás, kifejlés) 

 
Jellemző rájuk, hogy: 
 

 a kis lárva ugyanúgy néz ki külalakra mint az 
imágó, csak jóval kisebb, hasonló az életmódja is; 

 a szájszerv, a végtagok megegyeznek az imágóéval; 
 hiányoznak a szárnyak és a külső nemi szervek; 
 lárvakori szervek hiányoznak  

(pl. sáskák, tripszek, poloskák stb.); 
 
 
 

2. Szakaszos átalakulás (holometamorfózis vagy holometabólia) 
 (syn.: tökéletes átalakulás) 
 

Ami jellemző rájuk, hogy: 
 

 a lárva nem hasonlít a kifejlett rovarra; 
 életmódjuk, szájszervük lehet eltérő; 
 fejlődésük szakaszosan 

történik, a lárva állapot 
és az imágó állapot 
közé beékelődik a 
nyugalmi periódus, a 
báb állapot; 
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LÁRVA ÉS BÁBTIPUSOK  
 
Lárvatípusok: 
A rovarok lárváit végtagjaik száma alapján a következő kategóriákba sorolhatjuk:  
 
 
 
A. Apod lárvák - végtagjaik hiányoznak. 

Ide tartozik a:  

 1. Nyű - fehéres, sárgás színű, gyengén 

szelvényezett; 

  - vége felé elkeskenyedik, sosem szőrözött; 

  - nincs kitinizált fejtokja, húscsapok, szemölcsök találhatók rajta (a végén) 

  - belső károsítók - felsőbbrendű legyeknél (Brachycera - Diptera) találhatók – 

bábjuk tonnabáb 

 

 
 

 2. Kukac - sárgás-fehéres szín, kifli alak, ráncos test; 

  - kitinizált fejtok, erősen szelvényezett; 

  - teste gyéren szőrőzött, szemölcsös; 

  - belső károsítók - ormányos bogarak  

(Curculionidae), eszelények (Attelabidae), zsizsikek 

(Bruchidae), szúbogarak (Scolytidae) bábjuk szabad báb 

 

 

 

 
 
 3. Pondró - csontfehér, sárgás színű, enyhén szőrös; 

  - kicsi kitinizált fejtok, az első szelvény jól fejlett; esetenként a 

3   pár torláb csökevénye látható; 

  belső károsítók - díszbogarak (Buprestidae), cincérek 

(Cerambycidae)  -- szabad báb 
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B. Oligopod lárvák - 3 pár ízelt lábuk (torlábak) van. A következők tartoznak ide: 
 
 1. Drótféreg - sárgásbarna színű, hengeres, kemény test, a szelvények jól 
felismerhetők; 
 

  - 3 pár egyforma torláb; talajlakók  
- pattanóbogarak (Elateridae)- szabad báb 
 
 
 
 2. Áldrótféreg - akár a valódi drótféreg, de az első torláb a 
többinél jóval hosszabb; 
  - alkonybogarak (Alleculidae), gyászbogarak 
(Tenebrionidae) --  szabad báb 
 
 

 
 3. Pajor (csimasz) - csontfehér szín, kifli alak, nagy hasfelé 
néző fej, hatalmas rágókkal; 
 

- testén kevés szőr, szemölcsök, 3 erős láb; terrikol - 
cserebogarak (Melolonthidae) -- szabad báb 

 
 
 
 
 
 

 
 4. Levélbogár (Chrysomelida) lárva - élénk színűek; 
 - zömök hengerded test, különböző nagyságú 
szemölcsökkel, 3 pár láb ; a növény felületén táplálkozik; 
általában színesek; 
 
levélbogarak (Chrysomelidae)  -- szabad báb 
 

 
 3. Campodeoid lárva - változatos 
szín, háti-hasi irányban lapított test, 3 pár 
jól fejlett láb nagy, erős rágók; talajban 
vagy talajon élnek, többségükben 
ragadozók;  
 

- futrinkák (Carabidae) -- szabad báb 
- katicabogarak (Coccinellidae) -- 

fedett báb 
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C. Polipod lárvák - soklábúak, a 3 pár ízelt torlábon kívül még több pár állábuk is lehet; 
 
 1. Valódi hernyók - változó színűek, testük megnyúlt; 
 

 - lehetnek csupaszok vagy 
szőrösek, szemölcsösek vagy 
anélküliiek, a szelvényezettség jól 
látható; 
 

Nyolc pár lábuk van. 
3 pár tori   4 pár hasi és  1 pár tolóláb 
 
A növényen vagy növényben károsítanak - lepkék (Lepidoptera). Bábjuk fedett. 
 
 
 
 
 
 2. Araszoló hernyók - hengeres test, 
megnyúlt, a szelvényezettség nem feltűnő, kevéssé 
szőrős; mozgásuk igen jellegzetes „araszoló”; 
 
Lábaik száma nyolc párnál kevesebb! 
 
 
 
 
         - 3 pár tor, 4-nél kevesebb pár hasi és egy jól fejlett 
tolóláb; 
Az araszolólepkéknek (Geometridae) és a bagolylepkék (Noctuidae) egy részénél. 
Bábjuk fedett. 
 
 
 
 
 3. Álhernyó - színesek vagy nem, rendszerint csupasz vagy enyhén szőrözött, 
szemölcsös; 
 

 
 
 
Lábaik száma nyolc párnál több! 
 
 
 

1 pár tolóláb 4-nél több pár hasi láb 3 pár tori láb 
 
 
A levéldarazsak (Tenthredinidae - Hymenoptera) lárvája. Bábjuk szabad báb 
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Bábtípusok 
 
 1. Szabad báb (pupa libera) - a fejlődő végtagok szabadok, 
elmozdíthatóan simulnak az állathoz, világos színű, többnyire 
bábkamra vagy bábbölcső övezi. 
   -.a bogarak (Coleoptera), kivéve a katicabogarakat 
és a hártyásszárnyúak (Hymenoptera) bábja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Fedett báb vagy múmia báb (pupa obtecta) - a végtagok 
láthatók, de nem mozdíthatók el, általában sárgás vagy barnás 
színű (a nappali lepkék bábja gyakran színes), szabadon vagy 
gubóban találhatók. 
 
Pl. lepkék (Lepidoptera), katicabogarak (Coccinellidae) 
valamint a szúnyogalkatúak (Nematocera) bábja. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 3. Tonnabáb (pupa coarctata) - hordó alakú, az utolsó 
lárvastádium bőre tokká keményedik, barnás színű, a végtagok 
nem vehetők ki.  

Pl. felsőbbrendű legyek (Brachycera – Diptera) bábja. 
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Rend: EGYENESSZÁRNYÚAK – ORTHOPTERA 
 
Fokozatos átalakulással fejlődő nagy, vagy közepes nagyságú rovarok. Az elülső pár 
szárny pergamenszerű, a hátulsó legyező alakú. Az elülső pár szárny egyenes vonaláról 
kapta a rend nevét. Lefelé álló fejükön erős rágók vannak, lábaik járólábak, az első pár 
ásólábbá, vagy fogólábbá alakulhat, a harmadik ugrólábbá. Nagy részük fitofág, mások 
zoofágok. Ivarosan szaporodnak, a peték petetokban találhatók. 
 
Család: Sáskák – Acrididae 
 
A fajok csápja testhosszuk felénél mindig rövidebb, a nőstényeknek nincs tojócsövük. 
Hangot a hátsó comb és a fedőszárny összedörzsölésével képeznek. Hallószervük az első 
potrohszelvény két oldalán található. 
 
Olasz sáska - Calliptamus italicus  
 
Leírás: 1,5-4 cm nagyságú (mindig a nőstény nagyobb!), 
sötétbarnától halvány sárgáig változó színű rovar. Nyakán 
nincs kereszt, hátulsó szárnytöve rózsaszínű. 
 
Életmód, kártétel: egy nemzedékű, tojás alakban telel. Egy-
egy tojástokban akár 30-60 tojás is lehet. A meleg száraz 
helyeket kedveli. Polifág faj, előszeretettel fogyasztja a 
szántóföldi növényeket de a zöldségfélékben is komoly 
károkat okozhat.  
 
Jelentőség: 10-12 évenként, száraz évjáratokban válik jelentőssé a kártétele, főleg az 
ország északkeleti harmadában. 
 
Marokkói sáska - Dociostaurus maroccanus 
 

Leírás: 2-4 cm hosszú, sárga színű barnás 
foltokkal. Hátán van egy világos "X" alakú folt, 
a hátulsó szárny átlátszó. 
 
Életmód, kártétel: egy nemzedékű, a 
petecsomó telel a földben. Polifág faj, az 
egyszikűeket (fűféléket) kedveli. A szikes 

legelők kedveznek az elszaporodásnak. Kártétele szabálytalan rágás, tömeges fellépése 
esetén tarrágás. 
 
Jelentőség: gradációja 8-13 évenként következik be, de ma már messze nincs akkora 
jelentősége mint régen. 

I 
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Család: Szöcskék - Locustidae (Tettigonidae) 
 
Közepes vagy nagy termetű rovarok, csápjuk a 
test felénél hosszabb. A nősténynek tojócsöve 
van, hangot a fedőszárnyak összedörzsölésével 
okoznak, a hallószerv pedig az első lábpáron 
található. Úgy fitofágok, mint zoofágok 
találhatók közöttük. 
 
 
Család: Tücskök – Gryllidae 
 
Testük hosszúkás, hengeres, rendszerint sötét színű. A nőstényeknek hosszú, vékony 
tojócsövük van. Omnivor rovarok, rendszerint a talajban keresnek menedéket.  
 
 
Fekete tücsök - Melanogryllus (Acheta) desertus  
 

Leírás: 12-17 mm hosszú, teljesen fekete állat. Az elülső szárny a 
potroh feléig ér, tojócsövük 10-13 mm. A lárva kezdetben fehér, 
de a vedlések során egyre sötétedik. 
 
Életmód, kártétel: egy nemzedéke van, lárva állapotban (utolsó, 
utolsó előtti stádiumban) telel a talajban. Polifág kártevő, a 
legkülönbözőbb növényeket károsítja. Száraz időben a répatestet 
barlangosra rágja, aminek következtében rothadás léphet fel 
másodlagosan.  
 
Jelentőség: az utóbbi fél évszázadban jelentősebb kártételére nem 
került sor.  
 
 

 
 
 
 
 
 
     A növényvédelmi állattan kézikönyve, 1 kötet 
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Pirregő tücsök - Oecanthus pellucens   
 

Leírás: 13-15 mm hosszú, szennyesfehér, sárgás, 
zöldesbarna színű. Szárnyai elfedik a potrohot, 
hosszú csápjai, erőteljes ugrólábai vannak. 
 
Életmód, kártétel: egy 
nemzedékes, a pete telel a 
különböző növények szárában. 
Az imágók ragadozók, ritkán 
fogyasztanak növényi 
táplálékot, kárt a tojásrakás 
során okoznak, amikor a szőlő 
venyigéjét megfurkálják, 
"furulya-lyukassá" teszik. 

 
 

 
Jelentőség: csak a visszametszés nélkül művelt szőlőben, vagy az 
oltványkészítésben okozhat némi kárt. 
 
 
Család: Vakondtücskök (lótücskök) – Gryllotalpidae 
 
Nagy termetű, hengeres testű rovarok. A testet borító bársonyos 
szőrözet, ásókészülékké módosult elülső lábpárúk a talajbeli 
életmódhoz való alkalmazkodás következménye. Tojócsövük nincs, vegyes, de inkább 
állati eredetű táplálékkal élnek. 
 
Vakondtücsök (lótücsök) - Gryllotalpa gryllotalpa  
 

Leírás: 3-5 cm nagyságú, rövid szőrzettel borított 
testük felül sötétbarna alul barnássárga. Az elülső 
szárny a potroh feléig ér, a hátulsó a potrohon is 
túlérhet. A lárvák fehérek majd növekedve egyre 
sötétebbé válnak.  
 
Életmód, kártétel: kétévente van egy 
nemzedéke, a talajban a lárva telel. Állandóan a 
talajban él, ritkán (párosodás) jön a felszínre. 

Kártételét nem annyira táplálékozásával (ragadozó, ritkán eszik növényi részeket) mint 
járatainak ásásával okozza, amikor is a fiatal növények kidőlhetnek vagy elszáradhatnak. 
 
Jelentőség: zöldség, virág, csemetekertészetekben, házikertekben, üvegházakban 
jelenlétére számíthatunk, sőt az öntözött területek növekedésével kártétele növekedni fog.  
 
 
     A növényvédelmi állattan kézikönyve, 1 kötet 
 

I 
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Rend: TRIPSZEK (HÓLYAGOSLÁBUAK) – THYSANOPTERA  

(PHYSOPODA) 
 
 

Nagyon apró, szúró-szívó szájszervű rovarok. 
Szárnyuk keskeny, hártyás állományú, 
szegélyén hosszú, sűrű serték vannak (rojtos 
szárnyúak). Lábaik rövidek, végükön 
tapadóhólyag (hólyagoslábúak). Fokozatos 
átalakulással fejlődnek, gyakran figyelhető meg 
a szűznemzés a körükben. A tojásokat egyesek 
a növény felületére, mások a növény szöveteibe 
helyezik. Tojásaik fehér színűek, vese alakúak, 
a lárvák az imágóhoz hasonlóak. 

Túlnyomórészt fitofágok, de ragadozó életmódot folytató, predátor fajokat is találunk 
közöttük. A fitofágok szívása nyomán ezüstös elszíneződés (szívásfoltok) jelenik meg. A 
nemzedékek száma változó, többnyire imágó alakban telelnek át, de az üvegházi fajok 
szaporodása télen sem szünetel. Főleg a dísznövénytermesztésben nagyfokú a kártételük. 
Szerepük van a vírusterjesztésben is. 
 
 
Két alrendet különböztetünk meg a tojócső alapján: 
 

 
  I. Alrend: Terebrantia – kihegyesedő végű meghajlott  
      tojócső 

 
 
  II. Alrend: Tubulifera – a 10. potrohszelvény csőszerű 
 

 
 
Gladiolusztripsz - Taeniothrips simplex 
 
Leírás: a nőstény 1,3-1,5 mm, sötétbarna, csápja 8 ízből áll (a hím kisebb és világosabb 
színű). Elülső pár szárnyuk sötétbarna árnyalatú, tövi részükön világos folttal. 

K



Gyakorlati jegyzet             Tripszek - Thysanoptera 

25 

 
Életmód, kártétel: több nemzedéke van évente, a szabadban nem 
telel. Júliusban szaporodik fel igazán, szaporodása késő őszig tart 
a szabadban, de raktárakban egész télen folytatódhat. Gumókon, 
raktárakban telel, szűznemzéssel szaporodik. Elsőrendű 
tápnövénye a gladiólusz és a szegfű. A károsított növényrészeken 
ezüstfehér foltok jelennek meg, melyek később összeolvadnak, a 
levelek elkeskenyednek, deformálódnak, kisebbek maradnak, a 
bimbók nem nyílnak ki v. torzultak, fehérfoltosak, a 
hagymagumón elfehéredett, besüllyedt sejtek vannak. 
 
 
 
Jelentőség: a gladiólusz termesztés veszedelmes kártevője, főleg a 
színes virágok kereskedelmi értékét csökkenti, szerepe van a 
vírusterjesztésben is. 
 
Szegfűtripsz - Taeniothrips dianthi 
 
Leírás: a nőstény 1-1,2 mm hosszú, barna színű. csápjuk 8 ízből áll, 
elülső szárnyuk szürkés, tövi része világosabb.  
 
Életmód, kártétel: 3 nemzedéke van, a kifejlett egyed telel a talajban. 
Magyarországon csak termesztett szegfűn ismert. A növény levelein 
ezüstfehér foltok jelennek meg, majd a levelek meggörbülnek, 
felcsavarodnak. A bimbók deformálódnak és féloldalasan nyílnak ki. 
Az egész növény visszamarad a fejlődésben. 
Jelentőség: a szegfűtermesztés veszedelmes kártevője, a színes 
virágokon a kisebb fertőzés is nagy kárt okoz. 
 
Borsótripsz - Kakothrips pisivorus 
 
Leírás: a nőstény 1,5 mm, sötétbarna, 
csápja 8 ízből áll. Szárnya szürkésbarna, 
alapi és csúcsi része világos. A lárva sárga 
vagy világos narancssárga. 
 
Életmód, kártétel: egy nemzedéke van, 
május közepén kezdődik az imágók rajzása. 
A pillangósvirágúakat szereti, leggyakoribb 
a borsón. Kezdetben a virágokban majd a 
fiatal hüvelyekben táplálkozik. A fertőzött 
hajtás meggörbül, torzul, a hüvelyeken a 
szívásfoltok elparásodnak. A második 
lárvastádiumban a földben telel. 
 
Jelentőség: főleg a házikertekben okozhat 
jelentősebb kárt, vetésforgóval 
eredményesen lehet küzdeni ellene. 

K
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Dohánytripsz - Thrips tabaci 
 

Leírás: a nőstény 0,8-1 mm, világossárgától barnáig. Csápja 7 ízből 
áll, elülső szárny szürkés sárga. A lárvák világossárgák. 
 
Életmód, kártétel: 4 egymásba 
folyó nemzedéke van, az imágók 
telelnek a talajban vagy a 
károsított növényen (pl. 
hagymán). Polifág, több mint száz 
tápnövénye van, főleg dohányon, 
hagymán, ciklámenen, uborkán az 
utóbbi években pedig 
fejeskáposztán is károsít. A 
leveleken jellegzetes az ezüstös 
elszíneződés, ez súlyos fertőzés 

esetén a növény pusztulását okozhatja. 
 
Jelentőségét növeli a tápnövények nagy száma, valamint a vírusátvitelben játszott szerepe. 
 
 
 
 
Nyugati virágtripsz - Frankliniella occidentalis 
 
Leírás:1,5 mm nagyságúak, sárgás-barna színűek. 
 
Életmód, kártétel: évente több nemzedéke van (a hőmérséklet fügvényében), szabadban 
való telelése még nem bizonyított. Polifág faj, hajtatott zöldségben és dísznövényben 
károsít. 
 
Jelentőség: bár csak 1989-ben érkezett Nyugat-Európából, máris jelentős károkat okozott. 
 
 
 
 
     A növényvédelmi állattan kézikönyve, 1 kötet 
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Rend: POLOSKÁK (FÉLFEDELES SZÁRNYÚAK) - HETEROPTERA 
 
Az epimorfózis monometabólia változatával fejlődő rovarok: pete - lárva - pronimfa - 
nimfa - imágó. Kicsi, közepes, vagy nagy méretűek (2 mm - 4 cm). Két pár szárny, de 
lehetnek csökevényes, rövid szárnyú alakok. Az elülső szárny tövi része erősen kitinizált, 
csúcsi része hártyás. A hátulsó szárnypár hártyás, gyengén erezett, repülésre alkalmas. 
Mindkét szárnypár lehet azonos állományú, hártyás és receszerű hálózattal csipkés 
(Tingidae). A csáp általában 4 - 5 ízből áll, hosszú, fonálszerű. Az összetett szemek kicsik. 
Szájszerve szúró-szívó, a szipóka nyugalmi állapotban a hasoldalhoz simul. Testük háti 
része lapított, a hasi ívesen domború. Az előhát jól fejlett, hozzá csatlakozik a pajzs 
(scutellum), mérete családra, fajra jellemző. Az utótor hasi oldalán gyakran bűzmirigyek 
nyílnak. A 3 pár járóláb közül az első zsákmány fogásra (ragadozó fajok), a harmadik 
ugrásra (ugrópoloskák) módosulhat. A pete elhelyezése családonként változó, növények 
felszínére csoportokban vagy növények szövetébe süllyesztve egyesével. Lárvájuk hasonló 
az imágóhoz, de testnagyságban és néha mintázatban eltér. Fitofágok vagy ragadozók. 
Tápnövények szerint a fajok többsége oligofág, de akad közöttük polifág is. A ragadozó 
fajoknak a biológiai védekezésben van jelentős szerepük. Magyarországon mintegy 900 faj 
ismert, zömmel szárazföldiek és fitofágok. 
 
Család: Pajzsospoloskák - Scutelleridae 
Közepes vagy nagy termetű, domború, ovális testű rovarok. Pajzsuk nagy, csaknem 
betakarja a potrohot.  
 
 
Osztrák gabonapoloska - Eurygaster austriaca  
 

Leírás:  11-13 mm, zömök ovális testű. 
Színe erősen variál, szalmasárgától a 
vöröbarnán át a feketésbarnáig. A pofák 
körülfogják a fejpajzsot. 
 
 
Életmód, kártétel: egy generáció/év. Zömében a 
gabonaföldektől távol, erdei avarban az imágók telelnek. A 
károsítást a kora tavasszal betelepedő imágók kezdik meg, 
később a lárvákkal együtt folytatják, a növény különböző 
részeinek szívogatásával. Kezdetben a levélkék sárgulnak, 
szárbaindulás előtt a vezérhajtás, vagy a mellékhajtás 
kifehéredik, elpusztul, kalász nem fejlődik belőle. Kalász 
károsítás esetén a szúrás feletti rész elhal ("zászlós kalász"). A 
tejes érésben megszúrt szemek aszottak, a viaszérésben 

károsítottakon fakó, kör alakú foltok láthatók (minőségi kár). Az összes kalászost, de főleg 
a búzát károsítja. 
 
Jelentőség: az Alföld - Mezőföld peremvidékein gyakori. Időnként tömegesen lép fel. 
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Mór gabonapoloska - Eurygaster maura 
 

Leírás: az imágó hasonló az osztrák poloskáéhoz, de kisebb 
(8-11 mm). Fejpajzsa elöl szabad, a pofák nem zárják körül.  
 
Életmód, kártétel: 1 generáció/év. Imágó telel az avarban. 
Tápnövénye, kártétele hasonló az osztrák 
poloskáéhoz. Többnyire együtt fordulnak 
elő. 
Jelentőség:  akár az E. austriaca-é. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Család: Címeres poloskák – Pentatomidae 
 
Általában 5 - 15 mm hosszú, erősen kitines kültakarójú, változatos színű fajok. Pajzsuk 
nagy, a potroh félhosszát is eléri. Hordó alakú petéiket a növény felületén helyezik el. 
Fitofágok vagy zoofágok. 
 
Közönséges szipolypoloska - Aelia acuminata 
 

Leírás: az imágó 7-10 mm, szalmasárga, 
barnássárga. A fejpajzstól a pajzs közepén 
túlig világos borda húzódik. 
 
 
Életmód, kártétel: 1 generáció/év. Az imágó 
telel avarban, fűcsomók között. Kártételt 
elsősorban őszi búzában és rozsban okoz, az 
Eurygaster fajokkal együtt és azonos módon. 
 
 
Jelentőség: egyes években a gabonapoloska 
népesség 10 százalékát is kiteheti. 

I 

I K



Gyakorlati jegyzet              Poloskák - Heteroptera 

29 

 
Káposztapoloska - Eurydema ventrale 
 

Leírás: az imágó 7-10 mm hosszú, 
élénkpiros alapszínnel, fekete 
rajzolatokkal. A pete hordó alakú, 
szürkésfehér, két párhuzamos sorban 
(6 – 6) elhelyezett. 
 
Életmód, kártétel: 2 generáció/év. Imágó telel, 
levelek, növényi törmelék alatt. Az imágók és 
lárvák a keresztesvirágúak levelein pontszerű, 
majd csillag alakú szívásfoltokat okoznak. A 
levelek hullámosodnak, zsugorodnak. Legnagyobb 
kártételt a 
káposzta 
palántákon 
okoznak. A 
fiatal 

növények lankadnak, elpusztulnak. Magtermesztésben 
a becők szívogatásával a maghozamot és a 
csírázóképességet csökkentik. 
 
Jelentőség: országosan elterjedt, gyakori kártevő. 
 
 
Család: Csipkéspoloskák – Tingidae 
 
Apró termetű, 5 mm-nél kisebb fajok. Kiszélesedett 
előhátuk és elülső szárnyuk csipkeszerűen hálózatos mintázatú. Pontszemeik nincsenek, 
összetett szemeik erősen kidomborodnak. 
 
Körte csipkéspoloska - Stephanitis pyri 
 

Leírás: az imágó világos, sárgásnarna, 3 -3,2 mm, lapított testű. 
 
Életmód, kártétel: feltehetően 2 
generáció/év. Imágó telel kéreg alatt, 
karók, kerítések repedéseiben. Oligofág: a 
Rosaceae családba tartozó gyümölcsfák, 
cserjék leveleinek fonákán szívogat. A 
levél színén a sűrűn egymás mellett 
elhelyezkedő apró, sárga pontok később 
egybeolvadnak. A fonákon levetett 

lárvabőrök és fekete ürülékcseppek. 
 

Jelentőség: szórvány- és házikerti gyümölcsösökben, cseresznye-, meggy-, körte- és 
almafák levelein fordul elő tömegesen. 

I 
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Család: Mezei poloskák - Miridae 
Változó alakú és színű, 2 - 15 mm hosszúságú fajok. Pontszemeik hiányoznak. 
Pajzsocskájuk kicsiny, egyenlő oldalú háromszög. Fitofágok, zoofágok vagy vegyes 
táplálkozásúak. 
 
Krizantémum-poloskák - Lygus spp. 
 

Leírás: 5 - 8 mm hosszú, nyúlánk testű, zöldes, szürkés, vagy 
barnás színű poloskák. 
 
 
Életmód, kártétel: 2 generáció/év. Az imágó telel lehullott 
lomb alatt, kéregrepedésekben. Polifág fajok. A károsított 
krizantémúm 
bimbók elszáradnak 
vagy féloldalas 
virágokká fejlődnek. 
A leveleken apró, 
sárgás, majd 
elbarnuló foltok 
keletkeznek, a 

levéllemez itt elhal, kitöredezik.  
 
 
 
 
 
Jelentőség: krizantémúm kultúrákban a 
levélfonálféreg mellett a legsúlyosabb kártevők. A 
virágok értéktelenné válnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Család: Virágpoloskák - Anthocoridae 
Világosbarna, sárgásvörös, sötétbarna, fekete színű rovarok. Nemzedékszámuk a fajtól és 
időjárási viszonyoktól függően 1 - 3. Általában a nőstények telelnek. Petéjük 0,65 - 
0,85mm hosszú fehér. A levelek, hajtások, levélnyelek, levélerek szöveteibe süllyesztve 
találhatók. Levéltetvekkel, atkákkal, tripszekkel levélbolhákkal és kis hernyókkal 
táplálkoznak. 
 
 
     A növényvédelmi állattan kézikönyve, 1 kötet 
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Rend: EGYENLŐSZÁRNYÚ ROVAROK - HOMOPTERA 
 
Kis termetű, kizárólag szárazföldön élő rovarok. Fejük erősen hypognath, szúró-szívó 
szájszervvel, szipókával rendelkeznek, csápjuk 2-10 ízű, rendszerint 2 pár hártyás 
szárnyuk van. Kizárólag növényi nedvekkel táplálkoznak, ezért nagy részük kártevő. 
Közvetett kártételük a vírusterjesztésben nyilvánul meg. 
 
Család: Púposkabócák - Membracidae 
Rövid, zömök testalkatúak, az előtor v. erősen boltozatos v. háromszög alakú. 
 
Amerikai bivalykabóca - Ceresa bubalus (Stictocephala bisonia) 
 
Leírás: 8-13 mm , fűzöld színű, az elpusztult állat sárgásvörös. Pronotuma felülről nézve 
háromszög alakú, úgy helyezkedik el, mint egy védőpajzs. 
 

 
Életmód, kártétel: egy nemzedékes faj, tojás 
alakban telel különféle fás növények és 
bokrok hajtásaiban. Polifág (alma, ribizke, 
szőlő stb.), kétféle kárképe van: 
 
 1. tojásrakáskor a nőstény hosszanti 
hasítékokat készít a különféle fás szárú 
növények kérgén, mely részek később 
megduzzadnak, majd el is száradhatnak. 
 
 2. az imágó vagy lárva szívogatása 
következtében az ágon v. vesszőn fekete 
foltokból álló gyűrű keletkezik, mely fölött a 

növény szövete szintén megduzzad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jelentőség: a fertőzött gallyak, 
vesszők metszésével a populáció 
megfelelően gyéríthető. 

1. 2. 

I K 



Gyakorlati jegyzet          Egyenlőszárnyú rovarok - Homoptera 

32 

 
Család: Mezeikabócák - Cicadellidae 
 

Apró termetű, törékeny testű állatok, a nálunk élő kabócafajok 2/3-
a tartozik ide. 
 
Rózsakabóca - Edwarsiana (Typhlocyba) rosae 
 
Leírás: 3,4-3,8 mm, karcsú, zöldessárga színű, a szárny csúcsi 
része enyhén füstös. 
 
Életmód, kártétel: 2-3 nemzedék évente, tojás alakban telel a 
rózsa v. vadrózsa bőrszövetében. A rózsa v. rózsafélék (alma, birs 

stb.) leveleinek fonákán szívogat, aminek következtében a levéllemez sárgásfehér-foltossá 
válik. 
 
 
 
 
Jelentőség: épületfalak mellett ültetett rózsán mindig 
nagyobb számban van jelen, gyümölcsösökben inkább csak 
tömeges elszaporodása idején jelent veszélyt. 
 
 
 
 
 
 
 
Család: Levélbolhák - Psyllidae 
Többnyire barnás v. zöldes színű, részben a kabócákra, részben a levéltetvekre 
emlékeztető, kis termetű rovarok. Hátsó lábukkal ugrani képesek, két pár hártyás szárnyuk 
van. Sűrű telepekben élnek és nagy mennyiségű mézharmatot termelnek. Egy részük 
imágó, más részük tojás alakban telel.  
 
Füstösszárnyú körtelevélbolha - Psylla pyri 
 

Leírás: kétféle alakot különböztetünk meg, 
egy télit, amely sötétebb színű és nagyobb 
(2,7-3,1 mm), valamint egy nyárit, amely 
kisebb (2,5-2,9 mm) és világosabb színű. Az 
elülső pár szárny sejtjei sötétebb árnyalatúak, 
ami megkülönbözteti a másik két fajtól. 
 
 
Életmód, kártétel: nálunk 5-6 nemzedéke 
van, az imágók telelnek át. A tömeges 

petézés a levelek kifejlődését gátolja, a szívogatás a levelek deformálódálásához vezet, 
míg a tömegesen termelt mézharmat (és a rajta megtelepülő korompenész) az asszimilációs 
tevékenységet gátolja, valamint a termés értékét csökkenti. 

Elszórt szívásnyomok a levélen 

I 

I 

K
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Jelentőség: főleg olyan gyümölcsösökben szaporodik fel nagy tömegben, ahol intenzív 
tápanyag utánpótlást végeznek és 
rendszeresen alkalmaznak inszekticideket, 
melyek természetes ellenségeiket 
megtizedelik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A körtén előforduló két másik levélbolha-faj, a nagy körtelevélbolha (Psylla pyrisuga) és 
a közönséges körtelevélbolha (Psylla pyricola), jelentőségük csekély. 
 
 
Család: Molytetvek – Aleyrodidae 
 
Igen apró termetű, molylepkéhez hasonló egyenlőszárnyúak. Testüket, szárnyaikat, 
lisztszerű fehér viaszpor borítja, innen a helyenként használt "liszteske" kifejezés. 
Lárvájuk csak az I-es lárvastádiumban mozgékony, a továbbiakban a pajzstetvekhez 
hasonlóan helyhez kötött, ún. "bölcsőben" fejlődik, ahonnan később az imágó is távozik. 
 
 
Üvegházi molytetű (liszteske) - Trialeurodes vaporariorum 
 

 
 
Leírás: 1,5 mm hosszú, fehér, molylepkeszerű állat. A lárva helyhez 
kötött, a levélfonákon található, a hátát borító pajzs sárgászöld 
színű. 
 
 
 
Életmód, kártétel: határozatlan 

nemzedékszámú, 10-12 nemzedék/év, polifág, üvegházi 
kártevő. Szabadban nem telel át. Kártételére jellemző, hogy 
a megtámadott levelek a szívogatás következtében 
elhalványulnak, majd lehullanak, + ürülékükön 
(mézharmat) pedig a korompenész telepszik meg. 
 
Jelentőség: a hajtatóházakban válhat különösen súlyossá  a 
kártétele, miután igen gyorsan felszaporodik.  
 

bábbölcsők

Korompenész a leveleken és 
az ágakon 

I K 
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Család: Igazi levéltetvek – Aphididae 
 
 

Igen kis termetű (2-4mm), különböző színű rovarok. 
Csaknem minden vad és termesztett növényen él egy-
két levéltetűfaj. 

Imágó: megkülönböztetünk szárnyas (a hímek mindig azok) 
és szárnyatlan alakokat. A szárnyasoknál a fej, tor, potroh jól 
elkülöníthető, a szárnyatlanoknál a testtájak, bár megvannak, 
nem válnak el egymástól éles határokkal. A fejen 
megfigyelhetjük a csápokat, melyek 3-6 ízből állnak és a 
tapintásban valamint a 
szaglásban van szerepük. 

A szárnyas  
alakok összetett szeme fejlettebb, mint a 
szárnyatlanoké. Szúró-szívó szájszervük, un. 
szipókájuk van, mely a növényi nedvek felszívására 
szolgál. A tor háti részéhez a két pár átlátszó hártyás 
szárny kapcsolódik, melyeknek erezete meglehetősen 
egyszerű. A hasi oldalon található a 3 pár jól fejlett 
járóláb. A potroh hátoldalán helyezkednek el a 
légzőnyílások (szelvényenként 1-1), oldalukon 
szemölcsök, dudorok vannak. Igen fontos a 
fajmeghatározásnál az állat testvégén elhelyezkedő 
farkocska (cauda). Másik fontos határozóbélyeg az 5. szelvény hátoldalán található páros 
potrohcső (sipho), melynek az állat védekezésében van szerepe. Alakjuk igen változatos. 
Közvetett kártételük a vírusterjesztés. 
Tojás: apró, 0,5-0,8 mm simafalú, a lerakás pillanatában világoszöld v. sárga, később 
megfeketedő. 
Lárva: a kifejlett alakhoz minden stádiumban egyre jobban hasonlítanak, kevesebb 
csápízük van, a genitális lemez hiányzik, a szárnyas alakká átalakuló lárvák utolsó két 
stádiumában szárnykezdemények találhatók (nimfák). 
 
 
Életmód: a levéltetvek tojás alakban telelnek át a fő gazdanövényen. Ezekből kelnek ki 
kora tavasszal a szárnyatlan nőstények, az ősanyák (fundatrix) lárvái. Rendszerint 3 
lárvastádium után érik el teljes fejlettségüket, majd szűznemzéssel 40-50 eleven utódot 
szülnek (elevenszülés), melyekből szintén szárnyatlan nőstények fejlődnek. Ezek az 
ősanya leánynemzedékei (fundatrigének). Több nemzedék követi egymást, majd kb. 
júniustól, a fejlődő lárvák közül egyesek szárnyas alakokká alakulnak át, és vagy más fő 
gazdanövényeket (fás növény v. évelő) fertőznek meg, vagy a nyári tápnövényre 
(lágyszárú) mennek át, ahol továbbra is szűznemzéssel szaporodva több szárnyatlan 
nemzedéket hoznak létre (nyári gazdanövényen élő alakok – alienicolae).  
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Ősz felé jelenik meg az utolsóelőtti nemzedék, amely ivaros alakokat szülő nőstényekből 
áll, melyek aszerint, hogy milyen ivaros alakot hoznak létre lehetnek: 
  -gynoparok - ivaros nőstényeket szülnek; 
  -androparok - ivaros hímeket szülnek; 
   -sexuparok - mindkét ivaros formát létrehozzák. 
Az utolsó előtti, ivaros alakokat létrehozó nemzedék, mely a szárnyas alakokból áll, 
visszatér a fő gazdanövényre, ahol megszüli az ivaros alakokat, melyek párosodnak (ivaros 
szaporodás), majd a megtermékenyített nőstények egy v. több áttelelő petét raknak. A 
levéltetveknek az időjárástól függően 10-12 nemzedékük van évente, és megfigyelhető 
náluk a nemzedékváltás (heterogonia), azaz a teljes (holociklikus) szaporodásmód (ivaros 
és ivartalan nemzedéksor) váltakozása. Megfigyelhető náluk még a tápnövénycsere, azaz a 
fő gazdanövény (ami fás v. évelő, és amin az ősanya, annak leánynemzedékei, az őszi 
ivaros nemzedék, valamint az áttelelő peték találhatók), valamint a nyári gazdanövény 
(lágyszárú, egyéves amin a nyári nemzedékek élnek). A gazdanövényeket cserélő 
levéltetűfajokat, vándorló (migráló) fajoknak nevezzük. Migrációs szempontból a 
következő csoportokba sorolhatók a levéltetű-fajok: 
 -fás növényről - fás növényre (pl. D. devecta) (diszperzió) 
 -fás növényről - lágyszárúra (pl. M. persicae) (valódi migráció-gazdaváltós fajok) 
 -lágyszárúról (évelő) - lágyszárúra (pl. A. pisum) (diszperzió) 
Kártétel: a tetvek szívogatásukkal gyengítik a növényt, ezért azok fejlődésükben 
visszamaradnak. Mézharmatot ürítenek, amin megtelepedhet a korompenész, ami az 
asszimilációs felület csökkenését, valamint a gyümölcsök, termések, virágok piaci értékét 
csökkenti. 
 
Zöld őszibarack levéltetű - Myzus persicae 
 
Leírás: a szárnyatlan egyedek zöldek, a szárnyasok tora és feje feketésbarna, potroha 
sárgászöld, szabálytalan középfolttal. 
 
Életmód, kártétel: tojás alakban telel az őszibarackon, ami a fő gazdanövénye. Nyári 
tápnövényeinek száma több mint 400, kárképe nem feltűnő (kis torzulás). Megfigyeltek 
anholociklusos (ivaros nemzedék nélküli) szaporodású törzseket is. 
 
Jelentőség: mint vírusvektor veszélyes, több mint száz vírusfaj átvitelére képes. 
 
Fekete meggy és cseresznye levéltetű - Myzus cerasi ssp. pruniavium 
 
Leírás: mind a szárnyatlan mind a 
szárnyas egyedek színe sötét, fényes 
fekete, a nyári nemzedékek kissé 
világosabbak (barna).  
 
Életmód, kártétel: fő gazdanövényük a 
cseresznye valamint a meggy, melyeken 
a hajtásvégek és levelek súlyos torzulását 
idézik elő. Nyári tápnövényük a galaj 
(Galium) és veronika (Veronica) fajok. 
 
Jelentőség: a mézharmaton megtelepedő 
korompenész a termés értékét csökkenti. 

K
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Levélpirosító ribiszke-levéltetű - Cryptomyzus ribis 
 
Leírás: a szárnyatlan alak citromsárga színű, fehéres 
potrohcsövekkel. 
 
Életmód, kártétel: a fő gazdanövény a ribiszke, 
ritkábban a köszméte. A nyári gazdanövényt vad 
ajakosvirágúak (Labiatae) alkotják. A fertőzött 
ribiszkeleveleken szabálytalan hólyagos képződmények 
keletkeznek, melyek fény hatására élénkpiros színt 
öltenek. Ezek a levelek idő előtt elszáradnak és 
lehullanak. 
 
Jelentőség: a termés piaci értékét csökkenti a 
mézharmat révén. 
 
 
 
Sárga szilvalevéltetű - Brachycaudus helichrysi 
 
Leírás: a szárnyatlan alak sárgászöld v. világosbarna, szeme, lábainak és csápjainak a vége 
fekete. A szárnyasok feje és torának egy része barna. 
 
Életmód, kártétel: fő gazdanövénye a szilva valamint a Prunus nemzetséghez tartozó 
egyéb fajok. A nyári nemzedékek vadon növő lágyszárú növényeken és dísznövényeken 
élnek. Kárképére a fás növényen erősen besodródott, megkeményedett torzult levelek 
jellemzők, melyek idő előtt elszáradnak és lehullanak. 
 
Jelentőség: főleg a szilván élő tavaszi nemzedék lehet rendkívül káros. 
 
 
 
 
Nagy rózsalevéltetű - Macrosiphum rosae 
 
Leírás: a szárnyatlan nőstény világoszöld, sárga, vagy húsvörös, a szárnyas alak feje, tora, 
és potrohcsövei feketék. Viszonylag nagy testű (3,4-3,7 mm). 
 
Életmód, kártétel: a fő gazdanövény a vad és termesztett rózsa, a nyári tápnövény 
maradhat a rózsa, de ezen kívül még Fragaria, Valeriana, Dipsacus stb. növényeken is 
alkothatnak telepeket. Kártételük révén megakad a fiatal hajtások növekedése, csökken a 
virágképzés, ürülékükön pedig megjelenik a korompenész. 
 
Jelentőség: veszélyes károsító, jelentősen csökkenti a rózsa piaci értékét. 

K
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Közönséges levélpirosító almalevéltetű - Dysaphis devecta 
 
Leírás: szürkészöld színű, hamvas testű rovar. 
 
Életmód, kártéte:. fő és egyben egyetlen gazdanövénye az alma, 
nem gazdaváltós faj. A fertőzött levelek a főérrel párhuzamosan 
besodródnak és élénkpirosra színeződnek, idő előtt elszáradnak, 
majd lehullanak.  
 
Jelentőség: kezeletlen gyümölcsösökben veszélyes, több éven át 
tartó fertőzés a fa kipusztulását eredményezheti. 
 
 
Zöld almalevéltetű - Aphis pomi 
 

Leírás: sárgászöld v. barnás színű, fekete 
potrohcsövekkel. 
 
Életmód, kártétel: nem gazdanövény váltós faj, az 
almán, körtén, galagonyán, birsen, berkenyén stb. él és 
károsít. 
A fertőzött levelek torzultak, a hajtások görbültek. 
Különösen a lombkorona belsejében károsít. 
 

Jelentőség: rendkívül elterjedt, főleg a csemetekertekben okoz kárt. 
 
Fekete répalevéltetű - Aphis fabae 
 
Leírás: fekete v. barnásfekete színűek. 
 
Életmód, kártétel: fő gazdanövénye a kecskerágó, innen 
migrál igen nagyszámú nyári tápnövényeire. Kártétele a 
termesztett növények közül jelentős a cukorrépán, lóbabon, 
mákon, napraforgón, kukoricán stb. 
 
Jelentőség: vírusterjesztése révén igen veszélyes, a M. 
persicae mellett az egyik legfontosabb vírusátvivő. 
 
Káposzta-levéltetű - Brevicoryne brassicae 
 

Leírás: zöldes színűek, testüket viaszpor borítja. 
 
Életmód, kártétel: nem gazdanövényváltós faj, a káposztaféléken és 
más keresztesvirágúakon él. A káposztafélék torzsáján telel át tojás 
alakban. Csökkenti a magtermő növények hozamát mind 
mennyiségileg mind minőségileg. A már fejlettebb korban 
megtámadott növények piaci értéke csökken. 
 
Jelentőség: túlszaporodása esetén okoz nagyobb kárt. 
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Zöldborsó levéltetű - Acyrtosiphon pisum 
 
Leírás: az egyik legnagyobb levéltetűfaj (4 mm), fűzöld színű, csak a csápok és a 
potrohcsövek csúcsa barnás színű. A lucernán élő egyedek nagy része rózsaszínű. 
 
Életmód, kártétel: fő gazdanövényei a hüvelyesek (Leguminosae), tojásai valószínűleg 
évelő pillangósvirágúakon telelnek át. Kártétele a borsón és a lucernán jelentős. 
 
Jelentőség: elszaporodva komoly terméscsökkenést okozhat. 
 
 
 
 
 
Család: Gubacstetvek - Pemphigidae 
Ősanyáik a fás növényeken gubacsot hoznak létre, melyben utódaikkal együtt élnek. Innen 
rajzanak ki az elkövetkező nemzedékek a nyári tápnövényekre. Az ivaros nemzedék 
rendszerint szipóka nélküli, inkább a gyökérlakó nemzedékeknek van gazdasági 
jelentősége (kivétel a vértetű).  
  
Vértetű - Eriosoma lanigerum 

 
Leírás: vörösesbarna v. vöröses színűek, 
fehér viaszszálakból álló bevonattal 
borítottak. Testnedvük vérvörös, innen az 
elnevezés. 
 
Életmód, kártétel. Amerikából származik, 

Európában csak szűznemzéssel 
szaporodik. Tápnövénye az 
alma, nem gazdanövényváltós. 
Évente sok nemzedéke van (10 

körül), a lárva és a szárnyatlan nőstény telel. 
Kártételt szívogatással, valamint a nyálában található  
mérgező anyag által okozott sejtburjánzással, az ún. ”vértetű-rákkal” 
okoz. 
 
 
 
Jelentőség: a múltban veszélyes kártevő volt, mára sokat veszített jelentőségéből. 

Sötét parazitált és fehér viasszal borított egyedek 
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Kukorica-gyökértetű (szil zacskós gubacstetve) - Tetraneura ulmi 
 
Leírás: a szárnyatlan alak olajzöld, viaszporral borított, a szárnyasnak a feje, tora fénylő 
fekete. A gyökérlakó szárnyatlan nőstény narancssárga, rózsaszínű v. kékeslila színű. 
 
Életmód, kártétel: fő tápnövénye a szil 
(Ulmus), melynek levelein 1 cm magas 
zacskószerű gubacsok jönnek létre az ősanya 
szívogatásának a hatására. Az innen nyár 
elején kirajzó szárnyas egyedek a különböző 
fűfélék gyökerein hoznak létre telepeket. A 
kukorica gyökerén szívogató nemzedékek 
akár 80-90 %-os termésveszteséget is 
okozhatnak. 
 
Jelentőség: a megfelelő talaj-előkészítés, gyomirtás, tápanyagellátás a kukorica 
károsodását jelentősen csökkenti. 
 
Család: Törpetetvek - Phylloxeridae 
Igen kis termetűek (1 mm alatt), potrohcsövük hiányzik. Tápnövénycsere nem fordul elő, 
bár levél- és gyökérlakó nemzedékek váltakozhatnak. Bélcsatornájuk vakon végződik, az 
ivaros alakok táplálékfelvételre képtelenek. Egyesek gubacsokat is képezhetnek. 
 
Filoxéra (szőlő gyökértetű) - Viteus vitifolii 
 

Leírás: - gyökérlakó szárnyatlan nőstény (radicicola) 1,2-1,5 
mm, sárgásbarna színű,  hátán sötétbarna szemölcsökkel, csápja 3 
ízű ; 
 -szárnyas nőstény (sexupara) - okkersárga, középtora barna, 2 
pár áttetsző szárnya  laposan a hátoldalán található, 1-1,2 mm;  
 -hím - 0,27 mm, sárgásbarna, szárnyatlan; 
 -ivarosan szaporodó nőstény - 0,48 mm, zöldessárga, 
szárnyatlan 
    -ősanya - 1,5-2 mm, szárnyatlan, sárgászöld; 
    -gubacslakó alakok (neogallicola és gallicola) 

sötét okkersárgák, 1,5-1,8 mm; 
 
Életmód, kártétel: a különböző szőlőfajokon 
és fajtákon él, azokat károsítja. Egy teljes 
ciklus két év alatt fejlődik ki. Lárva alakban 
telel át a földben, majd lerakja tavasszal petéit 
a vékony gyökerek  
 
közelében (max. 800). A petékből lárvák 
kelnek ki, melyek továbbra is a gyökereken 
szívogatnak. Évente 4-7 nemzedéke van 
(gyökérlakó nemzedék) melyek 
szűznemzéssel jönnek létre. Nyár vége felé a 
lárvák egy része a talajfelszín felé vándorol és 
szárnyas szexupár nősténnyé alakul. Ezek 
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petéiket (7 – 8) a szőlőtőkék fás részeire rakják, 
melyekből ivaros alakok bújnak ki. Párosodnak, majd 
egyetlen petéjüket a nőstények, a 2-3 éves vesszők 
repedésébe rakják. Ezekből kelnek ki áttelelés után az 
ősanyák, melyek a föld feletti nemzedéksor elindítói. Ők 
hozzák létre szívogatásaikkal a leveleken található borsó 
nagyságú gubacsokat, melyekben 400-600 petét is 
lerakhatnak szűznemzéssel. Az ezekből kikelő lárvák 
további leveleket fertőzhetnek meg, majd kb. 4 nemzedék 
után a gubacslakó egyedeken kívül kezdenek megjelenni 
gyökérlakók is melyek aztán visszavándorolnak a 
gyökerekre. Megjegyzendő, hogy csak az amerikai 
szőlőfajták levelein okoznak gubacsokat. Az igazi kártételt a gyökérlakó nemzedékek 
okozzák az európai szőlő gyökerein, ahol a nyálban található beta-indol ecetsav hatására 
nodozitások (vastagodások) jelennek meg, melyek később szétesnek, elrohadnak, amivel 
pár év alatt a tőke pusztulását okozhatják. 
 
Jelentőség: a “filoxéra-vész” során a magyarországi szőlők kipusztultak. Az ellene való 
védekezés ma a termesztés-technológia része, így jelentősége lecsökkent. 
 
Hasonlítsuk össze a következő növényi tetveket! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aphididae         Eriosoma lanigerum   Viteus vitifolii 
 
- hosszú vékony csáp       - szárnyatlan egyed  - jellegzetes rövid 
csáp 
- potrohcsövek jelenléte      - potrohcsövek hiánya - potrohcsövek hiánya 
            - viaszmirigyek!!   - viaszmirigyek hiánya 
                    - „tökmag forma” 
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PAJZSTETVEK 
 
A fajok egy részénél az állat hátát kemény pajzs borítja. Nagymérvű az ivari kétalakúság. 
A nőstény pajzzsal fedett, élete nagy részében helyhez kötött, szúró-szívó szájszerve van. 
A hím szárnyas (1 pár!), nincs szájszerve, rövid élettartamú. Epimorfózissal fejlődnek, de 
eltérő módon.  
Tojásaikat a testük alá rakják. Polifágok, oligofágok, kevés a monofág. Szívogatásukkal a 
növények gyengülését, pusztulását okozzák. Közvetett kártételük az erős mézharmat-
kiválasztás és a vírusterjesztés. Terjedésük passzív és aktív módon történik. Hazánkban 
120-nál több szabadföldi, valamint 25 szobai és üvegházi dísznövényen élő faj ismert. 
 
Család: Viaszos pajzstetvek - Pseudococcidae 
Pajzsuk nincs. 3 - 6 mm hosszú, ovális, jól szelvényezett testüket porszerű viaszréteg 
borítja, ami később vattaszerű viaszzsákká alakul. A test szegélyén viaszszálak találhatók. 
Egész életükben mozgásképesek ("vándor pajzstetvek"). 
 
Rövidfarkú viaszos pajzstetű - Pseudococcus obscurus (P.maritimus) 
 
Leírás: a nőstény 3-5 mm hosszú, ovális, a test peremén 17 pár viaszszállal. Az utolsó a 
test felével egyenlő. Petéik viaszzsákban találhatók, világosak, majd narancssárgák. 
 
Életmód, kártétel: 5 vagy több 
generáció/év. Európában 
üvegházakban él, ahol fejlődése 
folyamatos. Soktápnövényű. Kártételét 
a viaszváladék és a mézharmatban 
megtelepedett korompenész teszi 
feltűnővé. 
 
Jelentőség: veszélyes kártevő. 
 
Család: Teknős pajzstetvek – Coccidae 
 
Nagy termetűek, a nőstény teste 3-9 mm hosszú, ovális vagy kerek, feltűnően domború. A 
háti rész pajzsszerűvé keményedett (leemelhető pajzs nincs!). A hím kisebb, hosszúkás, 
lapos. A nőstényeknek 3, a hímeknek 5 fejlődési stádiuma van. A fajok egy része 
szűznemzéssel szaporodik. Lárváik hosszú ideig mozgóképesek. 
 
Lágy teknős pajzstetű - Coccus hesperidum 
 
Leírás: a nőstény 4 mm hosszú, ovális, lapos, aszimmetrikus. Háti oldala puha, gyakran 
kereszt alakú rajzolattal. Színe sárga, sárgásbarna, zöldes. 
 
Életmód, kártétel: 4 generáció/év. Szűznemzéssel szaporodik. Hazánkban szobai és 
üvegházi dísznövényeken polifág. Általában a levelek színén szívogatnak, de 
megtalálhatók a növény többi részén (levélnyél, hajtás, ág, törzs) is. 
 
Jelentőség: veszélyes kártevő. 

K 



Gyakorlati jegyzet          Egyenlőszárnyú rovarok - Homoptera 

42 

 
Közönséges teknős pajzstetű - Parthenolecanium corni 

 
Leírás: a nőstény ovális, 3-7 mm hosszú, 2-4 mm széles, domború, 
barna színű, fényes. A hím pajzsa ovális, 2 mm hosszú, 1 mm széles, 
lapos, fehéres; teste lilásbarna. A pete ovális, matt-fehér, éretten 
rózsaszín. A lárva világossárga, 0,3-0,5 mm. 
 
Életmód, kártétel: 1 generáció/év. L2 telel az ágakon. Polifág. 
Legerősebben fertőzi az akácot, szilvát, szőlőt, őszibarackot, ribiszkét. 
Az imágók a vékonyabb ágakon, a lárvák a leveleken szívogatnak és 
mézharmattal szennyezik a növényt. Egyes koronarészek elhalását 
okozhatják. 
 
Jelentőség: veszélyes károsító. A teknős pajzstetvek közül a 
leggyakoribb és legsúlyosabb kártevő. A mézharmaton megtelepedő 
korompenész miatt gyengül a fotoszintézis, így csökken a 
hajtásnövekedés és a termés. A levelek idő előtt lehullanak. Különösen 

szilvásokban jelentős.  
 
 
 
 
 
Szilva-pajzstetű - Sphaerolecanium prunastri 
 
Leírás: a nőstény 3 mm átmérőjű, félgömb alakú, fénylő, 
sötétbarna, pereme fölött befűződött. A hím pajzsa ovális 
(1,5 mm hosszú, 0,9 mm széles), fehéres, teste sötétvörös. 
A lárva 0,4 mm, sárgás színű, a petében kifejlődik, 3 
stádiuma van! 
 
Életmód, kártétel: 1 generáció/év. L2 telel a fák törzsén, 
ágain. Május elejére imágóvá fejlődik. A július elejétől 
kelő lárvák a fás részeken szívogatnak, szeptember elejétől 
vedlenek. Oligofág faj, a Rosaceae-fajokon károsít. A fa 
gyengül, a virágkötődés csökken, a vesszők, gallyak, 
ágrészek elhalnak. Az egész fa elpusztulhat. A mézharmat 
a fát teljesen bevonja. 
 
Jelentőség: veszélyes kártevő. Őszibarackon és szilván 
szaporodik el káros mértékben, főleg házikertben és 
szórványgyümölcsösben. Üzemi ültetvényben ott, ahol a 
fajtaösszetétel miatt korlátozott a kémiai védelem. 
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Család: Kagylós pajzstetvek – Diaspididae 
 

Apró termetűek (1-2 mm), testüket leemelhető, lapos "valódi" pajzs fedi, mely kör, 
ovális, hosszúkás vagy körte alakú. Színe fehér, szürke, fekete, barna vagy 
rózsaszín. Viaszváladékból és levedlett lárvabőrökből tevődik össze. A nőstény 

teste a pajzs alakjának megfelelő, színe fehér, sárga, piros. A lárva rövid ideig (1-2 nap) 
mozgóképes. 
 
Kaliforniai pajzstetű - Quadraspidiotus perniciosus 
 
Leírás: a nőstény pajzsa világosbarna vagy szürke, 1,5-2 mm 
átmérőjű; teste kerek, citromsárga. A hím pajzsa hosszúkás 
(0,8-1 mm),  teste narancssárga. A pete nem látható, mivel 
álelevenszülő. A fiatal lárva 0,2-0,3 mm, ovális, citromsárga, 
3 pár lábbal és csáppal.  
 
Életmód, kártétel: 2 generáció/év. L1 telel, fekete pajzs alatt. 
Polifág. Fás- és lágyszárú növényeken egyaránt előfordul. 
Legkedveltebb tápnövénye az alma, a piros és fekete ribiszke. 
Minden földfeletti részt károsít. A fás részeken koszos 
bevonat,  
a gyümölcsön, a hajtáson piros kör alakú ''lázfolt'' keletkezik. A leveleken zömmel hímek 
fejlődnek, így ott a folt alakja hosszúkás. 
 
 
 
 
Jelentőség: veszélyes kártevő. Erős fertőzés esetén a fák 
növekedése gátolt. Csúcsszáradást, sőt teljes kipusztulást 
okozhat. 
 
 
 
 
Piros körte-pajzstetű - Epidiaspis leperii 
 
Leírás: a nőstény pajzsa kerek, 1-1,5 mm átmérőjű, fehéresszűrke; 
teste ovális, meggypiros. A hím pajzsa hosszúkás, 0,6-0,7 mm; teste 
piros, szárnyatlan. Pete és lárva pirosas színűek. 
 
Életmód, kártétel: 1 generáció/év. A megtermékenyített nőstény 
telel. Polifág, de leggyakrabban körtén, szilván, almán fordul elő. 
Jellegzetes horpadásokat okoz az ágakon. 
 
Jelentőség: veszélyes kártevő. Fontossági sorrendben a 2. helyen áll. 
Az ágak és fák teljes pusztulását okozhatja. 
 

lázfoltok 
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Közönséges kagylós pajzstetű - Lepidosaphes ulmi 
 
Leírás: a nőstény pajzsa 3-5 mm hosszú, hátrafelé szélesedő, 
sötétbarna. Teste hosszúkás, fehér színű. A hím hasonló, csak 
kisebb. A pete daraszerű. 
 
 
Életmód, kártétel: 1 generáció/év. Pete telel a pajzs alatt. 
Polifág. Főleg galagonyán, almán, fűzön, nyáron, hárson károsít. 
Elsősorban a törzsön, ágakon, néha gyümölcsön, levélen is 
szívogat. A fák részleges vagy teljes pusztulását okozhatja. 
 
 
Jelentőség: veszélyes kártevő. Városi parkokban, 
dísznövényeken, sövényeken különösen elszaporodhat. 
 
 
 
 
 
 
 
Eper-pajzstetű - Pseudaulacaspis pentagona 
 
Leírás: a nőstény pajzsa 2-2,5 mm átmérőjű, fehéres, ovális. Teste sárga színű. A hím 
pajzsa 1 mm hosszú, fehér. 
 

Életmód, kártétel: 2 generáció/év. A 
kifejlett nőstény telel. Polifág. 
Legkedveltebb tápnövény az eperfa, szilva, 
őszibarack, orgona, japánakác. Tömegesen 
szívogatnak az ágakon, törzsön. 
 
 
 
 
 
Jelentőség: veszélyes kártevő. Utcai 
sorfákon, parkokban, botanikus kertekben 
az utóbbi években súlyos gondokat okoz. 
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Kecskerágó-pajzstetű - Unaspis euonymi 
 
Leírás: a nőstény pajzsa 2 mm hosszú, körte alakú, barnás színű, a teste narancssárga. 
 

Életmód, kártétel: 2 generáció/év. A kifejlett 
nőstények telelnek. Oligofág faj, az Euonymus fajok 
levelén, fás részén károsít. A levelek lehullanak 
(örökzöld Euonymusokról is!), a hajtások nem érnek 
be, elszáradnak, elfagynak. A bokrok apróbb leveleket 
fejlesztenek, felkopaszodnak, díszítő értéküket 
elvesztik. 
 
 

 
Jelentőség: veszélyes kártevő. Parkokban, tereken rendszeresen súlyosan károsít, gyakran 
meg kell semmisíteni a bokrokat. 
 
Rózsa-pajzstetű - Aulacaspis rosae 
 
Leírás: a nőstény pajzsa fehér, kerek, 2,5 mm átmérőjű. Teste kb. 1 mm, hosszúkás, málna 
színű. A hím pajzsa 1 mm hosszú, fehér. A pete elliptikus, barnáspiros. A lárva élénk 
narancsszínű. 
 
Életmód, kártétel: 1 generáció/év. Pete vagy imágó telel. Rózsán, szedren, málnán 
szívogat. 
 
Jelentőség: veszélyes kártevő. Főleg házikertekben okozhatja a magas törzsű rózsabokrok 
pusztulását. 
 
 
Oleander-pajzstetű - Aspidiotus nerii 
 
Leírás: a nőstény pajzsa 1,9-2,8 mm átmérőjű, 
kerek, fehér, sárgásfehér vagy szürkés; teste 
citromsárga, kerek vagy körte alakú. A hím 
pajzsa kisebb (1-1,3 mm) hosszúkás, fehér. Az 
állat sárga vagy vöröses színű. 
 
Életmód, kártétel: 3-4 generáció/év. Hazánkban 
üvegházi kártevő. Polifág. 
 Növényházakban és lakásokban a legtöbb 
dísznövény fajt megtámadja. 
 
Jelentőség: veszélyes kártevő. Dísznövényeink 
egyik legnehezebben leküzdhető károsítója. 
 
 
     A növényvédelmi állattan kézikönyve, 2. kötet 
 

Fehér hím és sötét színű nőstény 
pajzsok levélen 
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Rend: FEDELESSZÁRNYUAK (BOGARAK) - COLEOPTERA 
 
Az egész Földön elterjedt, rendkívül népes rovarrend. 
Imágó: A fej egységes tok. Összetett szemeik oldalt helyezkednek el, egyes fajoknál a 
homlokon egy-két pontszem is található. Szájszerveik rágó típusúak. Minden fajnál 
találunk csápot. A csápízek száma általában 11, de lehet ennél több is. A csáp változatos 
felépítésű és az egyes fajokra jellemző (pl. lehet lemezes, fonalas, bunkós, stb. csáp). 
A toron található a három pár láb és a két pár szárny. A lábak felépítése az életmódtól 
függően változik, általában járólábak, de lehetnek ásó, ugró, úszó, stb. lábak is. Az elülső 
szárnyak vagy szárnyfedők többnyire kitinesek, kemények, egyes kivételektől (pl. 
holyvák) eltekintve elfedik a potrohot. Egyes családok (futóbogarak, cincérek) egyes 
fajainak szárnyai összenőttek, ezek röpképtelenek. A hátulsó szárnyak, nyugalmi 
állapotban a szárnyfedők alá vannak hajtva.  
A potroh tíz gyűrűből áll, de az utolsó potrohgyűrűk be vannak húzódva, nem látszanak. A 
potroh végén található ivarszervek alakja - különösen a hímek esetén - fontos 
határozóbélyeg lehet. 
Lárva: Rendkívül változatos testalkatú, lábatlan, vagy három pár lábú. Külön névvel 
jelölik a pondrót, kukacot, pajort, drótférget és az áldrótférget. 
Báb: Általában szabadbáb. Ritkán (pl. a Coccinellidae családnál) fedett bábot találunk. 
A bogarak az egész Földet benépesítik. Előfordulnak a szárazföldön és - a tengerek 
kivételével - vizekben, erdőkben és sivatagokban, talajban, barlangokban, növényeken és 
növényekben, szinte mindenhol ahol megtelepedett az élet. A fajok többsége fitofág, de 
predátorok, lebontók, sőt paraziták is akadnak köztük. Ez idáig körülbelül 350 000 fajt 
mutattak ki. (Összehasonlításképpen a Vertebrata - gerincesek törzsben 50 000 fajt írtak 
le). 
 
Család: Futóbogarak - Carabidae 
Lábaik erős futólábak. A lárvák campodeoid típusúak. A lárvák és az imágók is ragadozók, 
néhány faj növényevő. Többnyire éjszaka mozognak.  A legtöbb faj gazdaságilag 
jelentéktelen, vagy kifejezetten hasznos. (Például: bábrablók - Calosoma spp., futrinkák - 
Carabus spp., stb.) 
 
Gabonafutrinka (csócsárló) - Zabrus tenebrioides 
 

Leírás: 14 - 18 mm hosszú, szurokfekete 
színű, hasi oldala barnás. A csápok, 
tapogatók,  
lábszárak és lábfejek barnásvörösek. A fej 
jellegzetesen lehorgasztott. 
 
Életmód, kártétel: egy nemzedékes, a lárvák 
L2-es vagy L3-as lárvastádiumban telelnek a 
talajban. A nőstények a petéket 5-15 cm-es 
mélységbe, a földbe rakják. A kikelő L1-es 
lárvák a levéllemezt hámozgatják, az L2-es, 
L3-as stádiumú lárvák a növények egy-egy 
levelét behúzzák a járatba, majd azt az ereket visszahagyva 
megrágják (csócsárolják). Tápnövényeik a búza, őszi árpa,  
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ritkábban a rozs, zab és 
egyéb fűfélék. A jelentős 
kárt a lárvák okozzák a 
levelek megrágásával. Az 
imágók a gabonaszemek 
kirágásával károsítanak. 
Mo.-n a középhegységtől 
délre, füves területeken 
fordul elő nagyobb 
mennyiségben. 
 
Jelentőség: az enyhe, 
csapadékos ősz és a 
monokultúrás termesztés 
kedvez a 
felszaporodásának. 
 

 
 
 
Család: Pattanóbogarak – Elateridae 
 
Változó nagyságú, keskeny, lapostestű bogarak. Általában sötét színűek. Az imágók 
hátukra fektetve pattanószervük segítségével szaltót ugranak. (Az ugrószerv a tor hasi 
oldalán helyezkedik el, az élőtoron lévő tüskeszerű nyúlványból és a középtoron lévő 
mélyedésből áll.) A lárvák erősen kitines kültakarójú, hengeres testű ún. drótférgek.  
 
Kis pattanóbogarak - Agriotes spp. 
 
Leírás: 7-10 mm hosszú, fekete, sárga, barna, vagy 
vörösesbarna szárnyfedelű fajok tartoznak ebbe a nembe. 
 
Életmód, kártétel: fajoktól és a környezeti tényezőktől 
függően 3-5 éves fejlődésűek. Lárva vagy imágó alakban, 
10-15 cm mélyen a talajban telelnek. A fiatal lárvák 
humusszal táplálkoznak, az idősebbek a növények föld 
alatti részeit rágják. 14-16 lárvastádiumot lehet 
elkülöníteni. A drótférgeknek csaknem minden termesztett 
és gyomnövény földalatti része táplálékul szolgálhat. A 
megtámadott növények sárgulnak, teljesen vagy 
részlegesen elpusztulnak. 
 
Jelentőség: különösen kukorica, burgonya, cukorrépa 
kultúrákban, nagyobb tenyészterületű paradicsom és 
paprika állományokban károsítanak, de gabonában is nagy 
kárt okozhatnak. A kár mértéke csapadékos területeken 
akár 60 % fölé is emelkedhet. 
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Nagy pattanóbogarak - Melanotus spp. 
Az Agriotes fajoknál valamivel nagyobb termetűek. Mindenevők, gyenge fitofág 
hajlammal, egyes fajok imágói ragadozók. Magyarországon nincs gazdasági jelentőségük. 
 
Család: Díszbogarak - Buprestidae 
 
Nyúlánk testű, fémfényű, gyakran kifejezetten szép bogarak. Az imágók közepes vagy 
nagy, ritkábban apró termetűek. Testük viszonylag lapos, hátrafelé keskenyedik. Lárváik 
fehér színű pondrók, leggyakrabban fák kérge alatt, lágyszárúakban fejlődnek. 
 
Bronzbogár - Perotis (Aurigena) lugubris 
 

Leírás: 10-25 mm-es, hosszúkás formájú bogár. Felül sötét 
fémfényű, rézvörös vagy barnás, lárvája lábatlan csontszínű pondró. 
 
Életmód, kártétel: két éves fejlődésű, a lárva vagy a frissen 
átalakult bogár telel. Leggyakrabban kökényben, galagonyában és 
vadrózsában, a termesztett növények közül pedig őszibarackban, 
kajsziban és szilvában fordul elő. A lárvák a gyökérnyak felé 
haladva kanyargós járatokat készítenek a növény belsejében. 
 
Jelentőség: főleg erdészeti kártevő. Száraz, meleg évek sorozata 
után, hegyes-dombos vidékek déli lejtőin károsíthat. 
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Család: Málnabogarak - Byturidae 
Apró, megnyúlt testű, szőrös bogarak. Csápjuk rövid, bunkós végű. Lárváik sárgás 
színűek. 
 
Kis málnabogár - Byturus tomentosus 
 

Leírás: 3,9-4,3 mm hosszú, szürkés sárga bogár. 
 
Életmód, kártétel: egy 
nemzedékes, de a 
populáció egy része 
kétéves fejlődésű. A 
bogarak bábbölcsőben 
telelnek a talajban. 

Virágporral táplálkoznak, és hogy ehhez 
hozzájussanak, gyakran megrágják a 
bimbókat. A lárvák a virág, a vacok, a 
magvak megrágásával, a részterméskék 
összefurkálásával okoznak kárt. A 
málnabogár fő tápnövényei a málna, a 
szeder és egyéb Rubus fajok. 
 
Jelentőség: kisebb-nagyobb egyedszámban 
minden málnásban megtalálható. Nedves években akár 25-30 %-os kárt is okozhat. 
 
Család: Fénybogarak - Nitidulidae 
Apró termetű enyhén domború testű bogarak. Színük általában barna, fekete, esetleg 
zöldes vagy sárga, egyesek ércfényűek, csápjuk bunkós. 
  
Repce fénybogár - Meligethes aeneus 
 

Leírás: 1,5-2,7 mm hosszú ércfényű zöld vagy kék bogár. 
 
Életmód, kártétel: évente egy nemzedéke fejlődik. Az imágó telel 
át nedvesebb erdők, árokszélek avarjában. 
Az imágók március közepén jelennek meg, 
petéiket a porzószálakhoz ragasztják, 
közben megrágják a bimbókat. A kikelő 
fiatal lárvák virágporral táplálkoznak, de a 
bibeszálat is megtámadhatják. Tápnövényei: 
őszi és tavaszi repce, fehér mustár, tarlórépa, 
valamennyi káposztaféle és különböző 

keresztes virágú gyomok. 
 
Jelentőség: rosszul fejlett állományokban,  
 hosszú, hűvös tavaszokon okozhat kárt. 
Minthogy az imágók elősegítik a megporzást és 
az általuk okozott kár nagysága is nehezen mérhető fel, a 
repcefénybogár gazdasági jelentőségét még nem ismerjük pontosan. 
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Család: Katicabogarak - Coccinellidae 
Egy centiméternél kisebb, többnyire félgömb alakú bogarak. Csápjuk rövid, bunkós. 
Szárnyfedőjük színe vörös-fekete, sárga-fekete vagy fekete-sárga, a rajzolat egyazon fajon 
belül is rendkívül változatos lehet. Csak néhány faj növény- vagy gombaevő, a többségük 
ragadozó. Sok faj kimondottan hasznos. (Például: Coccinella septempunctata, Adalia 
bipunctata, Exochomus quadripustulatus, stb..) Ezek lárvái és imágói levéltetveket, 
pajzstetveket, ritkábban atkákat fogyasztanak. Lárvájuk campodeoid, bábjuk fedett. 
 
Lucernaböde - Subcoccinella vigintiquatuorpunctata 
 

Leírás: 3 - 4 mm hosszú, barnásfekete, félgömb 
alakú bogár. Mindegyik szárnyfedőn 14 - 14 apró 
fekete folt található, melyek hiányozhatnak vagy 
összeolvadhatnak. 
 
Életmód, kártétel: Magyarországon két nemzedékes, 
de esetleg egy 
harmadik 
nemzedék is 
kifejlődhet. A 
kikelő lárvák a 
lucernaleveleket 
hámozgatják, de 
a levélrügyeket, 

a bimbót és a fiatal csigát is megrághatják. A 
károsított foltokban a növények alacsonyabbak 
maradnak és szürkészöld színűvé válnak.  
Imágó alakban a talajban telel. Fő tápnövényei: a 
lucerna, vörös here, baltacim, cukorrépa, burgonya, 
szegfű, dália. 
 
Jelentőség: A száraz meleg országrészeken a szénatermést akár 50 %-kal is csökkentheti. 
 
Család: Álszúk - Anobiidae 
Szúbogárra emlékeztető apró, hengeres testű bogarak. A szárított növényi anyagokat 
fogyasztó fajok veszélyes raktári kártevők lehetnek. 
 
Kis kenyérbogár - Stegobium paniceum 
 

Leírás: 2 - 3,5 mm hosszú 
vörösesbarna, finoman szőrözött 
bogár. 
 
Életmód, kártétel: hőmérséklettől 
függően 1-4, vagy több 
nemzedéke lehet. Hidegebb 
környezetben a kifejlett lárvák 
telelnek. Főként a lárva, de az 

imágó is károsít. Mindenféle szárított növényi anyagban,  
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őrleményekben (például fűszer paprikában), tésztafélékben, kávéban, teában, stb., sőt 
könyvekben és herbáriumokban is megél. 
 
Jelentőség: veszélyes károsító. 
 
Család: Gyászbogarak - Tenebrionidae 
Az imágók általában fénytelen feketék, ritkán fémfényűek vagy vörösesbarnák. Több 
fajnak bűzmirigye van. Az imágók éjszakai állatok, növényi anyagokkal, korhadékkal, 
gombákkal táplálkoznak. 
 
Sároshátú bogár - Opatrum sabulosum 
 

Leírás: 7-10 mm hosszú, fekete színű bogár. A szárnyfedők 
durván és finoman szemcsézettek és barázdáltak. Felületük a 
rátapadt talajszemcséktől szürke színű. 
 
 
Életmód, kártétel: fejlődése egy éves, de az imágó két-három 
évig is élhet. A kifejlett bogár telel a talajban. Az imágók már 
az első tavaszi napokon előjönnek és megkezdik az érési 
táplálkozást. A lárvák humusszal, hajszálgyökerekkel, majd 
vastagabb gyökerekkel táplálkoznak. A kárt főként az imágók 
okozzák, melyek rendkívül polifágok, így szinte minden 

termesztett növényt megtámadhatnak.  
 
Jelentőség: komoly károkat csak dísznövényeken, cserjéken és szőlőn okozhatnak. 

 
Amerikai kis lisztbogár - Tribolium confusum 
 

Leírás: 3-3,5 mm hosszú, világos-gesztenyebarna színű bogár. A 
lárva szalmasárga színű áldrótféreg ('' kis lisztkukac''). 
 
Életmód, kártétel: több nemzedékes. Meleg helyeken 
folyamatosan szaporodik, az imágó telel. A petéit a táplálék 
felületére rakja, a kikelő lárvák befúrják magukat a raktározott 
terménybe. A kárt a bogár és a lárva a termények megrágásával 
okozza. A szennyezett termény sem takarmányozásra, sem emberi 
táplálkozásra nem alkalmas. A gabonaféléktől a dohányon 
keresztül, a szárított húsig mindent elfogyaszt. Legjobban a 
lisztben és a korpában fejlődik. 

 
Jelentőség: a legelterjedtebb raktári kártevők közé tartozik. Főként nyirkos raktárakban 
szaporodhat el. Veszélyes károsító. 
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Család: Hólyaghúzóbogarak (nünükék) - Meloidae 
Közepes vagy nagy termetű bogarak. Fejük keskeny nyéllel ízesül az előtorhoz. Testük 
mérgező és hólyaghúzó hatású kantaridint tartalmaz. Az ide tartozó fajok többségének 
lárvái méhfélék fészkeiben, más rovarok (sáskák) petetokjaiban fejlődnek, sőt endoparazita 
fajok is vannak. Fejlődésük bonyolult ún. hipermetamorfózis. A földre rakott petékből 
kikelő lárvák (ún. triungulinusok) különböző növények tetejére másznak fel, és 
viráglátogató méhekkel a fészekbe cipeltetik magukat. A lárvák a méhsejtekben petét, 
mézet és virágport fogyasztanak. 
 
 
Kőrisbogár - Lytta vesicatoria 
 

Leírás: 2 centiméter hosszú, fémes zöld 
színű. Szárnyfedői lágyak. Jellegzetes, 
kellemetlen szaga van. 
 
Életmód, kártétel: egy nemzedékes, L3 
állapotban telel, földi méhek 
fészkében. Fejlődésük a családnál leírt 
módon, különböző vadméhek 
fészkében zajlik. Az imágók a kőris, a 
fagyal, az orgona, a juhar, a nyár 
leveleit fogyasztják.  
 
Jelentőség: néha tarrágást okoznak. 
 
 

 
 
Család: Cserebogarak - Melolonthidae 
Változatos alakú és nagyságú fajok. Csápjuk lemezes, végei 
kiszélesednek. A lemezek száma 3-7 lehet. A hímek csápjain a lemezek 
hosszabbak mint a nőstények csápjain. Lárváik pajorok. Az imágók 
lombfogyasztók, a pajorok növények gyökereit rágják, így mind az 
imágók, mind a lárvák jelentős kártevők lehetnek. 
 

 
Májusi cserebogár - Melolontha melolontha 
 
Leírás: az imágó teste fekete, 20-28 mm, finom fehér 
szőrökkel borított, szárnyfedője barna. Néha az előtor is 
barna lehet. Lábai vörösesbarnák. A potroh oldalán fehér, 
háromszög alakú foltok vannak. A M. 
hippocastani-tól leginkább farfedője 
alakjában különbőzik. A farfedő 
megnyúlt, fokozatosan megy át a 
nyúlványba. A lárva 40-50 mm hosszú, 
csontszínű pajor. 
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Életmód, kártétel: nálunk hároméves fejlődésű. Az L1-es és L2-es lárvák, majd az L3-as 
lárvák és végül az imágók telelnek. A májusi cserebogár rajzása április-májustól, júniusig 
tart. Rövid érési táplálkozás után petéznek a talaj 20-30 cm mély rétegébe. A pajorok 
kezdetben humusszal, később gyökerekkel táplálkoznak. Az imágók szeptemberre 
alakulnak ki és a bábbölcsőben telelnek.  
 
Magyarországon három "törzs" él (az ún. V., VI. és VII. törzsek), ezek különböző években 
rajzanak, és elterjedésük is különböző. .(A Kárpátok lábainál élő I-IV. „törzsek” fejlődési 
ideje 4 év.) Az imágó erdőkben és gyümölcsösökben a lomb  

V. törzs       VI. törzs       VII. törzs 
 
lerágásával okozhat kárt, a fő kártevő azonban a pajor. A lárvák polifágok, szinte minden 
kultúrnövény gyökerét elfogyaszthatják. 
 
Jelentőség: agyagbemosódásos barna erdőtalajokon, erdők közelében, akár 50-60 %-os 
kárt is okozhat. 

 
Erdei cserebogár - Melolontha hippocastani  
 
Leírás: imágója a májusi cserebogáréhoz hasonlít, de annál átlagosan 
valamivel kisebb. Az előtor barna. A farfedő nyúlványának vége 
gombszerűen kiszélesedett. 
 
Életmód, kártétel: rajzása és fejlődése a májusi 
cserebogáréhoz hasonló. Nagyobb kárt új telepítésű 
szőlőben, tölgyerdőkben és a környező 
mezőgazdasági területeken okozhat.  
Jelentőség: kártétele megegyezik a májusi 

cserebogár kártételével, és egyes helyeken a kár nagysága is közel azonos lehet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A két cserebogárfaj (M. melolontha és M. hippocastani) farfedőinek összehasonlítása 

I 



Gyakorlati jegyzet            Fedelesszárnyúak - Coleoptera  

54 

 
Kalló (csapó) cserebogár - Polyphylla fullo 

 
Leírás: legnagyobb cserebogárfajunk, 32-40 mm hosszú. A 
szárnyfedőkön fekete vagy barna alapon fehér pikkelyszőrök 
márványos rajzolatot alkotnak. Lárvája a cserebogár fajok 
lárvái között a legnagyobb. 
 
Életmód, kártétel: Magyarországon 4, esetleg 5 éves fejlődésű, 
L1, L2, L3 (lárva) alakban telel. Az imágó táplálkozása 
gazdasági szempontból nem jelentős. A fő kártevő a lárva, mely 
termesztett növények és erdei fák gyökereit támadja meg.  
 
Jelentőség: főleg alföldi, homokos területeken, szőlőben, 
gyümölcsösökben, új telepítésekben okoznak kárt. 
 

Zöld cserebogár (vincellérbogár) - Anomala vitis 
 

Leírás: 14-18 mm, fémesen zöld színű, háta 
domború. 
 
Életmód, kártétel: hároméves fejlődésű, 
lárva alakban telel. A rajzás június-júliusban 
van. A fiatal lárvák humuszt és 
hajszálgyökereket, az idősebbek vastagabb 
gyökereket fogyasztanak. A kárt az imágó 
okozza a szőlő, lombosfák, orgona, 
galagonya levéllemezeinek és virágainak 

elrágásával. Homokos területeken fordul elő. 
 
 
Jelentőség: nem túl jelentős kártevő. 
 
 
Széles szipoly - Anisoplia zwickii lata 
 

Leírás: 12-15mm, feje és előtora gyengén 
zöldesen fémfényű. A szárnyfedő barna, a 
test fekete. Néha a szárnyfedő hátulsó 
szegélyén és a pajzsocska körül  kisebb-
nagyobb fekete folt látható.  
 
Életmód, kártétel: egy vagy kétéves 
fejlődésű, a talajban lárva alakban telel. Az 
imágók június közepén jelennek meg és 
ilyenkor intenzív érési táplálkozást 
folytatnak a tejesedő, viaszérésben lévő 
kalászokat károsítva. A bogár a 

gabonaszemek kitúrásával károsíthat.  
 
Jelentőség: síkságokon, száraz, meleg évek sorozata után szaporodhat 
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fel. 
 
Bundásbogár - Epicometis (Tropinota) hirta 
 

Leírás: 8-13 mm, szürkésfekete, a szárnyfedőkön fehér, gyakran 
harántirányban megnyúlt foltok helyezkednek el. Testét sűrű, 
halványsárga szőrök borítják 
 
Életmód, kártétel: Magyarországon egy nemzedékes, imágó alakban, 
a talajban telel. Márciustól - június elejéig rajzik. A lárva főként 
humusszal, korhadékkal táplálkozik. Az imágó okozhat kárt a 
gyümölcsfák, dísznövények, gabonafélék virágainak megrágásával. A 
megsérült virágok meddők maradnak.  
 
 

Jelentőség: a méhkímélő szerek és technológiák alkalmazása óta jelentősége csökkent. 
 
 
Család: Levélbogarak - Chrysomelidae 
Változatos testalkatú, gyakran fémfényű bogarak. Szárnyfedőik gyakran foltokkal, 
mintákkal díszítettek. A hímek általában kisebbek, keskenyebbek, a nőstények nagyobbak. 
Az imágók és a lárvák is növényevők, a legtöbb faj monofág vagy oligofág. 
 
 
Vörösnyakú árpabogár (vetésfehérítő bogár) - Oulema melanopus 
 
 

Leírás: 4,5-5,5 mm, hosszúkás testalkatú. Teste 
a vörös előtor és lábak kivételével zöldeskék 
színű, enyhén fémfényű. A lárva hátoldalán 
ürülékkel szennyezett nyálka van („árpacsiga”). 
 
Életmód, kártétel: évente egy nemzedék 
fejlődik, az imágó telel át a talajban. A lárvák 
sávokban lerágják az egyik epidermiszt és a 
parenchima szöveteket. A lárva és az imágó 
vadon élő és termesztett Graminea fajokon él.  
 

Jelentőség: főleg meleg, csapadékos években, nitrogénműtrágyák 
túladagolása esetén a buja növényzetet károsítja. 
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Közönséges spárgabogár - Crioceris asparagi 
 

Leírás: 4,2-6,2 mm, karcsú testű, kékes vagy zöldes-fekete színű, 
ércfényű bogár. Előtora hengeres, vörös színű, középen 
elmosódott szélű fekete folttal.  Szárnyfedőiken rendkívül 
változatos rajzolat található. 
 
Életmód, kártétel: 3-4 
nemzedékes, az imágók 
telelnek a talajban vagy a 
spárga szárában. A fiatal 
lárvák a fillokládiumokat 
hámozgatják, az idősebbek el 
is rágják azokat. A talajban 

bábbölcsőben bábozódnak. Az imágók a sípok 
felületének megrágásával közvetve okoznak kárt. 
 
Jelentőség: a spárgabogarak közül az egyik 
legveszélyesebb, mivel a szárakat is hámozgatja. 
Tömeges elszaporodására rendszerint nedves évek 
elején kell számítani.  
 
 
 
 
 
 
 
Firkálóbogár - Adoxus obscurus 
 
Leírás; 5-6 mm hosszú, fekete színű bogár. A 
szárnyfedők és a lábszárak barnák is lehetnek. Testét 
finom fehér vagy sárgás szőrzet fedi. 
 
 
Életmód, kártétel: egy nemzedékes, a kifejlett lárva 
telel a talajban. Az imágók a szőlő levelén zegzugos 

járatokat rágnak (firkálás), 
gyakran a bogyót is károsítják. 
Szűznemzéssel 
(parthenogenezis) szaporodnak. 
Petéiket a nőstények a 
tőkenyakhoz közel, a tőke leváló kérge alá helyezik. A lárvák a 
gyökereken táplálkoznak, jellegzetes spirális járatokat rágva rajtuk. A 
megtámadott gyökerek elrothadhatnak. 
 
Jelentőség: minthogy az amerikai fajtákon és számos hibriden rosszul 

fejlődik, jelentősége napjainkra csökkent. 
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Burgonyabogár - Leptinotarsa decemlineata 

 
Leírás: 9-12 mm, 
narancssárga alapszínű, 
domború hátú bogár. A 
fejen és az előtoron fekete 
foltok vannak. A 
szárnyfedőn 5-5 sáv és a 
varratszegély szintén fekete. A pete narancssárga 
színű, ovális alakú. A lárva kezdetben vérpiros, 
később narancssárga színű. Hátoldala domború, hasa 
lapos. A fej, a lábak és az oldalakon két-két 
szemölcssor fekete színű. 
 

Életmód, kártétel: Két nemzedéke van, az imágók telelnek a 
talajban. A bogarak március végétől hagyják el a telelőhelyet. 
Petéiket a burgonya levelére vagy annak közelében gyomokra 
helyezik. A lárvák a levelek fonákján csoportosan rágnak, 
ürüléküktől a levelek tintafolt-szerűen szennyezettek. 
Tápnövényei a Solanaceae családba tartoznak, károkat 
burgonyán, tojásgyümölcsön, esetleg paradicsomon okozhatnak. 
 
Jelentőség: a burgonyatermesztésben rendszeresen védekezni kell 
ellene. Veszélyes károsító! Meleg, nedves tavaszokon és 
nyarakon léphet fel tömegesen. 
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Keresztesvirágúak földibolhái - Phyllotreta spp. 
 

Leírás: az imágók apró termetűek (2-3 mm), 
fekete, kékes, zöldes vagy fémfényű bogarak. 
Egyes fekete fajok szárnyfedelein sárga sáv 
húzódik végig. Hátsó combjaik vaskosak 
(ugróláb). 
 
 
 
 
 
 

Életmód, kártétel: általában egy nemzedékes fajok, 
talajban, avarban telelnek az imágók. A tömeges 
rajzás áprilisban kezdődik. A lárvák a 
hajszálgyökereken vagy a főgyökéren táplálkoznak. 
A kártételt az imágók okozzák. A Phyllotreta fajok 
tápnövényei a káposztafélék és más 
keresztesvirágúak. 
 
Jelentőség: meleg, száraz tavaszokon káposztafélék 
palántáit súlyosan károsíthatják. 
 
 
     A növényvédelmi állattan kézikönyve, 3/A kötet 
 
 
Család: Zsizsikek - Bruchidae 
Apró, zömök testalkatú bogarak. A szárnyfedők szélesek, a farfedőt szabadon hagyják.  
Lárváik az ormányosbogár lárvákhoz hasonló kukacok. Az imágók virágokon találhatók, a 
lárvák általában magvakban fejlődnek. 
 
Borsózsizsik - Bruchus pisorum 
 

Leírás: 4,5-5,7 mm hosszú. Teste fekete, 
felül barnásan, a hasi oldal fehéren-
szürkén szőrözött, fehér foltokkal 
tarkított. 
 
Életmód, kártétel: egy nemzedékes, a 
bogár telel a borsóban vagy más védett  
helyen. Az imágók a virágokat 
fogyasztják de a száron, hüvelyen is sebet ejthetnek. Lárváik a 
hüvelyeken át a magba rágják magukat. Egy borsószemben csak 
egy lárva lehet, mely fejlődése során feléli a mag belsejét. 
Közvetlenül a héj alatt készítik el a bábkamrát. (''ablakos borsó''). 

Fő tápnövénye a borsó. 
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Jelentőség: meleg tavaszokon, ha a peterakás idején magas a levegő páratartalma akár 
70%-os fertőzöttség is előfordulhat. 
 
 
Babzsizsik - Acanthoscelides obtectus 
 
 

Leírás: kisebb a borsózsizsiknél, 
2,8-4,2 mm. Teste megnyúlt, a fej és 
az előtor szürkéssárgán, a 
szárnyfedők barnán szőrözöttek. 
 
Életmód, kártétel: határozatlan 
nemzedékszámú, egy év alatt 3 - 4 
nemzedék is kifejlődhet. Az imágó 
magban vagy egyéb védett helyen 
telel. Főleg raktárakban károsít. Egy babszemben akár 10-20 
lárva is előfordulhat, héj alatt bábkamrában bábozódnak (ablakos 

bab). Fő tápnövénye a bab, de ritkán más hüvelyeseken is előfordul. 
 
Jelentőség: a súlyosabban fertőzött magvak nem csíráznak és fogyasztásra is 
alkalmatlanok. Veszélyes károsító! 
 
Család: Eszelények – Attelabidae 
 
Kis termetű, ormányosalkatú bogarak. Ormányuk hosszú, a szájszerv az 
ormány végén, a csápok az oldalán helyezkednek el. Csápjuk, ellentétben 
a Curculionidae család tagjaival nem térdes. Testük gyakran fémes 
csillogású zöld, kék, rezes vagy piros. A lárvák általában fonnyadó 
növényi részekben fejlődnek és a talajban bábozódnak. 
 
 
Bíborszínű eszelény (almaeszelény) - Rhynchites bacchus 
 

Leírás: 4 - 6 mm-es, pompás bogár. Teste érdesen csillogó 
bíborvörös, bronzos, aranyló, gyakran zöldes fénnyel. 
 
Életmód, kártétel: Magyarországon évente egy nemzedéke 
fejlődik, az imágó védett, száraz helyen (például kéreg alatt, 
avarban) telel. A nőstények petéiket a még éretlen gyümölcsök 
húsába helyezik. A kikelő lárvák a gyümölcs belsejét rágják. 
Tápnövényeik almatermésű és csonthéjas gyümölcsök közül 
kerülnek ki. Az imágók által kirágott rügyek elszáradnak., a  
megfurkált gyümölcsök deformálódnak, gyakran moniliával 
fertőződnek, lehullanak.  
 

Jelentőség: elhanyagolt szórványgyümölcsösökben károsíthat. 
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Szivarsodró eszelény (szőlő levélsodró) - Byctiscus betulae 
 

Leírás: zömök testű, domború hátú bogár. Teste fémesen 
csillogó kék vagy aranyosan csillogó zöld. 
 
Életmód, kártétel: egy 
nemzedékes, az imágó telel. A 
nőstény megrágott levélnyelű, 
lankadó levelekből szivart sodor. 
Ebbe helyezi a petéket, és itt 
fejlődnek a lárvák is. Fő 
tápnövényei a körte, szőlő, 
cseresznye és egyéb lombosfák. 
A szőlőn zöld, a gyümölcsfákon 

kék színű egyedek fordulnak elő. 
 
Jelentőség: inszekticid érzékenysége miatt mára jelentősége csökkent.   
 
Család: Ormányosbogarak - Curculionidae 
 

Fejük ormányszerűen megnyúlt, 
egyes fajoknál az ormány 
rövidebb, széles és lapos (barkók), 
más fajoknál keskeny, hossza akár 
a testhosszt is meghaladhatja. 
Többségük apró termetű, a csáp 

térdes, bunkós. Lárváik kukacok. Az ebbe a családba 
tartozó fajok kivétel nélkül növényevők.  
 
Általában oligofágok, de lehetnek mono- vagy polifágok is. Rendkívül népes család. 
 
Hamvas vincellérbogár - Otiorrhynchus ligustici 
 

Leírás: 10-12 mm hosszú, fekete alapszínű, rövid ormányú 
bogár. A szárnyfedelek összenőttek, gyalogosan mozog. 
 
Életmód, kártétel: 2 éves fejlődésű, lárva- 
és imágó alakban a talajban telel. A 
nőstények az érési táplálkozás befejeztével 
szűznemzéssel szaporodnak. A frissen kelt 
lárvák hajszálgyökerekkel, az idősebb 
lárvák pillangósok főgyökerével 
táplálkoznak. Polifág faj. Károkat 
lucernásban, szőlőn, szamócán, mákon, 
gyümölcsfa csemetéken okozhat.  
 
Jelentőség: meleg, párás tavaszokon, több 
éven át egymás után ültetett pillangósokban, 

illetve azok közelében okozhat kárt. 
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Kendermagbogár - Peritelus familiaris  
 

Leírás: az imágók 4,5 - 5,5 mm hosszú, félgömb 
alakú ormányosbogarak (kendermag alakú és 
nagyságú bogarak). Testüket apró szürke 
pikkelyek borítják, elfedve a kitinfelületet. 
Szárnyfedői összenőttek. 
 
Életmód, kártétel: évente egy nemzedéke fejlődik, 
imágó alakban a talajban telel. A bogarak felülről 
lefelé haladva kirágják a rügyeket és megrágják a 
leveleket. A megtámadott szőlőn és gyümölcsfa 
csemetéken elpusztulnak a leendő hajtások és 

velük együtt az azévi termés is. Polifág faj, károkat szőlőn, 
gyümölcsfacsemetéken, lombos- és tűlevelű fákon okozhat, de más 
kétszikűeken is előfordul. 

 
Jelentőség: száraz, meleg évek sorozata után, homokos talajon okozhat kárt. 
 
 
 
 
 
Levélbarkók (lombormányosok) - Phyllobius spp. 
 

Leírás:  közepes nagyságú ormányosbogarak (4-5 mm), szárnyfedőik 
gyakran fémfényű pikkelyekkel díszítettek. Ormányuk rövid, lapos, a csáp 
párok fölülről is jól látható. 
 
Életmód, kártétel: évente egy nemzedékük 
fejlődik, az imágók telelnek a talajban. A 
fakadó rügyeket, fiatal leveleket, 
virágbimbókat és a virágokat is 
megrághatják. A leveleket szögletesen, 
karéjosan rágják, esetleg csipkézik. Polifág 
kártevők. Tápnövényeik közé tartozik 
minden lombosfa.  

 
Jelentőség: főként dombvidékeken, erdők közelébe telepített 
gyümölcsösökben, faiskolákban okozhatnak az imágók 
jelentősebb kárt. 
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Csipkézőbarkók - Sitona spp. 

 
 
Leírás: kicsi vagy 
közepes termetű, rövid 
ormányú fajok. Csápjuk 
rövid. Az előtor a 
szárnyfedőknél 
keskenyebb, a 
szárnyfedőkön a vállak 
kiugrók. A combokon 
nincs fog. Testüket 
különböző alakú szürke, 
barna, esetleg ércesen 
csillogó pikkelyek 
borítják. 
 

 
 
 
Életmód, kártétel: egy nemzedékesek, a talajban 
telelnek imágó alakban. Olifágok, a Fabaceae családba tartozó növényeken, főleg borsón 
és lucernán okozhatnak kárt. Az idősebb leveleken jellegzetes U alakú karéjozás - 
csipkézés - jelzi a kártételt.  
 
 
Jelentőség: főleg másodéves lucernásokban okozhatnak kárt. A Magyarországon 
előforduló 20 fajukból 12 fajt ismerünk kártevőként. 
 
 
Kukoricabarkó - Tanymecus dilaticollis 
 

Leírás: 4 - 8 mm, testének alapszíne fekete, szárnyfedői szürke 
pikkelyekkel borítottak, ormánya rövid, széles. 
 
Életmód, kártétel: egy nemzedékes, a 
talajban 20-30 cm mélyen, imágó alakban 
telel. A bogarak polifágok. Kezdetben 
gyomokkal táplálkoznak, május első 
felétől pedig fő tápnövényükkel, a 
kukoricával. A kárt az imágó okozza a 
csíranövények és a fiatal, "szeg" 
állapotban lévő növények rágásával. 
 
Jelentőség: az 1950-es évek, a nagyüzemi 

kukoricatermesztés elterjedése óta jelentős kártevő. 
Monokultúrákban, időnként esős, de alapvetően száraz, meleg 
tavaszokon okozhat 10-20 %-os, esetleg nagyobb kárt. 
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Magtári gabonazsizsik (gabonazsuzsok) - Sitophilus granarius 
 

Leírás: 3-5 mm, hosszúkás testű, lapított hátú 
ormányosbogarak. Testük fényes fekete vagy vöröses barna, 
gyengén szőrözött. Hártyás szárnyuk csökevényes, így nem 
tudnak repülni. 
 
Életmód, kártétel: évente három nemzedéke fejlődik. Az 
imágó telel 
raktárakban. A 
bogarak kívülről 
szabálytalan alakú 
mélyedéseket rágnak a 
gabona magvakban. 
Egy gabonaszemben 

mindig csak egy lárva fejlődik. Főként a búzát, 
árpát, rozsot, ritkábban a zabot és a kukoricát 
károsítják, de tésztafélékben is előfordulhatnak. 
 
Jelentőség: a leggyakoribb magtári kártevők közé 
tartozik. Évente átlagosan 4 - 5 %-os mennyiségi 
veszteséget okoz, de a fertőzött gabonából készült liszt minősége is romlik.  
 
 
 
Máktok ormányos - Ceutorrhynchus (Neoglocianus) maculaalba 
 

Leírás 3,5-4,5 mm hosszú, fekete alapszínű ormányosbogár. 
Felületét szürkés-sárgás pikkelyszőrök borítják olyan sűrűn, 
hogy a bogár szürkének látszik. A pajzsocska mögött pikkelysáv 
(fehér folt) található. 
 
Életmód, kártétel: évente egy 
nemzedéke fejlődik, az imágó telel a 
talajban, bábbölcsőben. A nőstények az 
1-2 napos máktokokba, az 
ormányukkal készített lyukba helyezik 
petéiket. a lárvák a magvakat és a 
keresztfalakat rágják. A kifejlett lárvák 
a talajban bábozódnak.  

 
 
 
Jelentőség: kisparcellán termesztett mákon, akár 50 %-os kárt is 
okozhat. Kártételét az őt követő máktok szúnyog gyakran 
fokozza. 
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Repceszár ormányos - Ceutorrhynchus quadridens (pallidactylus) 
 

Leírás: 2,6-3,2 mm hosszú, alapszíne fekete. Szárnyfedőit 
foltokban fehéres pikkely szőrök borítják, melyek a 
pajzsocska körül egy jellegzetes nagyobb foltot alkotnak. 
 
Életmód, kártétel: egy 
nemzedékes, az imágók 
telelnek erdőszélek, ruderáliák 
talajában. Az imágók kezdetben 
különféle keresztesvirágúak 
virágbimbóit rágják, később a 
levéllemezt, a levélnyeleket és a 
szárat is furkálják. A lárvák 
kezdetben a levélnyélben, majd 
a szárban rágnak felülről lefelé. 

A megtámadott növények lankadnak, visszamaradnak a 
fejlődésben. A repceszár-ormányos oligofág faj, 
Brassicaceae családba tartozó növényeken él. 
 
 
 
Jelentőség: az utóbbi években felszaporodóban van. Száraz 
tavaszokon a káposztán és a repcén okozhat kárt.  
 
 
Mogyoróormányos - Curculio nucum 
 

Leírás: ormány nélkül 5-9 mm, szürkésbarna alapszínű, rendkívül 
hosszú ormányú. A szárnyfedők háromszög alakban keskenyednek 
el. 
 
Életmód, kártétel: egy nemzedékes, a 
talajban a kifejlett lárvák telelnek 
bábkamrában. A lárvák mogyoróban, 
a tölgy és a bükk, a szelídgesztenye és 
(talán) a dió termésében is 
kifejlődhetnek. Egy termésben 
általában csak egy lárva képes 
kifejlődni. 
 

 
 
Jelentőség: Mo.-on a mogyorótermésben 25-70 %-os veszteséget okoz. 
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Bimbólikasztó-bogár - Anthonomus pomorum  
 

Leírás: 3,5-6 mm, ormánya hosszú, szemei dülledtek. Teste 
szűrkés-vöröses barna színű. A szárnyfedőkön hátul V alakú 
harántövet figyelhetünk meg. 
 
Életmód, kártétel: egy nemzedékes, az imágó 
telel fák repedéseiben, avarban, kövek alatt. 
Az áttelelt imágók érési táplálkozásuk során 
megrágják a rügyeket, s ezzel azok pusztulását 
okozzák. A nőstények petéiket a bimbókba 
helyezik. A kikelő lárvák a porzószálakat, 
portokokat, bibéket rágják és a 

sziromleveleket hámozgatják. A megtámadott bimbók összeborulva 
maradnak, majd elszáradnak. 
 
 
 
Jelentőség: integrált növényvédelemben 
részesített almásokban és meleg száraz 
tavaszokon, erdők mellé telepített, korán 
virágzó almásokban jelentős kárt 
okozhat.  
 
 
 
Rügylikasztó-bogár - Anthonomus piri 
 

Leírás: hasonlít az A. pomorumhoz, de annál átlagosan kisebb és 
szárnyfedőin a hátsó harántsáv nem V alakú, hanem egyenes. 
 
Életmód, kártétel: évente egy nemzedék fejlődik. Pete vagy fiatal 
lárva, ritkán imágó alakban 
telel a rügyben. Egy rügyben 
mindig csak egy lárva fejlődik. 
Az áttelelt lárvák kirágják a 
rügyek belsejét, így azok zárva 
maradnak. A rügyben 
bábozódnak. 
 

Jelentőség: kisebb mint az A. pomorum-é. Leginkább 
meleg klímájú területekre telepített körtésekben 
okozhat kárt. 
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Család: Szúbogarak – Scolytidae 
 
Apró termetű, hengeres testű, barna színű bogarak, csápjuk bunkóban 
végződik. A lárvák apró kukacok, fás szárú növényekben (gyökérben, 
törzsben kéreg alatt, ágakban) fejlődnek. Az imágók és lárvák a 
tápnövényben fajra jellemző alakú járatokat rágnak. 
 
Nagy kéregszú - Scolytus mali 
 

Leírás: 3-4 mm hosszú. Teste fekete, szárnyfedői fénylő barnák.  
Járatok: az anyajárat kb. 2,5 mm széles, hosszú és egyenes. A 
lárvajáratok az anyajárat két oldaláról indulva párhuzamosan 
futnak, fokozatosan szélesednek. 
 
Életmód, kártétel: egy évben egy nemzedéke fejlődik ki, lárva 
állapotban telel. A nőstény az anyajáratot a farész és a kéreg közé 
rágja. Almán, körtén, őszibarackon és egyéb gyümölcsfákon fordul 
elő.  
 
 
 
Jelentőség: csak az idős, beteg fákat támadja meg. 
 

 
 
Kis kéregszú - Scolytus rugulosus  
 

Leírás: 1,5-2,7 mm hosszú, teste az előbbi fajénál kevésbé fénylő. 
Járatok: az anyajárat hasonlít az előző faj anyajáratához, de 
rövidebb, a lárvajáratok keresztezhetik egymást. 
 
 
Életmód, kártétel: két nemzedékes, a kifejlett lárvák telelnek. Az 
anya- és lárvajáratok gyengítik a fát, súlyosabb esetben az egész 
korona elhalhat. Főleg csonthéjasokon, galagonyán, más 
gyümölcsfákon fordul elő. 
 
 
Jelentőség: az előző fajnál nagyobb egyedszámban fordul elő és 
egészséges fákat is megtámadhat. 
 

 
 
 
     A növényvédelmi állattan kézikönyve, 3/B kötet 
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Rend : LEPKÉK (PIKKELYESSZÁRNYUAK) - LEPIDOPTERA  
 
Teljes átalakulással fejlődő négyszárnyú 
rovarok : pete - lárva - báb - imágó A kártételt 
mindig a lárva okozza. 
 
Imágó : két pár szárny, jól repülnek, de 
lehetnek csökevényes szárnyúak is (téli 

araszolók nőstényei, Lymantriidae nőstényei). Szárnyaikon pikkelyek 
vannak (csak a lepkék rendjére jellemző). A két pár szárnyat kapcsolókaréj 
v. akasztósörte kapcsolja össze, de a nappali lepkék (Rhopalocera) 
szárnyai szabadok.  A szárnyak mintázata a fajra, ill. a családra jellemző. 
A fejen egy pár csáp (bunkós, fonalas v. különféle 
mértékben fésűs), egy pár nagy összetett szem, esetleg 
pontszemek is vannak. Szájszervük szívó: feltekercselt 

pödörnyelv (csak a lepkékre jellemző), érési táplálkozás elsősorban 
virágokon. Egyes családok ill. fajok szájszerve másodlagosan 
visszafejlődött, ezek nem táplálkoznak. Ivarszervek faj-specifikusak, a 
hímivarszervnek determinációs jelentősége van. 
Pete : egyesével vagy csomókban , mérete alakja és színe különböző, 
fajra többé-kevésbé jellemzőek. 
Lárva: valódi hernyó vagy araszolóhernyó, mérete színe és alakja különböző, fajokra ill. 
családokra jellemző (araszolóhernyó: Geometridae egészénél és Noctuidae egy részénél, 
Noctuidae nagyobb részénél és minden egyéb családnál valódi hernyó). A lárvák 
csupaszok, szőrösek, vagy egyeseknél szemölcsökkel. A szőrös hernyók egy része allergiát 
okoz (Lymantriidae, esetleg Hyphantria cunea is, de a legveszedelmesebb hernyók a 
Thaumetopoeidae családba tartozók). Az egyes fajokra jellemző a nappali vagy az éjszakai 
életmód (fénykedvelő ill. fénykerülő hernyók). “Téli 
hernyófészek“: Aporia crataegi, Euproctis chrysorrhoea, 
más fajok hernyói a vegetációs időszakban élnek 
hernyófészekben. Ezt a fejlett lárvák elhagyják 
(Hyphantria cunea), vagy folyamatosan nagyobbítják 
(Hyponomeuta spp.). 
Báb: fedett báb, többnyire barnás (az endofágok 
csontszínűek), a nappali lepkék nem áttelelő bábjai és 
egyes araszolólepkék bábjai lehetnek színesek. Egyes családoknál ill. fajoknál a bábok 
jellemző alakú és színű gubókban helyezkednek el (a gubó színe a tápnövénytől is 
függhet). 
Életmód: évente egy, kettő vagy több nemzedék. A nemzedékszám a fajra jellemző, a 
diapauza típusától függ. Bármilyen stádiumban telelhetnek, de az áttelelési stádium a fajra 
jellemző. Az igazi vándorlepkék nálunk nem telelnek át (Autographa gamma, Agrotis 
ipsilon), a belső vándorok áttelelhetnek, de a nagy kártételek a bevándorlással 
kapcsolatosak (Loxostege sticticalis). Tápnövények szerint mono- oligo- és polifág fajok, 
közöttük endofágok is vannak (fákban: Aegeriidae; gyümölcsökben: Tortricidae). A 
kárkép általában nem fajspecifikus. A lárvák (és gyakran a bábok is) többé-kevésbé 
szintekhez kötöttek: talajszinti, gyepszinti, cserje - és lombkoronaszinti fajok. Egyesek 
szabadon táplálkoznak a növényen (Pieris brasicae), mások szövedék alatt (Tortricidae), 
ismét mások berágnak (Mamestra brassicae). Egyesek összesodorják a levelet (Tortricidae 
ill. sodrómolyok), mások levélaknát készítenek (aknázómolyok, több család), az aknák 
specifikusak. Egyes fajok “gubancolnak“ (Sparganothis pilleriana ). Az imágók nappal  
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vagy éjszaka repülnek (néhány faj nappal és éjszaka is aktív: Autographa gamma, 
Heliothis spp.). A nappaliak túlnyomó része és az éjszakaiak egy része viráglátogató. Az 
éjszakaiak nagyobbik része mesterséges fényre repül, ezek fénycsapdázhatok. A hímek és 
nőstények sok faj esetén feromonok segítségével találnak egymásra. A feromonok (ritka 
kivételtől eltekintve) fajspecifikusak, a feromoncsapdák gyakorlati jelentősége. 
Rendszerezés: hagyományos felosztás szerint két alrend: Microlepidoptera (molylepkék) 
és Macrolepidoptera (nagylepkék). Ez a felosztás túlhaladott, de a gyakorlatban ezt 
használják. Magyarországon kb. 4000 lepkefaj él, nagyobbik részük molylepke. 
 
Aknázómolyok 

 
Különféle családokba (Lithocolletidae, Lyonetiidae, Leucopteridae, Nepticulidae) tartozó 
aprótermetű molylepkék, melyeknek hernyói a tápnövény levelének belsejében a 
mezofillumot fogyasztják, s az épen hagyott epidermisz alatt “ aknát “ készítenek. Az akna 
alakja, mérete, elhelyezkedése - és többnyire a tápnövény is - faji bélyeg. Többnemzedékes 
fajok, gyors elszaporodásra hajlamosak. Tömeges megjelenéskor kártételük jelentős, a 
hetvenes és nyolcvanas években a gyümölcsösökben az ország nagy részére kiterjedő 
gradációk voltak. (Fontos: nemcsak a Lepidoptera-, hanem egyes Diptera- és Coleoptera-
fajok is készítenek aknát). 
 
Család: Sátoraknás molyok - Lithocolletidae  

 
 

Kis termetű fajok tartoznak ebbe a családba, melyeknek 
szárnyrajzolata kis ékekből áll. Hernyóik aknázó életmódot 
folytatnak, az akna alakja jellemző a családra. Rendszerint az 
aknában bábozódnak. Polifág, oligofág vagy monofág fajok, 
lombosfákon és cserjéken élnek.  

 
 
Almalevél-aknázómoly - Phyllonoricter (Lithocolletis) blancardella  
 
Leírás: apró termetű (8,5 - 10 mm) molylepke, 
elülső szárnya élénk világosbarna, egy hosszanti 
fehér csíkkal és két fehér folttal. Hátulsó szárnya 
azonos színű, hasonló mintázatú. 
Életmód, kártétel: 2-3 generáció/év, lehullott 
levelekben a fejlett lárva vagy báb telel.  
Akna: vastagabb erek által határolt szabálytalan 
vagy ellipszis alakú foltakna, a levél színe 
enyhén kidomborodik, fonákján az epidermisz 
felhólyagzó, fehér foltként marad meg. 
Gyümölcsfákon polifág, fő tápnövénye az alma. 
 
 
 
Jelentőség: régebben jelentéktelen faj, a hetvenes években a hazai nagyüzemi almások 
fontos kártevője volt, tömeges fellépés esetén nyár végére teljes lombhullást okozhat. 
Jelentősége a nyolcvanas években is nagy volt. 
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Almalevél sátorosmoly - Phyllonoricter (Lithocolletis) corylifoliella 

 
Leírás: előző fajhoz hasonló. 
 
Életmód, kártétel: 2 (vagy 3) generáció/év, az akna az előző 
fajéhoz hasonló, de az epidermisz a levél színén hólyagosodik fel. 
Tápnövény: almástermésűek és Prunus-félék. 
 
Jelentőség: régebben ritka faj, a hetvenes évektől kezdve a 
nagyüzemi gyümölcsösök kártevője. 
 
Vadgesztenye aknázómoly – Cameraria ohridella 
 

Tudományra új fajként 1986-ban a Balkán-
félszigetről, az Ohridi tó mellől írták le („ohridella”). 
Magyarországon délnyugati irányból 1993-ban jelent 
meg, ma már túllépett határainkon. 
 
Életmód, kártétel: fő tápnövénye az Aesculus 
hyppocastanum, amelynek levelein a hernyó 
tömegesen aknázik (esetenként kis számban más 
Aesculus fajokon is előfordul). Évente 3 nemzedéke 
van, bábként a lehullott lombban telel át (ennek 
megsemmisítése jó védekezési mód).  
 
 

Jelentőség: Városi vadgesztenyefáinkon korai lombhullást okoz. 
 

Család: Törpemolyok - Nepticulidae  
3 - 8 mm nagyságú lepkék, hernyóik aknázó életmódot folytatnak. Az ide tartozó fajok 
növényvédelmi szempontból csak alkalomszerűen jelentősek, időnkénti felszaporodásuk 
miatt viszont szembetűnők. Mesterséges fényforrással szemben közömbösek, kártételük 
külön védekezést nem tesz szükségessé.  
 
Almalevél-törpemoly - Nepticula malella  
Leirás: barna elülső szárnyain fehér keresztsáv látható, 
szárnyfesztávolsága 4,5 - 5,5mm. 
Életmód, kártétel: hazánkban 3-4 nemzedéke fejlődik ki évente az 
időjárástól függően, bábállapotban telel a talajban. Hernyói az 
alma vagy a birs levelének epidermisze alatt fejlődnek, rövid 
kígyóaknát hoznak létre, mely kezdetben igen keskeny, majd 
fokozatosan szélesedik. Tömegszaporodás esetén az aknák az 
egész levelet beborítják (40-50 akna egy levélen!), korai 
lombhullást okozva. 
 
Jelentőség: az eddigi megfigyelések szerint 10 - 11 évenként lehet 
gradációjára számítani, akkor viszont, nem megfelelő védekezés esetén komoly károkat 
okozhat. 
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Család: Fehérszárnyú molyok - Leucopteridae  
Az ide tartozó fajok hernyói aknázó életmódot folytatnak (foltakna). Az aknában, az ürülék 
csigavonalban helyezkedik el. Az aknán kívül készített gubóban bábozódnak, a 
mesterséges fényt nem kedvelik. 
 
Lombosfa-fehérmoly - Leucoptera malifoliella (scitella) 
 
Leírás: szárnyainak fesztávolsága 5-7 mm, 
ezüst-szürkék, a csúcsi részükön sárga-fehér 
foltok.  
 

 
Életmód, kártétel: fő 
tápnövénye az alma, de megtalálható még meggyen, körtén, 
szilván, birsalmán stb. is. A hernyó a tápnövény levelén 10-18 
mm átmérőjű kör alakú foltaknát készít, melyben jól látható a 
csigavonal alakú ürülék. Magyarországon 2-3 nemzedéke 
fejlődik ki, bábállapotban, sűrű fehér gubóban telel át a fák 
törzsén, kéregrepedések védett részein. 
 
Jelentőség: tömegszaporodás esetén jelentős a kártétel, ilyenkor a 
lombfelület nagy része elpusztul, levelenként 20-40 foltakna is 
előfordulhat. 
 

Család: Tarkamolyok - Plutellidae  
Élénk színű fajok tartoznak ide, éjszaka repülnek.  
 
Káposztamoly - Plutella maculipennis  
 

Leírás: kiterjesztett szárnyai 12-15 mm-t 
is elérik, alapszínük barna, szürkésbarna, 
a belső szegély mellett világos, hullámos 
hosszcsík húzódik, mely összecsukott 
szárnyaknál kétoldalról csipkézett 
középsávnak tűnik. 

 
 
 
Életmód, kártétel: hernyói főleg a 
keresztesvirágúakon, azon belül is 

leginkább a káposztán és annak változatain találhatók. A 
fiatal lárvák kezdetben aknáznak a levéllemez fonákán, 
majd ahogy fejlődnek hámozgatni kezdenek, “ablakosítják” 
a leveleket. Nemzedékszáma hazai viszonyok között 3-4, 
báb alakban telel (a növényen bábozódik). 
 
 
Jelentőség: hazai viszonyaink között nem tartozik a 
káposzta jelentős kártevői közé. 
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Család: Sarlósajkú molyok - Gelechiidae  
A legnépesebb lepkecsalád. Közepes termetűek, hátulsó szárnyuk trapezoid alakú, éjszaka 
repülnek, fénycsapdával jól foghatók. Nevüket a jól fejlett, sarló alakban a homlok fölé 
emelkedő meggörbült ajaktapogatókról kapták. 
 
Barackmoly - Anarsia lineatella  
 

Leírás: kiterjesztett szárnyai 11-14 mm-esek, 
hamuszürkék barna behintéssel és több, rövid 
feketésbarna vonalkával. 
 
Életmód, kártétel: legkedveltebb tápnövénye az 
őszi- és kajszibarack. 3-4 nemzedéke van, az L3-
L4-es hernyók telelnek át a kéregben. Két fontos 

kárkép-típust különböztetünk meg:   
 1. Tavaszi kárkép - az áttelelt hernyók okozzák, a 2-3 cm 

hosszú hajtásokba rágnak be, ezek csúcsi része elhervad, 
megbarnul, kitolt ürülék és mézgafolyás jelzi a kárkép helyét. 

 
  2. Nyári kárkép - a hernyók 
berágnak a gyümölcsbe egészen a 
magig, a még zöld gyümölcs érése 
meggyorsul, gyakran lehull. 
Fejlettebb gyümölcsökön erőteljes 
mézgafolyás figyelhető meg. 
 
Jelentőség: hazánkban időszakosnak mondható. 
Hajtáskártétele főleg a faiskolai termesztésben jelentős. 

 
Mezei gabonamoly - Sitotroga cerealella  
 

Leírás: szárny-fesztávolság 13-20 mm, színük 
aranysárga. 
 
Életmód, kártétel: raktári kártevő, gabonaféléket, rizst, 
kukoricát károsít. A szemek belsejében a lisztes részt 
fogyasztja (a gabonazsizsik lárvájához hasonlóan). 
Raktári körülmények között határozatlan 

nemzedékszámú (a hőmérséklet függvénye), szabadföldön 1-3 nemzedéke fejlődhet ki. 
Lárvaalakban telel át. 
 
Jelentőség: mivel melegigényes, 
ezért az ország déli részein, a 
melegebb raktárakban és években 
szaporodhat el tömegesen.  
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Család: Sodrómolyok - Tortricidae  
 
Élénk színűek, elülső szárnyuk rendszerint trapezoid alakú. Egyesek szárnyán ún. 
“tükörfolt”, egy fémes fényű kör alakú folt található. Hernyóik gyakran összesodort 
levelekben, laza szövedékben alakulnak bábbá.  
 
Keleti gyümölcsmoly - Grapholitha molesta  
 
Leírás: szárnyainak fesztávolsága 9-15 mm, szürkésbarna, a tükörfolt csak halványan 
látszik.  
 
Életmód, kártétel: polifág kártevő, a legtöbb gyümölcsfánkon előfordulhat, leggyakrabban 
az őszibarackot károsítja. Nemzedékszáma Mo.-on 3-4, kifejlett hernyó alakban telel. 
Kárképe hasonlít a barackmolyéhoz, a fiatal hernyók a hajtásokba fúrják be magukat, azok 
elszáradását és mézgafolyást okozva. A különbség, hogy amíg a barackmoly által 
károsított hajtások csak 2-3 cm hosszúak, addig a keleti gyümölcsmoly által 
megtámadottak (májusban!) már 8-10 cm-nél is hosszabbak. Később a hernyók már a 
gyümölcsöt támadják meg, innen a kárkép azonos a barackmolyéval. 
 
Jelentőség: Mo.-on 1966-tól ismert, főleg olyan monokultúrákban és háztáji 
gyümölcsösökben jelenthet veszélyt, ahol nincs rendszeres növényvédelem. 
Feromoncsapdával jól szignalizálható. 
 
 
 Szilvamoly - Grapholitha funebrana 
  
Leírás: igen hasonló a keleti gyümölcsmolyhoz, attól teljes biztonsággal csak ivarszervi 
vizsgálat révén különböztethető meg. 
 
 

Életmód, kártétel: 3 nemzedékes, a kifejlett lárvák telelnek. Fő 
tápnövénye a szilva és annak 
rokonai. A fiatal lárvák befúrják  
magukat a gyümölcsbe, a mag 
körül táplálkoznak, 
kényszerérést, mézgafolyást, 
korai gyümölcs-hullást okoznak.  
 
Jelentőség: 4%-os fertőzöttség 
esetén már védekezni kell, 
Feromon-csapdák segítségével jól szignalizálható (az előző fajjal 
“feromon-párt” alkot). 
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Almamoly – Cydia (Laspeyresia) pomonella  
 

Leírás: kiterjesztett szárnya 15-22 mm, 
nyugalmi 
állapotban a 
szárnyak 
háztetőszerűen 
helyezkednek el. 
Színük 
hamuszürke, 
barnásszürke, a 

csúcsi harmadban bronzos-aranyos fényű tükörfolttal. 
 
Életmód, kártétel: évente kétszer rajzik, a kifejlett hernyók telelnek át 
kéregrepedésekben, a gyümölcsfák kérgén, a maguk által készített gubóban. Mérsékelten 
polifág, főleg az almát és annak rokonait, de egyéb családba tartozó növényfajokon is 
előfordul (pl. dió). A lárvák egészen a magházig  berágják magukat , ürülékszemcsékkel 
töltve ki az üregeket.  
 
Jelentőség: az alma, a körte és a birs (néha dió) egyik legfontosabb kártevője, nagyüzemi 
gyümölcsöseinkben az ellene való védekezés elkerülhetetlen. 
 
 
Almailonca - Adoxophyes reticulana  
 
 

Leírás: ivari dimorfizmus, a hím 15-
20 mm, okkersárga, rajta finom 
barna rácsrajzolat, a nőstény 19-22 
mm,  
hasonló színű, a rajzolat 
elmosódottabb 
 

 
 

Életmód, kártétel: sok tápnövénye van, legfontosabbak az 
alma, mandula, őszibarack. A hernyók megrágják a 
virágokat, leveleket, de főleg a gyümölcsökön okoz kárt: 
szövedékkel egymáshoz erősített levelek alatt 
hámozgatják a gyümölcsöt vagy rágnak bele. Évi 2 
nemzedéke van, a lárva kéregrepedésekben telel át (L2-
L3), szövedékből ún. telelő tokokat hoz létre. 
 
Jelentőség: időnként igen nagy, polifágiája következtében 
a legveszélyesebb molyok között tartják számon. 
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Szőlőilonca - Sparganothis pilleriana  
 

Leírás: kiterjesztett szárnyakkal 20-25 mm, okkersárga 
színű, behálózva vörösbarna vonalakkal. 
 
Életmód, kártétel: sok-tápnövényű faj, de főleg a szőlőn 
károsít. Lárvái ún. “levélgubancokat” hoznak létre 
(tőkénként többet is), azaz több levelet tőkénként 

összeszőnek, melynek  
védelmében rejtetten rágják, lyuggatják a leveleket, 
virágzáskor már nincs a szőlőn. Egynemzedékű, a 
fiatal hernyók telelnek át a szőlőtőke kérge alatt. 
 
Jelentőség: a múlt század végén nagy károkat okozott, 
10-12 évenként gradál, amikor is ellene a védekezés 
elengedhetetlen. 
 
 
 
 
Tarka szőlő (fürt) moly - Lobesia botrana  
 
 

Leírás: szárnyainak fesztávolsága 
12-14 mm, zöldesszürke, sárgás-
rozsdabarna valamint kékesszürke 
foltokkal és sávokkal díszített. 
 
 

 
 
 
Életmód, kártétel: polifág, fő tápnövénye a szőlő. A fiatal hernyók a szőlőfürtöt támadják  
meg, szövedéket készítenek, berágnak a bimbóba, zsenge 
bogyóba, később mindezt összeszövik, hernyófészket 
hoznak létre, melyben több lárva is élhet. 3  
nemzedéke van, báb alakban telelnek a maguk által szőtt 
gubóban. 
 
 
 
 
Jelentőség: a meleg, száraz évek kedveznek 
elszaporodásának. Szignalizációval (fénycsapdával és 
szex-csapdával), jól megadható a védekezés időpontja.  
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Család: Pirosszárnyú molyok - Cochylidae  
Az imágók igen hasonlítanak a sodrómolyokhoz, nálunk csak kevés kártevő fajuk él. 
 
Nyerges szőlő (fürt) moly - Eupoecelia ambiguella  
 

Leírás: 12-18 mm-es szárnyai sárgák, 
rózsaszínes árnyalattal. Nevét egy 
feketésbarna harántsávról kapta, mely 
összecsukott szárnyaknál 
nyeregszerűnek látszik. 
 
 
Életmód, kártétel: sok tápnövényű, fő tápnövénye a szőlő. Kárképe 

hasonló a tarka szőlőmolyéhoz. 2 nemzedéke van, és báb alakban telel gubóban. 
 
 
 
 
 
 

Jelentősége: kevésbé melegigényes, mint a tarka szőlőmoly. Szignalizációja ahhoz 
hasonlóan megoldható. 
 
 
Család: Üvegszárnyú lepkék (szitkárok) - Aegeriidae  
Közepes vagy kis termetű molyok, szárnyaik részben pikkelytelenek, üvegszerűen 
átlátszóak. Nappal repülnek, virágokat látogatnak, hernyóik endofág /belső/ károsítók. 
 
Üvegszárnyú ribiszkelepke - Synanthedon tipuliformis  
 

Leírás: szárnyainak fesztávolsága 10-18 mm, 
nagyrészt pikkelytelen, egy négyszögletes 
sejtfolt valamint a szárnyszegélyek egy része 
kékesen, másik részük barnás-vörösen 
csillogó. 
 
Életmód, kártétel: tápnövénye főleg a 
ribiszke és a köszméte. A hernyó a hajtások, 

gallyak, vesszők belsejében él, ezek bélszövetével táplálkozik. A vesszők nem 
hajtanak ki, esetleg a növény is elpusztulhat. Egy nemzedéke van, lárva 
alakban telel a növényben. Szignalizációja szex-csapdával jól megoldható. 
 
Jelentőség: a piros és fekete ribiszke legelterjedtebb kártevője, az egész rajzási 
periódus alatt védekezni kell. 
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Üvegszárnyú almafalepke - Synanthedon myopaeformis  
Leírás: Az imágó az előző fajhoz nagyon hasonlít.  
Életmód, kártétel: A hernyók tápnövénye az alma, melynek kérge alatt károsítanak. 
Egynemzedékű faj, főleg sebkárosító, a védekezés legfontosabb módja a megfelelő 
sebkezelés.  
Jelentőség: Szignalizációja sexcsapdával és almacefrés csalétekcsapdával jól megoldható. 
 
Család: Karcsúmolyok - Phycitidae  
Elülső szárnyuk karcsú, lécszerű, a mintázat egy külső és egy belső keresztvonalból áll. 
Több veszélyes kártevő található köztük, melyek az egész Földön elterjedtek. 
 
Akácmoly - Etiella zinckenella  
 

Leírás: szárnyai feszt. 24-28 mm, csillogó 
szürkésbarna, feltűnő a tőből induló és a 
szárny csúcsáig érő hosszanti fehér csík. 
 
 
Életmód, kártétel: különböző 
pillangósvirágúak hüvelyében a magokat 
fogyasztja. Rágás-

nyomok, szövedék, ürülék árulja el a jelenlétét. A borsó egyik 
leggyakoribb kártevője, hazánkban a második nemzedék akácon 
nagyon gyakori. Két nemzedéke van, a kifejlett hernyók 
telelnek át. 
 
Jelentőség: meleg száraz nyarak és havas telek után 
tömegszaporodás alakulhat ki. 
 
Aszalványmoly - Plodia interpunctella  
 

Leírás: a szárnyfesztáv 12-19 mm, a szárny tövi 
része fehéres okkerszínű, innentől  
sötétvörös vagy csokoládébarna. 
 
Életmód, kártétel: 
a hernyó a 
legkülönfélébb 

raktározott növényi anyagokon él, kárképét a sűrű ürülékkel 
teli szövedékről könnyű felismerni. 2-3 (vagy több!) 
nemzedéke van, néha szabadban is áttelel. 
 
Jelentőség: mennyiségi és minőségi kárt okoz, mindenütt 
gyakori. 
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Család: Tűzmolyok - Pyraustidae  
Nagy termetűek, az araszoló vagy a bagolylepkékre emlékeztetnek. Hernyóik főleg 
endofág életmódot folytatnak. Nagyrészük mesterséges fényforrásra repül. 
 
Kukoricamoly - Ostrinia nubilalis  
 

Leírás: a szárnyfesztáv 20-
30 mm, nagyfokú az ivari 
dimorfizmus. A hím 
szárnya ibolyás-barna, a 
nőstényé sárgásfehértől 
agyag-
sárgáig 
változó, 

mindkettőn harántsávok, zegzugos vonalak vannak.  
 
Életmód, kártétel: polifág, nálunk fő tápnövénye a kukorica, de károsít 
kenderen és komlóban is. Legtöbbet a szár belsejében rág, amiről a 
kitüremkedő rágcsálék és ürülék árulkodik. Magyarországon 1-2 
nemzedék évente (északon 1, délen 2), a kifejlett hernyók telelnek át a 
tápnövényben. 
 
Jelentőség: igen veszélyes károsító, sokféle védekezési mód ismert ellene 
(a kukoricaszár május 15. előtti megsemmisítésével jól ritkítható). 
 
Család: Csüngőlepkék - Zygaenidae  
 
Elég nagy termetű molyok, nappal réteken lomhán repülnek, vagy virágokon figyelhetjük 
meg őket. Nálunk egy káros fajt ismerünk. 
 
Kormoslepke - Theresimima ampelophaga  
 

Leírás: szárnyai 20-26 mm fesztávúak, feketés-barnák,  
fénytelenek, koromszínűek. 
 
Életmód, kártétel: fő tápnövénye a 
borszőlő, a lárvák kiüregesítik a 
rügyeket, megrágják a hajtásokat, 
leveleket (”firkálás-szerű” kártétel). 
1 nemzedéke van (esetleg egy 

töredék 2. is), a 2. vagy 3. fokozatú hernyók telelnek. 
 
Jelentőség: idősebb korú szőlőkben okozott komolyabb kárt, a többi szőlőmoly elleni 
védekezés következtében miatta külön védekezni nem szükséges. 
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Család: Farontó lepkék - Cossidae  
Nagy termetű, vaskos testű molylepkék. Az imágók nem táplálkoznak. Termetes hernyóik 
endofág életmódot folytatnak, általában többéves fejlődésűek. 
 
Nagy farontó lepke - Cossus cossus  
 

Leírás: 60-95 mm-es szárnyfesztáv (Európa 
legnagyobb molylepkéje !), alapszíne barna, 
mintázata barnás vagy feketés vonalkák hálózatából 
áll, helyenként fehér pikkelyekkel.  
 
 
Életmód, kártétel: a hernyó polifág, előnyben 
részesíti a fűz és nyárfákat. Járatokat rág az idősebb 
fák törzsébe, aminek következtében azok 
meggyengülnek, könnyen eltörnek. 2 év alatt 

fejlődik ki 1 nemzedéke, hernyóalakban telel. 
 
Jelentőség: inkább lokális, üzemi védekezés ellene nem ismeretes. 
 
Kis farontó lepke - Zeuzera pyrina  

 
Leírás: a szárnyfesztáv 30-70 mm, az alapszín 
áttetsző fehér, rajta kékesfekete pettyek 
láthatók, szárnyszegélye koromfekete. 
 
Életmód, kártétel: polifág, kedvence az almafa 
és az orgona. Kárképe hasonló az előbbi fajéhoz 
csakhogy a fiatalabb fákat részesíti előnyben. 2 
évente 1 nemzedék, hernyó alakban telel. 
 

Jelentőség: alkalmanként a nagy farontó lepkénél veszélyesebb. 

K

K



Gyakorlati jegyzet              Lepkék - Lepidoptera  

79 

 
Család: Araszolólepkék - Geometridae  

 
Finom felépítésűek, nagy szárnyfelülettel, gyengébb testtel. Az elülső szárnyak mintázata 
és színezete sok faj esetében a hátulsó szárnyakon folytatódik (szemben a 
bagolylepkékkel). Főleg éjszaka aktívak. A lárva: különféle színű és alakú araszolóhernyó. 
Magyarországon kb. 370 faj él. 
 
 
Kis téliaraszoló - Operophthera brumata  

 
Leírás: a hím kifeszített szárnyakkal 25 - 
30 mm, szürkés araszolólepke, szárnyain 
halvány hullámvonalak. A nőstény 
szárnyai csökevényesek. Lárvája zöld 
araszolóhernyó. 
 

 
Életmód, kártétel: egy generáció/év, a lepkék október 
végétől a decemberi fagyokig rajzanak, petéik a fás 
részeken telelnek át. A lárva a lombkorona-(és cserje-
) szintben polifág. 
 
Jelentőség: a legfontosabb hazai téliaraszoló-faj, 
gradációs években nagy károkat okoz, elsősorban 
erdőkhöz közeli gyümölcsösökben, azután éveken át 
nincs gyakorlati jelentősége.  
 
 
 
Köszmétearaszoló - Abraxas grossulariata  
 

Leírás: nagytermetű araszolólepke, kifeszített 
szárnyakkal 40 mm, fehér alapon fekete és sárga 
foltokkal és csíkokkal. A lárva színezete az imágóéhoz 
hasonló. A nőstény is szárnyas. 
 
Életmód, kártétel: egy generáció/év, a közepesen fejlett 
hernyók telelnek át. Tavasszal a tápnövény rügyeit 
odvasítják, majd szabadon táplálkoznak a leveleken. Fő 

tápnövények: Ribes spp., de más cserjék is. 
 
Jelentőség: térben és időben változó, idősebb ültetvényekben a kár nagyobb lehet. 
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Család: Bagolylepkék - Noctuidae  
 
Zömmel közepes termetű lepkék, erős felépítésűek, 
viszonylag kisebb szárnyfelülettel és erősebb 
izmokkal. Az elülső szárnyak mintázata és 
színezete jelentősen eltér a hátulsókétól. Elülső 
szárnyakon: “bagolyrajzolat”: vesefolt, körfolt, 
csapfolt, külső és belső hullámvonal található. 
Magyarországon kb. 500 faj él. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vetési bagolylepke – Agrotis (Scotia) segetum  
 

Leírás: kifeszített szárnyakkal 35 -45 mm, 
szárnyai fényesek, az elülső szárnyak sötétebbek, 
rajtuk bagolyrajzolat. A lárva valódi hernyó, a 
fiatal hernyó araszolóhernyó-szerű. Földszínű, 
zsírfényű “mocskos-pajor”. 
 
Életmód, kártétel: nálunk két generáció/év, a 
fejlett hernyó a talajban, földgubóban telel. A 
lárvák terricol kártevők, a talaj szintjén ill. ahhoz 

közel táplálkoznak, polifágok. A fiatal növényt a talajszinten elrágják, az idősebb 
növénybe (kukoricaszár, répatest) berágják magukat (v.ö.: drótférgek kártétele). Foltokban 
károsít, ill. “frontálisan támad”. 
 
Jelentőség: a fontos terricol kártevők egyike, szántóföldi ill. zöldségkultúrákban nagy 
károkat okozhat, a kártételt többnyire későn veszik észre.  
 
 
 
Káposztabagolylepke - Mamestra brassicae  

 
 

 
Leírás: kifeszített szárnyakkal 45-50 mm nagyságú 
bagolylepke, az elülső szárnyak sötétszürkék-
feketések, a vesefoltban mindig vannak fehér 
pikkelyek. 
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Életmód, kártétel: 2 generáció/év, a báb a talajban telel. Két kártételi időszak: nyár elején 
ill. nyár végén-ősszel. A lárvák elsősorban a 
gyepszintben (nem terricol)  főként 
káposztaféléken, de alkalmilag más növényeken is 
(szőlő, őszibarack). A fejlett lárva fénykerülő, 
berágja magát a káposztafejbe, nyomában 

szaprofita gombák, 
esős időben az 
egész 
káposztatábla 
bűzösen 
megrothad. 
 
 
Jelentőség: a 
káposztafélék fontos kártevője, az őszi kártételi időszak 
veszélyesebb, fejes-káposztán nagy károkat okozhat. 
 
 
 

Gamma-bagolylepke - Plusia (Autographa) gamma  
 
Leírás: kifeszített szárnyakkal 38 - 42 mm, az 
elülső szárnyakon “gamma-rajzolat” (fehér v. 
ezüstös). 
 
Életmód, kártétel: igazi vándorlepke, Közép-
Európában nem telel át, a kártételt a délről 
bevándorolt lepkék utódai okozzák, 
nemzedékszáma határozatlan. A lárva a 
gyepszintben, erősen polifág, éjjel és nappal is 
táplálkozik. 

 
Jelentőség: időben és térben változó, nagy kártételek tömeges bevándorlás után. 
 
Gyapottok-bagolylepke - Helicoverpa armigera 
 
Leírás: szárnyfesztávolsága 35-40 mm. Elülső szárnyainak alapszíne világosbarna-
okkerbarna, vesefoltja és a széles sávvá alakult külső keresztvonal sötétebb barna. 
Körfoltja csak nyomokban, vagy egyáltalán nem látható, csapfoltja nincsen. 
 
Életmód, kártétel: vándorló lepkefaj, mely egyes években déli irányból nagy 
mennyiségben képes bejönni és hazánkban tömegesen elszaporodni. Ilyenkor évente 2 -3 
nemzedéke van és nálunk csak alkalmilag, bábként képes áttelelni. Hernyója polifág, a 
károsított növényeknek mindenek előtt a generatív részeit (virág, termés) károsítja. 
Zöldségféléken és dísznövényeken egyaránt károsít. 
 
Jelentőség: az utóbbi évtizedben vált fontos kártevővé. Tömeges megjelenése a klíma 
felmelegedésével is kapcsolatos lehet. 
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Család: Gyapjaslepkék - Lymantriidae  
 
Közepes nagyságú vagy nagyobb lepkék. A nőstények potrohán vastag gyapjúréteg, a 
lerakott petecsomókat ezzel fedik. Sok faj nősténye szárnyatlan, más fajoknál szárnyas, de 
rosszul v. egyáltalán nem repül. A hernyók szőre az ember bőrén lassan múló kiütéseket 
okoz. Szájszervük visszafejlődött. 
 
Gyapjaslepke - Lymantria dispar  

 
 
 

Leírás: feltűnő az 
imágó ivari 
kétalakú-sága, a hím 
30-40 mm, a nőstény 
60-70 mm  
szárnyfesztávolságú 
de nagy szárnyai 
ellenére nem repül. 

 
A hím szárnyai szürkésbarnák, elmosódott mintázattal, a nőstény krémszínű alapon barnás 
hullámvonalakkal és foltokkal. A hím csápja szélesen fésűs, a nőstényé kissé pillás. 
 
Életmód, kártétel:  1 generáció/év, a tojáscsomó telel a 
fatörzsön (feltűnő, számolható, megsemmisíthető). 
Tojásait jellegzetes csomókban, sárgás gyapjúval borítva, 
fatörzsekre rakja. A károsítás a lombkoronaszintben 
rügyfakadástól júniusig tart. Tápnövénye szinte minden 
lombos fa. 
 
 
Jelentőség: tömegszaporodás esetén tarrágást is okozhat, 
különösen erdők közelében. Észak-Amerikába 
behurcolták, ott a tölgyeken igen veszélyes kártevő. 
 

 
 

Aranyfarú lepke - Euproctis chrysorrhoea  
 
 

Leírás: kifeszített 
szárnyakkal 32-35 mm, 
fehér színű, néhány apró 
fekete folttal (a 
nőstényeken a foltok 
halványabbak). A potroh 
egyszínű világos 
vörösbarna 
(”aranyfarú”).  

 
Hernyóinak szőre és a gubókból kihulló hernyószőrök erősen mérgezőek! 
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Életmód, kártétel: 1 generáció/év, a kis lárvák “nagy téli 
hernyófészekben” telelnek a tápnövényen, lombfakadáskor 
elhagyják a hernyófészket, táplálkoznak, előbb a rügyeket, majd a 
leveleket fogyasztják. (Hernyófészek: 8-10 levél a fás részhez 
erősítve, leveleket a szél nem tudja mozgatni). A cserje- és 
lombkorona-szintben polifág. 
 
Jelentőség: a tömegszaporodás éveiben tarrágást okozhat, 
különösen erdők közelében. Észak-Amerikába behurcolták, ott is 
kártevő. 
 
Család: Medvelepkék - Arctiidae  
Különféle nagyságúak, egy részük igen élénk színű, tarka mintázatú, másik részük fehér 
vagy sárga alapon csekély fekete mintázattal. Szájszervük visszafejlődött. A lárva sűrűn 
bozontos valódi hernyó (”medvelepkék”). 
 
Amerikai fehér medvelepke (szövőlepke) - Hyphantria cunea  

 
Leírás: szárnyfesztávolság 18 - 30 
mm, fehérek, több-kevesebb apró  
fekete folttal, vagy tiszta fehérek.  
 

 
 
 

 
Életmód, kártétel: 2 generáció/év, a báb telel különféle 
helyeken. Hernyói polifág lombfogyasztók “nyári 
hernyófészekben” élnek, a fészek a hernyó növekedésével 
együtt nő, az utolsó stádiumú hernyók otthagyják, 
szétszélednek. 
 
Jelentőség: A 40-es évek végén É-Amerikából hurcolták be 
(Csepel: Szabadkikötő). Ma Közép-Európában jelentős 
kártevő. Elterjedésében közrejátszott kedvelt tápnövényeinek, 
egykori útsorfáknak a jelenléte (Morus spp., Acer negundo). 
 
 
 
Család: (Igazi) szövőlepkék - Lasiocampidae  
Különféle méretű lepkék, testük vaskos, szárnyaik szélesek, mintázatuk egyszerű, 
szájszervük másodlagosan visszafejlődött. 
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Gyűrűslepke – Malacosoma neustrium  
 

 
Leírás: szárnyfesztávolsága meghaladhatja a 40 mm-t, 
világosabb vagy sötétebb barnák, az elülső szárnyakon két 
harántcsíkkal. A pete gyűrű alakú csomókban az ágakon 
telel (gyűrűslepke). 
 
Életmód, kártétel: 1 generáció/év, petecsomók 
telelnek a fák és cserjék vékony ágain. A hernyó 

polifág. Quercuson, Rosaceae fákon és cserjéken károsít (almát és szilvát 
különösen kedveli). “Nyári hernyófészke” van, melyet éjszaka a lárvák 
elhagynak táplálkozás céljából. 

 
Jelentőség: térben és időben változó, lokálisan jelentős kártevő lehet, gradációs 
években nagyobb területeken is. 
 
Családsorozat: Nappali lepkék - Rhopalocera (Diurna)  

 

Közös jellemzőik: nappal aktívak (napfényben), imágók viráglátogatók, jól fejlett 
pödörnyelvük és bunkós csápjuk van. 
 
Család: Fehérlepkék (régi nevük: “özöndékek”) - Pieridae  
Világos színű lepkék, alapszínük fehér vagy sárga, szárnyaikon több-kevesebb sötétebb 
mintázattal. 
 
Káposztalepke - Pieris brassicae  
 
 
 

 
 
Leírás: szárny-fesztávolság 
50 - 65 mm, alapszíne fehér, 
a hímen kevesebb, a 
nőstényen több fekete 
folttal. 
 

 
Életmód, kártétel: valószínűleg igazi vándorlepke, hazai áttelelése nincs bizonyítva, 
esetleg bábként áttelelhet. Nálunk 2-3 generáció/év. Tápnövények: termesztett és vadon 
termő keresztesek, főleg káposztafélék. Hernyó nappal táplálkozik, szabálytalanul rág, nem 
rágja be magát a káposztafejbe (vö.: M. brassicae hernyója). 
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Jelentőség: tömeges fellépéskor 
nagy kártételek, a hernyó a 
káposztafejet rövid idő alatt 
lekopasztja, csak a torzsa és a 
vastagabb erek maradnak meg. 
Tömeges fellépése vándorlással 
kapcsolatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     A növényvédelmi állattan kézikönyve, 4/B kötet 
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Rend: KÉTSZÁRNYÚAK – DIPTERA 
 
Rendkívül sok fajt magában foglaló rend. Általában szúnyogoknak, legyeknek, 
muslicáknak nevezik őket. Teljes átalakulással fejlődnek. Testhosszuk a mm tizedrészétől 
6 cm-ig változhat. A fej szabadon mozgatható, keskeny nyakkal ízesül az előtorhoz. Nagy, 
a fej jelentős részét elfoglaló összetett szemeik vannak, ezen kívül a legtöbb légycsaládban 
a fejtetőn még három, háromszög alakban elhelyezkedő pontszem is található. Csápjuk 
lehet sok ízből álló fonalas csáp (Nematocera alrend), vagy erősen megrövidült, három 
ízből álló, összetett rövid csáp (Brachycera alrend). Szájszerveik szúró-szívó (szúnyogok) 
vagy nyaló-szívó (legyek) típusúak, néha elcsökevényesedtek. Egy pár hártyás szárnyuk 
van, a hátulsó szárny ún. billérré alakult (a billért egyensúlyozó szervnek tartják). Lábaik 
általában járólábak, de egyes taxonoknál az elülső láb ragadozására is módosulhat. Az 
utolsó lábfejízen két karom található, és a karmok alatt két kisebb-nagyobb tapadópárna, 
melyek segítságável függőleges sima felületeken is könnyen tudnak mászni. Lárváik 
lábatlan nyüvek, nagyon változatos alakúak. Az alacsonyabbrendűeknek fejlett fejük és 
szájszervük van, a magasabbrendűek feje behúzódik az előtorba és részben vagy teljesen 
elveszti alakját. Az alacsonyabbrendű Dipterák lárvabőrüket levetve fedettbábbá 
alakulnak. A magasabbrendű legyek lárváinak bőre megkeményedik, általában 
megsötétedik és tonnabábot alkot. Teljes átalakulással fejlődnek. Lárváik vízben vagy 
szárazföldön fordulnak elő. Az utóbbiak földben, korhadékban, gombában, trágyában, 
virágos növényekben élnek, sok faj gubacsot képez. Egyes családok parazitoidok, 
paraziták (pl. gerincesekben vagy gerinceseken élősködnek). Az imágók ragadozók, 
vérszívók és növényi nedvekkel táplálkozók lehetnek. Többségüknek nincs gazdasági 
jelentősége. A predátorok, paraziták és parazitoidok egy része hasznos, sok faj ökológiai 
rendszerek fontos ''tartópillére''. A szúró-szívó szájszervű vérszívó fajok, valamint a 
paraziták egy részének a humán és állati egészségügyben van fontos szerepe. Viszonylag 
kevés mezőgazdasági kártevő akad köztük, de ezek gazdasági jelentősége nagy. A világon 
több mint 100 000 faj ismert, ebből Magyarországon kb. 4000 faj fordul elő A renden belül 
két alrendet különítenek el: 
 
 Nematocera alrend (fonalascsápú 
kétszárnyúak): csápjuk hosszú, fonalas, legalább 6 
ízből áll. Általában sűrűn erezett. A fajok 
többségénél a lárvák feje jól látható. Bábjuk 
szabad vagy fedett báb (múmiabáb). 
 
 
 Brachycera alrend (rövidcsápú kétszárnyúak): a csáp 3 szabad ízből áll. 
Lárvájuk nyű, bábjuk szabad vagy tonnabáb. 
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Alrend: FONALASCSÁPÚ KÉTSZÁRNYÚAK - NEMATOCERA 
 
Család: Bársonylegyek v. bársonyszúnyogok - Bibionidae 
Alkatukban a legyekhez hasonlítanak, viszonylag nagy testűek, bársonyosan szőrözött 
fajok. Erős ivari dimorfizmust mutatnak. Petéiket nyirkos, humuszos földbe, korhadó 
anyagokba helyezik, a lárvák is itt fejlődnek. Néha élő növények gyökereit is 
megtámadják. 
 
Kerti bársonyszúnyog - Bibio hortulanus 
 

Leírás: kb. 10 mm hosszú, a hím fekete, 
de a szőrzete részben fehéres. A 
nőstény potroha és középháta 
sárgásvörös vagy szintén fekete. 
 
Életmód, kártétel: egy nemzedékes, a 
lárvák telelnek a talajban, majd 
tavasszal folytatják a táplálkozást. 
Ilyenkor a gyökerek megrágásával 

okozhatnak kárt. A petékből kikelő fiatal lárvák korhadó anyagokkal 
táplálkoznak. 
 
Jelentőség: főleg láptalajokon, vizenyős, túlöntözött területeken 
okozhatnak kárt. 
 
Tavaszi bársonyszúnyog - Bibio marci 
 
Leírás: a Bibio hortulanushoz rendszertanilag közelálló faj, de annál valamivel nagyobb, 
és mindkét ivar fényes fekete (a szőrözet is).  
Életmód, kártétel: a kerti bársonylégyéhez hasonló.  
 
Család: Gubacsszúnyogok - Itonidae (Cecidomyidae) 
 

Kicsiny termetű, finom felépítésű szúnyogok. Csápjuk hosszú, 
szárnyukat szőrzet fedi, szárnyszegélyük pillás, az erezet 
visszafejlődött. Az idetartozó fajok többségének tojócsöve van. Egy 
részük zoofág - így például az Aphidoletes nembe tartozó afidofág 
fajok kifejezetten hasznosak, parazitoidok vagy korhadékevők. 
Gazdasági jelentősége a gubacsképző fajoknak van. Általában 
oligofágok, vagy monofágok. Majdnem minden őshonos 
növényfajunkon élnek gubacsszúnyogok. 
 

 
 
 
 
     A növényvédelmi állattan kézikönyve, 5 kötet 
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Málna gubacsszúnyog - Lasioptera rubi  
 
Leírás: pár mm nagyságú, apró szúnyog. 
 
Életmód, kártétel: egy nemzedékes, a lárvák telelnek a gubacs 
belsejében. Kárképét a vesszőn, hajtáson, levélnyélen található 
repedezett felszínű vastagodás alapján ismerhetjük fel, melyben 
vöröses lárvák találhatók Az epdermisz alá furakodott lárvák 
táplálkozásának következtében a károsított részen hat hét alatt jól 
látható gubacs képződik.  
 
Jelentőség: gazdaságilag nem jelentős. 
 
 
Málna vesszőszúnyog - Thomasiniana theobaldi  
 
 
Leírás: a nőstény sárgásvörös színű, potroha hegyes, a hím szürkés 
színű, kisebb. 
 
Életmód, kártétel: három nemzedékes, a talajban 2-3 cm mélységben 
báb állapotban telel. Petéiket csoportosan a málnahajtások repedezett 
kérgére, sebzésekre rakják. A lárvák a vessző alsó harmadában a 
háncsrészt roncsolják és a farészbe is behatolnak (barna, lilás elhalt 
foltok). A vessző alsó harmadában sejtburjánzást okoznak. 
 
Jelentőség: A málnaültetvények egyik legveszélyesebb kártevője. 
Különböző kórokozókkal együtt - melyek megtelepedését elősegíti - a 
megtámadott vesszők 60-100%-át elpusztíthatja. 
 
Család: Óriásszúnyogok (lószúnyogok) - Tipulidae 
A vérszívó szúnyogokhoz hasonlítanak, de azoknál nagyobbak. Nem szúrnak. Hosszú 
lábaik könnyen kiszakadnak. Lárváik többnyire korhadékban fejlődnek. 
 
Közönséges lószúnyog - Tipula oleracea 
 

Leírás: karcsú testű, sárgásbarna színű rovar. A nőstény szárnya 
hosszabb a potrohánál. 
 
Életmód, kártétel: 
évente egy nemzedék 
fejlődik, a fiatal 
lárvák telelnek. 
Tavasszal ezek a 

lárvák folytatják a táplálkozást. A palánták 
gyökereit, szártövi részét elrághatják, a 
hagymába mélyen belerágnak, a fásodott 
szárakat, körülrágják. A károsított 
állományban a növények foltonként 
elpusztulnak.  

K
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Jelentőség: minthogy a lárvák fejlődéséhez elengedhetetlen a magas talajnedvesség, 
Magyarországon ritkán okoznak kárt. 
 
Alrend: RÖVIDCSÁPÚ KÉTSZÁRNYÚAK - BRACHYCERA 
 
Család: Zengőlegyek - Syrphidae 
Közepes vagy nagytestű, fekete-sárga, fekete-vörös mintázatú legyek. Sok fajuk 
darazsakhoz, méhekhez hasonlít. Sokáig tudnak egy helyben lebegni, repülés közben 
jellegzetes magas zümmögő hangot adnak. Az imágók viráglátogatók. Egyes fajok lárvái 
növényeken élnek és levéltetveket, pajzstetveket fogyasztanak - így az integrált 
növényvédelem szempontjából jelentősek - más fajok lárvái korhadékban élnek, néhány faj 
fitofág.  
 
Kis nárciszlégy (holdfoltos hagymalégy) - Eumerus strigatus  
 

Leírás: az imágó kékes-zöldes fekete fémes 
színű, a hagymalégynél nagyobb. Potrohának 
oldalán 3 pár világos félhold alakú folttal. 
 
Életmód, kártétel: egy nemzedékes, a lárva 
vagy a báb telel a talajban, esetleg a tárolt 
hagymában. A nőstények petéiket a hagymára, a 
gyöktörzsre vagy 
a tápnövény 

közelében a talajra helyezik. A fertőzött hagyma eltörpül, 
lankad, a földalatti részek belseje ürülékkel, rágcsálókkal 
telt, később rothadásnak indul. Gyakran a hagymalégy 
lárváival együtt károsít, de inkább a gyökértáji részben 
található, a rothadás innen indul. Tápnövényei az étkezési 
hagyma, gumós növények, tulipán, nőszirom, liliom, jácint. 
 
Jelentőség: főleg hagymatermesztő vidéken, étkezési 
hagymán okozhat kárt. 
 
Család: Fúrólegyek – Tephritidae (Trypetidae) 
Apró termetű, tarka szárnyú legyek. A szárny - néhány kivételtől eltekintve - csíkos vagy 
pettyes mintázata fontos határozóbélyeg. A nőstényeknek tojócsövük van. Valamennyi faj 
lárvája növényevő, polifág ritkábban oligofág vagy monofág. A lárva a fajok egy részénél 
a gyümölcsben, húsos termésben, máskor szárban, gyökérben, virágban vagy virágzatban 
fejlődik. 
 
Földközi-tengeri gyümölcslégy (narancslégy) - Ceratitis capitata 

 
Leírás: az imágó színpompás: a fej sárgásfehér, a szemek 
vörösek, zöld fénnyel, a homlok barna. A tor barnásfekete, 
felerészben hamvasszürke. A szárny barna foltokkal 
tarkított, középen széles sárga harántcsík található. A potroh 
sárga, világosszürke  
harántcsíkokkal. 
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Életmód, kártétel: határozatlan nemzedékszámú faj, a talajban telel bábállapotban. A 
nőstény a petéket a gyümölcs bőrszövete alá többesével rakja. A nyüvek a magházig 
furakodnak. A megtámadott gyümölcs idő előtt lehull. Rendkívül sok tápnövénye van. 
Magyarországon főleg késői érésű őszibarackfajtákat károsíthat. A Mediterraneumban 
citrusféléket, fügét, gránátalmát, körtét, kajszit, őszibarackot károsít, de előfordulhat egyéb 
csonthéjasokon, sárga- és görögdinnyén, 
paradicsomon és paprikán is. 
 
Jelentőség: az eredetileg Afrikában 
őshonos Földközi-tengeri gyümölcslégy 
szinte az egész világon elterjedt kártevő. 
Ausztriában valószínűleg hidegtűrő 
biotípusa alakult ki, így meghonosodása 
Magyarországon is várható. Zárlati 
károsító ! 
 
 
 
 
 
 
Cseresznyelégy - Rhagoletis cerasi  
 

Leírás: a nőstény 4 mm a hím 3-3,5 mm hosszú. Teste 
fekete, a fej elől, a tor vége és a szárnytő sárgás. A szárny 
mintázata fontos határozóbélyeg. A szárny csúcsán egy 
vastag fordított V alakú fekete sáv látható. 
 
Életmód, kártétel: egy nemzedékes, bábállapotban telel a 
talaj felső 3-10 cm mélységű rétegében. Fő tápnövénye a 
cseresznye, a meggy és a Lonicera fajok. A nőstények 
petéiket tojócsövük segítségével a 
gyümölcsök epidermisze alá 

helyezik, gyümölcsönként mindig csak egyet. A fertőzött gyümölcs 
puhább tapintású lesz, a mag körüli részen elpépesedik, itt található 
a fehér nyű. Kívülről a gyümölcs epidermiszén jól látható a 
tojócsővel kialakított kisebb, valamint a kifejlődött lárva által fúrt 
nagyobb lyuk. A kifejlett lárvák kifurakodnak a gyümölcsből és a 
talajban bábozódnak. Előrejelzés: izolátorral, vagy sárgalapos 
színcsapdával lehetséges. 
 
Jelentőség: főleg házikertekben és szórványgyümölcsökben, közép 
és késői érésű fajtákban okozhat kárt, 50-100 %-os fertőzöttség is előfordulhat. 

I 
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Spárgalégy - Platyparea poeciloptera 
 

 
 
Leirás: 6-8 mm hosszú. Teste szürkésbarna, a szárnyak sötétbarnán 
zegzugosan mintázottak. 
 
 

Életmód, kártétel: egy nemzedékes, báb alakban telel a spárga 
szárának föld alatti részében, néhány cm-re a felszíntől, vagy a 
szár pusztulása esetén a talajban. A nőstények petéiket a 
spárgafej pikkelyei alá rakják egyesével. A kikelő nyüvek a 
szárban lefelé haladnak egészen a felszín alatt 20-
25 cm mélyen elhelyezkedő gyökérnyakig, majd 
visszafordulva a bőrszövet alatt táplálkozva fölfelé 
haladnak. Monofág faj, csak spárgában él. A 
fertőzött hajtások a talaj színe felett meggörbülnek. 
 
Jelentőség: a spárga egyik legjelentősebb 
kártevője. Fiatal telepítésekben a tövek gyors 
ritkulását, idősebb telepítésekben a 
hajtásnövekedés és a terméshozam csökkenését 
eredményezi. 
 
Család: Aknázólegyek - Agromyzidae 
Apró, legfeljebb 3 mm hosszú, sötét színű legyek. Petéiket a  
levél vagy szár szöveteibe helyezik el. A nyüvek a szárban vagy a levélben különböző 
formájú aknákat fúrnak.  
 
Gerbera aknázólégy - Liriomyza trifolii 
 

Leírása: 1-2 mm-es, sárga és fekete színű. 
 
Életmód, kártétel: meleg környezetben akár 12 
nemzedéke is lehet évente. Magyarországon 
szabadföldön nem telel át. A nőstény petéit 
tojócsövével a levéllemezbe süllyeszti. A lárva 
kanyargós, kiszélesedő aknát készít.  A kifejlett 
lárva a 
talajra 
veti 

magát és a felső talajrétegben bábozódik. A 
bábállapot 1-2 hétig tart. Polifág állat, 
Magyarországon főleg gerberán és 
krizantémon károsít, de paradicsomon, 
paprikán, salátán, uborkán is előfordulhat. 
Előrejelzés: sárga fogólappal lehetséges. 
 
Jelentőség: szaporítóanyaggal terjed, 
gyorsan szaporodik. Karantén kártevő! 

I 

K

K



Gyakorlati jegyzet              Kétszárnyúak - Diptera 

92 

 
Hagymaaknázólégy - Dyzigomyza cepae 
 
Leírás: apró termetű 1,8-2,5 mm hosszú. Feje sárga, szeme barnás-fekete. Tora fekete 
alapon szürkésen hamvas. 
 
Életmód, kártétel: évente általában egy, esetleg két nemzedéke van, báb alakban telel a 
talajban. A lárvák szabálytalanul kanyargó, foltszerű, fehéres járatokat készítenek. 
Tápnövényei a vöröshagyma és a fokhagyma. Az erősen fertőzött levelek elhervadnak 
elszáradnak. 
 
Jelentőség: főleg ott károsít, ahol hosszú idő óta termesztenek vöröshagymát. A hűvösebb, 
csapadékosabb időjárást, a magas talajvizet kedveli. 
 
Család: Viráglegyek - Anthomyiidae 
Az Anthomyiidae család rendszertanilag közel áll a Muscidae - igazi legyek - családjához, 
így sok szerző annak alcsaládjaként tárgyalja. Az imágók külső megjelenése a 
házilegyekre emlékeztet. 
 
Hagymalégy - Delia (Phorbia) antiqua 
 

Leírás: házi légyre emlékeztető 6-6,5 mm hosszú hamuszürke színű 
légy. 
 
Életmód, kártétel: három 
nemzedéke fejlődik ki évente. A 
talajban, báb alakban telel. 

Petéiket a levelek közé rakják. A fiatal nyüvek a levélbe 
furakodnak, és annak tövén keresztül a hagymafejbe 
jutnak. Fejlődésük során összefurkálják a hagymafejet, 
majd ha felélték, gyakran a gyökérszáron keresztül egy 
másik fejbe fúrják át magukat. A hagymalégy 
vöröshagymán és fokhagymán él. A megtámadott növény 
levelei lankadnak, sárgulnak, majd elpusztulnak. A 
nyüvek által ejtett sérüléseken át rothasztó baktériumok 
fertőzhetik a hagymafejeket, melyek ilyenkor bűzös, 
kellemetlen szagúvá válnak. Kártételük hasonlít a kis 
nárciszlégy kártételéhez, de a hagymalégy lárvái általában 
felülről lefelé fúrnak. A nyüvek színük szerint is jól 
elkülöníthetők: a hagymalégy lárvái fehérek, míg a kis nárciszlégy lárvái szennyes sárgák. 
 
Jelentőség: csapadékos években a vöröshagyma legjelentősebb kártevője lehet. 
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Tavaszi káposztalégy - Delia radicum (Phorbia brassicae) 
 

Leírás: házi légyhez hasonló, de annál valamivel kisebb, 
6,5-7 mm hosszú, világosszürke. 
 
Életmód, kártétel: 3 nemzedékes, báb alakban a talajban 
telel. A nőstények petéiket a tápnövény gyökérnyaki 
részére helyezik. A kikelő fiatal nyüvek a gyökereket 
hámozgatják, majd a 
gyökéren át a szárba jutnak, 

ahol felfelé fúrják magukat. A lárvák felélik a szár belsejét. A 
megtámadott nővény lankad, levelei ólomfényűek. Fő 
tápnövényei a káposztafélék, a retek és más keresztesvirágúak. 

A rajzást fehér színcsapdákkal 
figyelhetjük meg. 
 
 
Jelentőség: párás, meleg években a 
káposztafélék legjelentősebb kártevője. 
Üvegházakban palántaneveléskor 
károsíthat. 
 
 
 
 
 

 
 
Család: Fürkészlegyek - Tachinidae 
Közepes vagy kicsi legyek. A hozzájuk közelálló családoktól csupasz csápsertéjük alapján 
különíthetők el. Lárváik többsége rovarok - leggyakrabban lepkehernyók - csigák, ászkák, 
férgek parazitoidjai. Általában polifág fajok, egy részük oligofág és csak ritkán 
monofágok. Kártevő rovarpopulációk szabályozásával jelentős hasznot hajtanak. 
 
 
 
 
 
 
     A növényvédelmi állattan kézikönyve, 5 kötet 
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Rend : HÁRTYÁSSZÁRNYÚAK - HYMENOPTERA 
 
Kicsi, közepes és nagy termet. A két pár hártyás szárny hiányozhat (pl. hangyák). Rágó 
vagy nyaló szájszerv. A potroh függelékei: tojócső vagy fullánk. Fejlődésük 
holometamorfózis. Lárváik: nyűszerűek, kukacszerűek vagy álhernyók. Szabad bábjuk 
van. 
 

I. Alrend: - Növényevő darazsak (levéldarázs alkatúak) - Symphyta 
 
A potroh teljes szélességében ízesül a torhoz (ülőpotrohúak). A nőstények 
tojócsöve fűrészes.  
 
 
 
Család: Szövődarazsak - Pamphilidae 
 

Széles, lapított potrohú rovarok. Lárvájuk hernyószerű, 3 pár tori 
lábuk van, a potroh végén kétoldalt egy-egy nyúlvány található. 
Szövedékben, csoportosan élnek. A talajban, bábkamrában, 
gubószövedék nélkül bábozódnak. 
 
 

 
Csonthéjasok szövődarazsa - Neurotoma nemoralis  
 
Leírás: 7-8 mm hosszú, fekete színű, fején és potrohán fehér 
foltokkal.  
 
 
Életmód, kártétel: 1 nemzedék/év a kifejlett lárva telel a talajban. 
Tojásait az őszibarack és egyéb csonthéjasok leveleinek fonákára 
helyezi. A kikelő lárvák szövedékben együtt rágnak.  
 
Jelentőség: komolyabb kártétel ritkán fordul elő. Túlszaporodás 
esetén a letarolt fák nem tudják beérlelni gyümölcsüket. 
 
 
 
Körte szövődarázs - Neurotoma (flaviventris) saltuum 
 
Leírás: 11-14 mm hosszú, fekete alapszínű, a potrohán sárga foltok vannak 
 
Életmód, kártétel: 1 nemzedék/év, lárva telel a talajban, gubó nélkül. Tojásait a körte 
levél fonákára helyezi, ahol a lárvák szövedékben együtt élve rágnak. 
 
Jelentőség: faiskolában súlyos lehet a kártétele. 
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Család: Szalmadarazsak - Cephidae 
Endofág károsítók. Lárváik láb nélküliek. 
 
Hajtáshervasztó darázs - Janus compressus 
 
Leírás: nagymérvű a szexuál dimorfizmus. A nőstény nagyobb és potroha 

oldalról lapított. A hím kisebb és potroha 
hengerded. Színben is eltérnek.  
 
Életmód, kártétel: 1 generáció/év. A kifejlett 
lárva telel a vesszőkben. Tojócsövével elsősorban a 
körte hajtásain spirálvonalban 20-30 szúrást ejt, de csak 
egy tojást helyez el. A hajtások elhervadnak. 
 
Jelentőség: törpe körtefákon és faiskolában jelentős a 
kártétele.  
 
 

Család: Botcsápú levéldarazsak - Argidae 
Zömök testű, közepes nagyságú darazsak. Álhernyói szabadon táplálkoznak, főleg a 
rózsafélék leveleit karéjozva fogyasztják. 
 
Sárga varródarázs - Arge (rosae) ochropus 
 
Leírás: imágó 7-10 mm. Feje, csápja és torának nagy része fekete, potroha sárgászöld. A 
szárnyak sárgásak, csak az elülsők külső pereme fekete. 
 
Életmód, kártétel: 2 generáció/év, a bábozódás kettősfalú gubóban, a talajban történik. 
Telelési módja még tisztázatlan. Az áprilistól nyár végéig rajzó imágók tojásaikat a vad és 
termesztett rózsafajok hajtásaiba rakják, így azok meggörbülnek. A szúrásnyomok 
magányos sorokban helyezkednek el. A kikelő lárvák a leveleken karéjozva rágnak. 
 
Jelentőség: a károsított hajtások virághozamát mennyiségileg és minőségileg is 
hátrányosan befolyásolja.  
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Család: Valódi levéldarazsak - Tenthredinidae 
A legjelentősebb kártevő család. A legtöbb faj lárvája levelekkel táplálkozik. A tojásnak 
nagy mennyiségű vízre van szüksége. Lárvájuk álhernyó. Gyakori a szűznemzés. 
 
Repcedarázs - Athalia rosae 
 

Leírás: az imágó 7-9 mm, narancssárga színű. Feje és a tor 
egy része fekete. Szárnyuk széles áttetsző, tőben sárgás 
színű.  
 
Életmód, kártétel: 2-3 nemzedék/év. Lárvája gubóban telel 
a talajban. Tápnövénye a repce, mustár, tarlórépa. A kis 
lárvák pár napig aknáznak, majd a levél fonákán 
hámozgatnak, lyuggatnak, később az érközöket is kirágják. 

 
Jelentőség: a repcét foltokban kipusztítja, gradáció esetén egész táblákat letarol. 
 
Fehéröves levéldarázs - Emphytus cinctus 
 
Leírás: imágó 8-10 mm, fekete színű. A nőstény potroha 
fehér övvel tarkított. 
 
Életmód, kártétel: 2 generáció/év. Lárva telel, gubóban a 
rózsa fás részében vagy a lehullott lomb között. Az április 
közepétől rajzó imágók tojásaikat a rózsa vagy a 
szamócalevél epidermisze alá süllyesztik, egyesével. 
 
Jelentőség: rózsán nem jelentős, de a szamócán 
veszedelmes kártevő. 
 
Füstösszárnyú levéldarázs - Caliroa limacina 
 

Leírás: az imágó 4-6 mm, fénylő fekete 
színű, szárnyai üvegszerűen átlátszóak. 
Lárvája a meztelen csigára emlékeztet. 
 

 
Életmód, kártétel: 2 nemzedék/év. Lárvája gubóban telel a 
talajban, Lárvái leggyakrabban a cseresznye, meggy, körte 
valamint a Sorbus, Prunus és Crataegus fajok levelein 
hámozgatnak. A lehámozott részek áttetszők, később 
megbarnulnak, illetve feketednek. 
 
Jelentőség: faiskolában és fiatal telepítésű fákon jelentős a 
lombveszteség. 
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Gyümölcsdarazsak 
 
Fekete (poloskaszagú) szilvadarázs - Hoplocampa minuta 
 

Leírás: 4-5 mm nagyságú, teste fekete, lábai barnák. A nőstény csápja 
barnás fekete, a hímje sárga. 
 
 

Életmód, kártétel: 1 nemzedék/év. A lárva gubóban telel a talajban. 
Tápnövénye a szilva és a ringló. Tojásait a csészelevelek cimpáiba 
rakja. A kikelő lárvák a gyümölcsbe rágnak, ahol a magkezdeményt is 
elfogyasztják, helyén fekete falú üreg látható. Az apró gyümölcsök 
tömegesen hullanak. 
 
Jelentőség: gradáció esetén jelentős termésveszteséget okoz. 
 
 
 
Körte gyümölcsdarázs (poloskaszagú körtedarázs) - Hoplocampa brevis 
 
 

Leírás: 4,5-5,5 mm, teste, csápjai, lábai sárgásbarnák. A tor 
háti részén X-alakú rajzolat látható. 
 
 
 
 
Életmód, kártétel: 1 nemzedék/év, 1-4 éves fejlődésű. 

Lárvája telel a talajban, gubóban. Tojásait a csészelevelek tövi részénél a fonák 
bőrszövete alá süllyeszti. A kikelő lárva a 
tojástól kiinduló járatot rág a magház felé 
haladva. A kiodvasított gyümölcs, lehullik. 
 
 
Jelentőség: egyes években a termés nagy részét 
elpusztítja. 
 
 
 
 
 
 
 
     A növényvédelmi állattan kézikönyve, 5 kötet 
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Alma gyümölcsdarázs (poloskaszagú almadarázs) - Hoplocampa testudinea 
 

Leírás: 6-7 mm, sárga színű, fején fekete folttal. A potroh háti 
része fekete.  
 
 
 

 
Életmód, kártétel: 1 nemzedék/év. Kifejlett lárvái gubóban telelnek a talajban. A 
darazsak az almavirágzás megindulása előtt rajzanak. Tojásaikat a bibe és porzószálak 
közötti részen a virág szövetébe helyezik. A kikelő lárva a héj 
alatt járatot rág, mely a lárva növekedésével szélesedik és 
beparásodik, az alma deformált lesz. Később a lárvák a 
magházig hatolnak, a magvakat is 
elfogyasztják. Az üreget sötét színű ürülék 
tölti ki. A gyümölcs felületén egy kerek 
nyílás látható. 
 

 
 
 
 
 
Jelentőség: túlszaporodása esetén tömeges gyümölcshullást 
okoz. 
 
 

 
 
Köszméte-levéldarázs - Nematus (Pteronidea) ribesii 
 

Leírás: imágó 6-8 mm, barnássárga, feje és előtora sötét, szárnyai 
üvegszerűen áttetszők. 
 
Életmód, kártétel: 3 generáció/év. Lárvája gubóban telel a talajban. 
Tojásait a levélfonákon a vastagabb erekre, sorban helyezi el. 

Monofág. Lárvái a köszméte levéllemezében lyukakat rágnak, később  
karéjoznak. 
 
Jelentőség: az első nemzedék lárvái teljesen letarolhatják a lombot, ami terméshullást von 
maga után. A második és harmadik nemzedék által okozott lombveszteség a következő 
évek terméshozamát csökkenti. 

K 

K



Gyakorlati jegyzet           Hártyásszárnyúak - Hymenoptera 

99 

 
II. Alrend : Tojócsövesek - Terebrantes 
Darázsderék van, a tojócső sima, lárváik nyűszerűek. 
 
Család: Gubacsdarazsak - Cynipidae 
A fajok zöme gubacsban fejlődik. Apró (2-5 mm) termetűek. Tojóscsövük fejlett. Lárvájuk 
kukacszerű. Mono- vagy oligofágok. 
 
 
Közönséges rózsagubacsdarázs - Diplolepis (Rhodites) rosae 
 
Leírás: a nőstény 4 mm, feje, csápja, tora fekete, 
potroha sárgásvörös, vége fekete. A hím kisebb és 
sötétebb. 
 
Életmód, kártétel: egy nemzedék/év. Lárva telel a 
többkamrás gubacsban. Bábozódás tavasszal. 
Tojásaikat a rügyekbe rakják, többnyire 
megtermékenyítés nélkül. 
 
Jelentőség: országszerte elterjedt. Rózsaiskolában a 
magas törzsű rózsák nevelését gátolja. 
 
Család: Hengeres fémfürkészek – Eurytomidae 
 
Legtöbb fajuk hasznos, gubacsdarazsak, legyek bogarak parazitoidjai. Egy jelentős kártevő 
faj is van közöttük. 
 
Lucerna-magdarázs - Bruchophagus roddi 
 

Leírás: az imágó 1,3 - 1,7 mm hosszú, szénfekete, hengeres testű. 
 
 
Életmód, kártétel: 2-3 nemzedék/év. A 

kifejlett lárva telel a kipergett magban, a száron maradt 
csigákban. Tojásaikat a maghéj alá rakják. A kikelő lárva a mag 
belsejét fogyasztja el. A csíra elfogyasztása révén csak az üres 
maghéj marad. A magban bábozódik.  
 
 
Jelentőség: lucerna magtermesztésünk 
legsúlyosabb hátráltatója, különösen 
száraz, meleg tavaszon és nyáron. 
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Család: Fürkészdarazsak - Ichneumonidae 
A legnagyobb termetű (2-3 cm) fürkészdarázs fajok. Potrohuk a tor felöli részen gyakran 
nyélszerűen elkeskenyedő. Főleg lepkék és levéldarazsak parazitoidjai. A hosszú 
tojócsővel rendelkezők a fában élő rovarlárvákat pusztítják. 
 
Család: Gyilkosfürkészek - Braconidae 
Különféle méretűek. Ide tartoznak a levéltetű-fürkészek (Aphidius-fajok). Belső 
parazitoidok, egyesével élnek a levéltetvekben. A káposztalepke legfontosabb természetes 
ellensége az Apanteles glomeratus, melynek lárvái csoportosan élnek a hernyókban. 
 
 
Család: Fémfürkészek - Chalcididae 
A legnépesebb fürkészdarázs család. A legnagyobb fajok is csak kb. 5 mm hosszúságúak. 
Gyakran fémes színűek. Ide tartozik a vértetűfürkész (Aphelinus mali) is. Akadnak 
közöttük fitofágok is. 
 
 
II. Alrend: Fullánkosok - Aculeata 

 
"Darázsderék" van. Tojócsövük szúrókészülékké, "fullánk"-ká módosult, mely védelemre 
vagy áldozatának megbénítására szolgál. Lárvájuk nyűszerű vagy kukacszerű. Sok fajuk 
társasan él, némelyek államot alkotnak. A méhek, darazsak és hangyák tartoznak ide. 
 
Család: Társas redősszárnyú darazsak – Vespidae 
 

Életmód, kártétel: társasan élnek. A megtermékenyített 
nőstények tavasszal fészket építenek. Tojásaikból dolgozók 
fejlődnek, melyek nyáron a lárvákat táplálják szétdarabolt 
rovarokkal, később érő, lédús gyümölcsökkel (körte, szilva, 
őszibarack, szőlő). Ősszel megjelennek a hímek és ivaros 
nőstények. A tél beállta előtt a hímek és a dolgozók 
elpusztulnak. A megtermékenyített 
nőstények telelnek át. 1 nemzedék/év. 

Leggyakoribb fajok: franciadarázs (Polistes gallicus), lódarázs 
(Vespa crabro), németdarázs (Paravespula germanica) 
. 
Jelentőség: egyes években súlyos veszteséget okoznak az éredő 
gyümölcsök megrágásával. 
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Család: Művészméhek – Megachilidae 
 
Szájszervük nyaló, fejlett rágókkal. Fészeképítésük üregekben, üres növényi szárakban, 
hagymák virágkocsányaiban történhet. 
 
Szabóméhek - Megachile spp. 
 
 

Leírás: 7-17 mm hosszúságú fajok. Rágóik a 
levélrészek kiszabására módosultak. 
 
 
 
Életmód, kártétel: 1 nemzedék/év, a lárvák 
telelnek gubóban. A legkülönbözőbb 
növények virágait látogatják táplálkozás 
céljából. A kiszabott levélrészeket sejtépítésre 
használják, melyhez sima felületű, hajlékony 

állományú leveleket választanak.  
 
 
 
Jelentőség: eddig a legnagyobb károkat málnán, rózsán, 
orgonán, tölgyfajokon, akácon és ecetfán okozták. A 
pillangósvirágúak fontos beporzói. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     A növényvédelmi állattan kézikönyve, 5 kötet 
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Osztály: PÓKSZABÁSÚAK - ARACHNOIDEA 
Testük két részből áll: fejtorból és potrohból. Csápjuk hiányzik, csáprágójuk (chelicera) 
van. Végtagjaik száma általában 4 pár láb. 
 
Rend: ATKÁK – ACARINA 
 
Kistermetűek vagy mikroszkopikus méretűek (0,1 - 4 mm). Testük szelvényezetlen. 
Fejtoruk a potrohukkal teljesen egybeolvad. Kültakarójuk általában puha, de akadnak 
szklerotizáltak is (páncélatkák). Szájszervük szúró-szívó (chelicera szúrósertévé alakult) 
vagy rágó (chelicera rágóvá alakult). Szemük nincs vagy 1-2 pontszem. A kifejlett 
egyedeknek (imágó, adult) általában 4, a gubacsatkáknak 2 pár lábuk van, a lárváknak 3 
pár. Táplálkozásuk szerint fitofágok, mykofágok, zoofágok, paraziták, szaprofágok. 
Szaporodásuk oviparia vagy ovoviviparia. Fejlődésmenetük az epimorfózis bonyolult, 
családonként eltérő. 
 
Család: Gubacsatkák - Eriophyidae 
 

Apró termetű (200-
500μ), megnyúlt, 
hengerded, 

másodlagosan gyűrűzött testű 
állatok. Két pár lábuk, szúró-
szívó szájszervük van. Évente 
több nemzedékük fejlődik ki, 

telelésük pedig kéregrepedésekben, rügypikkelyek alatt történik. Két 
biológiai csoportjuk közül az egyik a fajra jellemző alakú gubacsokat 
okoz, a másik a leveleken szabadon él (levélatkák). Erős a tápnövény 
fajokra való specializáció. 
 
 
Szőlőgubacsatka - Eriophyes vitis  
 
Tápnövény: a szőlő. 
 
Életmód, kártétel: 6 - 7 generáció/év. A kifejlett 
egyedek telelnek a szőlő rügyeiben, ahol fakadás 
előtt a levélkezdeményeket szívogatják. A levél 
színén kidudorodások, a fonákon nemezképződés, 
"szöszösödés" figyelhető meg. 
 
Jelentőség: ha a virágkezdeményeket megtámadja, 
jelentős termésveszteséget okoz. 
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Körtegubacsatka - Eriophyes piri tipicus 
 
Tápnövény: körtefajok 
 
Életmód, kártétel: a körtefák levelein 2-3 mm átmérőjű, 
enyhén kiemelkedő, himlőszerű  
foltok, melyek kezdetben sárgás vagy pirosas színűek, majd 
később elfeketednek. 
 
Jelentőség: idősebb fákon nem, csemetéken az erős fertőzés 
növekedés visszamaradást eredményezhet. 
 
 
 
 
Mogyoró rügy-gubacsatka - Eriophyes (Phytoptus) avellanae 
 
Tápnövény: mogyoró-fajok. 
 
Életmód, kártétel: a rügyek elgubacsosodását okozza. A fertőzött 
rügyek tavasszal nem  
bomlanak ki, csak rózsaszerűen szétnyílnak. Az atkák a rügyben 
telelnek, ott télen is szaporodnak. 
 
Jelentőség: telepített mogyorón a kártétel csekély, védekezni 
ellene nem szükséges. 
 
 
 
 
 
 
Hársgubacsatka - Eriophyes tiliae 
 
Tápnövény: hárs-fajok. 
 
Életmód, kártétel: a levelek színén 1 cm hosszú és 1-2 mm 
átmérőjű szarvszerű kinövések, vagy a fonákon fehéres vagy 
sárgás nemezes szőrzettel dúsan borított gubacsok találhatók. 
Ezekben élnek az atkák. 
 
Jelentőség: nincs gazdasági jelentősége. 
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Dió nemezes gubacsatka - Aceria erinea 
 
Tápnövény: a dió 
 
Életmód, kártétel: 3-4 generáció/év. A kifejlett atkák 
telelnek a rügypikkelyek között. A dió levelek színén 
kidomborodó foltok láthatók, melyeknek a fonákon fehéres 
vagy sárgás nemezes szőrzettel dúsan borított bemélyedések 
felelnek meg. 
 
Jelentősége: országszerte elterjedt faj, de észrevehető 
károsodást eddig nem okozott. 
 
 
 
Szőlő levélatka - Calepitrimerus vitis  
 

Tápnövény: szőlő. 
 
Leírás: a kifejlett egyed 140-160 μ, fehér színű, lapított testű. 
 
Életmód, kártétel: 7-10 generáció/év. Kifejlett egyedek 
telelnek kéregrepedésekben, rügyekben, tömegesen. 
Szívogatásuk hatására a szőlő hajtásai rosszul fejlődnek, a 
fiatal levelek erősen deformálódnak. Augusztusban a levelek 
színén kávészínű elbarnulás látható. 
 
Jelentőség: különösen az új telepítések növekedésgátlásával 
okoz súlyos károkat. Nagyszámú áttelelés esetén az elpusztult 
hajtások pótlására a mellék- és alvórügyek újrafakadnak. 
 
 
 

 
 
Család: Tetűatkák (fonállábú atkák) – Tarsonemidae 
 

 
 

Apró termetűek (0,1-0,2 
mm). Szájszervük szúró-szívó. A 4. 
lábpár a nőstényeknél elvékonyodik, 
fonalszerű, a hímeknél a comb belső 
oldalán félkör alakú, lemezszerű 
kiszélesedés van. 
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Szamócaatka – Phytonemus (Tarsonemus) pallidus 
 
Leírás: a nőstény 0,1-0,2 mm, sárgásfehér, megnyúlt tojás 
alakú. A hím 0,08 - 0,15 mm, sárgásfehér, zömök. 
 
Életmód, kártétel: 5-8 nemzedék/év. Kifejlett nőstény telel, a 
levélnyelek tövénél. Két alfaj:  egyik csak a szamóca, másik a 
dísznövények fiatal hajtásait, leveleit szívogatja, melyek 
görbülnek, zsugorodnak, később elszáradnak. 
 
Jelentőség: veszélyes kártevő. 
 
Szélesatka - Poliphagotarsonemus (Hemitarsonemus) latus 
 
Leírás: a nőstény 133-241μ halványsárga vagy fehéres. A hím kisebb (107 - 109μ), karcsú, 
gyors mozgású. 
 
Életmód. kártétel: növényházakban 3-3,5 nap alatt 
kifejlődik egy generáció. Polifág, de főleg dísz- és 
hajtatott zöldségféléken károsít. Szívogatása 
hatására a levelek kanalasodnak, deformálódnak, 
törékennyé válnak. Kártétele legszembetűnőbb a 
paprikán és gerberán. Előbbin a termés parásodik, 
felrepedezik, dohos ízű, utóbbin a nyelves virágok 
deformálódnak. Gyomokon tömegesen él. 
 
Jelentőség: veszélyes kártevő. Termesztő 
berendezésekben súlyos kártételeket okoz. 
 
 
 
Család: Takácsatkák - Tetranychidae 
 

Nevüket szövőképességükről kapták. A fajok 
zöme finom szövedékkel hálózza be a fertőzött 
növényrészt. Átlagos méretük 0,5 mm. Színük 

fajtól, fejlettségi foktól, tápláltsági állapottól és évszaktól 
függően sárga, zöld, barna vagy vörös. A kifejlett 
egyedeknek 4, a lárváknak 3 pár lábuk van. Szájszervük 
szúró-szívó. Kizárólag fitofágok. A legtöbb faj oligo- és 
polifág, de vannak monofágok is. Főleg a leveleket 
fertőzik, de más zöld részeket is ellephetnek. Mennyiségi 
és minőségi kárt okoznak. Kárképük jellegzetes. A 
fertőzött levelek színén apró, fehéres, sárgás, 
elhalványodó pontok keletkeznek, melyek egybefolynak. 
Később torzulás, száradás és korai levélhullás következik 
be. A növény fejlődésében visszamarad. A termés apró 

lesz, vegyi összetétele megváltozik 
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Közönséges takácsatka - Tetranychus urticae 
 
Leírás: a nőstény 0,5 mm, a hím kisebb. Változó színűek, 
oldalukon 2 sötét folttal. 
 
Életmód, kártétel: 
 növényházban 9-10, szabadföldön 5-7 generáció/év. 
Szabadban a megtermékenyített nőstény telel fakéreg alatt, 
avar alatt stb. Növényházakban egész évben zavartalanul 
fejlődik. Jellegzetesen polifág. A levélfonákot és az egyéb 
károsított zöld részeket sűrű, poros szövedék borítja. 
 
Jelentőség: száraz, meleg körülmények között különösen 
felszaporodik. Ilyenkor a növények - főleg a bab, paprika, 
paradicsom, uborka, szegfű, mályva - pusztulását okozza. 
 
Piros gyümölcsfa takácsatka - Panonychus (Metatetranychus) ulmi 
 
Leírás: a nőstény 0,7 mm körüli, bíborpiros, kerekded, a hím 0,5 mm, hátrafelé feltűnően 
elkeskenyedik. A pete gömb alakú, felső része kissé lapított, piros. 
 
Életmód, kártétel: 4-6 generáció/év. A peték 
telelnek a rügyek közelében, gallyak, ágvillák 
kéreggyűrődéseiben, fatörzsön, 
kéregrepedésekben. Az áprilistól kelő lárvák a 
fejlődő levélkéket szívogatják, negatívan 
befolyásolva a hajtások növekedését és a későbbi 
generatív fejlődést. A károsítás későbbi 
szakaszában korai lombhullást okoz. Szövedéket 
nem készít. Polifág faj, de különösen kedveli a 
rózsafélék családjába tartozó fás növényeket. 
 
Jelentőség: hazánkban 1956 óta ismert. Kora 
tavaszi kártétele 30-40 %-kal gyengébb terméskötődést eredményezhet. 
 
Család: Raktári atkák - Acaridae 

 
Testük üvegesen áttetsző, kb. 1 mm hosszúságú. A kifejlett egyedeknek 
4 pár lábuk van (a lárváknak 3 pár). Szájszervük rágó. Szabadban 
növényi maradványok között, raktározott terményekben, vagy 
gombapincékben élnek. 
 
Gyökératka - Rhizoglyphus echinopus 
Leírás: 0,6-0,7 mm, körte alakú, szájszerve és lábai 
világosbarnák. 

K
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Életmód, kártétel: nemzedékszámuk a hőmérséklet és a páratartalom függvénye. 
Szabadföldön az adult telel. Polifág faj. A növények föld alatti részében kis szabálytalan 
járatokat készít, azokat barna színű rágcsálékkal tölti ki. Amaryllisen az előtörő virágszár 
meggörbül, rövid lesz, felszínén barnásvörös parás foltok, ill. csíkok. 
 
Jelentőség: hagymás és gumós dísznövényeink egyik legveszedelmesebb károsítója. 
Súlyos károkat okoz raktározott gyökérzöldségeken is. Jelentékeny betegségterjesztő is 
(vírusok, gombák). 
 
 
Virághagymaatka - Rhizoglyphus callae 
 
 
Leírás: nagyon hasonlít a R. echinopusra. 
 
Életmód, kártétel: változó nemzedékszámú faj. Hagymás és 
gumós dísznövényeken károsít, jácinton, tulipánon súlyos 
károkat okozhat. 
 
Jelentőség. hazánkban 1969-ben észlelték először. Behurcolt 
kártevő, Hollandiából importált gumókkal került be. 
 
Család: Ragadozóatkák – Phytoseiidae 
 
Apró (0,2-0,7 mm) kerek, ovális vagy tojásdad, opálos, sárgás vagy barnás árnyalatú 
állatok, gyors mozgásúak, futólábakkal. A fajok nagy része aktív ragadozó. Apró 
ízeltlábúakat, fitofág atkákat fogyasztanak, de fő táplálékuk a takácsatkák és gubacsatkák. 
Lágyszárúakon, lombhullató fákon és cserjéken, örökzöld növényeken és fenyőféléken 
egyaránt megtalálhatók. Magyarország területéről eddig mintegy 30 faj került elő. 
Biológiai védekezésre termesztő berendezésekben általánosan használatos a nálunk nem 
honos Phytoseiulus persimilis. Lombhullató fáinkon nagy jelentőséggel bír az Amblyseius 
finlandicus. 
 
Hogyan különböztetjük meg és ismerjük fel mikroszkópi preparátumban a négy 
tanult atkacsaládot? 
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Fogalom-magyarázó 
 
 
abdomen - potroh 
aleuron - liszt, liszteskék, fátyolkák testét szárnyát borító viaszszemcse 
andropar - csak hímeket szülő alak (levéltetvek) 
anholociklikus szaporodás - részleges ciklus, csak szűznemzéssel jönnek létre a 

nemzedékek 
antocián, antociánok - növényi színanyagok. Egyes szúró-szívó szájszervű kártevők 
 nyálának hatására keletkezik a szívogatás helyén.  
arthron - íz 
ciszta -  betokozódott fonálféreg nőstény 
classis - osztály 
coleoptera - kemény, merev szárny 
diptera - dupla, kettő szárny 
entomológia - rovartan 
epidermisz - rendszerint egysejtrétegű bőrszövet, a belső növényi sejteket határolja el a 
 külvilágtól 
epimorphosis - közvetlen kifejlés 
etológia - viselkedéstan 
fajspecifikus - fajra jellemző, egy bizonyos állatfaj minden egyede hasonló elváltozást 
 okoz a növényen, a kárkép alapján meghatározható az állat 
gynopar - csak ivaros nőstényt szülő alak (levéltetvek) 
haemolympha - testfolyadék 
hypognat - lefelé álló fej 
ikon - ábra, grafikai jel, szimbólum, mely egy bizonyos folyamatra vagy fogalomra utal 
kokon - gubó 
macula - folt 
metamorpfosis - kifejlődés (metabolia) 
mézharmat - egyes egyenlőszárnyú /Homoptera/ családok ürüléke, mely igen nagy 
 mennyiségű cukrot tartalmaz 
mikroszkopikus nagyságú - rendszerint 1 mm-nél kisebb, vagy akörüli méret 
nyári hernyófészek - az amerikai fehér medvelepke (Hyphantria cunea) hernyói hozzák 
 létre 
parthenogenesis - szűznemzés 
rágó szájszervű kártevők - a táplálékot a rágó (mandibula) segítségével veszik magukhoz. 
 A legfontosabbak a bogarak (Coleoptera), a lepkék hernyói (Lepidoptera) stb. 

szúró-szívó szájszervű kártevők - folyékony anyagok felvételére módosult a 
szájszervük. A  legfontosabbak az egyenlőszárnyúak (Homoptera), poloskák 
(Heteroptera), tripszek (Thysanoptera), az atkák (Acarina) nagy része stb.  

sexual dimorphizmus - ivari kétalakúság 
stylus - fonálférgek szájszuronya 
sypho - csövecske 
tuberculum - dudor 
viviparia - elevenszülés 
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MUTATÓ 

Abraxas grossulariata 79 
Acanthoscelides obtectus 58 
ACARIDAE 105 
ACARINA 101 
Aceria erinea 103 
Acheta desertus 22 
ACRIDIDAE 21 
ACULEATA 99 
Acyrtosiphon pisum 38 
Adoxophyes reticulana 73 
Adoxus obscurus 56 
AEGERIDAE 67,75 
Aelia acuminata 28 
Agriolimax agrestis 10 
Agriotes spp. 47 
AGROMYZIDAE 90 
Agrotis segetum 80 
Agrotis ipsilon 67 
ALEURODOIDAE 33 
ALLECULIDAE 18 
Amblyseius finlandicus 106 
Anarsia lineatella 5,71 
Anguina tritici 7 
ANGUINIDAE 7 
Anisoplia lata 54 
ANOBIIDAE 50 
Anomala vitis 54 
ANTHOCORIDAE 30 
ANTHOMYIDAE 91 
Anthonomus pomorum 64,65,6

6 
Anthonomus piri 65,66 
Apantheles glomeratus 99 
Aphelenchoides ritzemabosi 7 
APHELENCHOIDIDAE 7 
Aphelinus mali 99 
APHIDIDAE 34,40 
APHIDOIDEA 5,34 
Aphidoletes 86 
Aphis fabae 37 
Aphis pomi 37 
Aporia crataegi 5,67,84 
ARACHNOIDEA 101 
ARCTIIDAE 82 
Arge ochropus 94 
Arge pagana 94 
Arge rosae 94 
ARGIDAE 94 

Arion hortensis 11 
ARIONIDAE 11 
ARTHROPODA 11 
Aspidiotus nerii 45 
Athalia rosae 95 
ATTELABIDAE 17,58 
Aulacaspis rosae 45 
Aurigena lugubris 48 
Autographa gamma 67,68,8

1 
Bibio hortulanus 86 
Bibio marci 86 

BIBIONIDAE 86 

Brachycaudus helichrysi 36 

BRACHYCERA 17,20,85,8
8 

BRACONIDAE 99 

Brevicoryne brassicae 37 

BRUCHIDAE 17,57 

Bruchophagus roddi 98 

Bruchus pisorum 58 

BUPRESTIDAE 17,48 

Byctiscus betulae 5,59 

BYTURIDAE 49 

Byturus tomentosus 49 

Calepitrimerus vitis 103 

Caliroa limacina 2,95 

Calliptamus italicus 21 

Calosoma sp. 46 

Cameraria ochridella 69 

CARABIDAE 18,46 

Carabus sp. 46 

CECIDOMYIDAE 86 

CEPHIDAE 94 

Ceratitis capitata 88 

CERAMBYCIDAE 3,17 

Ceresa bubalus 31 

Ceutorhynchus maculaalba 63,66 

Ceutorhynchus pallidactilus 63 

Ceutorhynchus quadridens 63,66 

CHALCIDIDAE 99 

CHILOPODA 13 

CHRYSOMELIDAE 18,55 

CICADELLIDAE 32 

COCCIDAE 41 

COCCINELLIDAE 18,20,50 

COCCOIDEA 40 

Cossus cossus 78 
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Coccus hesperidum 41 

COCHYLIDAE 75 

COLEOPTERA 20,46,68 

COSSIDAE 78 

Crioceris asparagi 55 

CRUSTACEA 12 

Cryptomyzus ribis 36 

Curculio nucum 64,66 

CURCULIONIDAE 17,58,59 

Cydia pomonella 73 

CYNIPIDAE 98 

Delia antiqua  

Delia radicum 91,92 

DERMESTIDAE 48 

Deroceros arreste 10 

DIASPIDIDAE 43 

Diplolepis rosae 98 

DIPLOPODA 13 

DIPTERA 17,20,68,85 

Ditylenchus destructor 8 
Ditylenchus dipsaci 7 
DIURNA 83 
Dociostaurus maroccanus 21 
DORYLAIMIDA 9 
Dysaphis devecta 3,4,35,37 
Dyzigomyza cepae 91 
Edwardsiana rosae 3,32 
EGERIIDAE  
ELATERIDAE 18,47 
Emphytus cinctus 95 
Epicometis hirta 54 
Epidiaspis leperei 4,43 
Eriophyes avellanae 102 
Eriophyes piri tipicus 102 
Eriophyes tiliae 102 
Eriophyes vitis 4,101 
ERIOPHYIDAE 101 
Eriosoma lanigerum 4,38,40 
Etiella zinckenella 76 
Eulecanium corni  
Eulecanium prunastri  
Eumerus strigatus 88 
Eupoecelia ambiguella 75 
Euproctis chrysorrhoea 67,82,84 
Eurydema ventrale 29 
Eurygaster austriaca 27,28 
Eurygaster maura 28 
EURYTOMIDAE 98 
 

Frankliniella occidentalis 26 
GELECHIIDAE 71 
GEOMETRIDAE 19,67,78 
Globodera rostochiensis 8 
Gonioctera fornicata 57 
Grapholitha funebrana 72 
Grapholitha molesta 72 
GRYLLIDAE 22 
Gryllotalpa gryllotalpa 23 
GRYLLOTALPIDAE 23 
Heliothis spp. 68 
Hemitarsonemus latus 104 
Heterodera rostochiensis  
Heterodera schachtii 8 
HETERODERIDAE 8 
HETEROPTERA 27 
HOMOPTERA 31 
Hoplocampa brevis 96 
Hoplocampa minuta 96 
Hoplocampa testudinea 97 
HYMENOPTERA 19,20,93 
Hyphantria cunea 5,67,82 
Hyponomeuta spp. 67 
ICHNEUMONIDAE 99 
INSECTA 14 
ITONIDAE 86 
Janus compressus 94 
JULIDAE 13 
Kakothrips pisivorus 25 
LASIOCAMPIDAE 83 
Lasioptera rubi 87 
Laspeyresi pomonella 73 
LEPIDOPTERA 19,20,67,68 
Lepidosaphes ulmi 44 
Leptinotarsa decemlineata 2,56 
Leucoptera malifoliella 69,70 
Leucoptera scitella 69,70 
LEUCOPTERIDAE 68,70 
LIMACIDAE 10 
Limax flavus 10 
Limax maximus 10 
Liriomyza trifolii 90 
LITHOCOLLETIDAE 68 
Lithocolletis blancardella 3 
Lithocolletis corylifoliella  
Lithocolletis platani  
Lithocolletis populifoliella  
Lobesia botrana 74 
 
LOCUSTIDAE 22 
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LONGIDORIDAE 9 
Loxostege sticialis 67 
Lygus spp. 30 
Lymantria dispar 81 
LYMANTRIIDAE 67,81 
LYONETIIDAE 68 
Lytta vesicatoria 2,52 
MACROLEPIDOPTERA 68 
Macrosiphum rosae 36 
Malacosoma neusrium 83 
Mamestra brassicae 67,80,83 
Megachile spp. 2,100 
MEGACHILIDAE 100 
Melanogryllus desertus 22 
Melanotus spp. 48 
Meligetes aeneus 49 
MELOIDAE 52 
Meloidogyne hapla 9 
Meloidogyne incognita 9 
MELOIDOGYNIDAE 8 
Melolontha hippocastani 53 
Melolontha melolontha 52 
MELOLONTHIDAE 18,52 
MEMBRACIDAE 31 
Metatetranychus ulmi 105 
MIRIDAE 30 
MOLLUSCA 10 
MUSCIDAE 91 
Myzus cerasi ssp. pruniavium 4,35 
Myzus persicae 35 
NEMATHELMINTHES 6 
NEMATOCERA 20,85 
NEMATOIDEA 6 
Nematus ribesii 97 
Neoglocianus maculaalba 63 
Nepticula malella 69 
NEPTICULIDAE 68,69 
Neurotoma flaviventris 93 
Neurotoma nemoralis 93 
Neurotoma saltuum 93 
NITIDULIDAE 49 
NOCTUIDAE 19,67,79 
Oecanthus pellucens 23 
ONISCIDAE 12 
Oniscus asellus 12 
Opatrum sabulosum 51 
Operophthera brumata 79 
 
ORTHOPTERA 21 
Ostrinia nubilalis 3,77 

Otiorrhyncus ligustici 60,66 
Oulema melanopus 55 
PAMPHILIDAE 93 
Panonychus ulmi 105 
Paravespula germanica 99 
Parthenolecanium corni 42 
PEMPHIGIDAE 38 
PENTATOMIDAE 28 
Peritelus familiaris 60,66 
Perotis lugubris 48 
Phorbia antiqua 91 
Phorbia brassicae 92 
PHYCITIDAE 76 
Phyllobius spp. 61,66 
Phyllonoricter blancardella 3,68 
Phyllonoricter corylifoliella 69 
Phyllotreta spp. 57 
PHYLLOXERIDAE 39 
PHYSOPODA 24 
Phytodecta fornicata 57 
Phytonemus pallidus  
Phytoptus avellanae 102 
PHYTOSEIIDAE 106 
Phytoseilus persimilis 106 
PIERIDAE 83 
Pieris brassicae 67,83 
Platyparea poeciloptera 90 
Plodia interpunctella 76 
Plusia gamma 81 
Plutella maculipennis 70 
PLUTELLIDAE 70 
Poliphagotarsonemus latus 104 
Polyphylla fullo 53 
Polistes gallicus 99 
Porcellio scaber 12 
PORCELLIONIDAE 12 
Pseudaulacaspis pentagona 44 
PSEUDOCOCCIDAE 41 
Pseudococcus maritimus 41 
Pseudococcus obscurus 41 
Psylla pyri 32 
Psylla pyricola 33 
Psylla pyrisuga 33 
PSYLLOIDEA 32 
Pteronidea ribesii 97 
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PYRAUSTIDAE 77 
Quadraspidiotus perniciosus 43 
RHABDITIDA 6 
Rhagoletis cerasi 89 
Rhizoglyphus callae 106 
Rhizoglyphus echinopus 105,106 
Rhodites rosae 4,98 
RHOPALOCERA 83 
Rhynchites bacchus 59,66 
SCOLYTIDAE 3,17,65 
Scolytus mali 65 
Scolytus rugulosus 66 
Scotia segetum 80 
SCUTELLERIDAE 27 
Sitonia spp. 61,66 
Sitophilus granarius 62,66 
Sitotroga cerealella 71 
Sparganothis pilleriana 67,74 
Sphaerolecanium prunastri 42 
Stegobium paniceum 50 
Stephanitis pyri 5,29 
Stictocephala bisonia 31 
Subcoccinella 24-punctata 50 
SYMPHYTA 93 
Synanthedon myopaeformis 76 
Synanthedon tipuliformis 75 
SYRPHIDAE 88 
Tachicines asynamorus  
TACHINIDAE 92 
Taeniothrips dianthi 25 
Taeniothrips simplex 24 
Tanymecus dilaticollis 62,66 
TARSONEMIDAE 103 
Tarsonemus pallidus 104 
TENEBRIONIDAE 18,51 
 

 
TENTHREDINIDAE 19,95 
TEPHRITIDAE 88 
TEREBRANTIA 24 
TEREBRANTES 98 
Tetraneura ulmi 39 
TETRANYCHIDAE 104 
Tetranychus urticae 3,105 
TETTIGONIDAE 22 
THAUMETOPOEIDAE 67 
Theresmima ampelophga 77 
Thomasiniana theobaldi 87 
Thrips tabaci 3,26 
THYSANOPTERA 24 
TINGIDAE 29 
Tipula oleracea 87 
TIPULIDAE 87 
TORTRICIDAE 67,72 
Trialeurodes vaporariorum 33 
Tribolium confusum 51 
Trogoderma granarium 48 
Tropinota hirta 54 
TRYPETIDAE 88 
TUBULIFERA 24 
TYLENCHIDA 6 
Typhlocyba rosae 3,32 
Unaspis euonymi 45 
Vespa crabro 99 
VESPIDAE 99 
Viteus vitifolii 39,40 
Xiphinema index 9 
Xiphinema vuittenezi 9 
Zabrus tenebrioides 46 
Zeuzera pyrina 78 
ZYGENIDAE 77 
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A Növényvédelmi állattan c. tárgy követelményrendszere a 
Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Karán az 

okleveles kertészmérnök hallgatók részére 
 

2005 
 
A Növényvédelmi állattan c. tárgy az okleveles kertészmérnök nappali tagozatos 
hallgatóinak a 4. és 5. félévben, heti 1 óra előadás és 2 óra laboratóriumi gyakorlat 
keretében kerül oktatásra. Az első félév gyakorlati jeggyel, a második félév záróvizsgával 
fejeződik be. Az előadásokon való részvételt nem ellenőrizzük, de feltétlenül ajánljuk. A 
gyakorlatokon a részvétel kötelező, legfeljebb három alkalommal hiányozhat a hallgató 
félévenként. Háromnál több hiányzás esetén a félévet nem ismerjük el. A gyakorlatokon az 
elvégzett feladatok rögzítésére munkafüzet vezetését írjuk elő, amelyet a beszámolókra a 
hallgató bemutatás céljából köteles magával hozni. A félévek elismerésének feltétele a 
gyakorlatok korábbiakban részletezett látogatása, jegyzetfűzet vezetése és legalább 
elégséges (2,0) beszámoló átlag. A tananyag elsajátításának ellenőrzésére a két félév során 
összesen 4 beszámolót tartunk.  

Az évközi beszámolók a tanrend keretében előírt órákon történnek. A beszámolók 
anyaga a beszámoló időpontjáig leadott elméleti és gyakorlati ismeretanyag. A beszámolón 
gyakorlati anyag készség szintű elsajátításának ellenőrzésére általában 5 kárkép, 5 imágó 
(esetleg lárva vagy bábtípus) felismerését kérjük, az elméleti órák anyagából pedig egy 
kérdést adunk. Az érdemjegyet a beszámoló végén a gyakorlatvezető közli a hallgatóval. A 
beszámolóról való távolmaradás esetén, a szorgalmi időszak utolsó hetében, előzetes 
egyeztetés után, tanrendi elfoglaltságon kívül az elmaradt beszámoló pótlására lehetőséget 
adunk. A beszámolóról távolmaradó hallgató érdemjegyet nem kap (hiányzásnak számít!). 

Az okleveles kertészmérnök hallgatóknak a Növényvédelmi állattan záróvizsgára 
50 db-ból álló kárkép gyűjteményt mappába kötve kell leadni. Ennek elkészítéséhez 
közel egy év áll a hallgatók rendelkezésére. A herbárium előzetes leadására az 5. félév 
szorgalmi időszakának végén, tanrendi elfoglaltságon kívüli időben lehetőséget teremtünk. 
A herbárium átvételnél a hallgatónak jelen kell lennie. Amennyiben az előzetes átvétel 
során a kártételi herbárium a követelménynek nem felel meg, a hallgató a herbáriumot 
visszakapja és vizsgára a szükséges javítások elvégzése után köteles magával hozni. A 
vizsga napján a követelményeknek nem megfelelő herbáriumot leadó hallgató érdemjegyét 
elégtelenre minősítjük. 
 

Záróvizsga 
 

Záróvizsgára a szorgalmi időszak utolsó napjáig a tanszék által meghirdetett időpontokra 
lehet jelentkezni. Záróvizsgára az a hallgató jelentkezhet, aki a félévi gyakorlatokról 
háromnál többször nem hiányzott, és legalább elégséges gyakorlati átlagot teljesített. 
Akadályoztatás esetén egy alkalommal a hallgató a vizsga előtti napon kérheti a 
vizsgajelentkezés módosítását. A vizsga a jelentkezések sorrendjében kerül lebonyolításra. 
A záróvizsga anyaga magába foglalja a két félév gyakorlatain és előadásain elhangzott 
ismeretanyagot, továbbá a kötelező irodalom anyagát. A záróvizsga herbáriumi átvétellel 
ill. ennek korábbi teljesítése esetén gyakorlati vizsgával kezdődik, amikor 1 mikroszkópi 
preparátumot + 9 imágót, 10 kárképet és 10 alkoholos anyagot (lárvát, bábot stb.) kell 
felismerni, mindazzal kiegészítve, amit már az évközi beszámolóknál kértünk.  
Elégtelent kap aki: 
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� preparátumot, imágót, lárvaalakot, kultúrát meghatározó kártevőnek az imágóját v. 
kárképét nem ismeri fel; 

� fontos, kultúrát meghatározó kártevőnek nem tudja a nemzedékszámát, telelését, 
besorolását (pl. burgonyabogár, almamoly stb.) 

� bejelentkezett a Neptun rendszeren keresztül, de vizsgán nem jelent meg 
 

A gyakorlati feladatok mindegyikét legalább elégséges érdemjegyre teljesítő hallgató 
tételhúzás után, előzetes felkészülést követően szóban vizsgázik.  
Sikertelen vizsga esetén a hallgató újabb időpont egyeztetés után vizsgára jelentkezhet. 
Abban az esetben, ha a hallgató a gyakorlati vizsgarészt eredményesen teljesítette, az 
ismételt vizsgán, ezen vizsgarész alól mentesül. 
 
 

Tanácsok a kárkép gyűjtemény elkészítéséhez: 
 

A gyűjtemény elkészítéséhez mintául szolgálnak a gyakorlatokon megismert kárképek (a 
kárképeknek jól préselt, kiszárított, jellemző bélyegeket mutató növényi részeket kell 
tartalmazni). A kárkép-gyűjtemény elkészítése és leadása vizsgakövetelmény. Abban az 
esetben, ha kárképek száma nem éri el az 50 db-t (pl. csak 49 db), vagy az 50 kárképből a 
jól meghatározottak száma, vagy formai hibát (pl. hiányzik a dátum, tudományos név, stb.) 
tartalmazók száma, kevesebb, mint 45, a kárkép-gyűjteményt elégtelenre minősítjük.  
 
Hol gyűjtsünk? A legtöbb kárképet a házi kertekből, szórvány gyümölcsösből gyűjthetjük. 
Ezeknek egyik legnagyobb előnye, hogy itt rendszerint közismert kártevőket találunk, 
melyeket a tápnövény ismeretében könnyen azonosíthatunk. Nehezebb a dolgunk, ha 
arborétumból, netán erdőből gyűjtünk. Vigyázzunk a gubacsokkal: ezek nagy része nem 
kertészeti, hanem erdészeti kártevő, amiből maximum 1-2 db-ot fogadunk el.  
A határozásnál a tanszék munkatársai a megfelelő határozókönyvek megjelölésével 
segítenek a ritkán előforduló kárképek azonosításában, de a teljes gyűjtött anyag előzetes 
átnézésére nem vállalkozunk. A tanszék folyosóján elhelyezett bemutató anyagok 
segítségével a kertészeti kártevők okozta kártétel többsége azonosítható. 
 
A megszárított-lepréselt anyagot ragasztós papírcsík segítségével kérjük a laphoz 
rögzíteni. A törékeny anyagot (pl. barackmoly) célszerű kartonlapra helyezni és fóliával v. 
celofánnal leborítani.  
 A kárképeket kemény fedelű mappában kérjük leadni, a mappán található címkén kerül 
megjelölésre a hallgató neve és csoportjának száma. A mappákat február hónap folyamán 
kérésre visszaszolgáltatjuk. 
 A kárképeket tartalmazó herbáriumi lapokat, az átvételkori ellenőrzés megkönnyítése 
érdekében kérjük a felső, jobb sarkukon sorszámmal ellátottan és szám szerint sorba 
rendezve a mappába elhelyezni. 
 
 Minden egyes kárképnek a Rovartani Tanszéki herbáriumi bélyegző lenyomata alapján 
a következő adatokat kell tartalmaznia: 
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A herbáriumi bélyegző a 
tanszéken hallgatók számára 
helybeli használatra 
kölcsönözhető. 
A bélyegző lenyomatát 
olvashatóan kérjük kitölteni. A 
későbbi, esetleges javítások 
érdekében javasoljuk, hogy a 
rovatokat grafitceruzával töltsék 
ki. A rendszertani helye rovatba 
a családot és a rendet kérjük 
beírni. A Tápnövénynél annak a 

növénynek a tudományos nevét kérjük latinul mely a lapon felragasztásra került. A 
Gyűjtési helyhez annak a településnek a nevét kérjük beírni, ahol, vagy aminek a 
közelében a kárképet gyűjtötte (és nem azt, hogy: rét, kert, szántóföld stb.). A gyűjtési idő 
pedig tartalmazza a pontos dátumot, pl. 2002. május 9. 
 
 

 
Rovartani verseny 

 
A második félév utolsó hetében, órarendi elfoglaltságon kívül Rovartani versenyt 
szervezzük, annak érdekében, hogy a hallgatók szembesülhessenek azzal, hogy hol 
tartanak a tanszék által megkövetelt tananyag elsajátításában. A részvétel előfeltétele 
elfogadott kárkép-gyűjtemény és legalább elégséges beszámoló átlag. A versenyen 
elhangzó kérdések a záróvizsga anyagát teljes egészében felölelik. A Rovartani verseny 
gyakorlati és elméleti részből áll. A verseny végén a teljesítménytől függően jegyet 
ajánlunk meg, ami - ha a hallgató elfogadja, - a Növényvédelmi állattan záróvizsga 
jegyeként a leckekönyvbe beírásra kerül. A Rovartani verseny azon résztvevői, akik a 
gyakorlati versenyrészt eredményesen teljesítették, mentesülnek a záróvizsga gyakorlati 
feladatainak megoldása alól. A sikertelenül versenyzők teljesítményének a tanszéki 
nyilvántartásban nyoma nem marad. 
 
 

Figyelem!!! 
 
A követelményrendszer kis mértékben minden évben 
változik! 
 

A kártevő 
magyar neve:.....burgonyabogár............. 
latin neve:.....Leptinotarsa  

decemlineata.. 
rendszertani helye:.........Chrysomelidae... 

................Coleoptera..... 
Tápnövénye:.....Solanum tuberosum.. 
Gyűjtési hely:........Bugac...... 

idő:.................2002.VII.9. 
Gyűjtötte:.......Kovács Szilvia..... 
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A gyakorlatokon bemutatott vagy megemlített kártevők listája (kiemelve a kultúrát 
meghatározó kártevők): 
 
 
I K Abraxas grossulariata 
I K Acanthoscelides obtectus 
 K Aceria erinea 
I  Acheta desertus 
  Acyrtosiphon pisum 
 K Adoxophyes reticulana 
 K Adoxus obscurus 
I K Aelia acuminata 
  Agriolimax agrestis 
  Agriotes sp. 
I  Agrotis segetum 
I K Anarsia lineatella 
  Anguina tritici 
I  Anisoplia lata 
I  Anomala vitis 
I K Anthonomus pomorum 
I K Anthonomus pyri 
 K Aphelenchoides ritzemabosi 
 K Aphis fabae 
 K Aphis pomi 
I  Aporia crataegi 
 K Arge pagana 
 K Arge rosae 
  Arion hortensis 
 K Aspidiotus nerii 
I  Athalia rosae 
  Aulacaspis rosae 
I  Autographa gamma 
I  Bibio hortulanus 
I  Bibio martii 
 K Brachycaudus helichrysi 
 K Brevicoryne brassicae 
 K Bruchophagus roddi 
I K Bruchus pisorum 
I K Byctiscus betulae 
 K Byturus tomentosus 
 K Calepitrimerus vitis 
 K Caliroa limacina 
I  Calliptamus italicus 
 I Ceratitis capitata 
I K Ceresa bubalus 
I K Ceutorhynchus macula-alba 
I K Ceutorhynchus quadridens 
 K Cossus cossus 
 

  Coccus hesperidum 
I K Crioceris asparagi 
 K Cryptomyzus ribis 
I K Curculio nucum 
  Delia antiqua 
I K Delia radicum (Ph. Brass.) 
  Ditylenchus destructor 
 K Ditylenchus dipsaci 
  Dociostaurus maroccanus 
 K Dysaphis devecta 
 K Dyzigomyza cepae 
I K Edwardsiana rosae 
 K Emphytus cinctus 
I  Epicometis hirta 
 K Epidiaspis leperii 
 K Eriophyes pyri tipicus 
 K Eriophyes tiliae 
 K Eriophyes vitis 
I K Eriosoma lanigerum 
 K Etiella zinckenella 
 K Eulecanium corni 
 K Eulecanium prunastri 
  Eumerus strigatus 
 K Eupoecelia ambiguella 
I K Euproctis chrysorrhoea 
I K Eurydema ventrale 
I  Eurygaster austriaca 
I  Eurygaster maura 
 K Frankliniella occidentalis 
  Globodera rostochiensis 
 K Grapholitha funebrana 
 K Grapholitha molesta 
I  Gryllotalpa gryllotalpa 
 K Hemitarsonemus latus 
  Heterodera schachtii 
 K Hoplocampa brevis 
 K Hoplocampa minuta 
 K Hoplocampa testudinea 
I K Hyphantria cunea 
 K Janus compressus 
 K Kakothrips pisivorus 
 K Lasioptera rubi 
I K Laspeyresia pomonella 
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 K Lepidosaphes ulmi 
I K Leptinotarsa decemlineata 
I K Leucoptera malifoliella 
  Limax flavus 
  Limax maximus 
I K Liriomyza trifolii 
 K Lobesia botrana 
I K Lygus sp. 
I K Lymantria dispar 
I K Lytta vesicatoria 
 K Macrosiphum rosae 
 K Malacosoma neusrium 
I K Mamestra brassicae 
 K Megachile sp. 
I  Melanogryllus desertus 
  Melanotus sp. 
I K Meligetes aeneus 
  Meloidogyne hapla 
 K Meloidogyne incognita 
I  Melolontha hippocastani 
I  Melolontha melolontha 
 K Metatetranychus ulmi 
 K Myzus cerasi ssp. pruniavium 
 K Myzus persicae 
 K Nepticula malella 
 K Neurotoma flaviventris 
 K Neurotoma nemoralis 
I K Oecanthus pellucens 
  Oniscus asellus 
I  Opatrum sabulosum 
I K Operophthera brumata 
I K Ostrinia nubilalis 
I K Otiorrhyncus ligustici 
I K Oulema melanopus 
I K Peritelus familiaris 
I  Perotis lugubris 
  Phorbia antiqua 
I K Phorbia brassicae (Delia rad.) 
I K Phyllobius sp. 
I K Phyllonoricter blancardella 
 K Phyllonoricter corylifoliella 
I K Phyllotreta sp. 
I K Phytodecta fornicata 
 K Phytoptus avellanae 
I K Pieris brassicae 
 K Platyparea poeciloptera 
I K Plodia interpunctella 
 

 
I  Plusia gamma 
I K Plutella maculipennis 
 K Poliphagotarsonemus latus 
I  Polyphylla fullo 
I  Porcellio scaber 
 K Pseudaulacaspis pentagona 
  Pseudococcus maritimus 
 K Pseudococcus obscurus 
I K Psylla pyri 
  Psylla pyricola 
  Psylla pyrisuga 
 K Pteronidea ribesii 
 K Quadraspidiotus perniciosus 
I  Rhagoletis cerasi 
  Rhizoglyphus callae 
  Rhizoglyphus echinopus 
 K Rhodites rosae 
I  Rhynchites bacchus 
 K Scolytus mali 
 K Scolytus rugulosus 
I K Sitona sp. 
I K Sitophilus granarius 
I K Sitotroga cerealella 
 K Sparganothis pilleriana 
 K Stegobium paniceum 
I K Stephanitis pyri 
I K Stictocephala bisonia 
 K Subcoccinella 24-punctata 
I K Synanthedon tipuliformis 
 K Taeniothrips dianthi 
 K Taeniothrips simplex 
I K Tanymecus dilaticollis 
 K Tarsonemus pallidus 
 K Tetranychus urticae 
  Theresmima ampelophga 
 K Thomasiniana theobaldi 
 K Thrips tabaci 
  Tipula oleracea 
I K Trialeurodes vaporariorum 
I K Tribolium confusum 
I K Trogoderma granarium 
 K Unaspis euonymi 
I K Viteus vitifolii 
  Xiphinema index 
  Xiphinema vuittenezi 
I K Zabrus tenebrioides 
 K Zeuzera pyrina 
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Növényvédelmi állattan vizsgatételek a kertészeti kar nappali és kiegészítő levelező 
tagozatos okleveles kertészmérnök hallgatói számára (2006-12-04) 

 
1. A növényvédelmi állattan helye a 
növényvédelem tudományterületei között 
Feromonok a növényvédelemben 
Noctuidae család bemutatása 
Rhagoletis cerasi 
Szervetlen hatóanyagú zoocidek 
 
2. Behurcolt kertészeti kártevők 
Chrysomelidae család bemutatása 
Anarsia lineatella 
A madarak kártétele kertészeti növényeken 
Zoocidek: Halogénezett szénhidrogének 
 
3. A növényvédelemi állattan története 
Magyarországon 
Heteroderidae család bemutatása 
Tarsonemus pallidus 
Szőlő gyökérkártevői 
Zoocidek: Szerves foszfor-vegyületek 
 
4. Vírusterjesztési módok, vírusvektorok 
Bruchidae család bemutatása 
Tetranychus urticae 
A szilva terméskártevői 
Zoocidek:Karbamátok 
 
5. Ökológia fogalma, tudományterületei 
Eriophyidae család jellemzése 
Thrips tabaci 
Szántóföldi zöldségfélék polifág kártevői 
Zoocidek: Piretroidok 
 
6. A biológiai védekezés fogalma 
Curculionidae család bemutatása 
Trialeurodes vaporariorum 
Gyökérzöldségfélék kártevői 
Zoocidek: Neonikotinoidok 
 
7. A rovarok kémiai kommunikációja 
Pieridae család bemutatása 
Viteus vitifolii 
Növényházi polifág kártevők 
Zoocidek: Juvenoidok 
 
8. Nyugalmi állapotok 
Tetranychidae család bemutatása 
Enarmonia formosana 
A burgonya kártevői 
Zoocidek:Természetes eredetű zoocidek 
 
 
9. Kártevő előrejelzési módszerek 
Aphididae család bemutatása 
Sphaerolecanium prunastri 

A rózsa kártevői 
Zoocidek: Akaricidek 
 
10. Gradáció fogalma, szakaszai 
Heteroptera rend családjainak bemutatása 
Parthenolecanium corni 
Káposzta fiatalkori kártevői 
Zoocidek: Rovar-fejlődésszabályozó anyagok 
 
11. A kártevők természetes ellenségei - 
csoportosításuk 
Homoptera rendhez tartozó családok 
Meloidogyne incognita 
Körte gyümölcskártevői 
Várakozási idő fogalma - fajtái 
 
12. Integrált növényvédelem fogalma 
Laspeyresia funebrana 
Melolonthidae család bemutatása 
Tavasszal megjelenő polifág gyümölcskártevők 
Növényvédő szerek halveszélyessége 
 
13. Ízeltlábúak törzse 
Grapholita molesta 
Coccidae család jellemzése 
Növényházi dísznövények kártevői 
Növényvédő szerek forgalmazási kategóriái 
 
14. Ökológiai alapfogalmak 
Diaspididae család jellemzése 
Hyphantria cunea 
Gyümölcsösök gyökérkártevői 
Növényvédő szerek méregjelzése 
 
15. A intraciklikus és hiperciklus népességmozgás 
Acarina-családok bemutatása 
Liriomyza trifolii 
A szőlő generatív részeinek kártevői 
Méhkímélő növényvédelmi kezelés 
 
16. Diszperzió és migráció 
Insecta osztály bemutatása 
Lobesia botrana 
Növényházak termesztett növényeken károsító 
fonálférgek 
Zoocidek csoportosítása kijuttatási mód szerint 
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17. A populációdinamikát befolyásoló környezeti 
tényezők 
Elateridae család jellemzése 
Trialeurodes vaporariorum 
Kártevő gerincesek 
Nyugati virágtripsz elleni biológiai védekezés 
lehetőségei 
 
18. A rovarok fejlődésmenete, a metamorfózis 
típusai 
Tortricidae család fajai 
Frankliniella occidentalis 
Díszfák kártevői 
Felszívódó rovarölő szerek 
 
19. Biológiai védekezésre felhasználható 
ízeltlábúak 
Melolonthidae család bemutatása 
Polyphagotarsonemus latus 
A polifág lombrágó hernyók elleni védekezés 
lehetőségei 
Mélyhatású rovarölő szerek 
 
20. Talajlakó kártevők felvételezése 
Orthoptera - családok 
Laspeyresia pomonella 
A bab és a borsó kártevői 
Terrikol kártevők elleni védelem lehetőségei 
 
21. A pajzstetvek fejlődése 
Thysanoptera rend bemutatása 
Leptinotarsa decemlineata 
Növényházban károsító levéltetvek 
Vírusvektorok elleni védelem 
 
22. A levéltetvek biológiája 
Homoptera - családok 
Panonychus ulmi 
Hajtatott paprika kártevői 
Az aknázómolyok elleni védekezés lehetőségei 
 
23. Az előrejelzés módszerei: mintavételek terrikol 
rovarokból (és nem rovarokból) 
Attelabiidae család bemutatása 
Phorbia brassicae 
A ribiszke kártevői 
A gyümölcsmolyok elleni védekezés lehetőségei 
 

24. A tripszek biológiája 
Lithocolletidae család bemutatása 
Eriosoma lanigerum 
A kajszibarack kártevői 
Kontakt hatású rovarölő szerek 
 
25. Epimorfózissal fejlődő rovarok 
Acaridae család bemutatása 
Pseudococcus maritimus 
A cseresznye kártevői 
Ingerületvezetést gátló rovarölő szerek 
 
26. A filoxéra fejlődésmenete 
Hymenoptera - családok 
Anarsia lineatella 
A körtén károsító levélbolhák 
A fonálférgek elleni védekezés lehetőségei 
 
27. Növényfajták kártevők elleni rezisztenciája  
Brachycera –családok bemutatása 
Quadraspidiotus perniciosus 
Gyümölcsféléken károsító levéltetvek 
Zoocid hatóanyagok csoportjai 
 
28. Rovarok csapdázása előrejelzési céllal 
Nematocera–családok bemutatása 
Metcalfa pruinosa 
A szilván károsító sodrómolyok 
A levéltetvek elleni védekezés lehetőségei 
 
29. Vándorlepkék, lepkék vándorlása 
Hymenoptera alrendek bemutatása 
Helicoverpa armigera 
Káposztafélék szúró-szívó szájszervű kártevői 
A pajzstetvek elleni védekezés lehetőségei 
 
30. A kártevők elleni növényvédelem módjai 
Lepidoptera rend fontosabb családjai 
Leptinotarsa decemlineata 
Polifág zöldségkártevők 
A takácsatkák elleni védelem lehetőségei 
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