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Kártevők listája
1. Őszi búza:
búza-fonálféreg (Anguina tritici)
mórpoloska ( Eurygaster maura)
szipolypoloskák (Aelia spp.)
gabonafutrinka (Zabrus tenebrioides)
drótférgek (Agriotes spp.)
szipolyok (Anisoplia spp.)
veresnyakú árpabogár (Oulema melanopus)
vetési bagolylepke (Agrotis segetum)
2. Raktári kártevők:
babzsizsik (Acanthoscelides obtectus)
magtári gabonazsizsik (Sitophilus granarius)
raktári gabonamoly (Nemapogon granellus)
mezei gabonamoly (Sitotroga cerealella)
aszalványmoly (Plodia interpunctella)
lisztatka (Acarus siro)
3. Kukorica:
drótférgek (Agriotes spp.)
pajorok (Melolontha spp.)
amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera
virgifera)
kukoricabarkó (Tanymecus dilaticollis)
gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera)
kukoricamoly (Ostrinia nubilalis)
vaddisznó (Sus scrofa)
4. Napraforgó:
molyhos mezeipoloska (Lygus rugulipennis)
fekete répa-levéltetű (Aphis fabae)
drótférgek (Agriotes spp.)
pajorok (Melolontha spp.))
fekete barkó (Psalidium maxillosum)
hegyesfarú barkó (Tanymecus palliatus)
napraforgómoly (Homoeosoma nebulellum)
balkáni gerle (Streptopelia decaocto)
házi veréb (Passer domesticus)
őz (Capreolus capreolus)
5. Burgonya:
szár fonálféreg (Ditylenchus dipsaci)
gumórontó fonálféreg (Ditylenchus destructor)
közönséges burgonya-f. (Globodera rostochiensis)
zöld őszibarack-levéltetű (Myzus persicae)
fekete répa-levéltetű (Aphis fabae)
drótférgek (Agriotes spp.)
pajorok (Melolontha spp.)
burgonyabogár (Leptinotarsa decemlineata)
vetési bagolylepke (Agrotis segetum)
6. Repce:
repce-fénybogár (Brassicogethes (Meligethes) aeneus)
nagy repcebolha (Psylliodes chrysocephala)
repceszár-ormányos (Ceutorrhynchus quadridens)
repcebecő-ormányos (Ceutorrhynchus assimilis)
nagy repceormányos (Ceutorhynchus napi)
repcedarázs (Athalia rosae)
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7. Lucerna:
lucernapoloska (Adelphocoris lineolatus)
zöldborsó ill. lucerna-levéltetű (Acyrtosiphon pisum)
lucernaböde (Subcoccinella vigintiquatuorpunctata)
lucernabogár (Gonioctena (Phytodecta) fornicata)
hamvas vincellérbogár (Otiorrhynchus ligustici)
csipkézőbarkók (Sitona spp.)
mezei pocok (Microtus arvalis)
8. Zárt termesztőberendezések:
szár-fonálféreg (Ditylenchus dipsaci)
kertészeti gyökérgubacs-fonálféreg (Meloidogyne
incognita)
lótetű/lótücsök (Gryllotalpa gryllotalpa)
nyugati virágtripsz (Frankliniella occidentalis)
üvegházi molytetű/liszteske (Trialeurodes
vaporariorum)
zöld őszibarack-levéltetű (Myzus persicae)
paradicsomlevél-aknázómoly (Tuta absoluta)
gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera)
közönséges (kétfoltos) takácsatka (Tetranychus
urticae)
9. Szabadföldi zöldségfélék:
szabadföldi gyökérgubacs-f. (Meloidogyne hapla)
lótetű/lótücsök (Gryllotalpa gryllotalpa)
dohánytripsz (Thrips tabaci)
közönséges liszteske (Aleyrodes proletella)
zöld vándorpoloska (Nezara viridula)
vetési bagolylepke (Agrotis segetum)
gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera)
közönséges (kétfoltos) takácsatka (Tetranychus urticae)
10. Szőlő:
amerikai lepkekabóca (Metcalfa pruinosa)
szőlő-gyökértetű/filoxéra (Viteus vitifolii)
tarka szőlőmoly (Lobesia botrana)
nyerges szőlőmoly (Eupoecilia ambiguella)
szőlő-gubacsatka (Colomerus (Eriophyes) vitis)
szőlő-levélatka (Calepitrimerus vitis)
11. Alma:
vértetű (Eriosoma lanigerum)
kaliforniai pajzstetű (Diaspidiotus (Quadraspidiotus)
perniciosus)
amerikai fehér medvelepke (Hyphantria cunea)
almamoly (Cydia (Laspeyresia) pomonella)
piros gyümölcsfa-takácsatka (Panonychus ulmi)
12. Csonthéjasok:
fekete meggy és cseresznye-levéltetű (Myzus cerasi)
európai cseresznyelégy (Rhagoletis cerasi)
amerikai keleti cseresznyelégy (Rhagoletis cingulata)
szilvamoly (Grapholitha funebrana)
poloskaszagú szilvadarázs (Hoplocampa spp.)
barackmoly (Anarsia lineatella)
keleti gyümölcsmoly (Grapholitha molesta)
zöld őszibarack-levéltetű (Myzus persicae)

