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PAPRIKA 

szabadföldi gyökérgubacs-fonálféreg – Meloidogyne 

hapla 

kertészeti gyökérgubacs-fonálféreg – Meloidogyne 

incognita 

dohánytripsz – Thrips tabaci 

nyugati virágtripsz – Frankliniella occidentalis 

üvegházi molytetű/liszteske – Trialeurodes vaporariorum 

zöld őszibarack-levéltetű – Myzus persicae 

gyapottok-bagolylepke – Helicoverpa armigera 

közönséges (kétfoltos) takácsatka – Tetranychus urticae 

szélesatka – Polyphagotarsonemus latus 

 

PARADICSOM 

kertészeti gyökérgubacs-fonálféreg – Meloidogyne 

incognita 

szabadföldi gyökérgubacs-fonálféreg – Meloidogyne 

hapla 

zöld vándorpoloska – Nezara viridula 

üvegházi molytetű/liszteske – Trialeurodes vaporariorum 

paradicsomlevél-aknázómoly – Tuta absoluta 

gyapottok-bagolylepke – Helicoverpa armigera 

közönséges (kétfoltos) takácsatka – Tetranychus urticae  

szélesatka – Polyphagotarsonemus latus 

 

UBORKA 

kertészeti gyökérgubacs-fonálféreg – Meloidogyne 

incognita 

szabadföldi gyökérgubacs-fonálféreg – Meloidogyne 

hapla 

üvegházi molytetű/liszteske – Trialeurodes vaporariorum 

uborka-levéltetű – Aphis gossypii 

zöld őszibarack-levéltetű – Myzus persicae 

közönséges (kétfoltos) takácsatka – Tetranychus urticae 

 

KÁPOSZTAFÉLÉK 

meztelencsigák – Arionidae, Limacidae 

dohánytripsz – Thrips tabaci 

káposztapoloska – Eurydema ventrale 

közönséges liszteske – Aleyrodes proletella 

káposzta-levéltetű – Brevicoryne brassicae 

káposztafélék földibolhái – Phyllotreta spp. 

repceszár-ormányos – Ceutorrhynchus quadridens 

káposztamoly – Plutella maculipennis 

káposzta-bagolylepke – Mamestra brassicae 

káposztalepke – Pieris brassicae 

tavaszi káposztalégy – Delia radicum 

 

HAGYMA 

szár-fonálféreg – Ditylenchus dipsaci 

dohánytripsz – Thrips tabaci 

hagymalégy – Delia antiqua 

hagyma-aknázólégy – Dizygomyza cepae 

 

 

 

GYÖKÉRZÖLDSÉGEK 

Szabadföldi gyökérgubacs-fonálféreg – Meloidogyne 

hapla 

lótetű /lótücsök – Gryllotalpa gryllotalpa 

kis pattanóbogarak – Agriotes spp. 

pajorok – Melolonthidae  

vetési bagolylepke – Agrotis segetum 

mezei pocok – Microtus arvalis 

 

ALMA 

levélpirosító alma-levéltetű – Dysaphis devecta 

zöld alma-levéltetű – Aphis pomi 

vértetű – Eriosoma lanigerum  

kaliforniai pajzstetű – Quadraspidiotus perniciosus 

bimbólikasztó-bogár – Anthonomus pomorum 

lombosfa-fehérmoly – Leucoptera malifoliella 

amerikai fehér medvelepke – Hyphantria cunea 

almamoly – Laspeyresia (Cydia) pomonella 

almailonca – Adoxophyes reticulana 

piros gyümölcsfa-takácsatka – Panonychus ulmi 

 

KÖRTE 

körte csipkéspoloska – Stephanitis pyri 

füstösszárnyú körtelevélbolha – Psylla pyri 

zöld alma-levéltetű – Aphis pomi 

almamoly – Laspeyresia (Cydia) pomonella 

hajtáshervasztó darázs – Janus compressus 

körte-gubacsatka – Eriophyes pyri 

 

CSERESZNYE, MEGGY 

fekete cseresznye-levéltetű – Myzus cerasi  

európai cseresznyelégy – Rhagoletis cerasi 

amerikai keleti cseresznyelégy – Rhagoletis cingulata 

 

ŐSZIBARACK 

zöld őszibarack-levéltetű – Myzus persicae 

barackmoly – Anarsia lineatella 

keleti gyümölcsmoly – Grapholita molesta 

kéregmoly – Enarmonia formosana 

 

SZILVA 

hamvas szilva-levéltetű – Hyalopterus pruni 

szilva-pajzstetű – Sphaerolecanium prunastri 

eper-pajzstetű – Pseudaulacaspis pentagona 

szilvamoly – Grapholita funebrana 

poloskaszagú szilvadarazsak – Hoplocampa  spp. 

 

SZŐLŐ 

amerikai lepkekabóca – Metcalfa pruinosa 

szőlő-gyökértetű/filoxéra – Viteus vitifolii 

szőlőilonca – Sparganothis pilleriana 

tarka szőlőmoly – Lobesia botrana 

nyerges szőlőmoly – Eupoecilia ambiguella 

darazsak – Vespidae 

szőlő-gubacsatka – Eriophyes vitis 

szőlő-levélatka – Calepitrimerus vitis 

 

Megtanulandók: 

vastag betűsek: lárvatípus, imágó és lárva kártétele, imágó és lárva tápnövényköre, nemzedékszám, peterakás helye, bábozódás 

helye, áttelelés helye, áttelelő alak, különleges tudnivalók (pl. szűznemzés, behurcolt kártevő, röpképtelenség, stb.), természetes 

ellenségek, védekezés alapelvei 

normál szedésűek: lárvatípus, imágó és lárva kártétele, védekezés alapelvei 

 

Gödöllő, 2016. szeptember 20. 
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