
Főként a gyapjútermékeken megjelenő apró lyukak, de a megrá-
gott szálasanyag emésztése során keletkező fonadékcsövek, parányi
világos ürülékcsomók előfordulása is egyértelműen árulkodik a
ruhamoly kártevéséről.  Sajnos a szapora ruhamolylepke lárva-
utódai jelen lehetnek a szekrényben, a fiók mélyén vagy egyéb,
fénytől védett és nyugalmas helyeken. Fontos a gyors beavatko-
zás, hogy elejét vegyük a további textilkárosodásoknak, amennyi-
ben a gyapjúkelmét nem kezelték a kikészítőüzemben hatékony
molyirtó segédanyaggal.

agyarországon 40 féle molyfaj él, a közismertebb ruha- és
lisztmolyon kívül többek között a szűcs-, szőnyeg-, kárpi-

tos-, gabona- és aszalványmoly és a többiek is környezetünk gya-
kori kellemetlenkedői. A világ gyapjútermelésének 10–15%-át te-
szik tönkre a ruhamolylárvák, azaz jelenleg közel 100–150 ezer
tonnát pusztítanak el évente. A gyapjúfehérje (keratin) mellett az
egyéb állati szőrökből (alpaka, láma, vikunya, guanakó, teve,
kasmír, moher, jak, nyúl) készült termékek is kedvenc táplálé kai
a kártevőknek. A gyapjú ruházati termékek, szőnyegek, bútor-
kárpitok és különböző valódi filcek számára nagy veszélyt jelen-
tenek a ruhamoly lárvái (ugyanakkor pl. a cellulózalapú pamu-
tot, lent, a regenerált viszkózt, valamint a szintetikus szálasa-
nyagokat nem bántják). A valódi selyem (fibroin fehérje) ritkáb-
ban lesz a ruhamolylárvák tápláléka, miután ez a fehérje nem
könnyen emészthető számukra.

A ruhamolyok kártevése

A ruhamoly lárvái (hernyói) a károkozók, a kifejlett rovar önma-
gában nem pusztítja a keratinfehérje-alapú textiltermékeket. A
kb. 5–8 mm hosszú testű, 1–1,5 cm szárnyméretű nőstény imágó
egyesével egyszerre mintegy kétszáz parányi petét rak az alkal-
mas textilanyagok fénytől védett redőibe, mélyedéseibe. A pe-
tékből 8–10 nap után kikelő lárvák – amelyek szájszerve rágás-
hoz és a fonadékoláshoz módosult – az elfogyasztott fehérjéből
„lakócsövet” (fonadékcsövet) formálnak, ezt mozgásuk során
magukkal viszik. Ez a csőszerű képződmény és hálózat elrejti és
védi a hernyót, csökkenti a kiszáradás veszélyét. A hernyó képes
a metabolizmusából is fedezni folyadékszükségletét, így a rend-
kívül száraz környezetben is tökéletesen fejlődik. Az utolsó idő-
szakban felfüggeszti a táplálkozást, és gubót sző. A 7–8 mm-es
nagyságú sárgás bábok a háborítatlan és sötét helyeken 2–3 hó-
nap alatt lepkévé fejlődnek. A lepke mindössze 2–3 hetet él, a pe-
tera kás során sokat repül, egyébként kerüli a fényt. Az új gene-
ráció lárvái 200 kártevő formájában szabálytalan, helyileg szét-
szórt harapásaikkal fogyasztják a textíliát. A ruhamoly évente
két nemzedékkel gyarapítja az állományt, azonban a kellően me-

leg, pl. központi fűtéses lakásokban az évenkénti négy szaporu-
lat sem ritka. A főként keratinfehérje-alapú szálakból készült és
szennyezett textiltermékeket, átizzadt ruházatokat még jobban
kedvelik a ruhamolyok (1. ábra). 

A gyapjú jellegzetességei

A gyapjú – mint a tenyésztett juhok testéről lenyírt szőr – köz-
ismerten fehérjealapú természetes szálasanyag, aminosavak az
építőelemei. A keratin az emberi és állati szervezetek epidermi-
szének (felhám) elszarusodott állománya (haj, szőr, köröm, sza-
ru, pata, toll, pikkely). A keratint felépítő, kb. 16%-ban jelen levő
kéntartalmú aminosavak (cisztin, metionin) biztosítják a kellő
szilárdságot és nagy ellenálló képességet [a fehérjeláncok között
kialakuló (–S–S – diszulfid) kötések közreműködésével] (2. ábra). 

A gyapjú és egyéb textilipari állati szőrszálakat felépítő kera-
tin α-típusú vázfehérje. A peptidláncok aminosavrészekből kép-
ződnek, amelyek aránya és szerkezeten belüli periodicitása meg-
határozó. A hosszanti elrendeződésű egységek ún. fibrillákat al-
kotnak. Az α-típusú fibrilláris fehérje-láncmolekulák hélixszer-
kezetet alkotnak. A hélixelrendeződésű polipeptidláncok egymás
köré fonódva, kötélszerű kötegekbe sodródva jól nyújtható struk-
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2. ábra. A gyapjút felépítő főbb aminosavak (%-os megoszlással)

glutaminsav (13,1%) leucin (11,5%) arginin (9,85%)

szerin (7,16%)

cisztin (11%)

tirozin (7,4%)



– A kontakt (érintésre ható) idegmérgek kevésbé terjedtek el a
molyellenes kikészítésnél, mert a gyapjúszálon nehezen rögzít-
hetők. régebben a fokozottan veszélyeztetett szövetvégeket be-
szórták a por alakú vegyületekkel [diklór-difenil-triklóretán (ddt),
hexaklór-ciklohexán (hch)], ameddig korlátlanul engedték hasz-
nálatukat. [Az Eulan márkájú molymentesítőszerek elnevezése a
görög ευλη′ (eulé) szóból ered, amely hernyót jelent, miután a se-
gédanyagok kezdettől fogva a lepke lárváira irányultak. Ezt 1920
körül fejlesztette és szabadalmaztatta a németországi Leverku-
senben működő friedrich bayer & co. A bayer cég 1988-ban leál-
lította az Eulan gyártását (a szabadalom lejárt), ugyanakkor más
cégek átvették a gyártást (6. ábra). 

A különböző szerves és szervetlen vegyületek vizes fürdőből,
oldószeres közegből kötődnek a szálon. vannak színezékként
rögzítődő színtelen vegyületek, amelyek a termék külső képét

nem befolyásolják, valamint hatásuk mosás- és tisztításálló. A
korszerű molyvédelem a gyapjú kémiai módosításával érhető el,
például a láncmolekulák közötti kénhidas keresztkötések közé be-
épített más (pl. etilén) csoport élvezhetetlenné teszi a gyapjút a
molyok számára (7. ábra). 

túrát biztosítanak. A szál belső szerkezetét úgy is szokták jelle-
mezni, hogy spirálisan egymás köré csavarodó két félszál építi
fel, mintegy kettős szerkezetet képezve. Ezzel magyarázható töb-
bek között a szál íveltsége, fokozott rugalmassága és a jó nedves,
ill. hő-megmunkálhatósága (alakíthatósága). A gyapjú vázfehér-
jéje a keratin, amelyet 18-féle aminosav alkot (3–4. ábra). 

Védekezés a textilkikészítésnél

A molykár elleni kikészítőeljárások széles köre régebb óta ismert,
újabb segédanyagok és módszerek ezen a területen is jellemzők.
A rovarkár ellen védő kikészítéseknél számos tényezőt kell mérle-
gelni, és törekedni kell az optimumra, így többek között lényeges:

– az érintésre ható méreg emberre ártalmatlan legyen,
– a hatást kifejtő segédanyag jól és tartósan rögzíthető képes-

séggel rendelkezzen (tisztításállóság),
– ne árasszon túl kellemetlen szagot (főleg az ún. elrettentő

szerek esetében).
A különböző molyméreg-segédanyagok hatásmechanizmusuk

szerint többfélék lehetnek:
– Az étmérgek (gyomormérgek) kéltféle módon láthatják el a

molymentesítést. Egyrészt az így kezelt gyapjú fogyasztásakor a
lárva azonnali pusztulása következik be. Másrészt a vegyszer-
rel impregnált textíliával nem táplálkozik a hernyó, így kezelet-
len gyapjú hiányában idő előtt bebázódik, éhen pusztul (az ilyen
gyomorméreg elrettentő szer, lásd pl. a már 15 éve betiltott Mitin
ff-et) (5. ábra). 

– A gőz alakban ható anyagok (pl. p-diklór-benzol, naftalin)
a rovarok légcsőrendszerébe (a tracheák elágazva minden szer-
vet behálóznak) kerülve okoznak idő előtti bebázódást, majd el-
halást.
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3. ábra. A gyapjúszál szerkezeti modellje

4. ábra. A gyapjúszál felépítése

5. ábra. A 2006-ban
betiltott 
MITIN FF molyellenes 
segédanyag 
szerkezete

6. ábra. A trifenil-
metán-bázisú 
EULAN CN kikészítő
segédanyag

7. ábra. A gyapjú keresztkötéseinek módosításával részbeni
molyvédelem elérése
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A gyapjútermékekre a kikészítés során felvihető molymente-
sítő szerek kémiai szerkezet szerinti besorolását és a szálhoz va-
ló kötődését a 8. ábra mutatja.

A savas vagy bázisos színezékhez hasonlóan kötődő színtelen
moly ellen védő segédanyagok gyapjúszálhoz történő jellegzetes
kapcsolódása során gyakori a sószerű kötés kialakulása (9. áb-
ra). 

A molykár megelőzési lehetőségei 
a háztartásokban

A ruhamoly jelenlétének észlelésekor mindenképpen át kell vizs-
gálni a gyapjút és az egyéb állati szőrt tartalmazó ruházatot, sző-
nyeget, bútort stb. A megtalált petéket, lárvákat maradéktalanul
el kell távolítani. Ezután a rendelkezésre álló számos molyűző,
illetve irtószer valamelyikének használata lényeges, valamint al-
kalmas légtérkezelő aeroszollal célszerű bepermetezni a tároló-
teret. A hatékony rovarirtó permettel a textil és környezetének
beszórása is eredményes. természetesen a hagyományos mód-
szerek továbbra is kiválóan alkalmasak a védekezésre, így példá-
ul a molyzsák használata, párologtatók elhelyezése a szekrény-
ben. Ezek az anyagok (pl. naftalin, levendula virágának illóolaja)
peterakás előtt elpusztíthatják vagy elűzik a lepkét. Az akasztós
kazetták, kapszulák, ragasztós molycsapdák is elterjedtek. Az ir-
tószermentes csapdában ember által nem érzékelhető speciális
szaganyagot tárolnak (szexferomont tartalmazó diszpenzert,
amely a hím ruhamolylepkéket 10–12 héten keresztül odacsalja).
Az odarepülő molylepkék a ragasztós felületére ragadnak, és el-
pusztulnak (10. ábra). 

fontos egyéb védelmi szempontok kivonatosan:
– csak száraz ruha tehető a szekrénybe, a megázott cikkeket

is csak légszáraz állapot elérése után szabad elrakni.
– A régebben hordott, használt gyapjútartalmú öltözéket és

egyéb textíliákat lényeges átszellőztetni, kiporolni, esetleg tisz-
títtatni. A kiporolás a porszívós világban is lényeges, mert az in-
tenzív ütögetés hatására a peték kiesnek. A napfényre kitehető
termékeknél előnyös a „napoztatás”, mert hatására az élősdiek
kiszáradnak, és így elhalnak.

– papír alátét ne kerüljön a szekrénypolcokra, mert a moly-
lárvák a további búvóhelyeket, a papírlap alatt még kedvezőbb
életteret találnak.

– Az erős illatú anyagokat (pl. szappan), tárgyakat közismer-
ten nem kedvelik a ruhamolyok. A szekrénybe helyezett cédrusfa
(golyó, darabka, vállfa formájában) jellegzetes szaganyagával elő-
nyös molyriasztó. 

– A nem mosható termékeket célszerű egy hétre fóliazacskó-
ba tökéletesen bezárva tartani (zárt térben a peték, lárvák elhal-
nak), utána rendbe tenni.

– A hőmérséklet-ingadozásra rendkívül érzékenyek a moly-
ivadékok. például télen –5 °c-nál hidegebb hőmérsékletű, fedett
helyen célszerű éjszakára kiakasztani a gyapjúterméket, majd
nappalra visszahozni a melegbe. Ezt több napon át megismétel-
ve garantált a molyirtó hatás. A moly lepkéi szaporodásának ked-
vez a meleg időjárás, illetve a külső hőmérséklet lehűlésekor a la-
kás melege. Ezért a fűtési szezonban kiemelten fontos a kelle-
metlen rovarok elleni védelem, az éber figyelőszolgálat.

– Legfontosabb – a molylepke esti repülésére felfigyelve – a ki-
induló helyek megtalálása, majd a rések és sarkok porszívózása,
szekrény és fiók átrakása stb.  

A fenntartható textiltermékek körét gyarapítják az egyes gon-
dozási műveletek is, az életciklus meghosszabbítása és a túlfo-
gyasztás elkerülése érdekében. ilyen lehetőség a molyrágott ru-
házatok műszövéssel végzett javítása.

A gyapjú- vagy más állatiszőr-eredetű textiltermékeket nagy
mennyiségben tároló raktárakban, múzeumokban, nagyobb ru-
házati boltokban légtérkezeléssel, gőzkezeléssel, füstképzéssel,
permetezéssel, párologtatással, egyéb eljárással végeznek moly-
irtó kezeléseket a szakemberek. A hőmérséklet és a páratartalom
megváltoztatása a ruhamolyok életfeltételeiket jelentősen rontja,
ez is a védekezés alapja. ���
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8. ábra. Molymentesítő szerek kémiai szerkezet szerint

9. ábra. A különböző molymentesítő segédanyagok kémiai 
kötődése a gyapjún

10. ábra. 
Néhány molyűző
és molyirtó 
a gyapjútermékek
védelmére

trifenil-metán-vázúak

difenil-éter-származékok

foszfónium-származékok

szulfamid-származékok

kondenzációs termékek

a gyapjúhoz a savas színezékhez hasonlóan kötődnek,
sószerű kapcsolat

a gyapjúhoz szubsztantivan kötődnek

a gyapjúhoz a bázisos színezékhez hasonlóan
kötődnek, sószerű kapcsolat 

a gyapjúhoz a savas színezékhez hasonlóan kötődnek,
sószerű kapcsolat 

pl.: EULAN CN; -SN

pl.: MITIN FF

pl.: EULAN NK

pl.: EULAN BL; -WA

-dieldrin (szerves klorid vegyület) kötődés kovalens kötéssel
-tetra-ciszciklo-pentán-származék (cikloalkán) a gyapjúval sószerű kapcsolat
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állapot
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kötés

sószerű
kötés

az alkália negatívvá
tölti a gyapjút

a sav pozitívvá
tölti a gyapjút

bázisos színezékhez
hasonló módon kötődő 

molymentesítő

savas színezékhez
hasonló módon kötődő 

molymentesítő

polipeptidlánc-2

levendula
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