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Levéldísznövények károsítói
MÁRCIUSI SZÁMUNKBAN A LEVÉLDÍSZNÖVÉNYEK ÉLETTANI, VÍRUSOS, BAKTÉRI-
UMOS ÉS GOMBÁS BETEGSÉGEIT ISMERTETTÜK. MOST A KÁRTEVŐ ÁLLATOKRA 
HÍVJUK FEL A FIGYELMET.                                                        

Házatlan csigák kártételével termesztőbe-
rendezésekben és szabadföldön minden 

dísznövényfajon találkozhatunk. Több fajuk 
(kerti, nagy és szántóföldi házatlan csiga) 
ismert. Kezdetben szabálytalan lyukakat rág-
nak a leveleken, majd teljesen elfogyasztják 
azokat (főképen). Olykor a vékonyabb szár 
földfelszínhez közeli részét is szétrágják. 
Útvonalukat ezüstösen csillogó nyálkacsík 
jelzi. Rejtett életmódot folytatnak, éjjel táp-
lálkoznak. Nappal a konténerek alá, a fólia 
leföldelt szélére, vagy az alsó levelek közé 
húzódnak. Csak nedves környezetben érzik 
jól magukat. Élettartamuk fajoktól függően 8 
hónaptól 3 évig változik. Tojásaikat a talaj-

ba rakják. Az állatok összegyűjthetők, amit 
megkönnyíthetünk mesterséges búvóhelyek 
létesítésével, deszkadarabok lefektetésével, 
vizes ruhadarabok, rothadó gyümölcsök, 
zöldségek kihelyezésével. Kereskedelemben 
csigacsapdák is kaphatók. Hatásos a vízel-
vonó anyagok (szuperfoszfát, pétisó, kálisó, 
égetett mész) kiszórása. Kémiai védelem is le-
hetséges csigaölő szerekkel (pl. Detia, Limex, 
Metarex Ivov). A növényházat és környékét 
tartsuk gyommentesen.

A dísznövényeken a tripszek több faja 
(dohány-, pirosfarú üvegházi-, dracéna-, bar-
na üvegházi tripsz) károsít. Mindegyik polifág 
(sok tápnövényű) és soknemzedékű. Gyakran 
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előfordulnak a Dracaena, Dieffenbachia, Fi-
cus, Gynura, Codiaeum, Cordyline, Phoenix, 
Schefflera, Syngonium fajokon. A károsított le-
veleken tűszúrásnyi ezüstös pontok keletkez-
nek, amelyek később foltokká is összeolvad-
hatnak. Fajoktól függően vagy csak a levél 
színén, vagy csak a fonákján, vagy mindkét 
oldalán szívogatnak. A károsított részeken 
apró, fekete ürülékszemcsék láthatók. A szí-
vogatott levelek lehullanak, végül az egész 
növény elpusztul. Lakásokban növényvizs-
gálattal, termesztőberendezésben sárga és 
kék ragadós lapok kihelyezésével kísérhetjük 
figyelemmel a megjelenésüket. Ezek egyúttal 
gyérítésül is szolgálnak. A kémiai védelmet 
– kizárólag a lakáson kívül! – 4-5 naponként 
meg kell ismételni (1.kép). 

A levéltetvek közül a zöld őszibarack-levél-
tetű és a fekete répa-levéltetű gyakran káro-

síta levéldísznövényeken. Mindkét faj polifág 
és veszedelmes vírusterjesztő. A megtáma-
dott növények levelein, hajtásain telepekben 
szívogatnak a lárvák és a kifejlett egyedek. 
Az őszibarack-levéltetű szívogatása nyomán 
enyhén kanalasodnak, a fekete répa-levéltetű
(2. kép) esetében erősen torzulnak a károsított 
növényrészek. Mindkét faj nagy mennyiségű 
ragacsos mézharmatot választ ki, amelyen ko-
rompenész gombák telepednek meg. Emiatt 
csökken a növények asszimilációs felülete és 
díszítőértéke. Növényházban és lakásokban 

egész évben folyamatosan szaporodnak. 
Utódaikat szűznemzéssel, elevenszüléssel 
hozzák létre. Megjelenésüket növényvizsgá-
lattal és sárga színcsapdákkal figyelhetjük 
meg, és az első telepek észlelésekor azonnal 
védekezzünk! A kezeléseket többször meg 
kell ismételni. A tolerancia vagy a reziszten-
cia elkerülése érdekében a hatóanyagokat 
(nem a márkaneveket) váltogatni kell!

A pajzstetvek több faja ismert, de kártéte-
lük és az ellenük való védekezés megegyezik. 
Szívogatásuk hatására a növények gyengén 
fejlődnek, a levelek sárgulnak, száradnak, 
lehullanak, végül az egész növény elpusztul. 
Az általuk termelt mézharmattól a növény ra-
gacsos lesz, csakúgy, mint a levéltetvek eseté-
ben. A levéldísznövényeken leggyakrabban 
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előforduló fajok három családba tartoznak, 
mindegyikük polifág.

1. A viaszos pajzstetvek (hosszúfarkú -, 
rövidfarkú viaszos pajzstetű) testét viaszos 
szemcsék borítják, peremén viasznyúlványok-
kal. Tojásaikat elsősorban a levél fonákára, 
a főér mellé rakják és dús viaszfonalakkal 
takarják. A lárvák előszeretettel húzódnak a 
levél hónaljába. Különösen kedvelik az Agla-
eonema, Codiaeum, Dieffenbachia, Dracae-
na, Ficus, Gynura, Lea és a Yukka fajokat.

2. A teknős pajzstetvek (lágy teknőspajzs-
tetű, üvegházi teknőspajzstetű) nagytermetű, 
félgömb vagy ovális alakú fajok. Gyakran kö-
vetik a szívogatott rész formáját. Vékony szá-
ron vagy levélnyélen (pl. aszparágusz) hosz-
szúkás alakot öltenek. Kedvelt tápnövényeik 
az Asparagus, a Ficus, a Hedera, a Fatsia, a 
Citrus- a pálma- és a páfrányfélék, de számos 
más növényt is megtámadnak. Nagy mennyi-
ségű mézharmatot ürítenek.

3. A kagylós (apró termetű) pajzstetvek kö-
zül a leggyakoribb faj az oleander pajzstetű 
(3. kép), amely szinte minden dísznövényün-
kön előfordulhat. Melegkedvelő, lakásban 
és növényházban különösen jól érzi magát. 

Többszáz tápnövényt megtámad. Apró, fe-
hér, kerek pajzsáról könnyen felismerhető. A 
pajzs alatt az állat teste sárga színű.

A levéldísznövényeket károsító atkák a te-
tűatkák és a takácsatkák. A tetűatkák közül a 
szamócaatka különösen kedveli a Fatshede-
ra, a Hedera és a Gynura fajokat. A fiatal le-
veleket szívogatja, a levelek torzulnak, majd 
hamarosan elszáradnak. Kedveli a magas 
hőmérsékletet és a magas páratartalmat. Nö-
vényházban egész évben szaporodik.

A közönséges (kétfoltos) takácsatka 
(4.kép) polifág faj, az összes dísznövényün-
ket megtámadhatja. A kifejlett egyedek és a 
lárvák a levelek fonákján szívogatnak, köz-
ben mérgező nyálat bocsátanak a növény-
be. A károsított levelek színén apró szívás-
foltok jelennek meg, fonákjukon szövedéket 
készítenek az állatok, amelybe lárvabőrök, 
porszemcsék és ürülékszemcsék tapadnak. 
Szívogatásuk hatására a növények leve-
lei leszáradnak, védekezés hiányában az 
egész növény elpusztul.

A takácsatkák fejlődése bonyolult, több 
nyugalmi állapot iktatódik közbe, amikor ér-
zéketlenek a növényvédő szerekre, ezért a 
kezeléseket többször meg kell ismételni, spe-
ciális atkaölő szerekkel.

Fontos!

Vásárláskor alaposan nézzük át a szoban-
övényeket, mert a levélnyélnél megbújhat 
egy-egy pajzstetű, amely sok utódot hoz 
létre! Ha mégis hazavittük a jószágot és 
szaporodni kezd, 1 százalékos káliszap-
panos oldattal, vagy puha kefével mossuk 
le a növényt. A lakásban tilos növényvé-
dő szert használni! Ha nincs mód lakáson 
kívül permetezni, puha kefével simítsuk át 
vagy vizes ruhával törölgessük le a leve-
leket. Amikor ki tudjuk tenni a növényt a 
szabadba, 4-5 naponként permetezzük le 
rovarölő szerrel.
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Készítmény Károsító Adagolás
Forg.
kat.

Carakol meztelen csigák 1-3 g / m2 III.

Detia Deges Schneckenkorn 0,6 g /m2 III.

Limatac 0,4-0,5 g / m2 III.

Limex 0, 7 g / m2 III.

Actara SC
tripszek, levéltetvek, 

molytetvek
2,5-4 ml / 10 l víz II.

Admiral 10 EC
levéltetvek, molytet-

vek, pajzstetvek
5 ml / 10 l víz II.

Bio Plantella
Flora Permet

levéltetvek, 
molytetvek

spray III.

Chess 50 WG
levéltetvek, pajz-

stetvek
3-5 g / 10 l víz II.

Cyperkill Max
levéltetvek, pajzstet-

vek, molytetvek
5 ml / 10 l víz II.

Cythrin Garden szívó-rágó kártevők 0,15-0,5 ml / 10 l víz III.

Fazilo
levéltetvek, pajz-

stetvek, molytetvek, 
tripszek, takácsatka

60-200 ml / m2 III.

Mospilan 20 SG szívó-rágó kártevők 1-5 g / m2 III.

Vektafid A/E
levéltetvek, 
pajzstetvek

aeroszol III.

Vertimec Pro molytetű, takácsatka 0,5-0,75 ml / m2 II.

Védekezésre javasolt készítmények

II. Feltételes forgalmú növényvédő szer III. Szabadforgalmú növényvédő szer
A készítmények listája nem teljeskörű.
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MOHÁCSY MÁTYÁS KERTBARÁT KÖR, BÉKÉSCSABA

2017. május 8. (hétfő), 17 óra 
A méhek szerepe. Környezetbarát növényvédelem a kiskertben

Helyszín: Lencsési Közösségi Ház (Békéscsaba, Féja Géza tér 1.)

DICENTY DEZSŐ KERTBARÁT KÖR, SZEKSZÁRD

2017. május 11 (csütörtök) 7.00
Tanulmányút a fülöpjakabi Nemes Ökogazdaságba

Találkozó: Babits Mihály Kulturális Központ Parkolója 

MOSONMAGYARÓVÁRI KERTBARÁTOK KÖRE

2017. május 8. (hétfő), 17 óra
Különleges zöldségek és gyümölcsök termesztése

Előadó: Rinner Jenő, a Kapuvári Kertbarát Kör elnöke

Helyszín: Flesch Károly Kulturális Központ, Mosonmagyaróvár

HONVÉD KERTBARÁT KÖR, BUDAPEST

2017. május 2. (kedd)
Hogyan védekezzük a cseresznye és a meggy kártevői ellen?

Előadó: Reider Imréné

2017. május 15. (kedd)
Az én kertem-patika

Előadó: Kemendi Ágnes

Helyszín: Honvéd Kulturális Központ, Caffé Galéria (1143 Budapest, Stefánia út 34-36.)

BUDAPESTI RÁKOSLIGETI KERTBARÁT KLUB

2017. május 8. (hétfő)
Ehető vad növények kreatív felhasználása

Előadó: Nagy Z. Róbert

Helyszín: Csekovszky Művelődési Ház (1172 Budapest, Hősök tere 9.)
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BUDAPESTI RÁKOSKERTI KERTBARÁT KLUB
2017. május 3. (szerda), 17 óra

Komposztálás utáni teendők
Előadó: Eleőd-Faludy Gabriella

2017. május 19. (szerda), 17 óra
Egynyári növények gondozása és más aktuális munkák

Előadó: András Károly, kertészmérnök

Helyszín: Rákoskerti Művelődési Ház (1171 Budapest, Rákoskert sgt. 66.)

KOVÁCS LÁSZLÓ KERTBARÁT KÖR, PILISVÖRÖSVÁR
2017. május 15. (hétfő)

Elfeledett és különleges zöldségek termesztése
Előadó: Gemela Elvira

Helyszín: Művészetek Háza 2. emelet (2085 Pilisvörösvár, Fő u. 127.)

KERTÉSZEK ÉS KERTBARÁTOK GYŐR VÁROSI EGYESÜLETE
2017. május 9. (kedd), 17 óra

Magyarország ehető gombái 

2017. május 23. (kedd), 17 óra
Aktuális munkák a díszkertben

Helyszín: GYMS KIK Nemzetközi Kereskedelmi Központ, Győr, Szent István u. 10/a.

KERTBARÁT KÖR, KAPUVÁR
2017. május 4. (csütörtök) 17 óra

Biogyógymódok és biotermékek
Előadó: Pandurné Magyar Henriett

2017. május 18. (csütörtök) 17 óra
Palántabörze      

Helyszín: Rábaközi Művelődési Központ (Kapuvár, Győri út 2.)
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BOTANIKAI SÉTA A FEHÉRVÁRCSURGÓI KÁROLYI KASTÉLY 
MEGÚJULT PARKJÁBAN

A fehérvárcsurgói Károlyi Kastély parkjában havonta megrendezésre kerülő botanikai 
séta következő időpontja: 

2017. május 21., vasárnap, 14 óra. 

Látnivalók:
• 22,5 hektáros történeti kert, természetvédelmi terület;
• a rekonstrukció kapcsán frissen telepített növények;
• 100-170 éves meglévő őshonos és egzóta faállomány;
• a csónakázó tó és a gloriette.

A parklátogatást az egykori mosóház épületében nyílt, a parkhoz kapcsolódó kiállítás 
megtekintése zárja. A regisztráció ajánlott.
A séták időjárástól függetlenül indulnak!

Időpontok 2017-ben: június 18.; július 16.; augusztus 20.; szeptember 
17.; október 15.; november 19.; december 17.

Belépőjegyek a recepción vásárolhatók. 
Felnőtt jegy: 1500 Ft/fő; kastélylátogatással 2000 Ft/fő

Diák, nyugdíjas, csoportjegy 10 fő fölött: 1000 Ft/fő; kastélylátogatással 1500 Ft/fő

15. HERÉNYI VIRÁGÚT

2017. április 29-30.
Szombathely-Herény (a Béke tértől a Bertalanffy Miklós utcáig)

Részletes program: www.herenyiviragut.hu

VIRÁGZÓ SIVATAG

Tavaszi Országos Kaktuszkiállítás és Vásár
2017. május 19-21., 9-17 óráig

ELTE Fűvészkert (1083 Budapest, Illés utca 25.)
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MÉG KAPHATÓ A 2016-OS ÉVKÖNYV!

A Kerti Kalendárium 2016-ban megjelent 10 száma összekötve, 
színes borítóval ellátva kapható!
Ára: 4550 Ft/db postaköltséggel.
Amennyiben a Kerti Kalendárium 2016. évi összekötött számaira 
igényt tart, úgy szíveskedjék az alábbi megrendelőlapot – kitöltve 
és aláírva – címünkre (Kerti Kalendárium, 1591 Budapest, Pf. 294.) 
mielőbb visszaküldeni.

MEGRENDELŐLAP

Utánvételes megküldéssel megrendelem a Kerti Kalendárium című folyóiratuk 2016. 
évi összekötött példányait,

...........  azaz  ...................................................................................................példányban

.........., 2017.  ...........................................................hó ...............................................nap

 ...........................    .........................................................
 megrendelő    pontos címe (irányítószámmal)
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