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A kecskerágó károsítói
A KECSKERÁGÓ (EUONYMUS) NEMZETSÉGBE SZÁMOS LOMBHULLATÓ ÉS ÖRÖK-
ZÖLD FAJ TARTOZIK. GYÖNYÖRŰ LOMBSZÍNEZŐDÉSÉVEL MINDEGYIK KEDVES 
SZÍNFOLTJA KERTJEINKNEK. DÍSZÍTŐÉRTÉKÜK AZONBAN CSAK AKKOR ÉRVÉNYE-
SÜL, HA MEGVÉDJÜK ŐKET A KÓROKOZÓKTÓL ÉS A KÁRTEVŐKTŐL, AMELYEK 
BŐVEN AKADNAK. CIKKÜNKBEN CSAK A LEGGYAKORIBBAKAT ISMERTETJÜK, BÁR 
NÉHA ELŐFORDULNAK ALKALMI KÁROSÍTÓK IS.

Kórokozók

A sárga tarkulás-vírus a kecskerágók 
gyakori betegsége, amely a levelek sár-
gásfehér elszíneződéséről ismerhető fel. 
A tarkulás a levél színétől kiindulva foko-
zatosan halad a főér felé. Súlyos esetben 
csak a levélerek mellett marad egy kes-
keny zöld sáv. A vírust fonálférgek ter-
jesztik, ezt megelőzendő ültetés, telepítés 
előtt érdemes talajfertőtlenítést végezni. 

Oltással is átvihető, ezért eszközeinket 
minden munkaművelet után fertőtleníteni 
kell. Ha csak egy-két növényről van szó, 
célszerű azokat megsemmisíteni.

A gombás betegségek közül legje-
lentősebb a lisztharmat, amelyet három 
gombafaj okozhat, de a tünetek azono-
sak és a védekezés módja is megegye-
zik. A fertőzött növények levelein, hajtá-
sain lisztszerű bevonat látható (1. kép). 
A levelek kanalasodnak, torzulnak, végül 
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elszáradnak. A fehér bevonatban apró 
fekete termőtestek (kleisztotéciumok) 
képződnek. Ezek telelnek a leveleken, 
a rügyekben pedig a gombafonalak 
(micélium). A tünetek észlelésekor kezd-
jük meg a permetezést és a szerek ha-
tástartamától függően 7-14 naponként 
ismételjük, amíg szükséges. A permet-
léhez feltétlenül adjunk nedvesítőszert.

A kecskerágórozsda fertőzése esetén a 
levelek színén sárga, megkeményedett fol-
tok jelennek meg, fonákukon narancsszínű 
termőtestek (ecídiumok) képződnek, ame-

lyekből a spórák (ecidiospórák) kiszó-
ródnak és tovább fertőznek. A tünetek 
megjelenésekor kezdjük el és többször 
ismételjük meg a permetezést (2. kép).

Kártevő állatok

Legnehezebben leküzdhetők a pajzstet-
vek, amelyeknek több faja károsíthatja 
a kecskerágót. Így a juhar-, a gyapjas-, 
az eperfa- és a kecskerágó pajzstetű. Ez 
utóbbi a leggyakoribb (3. kép). Ma már 
ritkán látni olyan bokrot, amelyet ne táma-
dott volna meg. A fajnak évente két nem-
zedéke fejlődik. A megtermékenyített nős-
tények telelnek. Tojásrakásukat tavasszal 
kezdik meg, lárváik – az időjárás függvé-
nyében – május közepétől június közepé-
ig kelnek ki. A leveleken, a hajtásokon és 
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az ágakon szívogatva táplálékot vonnak 
el a növényektől, legyengítik és elcsúfít-
ják azokat. Erős fertőzés esetén a hajtá-
sok nem érnek be és a fagyra érzékennyé 
válnak. Védekezésként az erősen fertő-
zött ágak levágását és megsemmisítését 
javasoljuk. A megmaradt fás részeket 
drótkefével tisztítsuk le. A hímek megjele-
nését fehér fogólapokkal ellenőrizhetjük. 
Ekkor kell védekeznünk, mert utána már 
csak a mozgó lárvák ellen tudunk, hiszen 
a letelepedett lárvák megkezdik a pajzs 
képzését, ami megvédi őket a növényvé-
dő szerektől. Ilyenkor már csak a felszívó-
dó rovarölő szerek jöhetnek számításba.

A fekete répa-levéltetű soknemze-
dékes faj. Tojásait a vesszőkre rakja. 
A tavasszal kikelő szárnyatlan tetvek 
és utódaik a levelek fonákán, telepek-
ben szívogatva rendkívül erős torzulást 
okoznak (4. kép). Később megjelennek 
a szárnyas egyedeik is, amelyek lágy-
szárú növényekre – például cukorrépa, 
mák stb. – repülnek. Nyár végén azon-
ban visszatérnek és a kecskerágó fás 
részein helyezik el áttelelő tojásaikat, 
melyeket tél végi lemosó permetezéssel 
majd részben elpusztíthatunk. Tavasz-

szal viszont a lárvák ellen a felszívódó 
inszekticideket célszerű alkalmazni.
A pókhálós kecskerágómoly fiatal 
hernyói a leveleket aknázzák. Később 
sűrű szövedéket készítenek, amely alatt a 
leveleket hámozgatják, növekedve karé-
josan rágják (5. kép). Tavaly az Euony-
mus europaeuson az országban több 
helyen rendkívül erős fertőzést ész-
leltek. A hernyófészkeket semmisítsük 

meg, a szétszéledő hernyók ellen kon-
takt rovarölő szerrel védekezzünk.

A gubacsatkák két faja károsítja a 
kecskerágócserjéket. Szívogatásuk kö-
vetkeztében a levelek széle a színük 
felé göngyölődik, vagy fonákukon fehér 
nemezes bevonat képződik. Mindkét 
fajnak több nemzedéke fejlődik. Kifejlett 
egyedeik a rügyekben és a vesszők ké-
regrepedéseiben telelnek. Tél végi lemo-
só permetezéssel, majd a vegetációban 
atkaölő szerrel védekezhetünk ellenük. 
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Készítmény Károsító Adagolás Forgalmi kategória

Basamid
fonálférgek, gombák, 
rovarok
(talajfertőtlenítésre)

50 – 60 g / m2 III.

Amistar lisztharmat, rozsda 7,5 – 10 ml / 10 l víz III.

Antracol 70 WG rozsda 20 g / 10 l víz II.

Cosavet DF lisztharmat 15 – 50 g / 10 l víz III.

Dithane M 45 rozsda 20 – 30 g / 10 l víz II.x

Folicur Solo lisztharmat 7,5 – 10 ml /10 l víz II.

Systhane Duplo lisztharmat 1,5 ml / 10 l víz II.xx

Tazer 250 SC rozsda 8 – 10 ml / 10 l víz III.

Actara SC levéltetvek 2,5 – 4 ml / 10 l víz II.

Admiral 10 EC pajzstetvek 5 ml / 10 l víz II.

Cyperkill
levéltetvek, 

pajzstetvek, hernyók 0,3 – 1,5 ml / 10 l víz II.

Cythrin Garden
levéltetvek, 

pajzstetvek, hernyók 15 – 50 ml / 10 l víz II.

Decis levéltetvek, hernyók 2 – 2,5 ml / 10 l víz III.

Dimilin 25 WP hernyók 2 – 5 g / 10 l víz III.

Fazilo
levéltetvek, 

pajzstetvek, hernyók,
takácsatkák

60 – 200 ml / m2 III.

Foray 768 hernyók 20 – 25 ml / 10 l víz III.

Mospilan 20 SP
levéltetvek, 

pajzstetvek, hernyók 0,6 – 5 g / 10 l víz III.

Nissorun 10 WP takácsatkák 5 g / 10 l víz III.

Vektafid A
pajzstetvek, 

levéltetvek, atkák

tavaszi lemosásra 
10 ml / 10 l víz 
vegetációban 

5 – 10 ml /10 l víz

III.

Védekezésre javasolt készítmények

II. Feltételes forgalmú növényvédő szer
III. Szabadforgalmú növényvédő szer
II.x. 250 g-os kiszerelésben ill. ez alatt III. forgalmi kategória. Bizt. táv vizektől: szőlő 10m, 
gyümölcs 35m, egyéb 5m.
II.xx. 40 ml-es kiszerelésben, ill. ez alatt III. forgalmi kategória.
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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

.........., 2016.  ...........................................................hó ...............................................nap

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