
A kerti növényeken leggyakrabban 
levéltetvekkel találkozhatunk, amik 
apró élőlények, a többségük 3-4 

mm körüli. Még az óriásnak kikiáltott fa-
jok sem nagyobbak 5 mm-nél, tehát tény-
leg picurkák. A testük kitintakarója vé-
kony, sok esetben áttetszők. Rövidek, zö-
mökek, gömbölydedek, és dundi testal-

katukon nem sokat segít a keresztirányú 
sávozottság, rovátkoltság sem. A szár-
nyaik, már ha vannak, vékonyak, hártyá-
sak, átlátszóak. Szemmel láthatóan nem 
arra tervezték őket, hogy hosszú kilomé-
tereken át evezzenek velük a levegőben, 
mégis nagy távolságokra képesek eljutni, 
mert pici testüket a szél messzire sodorja, 

sőt potyautasként a madarak lábába ka-
paszkodva is jelentős távolságokat tudnak 
megtenni.

Amiben az ütőképességük rejlik
Hogy lehet az, hogy egy ilyen pici élőlény, 
ami látszólag még érzékeny és törékeny is, 
ennyire hatékony kártevővé gyúrta ki ma-
gát? A válasz, mint sok más esetben: a szex. 
A levéltetvek ugyanis elképesztően haté-
kony szaporodást fejlesztettek ki, és ebben 
rejlik ütőképességük. Egyetlen példány né-
hány nap vagy hét alatt képes ezerszámra 
utódokat létrehozni.
A hazánkban előforduló összes levéltetűfaj 
érzékeny a téli fagyokra, ezért ezt az idő-
szakot egy áttelelő, vastag falú, ellenálló to-
jás alakjában vészelik át. Az áttelelés fás 
szárú gazdanövényekhez kötött. A tojások 
a rügyek közelében, a rügypikkelyek tövé-
ben találhatók, általában fényesek, és olyan 
parányiak, hogy szabad szemmel szinte 
nem is láthatók. nemcsak az áttelelő tojás 
jellemző a fajokra, hanem a szűznemzés és 
az ál-elevenszülés is. Ez utóbbi egy olyan 
szaporodásmód, amikor a tojások még az 
anyaállat testében kikelnek, így a nősté-
nyek lárvákat hoznak a világra, nem pedig 
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A tetvek a legismertebb kártevők közé tartoznak. szinte minden kert minden növényén 
találkozhatunk velük, annyira elterjedtek. ebből adódóan meglepően változatosak, az ember nem is érti, 

miért ez a sokféleség, ha egyszer mindegyik látszólag ugyanazt csinálja: egész nap üldögél a növényeinken, 
és csak szívja-szívja magába a növényi nedveket. Járjuk körül kicsit alaposabban a tetűtémát.

A tetvek 
termésZete

Levéltetvek a gyomnövényeken is fel-
szaporodhatnak – a képen egy sárga színű 
faj látható a selyemkóró fiatal hajtásain

Tipikus tünet a rovarok tömeges, bevonat-
szerű megjelenése is, amely sokszor 
kiegészül a hajtások torzulásával 
és mézharmat megjelenésével. 
Ilyen esetben jól hatnak a kontakt szerek
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petéket, ahogy az a rovarok esetében meg-
szokott. A lárvák így már az életük első 
napján képesek megkezdeni a táplálkozást, 
a növekedést, a mozgást, tehát az önálló 
életet, és ezzel együtt sajnos a károsítást is.
A szűznemzés a levéltetvek másik nagy ta-
lálmánya. A lényege az, hogy a petesejtek meg-
termékenyítés nélkül is képesek osztódásnak 
indulni, és ebből a sejtből végül egy teljesen 
új levéltetűegyed fejlődik ki. Ezek a példá-
nyok genetikailag teljesen megegyeznek a 
szülő genetikai állományával, így természe-
tesen a nemük is ugyanolyan lesz, tehát min-
den szűznemzéssel létrejött utód nőstény.
Ha egy faj kizárólag szűznemzéssel szapo-
rodna, akkor a genetikai állománya hamar 
beszűkülne, ami nem igazán szerencsés az 
evolúció szempontjából. A levéltetvek emi-
att felmutatnak ivaros szaporodást is, ami-
kor a hímek és a nőstények a szokásos mó-
don esnek egymásnak.

kártékony vírusterjesztők
A levéltetvek károsítása azért olyan általá-
nos, mert hihetetlenül hatékonyan szapo-
rodnak, rengetegen vannak. és ha ez még 
nem lenne elég, van egy további képessé-
gük, amivel még több borsot tudnak törni a 
kertészek orra alá: szájszervükkel ugyanis 
képesek vírusokat terjeszteni. Mikor neki-
fognak a táplálkozásnak, nyálat fecskendez-
nek a növények sejtjeibe, hogy a sebek ne 
tudjanak behegedni, így a nyílt sebből szív-
ják ki a növényi nedveket. Ezáltal a táplá-
léknövények nedveit továbbviszik, és ha az 
egyik példány vírusfertőzött volt, akkor az 
összes általuk károsított növény azzá válik. 
Ezért hívják a levéltetveket vírusvektor élő-
lényeknek. A vírusok ellen sajnos nincs ha-
tékony gyógyító védekezés, emiatt a tetvek 
óriási gondokat okoznak.

A vadászó permetezés segít
Ha bevállaljuk a kémiai kezeléseket, akkor 
érdemes nagyon alaposan felépíteni a harci 
stratégiát, mert kellő technológiai fegye-

lemmel elképesztően hatékonyak lehetünk. 
Az első lépés közvetlenül rügypattanás 
előtt az olajos lemosópermetezés. Ezek a 
szerek bevonatokat képeznek a tetvek tojá-
sain, így azok nem jutnak oxigénhez és el-
pusztulnak. Rügyfakadás után közvetlenül 
érdemes az ősanyákat irtani. Ezt „vadászó” 
permetezéssel lehet megvalósítani, azaz föl 

kell kutatni az első tüneteket, a kisebb tele-
peket, és csak azokat lefújni. A permetezést 
1-2 hét múltán meg is ismételhetjük, mert a 
tojások kelése elhúzódó, az ősanyák nem 
egyszerre kelnek ki. Ilyenkor egyszerű 
kontakt szerekkel (például a Decis termék-
család valamelyikével) érdemes próbálkoz-
nunk. Fontos, hogy ne engedjünk kialakulni 
hatalmas tetűkolóniákat, mert azok már 
visszafordíthatatlan károkat okozhatnak.
A kezeléseket később újra olajos szerekkel 
lehet folytatni, de akkor már lényegesen ki-
sebb töménységet használjunk. Az olajos 
bevonatok azért védik meg a növényeket, 
mert a tetvek szájszerveikkel nem képesek 
áthatolni rajtuk. lényeges, hogy a permete-
zéseket a virágzás előtt be kell fejezni, hogy 
a méheket, pillangókat, beporzó rovarokat 
ne veszélyeztessük. Utoljára használha-
tunk felszívódó szereket is, de figyeljünk 
arra, hogy azok ne legyenek veszélyesek a 
méhekre. 

(folytatjuk)
Kaszab lászló

tetvek és sZínek
Ha nagyítón keresztül összehasonlít-
juk a levéltetveket, akkor látjuk, hogy 
a hasonló testalkat mellett rengeteg 
színváltozat fordul elő, és vannak 
olyan fajok, amik nem önmagukban 
színesek, hanem képesek a növények 
leveleit egészen meglepő árnyalatok-
ra változtatni.
Különböző növényeken különböző 
színű tetveket találunk: 
• feketét a cseresznyén vagy 
    a mályvacserjéken 
• zöldet az őszibarackon 
• ezüstösszürkét a szilván vagy 
    a káposztán 
• rózsaszínűt a rózsákon 
• sárgát a dión 
• sárga-fekete csíkosat a krumplin


