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Az európai cseresznyelegyet
(Rhagoletis cerasi) a cseresznye- és
meggytermesztés kulcskártevõjének
szokás nevezni. Május folyamán emel-
lett még a fekete cseresznye-levéltetû
is okozhat további problémákat; fellé-
pésekor súlyos esetben a levelek de-
formálódása figyelhetõ meg, vagy je-

lentõs mézharmattermelés szennyez-
heti a gyümölcsöket. Ez a levéltetûfaj
azonban gazdaváltós, így a szárnyas
egyedek május végén átvándorolnak
galajra vagy veronikafélékre, így kár-
tételükkel a gyümölcsösben tovább
nem kell számolni.

A nem kívánt jövevény

A cseresznyelégy jelentõs kártétele
éppen május végétõl várható. A koráb-
ban, 2006 elõtt észlelt kártételek az eu-
rópai cseresznyelégynek tudhatók be,
mivel addig csak ez a kártevõ volt is-
mert Magyarországon. 2006-ban lé-
nyeges fordulat történt: bizonyítottan
ebben az évben fordult elõ elõször ha-
zánkban egy rokon faj, az amerikai ke-
leti cseresznyelégy (Rhagoletis cin-
gulata) károsítása. Mivel ugyanebben
az évben már több helyen (az elsõ imá-
gók észlelése után ad hoc kihelyezett
színcsapdákban kilenc megyében) ész-
lelték a kártevõt,  ezért szinte biztos,
hogy a faj korábban is jelen volt, csu-
pán nem volt tudomásunk róla. 

Az amerikai keleti cseresznyelégy
az EPPO A1 listán szereplõ karantén
kártevõ. Ez azt jelenti, hogy mindent
meg kell tenni a kártevõ továbbterje-
désének megakadályozására. A faj
2007-ben 16 olyan gyümölcsösben volt
kimutatható, ahol színcsapdák mûköd-
tek, 2008-ban pedig 14 helyen, de ezek
a megfigyelési pontok nem minden
esetben azonosak az elõzõ évivel (az
MgSzH Központ Növény-, Talaj- és
Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

adatai alapján). Néhány olyan helyen,
ahol 2007-ben jelentõsebb populációt
észlelhettünk, 2008-ban az egyedszám
jelentõsen csökkent. A faj olyan mér-
tékû megtelepedését, hogy július fo-
lyamán súlyos kártételeket okozzon,
elsõsorban majd az ökológiai tényezõk
határozzák meg, mint ahogy ezt láttuk

korábban az amerikai burgonyabogár
vagy a közelmúltban a kukoricabogár
esetében – hogy csak két példát ragad-
junk ki az elmúlt évtizedekben behur-
colt kártevõk körébõl.  

Kártételük és 
megkülönböztetésük

A nõstények tojásaikat áltojócsö-
vük segítségével a gyümölcs bõrszöve-
te alá helyezik, majd 7-8 nap tojásálla-

pot után kelnek a lárvák, a nyüvek,
amelyek a gyümölcs belseje felé rág-
nak. Fejlõdésük folyamán a mag körül
a gyümölcs húsát pépessé rágják, és az
kellemetlen ízû lesz.  Maga a gyümölcs
megpuhul (1. kép). A lárvák jelenléte
nemcsak a friss fogyasztásnál kelle-
metlen, hanem a konzervipari feldol-
gozásnál is, mivel a gyárak, ha éppen
nem kívánják a gyümölcsöt átvenni,
még alacsony fertõzés mellett is sok-
szor e kártevõkre hivatkozva küldik
vissza az árut. A két faj kártételi képe
szinte azonos, csupán a kártétel meg-
jelenésében tapasztalható idõbeli elté-
rés. Az európai cseresznyelégy fõleg
júniusban és júliusban, az amerikai in-
kább júliusban és augusztus elején ká-
rosít. A R. cingulata vad Prunus fajo-
kon is kifejlõdhet. Mindkét faj számá-
ra kedvezõ a szüret után a fákon mara-
dó, le nem szedett gyümölcs. 

A két cseresznyelégyfaj bizonyos
morfológiai bélyegekben is különbözik
egymástól, ami a gyakorlatban is meg-
könnyíti felismerésüket, meghatározá-
sukat. Az európai cseresznyelégy szár-
nyán a 3. és 4. fekete csík között jelleg-
zetes, rövid ék található (2. kép), ami
az amerikai faj szárnymintázatából hi-
ányzik. A R. cerasi szárnya végén V
alakú rajzolat található, ami nem ága-
zik el. A R. cingulata V alakú rajzola-
tában a 4. csík különbözõképpen elága-
zik, sokszor a szárnyszéllel párhuza-
mos csík megszakított (3. kép). Az eu-
rópai cseresznyelégy mérete kisebb,
az imágók 3,5-4,5 mm nagyságúak. Az
amerikai keleti cseresznyelégy na-
gyobb, 4,0-5,0 mm.  E morfológiai bé-

Hogy ropogósan érjen a cseresznye

Két cseresznyelégyfaj Magyarországon
A cseresznyetermesztés legjelentõsebb kártevõje minden bizonnyal a cseresznyelégy, mivel az általa „meglátogatott” gyümöl-
csök a bennük kifejlõdõ lárvák, a nyüvek miatt a piacon eladhatatlanok lesznek. Az Európában régóta ismert cseresznyelégy

mellé az utóbbi években Amerikából egy új faj is társult, nem kevés gondot okozva termesztõknek.   

1. kép. A cseresznyelégy lárvája, a nyû
értéktelenné teszi a gyümölcsöt

2. kép. Az európai cseresznyelégy 
(R. cerasi) szárnyán a 3. és 4. fekete 

csík között rövid ék található 

3. kép. Az amerikai cseresznyelégy 
(R. cingulata) V alakú és 
elágazó szárnyrajzolata

A faj olyan mértékû megtelepedését, hogy július 

folyamán súlyos kártételeket okozzon, elsõsorban

majd az ökológiai tényezõk határozzák meg
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lyegek ismerete feltétlenül szükséges
ahhoz, hogy tudjuk, mely faj – vagy
esetleg mindkettõ – károsít a gyümöl-
csösünkben, mivel ez a védekezések
idõzítése miatt fontos.

Elengedhetetlen 
a rajzásmegfigyelés

Mind a friss fogyasztásra, mind a
konzervipari célokra termesztett cse-
resznye- és meggy-gyümölccsel szem-
ben követelmény, hogy cseresznye-
légy-fertõzöttsége 0% legyen. (Ez
Észak-Amerikában, az ott õshonos
cseresznyelégyfajokkal szemben is kö-
vetelmény.) Ennek a kívánalomnak na-
gyon nehéz eleget tenni.

Mit tehetünk annak érdekében,
hogy a kártevõ lárvapopulációt a lehe-
tõ legalacsonyabb egyedszámra csök-
kentsük?

Rendkívül fontos mindkét kártevõ
rajzásának megfigyelése az e célra
szolgáló csapdákkal. Korábbi kísérleti
munka során megállapítást nyert,
hogy az európai cseresznyelégy eseté-
ben elsõsorban a sárgászöld színû, am-
mónium-sókat tartalmazó csalétekkel
ellátott csapdák adják a legjobb fogási
eredményeket. A dr. Tóth Miklóssal
(MTA Növényvédelmi Kutatóintézet)
közösen végzett megfigyeléseinkben
azt állapítottuk meg, hogy az amerikai
keleti cseresznyelégy a csapda színé-
vel szemben kevésbé érzékeny kárte-
võ, de az ammónium-sókat tartalmazó
csalétekkel ellátott csapdák minden
esetben több legyet fogtak. A fentiek
alapján akkor járunk el leghelyeseb-

ben, hogy ha cseresznye- és meggy-
gyümölcsösünkben olyan csapdát he-
lyezünk el, amely zöldessárga színû, és
ammónium-sós csalétket is tartalmaz.
Így nagy valószínûséggel megbízható
eredményt kapunk mindkét faj jelen-
létérõl. Ezért a csapdákat május 10-tõl
egészen augusztus 20-ig üzemeltetni
kell, s közben, ha szükséges (ha a raga-
csos felület rovaroktól jelentõsen
szennyezett), cserélni is kell õket. Ha a
tasakban lévõ ammónium-só elfogyott,
az egész csapdát ki kell cserélni. 

A két faj rajzásának lefolyásáról az
1-3. ábra ad tájékoztatást. Az 1. ábra
az európai cseresznyelégy 2004. évi
rajzását mutatja cseresznye- és
meggyültetvényben. A csapdák május
25-én fogták az elsõ imágókat, és még

augusztus 16-án is találtunk európai
cseresznyelegyet. Ez utóbbi nem ritka
jelenség, mert pl. 2008-ban is augusz-
tus 14-én észleltük az utolsó egyede-
ket.

A 2. ábra a két faj rajzását mutatja
két cseresznyeültetvényben, 2007-ben.
Ebben az évben idõben nagyon jól el-
különült a kétféle cseresznyelégy re-
pülése. Míg május hónapban és június-
ban az európai cseresznyelegyet ész-
lelték a csapdák, addig június közepé-
tõl elsõsorban az amerikai keleti cse-
resznyelegyet. A 3. ábra azonos raj-
zásképet mutat meggyültetvényben,
szintén 2007-ben. Mind a cseresznye-,
mind a meggyültetvényekben több
gyümölcsfajtát termesztettek. 

A csapdák fogási adatainak helyes
értékeléséhez szükségünk van a már
említett morfológiai bélyegek ismere-
tére, amelyek segítségével a két faj jól
elkülöníthetõ. A gyakorlatban a csap-
da értékelésekor a szárny rajzolatá-
nak vizsgálatával szokás a két fajt
megkülönböztetni. 

A védekezés 

Mint már említettük, elsõsorban a
hosszan elnyúló rajzás miatt a cseresz-
nyelégy kártétele elleni védekezés
nem egyszerû feladat. Így mind a kö-
zepes vagy kései érésû cseresznyék,
mind az összes meggyfajta károsod-
hat. Már a június elején szüretelt faj-
ták is jelentõs fertõzöttséget mutat-
hatnak. 

A védekezések idõpontját elsõsor-
ban a szüret ideje határozza meg. Cé-
lunk elsõsorban az, hogy értékesítés-

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

időpont

fo
go

tt 
eg

ye
de

k 
sz

ám
a

20-May 29-May 8-Jun 15-Jun 22-Jun 29-Jun 9-Jul 16-Jul 23-Jul 3-Aug

meggy fajtagyüjtemény

cseresznye fajtagyüjtemény

1. ábra. Az európai cseresznyelégy rajzása 2004-ben, cseresznye- és meggyültetvényben

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

időpont

fo
go

tt 
le

gy
ek

 s
zá

m
a

R. cerasi

R. cingulata

R. cerasi 

R. cingulata

20
07

. m
áj.

 0
9.

14
-M

ay

17
-M

ay

22
-M

ay

25
-M

ay

28
-M

ay
2-

Ju
n
8-

Ju
n

12
-Ju

n

16
-Ju

n

19
-Ju

n

26
-Ju

n

29
-Ju

n
5-

Ju
l
9-

Ju
l

12
-Ju

l

19
-Ju

l

26
-Ju

l

2-
Au

g
8-

Au
g

20
07

. a
ug

. 1
9

2. ábra. Az európai és az amerikai keleti cseresznyelégy rajzása 2007-ben, cseresznyében
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kor a gyümölcs nyüvektõl (helytelenül
„kukac”) mentes legyen. Nagyon fon-
tos az élelmezés-egészségügyi várako-
zási idõ betartása. A védelemre enge-
délyezett szerek jelentõs részére 14
napos várakozást írnak elõ, így ha nem
kellõ idõpontban permeteztünk, akkor
szinte egyhetes idõtartamra is véde-
lem nélkül maradhatnak a gyümöl-
csök. Számos növényvédõ szer engedé-
lyezett a cseresznyelegyek ellen. Ezek
közül e helyen csak azokat említjük
meg, amelyek hatékonyságáról infor-
mációval rendelkezünk. A hagyomá-
nyos termesztésben is elsõsorban az
ún. sárga besorolású szereket javasol-
juk védekezésre, így a neonikotinoidok
közül az acetamiprid (Mospilan 20 SP)
és tiakloprid (Calypso 480 SC) ható-
anyagúakat. A piretroidok közül a
deltametrin (Decis Mega), a lambda-
cihalotrin (Karate 2,5 WG, Karate
Zeon 5 SC) javasolható. A Németor-
szágban kedvelt dimetoát hatóanyag
(Bi 58 EC, Danadim Progress) piros
besorolású. 

Az integrált termesztési célprog-
ramban felhasználható szerek is elsõ-
sorban a már említett sárga besorolá-
súak. A Karate 2,5 WG, ill. Karate

Zeon 5 CS évente csak egyszer, kifeje-
zetten a cseresznyelégy ellen alkal-
mazható. A felsorolt szerek hatékony-
sága sajnos nem 100%-os, illetve
ugyancsak sajnálatos, hogy zöld beso-
rolású szer nincs e kártevõk ellen. 

Ha amerikai keleti cseresznyele-
gyet észleltünk a csapdában, akkor a

védekezés, annak karantén volta mi-
att, kötelezõ. Emellett ne feledkez-
zünk meg az agrotechnikai védelemrõl
se: a betakarítás után a fán maradt
gyümölcsöket is el kell távolítani!

Dr. Voigt Erzsébet
Érdi Gyümölcs- és Dísznövény-
termesztési Kutató-fejlesztõ Kft.
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3. ábra. Európai és amerikai keleti cseresznyelégy rajzása 2007-ben, meggyben


