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Növényvédelem

A kártevők elleni eredmé
nyes, környezetkímélő 

növényvédelem alapja a je
lenlétük és rajzásuk pontos 
ismerete. A megfigyelésre 
használt rovarcsapdák kifej
lesztése elsősorban az adott 
kártevő tulajdonságain alap
szik, a legyek esetében döntő 
szerepet játszik a csapda szí
ne és a megfelelő táplálkozá
si attraktáns. A gyümölcsle
gyek elsősorban a sárga szín
re és annak színárnyalataira 
(pl. zöldessárga) reagálnak, 
csalogatóanyagként pedig fe
hérje bomlástermékek jöhet
nek számításba (pl. fehérje 
hidrolizátumok, vagy am mó
ni umsók keverékei).

Gyümölcstermesztésünk
ben jelenleg három olyan, a 
fúrólegyekhez tartozó Rhago
letisfaj van, amelynek rajzás
megfigyelése és terjedésének 
vizs gálata döntő jelentőségű: 
az európai cseresznyelégy, az 
amerikai keleti cseresznyelégy 
és a dióburokfúrólégy. Eze
ket a fajokat  egyaránt jól fog
ja a CSALOMON®PALz raga
csos palástcsapda, amely zöl
dessárga színű, és táplálkozá
si at trak tánsként ammó ni um 
sók ból álló csalétket is tartal
maz, helyesen összerakva több 
irányból fogja az oda repülő 
rovarokat. A csapda azonban 
a zöldessárga szín, illetve a 
csalétek hatása miatt más, a 
gyümölcstermesztés számá
ra jelentéktelen légyfajokat 
is foghat, amelyek „szennye
zik” a csapdákat. Némelyek 
ezek közül összetéveszthe
tők a célfajjal, és így a felüle
tes szemlélő számára félreve
zető  eredményt is adhatnak. 

A cseresznyelegyek, illet
ve a dióburokfúrólégy eseté

ben néhány olyan fajra té
rünk ki, amely könnyen ösz
szetéveszthető a célkártevővel.

Tavasszal legkorábban a 
zellerlégy (Euleia heraclei) 
egyedei jelenhetnek meg a 
csapdában. Elsősorban a mé
rete miatt téveszthető össze 
a cseresznyelegyekkel, ám ha 
figyelmesen megvizsgáljuk, a 
szárnyrajzolata különbözik 
azokétól és általában sárgás
barnás a teste. Tápnövénye 
nemcsak a zeller (francia vizs
gálatok, és az erről szóló iro
dalmi adatok a zeller kárte
vőjének tartják), esetleg a 
pasztinák, hanem más er
nyős virágzatú növényeken 
is megél, amelyek a gyümöl
csösökben vagy azok környe
zetében találhatók. Így pél

Hazánkban magyar fejlesztésű csapdák sora áll rendelkezésre a kártevő 
rovarok jelenlétének, rajzásának követésére. A feromonnal nem, de csalétekkel 
fogható fajoknál fennáll annak a veszélye, hogy a célszervezetekkel rokon faj 
csapdában való megjelenése félrevezető eredményt ad, ha nem figyelünk eléggé. 
Szerzőink a meggy és a dió fontos károsítóival összetéveszthető legyeket mutatják be, 
és kulcsot adnak a megkülönböztetésükhöz.
 

Gyümölcslegyek a csapdákban

A cseresznye és a meggy termesztésének, majd értékesíté
sének legfontosabb rovarkártevői az európai (Rhagoletis
cerasi) és az amerikai cseresznyelégy (Rhagoletis
cingulata). A gyümölcs értékesíthetetlen, ha megtalálják 
benne a légy lárváját, a nyüvet.

A közeli rokon dióburokfúrólégy (Rhagoletiscompleta) 
karanténkártevő, szerepel az erre vonatkozó, az EU által ösz
szeállított listán (EU Annex I A/1). Magyarországon 2011 
óta ismert a jelenléte. Kártétele elsősorban abban rejlik, 
hogy a lárvák a diótermés burkában táplálkoznak, ezért az 
megfeketedik, és rátapad a csonthéjra, a károsított termé
seken pedig másodlagos kórokozók telepedhetnek meg. 
Az árutermelő gazdaságok számára igen fontos exportra 
szánt dióval szemben elsődleges követelmény, hogy szép, 
világos színű és foltmentes legyen. A dióburokfúrólégy je
lenléte eddig Zala, Somogy, Vas és GyőrMosonSopron me
gyékben igazolt, de várható az ország más területein is.

Veszélyes kártevők

u Azamerikaikeleti
cseresznyelégy

Dióburokfúrólégy
Azeurópai
cseresznyelégyimágója
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dául a szintén a zellerfélék 
családjába tartozó medvetal
pon (latin nevében is ezért 
szerepel a heraclei, mert a 
medvetalp neve Heracleum), 
amelynek fajai és alfajai  gyom
növényként mindenfelé kö
zönségesek. A zellerlégy áp
rilis végén és májusban is 
észlelhető  a gyümölcsösben 
elhelyezett csapdában. Ritkáb
ban találkozhatunk néhány 
példánnyal júliusban, ami az 
esetlegesen kifejlődött máso
dik generáció jelenlétét jelzi.

A nyár folyamán (június
tól) már mindhárom kártevő 
Rhagoletisfaj megfigyelésé
re kell a csapdákat működtet
ni. Ezeken elsősorban az em
lített három fontos kártevő 
közül valamelyik jelenhet meg 
„idegen” fajként. Például a dió
légy megfigyelésére út menti 
fákon, vagy néhányfás ligetek
ben kihelyezett csapda fog
hatja mind az európai, mind 
az amerikai cseresznyelegyet. 
Jelenlétük nemcsak a kör
nyezetben megtalálható cse
resznye és meggyfáknak kö
szönhető, hanem másodlagos 
tápnövényeik jelenlété nek is 
(sajmeggy, elvadult cseresznye, 
meggy, vagy vadcseresznye). 
A repülő imágók sok esetben 
több száz métert is megte
hetnek, megfelelő tojásraká
si lehetőséget keresve. A há
rom kártevő elsősorban a 
szárnyrajzolatuk alapján kü
löníthető el egymástól. Ez a 
gyakorlat számára már ismert. 
Különösen júliusban és au
gusztusban igen gyakran meg
jelennek a csapdákban. 

A rózsagyümölcslégy (Car
pomyiaschineri) elsősorban 
a különböző vadrózsafajok, 
de a termesztett rózsa egye
deinek is kártevője. A csipke
bogyó termését augusztustól 
egészen októberig károsítja. 
Az ország területére vonatko
zó fölmérés még nem készült, 
de valószínű, hogy minde
nütt jelen van. Ezt mutatja az 
is, hogy a dióburokfúrólégy 
megfigyelésére kihelyezett 
csapdák értékelésekor több 
helyről jelezték. A rózsagyü
mölcslégy rajzása a nyári  
hónapokban (júliustól augusz

tus végéig) egybeesik egy
részt a cseresznyelegyek raj
zásával, de a dióburokfúrólé
gyével  is. 

A legfontosabb morfológi
ai eltérés a fogott fajoknál, 
hogy míg a három Rhagoletis
faj torának végén sárga „paj
zsocska” látható, ez sem a zel
lerlégyen, sem a rózsagyü
mölcslégyen nem található 
meg. A toron lévő rajzolat a 
rózsagyümölcslégy eseté
ben jelentősen különbözik.

A leggyakrabban előfordu
ló szennyező légyfajokat mu
tatja a táblázat többéves csap
dázási tapasztalataink alapján.  

Az is elképzelhető, hogy 
más területeken a gyümöl
csös közelében lévő eltérő 
növényállománynak köszön
hetően további összetéveszt
hető küllemű légyfajokat is 
foghatnak a csapdák.

Sematikus ábrán szerepel
tetjük a célkártevők és a ve
lük összetéveszthető légyfa
jok rajzásmenetét.

A szerzők köszönetet mon
danak dr.LengyelGábornak,
a csapdákba befogott légyfa
jok mintapéldányának azo
nosításáért.

Voigt Erzsébet, 
Tóth Miklós

A célfajjal összetéveszthető, szennyező fajok előfordulásának gyakorisága a PALz csapdákban

Szennyező faj A csapdázás célkártevője

cseresznyelégy amerikai cseresznyelégy dióburok-fúrólégy

Zellerlégy gyakran ritkán ritkán

Rózsa-gyümölcslégy ritkán gyakran gyakran
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Amerikai cseresznyelégy gyakran --------- gyakran

Dióburok-fúrólégy igen ritkán ritkán ----------
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