
Szántóföldi növények kártevői 

Növényvédelmi állattani modul 
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• Polifág szántóföldi kártevők 

• A gabonafélék kártevői 

• A kukorica kártevői 

• A rizs kártevői 

• A cukorrépa kártevői 

• A lucerna kártevői 

• A napraforgó kártevői 

• Az őszi káposztarepce kártevői 

 

Fontosabb témakörök 
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Törzs: Arthropoda 
 Osztály: Insecta 
 Rend: Coleoptera 
 Öregcsalád: Scarabaeoidea (Lamellicornia) – lemezescsápúak 
 Családok:      

• Lucanidae (szarvasbogarak) → szaprofágok 
• Geotrupidae (álganétúrók) → koprofágok 
• Scarabaeidae (ganétúrók) → koprofágok 
• Trogidae (troxbogarak) → nekrofágok 
• Dynastidae (óriásbogarak) → szaprofágok 
• Melolonthidae (cserebogarak) 
• Rutelidae (szipoly cserebogarak)    → fitofágok 
• Cetoniidae (virágbogarak) 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Rend: Coleoptera 

 Öregcsalád: Elateroidea (pattanóbogár alkatúak) 

• Család: Elateridae (pattanóbogarak) 

Öregcsalád: Tenebrionoidea (gyászbogár alkatúak) 
• Család: Tenebrionidae (gyászbogarak) 

 

Rend: Lepidoptera 

Öregcsalád: Noctuoidea (bagolylepke alkatúak) 
• Család: Noctuidae (bagolylepkék) 

– Noctuinae alcsalád (földibaglyok, fénykerülő lárvák) 

– egyéb fénykedvelő alcsaládok pl.: Plusiinae – aranybaglyok, Heliotinae, 
Hadeninae  

Polifág szántóföldi kártevők 
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Törzs: Chordata 
 Osztály: Mammalia 
  Rend: Rodentia 

Alrend: Sciurognathi (mókus alakúak) 
– Család: Sciuridae (mókusfélék) 
– Család: Muridae (egérfélék)    

• Murinae (egérformák) 
• Arvicolinae (pocokformák)      
• Cricetinae (hörcsögformák)             

Polifág szántóföldi kártevők 

polifág kártevők 
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Biológiai képlet:  

 Az első szám a fejlődési időt jelenti. Ha az adott kártevő több évig fejlődik, akkor a szám 
után az „év” szó szerepel. Ha éven belül 1 vagy több nemzedéke fejlődik ki, akkor a szám 
önmagában jelenti a nemzedékek számát. 

   A törtjel utáni betű a telelési alakot jelenti, ami lehet: 
    • TOJÁS alak: T, 
    • juvenil (fiatal) egyed illetve LÁRVA alak: L, 
    • BÁB alak: B, 
    • néhány rovarcsoportnál (levéldarazsak, egyes   

   gubacsszúnyogok) teljesen egyedi, a lárva és báb állapot közötti 
   úgynevezett ELŐBÁB (eonimfa) alak: eB, 

    • adult (kifejlett) egyed illetve imágó alak: I vagy ♀; 
   A második törtjel után – mivel ez 1-1 faj esetében sokszor teljesen egyedi 

– rövidítés nélkül van kiírva a telelési hely. 
 Például: 1/I/talajban = 1 nemzedékes, imágó alakban telel a talajban; 
   2év/L,L/fatestben = 2 évig fejlődik, mindkétszer a lárva telel a fában. 

 

Egyes fajnevek utáni „K”: Karantén, azaz zárlati kártevőt jelez 
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A kártevők részletes 
ismertetése 

Cserebogarak (Melolonthidae) 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Maladera holosericea (bársonyos kiscserebogár) 

Omaloplia ruricola (kétszínű kiscserebogár) 
Serica brunnea (homoki kiscserebogár) 

Kiscserebogarak (Sericinae): 1/L/talaj 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Nagycserebogarak  
(Melolonthinae) 

Polifág szántóföldi kártevők 

A kártevők részletes 
ismertetése 
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Áprilisi cserebogár  
(Holochelus (Rhizotrogus) aequinoctialis) 

3 év/L,L,I/talaj 

10 ízű csáp 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Májusi cserebogár 
(Melolontha melolontha) 

3 év/L,L,I/talaj 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Polifág szántóföldi kártevők 

A májusi cserebogár törzsei és rajzásuk ideje  



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A májusi cserebogár imágó és lárva kártétele 

Polifág szántóföldi kártevők 
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3 év/L,L,I/talaj Erdei cserebogár 
(Melolontha hippocastani) 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Polifág szántóföldi kártevők 

Júniusi cserebogár 
(Amphimallon solstitiale) 

2 év/L,L/talaj 

9 ízű csáp 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Polifág szántóföldi kártevők 

Kalló cserebogár  
(Polyphylla fullo) 

4 év/L,L,L,L/talaj 
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Polifág szántóföldi kártevők 

Pusztai cserebogár  
(Anoxia pilosa) 

3 év/L,L,L/talaj 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Polifág szántóföldi kártevők 

Keleti cserebogár  
(Anoxia orientalis) 

4 év/L,L,L,L/talaj 
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Polifág szántóföldi kártevők 

Szipolycserebogarak 
(Rutelidae) 

A kártevők részletes 
ismertetése 
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Gabonaszipolyok (Anisoplia spp.) 

Anisoplia spp. 
fejpajzs 

Rutelidae sp. karmok 

Chaetopteroplia (Anisoplia) segetum 

forma typica ab. insignis Anisoplia austriaca Anisoplia agricola 

2 év/L,L/talaj 

1/L/talaj 

Anisoplia lata 

forma typica ab. atrata 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Chaetopteroplia (Anisoplia) segetum Anisoplia agricola 

Anisoplia tempestiva 

Anisoplia austriaca Anisoplia lata 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Polifág szántóföldi kártevők 

 Zöld cserebogár  
(Anomala vitis) 

2 év/L,L/talaj 
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Rezes cserebogár  
(Anomala dubia) 

2 év/L,L/talaj 

forma typica ab. aenea ab. coeruleocephala 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Kerti cserebogár  
(Phyllopertha horticola) 

1(2) év/L,(L)/talaj 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Polifág szántóföldi kártevők 

 Japán cserebogár  
(Popillia japonica) K 

1(2) év/L,(L)/talaj 
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Polifág szántóföldi kártevők 

 

Virágbogarak 
(Cetoniidae) 

A kártevők részletes 
ismertetése 
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Polifág szántóföldi kártevők 

 Cetoniinae (röpképesek anélkül is, hogy kitárnák fedőszárnyaikat) 
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Aranyos virágbogár  
(Cetonia aurata) 

ab. amasicola 

forma typica 

2 év/L,I/talaj 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Rezes virágbogár  
(Potaetia cuprea) 

2 év/L,I/talaj 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Bundásbogár  
(Tropinota hirta) 

1/I/talaj 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Sokpettyes virágbogár 
(Oxythyrea funesta) 

1/I/talaj 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Polifág szántóföldi kártevők 

 Valginae, Trichiinae (repüléskor ki kell tárniuk a 

fedőszárnyakat, mint a legtöbb bogár esetében) 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Suta virágbogár  
(Valgus hemipterus) 

1/I/talaj 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Polifág szántóföldi kártevők 

 

A pajorok (és imágók) 
elkülönítése  

A kártevők részletes 
ismertetése 
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Családsorozat: LAMELLICORNIA = Lemezescsápúak  

: Különböző számú csápíz lemezzé szélesedve. A lemezek merevek vagy mozgathatók  
 

Családok: LUCANIDAE = Szarvasbogarak 
       SCARABAEIDAE = Ganéjtúró bogarak 

  TROGIDAE = Trox bogarak 
  MELOLONTHIDAE = Cserebogár félék 

  : pajor; a családok elkülönítése: VÉGBÉLNYÍLÁS ALAKJA:  

 
 

Szarvasbogár:                    Trox bogarak:            Ganéjtúró bogarak:            Cserebogarak: 
 
 Függőleges Három sugarú Haránt Haránt 

 Barázdával (Barázdával hasíték hasíték 
 Körülhatárolt körülhatárolt) 
 
 Ovális Háromszögletű 

 Mezőben mezőben 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Morfológia: 

 

 Alcsaládok elkülönítése:- Szárnyfedő domború /Cserebogarak/ 

   - Szárnyfedő lapos / Virágbogarak/ 

 

 Fajok elkülönítése: - Szín, alak, stb. 

   - PIGÍDIUM alakja 

 

 Nemek elkülönítése: - Csápízek száma, mérete 

 

 Alcsaládok elkülönítése:- A fej a testtel ARÁNYOS  /Cserebogarak/ 

 

 

   - A fej a testhez visz. KICSI  /Virágbogarak/ 

 

 Fajok elkülönítése: - Szőrképletek elhelyezkedése /CHAETOTAXIA/ 

      Elsődlegesen az anális vég hasi oldalán 

    Lévő szőrképletek (serték, tövisek) 

    alapján.Kivétel: Szipolycserebogarak. 

    (Itt az anális vég háti oldalán lévő 

    barázda a döntő) 

 Kor (Lárva stádium): - Fejtok szélessége alapján 

- Az utolsó év telelő alakja: (A RAJZÁSI IDŐPONT ALAPJÁN) 

 

 Előtt                                  Után 

 IMÁGÓ                             LÁRVA 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Polifág szántóföldi kártevők 

 
Májusi 

csereb. 

Erdei 

csereb. 

Áprilisi 

csereb. 

Júniusi 

csereb. 

Kalló 

csereb. 

Pusztai 

csereb. 

Keleti 

csereb. 

Zöld 

csereb. 

Rezes 

csereb. 

Bársony

os kis 

csereb. 

Melolontha Holochel

us 

(Rhizo-

trogu)s 

aequi-

noctialis 

Amphi-

mallon 

solstitiale 

Poly-

phylla 

fullo 

Anoxia Anomala Maladera 

holo-

sericea 
melolon-

tha 

hippo-

castani 

pilosa orientalis vitis dubia 

3/LLI 3/LLI 3/LLI 2/LL 4/LLLL 3/LLL 4/LLLL 2/LL 2/LL 1/L 
I.23-30 

mm 

- nyp.: 

fekete 

 

 

- szf.: 

barna 

 
- csáp: 

legyező 

H.: 7 ízű 

N.: 6 ízű 

20-26 

mm 

- barna 

 

 

 

- barna 

 

 
 

 

 

 

13-20 

mm 

-vör-

henyes, 

erősen 

szőrözött 

-vörhe-

nyes 

zömök 

 

 

 

 
10 ízű 

16-20 

mm 

- szalma-

sárga, 

gyéren 

szőrözött 

- sárgás, 

bordázott

, karcsú 

 

 

 

 
9 ízű 

25-40 

mm 

- világos-

tól sötét 

barnáig 

- világos 

szőrfolto

któl 

márvány

ozott 

 

-legyező 

7 íz 

   5 íz 

20-24 

mm 

- feketés 

barna 

 

- hasi 

oldal 

fehér 

szőrzettel 

 

 
 

 

25-30 

mm 

- vörös-

barna 

 

- hosz-

szanti 

fehér 

szőr-

csíkokkal 

 

 

 

 

14-18 

mm 

- zöld 

fémfényű 

11-15 

mm 

- változó 

színű 

(zöld, 

kék, 

vörös 

fémfényű 

de sárga 

is lehet) 

7-12   

mm 

- barnás 

fekete, 

finom, 

apró 

szőrözet-

tel 

L – Anális vég hasi oldalán lévő szőrképletek (tövisek, serték) alapján 

 seretemező 

 22-30 tövis 

L1=2.5-3 mm 

L2=4.2-5 mm 

L3=6.8-7.6 mm 

 
 

duplázódó 

tövissorok 

 

tövisek 

egy 

sorban 

 

6-11 tövis 

serteme-

zőn belül 

 tövisek 

 elszórtan 
L1=2.3 mm   L1=2.6 mm 
L2=4 mm      L2=4.8 mm 

L3=6 mm      L3=7.8 mm 

 
8-14 tű alakú, 

szembe forduló 

tövis 

 

L tápl.: növények (gabona, pillangósok, gyökgumós, szamóca, málna, facsemeték, stb.) 

földalatti részeit rágják                                                                                           szőlő, humusz              humusz 

I. tápl.: cser, tölgy, 

vadgesztenye, szilva, 

stb. leveleit 

nem 

táplálko-

zik 

egyszikű

ek 

leveleit 

fekete 

fenyő, 

szőlő, 

gyümölcs

erdei 

fenyő 

tűleveleit 

lombos 

fák 

leveleit 

szőlő, 

almástermésűek 

leveleit 

fák 

rügyeit 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Cserebogarak 

szárnyfedő domború    fej arányos 

Virágbogarak  

szárnyfedő lapított fej kicsi 

Japán 

cserebogár 

Szipoly cserebogarak Bundásbogár Sokpettyes 
v.b. 

Suta v.b. Aranyos 
v.b. 

Rezes v.b. 

vetési széles osztrák keresztes 

Poppilia 

japonica 

Anisoplia Tropinota 

hirta 

Oxythyrea 

funesta 

Valgus 

hemipterus 

Cetonia 

aurata 

Potosia 

cuprea segetum lata austriaca agricola 

1 (2)/L 1/L 2/LL 2/LL 2/LL 1/I 1/I 1/I 2/L,I 2/L,I 

7-13 mm 

- fémes, 

csillogó, 

zöld 

- vörös-

barna, 

zömök 

 
2 fehér folt 

8-12 mm- 

feketés-

zöld, 

fémes 

- világos-

barna, 

szőrözött 

11-15 

mm 

- zöldes-

fekete 

- vörös-

barna 

11-15 mm 

- zöldes-

fekete 

- vörös-

barna 

 

10-14 mm 

- fémes-

zöld 

- vörös-

barna 

 

8-11 mm 

 

10-12 mm 7-9 mm 14-20 mm 16-23 mm 

Lapított szárnyfedő 

- feketés-

barna, fehér 

foltokkal, 

sűrű 

vörhenyes 

szőrrel 

- fekete, 

apró fehér 

pettyek, 

gyér szőr 

- fényes fekete 

     
erős tojócső 

„Rózsabogarak” 

- fémes 

zöld fehér 

foltokkal, 

vörösréz 

 
hengeres, 

gömbölyű 

végű 

- olajzöld 

fehér folt 

vagy anélkül 

ibolya kék 

 
lapos, 

pontozott 

fejpajzs „túrókarima” szerű 

                                          

L anális vég hasi oldalán lévő szőrképletek (tövisek, serték ) alapján 

       
 

nincs 

szimm.tüskesor 

  
az anális vég hátoldalán lévő barázda alapján 

L tápl.: növények (gbona, pillangósok, gyök-gumós, szamóca, málna, 

facsemeték, stb.) fakultatív szaprofágok 
korhadék, humusz korhadó fákban növényi 

korhadék 

erdei hangya 

fészkében 

300 

tápnövény 

pl. alma, 

szőlő, stb. 

teljes és viaszérésben lévő gabonaszemeket 

rágják, kitúrják 

virágport, nektárt fogyasztanak 

gyümölcsfák, gabonafélék virágrészeit 

károsítják meddőséget okozva „rozs 

ablakosság” 

gyümölcsfák, díszfák, 

virágok 

 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Polifág szántóföldi kártevők 

 

Pattanóbogarak 
(Elateridae) 

A kártevők részletes 
ismertetése 
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Polifág szántóföldi kártevők 

Egérszínű pattanó  
(Agrypnus (Lacon) murinus) 

3 év/L,L,I/talaj 
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Szerecsen pattanó 
(Hemicrepidius (Athous)niger) 

3 év/L,L,I/talaj 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Polifág szántóföldi kártevők 

Sötét pattanó  
(Agriotes obscurus) 

5 év/L,L,L,L,I/talaj 
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Polifág szántóföldi kártevők 

Mezei pattanó  
(Agriotes ustulatus) 

4 év/L,L,L,I/talaj 
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Polifág szántóföldi kártevők 

Vetési pattanó  
(Agriotes lineatus) 

4 év/L,L,L,I/talaj 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Polifág szántóföldi kártevők 

Drótférgek és kártételük 
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Polifág szántóföldi kártevők 

A pattanóbogarak elkülönítése 

A kártevők részletes 
ismertetése 
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DRÓTFÉRGEK                                                  ÁLDRÓTFÉRGEK 

 
Család: Elateridae = Pattanóbogarak                                     Tenebrionidae = Gyászbogarak 

 

Hengeres testű, előmellen kitintüske                                                            széles előtor 

                          =pattanó készülék                                            Szikleveles mákot, répát, 

napraforgót elrágja 

Opatrum sabulosum – Sároshátú bogár 

 

 

 

széles előtor 

   Agriotes lineatus                                                                     Tenebrio molitor 

 

Valódi drótféreg                                                                                   Áldrótféreg 

 

 

 

 

Lapos fej 

Kicsi, azonos méretű lábak 

Kemény, hengeres test                                                      Nagyobb fej 

  9. szelvény                                                                                  Nagyobb lábak, az első ásóláb 

10. szelvény                                                                                  Puhább test 

Polifág szántóföldi kártevők 
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GENUS: Agriotes                         Agrypnus (Lacon)                         pl. Opatrum sabulosum 

                                                         Hemicrepidius (Athous)                      (Sárohátú bogár) 

 „Kis pattanó bogarak”        „Nagy pattanó bogarak”           

           10 mm-nél kisebek                10 mm-nél nagyobbak 

 „Kis drótférgek”                    „Nagy drótférgek”                     pl. Omophlus spp. 

            20-25 mm-nél kisebbek       16-40 mm                                              (Pejbogár) 

9. szelvény kúpos                                       lapos 

                                                                

 

 

Agriotes fajok lárváinak határozása 

     9. szelvény mérete                  mandibula csúcsa  

     légzőnyílás alakja                  és mellékfoga által bezárt szög 

     barázda hossza                  homloklemez alakja 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Vetési 

pattanó 

Sötét 

pattanó 

Mezei 

pattanó 

Réti 

pattanó 

Vörösábú 

gyászpattanó 

Sávolt 

gyászpattanó 

Egérszínű 

pattanó 

Fényes 

pattanó 

Agriotes Melanotus 

rufipes 

Melanotus 

punctolineatus 

Agrypnus 

(Lacon) 

murinus 

Corymbites 

aeneus lineatus obscurus ustulaus sputator 

7-10 mm 

nyp.: 

barnás-f. 
szf.: 

sávozott 

7-9 mm 

nyp.: 

barnás 
szf.: 

fekete 

9-12 mm 

nyp.: 

fekete 
szf.: 

barna 

6-8 mm 

nyp.: 
fényes,dombo

rú 

szf.: 
sötétbarna 

13-19 mm 
barnás-fekete 

fényesvégtagok, 

csáp: vörös 

11-16 m 
mélyfekete 

csáp, láb: barnás-

fekete 

12-17 mm 

szürke, barna 
pikkelyekkel 

10-15 mm 

fekete, 
láb: fekete 

26mm 

vlágossárg

a 

barázda   

¾-ig leér 

 
hegyes sög 

 

 

25m 

sötétsárga 

barázdált, 

rövid 

 
tompa  

szög 

 

 

25mm 

barnás 

sárga 

9. szelvény 

2*olyan 

hosszú, 

mint széles 

 
Mellékfog 

nem 

jellegzetes 

 

20 mm 

sárgás 

9. szelvény 

széles, 

zömök 

 
derékszög 

 

 

35-40mm 

vörös-barna 

egycsúcsú 

 
erősen 

„cakkos” 

 

 

30 mm 

 vörös-barna 

egycsúcsú 

 
felülete 

gödörkés 

 

 

 

30 mm 

sárgás 

két csúcsú 

 
hegyesen 

kimetszett, 

erősen 

szőrözött 

24 mm 

sárgás-barna 

két csúcsú 

 
a kimetszés 

alapja széles, 

egyenes 

 

 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Gyászbogarak (Tenebrionidae)      1/I/talaj 

Opatrum sabulosum 

Pedinus femoralis Crypticus quisquilius 

Omophlus proteus 

1/L/talaj  

Polifág szántóföldi kártevők 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Polifág szántóföldi kártevők 

 

Bagolylepkék 
(Noctuidae) 

A kártevők részletes 
ismertetése 
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Család:  NOCTUIDAE = Bagolylepkék 

 

 Tor: dús szőrgallérral; potroh: erősen szőrözött; hím karcsú; nőstény zömök 

Elülső szárny: világos sárgától sötétbarnáig  

 jellegzetes „bagoly-rajzolattal” 

 

Hátulsó szárny: ált. világos drapp / néha színes - pl. Öves bagoly 

 

Csáp: hím: fésűs, nőstény: fonalas 

 

 

 Félgömb alakú, bordázott 

 

 Fénykerülők: csupasz, szürkés-barna, zsíros fényű; valódi hernyók 

Határozás: az első pár haslábon lévő horogkoszorú /serteszám alapján 

 

 Fénykedvelők: zöld színűek sárga, fehér csíkokkal 

 

 Barna fedett báb; ált. a talajban;                 a fajra jellemző kitin tövisekkel 

 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Polifág szántóföldi kártevők 

Vetési bagolylepke  
(Agrotis (Scotia) segetum) 

2/L/talaj 
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Polifág szántóföldi kártevők 

Felkiáltójeles bagolylepke 
(Agrotis exclamationis) 

2/L/talaj 
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Polifág szántóföldi kártevők 

Vetési fésűsbagoly  
(Euxoa (Scotia) temera) 

1/T/talaj 
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Polifág szántóföldi kártevők 

C-betűs bagolylepke  
(Xestia (Amathes) c-nigrum) 

2/L/talaj 
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Polifág szántóföldi kártevők 

Bagolylepke tojások és „mocskospajorok” 
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Ezüstgammás aranybagoly (gammabagoly) 
(Autographa gamma) 2/B/talaj 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Somkóró bagolylepke 
(Heliothis maritima) 

2/B/talaj 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Gyapottok bagolylepke 
(Helicoverpa armigera) 

2/B/talaj 

Polifág szántóföldi kártevők 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Káposzta bagolylepke  
(Mamestra brassicae) 

2/B/talaj 

Polifág szántóföldi kártevők 
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2/B/talaj Saláta bagolylepke  
(Lacanobia (Mamestra) oleracea) 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Borsó bagolylepke  
(Ceramica pisi) 

2/B/talaj 

Polifág szántóföldi kártevők 
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                               Fénykerülők                               Fénykedvelők 

 Vetési 

bagolylepke  

Felkiáltójeles 

bagolylepke 

Vetési fésűs 

bagolylepke 

C-betűs 

bagolylepke 

Gamma 

bagolylepke 

Somkóró 

bagolylepke 

 Scotia (Agrotis) Euxoa (Scotia) 

temera 

Xestia 

(Amathes) C-

nigrum 

Autographa 

gamma 

Heliothis 

maritima segetum exclamationis 

 2n/L (fejlett) 2n/L (fejlett) 1n/T 2n/L (köz. 

fejlett) 

2 (3) 2n/B 

I 35-45 mm 

 
a hím razolata 

élénkebb 

35-45 mm 

 
fekete csap-

rajzolat 

25-30 mm 

 
a bagoly-rajz 

az alapszínnél 

világosabb 

35-40mm 

 
feketével 

szegett fehér 

folt 

45-50 mm 

 
hsz.: barna 

30-35 mm 

 
sárgás-barna, 

zöldes 

L fiatal lárva: szőrözött, araszol (3 pár hasláb) 

fejlett l.: 50 mm „MOCSKOSPAJOR” „porkukac” 

40-50 mm 

sárgás-zöld, 

vörös-barna, 

hátán 

szelvényenkén

t 2-2 fekete 

folttal 

30-35 mm 

 
araszol, 2 pár 

potrohláb, 

sárgás-zöld 

40 mm 

 
szürkés-zöld, 

világos 

csíkokkal 

        8-12 serte 

 

        8-12 serte 

 

      18-20 serte 

 
B talajban talajban növényen 

(szövedék) 

talajban 

Kár

té-

tel 

ősszel, nyár elején: 

- gabonaféléket tövig lerágja 

- palántákat körberágja 

- kukoricában (VI) a szárban 

- gyök-, gumósokba gödrös 

rágás 

tavasszal: 

gabonafélék, 

pillangósok, 

csírázó 

növények 

polifág 

szőlő, 

szántóföldi 

zöldségfélék 

répa, dohány, 

borsó, mák, 

len, káposzta, 

dísznövények, 

stb. 

lucerna (mag), 

len, kukorica, 

napraforgó 

 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Polifág szántóföldi kártevők 

 

Rágcsálók 
(Rodentia) 

A kártevők részletes 
ismertetése 
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Törzs: VERTEBRATA 
Osztály: MAMMALIA 
Rend: RODENTIA 
Család:                                                 MURIDAE                                                             SCIURIDAE 
 
Fajok:                             Mezei pocok (Microtus arvalis)                  Hörcsög (Cricetus cricetus)                  Ürge (Spermophilus 
                                 (Citellus) citellus) 

 
 
 
Morfológia: 

házi egér nagyságú, de lábai 
rövidek, a has szőrzet „söpri” a 
talajt, a füle kerek és bundában 
ül. 
    mezei pocok      ↔      házi 
egér 
9-13+farok 3-4 cm       7-8+ farok 
5-6 cm 
lábak: futó                             ugró 
fül: bundában ül                   elálló 

 - 10-15 cm3 

pofazacskójába 20-40 g 
termény fér 
 - Támadáskor, úszáskor 
felfújja pofazacskóját 
 - Bundája 3-4 színű és 
hosszú szőrű 
25-30+farok 5 cm 

vadas színű, füle bojtos, 
szeme körül 
rozsdavörös gyűrű, 
farka bozontos 
24-25+ farok 7 cm 

Elterjedés: Európa, Közép-Ázsia, 
Magyarországon mindenütt 
közönséges és gyakori 

Kelet-Nyugat-Európa,  
Alföld, Mezőföld: löszös 
talajokon. 

Kelet-Európa, Közép-
Ázsia, Alföld, Mezőföld: 
vályogtalajon 

Gazdasági 
jelentőség: 

veszélyes kártevő veszélyes kártevő legelők, évelők 
időszakos kártevője, 
védett! 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Törzs: VERTEBRATA 
Osztály: MAMMALIA 
Rend: RODENTIA 
Család:                                                MURIDAE                                                            SCIURIDAE 
 
Fajok:                                Mezei pocok (Microtus arvalis)               Hörcsög (Cricetus cricetus)             Ürge (Spermophilus 
                        (Citellus) citellus) 

 
 
Kártétel: 

rosszul vetett kukoricát, búzát stb. kiszedik; foltokban lerágják a fiatal gabonát, legelőt, 
hagymát, pillangósokat, gabona szárát elrágják, kalászban szemeket megeszik, 
kukoricacsöveket, gyökérgumósokat megdézsmálják 

talajt rostává lyuggatja, lucerna 
kifagy 
gyümölcsfák kérgét rágja 

mindenevő madárfészkek rablója 

Téli álom: nincs van, de táplálkozás miatt 
megszakad 

végigalussza a telet 

Raktározás: keveset gyűjt télire átlag 15-20 kg-ot gyűjt 2-3 kg-ot gyűjt 

 
Lakás: 

éléskamrája, fialó fészke, 
árokparton, lucernásban, főleg 
ahol a talajvíz mélyen van 

♂ és ♀ külön telel, 
telelőfészek 1,5-2 m mély 

állandó kotorék 2 m 
mély bélelt búvó járat, 
csapda-gödrök, 
időszakos járat vagy 
nyári szállás is van 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Törzs: VERTEBRATA 
Osztály: MAMMALIA 
Rend: RODENTIA 
Család:                                                MURIDAE                                                            SCIURIDAE 
 
Fajok:                                Mezei pocok (Microtus arvalis)               Hörcsög (Cricetus cricetus)             Ürge (Spermophilus 
                        (Citellus) citellus) 

 
Generációk,  
fialás: 

 - élete 6. hetére már ivarérett, élete 
során, szaporodás minden évben a 
III. hónaptól, 4-6×6-10 csupasz fiókát 
vet, 3 hét vemhességi idő 

 - 2×6-12 fióka: 1. IV-V.  hó, 2. 
VII-VIII. hó. 
 - 3 hét vemhességi idő 

1×3-4 fióka: IV. hó 

Napi aktivitás: sötétedéstől aktívabb mozgásuk, 3 
óránként élénkül, társas életmódú 

éjszakai állat, magányos,  nappali állat, kolóniában 
élő faj (őrt álló) 

Mozgás: gyorsan fut, de ugrani nem tud. lomha, de harcias (pofazacskó). élénk, óvatos 

Élettartam: 1,5-2 évig  él 6-8 évig él 4-5 évig él 

 
 
Ökológia: 

Rezervoár terület: árokpart 
(zavartalan) 
Akkumulátor terület: lucerna, vörös 
here (évekig zavartalan és fő 
tápnövények) 
Depresszor terület: 1 év alatt 
lekerülő kultúrák (pl.  kukorica, búza, 
répa stb.) 

Száraz, meleg években, kötött, és középkötött talajokon 
szaporodnak fel 

Polifág szántóföldi kártevők 
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Polifág szántóföldi kártevők 

 Mezei pocok  
(Microtus arvalis) 
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Polifág szántóföldi kártevők 

 Hörcsög  
(Cricetus cricetus) 
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Polifág szántóföldi kártevők 

 Ürge  
(Spermophilus (Citellus) citellus) (védett) 
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A gabonafélék kártevői 
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POLIFÁG TERRIKOL KÁRTEVŐK 

A gabonafélék kártevői 
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Mezei pocok 
(Microtus arvalis) 

A gabonafélék kártevői 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Gabonafutrinka 
(Zabrus tenebrioides) 

1/L/talaj 

A gabonafélék kártevői 
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A gabonafutrinka elkülönítése a hasznos futóbogaraktól 
 

A gabonafélék kártevői 
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Fritlégy 
(Oscinella frit) 

2/L/növény 

A gabonafélék kártevői 
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Csíkoshátú búzalégy 
(Chlorops pumilionis) 

2/L/növény 

A gabonafélék kártevői 
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Vastagcombú búzalégy  
(Meromyza saltatrix)  

A gabonafélék kártevői 

2/L/növény 
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Ugarlégy 
(Delia coarctata) 

1/T/talaj 

A gabonafélék kártevői 
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Őszi fekete búzalégy 
(Phorbia securis) 

2/B/talaj 

A gabonafélék kártevői 
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Citromsárga búzagubacsszúnyog 
(Contarinia tritici) 

1/L/talaj 

A gabonafélék kártevői 
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Narancssárga búzagubacsszúnyog 
(Sitodiplosis mosellana) 

A gabonafélék kártevői 

1/L/talaj 
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Csíkos gabonakabóca 
(Psammotettix alienus) 

2/T/növény 

A gabonafélék kártevői 

búza törpülés vírus (Wheat Dwarf Virus) vektora 
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Üvegszárnyú kabóca 
(Javesella pellucida) 

2/L3-4/avar 

A gabonafélék kártevői 
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Törpe gabonakabóca 
(Macrosteles laevis) 

A gabonafélék kártevői 

2/L3-4/avar 
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Szárfonálféreg 
(Ditylenchus dipsaci) 

4-7/L/talaj 

A gabonafélék kártevői 
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Közönséges búzafonálféreg 
(Anguina tritici) 1/L2/gubacs (talaj) 

A gabonafélék kártevői 
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Gabona-levéltetű 
(Sitobion avenae) 

8-10/T/talaj 

A gabonafélék kártevői 

Az árpa sárga törpeség vírus (Barley yellow 
dwarf-MAV és –PAV) vektora.  
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Zöld gabona-levéltetű 
(Schizaphis graminum) 

8-10/T/talaj 

A gabonafélék kártevői 

Az árpa sárga törpeség vírus (Barley 
yellow dwarf –SGV) és -PAV vektora.  
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Zselnicemeggy-levéltetű 
(Rhopalosiphum padi) 

8-10/T/zselnicemeggy 

A gabonafélék kártevői 

Az árpa sárga törpeség vírus (Barley yellow dwarf-
PAV) és a gabona sárga törpeség vírus (Cereal 
yellow dwarf virus-RPV) vektora.  
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Gabonatripsz 
(Limothrips denticornis) 

2/I/avar 

A gabonafélék kártevői 
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Vetési fésűs bagolylepke 
(Euxoa (Scotia) temera) 

1/T/talaj 

A gabonafélék kártevői 
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Fekete fésűs bagolylepke 
(Euxoa (Scotia) aquilina) 

A gabonafélék kártevői 

1/T/talaj 
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Kalászrágó bagolylepke 
(Apamea sordens) 

1/L/talaj 

A gabonafélék kártevői 
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Osztrák poloska 
(Eurygaster austriaca) 

1/I/avar 

A gabonafélék kártevői 
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Mór poloska 
(Eurygaster maura) 

A gabonafélék kártevői 

1/I/avar 
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Közönséges szipolypoloska 
(Aelia acuminata) 

A gabonafélék kártevői 

1/I/avar 
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A gabonapoloskák morfológiai összehasonlítása 

A gabonafélék kártevői 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Szipolycserebogarak  
(Anisoplia spp.) 

A. austriaca Chaetoteroplia 
(Anisoplia) segetum 

A. agricola 

1/L/talaj 

A. lata 

2/L,L/talaj 

2/L,L/talaj 

2/L,L/talaj 

A. tempestiva 

2/L,L/talaj 

A gabonafélék kártevői 
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Veresnyakú árpabogár 
(Oulema melanopus) 

1/I/avar 

A gabonafélék kártevői 
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Veresnyakú zabbogár 
(Oulema cyanipennis) 

A gabonafélék kártevői 

1/I/avar 
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Kéknyakú árpabogár 
(Oulema gallaeciana) 

A gabonafélék kártevői 

1/I/avar 
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Kéknyakú búzabogár 
(Oulema septentrionis) 

A gabonafélék kártevői 

1/I/avar 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A veres- és a kéknyakú Oulema fajok összehasonlítása 

A gabonafélék kártevői 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Közönséges szalmadarázs 
(Cephus pygmaeus) 

1/L/növény, 
tarlómaradvány 

A gabonafélék kártevői 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A kukorica kártevői 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

POLIFÁG TERRIKOL KÁRTEVŐK 

A kukorica kártevői 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A kukorica kártevői 

Vetési bagolylepke 
(Agrotis (Scotia) segetum) 

2/L/talaj 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A kukorica kártevői 

 Lótücsök  
(Gryllotalpa gryllotalpa) 2 év/L,I/talaj 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A kukorica kártevői 

 Vetési varjú 
(Corvus frugilegus) (védett) 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A kukorica kártevői 

 Fácán 
(Phasianus colchicus) 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A kukorica kártevői 

 Vaddisznó 
(Sus scrofa) 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

GYAKORIBB POLIFÁG ORMÁNYOSBOGARAK (BARKÓK) 

A kukorica kártevői 

 

• Lisztes répabarkó (Bothynoderes /Cleonus/ punctiventris) 1/I/talaj 

• Sávos répabarkó (Bothynoderes /Cleonus/ fasciatus) 1/I/talaj 

• Kukoricabarkó (Tanymecus dilaticollis) 1/I/talaj 

• Hegyesfarú barkó (Tanymecus palliatus) 2 év/L,I/talaj 

• Fekete répabarkó (Psalidium maxillosum) 2 év/L,I/talaj 

• Hamvas vincellérbogár (Otiorrhynchus ligustici) 2 év/L,I/talaj 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A kukorica kártevői 

 Lisztes répabarkó (Cleonus punctiventris)  
Sávos répabarkó (Cleonus fasciatus)  
Fekete répabarkó (Psalidium maxillosum)  
Hamvas vincellérbogár (Otiorrhynchus ligustici) 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A kukorica kártevői 

 Kukoricabarkó és hegyesfarú barkó 
(Tanymecus dilaticollis és T. palliatus) 

1/I/talaj és 2 év/L,I/talaj 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A kukorica kártevői 

 Sároshátú bogár 
(Opatrum sabulosum) 

 

1/I/talaj 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A kukorica kártevői 

 Fritlégy 
(Oscinella frit) 

    

2/L/őszi gabona növényben 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A kukorica kártevői 

 Muharbolha 
(Phyllotreta vittula) 

1/I/avar 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A kukorica kártevői 

 Kukorica gyökértetű (Szil zacskós gubacstetve) 
(Tetraneura ulmi)  

 több/T/szilfa  
(v. kolónia pázsitfűfélék 

gyökerén) 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A kukorica kártevői 

 Zöld kukorica-levéltetű 
(Rhopalosiphum maidis) 

több n./nem tud áttelelni  



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A kukorica kártevői 

 Zselnicemeggy-levéltetű 
(Rhopalosiphum padi) 

8-10/T/zselnicemeggy 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A kukorica kártevői 

 Vetésfehérítő bogarak 
(Oulema spp.) 

 

1/I/talaj 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A kukorica kártevői 

 Kukoricamoly 
(Ostrinia nubilalis) 

 

1-2/L/növény,  
kukorica szármaradvány 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A kukorica kártevői 

 Mezei gabonamoly 
(Sitotroga cerealella) 

 

3-4/L/mag 

kisebb mértékben szabadföldön,  
javarészt raktárban károsít 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A kukorica kártevői 

 Mezei pocok 
(Microtus arvalis) 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A kukorica kártevői 

 Amerikai kukoricabogár  
(Diabrotica virgifera virgifera) 

 
 

1/T/talaj 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A kukorica kártevői 

 Gyapottok bagolylepke 
(Helicoverpa armigera) 

2-3/B/talaj 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A RIZS KÁRTEVŐI 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Rizs fonálféreg  
(Aphelenchoides besseyi) 

A rizs kártevői 

8-13/kifejlett , 4. stádiumú juvenil/mag 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Nyári pajzsosrák  
(Triops cancriformis) 

A rizs kártevői 

 1/T/iszap 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Chironomidae spp.   

Cricotopus bicinctus Chironomus plumosus 

A rizs kártevői 

 3-4/L/iszapcső 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Ephydridae - vízilegyek 

Rizslégy 
(Hydrellia griseola)  

A rizs kártevői 

 2-3/B/levél 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Tasakos- v. vízimoly 
(Elophila nymphaeata) 

A rizs kártevői 

3/B/levél 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A cukorrépa kártevői 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A cukorrépa kártevői 

Polifág kártevők 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A cukorrépa kártevői 

 Répabolha 
(Chaetocnema tibialis) 

 

1/I/avar 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A cukorrépa kártevői 

 A répabolha és a barkók együttes 
kártétele 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

• Lisztes répabarkó (Bothynoderes /Cleonus/ punctiventris) 1/I/talaj 

• Sávos répabarkó (Bothynoderes /Cleonus/ fasciatus) 1/I/talaj 

• Kukoricabarkó (Tanymecus dilaticollis) 1/I/talaj 

• Hegyesfarú barkó (Tanymecus palliatus) 2 év/L,I/talaj 

• Fekete répabarkó (Psalidium maxillosum) 2 év/L,I/talaj 

• Hamvas vincellérbogár (Otiorrhynchus ligustici) 2 év/L,I/talaj 

 

A leggyakoribb polifág ormányosbogarak (barkók) 

A cukorrépa kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Lisztes répabarkó  
(Bothynoderes /Cleonus/ punctiventris) 

A cukorrépa kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Sávos répabarkó  
(Bothynoderes /Cleonus/ fasciatus) 

A cukorrépa kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Cleonus spp. lárvák kártétele répatesten 

A cukorrépa kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Kukoricabarkó  
(Tanymecus dilaticollis) 

A cukorrépa kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Hegyesfarú barkó  
(Tanymecus palliatus) 

A cukorrépa kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Fekete répabarkó  
(Psalidium maxillosum) 

A cukorrépa kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Hamvas vincellérbogár  
(Otiorrhynchus ligustici) 

A cukorrépa kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Sároshátú bogár  
(Opatrum sabulosum) 

A cukorrépa kártevői 

 1/I/Talaj 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Répalevélbarkó  
(Lixus scabricollis) 

A cukorrépa kártevői 

 2/I/talaj 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Répalevélbarkó lárvája a levélnyélben 

A cukorrépa kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Répafonálféreg  
(Heterodera schachtii) 

A cukorrépa kártevői 

 3-5/ciszta/talaj 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A répafonálféreg kártétele 

A cukorrépa kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Répafonálféreg ciszták 
 

A cukorrépa kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Répafonálféreg ciszta és migrációs lárvák 

A cukorrépa kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Törpe répabogár 
(Atomaria linearis) 

A cukorrépa kártevői 

 1/I/talaj, növény 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A törpe répabogár kártétele 

A cukorrépa kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Répa v. fekete dögbogár 
(Blitophaga undata) 

A cukorrépa kártevői 

 1/I/avar 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Barna répadögbogár 
(Blitophaga opaca) 

A cukorrépa kártevői 

 1/I/avar 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A répadögbogarak kártétele 

A cukorrépa kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Répaaknázómoly 
(Scrobipalpa /Gnorimoschema/ ocelatellum)  

 

A cukorrépa kártevői 

 2-3(3-4)/B/talaj 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Cukorrépalégy 
(Pegomya betae) 

A cukorrépa kártevői 

 3-4/B/talaj 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Cukorrépalégy lárvák és kártételük 

A cukorrépa kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Cukorrépalégy lárvák kártétele 

A cukorrépa kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Pajzsos labodabogár 
(Cassida nebulosa) 

A cukorrépa kártevői 

 1/I/avar 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Labodabogár kártétel 

A cukorrépa kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Fekete répalevéltetű 
(Aphis fabae)  

A cukorrépa kártevői 

 
11-15/T/kecskerágó 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A fekete répalevéltetű fejlődésmenete 

A cukorrépa kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A LUCERNA KÁRTEVŐI 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A lucerna kártevői 

Hamvas vincellérbogár  
(Otiorrhynchus ligustici) 

2 év/L,I/talaj 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A lucerna kártevői 

 Csipkézőbarkók (Sitona spp.) 
Kis csipkézők 

Sitona lineata Sitona flavescens 

Sitona tibialis 
Sitona hispidula 

1/I/avar 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A lucerna kártevői 

 Kis csipkézők 

Sitona humeralis  Sitona crinita 

Sitona sulcifrons 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A lucerna kártevői 

 Nagy csipkézők 

Sitona longula 

Sitona puncticollis 

Sitona grisea 

1/L/talaj 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A lucerna kártevői 

 A csipkézők imágó és lárva kártétele 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A lucerna kártevői 

 Lucernacincér  
(Plagionotus floralis) 

 

2 év/L,L/növény 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A lucerna kártevői 

 Lucernabogár  
(Gonioctena/Phytodecta/ fornicata) 

1/I/talaj 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A lucerna kártevői 

 Lucernaböde  
(Subcoccinella vigintiquatorpunctata) 

1(2)/I/avar  



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A lucerna kártevői 

 Lucernaormányos  
(Hypera postica/Phytonomus variabilis/) 

1(2)/I/avar  



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A lucerna kártevői 

 Borsó v. lucerna levéltetű  
(Acyrtosiphon pisum) 

 

10-15/T/növény 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A lucerna kártevői 

 Lucernapoloska  
(Adelphocoris lineolatus) 

 

(2)-3/T/szár 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A lucerna kártevői 

 Lucerna magormányos  
(Tychius flavus) 

 

1/I/talaj 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A lucerna kártevői 

 Somkóró bagolylepke  
(Heliothis maritima) 

 

2/B/talaj 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A lucerna kártevői 

 Lucernabimbó-gubacsszúnyog  
(Contarinia medicaginis)  

 
3-(4)/L/talaj 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A lucerna kártevői 

 Lucernamag-darázs 
(Eurytoma/Bruchophagus/ roddi) 

 

2-3/L/mag 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A lucerna kártevői 

 Fénykedvelő bagolylepkék 2/B/talaj 

Ceramica pisi 

Mamestra oleracea 

Mamestra brassicae 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A lucerna kártevői 

 Kétfoltos takácsatka  
(Tetranychus urticae) 

4-8/term.♀/védett hely  



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A napraforgó kártevői 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A CSÍRÁZÓ ÉS A PÁR LEVELES NÖVÉNY KÁRTEVŐI 
 
 

TALAJLAKÓK, TALAJSZINTBEN KÁROSÍTÓK 
 
Cserebogárfélék (Melolonthidae) 
 Májusi cserebogár - Melolontha melolontha 
 Erdei cserebogár - Melolontha hippocastani 
 Kalló cserebogár - Polyphylla fullo 
 Keleti cserebogár - Anoxia orientalis  
 Pusztai cserebogár - Anoxia pilosa 
 Zöld cserebogár - Anomala vitis 
 Rezes cserebogár - Anomala dubia 
 Vetési szipoly - Chaetopteroplia segetum  
 
 

 

A napraforgó kártevői 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Pattanóbogarak (Elateridae) 
• Mezei pattanóbogár - Agriotes ustulatus 
• Vállas gyászpattanó – Melanotus crasicollis 
• Cserjepattanó - Adrastus rachifer 
 
Gyászbogarak (Tenebrionidae) 
• Fürge szemétbogár - Crypticus quisquilius 
• Sároshátú bogár - Opatrum sabulosum 
• Gyökérrágó gyászbogár v. kis poszogóbogár – Pedinus femoralis 
 
Károsításuk elsősorban tartós szárazságban jelentkezik, amelyet gyakran kísér a gyepi 
hangya - Tetramorium caespitum hajtáscsúcs és levélnyél kártétele is 
 
 

A napraforgó kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A napraforgó kártevői 

 

18
8 

Polifág barkók 
• Lisztes répabarkó (Cleonus punctiventris) 
• Sávos répabarkó (Cleonus fasciatus) 
• Fekete répabarkó (Psalidium maxillosum)  
• Hamvas vincellérbogár (Otiorrhynchus ligustici) 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Kukoricabarkó  
(Tanymecus dilaticollis) 

A napraforgó kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Hegyesfarú barkó  
(Tanymecus palliatus) 

A napraforgó kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A napraforgó kártevői 

 

19
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Barkókártétel 
 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Madarak (Aves) 
• Fácán - Phasianus colchicus  
• Parlagi galamb - Columba livia forma domestica 
• Balkáni gerle - Streptopelia decaocto 
• Vadgerle - Streptopelia turtur  
• Vetési varjú - Corvus frugilegus 

 

Emlősök (Mammalia) 
• Mezei pocok - Microtus arvalis 
• Hörcsög - Cricetus cricetus  
• Mezei nyúl - Lepus europaeus 
• Gímszarvas - Cervus elaphus hippelaphus 
• Őz - Capreolus capreolus 

A napraforgó kártevői 

 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A FEJLŐDŐ ÉS KIFEJLETT NÖVÉNY KÁRTEVŐI 
 

A SZÁR KÁRTEVŐI 
• Sárgagyűrűs bogáncscincér - Agapanthia dahlii 
• Fehérgyűrűs bogáncscincér - Agapanthia villosoviredescens 
• Sávos bogáncscincér - Agapanthia cardui 
• Vetési bagolylepke - Scotia segetum 
• Ipszilon bagolylepke - Agrotis ipsilon 
• Molyhos mezei poloska - Lygus rugulipennis  
• Változó mezei poloska - Lygus pratensis 
• Pirosfoltos mezei poloska - Polymerus cognatus  
• Lucernapoloska - Adelphocoris lineolatus  

A napraforgó kártevői 

 

1/L/növény 

1-2/I /avar v. T/növény 

(2)-3/T/ lucerna szár 
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A napraforgó kártevői 

 

19
4 

A LEVÉLZET KÁRTEVŐI 
 

Valódi levéltetvek (Aphididae) 
• Fekete répalevéltetű - Aphis fabae 
• Sárga szilvalevéltetű - Brachycaudus helichrysi 
• Oleander-levéltetű - Aphis nerii 
 
 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A napraforgó kártevői 

 

19
5 

Fénykedvelő bagolylepkék (Noctuidae) 2/B/Talaj 
• Káposzta bagolylepke - Mamestra brassicae 
• Gamma bagolylepke - Autographa gamma 
• Saláta-bagolylepke - Mamestra oleracea  
• Gyapottok-bagolylepke - Helicoverpa armigera 
• Lucerna- v. mácsonya-bagolylepke - Heliothis viriplaca 
 
 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

A napraforgó kártevői 

 

19
6 

 
 

A VIRÁGZAT, A TÁNYÉR ÉS A KASZAT KÁRTEVŐI 
 

Bodobácsok (Lygaeidae)  
• Vörösfoltos bodobács - Ligaeus equestris 
• Fakó bodobács - Oxycarenus pallens 

Mezei poloskák (Miridae) 
•  Lucernapoloska - Adelphocoris lineolatus 
•  Zöldeshátú mezeipoloska - Polimerus vulneratus 
•  Pirosfoltos mezeipoloska – Polimerus cognatus 
•  Molyhos mezeipoloska - Lygus rugulipennis 
•  Változó mezeipoloska - Lygus pratensis 

Calocoris norvegicus 
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A napraforgó kártevői 

 

19
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Mezei poloska kártétel 
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A napraforgó kártevői 
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Napraforgómoly 
(Homoeosoma nebulella) 

2-(3)/L/talaj 
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A napraforgó kártevői 
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Amerikai kukoricabogár 
Diabrotica virgifera virgifera 

1/T/talaj 
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A napraforgó kártevői 

 Madarak (Aves) 

Columba livia 

Streptopelia decaocto 

Passer domesticus Phasianus colchicus 

Sturnus vulgaris 
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A napraforgó kártevői 
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Madárkár 
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Az őszi káposztarepce  
kártevői 
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Az őszi káposztarepce kártevői 

Talajlakó polifág bogárlárvák 

Pattanóbogár (Elateridae) lárvák 

(valódi drótféreg) 

Cserebogár (Melolonthidae) pajor 
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Vetési bagolylepke  
(Agrotis /Scotia/ segetum) 

2/l/talaj 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Keresztesvirágúak földibolhái 
Phyllotreta spp.  

P. nemorum P. vittula 

P. cruciferae P. nigripes 

P. undulata 

P. atra 

1/I/avar 

Az őszi káposztarepce kártevői 



TÁMOP-4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 

 

Nagy repcebolha  
(Psylliodes chrysocephala) 

1/l/növény 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Repcegyökér-gubacsormányos  
(Ceutorhynchus pleurostigma)  
Őszi (1/L/gubacs) és tavaszi (1/I/T) törzs 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Repce- és mustárdarázs  
(Athalia rosae és A. glabricollis)  

 

(2-)3/eonimfa/talaj 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Káposzta-levéltetű  
(Brevicoryne brassicae)  
10-15/T/növényi maradványok 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Káposzta-levéltetű kártétel 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Fekete répalevéltetű  
(Aphis fabae) 

 10-15/T/kecskerágó 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Eurydema spp. 

Paréjpoloska (Eurydema oleracea) 2(-3)/I/avar 

Káposztapoloska (Eurydema ventrale)  
2(-3)/I/avar 

Díszes káposztapoloska (Eurydema ornata)  
2(-3)/I/avar 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Repcelepke  
(Pieris napi)  

 

3/B/védett hely 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Répalepke  
(Pieris rapae)  

 

3/B/védett hely 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Káposztalepke  
(Pieris brassicae) 

2/B/védett hely 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Káposztamoly  
(Plutella maculipennis syn:.P. xylostella) 

3/B/növény 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Káposzta bagolylepke  
(Mamestra brassicae) 

2/B/talaj 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Repceszár-ormányos  
(Ceutorhynchus pallidactylus) 

1/I/avar 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Nagy repceormányos  
(Ceutorhynus napi) 

1/I/avar 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Repcefénybogár  
(Meligethes spp.) 

1/I/avar 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Repcebecő-ormányos  
(Ceutorhynchus obstrictus) 

1/I/avar 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Repcebecő-gubacsszúnyog  
(Dasineura brassicae)  

 

4-5/B/talaj 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Bundásbogár  
(Tropinota hirta) 

 

1/I/talaj 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Káposztalégy 
(Delia radicum) 

3/B/talaj 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Mustárbogár  
(Colaphellus sophiae) 

 

1/I/talaj 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Honvédbogár 
(Entomoscelis adonidis) 

1/T,L/talaj 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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Baris spp.  
1/I/talaj 

B. coerulescens B. laticollis B. gudenusi 
B. chlorizans 

Az őszi káposztarepce kártevői 
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