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föld megművelt területein 
évente 30-35 százalékos ter
méskiesést okoznak a kárte
vők és a kórokozók. Ellenük 
főleg vegyszerekkel védekez
nek, Újabban a növényvéde
lem dinamikusan fejlődő ága 
a Urológiai védekezés. Előnye, 
hogy nem károsítja a környe
zetet, hátránya viszont, hogy 
csak viszonylag szűk terüle
ten alkalmazható.

A rovaroknak rovarok elten 
történő felhasználására jó 
példa az Aphidius mairicarlae 
fürkészdarázsfaj levéltetvek

elleni alkalmazása. Ezzel a 
módszerrel dr. Polgár ¿ásztó 
tudományos munkatárs kez
deményezésére a veszprémi 
Nehézvegyipari Kutatóintézet 
biológiai osztályán foglalkoz
nak.

A zöld őszibarackdevéltetű 
több haszonnövényünk jelen
tős kártevője. Szivógatásával 
egyrészt a levelek torzulását, 
csavarodásai idézi elő, más
részt virusétvitelre képes. 
Számolásaim szerint egy fer
tőzött levélen átlagosan 60-65 
levéltetű található.

A szóban forgó fürkészda
rázsfaj a levéltetűfürkészek 
családjába tartozik. E család 
tagjai kizárólag levéltetvek- 
ben vagy kéregtetvekben 
élősködnek, azok elsődleges 
parazitái.salevéllelvekelieni 
növényvédelem egyik legha
tékonyabb segítői.

A kifejlett fürkész mérete 
1,5-2,5 milliméter, csápízeí- 
nek száma 14-15, Más rokon 
fajoktól megkülönböztetni 
csak szárnyának alapos vizs
gálata után lehet. Az elülső 
szárnyon a könyűkerel és a 
sugárerei egy. gyakran gyen
gén szinéződön keresztér köti 
össze.

A nőstény tojásait elsősor
bán a levélfonákon éló levél- 
tetvekbe, gyakran a zöld őszi
barack- levéltetűbe juttatja. 
A nőstények potrohúkat előre, 
a tor alá tudják hajtani, s így a 
levéltetű felé fordulva parazi
táink azt. A levéltetű a parazi- 
tálást követően tovább él. Egy 
ga2daállatban mindig csak 
egy parazita fejlődik ki. A faj 
fejlődése számára optimális
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* »21 “C-os hőmérséklet. és a 
7Ü-8Ű százalékos relativ pára- 
tartalom. Ilyen feltételek mel
lett a lévé Itetű-ga2daá1 latban 
a tojásálíapol 3-3.5 napig tért. 
A tojásból kikelt lárva a levél
tetű ben annak Lestszöveteil 
felélve fejlődik. Öt nap után a 
lárva teljesen ki fej tóóik. Ekkor 
a levéltetű elpusztul, bőre kili- 
nizálódik és megduzzad, Ezt a 
képződményt nevezzük műmi- 
ának, amelyben a parazita lár
va be is báboződik 3.5-4 nap 
babállapot után a kelő imágó 
a potroh csövek közelében 
szabályos szélű, 1-1.2 milli
méter átmérőjű röplyukat rág. 
majd ezen át elhagyja a mú
miái. Az Imágó mérete a gaz- 
daállfll méretétől függően 
1.5-2.5 milliméter között vál
tozhat. A fürkészek szőrt fény
ben átlagosan 14 napig ma
radnak életben. Nem fény ked
velők, Ha közvetlen megvilá
gítás alá helyezzük a kísérleti 
egyedeket, úgy azok három 
napon belül elpusztulnak. Az 
ímágók levéltetű-ürüléket. 
azaz mézharmatot és virág
port nyalogatnak.

A fürkészek tenyésztéséhez 
törzstenyészetet és tiszta le- 
véltetű-tenyészelet kell létre
hozni. A lörzstenyészetet te- 
nyészketrecekben tartják, a 
levéltetö-tenyészetet pedig 
izolált kllmakamrákban. A te- 
ryészketrecben biztosítani 
kell a faj számára optimális 
körülményeket és az izoláltsá
got, Meg kell ugyanis akadá
lyozni a levéltetűben fejlődő 
fürkészlárvákat parazitáié hl- 
perparaziták bejutását, ame
lyek elszaporodásukkal ki- 
pusztithatják az állományt. 
A lenyészetben az imágókat 
mézes vízzel táplálják. Gon
doskodni kell a levéttetű-után- 
póllésről is.

A levélről leválasztott mú
miák 10 'C-ra való lehűlésével 
meg lehet oldani a parazita 
tárolását, illetve a szállítá
sát. az alacsony hőmérséklet 
ugyanis késlelteti az ImágőK 
kelését.

A levéltetű parazita alkal
mazása várhatóan hazánkban

is elterjed, elsősorban a zárt 
termesztőberendezésekben 

(üvegházakban, fóliasátrak
ban), ahol egyébként csak 
gyakori vegyszeres kezelés
sel tehet féken tartani a kárte
vőket.
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