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1. A MUNKA ELİZMÉNYEI, A KITŐZÖTT CÉLOK
A hajtatott paprika legjelentısebb tripszkártevıi a nyugati virágtripsz (Frankliniella
occidentalis Pergande) és a dohánytripsz (Thrips tabaci Lindeman). A hajtatott zöldségnövények
közül a F. occidentalis legsúlyosabb kártétele a paprikán alakul ki, eladhatatlanná téve a termést,
továbbá rejtızködı életmódja és a növényvédı szerekkel szembeni ellenállósága igen megnehezíti a
hatékony védekezést. A T. tabaci és a F. occidentalis közvetett kártétele a paradicsom
bronzfoltosság vírus (TSWV) átvitelével még a közvetlen kártételénél is jelentısebb mértéket ölthet
a paprikahajtató fóliákban. A TSWV vektora üvegházakban és hajtató fóliákban a F. occidentalis,
szabadföldön és üvegházakban pedig a T. tabaci. Hazánkban az elmúlt évtizedekben a vírus okozta
járványok gyakorisága fokozódott, a legnagyobb károkat a paprikatermesztésben okozza (Jenser,
1995). A TSWV okozta fertızések nagy térnyerése egybeesett a F. occidentalis elterjedésével
Európában.
A TSWV vírus terjedésében az egyik legfontosabb szerepet a rezervoár gyomnövények
játsszák azáltal, hogy fenntartják a kórokozót akkor, amikor az egyik fertızésre érzékeny terményt
már betakarították, a következıt pedig még nem vetették el (Bos, 1981), továbbá lehetıvé teszik a
vírusvektor tripszfajok számára a fejlıdést, a TSWV felvételét, ezáltal a kórokozó terjesztését
(Bitterlich and MacDonald, 1993). A tripsz vektorok tápnövényei az esetek többségében a TSWV
gazdanövényeivel azonosak, ami biztosítja a vírus fennmaradását és járványszerő elszaporodását
(Cho et al., 1986).
Vizsgálatainkat hazánk egyik legjelentısebb paprikatermesztı régiójában, a Jászságban
végeztük, több különbözı termesztési háttérrel (külterületi - belterületi; főtött - főtetlen;
vegyszeresen kezelt – nem vegyszeres úton kezelt) rendelkezı paprikahajtató fóliasátrakban és azok
közvetlen környezetében található gyomnövényzeten. Ebben a térségben nagy hagyományokkal
rendelkezik a fóliasátras paprikatermesztés, a lakosság nagyobb része termesztı berendezéses
zöldséghajtatással foglalkozik.
Vizsgálataink során az alábbi feladatokat tőztük ki célul:
1. A különbözı termesztési háttérrel rendelkezı jászsági hajtatott paprika fóliasátrak és azok
közvetlen környezetének Thysanoptera populációinak számba vétele különös tekintettel a
nagy gazdasági károkat okozó F. occidentalis és T. tabaci együttesekre.
2. Annak megállapítása, hogy kontinentális klimatikus viszonyok között a F. occidentalis és a
T. tabaci miként és mennyiben közvetítheti a TSWV vírust a hajtatott paprika állományok és
a sátrak környezetében tenyészı gyomnövények között.
3. Annak megállapítása, hogy a TSWV fennmaradása és a járványok kialakulása
szempontjából milyen szerepe van a F. occidentalis és a T. tabaci áttelelı populációjának.
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER

2.1 A mintavételezés helye és termesztési háttere
A vizsgálatokhoz és a kísérlet elvégzéséhez szükséges növényi mintákat a Pest
megyei, illetve a Jász-Nagykun-Szolnok megyei paprikatermelık külterületi, illetve
belterületi fóliasátraiból, valamint azok közvetlen környezetében tenyészı gyomnövényzetrıl
győjtöttük. Az összesen 51 vizsgált fóliasátor Jászfelsıszentgyörgyön, Jászfényszarun,
Szentlırinckátán, Nagykátán, Pusztamonostoron, Boldogon, valamint Galgahévízen található.
A paprika kiültetésének ideje a főtött sátrakban általában a február közepétıl március végéig
tartó idıszakra tehetı, a főtés nélküli sátrakban pedig áprilistól egészen május elejéig tartott a
kiültetés. A vegyszeres beavatkozások mellett számos biológiai védekezési módszert is
alkalmaztak a gazdák. Biológiai védekezésben is elfogadott növényvédı szerek közül a
Spintor 240 SC készítményt, a kereskedelmi forgalomban levı, tripszek elleni természetes
ellenségek közül pedig a Biobest Amblyseius cucumeris és Orius laevigatus készítményeit
alkalmazták. Akadtak olyan fóliasátrak, amelyekben nem történt semmilyen védekezés a
vizsgálati idıszak folyamán. A 2005-2007 évek folyamán a vizsgálatba vont paprikafajták
80%-a Keceli volt.
2.2 A mintavételezés ideje
A nyári felvételezéseket 2005-2007. években végeztük. Évente 3-3 alkalommal, 2-3
nap alatt jártuk be az adott települések fóliasátrait. A 2005. évi felvételezések június 21-23.,
július 27-30., augusztus 29-31. között; a 2006. évi vizsgálatok június 27-29., július 31augusztus 2., és szeptember 4-6. között; 2007-ben pedig június 25-27., július 24-26., valamint
szeptember 4-5-én zajlottak. A TSWV vektor tripsz fajok áttelelésének vizsgálatát Boldog
községben 5 olyan kiválasztott helyszínen (a-e jelő sátor) végeztük, ahol a vegetáció folyamán
is magas volt a T. tabaci és a F. occidentalis egyedszáma. A telelési vizsgálatokat 2005.
novemberében és decemberében, 2006 áprilisában, 2006. november elejétıl 2007. május
végéig, továbbá 2007. október végétıl 2008. május végéig végeztük 3 hetente történı
mintavételezéssel.
2.3 A mintavételezés módja
Minden fóliasátorban egyenként 5x10 paprikavirág győjtése történt (a, b, c, d, e jelő
minták), 70 %-os etanolt tartalmazó fiolákba. Minden fiolát elláttunk egy adott kódszámmal
és egy betőjellel. A betőjel (a-e) utalt arra, hogy a sátor elejérıl, közepébıl, vagy a végérıl
származik-e a minta. A külsı környezeti mintákat közvetlenül a sátrak környezetében
megtalálható gyomnövényekrıl győjtöttük. A jelenlevı gyomokról és lucernáról egy kisebb
mérető vászonzsákba kb. 30 dkg növényi mintát szedtünk olyan gyakorisággal, hogy az
reprezentálja az adott vizsgálati hely környezetének fajösszetételét és a növényi borítottságot.
A T. tabaci és a F. occidentalis áttelelésének vizsgálatához a Boldog községben kiválasztott 5
mintavételezési helyszín (a-e jelő sátor) közvetlen környezetébıl győjtöttünk áttelelı
gyomnövényeket, elsısorban Stellaria media-t a fent említett módon, vászonzsákokba.
Ezeken a helyszíneken, a vegetáció folyamán is magas volt a T. tabaci és a F. occidentalis
egyedszáma. A kapott egyedszám változási eredményeket összevetettük az Országos
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Meteorológiai Szolgálattól (OMSZ) az adott idıszakra a Jászsági térségre vonatkozóan kikért
havi átlaghımérsékleti és havi csapadékösszeg adatokkal. A boldogi sátrak környezetében
vizsgáltuk a telelı F. occidentalis imágók elıfordulását is a sátraktól mért különbözı
távolságokban (0-5 m; 5-30 m).
2.4 A minták feldolgozásának módja
Belsı környezeti minták
A virágokat egyesével, alaposan leöblítve válogattuk ki a tartósító oldatból (70 %-os
etanol), amelyet petri-csészében, sztereo mikroszkóp segítségével megvizsgáltuk. A tripsz
imágókat faj és nem szerint kiválogattuk, megszámláltuk, majd preparáltuk. A tömegesen
elıforduló fajok imágóinak és lárváinak csupán 10-20 reprezentatív példányát preparáltuk.
Külsı környezeti minták
Ujvárosi (1973) munkája alapján határoztuk meg a gyomnövényeket. A fajösszetételt a
gyomfajok és a lucerna %-os elıfordulásának segítségével állapítottuk meg. A gyomnövényés lucerna mintákról az ízeltlábú állatokat fehér lap felett történı rázogatással nyertük ki. A
tripszeket a fent említetteknek megfelelıen vettük számba.
Tripszhatározás
A tripsz imágók meghatározását Jenser (1982), illetve Zur Strassen (2003)
határozókulcsa segítségével végeztük. Kizárólag a TSWV vektor T. tabaci és F. ocidentalis
fajok esetében vettük számba a hímeket és a nıstényeket. A Thysanoptera lárvákat illetıen is
szintén csak a TSWV vektor T. tabaci és F. ocidentalis lárvákat határoztuk meg Nakahara és
Vierbergen (1998), továbbá Vierbergen et al. (2010) munkája alapján. Kizárólag a második
stádiumú lárvákat vettük számba, tekintettel arra, hogy az elsı stádiumban levı fejlıdési
alakok mikroszkópi úton történı diagnosztizálása nem lehetséges.
2.5 Adatfeldolgozás
Vizsgáltuk, hogy a különbözı kitettségő (külterületi /K/-belterületi/B/), főtött (F) –
főtetlen (H), továbbá különbözı védekezési technológiával (vegyszeres, biológiai, védekezés
nélküli) rendelkezı paprikahajtató fóliasátrakban hogyan alakul a domináns fitofág és a
ragadozó tripsz fajok egyedszáma. Továbbá azt is megfigyeltük, hogy a sátrak különbözı
blokkjaiban (a, b, c, d, e) hogyan változik a domináns fitofág Thysanoptera fajok egyedszáma.
A mintaátlagok szórásában mutatkozó különbségeket egytényezıs varianciaanalízissel
(ANOVA) elemeztük, 95%-os konfidencia intervallum mellett. A nem egyenlı
szórásnégyzeteknél két mintás t-próbával (Welch próba) vizsgáltuk a null hipotézis
szignifikanciáját. A null hipotézis elvetésére a p (elsıfajú hiba valószínősége) = 0,05
szignifikancia értéket használtuk.
A növénydiverzitást felvételezéseink alkalmával, a sátrak közvetlen környezetében
győjtött növényi minták segítségével szemléltettük, %-os megoszlás formájában. A fóliasátrak
környezetének gyomnövényzetérıl származó domináns fitofág Thysanoptera imágók, a
TSWV vektor lárvák és az áttelelı TSWV vektor tripszfajok egyedszám változását átlagszóráselemzéssel vizsgáltuk.
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3. EREDMÉNYEK
3.1 Thysanoptera populációk vizsgálata a paprikahajtató fóliasátrakban
A Jászságban, 2005-2007-es években júniustól augusztusig az 51 vizsgált
paprikahajtató fóliasátorban összesen 12685 tripsz imágót győjtöttünk. A fóliasátrakban
domináns fajok, amelyek mindhárom év folyamán lárváikkal együtt nagy egyedszámmal
fordultak elı, a következık: Frankliniella occidentalis (4120 imágó), Thrips tabaci (3460
imágó), Frankliniella intonsa (2747 imágó), Aeolothrips intermedius (1155 imágó), Thrips
atratus (1103 imágó). A többi, egyéb Thysanoptera faj valószínőleg alternatív táplálékforrást
keresve került be a paprikahajtató fóliasátrakba.
2005. évben a hajtatott paprika fóliasátrak belsı környezetében a T. tabaci volt a
domináns tripszfaj 29,4%-os egyedszám részaránnyal. Ez a polifág faj nagy számmal
telepedhetett be a sátrakat övezı gyomnövényzetrıl is a sátrak belsejébe. A 2006-os és a
2007-es évek folyamán azonban a F. occidentalis volt a domináns kártevı a sátrakban, 2006ban 45%, 2007-ben 44,3% részaránnyal. Ez a faj fellelhetı a sátrakból kitelepedve a
közvetlen környezetben található gyomnövényzeten a nyári hónapok folyamán. Lényeges
megemlíteni a F. occidentalis hímek számát a fóliasátrakban. 2005-ben összesen 273, 2006ban 326, 2007-ben 189 hím egyedet számláltunk. Ez az arány megközelítıleg megegyezik
Lubinkhof és Foster (1977) állításával, miszerint egy populáción belül általában négyszer
annyi a nıstények száma, mint a hímeké. A polifág F. intonsa a vizsgálati évek során igen
nagy egyedszámot ért el a fóliasátrakban. 2006-ban részaránya (28,4%) meghaladta a T.
tabaci egyedszámát. Vizsgálataink során a külsı környezet gyomnövényzetén összességében
kisebb számmal fordult elı, mint a hajtatott paprikán. Az elsısorban szegfőféléken
(Caryophyllaceae) és ajakos virágúakon (Lamiaceae) károsító T. atratus (Jenser, 1982) 2005ben várakozáson felüli egyedszámot mutatott a paprikán (16,5%), azonban a populáció 2006ban ugrásszerően (1%), 2007-ben teljesen visszaszorult a fóliasátrakban (0,3%). A ragadozó
A. intermedius 2005-ben viszonylag nagy számmal telepedett be a környezı
gyomnövényzetrıl a fóliasátrakba (16,3%). Valószínőleg a faj predátor szerepe is
közrejátszott abban, hogy a fitofág Thysanoptera fajok egyedszáma – elsısorban a T. tabaci
népessége - 2006-ban visszaesett. Azonban az elkövetkezı két évben az A. intermedius
egyedszáma visszaszorult: 2006-ban a részaránya 0,7%, 2007-ben a részaránya valamivel
magasabb, 3,8% volt. 2007-ben a domináns Thysanoptera fajok összegyedszáma a 2005-ös
évi adatokhoz képest 63,5%-kal visszaesett.
Egytényezıs varianciaanalízis segítségével (ANOVA) megállapítottuk, hogy a sátrak
belsejében, a hosszanti vizsgálati blokkokban (a-e) nem volt szignifikáns egyedszámkülönbség a domináns Thysanoptera populációk eloszlását tekintve. Szintén az egytényezıs
varianciaanalízis segítségével állapítottuk meg, hogy a domináns Thysanoptera fajok
egyedszám alakulása a külterületi-belterületi; a főtött-főtetlen; a vegyszeres és nem
vegyszeres úton kezelt paprikahajtató fóliasátrakban elsısorban az évjárathatástól függ,
lényeges szignifikáns egyedszám-különbségeket a különbözı vizsgálati kategóriákat illetıen
nem tapasztaltunk. Tehát a vizsgálati évekre vonatkozóan nem lehetett logikai alapon pontos
egyedszám-változást mutató kártételi tendenciát felállítani.
3.2 Thysanoptera populációk vizsgálata a fóliasátrak környezetében
A F. occidentalis esetében azt vizsgáltuk, hogy az imágó a vegetációs idıszakban
milyen növényfajokon fordul elı a külterületi és a belterületi fóliasátrak környékén. 20052007 években a vizsgált belterületi és külterületi fóliasátrak környezetében a következı
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növényfajok játszották a legjelentısebb szerepet a F. occidentalis tenyészidı alatti
fenntartásában: Medicago sativa, Galinsoga parviflora, Convulvulus arvensis, Erigeron
annuus, Trifolium pratense, T. repens, Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia,
Chenopodium album. Ezek a növények felméréseink során gyakoriak voltak és viszonylag
nagy borítottsággal is voltak jelen, tehát a fóliasátrak környezetének fajösszetételében jelentıs
szerepet játszottak a vegetációs idı alatt. Az irodalmi adatok eddig még nem közölték a F.
occidentalis szabadföldi nagyobb egyedszámú elıfordulását E. annuus-on, T. pratense-n, és
A. artemisiifolia-n. Vizsgálataink során kis számban és egy-egy mintavételi gyakorisággal F.
occidentalis-t győjtöttünk az alábbi növényekrıl, amelyeket az irodalmi hivatkozások szintén
nem említenek, mint a faj lehetséges szabadföldi elıfordulási lehetıségét: Calystegia sepium,
Galium verum, Lactuca serriola, Lamium amplexicaule. A hímek aránya a fóliasátrak
környékén tenyészı gyomnövényeken megközelítıleg 50% volt. Vizsgáltuk a fóliasátrak
belsı környezetében tömegesen jelen levı és károsító, erısen polifág T. tabaci elıfordulását a
belterületi és a külterületi sátrak környezetében fellelhetı növényállományon. A dohánytripsz
esetében megállapítottuk, hogy külterületen és belterületen egyaránt, a vizsgált fóliasátrak
környezetében tenyészı növényállományon nagy számban volt jelen. Szinte az összes vizsgált
növényfajon fellelhetı volt a következık kivételével: Cirsium arvense, Cichorium inthybus,
Crepis rhoeadifolia. Azonban ezek a növények nem fordultak elı nagy gyakorisággal a
vizsgálati idıszak alatt. A Convolvulus arvensis, a Lamium amplexicaule, az Anthemis
arvensis és a Trifolium fajok a vizsgálati évek folyamán gyakoriak voltak és viszonylag nagy
borítottsággal voltak jelen, de ezeken a fajokon viszonylag kis egyedszámmal volt fellelhetı a
T. tabaci. Összességében megállapítottuk, hogy ez a faj nagy számmal telepedhetett be a
fóliasátrak környezetében tenyészı növényállományról a paprikára, ahol felszaporodott. A
polifág F. intonsa kisebb egyedszámmal és gyakorisággal volt fellelhetı a vizsgált
növényállományon, mint a T. tabaci. A F. intonsa legjelentısebb betelepedési forrásai a
vizsgálati években: M. sativa, C. arvensis, T. repens, T. pratense, M. officinalis, de a nem túl
gyakori és nem nagy borítottsággal rendelkezı Calystegia sepium-on is viszonylag magas
egyedszámmal fordult elı. Megállapítottuk, hogy a F. intonsa bizonyos növényfajokon
magasabb átlagos egyedszámot ért el a T. tabaci-hoz képest. Megfigyeltük a polifág, de
elsısorban szegfőféléken (Caryophyllaceae) és ajakos virágúakon (Lamiaceae) károsító T.
atratus (Jenser, 1982) elıfordulását is a fóliasátrak környezetében fellelhetı
növényállományon. Legnagyobb számban, a vizsgálati években a következı növényeken
fordult elı: Conium maculatum, Cytisus nigricans, Medicago sativa, Sambucus ebulus,
Galium verum, Senecio vulgaris, Stellaria media, Taraxacum officinale. Felméréseink során
az A. intermedius a legtöbb növényen elıfordult, azonban a legjelentısebb betelepedési
forrásai a következık lehettek: Melilotus officinalis, Medicago sativa, Conyza canadensis,
Conium maculatum, Anthemis arvensis, Erigeron annuus. Az A. intermedius imágók 75%-a
2005-ben fordult elı a sátrak környezetében, párhuzamba vonva azzal a ténnyel, hogy a faj a
sátrakban is ebben az évben volt jelentıs számmal (16,5%) fellelhetı. A populáció az
elkövetkezı években, mind a sátrakban, mind a környezetükben elıforduló növényzeten
jelentısen visszaesett.
3.3 A Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) átvitelének lehetıségei
A jászsági paprikahajtató fóliasátrakban és azok környezetében a vizsgálatba vont 43
növényfaj közül az irodalmi adatok alapján 26 faj bizonyult TSWV rezervoár növénynek.
Vizsgálataink során a legfontosabb TSWV rezervoár növény maga a hajtatott paprika
(Capsicum annuum) (Hausbeck et al., 1992; Bitterlich és MacDonald, 1993; Mertelik et al.,
1996). A nyári felvételezések során a viszonylag nagyobb gyakoriságot és borítottságot elért
7

TSWV rezervoár gyomnövények a következık: Amaranthus retroflexus, Ambrosia
artemisiifolia (Stobbs et al., 1992), Anthemis arvensis (Chatzivassiliou et al., 2000),
Chenopodium album (Cho et al., 1986; Stobbs et al., 1992; Latham és Jones 1997; Ochoa et
al., 1996), Conyza canadensis (Stobbs et al., 1992), Convolvulus arvensis (Stobbs et al.,
1992; Mertelik et al., 1996), Galinsoga parviflora (Cho et al., 1986; Mertelik et al., 1996),
Lamium amplexicaule (Stobbs et al., 1992), Sonchus oleraceus (Cho et al., 1986; Stobbs et
al., 1992; Bitterlich és MacDonald, 1993), Stellaria media (Cho et al., 1986; Stobbs et al.,
1992; Latham és Jones, 1997; Bitterlich és MacDonald, 1993), Trifolium repens (Stobbs et
al., 1992). A téli felvételezéseink során a leggyakoribb és legjelentısebb TSWV rezervoár
gyomnövény a fóliasátrak környezetében a Stellaria media, kora tavasszal pedig a Capsellabursa-pastoris (Cho et al., 1986; Stobbs et al., 1992; Ochoa et al., 1996; Bitterlich és
MacDonald, 1993; Mertelik et al., 1996).
Hazánkban a TSWV terjesztésében üvegházakban – így hajtatott paprikában is elsısorban a F. occidentalis - nak, szabadföldön pedig a T. tabaci - nak van szerepe (Jenser és
Gáborjányi, 1998). Vizsgálataink alapján a jászsági paprikahajtató fóliasátrak környezetében a
legjelentısebb TSWV rezervoár gyomnövények, amelyek nagy borítottsággal és
gyakorisággal voltak jelen, továbbá amelyeken tömegesen fordultak elı a T. tabaci imágói és
lárvái, a következık voltak: A. retroflexus, A. artemisiifolia, A. arvensis, C. canadensis, C.
arvensis, G. parviflora, L. amplexicaule, S. media, T. officinale, T. repens. A S. media a
vizsgálatba vont sátrak környezetében a teljes év folyamán (tavasz, nyár, ısz, tél) elıfordult
viszonylag nagy borítottsággal. Ezen a növényen a T. tabaci lárvák egyedszáma a nyári
hónapokban, június-augusztus volt a legmagasabb. A T. tabaci arrhenotok populációja amelyben hím egyedek is jelen vannak- hatékony vektora a TSWV-nek, amíg a thelotok
populáció nem képes a vírusterjesztésre (Zawirska, 1976; Chatzivassiliou et al., 1999, 2002).
Jelen vizsgálataink alátámasztották a T. tabaci hímek jelenlétét a fóliasátrak környékén
tenyészı növényzeten. Tehát megállapíthatjuk, hogy hazánkban is a T. tabaci tabaci
populáció terjeszti a TSWV vírust. 2005 júniusától 2007 szeptemberéig a Jászságban 10 hím
példányt győjtöttünk. Az irodalmi adatok eddig a következı növényeken nem közölték a T.
tabaci hímek jelenlétét: A. artemisiifolia, C. annuum, C. maculatum, C. canadensis, E.
annuus. 2005 júniusától 2007 szeptemberéig 12 F. occidentalis lárvát győjtöttünk a következı
növényekrıl: A. retroflexus, C. album, G. parviflora, M. sativa.
3.4 A TSWV vektor és egyéb Thysanoptera fajok áttelelésének a vizsgálata
A téli felvételezéseink során a Stellaria media bizonyult a leggyakoribb, minden
vizsgálati helyen jelen levı és a legnagyobb borítottságot elért növénynek, amelyen a T.
tabaci és a TSWV vírus egyaránt áttelelhet (Szénási et al., 2002; Mertelik et al., 1996). 2006
novemberétıl 2008 májusáig a téli-tavaszi idıszakok során S. media-n vizsgáltuk a telelı T.
tabaci nıstények, és ezek testében a tojásszám alakulását. Megállapítottuk, hogy az áttelelés,
a tojásprodukció és a tojásrakás kezdete a meteorológiai viszonyoktól függ, elsısorban a
hımérséklettıl, bár a csapadék is jelentıs szerepet játszik abban, hogy lemoshatja a
növényzetrıl a telelı imágókat. Az áttelelés során az idı elırehaladtával a telelı egyedek
száma csökkent a tyúkhúron mindkét vizsgálati periódus alkalmával, az alacsony hımérséklet
és a téli csapadék miatt, majd tavasszal a melegebb idı beköszöntével az egyedszám lassú
emelkedésnek indult. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) adatai felhasználásával a
2006-2007 évi téli periódus az átlagosnál jóval enyhébbnek bizonyult, mint a 2007-2008 évi
idıszak. Ezzel párhuzamban megfigyeltük, hogy ebben a periódusban a telelı egyedek száma
is magasabb volt, az egyedek testében a tojásprodukció is folyamatos volt, ellentétben a
következı, hidegebb idıszak alatt, amikor az állatok teste egyáltalán nem tartalmazott
tojásokat. Az elsı lárvák (L2 stádium) a S. media-n jelentek meg az enyhébb téli idıszak után
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2007. április 4-én, a hidegebb téli periódus után 2008. április 27-én. Az elsı stádiumú lárvák a
T. tabaci életmódját figyelembe véve körülbelül 1 héttel korábban jelenhettek meg (Jenser et
al., 1998), a tojásrakás pedig – tekintettel arra, hogy a lerakott tojásokból öt nap után kelnek
ki a lárvák (Jenser et al., 1998) – körülbelül öt nappal korábban következhetett be. A tavasz
kezdetén csak a S. media-n és C. bursa-pastoris-on fordultak elı a T. tabaci lárvák, azonban
ez utóbbin pár héttel késıbb jelentek meg, mint a S. media-n. A többi, vizsgált növényen
május végétıl jelentek meg az elsı T. tabaci lárvák. A telelı nıstény imágók élettartama az
elsı tojáskolóniák elhelyezéséig tartott. A paprikahajtató fóliasátrak környezetében a tavaszi
felméréseink alkalmával megállapítottuk, hogy a TSWV vírusátvitelben a következı
növények játszhatnak szerepet: S. media, C. bursa pastoris, S. vulgaris, R. obtusifolius, S.
arvensis, C. maculatum, L. purpureum, T. officinale, T. repens. 2006 novemberétıl 2007
májusáig tartó, az átlagostól eltérıen rendkívül enyhe téli, kora tavaszi idıjárási körülmények
között, áttelelı F. occidentalis egyedeket győjtöttünk szabadföldi S. media-ról. Azt
tapasztaltuk, hogy a telelı egyedek a legnagyobb számban az üres (termesztés nélküli)
fóliasátrak belsejében tenyészı tyúkhúron fordultak elı. felméréseink során, a fóliasátrakon
kívüli S. media-n elıforduló telelı F. occidentalis nıstények száma novembertıl áprilisig
csökkent, valószínőleg a csapadék mosta le az imágókat. 2007 áprilisától a F. occidentalis
számos szabadföldi gyomnövényen elıfordult (S. media, C. bursa-pastoris, S. vulgaris, T.
officinale, Rumex obtusifolius). Ebben az idıszakban az OMSZ adatai alapján az
átlaghımérséklet magasabb volt, mint a faj biológiai nullpontja – ez McDonald et al. (1998)
szerint 7,90C; Gaum et al. (1994) és Katayama (1997) szerint 9,50C -, tehát az elsı lárvák
megjelenése is számítani lehetett volna, azonban lárvákat nem találtunk egy növényen sem.
2007 májusában a nıstény és hím imágók egyaránt fellelhetık voltak a gyomnövényeken (A.
arvensis, G. aparine, M. sativa, R. obtusifolius, S. oleraceus, S. media, S. annua). A 20072008 évi téli-tavaszi vizsgálati periódust illetıen a F. occidentalis imágói télen csak 2007.
november végéig voltak megtalálhatóak szabadföldi S. media-n és C. bursa-pastoris-on. A
2007-2008. évek téli idıszaka folyamán nem fordultak elı telelı egyedek. A meteorológiai
adatokat figyelembe véve, a tél és a tavasz kezdete meglehetısen hideg volt. Az elsı imágók amelyek hímek voltak – 2008. március végén jelentek meg szabadföldi S. media-n és C.
bursa-pastoris-on. A fentiek alapján megállapítható, hogy a F. occidentalis tavaszi TSWV
átviteli lehetıségének kockázatában a következı rezervoár gyomnövények játszhatnak
szerepet: A. arvensis, C. bursa-pastoris, S. media, S. oleraceus, S. vulgaris, T. officinale, R.
obtusifolius. A Thrips atratus a 2006-2007 évi rendkívül enyhe téli tavaszi periódus során
folyamatosan elıfordult a fóliasátrak környezetében található gyomnövényzeten: elsısorban
S. media-n, C. bursa-pastoris-on, G. aparine-n, R. obstusifolius-on és R. raphanistrum-on.
2007 márciusában és májusában ugyancsak a S. media-n volt megtalálható magas
egyedszámmal. A 2007-2008 évi hideg téli, tavaszi periódus folyamán csak március végétıl
volt fellelhetı a gyomnövényeken, de csupán néhány egyedet számláltunk. Tehát a kedvezı
meteorológiai, elsısorban hımérsékleti tényezıktıl függ a T. atratus téli-tavaszi elıfordulása
a gyomnövényeken. A 2006 novemberétıl 2008 májusáig tartó telelésvizsgálat folyamán a
Frankliniella intonsa csak tavasszal fordult elı a vizsgálati sátrak környékén tenyészı
gyomnövényzeten. A talált imágók 92%-a a 2007-es év tavaszán fordult elı, míg az imágók
8%-a 2008 tavaszán. Ez a tendencia szintén párhuzamba állítható az elsı vizsgálati periódus
kedvezıbb meteorológiai viszonyaival. A telelı Thrips nigropilosus imágók 70%-a az
enyhébb 2006-2007-es téli tavaszi idıszak során fordult elı és 30%-a a következı, hidegebb
vizsgálati periódus során. Elsısorban S. media-n voltak fellelhetık az egyedek. A telelı
imágók brachypterak (csökevényes szárnnyal rendelkezık) voltak. Az Aeolothrips
intermedius felméréseink alkalmával csak április végétıl volt fellelhetı a gyomnövényzeten.
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3.5 Új tudományos eredmények

•

•

•

•

•
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•

•

Megállapítottuk, hogy a sátrak belsejében, a hosszanti vizsgálati blokkokban nem volt
szignifikáns egyedszám-különbség a domináns Thysanoptera populációk eloszlását
tekintve.
Megállapítottuk, hogy a domináns Thysanoptera fajok egyedszám alakulása a külterületibelterületi; a főtött-főtetlen; a vegyszeres és nem vegyszeres úton kezelt paprikahajtató
fóliasátrakban kizárólag az évjárathatástól függ, lényeges szignifikáns egyedszámkülönbségeket a különbözı vizsgálati kategóriákat illetıen nem tapasztaltunk.
Vizsgálataink során a sátrak környezetében a F. occidentalis nagy gyakorisággal és
viszonylag nagy egyedszámmal fordult elı Erigeron annuuson, Trifolium pratensen, és az
Ambrosia artemisiifolian.
Megállapítottuk, hogy melyik TSWV rezervoár gyomnövényeken fordulnak elı a T.
tabaci lárvái, vagyis milyen növények játszhatnak jelentıs szerepet a TSWV vírusátviteli
kockázatában, a Jászságban. Ezek a növények a következık: Amaranthus retroflexus,
Ambrosia artemisiifolia, Anthemis arvensis, Conyza canadensis, Convolvulus arvensis,
Galinsoga parviflora, Lamium amplexicaule, Stellaria media, Taraxacum officinale,
Trifolium repens.
T. tabaci hímeket győjtöttünk olyan növényekrıl, amelyekrıl az irodalmi adatok eddig
még nem közölték jelenlétüket. Ezek a növények a következık: Ambrosia artemisiifolia,
Capsicum annuum, Conium maculatum, Conyza canadensis, Erigeron annuus.
Megállapítottuk, hogy melyik TSWV rezervoár gyomnövényeken fordulnak elı a F.
occidentalis lárvái, vagyis milyen növények játszhatnak jelentıs szerepet a TSWV
vírusátviteli kockázatában, a Jászságban. Ezek a növények a következık: Amaranthus
retroflexus, Chenopodium album, Galinsoga parviflora.
Megállapítottuk, hogy a hımérséklet függvényében március végétıl április végéig
jelenhetnek meg az elsı T. tabaci lárvák Stellaria media-n és Capsella bursa-pastoris-on.
Az elsı tavaszi TSWV epidémiák kiváltásában ezek a rezervoár gyomnövények játszanak
elsıdleges szerepet a paprikahajtató fóliasátrak környezetében a Jászságban.
A 2006-2007 évi telelés vizsgálat keretében szabadföldön, Stellaria media-n áttelelı F.
occidentalis egyedek fennmaradását figyeltük meg a boldogi fóliasátrak környezetében.
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4. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
4.1 Thysanoptera populációk vizsgálata a paprikahajtató fóliasátrakban
Vizsgálatainkat hazánk egyik legjelentısebb paprikatermesztı régiójában, a
Jászságban végeztük, 2005-2007 években, több, különbözı termesztési háttérrel (külterületi belterületi; főtött - főtetlen; vegyszeresen kezelt-biológiai védekezési módszerekkel kezelt)
rendelkezı paprikahajtató fóliasátrakban. A 2005-2007 évi felméréseink alapján a hajtatott
paprika fóliasátrakban domináns fajok, amelyek mindhárom év folyamán lárváikkal együtt
nagy egyedszámmal fordultak elı, a következık: Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci,
Frankliniella intonsa, Aeolothrips intermedius, Thrips atratus. A hajtatott paprika
legjelentısebb kártevıi a F. occidentalis és a T. tabaci.
Feltételezéseink alapján a külterületi (K) fóliasátrakban - amelyek környezete
elméletileg gyomfajokban gazdagabb összetételő és egyben nagyobb növényborítottsággal is
rendelkezik - valószínőleg kisebb a fitofág Thysanoptera fajok egyedszáma, hiszen az
összetettebb növényállománnyal rendelkezı környezetbıl nagyobb számban telepedhetnek be
a természetes ellenségek (Orius és Aeolothrips fajok). A külterületi főtetlen sátrakban (K/H)
viszont kisebb lehet a fitofág tripszek egyedszáma (ezzel együtt kártételének mértéke is), mint
a főtöttben (K/F), ahol a F. occidentalis szaporodására hosszabb idı áll a rendelkezésére. A
belterületi (B) sátrakban valószínőleg nagyobb lehet a fitofág tripszek népessége és kártétele
tekintettel arra, hogy feltevésünk szerint a belterületi sátrakat körülvevı gyomflóra fajokban
szegényebb és kisebb borítottsággal rendelkezik. A belterületi főtött (B/F) és főtetlen (B/H)
sátrak tekintetében a már említett feltételezés érvényes. Összességében a különbözı kitettségő
és eltérı termesztési háttérrel rendelkezı sátrakat illetıen, hipotézisünk alapján a következı
kártételi, egyben egyedszám-változási tendenciát állítottuk fel: K/H<K/F<B/H<B/F.
Vizsgálataink során ezt a feltételezést kívántuk megerısíteni vagy megcáfolni, figyelembe
véve a különbözı védekezési technológiákat. A vizsgálataink során megállapítottuk, hogy a
külterületi és a belterületi fóliasátrak környezetében nem volt számottevı különbség a
növényállomány fajgazdagságát és kiterjedését illetıen. Továbbá azt is megállapítottuk, hogy
a domináns Thysanoptera fajok egyedszám alakulása a külterületi-belterületi; a főtött-főtetlen;
a vegyszeres és nem vegyszeres úton kezelt paprikahajtató fóliasátrakban elsısorban az
évjárathatástól függ, lényeges szignifikáns egyedszám-különbségeket a különbözı vizsgálati
kategóriákat illetıen nem tapasztaltunk. A fent említett feltevést az ellentmondásos
eredmények alapján nem tudtuk alátámasztani.
4.2 Thysanoptera populációk vizsgálata a fóliasátrak környezetében
Feltérképeztük a jászsági paprikahajtató fóliasátrak közvetlen környezetében a nyári-,
ıszi-, téli- tavaszi idıszak domináns gyomnövényeit, különös tekintettel a TSWV rezervoár
növényekre. A növényállomány összetételének vizsgálata keretében megállapítottuk, hogy a
2005 és a 2007-es években a vegetáció során a külterületi és a belterületi fóliasátrak
környezetében nem volt számottevı különbség a jelen levı növényállomány fajgazdagságát
és kiterjedését illetıen. A vizsgálatba vont 43 növényfaj közül az irodalmi adatok
felhasználása alapján 26 faj bizonyult TSWV rezervoár növénynek.
Felmértük a fóliasátrakban domináns Thysanoptera fajok lehetséges betelepedési
forrásait a paprikahajtató fóliasátrakba, továbbá vizsgáltuk, hogy mely növényfajok játszották
a legjelentısebb szerepet a F. occidentalis tenyészidı alatti fenntartásában. Felméréseink
során a sátrak környezetében, a F. occidentalis nagy gyakorisággal és viszonylag nagy
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egyedszámmal fordult elı Medicago sativan és számos gyomnövényen. A T. tabaci szinte az
összes vizsgált növényfajon fellelhetı volt, tehát nagy számmal telepedhetett be a
paprikahajtató fóliasátrakba, ahol felszaporodott. A szintén polifág F. intonsa csak bizonyos
növényfajokon volt nagy egyedszámmal fellelhetı. Az A. intermedius a legtöbb vizsgált
növényen elıfordult. Az A. intermedius imágók 75%-a 2005-ben fordult elı a sátrak
környezetében, párhuzamba vonva azzal a ténnyel, hogy a faj a sátrakban is ebben az évben
volt jelentıs számmal (16,5%) fellelhetı. A populáció az elkövetkezı években mind a
sátrakban, mind a környezetükben elıforduló növényzeten jelentısen visszaesett. Franco et al.
(1999) szerint az A. intermedius szabadföldön képes a fitofág tripszfajok egyedszámát
lényegesen csökkenteni, azonban az üvegházakban ez a szerepe kevésbé jelentıs.
Megállapítottuk, hogy a termesztett lucerna (M. sativa) a paprikahajtató fóliasátrak
környezetében, a sátrakban domináns Thysanoptera fajok szabadföldi fenntartásában, továbbá
mint az egyik legjelentısebb betelepedési forrás, kulcsfontosságú szerepet játszik.
4.3 Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) átvitelének lehetıségei
A jászsági paprikahajtató fóliasátrakban és azok környezetében a vizsgálatba vont 43
növényfaj közül az irodalmi adatok alapján 26 faj bizonyult TSWV rezervoár növénynek.
Megállapíthatjuk, hogy a jászsági paprikahajtató fóliasátrak környezetében a TSWV vírus
átvitelének a lehetısége és kockázata meglehetısen nagy, tekintettel a sátrak környezetében
tenyészı nagy fajszámú és nagy borítottságban jelen levı rezervoár gyomnövényekre. Ezek a
növények a vegetáció folyamán jelentıs szerepet játszhatnak a TSWV vírus T. tabaci által
történı átvitelében a paprikahajtató fóliasátrakba. A TSWV képes áttelelni Stellaria media- n,
továbbá egyéb T1- es életformájú (áttelelı egyéves) és évelı gyomnövényen (Capsella-bursa
pastoris, Lamium amplexicaule, Convolvulus arvensis, Melilotus officinalis). A T4-es
életformájú TSWV rezervoár gyomnövények - amelyek október végéig, november elejéig
vegetálhatnak -, mint felméréseink során az Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia,
Conyza canadensis, Galinsoga parviflora jelentıs szerepet játszhatnak a telelıre vonuló T.
tabaci nıstények TSWV vírussal történı ellátásában. A fóliasátrak környékén legjelentısebb
TSWV rezervoár gyomnövények a Stellaria media és a Galinsoga pariflora (Zawirska et al.,
1983; Mertelik és Mokra, 1996; Jenser et al., 2009). Megállapítottuk, hogy a jászsági
paprikahajtató fóliasátrak környezetében a TSWV vírus T. tabaci általi átvitelének a
lehetısége és kockázata meglehetısen nagy, tekintettel arra a tényre, hogy az imágók és a
lárvák nagy számban fordultak elı a sátrak környezetében tenyészı nagy fajszámú és nagy
borítottságban jelen levı TSWV rezervoár gyomnövényeken. Több gyomnövényen fordultak
elı T. tabaci hímek, így megállapíthatjuk, hogy hazánkban is a T. tabaci tabaci populáció
terjeszti a TSWV vírust. A F. occidentalis hímek aránya a fóliasátrak környékén tenyészı
gyomnövényeken megközelítıleg 50% volt. Egy populáción belül a F. occidentalis hímek
hatékonyabb vektornak bizonyulnak, mint a nıstények (Van de Wetering et al., 1998).
Tekintettel arra, hogy a F. occidentalis hatékonyabb vektora a TSVW-nek, mint a T. tabaci
(Wijkamp et al., 1995; Chatzivasiliou et al., 2002; Jenser és Szénási, 2004), továbbá
figyelembe véve a vizsgálatba vont fóliasátrak környezetében a hímek rendkívül magas
arányát, megállapítható, hogy a TSWV járványok kialakulásának kockázatában a F.
occidentalis-nak van jelentısebb szerepe a paprikahajtató fóliasátrakban. A T. tabaci és a F.
occidentalis együttes jelenléte a hajtatott paprika fokozott mértékő veszélyeztetettségét
jelenti: az elıbbi faj áttelelt nıstényei tavasszal, az utóbbi faj imágói pedig ısszel közvetítik a
vírust a fóliasátrakba és fertızik meg a paprikát.
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4.4 A TSWV vektor és egyéb Thysanoptera fajok áttelelésének a vizsgálata
Megállapítottuk, hogy a hımérséklet függvényében március végétıl április végéig
jelenhetnek meg az elsı T. tabaci lárvák Stellaria media-n és Capsella bursa-pastoris-on. Az
elsı tavaszi TSWV epidémiák kiváltásában ezek a rezervoár gyomnövények játszanak
elsıdleges szerepet a paprikahajtató fóliasátrak környezetében a Jászságban.
A 2006-2007 évi telelés vizsgálat keretében szabadföldön, Stellaria media-n áttelelı
F. occidentalis egyedek fennmaradását figyeltük meg a boldogi fóliasátrak környezetében,
amelyre az irodalmi adatok alapján, kontinentális klimatikus körülmények között eddig még
nem volt példa. A kedvezı meteorológiai, elsısorban hımérsékleti tényezıktıl függ az egyéb
tripsz fajok téli-tavaszi elıfordulása a gyomnövényeken
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