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1. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI
A növényvédelmi gyakorlat az elmúlt évtizedekben jelentős átalakulásokon ment át,
amely folyamat ma is tart. A széles hatásspektrumú növényvédő szereket fokozatosan
leváltják az egyre specifikusabb hatású készítmények, amelyek pl. a kártevők életének csak
egy bizonyos szakaszában hatásosak (juvenilhormon analógok, kitinszintézis-gátlók stb.),
illetve

előtérbe

kerülnek

a

környezetkímélőbb,

kisebb

terheléssel

járó,

egyben

költséghatékony termesztési és védekezési módszerek. Ennek az átalakulásnak az előfeltétele
azonban, hogy a termesztőnek minél pontosabb képet kell kapnia arról, hogy az ültetvényében
előforduló kártevők (és kórokozók) életfázisai hogyan alakulnak, hiszen ennek ismeretében
tudja csak megfelelően időzíteni a védekezést.
A kártevő rovarok elleni növényvédelmi előrejelzésben elterjedten használt eszközök
a kártevő-specifikus feromoncsapdák, melyekkel az adott faj rajzása nyomon követhető,
ezáltal a védekezés időzítése pontosítható. E csapdák legtöbb esetben a nőstény által termelt,
hímeket csalogató specifikus szexferomont tartalmazzák (JUSTUM et GORDON, 1989;
WITZGALL et al., 2010). A nőstények rajzásáról ugyanakkor nem adnak semmiféle
információt, pedig ennek ismerete számos előnnyel járhatna. A nőstények rajzása sok esetben
a hímek rajzásához képest eltolódhat (protandria), és a nőstények rajzásához igazított
védekezés hatékonyabb lehetne, mivel szorosabb összefüggést mutathat a peték lerakásának
időszakával, mint a hímek rajzása. Egy hatékony, nőstényt is csalogató csalétek más,
alternatív módszerek alkalmazását is elősegítheti, mint például a tömeges csapdázás, a “csald
és öld” módszer, de lehetővé válik a steril hím módszer hatékonyságának ellenőrzése vagy a
“huzi-voni" ("push – pull”) módszer kifejlesztése is. Ezen túlmenően olyan kártevők esetében,
amelyeknél a szexferomonos kommunikáció korlátozott, vagy nem jelentős [mert pl. életük
során nagyrészt aszexuális dolgozó egyedek tevékenykednek – Vespinae (D’ADAMO et al.,
2004)]), esetleg a szexferomonjuk kémiai összetétele bonyolult, előállítása pedig túl költséges
a gyakorlatban való alkalmazáshoz (pl. Popillia japonica Newmann – KLEIN, 1981), szintén
fontos lehet egy másfajta kémiai kommunikációs csatornán alapuló csalétek alkalmazása.
A rovarok életében a párosodáson túl a táplálékkeresés tölt be fontos szerepet, ezért a
tápnövényből származó illatanyagok között volt várható olyanok felfedezése, amelyek
csalogató funkcióval is bírhatnak.
A dolgozat két rovarcsoport példáján keresztül mutatja be a tápnövény-illatanyagok
felhasználásának lehetőségeit a kártevő rovarok elleni védekezésben.

1.1. Kártevő molyok
Az alma (Malus domestica Borkh.) legjelentősebb kártevője, az almamoly [Cydia
pomonella (L.) (Lepidoptera:Tortricidae)] esetében már régre visszanyúlóan foglalkoztak
csalogató hatású tápnövény-illatanyagok azonosításával (pl. YOTHERS 1927; HERN et
DORN, 2001). A 2000-es évek elején, egy amerikai kutatócsoport mutatta ki (LIGHT et al.,
2001) az érett körtében, illetve egyéb érőfélben lévő gyümölcsben megtalálható körte észtert
[etil-(E,Z)-2,4-dekadienoát – pear ester – PE], mint az almamoly nőstényeket szabadföldi
körülmények között is vonzó vegyületet. A PE szabadföldi csalogatóképességével kapcsolatos
más munkákban azonban eltérő eredmények láttak napvilágot, ezért úgy tűnt, hogy a
gyakorlatban

való

alkalmazásának

megítéléséhez

a

PE

adott

régióban

való

csalogatóképességének előzetes vizsgálata mindenképpen szükséges.
Az ezt követő vizsgálatokban a PE csalogatóképességét növelő illatanyagok után
kutattak. Vizsgálták egyrészt a PE és almamoly szexferomon [(E,E)-8,10-dodekadienol –
ROELOFS et al., 1971; továbbiakban PH-CP] együttes használatának lehetőségét (pl.
FERNÁNDEZ et al., 2010; DE CRISTOFARO et al., 2004), illetve további tápnövényillatanyagokat kerestek. Az újabb áttörést a nőstényt is csalogató almamoly attraktánsok
keresésében annak a kimutatása jelentette (LANDOLT et al., 2007), hogy az ecetsav (AA)
hozzáadása a PE-hez jelentősen megnöveli mind a hím, mind a nőstény almamoly fogásokat,
nem csak laboratóriumi, de szabadföldi kísérletekben is. Az AA egy mikrobiális fermentációs
produktum, melynek szinergista hatása más rovarcsoportok táplálék-illatanyagai esetében is
ismert [pl. Vespidae (Hymenoptera) – LANDOLT et al., 1999].
A tápnövény-illatanyagokat tartalmazó csalétkek – jellegükből kifolyólag – nem
fajspecifikusak, hiszen legtöbbször olyan általános tápnövény-illatanyagokat tartalmaznak,
amelyek számos növényben jelen vannak és amelyeket számos rovar használhat tájékozódásra
(BRUCE et PICKETT, 2011). A PE esetében az almamolyon kívül más kártevő molyfajokról
is kimutatták, hogy a PE-tartalmú csapdákban megtalálhatóak (CORACINI et al., 2004;
SCHMIDT et al., 2007). Ezek a fajok a Tortricidae családba tartozó rügysodró tükrösmoly
[Hedya nubiferana (Haw.)], bükkmakkmoly [Cydia fagiglandana (Zeller)], tölgymakkmoly
[= gesztenyemoly, Cydia splendana (Hübn.)] és makkfúrómoly [Pammene fasciana (L.)]
voltak. A felsorolt fajok mindegyike kisebb-nagyobb jelentőségű kártevőként van számon
tartva (MÉSZÁROS et REICHART, 1995), tehát ezek az eredmények nem csak tudományos,
de gyakorlati szempontból is érdekesnek számítottak.
Az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetében (2012-től MTA ATK Növényvédelmi
Intézet) 2007-től folynak intenzív kutatások a körte észter és ecetsav tartamú csalétek (PEAA)

csalogatóképességével összefüggésben. Mivel a PE csalogatóképességéről eltérő eredmények
láttak napvilágot, indokolt volt a csalétek hazai körülmények között való kipróbálása is. A
kísérletek eredményeképp kimutatták, hogy a PE Magyarországon önmagában nem, vagy
csak nagyon gyengén csalogatta az almamoly hím és nőstény egyedeit és sem a PE dózisának
növelése, sem különböző diszpenzer fajták alkalmazása nem emelte a fogásokat. Az AA-t is
tartalmazó csalétkek minden esetben szignifikánsan több almamoly csalogattak, mint a csak
PE-t, vagy csak AA-t tartalmazóak. A PEAA keverékével csalétkezett csapdák a PH-CP
csapdák fogásához képest 5-30% almamolyt csalogattak és a kétféle csalétek együttes
alkalmazása nem járt semmiféle előnnyel (TÓTH et al., 2009a). A PEAA-val csalétkezett
csapdák az almamolyon kívül csalogattak más kártevő és nem kártevő fajokat is, melyek
esetében az AA szinergista hatásáról sem volt tudomás. Ezek a rügysodró tükrösmoly, a
körtemoly [Cydia pyrivora (Dan.) (Lepidoptera: Tortricidae)] (TÓTH et al., 2009c) és az
almafaszitkár [Synanthedon myopaeformis (Borkh.) (Lepidoptera: Sesiidae)] (TÓTH et al.,
2009b) egyedei voltak, illetve egy nappali lepke fajt, a fehéröves szénalepkét [Coenonympha
arcania (L.) (Lepidoptera: Nymphalidae)] is jelentős számban fogták a csapdák (TÓTH et
al., 2009c). Ez utóbbi két eredmény különösen meglepő volt, mivel a fent felsorolt, korábbi
eredmények alapján a PE csak közel rokon, a sodrómolyok családjába tartozó fajokat
csalogatott, és más családból származóakat nem.

1.2. Kártevő darazsak
Kártevő darazsak alatt a dolgozatban a hártyásszárnyúak (Hymenoptera) rendjének
társas redősszárnyú darazsak (Vespidae) családjába tartozó darázsfajokat értem, melyek közül
több világszerte problémákat okoz (EDWARDS, 1980; MÓCZÁR, 1995). A legjelentősebb
fajok a családon belül a Polistinae (papírdarazsak) és Vespinae (valódi darazsak) alcsalád
tagjai közül kerülnek ki, melyek közös, jellemző tulajdonsága a társas viselkedési forma, a
nagymértékben generalista táplálkozási mód, a jó alkalmazkodóképesség, a jó diszperziós
képesség, a magas szaporodási ráta és a hatékony predációs képesség. A világkereskedelmi
hálózatok intenzív használatának és a globalizációnak köszönhetően ezek közül a fajok közül
többet is szétterjesztettek az eredeti elterjedési területükön kívülre is (BEGGS et al. 2011) és
kilencet közülük kifejezetten invazív kártevőként tartanak számon. A két legismertebb,
Magyarországon is honos, palearktikus elterjedésű faj, a német darázs [Vespula germanica
(F.)] és a kecskedarázs [Vespula vulgaris (L.)], melyek mára már a Föld szinte összes részén
megtalálhatóak (MÓCZÁR, 1995).

A darazsak elleni védekezés leghatékonyabb módszerének az adott területen lévő
populáció folyamatos gyérítése bizonyult (BEGGS et al., 2011). A legelterjedtebben használt
két módszer a tömegcsapdázás és a mérgezett csalétkes gyérítés, melyek kulcsfontosságú
része a megfelelő hatékonyságú csalétek. Az elterjedten használt természetes alapú
attraktánsok

(DEMICHELIS

et

al.,

2014;

DVORAK

and

LANDOLT,

2006)

csalogatóképessége az erjedés előrehaladtával folyamatosan változik, emiatt sűrűn kell
cserélni őket, ami megnöveli a költségeket. Ezek azért sem használhatóak széleskörűen, mert
vonzanak más, hasznos vagy nem kívánt rovarokat, mint például a méheket (pl. D'ADAMO
and LOZADA, 2003). A kutatások célja olyan csalétek kifejlesztése volt, amely hosszan és
egyenletesen csalogatja a szezonban a darazsakat, olcsó, és könnyen fenntartható (RUST et
al., 2010).
Az almamolyhoz hasonlóan a darazsak szintetikus csalétekfejlesztése is az erjedő
cukros elegyekből kiáramló illatanyagok kutatásával, illetve az ezekhez hasonló szintetikus
vegyületek szisztematikus vizsgálatával kezdődött (pl. DAVIS et al., 1967). A két
legismertebb, elterjedten használt szintetikus attraktáns a heptil-butirát (HB) és az izobutanol
(IB). Az AA hozzáadása az IB-hez pedig a darazsak esetében is jelentősen megnövelte a
csalogatóképességet (LANDOLT et al., 1999).
A darazsak ragadozó viselkedésével kapcsolatos megfigyeléseket alapul véve
azonosítottak olyan, zsákmányállatból kiáramló illatanyagokat (kairomonokat), amelyek a
darazsakat csalogatták. Az első ilyen példa az amerikai Podisus maculiventris Say
(Hemiptera) feromonkomponensei, amelyek gyengén csalogatták egy észak amerikai
darázsfaj, a Vespula maculifrons (du Buysson) egyedeit (ALDRICH et al., 1986). A darázsfajt
csalogató IB és AA keverékéhez (továbbiakban IBAA) hozzáadva a darazsak száma (V.
maculifrons és V. germanica) szinergikus módon megnőtt (ALDRICH et al., 2004). Hogy
ebben az esetben tanulásról van szó, és nem vele született képességről, azt alátámasztják azok
a

kísérletek

is,

ahol

az

azonosított,

kairomonként

ható

feromonkomponensek

csalogatóképességét más földrajzi területeken is kipróbálták. A P. maculiventris
feromonkomponensei például sem Új-Zélandon (SPURR, 1995), sem Európában nem
vonzották a V. germanica egyedeit (JÓSVAI et al., 2012).
A Vespula darazsak egyik kedvelt zsákmányának, a házi légynek (Musca domestica L.)
szintetikus feromonkomponensét, a (Z)-9-trikozént vizsgálva, szintén kimutatták, hogy azt az
IBAA keverékhez hozzáadva képes megemelni a V. germanica és V. vulgaris fogásait európai
vizsgálatokban (JÓSVAI et al., 2012), ám azt nem lehetett tudni, hogy azokon a területeken,
ahova a darazsakat behurcolták, hasonló fogásnövekedés kimutatható-e.

2. CÉLKITŰZÉS
2.1 Kártevő molyokkal (Lepidoptera) kapcsolatos kísérletek
Munkám során az MTA ATK Növényvédelmi Intézetében folyó magyarországi
kutatásokba kapcsolódtam bele 2010-ben, melyek fő célja a PEAA szerepének feltárása volt
olyan fajok esetében, ahol a PE vagy a PEAA keverékének csalogató hatása ismert volt,
illetve olyan fajoknál, amelyeknél a PE csalogatóképessége ismert volt, de az AA szinergista
hatását tüzetesebben nem vizsgálták.
Azoknál a fajoknál, amelyeket a PEAA keveréke csalogat, de a vegyületek
érzékelésével kapcsolatos elektrofiziológiai vizsgálatok még nem voltak ismeretesek
(almafaszitkár, rügysodró tükrösmoly, tölgymakkmoly, fehéröves szénalepke), elvégeztem
ezeket az elektroantennográfiás (EAG) vizsgálatokat, amelyekkel kimutatható, hogy a vizsgált
rovarfaj csápja az adott vegyületet képes-e érzékelni, és ha igen, milyen mértékben
(ROELOFS, 1977).
Tanulmányoztam a PEAA keverék csalogatóképességére ható olyan tényezők szerepét
is, amelyek egy, a gyakorlatban is felhasználható csalétek kifejlesztésénél szóba jöhetnek.
Ilyen például a kibocsátó diszpenzer típusa, a csapda formája és a csapda tápnövényen való
elhelyezése.
Azoknál a fajoknál, amelyeknél a szexferomon összetétele ismert volt (almamoly,
rügysodró tükrösmoly, almafaszitkár, tölgymakkmoly), összehasonlítottam a szexferomonnal,
illetve a PEAA keverékével csalétkezett csapdák használhatóságát a rajzáskövetés
tekintetében. Ezen felül vizsgáltam a kétféle csalétektípus egyazon csapdában való
használatának előnyeit és hátrányait is.
Az almamoly esetében a szakirodalomból ismert olyan anyagok [N-butil-szulfid
(továbbiakban

NBS)

–

LANDOLT

et

al.

(2014);

(E)-4,8-dimetil-1,3,7-nonatrién

(továbbiakban DMNT) – KNIGHT et al. (2011)] hatását ellenőriztem, amelyek a PEAA
keverékéhez adva, annak megnövelhetik a csalogatóképességét. Ezt a hatást ellenőriztem a
keverék által csalogatott két másik kártevő fajnál is (rügysodró tükrösmoly, almafaszitkár).
A hazánkban nemrégiben megjelent (KISS et al., 2013) kártevő, a pettyesszárnyú
muslica [Drosophila suzukii (Matsumura)] csapdázásával kapcsolatos tapasztalatokból
kiindulva (LANDOLT et al., 2012) vizsgáltuk, hogy vajon a bor, mint természetes összetevő
hozzáadása megemeli-e a fogásokat ezeknél a fajoknál is. Pozitív eredmény esetében a
kísérletek következő fázisában lehetővé válik az egyes, csalogatóképesség megnövelését
eredményező illatanyagok azonosítása.

2.2. Kártevő darazsakkal (Hymenoptera: Vespidae) kapcsolatos kísérletek
A kártevő darazsakkal kapcsolatos kísérletek egyik célja a már ismert, főleg a
Vespinae alcsalád fajait csalogató IBAA csalétek hatásának fokozása volt.
Szintetikus vegyületek közül vizsgáltam a 2-feniletanol (továbbiakban 2FEN) IBAA
csalétekhez való hozzáadásának hatását, mivel észak-amerikai darázsfajokon végzett
kísérletekben ez az anyag növelte az IBAA csalétek csalogatóképességét (Landolt, nem
publikált)
Hasonló okokból, mint a kártevő molyokkal kapcsolatos kísérleteknél, vizsgáltam a
bor, mint természetes összetevő hozzáadásának hatását az IBAA keverékhez.
Mint korábban láthattuk, az adott területen kifejlesztett csalétkek csalogatóképessége
eltérhet a különböző területek között. Új-Zélandon, ahova a Magyarországon is honos két
társas redősszárnyú fajt bejhurcolták és ott nagymértékben elszaporodtak. Ezek nemcsak a
városi területeken okoznak problémákat, de az új-zélandon őshonos bükkösökben is olyan
mértékben elszaporodtak, hogy természetvédelmi problémákat okoznak (BEGGS, 2001).
Célul tűztem ki emiatt a (Z)-9-trikozént tartalmazó IBAA csalétek (továbbiakban IBAATR)
vizsgálatát Új-Zéland invazív darázsfajokkal elárasztott két jellemző területén.
Időközben új-zélandi kutatók sikeres csalétkeket fejlesztettek ki, amelyekkel a
Nothofagus bükkösökben is nagy számban voltak képesek csalogatni a behurcolt
darázsfajokat. Ezek a csalétkek a zöld kagylóból (Perna canaliculus Gmelin., Mollusca:
Mytilidae), az erjesztett barna cukorból és a mézharmatból származó illatanyagokat
tartalmazzák. Kifejlesztésre került ezen kívül az előbb felsorolt források illatanyagaiból
összeválogatott komplex csalétek is, amelynek csalogatóképessége felülmúlta az összes eddig
ismert csalétek csalogatóképességét a Nothofagus biotópban (UNELIUS et al., 2016). Mivel a
mézharmat fogyasztása a darazsakra Magyarországi körülmények között is jellemző
(MÓCZÁR, 1995 és saját megfigyelés), ezért a mézharmat illatanyagait tartalmazó csalétek
csalogatóképességét magyarországi körülmények között is vizsgáltam. Ezen kívül alkalmam
nyílt a komplex csalétek itthoni vizsgálatára is.

3. ANYAG ÉS MÓDSZER
3.1 Szabadföldi csapdázásos kísérletek
A munkám során legfőképpen szabadföldi csapdázásos kísérleteket végeztem
különböző ültetvényekben, nemzetközi szinten elfogadott módszerekkel. A kísérletek
kezeléseit több ismétlésben, véletlen blokk elrendezés szerint tettem ki a kísérleti területre. A
blokkokon belül a csapdákat egymástól kb. 10-15 méter távolságra, mellmagasságban (1-1.5
méter) helyeztem bokrok vagy fák ágaira. A kísérleteket általában hetente kétszer
ellenőriztem. A fogott anyagot leszámoltam, és, ha kellett, ivar szerint szétválogattam.
2010 és 2015 között összesen 32 szabadföldi kísérletet végeztem, ebből 7 esetben a
megtervezett és előkészített kísérleteket együttműködő kutató/kutatócsoport végezte el a SZIE
Rovartani Tanszékéról (Hári Katalin) és A Debreceni Egyetem, Mezőgazdasági-,
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, Növényvédelmi Inzétezéből (Dr.
Szarukán István, Dr. Holb Imre, Kecskés Zsófia, Drogán-Zsuga Ildikó, Krakkó László). Egy
adott kísérletet általában párhuzamosan, több helyszínen is elvégeztük, a minél megbízhatóbb
eredmények elérése érdekében. Összesen 12 kísérleti terület volt, melyek között
hagyományos művelésű, légtértelített és felhagyott almás, szelídgesztenyés, tölgyes is
szerepelt. Darazsakkal kapcsolatban Új-Zéland két eltérő területén (Nothofagus-bükkös és
vegyes almás) is végeztem kísérleteket.
Az egyes kíséreltek részletes adatait a doktori dolgozat 6.-12. táblázata tartalmazza.

3.2. Elektroantennográfiás vizsgálatok
Az elektroantennográfiás vizsgálatokhoz legtöbb esetben szabadföldről gyűjtöttem a
kísérleti rovarokat (hímeket és nőstényeket), amelyeket a laboratóriumba vittem, és lehetőség
szerint azonnal felhasználtam.
A csalogató viselkedést kiváltó komponensek (PE, AA) mellett általában sztenderdként
alkalmaztam egy olyan vegyületet, amely a korábbi hasonló vizsgálatok során közepes választ
váltott ki a csápokból. Ezen kívül amennyiben ismert volt, vizsgáltam az adott faj
szexferomonjának komponenseire adott válaszokat is (pozitív kontroll), a vegyületekhez
használt oldószert önmagában, valamint a stimulus nélküli levegőt is (negatív kontroll). A
vizsgálatokat a szakterületen alkalmazott protokoll szerint végeztem (ROELOFS, 1977).

3.3 Statisztika
A szabadföldi csapdázásos kísérletek esetében a különböző kezelések által, a kísérlet
teljes időtartama alatt fogott molyok átlagos számát hasonlítottam össze. Az adatsort
log(x+0.5) transzformációval normalizáltam. Azokat a kezeléseket, amelyek nem fogtak
egyetlen molyt sem, a további elemzésből kizártam. Azt, hogy egy adott kezelés fogása
statisztikailag különbözik-e a nulla fogástól, Student-féle egyoldalú t-próbával állapítottam
meg [P>0,05; REEVE and STROM (2004)]. A megmaradt kezelések számától föggően az
átlagokat Student féle t-próbával vagy egyutas ANOVA-val elemeztem. Amennyiben az
ANOVA szignifikanciát mutatott, a kezelések közötti különbségeket Tukey-féle vagy GamesHowell

poszt-hoc

teszttel

állapítottam

meg,

attól

függőeg,

hogy az

adatok

a

szóráshomogenitásnak megfeleltek-e [Levene-teszt, P < 0,05 DAY and QUINN (1989)].
Az elektroantennográfiás vizsgálatoknál a különböző stimulusokra adott válaszokat a
közepes választ adó, sztenderdként használt stimulus válaszához képest normalizáltam és
ezeknek a normalizált EAG válaszoknak az átlagait hasonlítottam össze egyutas ANOVA-val.
Amennyiben szükséges volt, log(x) transzformációt alkalmaztam, hogy az adatsort
normalizáljam. A normalitást Shapiro-Wilks teszttel ellenőriztem (P > 0,05). Mivel az átlagok
szóráshomogenitása eltért (Levene-teszt, P < 0,05), Games-Howell post hoc teszttel
állapítottam meg, hogy a különböző átlagok között hol vannak különbségek (DAY and
QUINN, 1989).
A statisztikai kiértékelést az IBM SPSS szoftver 22.00 verziójával (2013) végeztem.

4. TUDOMÁNYRA ÚJ EREDMÉNYEK
Lepke fajok – Munkánk során elsőként fedeztük fel, hogy a PEAA az almamolyon
kívül további három fontos kártevő, az almafaszitkár [Synanthedon myopaeformis (Borkh.)],
a rügysodró tükrösmoly [Hedya nubiferana (Haw.)] és a tölgymakkmoly [Cydia splendana
(Hübn.)] esetében is jelentős csalogató hatással bírt. Mindegyik említett kártevő PEAA alapú
csalétkét optimalizáltuk a hatóanyag arányok, kibocsátók, a megfelelő feromonnal szembeni
hatáserősség, illetve azzal együtt való alkalmazhatóság, csapda alakok és a csapdák használata
(kihelyezési magasság) tekintetében. Az almamoly és az almafaszitkár esetében a PEAA
szintetikus csalétek hatását megtöbbszöröző félszintetikus kombinációt fejlesztettünk ki.
Kutatási eredményeinket a gyakorlatba átvíve, mind a négy kártevő fogására elérhetővé tettük
a termesztők számára a biszex csalétkes csapdákat az MTA ATK CSALOMON®
csapdacsaládjában.
A PEAA szintetikus kombinációról elsőként mutattuk ki, hogy viselkedésbefolyásoló
hatással van további négy lepkefajra a Tortricidae [1 faj, Notocelia trimaculana (Haw.)],
Ypsolophidae [1 faj, Ypsolopha scabrella (L.)], Drepanidae [1 faj, Watsonalla binaria
(Hufn.)] és Nymphalidae [1 faj, Coenonympha arcania (L.)] családból. A Sesiidae családba
tartozó almafasztikárt is magában foglalva ezzel már ötre nőtt azon lepkecsaládok száma, ahol
PE-tartalmú csalétkek biológiai hatást mutattak, ami arra utal, hogy a PE elterjedtebb a lepkék
kémiai kommunikációjában, mint azt korábban gondolták.
Kimutattuk, hogy az eddig felsorolt fajokon kívül további hat fajt az AA komponens
jelenléte miatt gyakran fognak a PEAA csapdák. Ezek a fajok az Archips crataegana (Hübn.),
A. xylosteana (L.), A. rosana (L.), Ptycholoma lechana (L.), Tortrix viridana L. és Pararge
aegeria (L.) voltak. Ennek az információnak elsősorban gyakorlati jelentősége van: a csapda
felhasználójának olyan taxonómiai ismeretekkel kell rendelkeznie, aminek segítségével meg
tudja különböztetni e fajokat a vizsgálni kívánt célkártevőtől.
Társas redősszárnyú darazsak – Nem sikerült az IBAA csalogatóképességét fokozó
szintetikus illatanyagot találnunk, de kifejlesztésre került egy, az IBAA keverék hatását
gyengén növelő, félszintetikus kombináció. Ez az új félszintetikus csalétek – újszerű
kibocsátóval alkalmazva – képezi 2016-tól az MTA ATK CSALOMON® csapdacsaládja
keretén belül kapható darázscsapda csalétkét.
Az új-zélandi Nothofagus bükkösökben katasztrofális mennyiségben felszaporodó, és
ott természetvédelmi gondokat okozó, két invazív darázsfaj (német és kecskedarázs) az
irodalomban található adatok szerint nem válaszolnak a más területeken megfelelő
csalogatóképességgel rendelkező csalétkekre. Elsőként mutattuk ki, hogy az ezen fajok

európai populációira megfelelő csalogató hatású izobutanol, ecetsav és (Z)-9-trikozén
keverékét tartalmazó IBAATR csalétek Új-Zélandon is hatásos, hagyományos mezőgazdasági
környezetben. A Nothofagus bükkösökben kapott eredményünk viszont megerősítette a
korábbi új-zélandi eredményeket. Hazai darázspopulációkon végzett vizsgálatainkban a
Nothofagus bükkösökben darazsak csapdázására használt, új-zélandi kutatók által kifejlesztett
hat- és kétkomponensű keverékek hatástalanok voltak. Eredményeink további adalékot
szolgáltatnak ahhoz a feltételezéshez, miszerint a tanulás fontos szerepet játszik e fejlett
rovarcsoport különböző élőhelyeken való megtelepedésében.
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