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1. A MUNKA EL İZMÉNYEI, KIT ŐZÖTT CÉLOK 

 

A gyümölcsmolyok elleni növényvédelem gyakorlatában az elmúlt évtizedekben 

világszerte számos változás történt. Elıtérbe kerültek a kártevık természetes ellenségeinek 

kímélését szolgáló növényvédelmi eljárások. Szemléletváltás történt a növényvédı szerek 

felhasználásában is.  

A gyümölcsmolyok rajzásmegfigyelésének nélkülözhetetlen eszközei a szexferomon 

csapdák, amelyek segítségével a megfigyelt területen a kérdéses faj megjelenése és 

egyedszámának változása nyomon követhetı. A rendszeresen, kezdetben naponta győjtött 

adatok nélkülözhetetlenek a gyümölcsmoly lárvák tömeges kelésének egyben a védekezés 

idejének elırejelzéséhez. Ahhoz, hogy a szelektív hatású rovarölı szerekkel a növényvédelmi 

kezeléseket a kártevı sebezhetı fejlıdési alakja ellen idızítsük, a szexferomon csapdák 

rendszeres, naponkénti leolvasására és a hımérsékleti adatok rögzítésére is szükség van. A 

fajspecifikus szexferomon csapdák által fogott imágók számának alakulására épülı kártevı-

elırejelzés rendszerint csak ki nem használt lehetıség marad, a csapdák rendszeres 

leolvasásának hiánya és az adatrögzítés elmaradása miatt. Mivel a csapdák rendszeres 

leolvasása idı és munkaigényes feladat, ezért célul tőztem ki a szexferomon csapdák 

webkamerás leolvasását és adatainak továbbítását. 

A szexferomonok szintetikus úton történı elıállítása a kémiai védekezés egy új 

lehetıségét, a légtértelítéses módszer kidolgozását tette lehetıvé. A légtértelítést vagy 

párosodás gátlást már évek óta számos országban sikerrel használják. Az utóbbi években a 

gyümölcsmolyok elleni védelemben a légtértelítéses eljárás hazánkban is az érdeklıdés 

középpontjába került. Mint minden új növényvédelmi módszernél, ahol a tapasztalatok nem 

elég széleskörőek, részletes vizsgálatok szükségesek a hatékonyság és a kockázati tényezık 

megállapítására. Éppen ezért célul tőztem ki a barackmoly és a keleti gyümölcsmoly 

ültetvényen belüli rajzásának és ültetvényen kívüli migrációjának megfigyelését, továbbá a 

légtértelítéses védekezési módszer megbízhatóságának értékelését magyarországi 

körülmények között. 

A légtértelített ültetvényekben a szexferomon csapdák nem alkalmasak a hím imágók 

rajzásának megfigyelésére, éppen ezért szükségessé vált más csalétkek, illatanyagok kutatása, 

amelyekkel megfigyelhetı a hímek és akár a nıstények rajzása is. A nıstények rajzásának 

megfigyelésére alkalmas csalétkek kutatása azért is kívánatos, mert használatukkal a kártevı 

sebezhetı fejlıdési alakja ellen irányuló kezelések idıpontját még pontosabban 

meghatározhatnánk. Nemrégiben Landolt és munkatársai (2007) felfedezték, hogy almamoly 

esetében a körte-észter csalogató hatása növelhetı ecetsav hozzáadásával. Tóth és 

munkatársai (2009) is megerısítették ezt hazai vizsgálatokkal és meglepetésükre az 
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almamolyon kívül üvegszárnyú almafalepke is repült a csapdákba. Ehhez a kutatáshoz 

csatlakozva célul tőztem ki egy olyan csalétek csapda fejlesztését, amely egyaránt alkalmas a 

hímek és nıstények megfigyelésére. 
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2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

2.1. A Grapholitha molesta és az Anarsia lineatella elleni légtértelítéses vizsgálatok 

kajszibarack ültetvényben 

A barackmoly és a keleti gyümölcsmoly elleni légtértelítéses vizsgálatokat Soroksáron 

végeztem 2007–2010 között egyhektáros kajszibarack ültetvényben. Megfigyeltem a két 

kártevı ültetvényen belüli rajzását és ültetvényen kívüli migrációját, továbbá a 

gyümölcskártétel felmérése során lárvákat győjtöttem a gyümölcsön károsító fajok 

megállapítása céljából. A vizsgálatok során a Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (Tokyo, Japan) 

által gyártott diszpenzereket használtam. A keleti gyümölcsmoly ellen Grapholita molesta 

Isomate OFM rosso (dózis 600 db/ha), a barackmoly ellen Anarsia lineatella Isonet A (dózis 

1000 db/ha) típusú diszpenzereket helyeztem ki az ültetvénybe.  

A légtértelített ültetvényben a keleti gyümölcsmoly és a barackmoly rajzás 

megfigyelésére 2–2 szexferomon csapdát helyeztem el, míg a légtértelített ültetvényen kívüli 

rajzás megfigyelésére az ültetvény két szélétıl távolodva 50 és 100 m távolságban elhelyezett 

csapdák szolgáltak. A vizsgálat során CSALOMON® keleti gyümölcsmoly és barackmoly 

(Gyártó MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Magyarország), illetve Deltastop 

keleti gyümölcsmoly (Gyártó PROPHER, Csehország) típusú csapdákat használtam. Az 

almamoly rajzás megfigyelésére szintén az MTA ATK által gyártott CSALOMON® csapdát 

helyeztem ki. A leolvasást hetente kétszer végeztem és a feromont tartalmazó kapszulákat 

elıírás szerint 4–6 hetente cseréltem. 

Ahhoz, hogy megállapítsam a gyümölcsön károsító fıbb fajokat, 2007-ben és 2008-ban a 

fáról lehullott gyümölcsöket vizsgáltam meg, míg az ezt követı években, 2009 és 2010-ben a 

fáról lehullott és a fáról szedett gyümölcsöket egyaránt értékeltem. A gyümölcsben talált 

lárvákat a BCE Rovartani Tanszék laboratóriumában neveltem ki és határoztam meg az 

imágókat. A lárvákból a kinevelés során kirajzott parazitoidok is azonosításra kerültek. 

 

 

2.2. A nıstény és hím lepkék csalogatása csalétekkel almaültetvényben 

Az almamoly és üvegszárnyú almafalepke nıstény és hím egyedeinek csapdázását körte-

észter + ecetsav keverékével Tordas település külterületén található intenzív, 10 ha-os 

almaültetvényben végeztem 2009 és 2011 között. Az almamoly ellen 2007 óta légtértelítéses 

technológiával védekeztek.  
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A csapdázáshoz használt vegyületek 

� körte-észter ((etil-(2E,4Z)-deka-2,4-dienoát) (Bedoukian, Danbury, CT, USA), 

� ecetsav (CH3-COOH) (Sigma Aldrich, Budapest, Magyarország), 

� Synanthedon myopaeformis szexferomon ((3Z,13Z)-oktadeka-3,13-dién-1-il acetát) 

(CSALOMON ®, MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Magyarország), 

� Cydia pomonella szexferomon ((E,E)-8,10-dodecadien-1-ol) (CSALOMON ®, MTA 

ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, Magyarország). 

 

Felhasznált diszpenzer típusok 

� Polietilén zacskó (PE zacskó) a körte-észter és ecetsav keverék számára. Egy 0,02 mm 

vastagságú, körül-belül 1,5 x 1,5 cm nagyságú PE zacskóba helyezett egy 1 cm hosszú 

fogorvosi tampon darab (Celluron®, Paul Hartmann AG., Heidenheim, Németország).  

� Polietilén fiola (PE fiola) a körte-észter és ecetsav keverék számára. A 0,7 ml őrtartalmú 

polietilénbıl készült, fedıvel ellátott fiolába (no. 730, Kartell Co., Olaszország) egy 0,5 

cm nagyságú fogorvosi tampon darab (Celluron®) lett elhelyezve.  

� Gumi diszpenzer az almamoly ((E,E)-8,10-dodecadien-1-ol) és az üvegszárnyú 

almafalepke ((3Z,13Z)-oktadeka-3,13-dién-1-il acetát) szintetikus szexferomonja 

számára. A kibocsátó egy feldarabolt gumicsı (Taurus, Budapest, No. MSZ 9691/6) 

szelete volt.  

 

Felhasznált csapdatestek 

� CSALOMON® ragacsos delta csapda (RAG) (Gyártó MTA ATK): Háromszögletőre 

hajtogatott, áttetszı csapdatest, belsejében 10×16 cm-es, ragacslap. 

� CSALOMON® módosított varsás csapda (VARs+) (Gyártó MTA ATK): A csapdatest 

alakja varsára emlékeztetı, melynek a tetején és az alján egy-egy fogóedényt 

rögzítettek.  

� Nagymérető ragacsos delta csapda (nagyRAG): Ragacsos delta csapda belsejében 2 db 

10×16 cm-es cserélhetı ragacslap. 

� Nagymérető ragacsos delta csapda (nagy2011): Ragacsos delta csapda, belsejében egy 

23×35 cm-es cserélhetı ragacslappal. 

� Deltastop ragacsos delta csapda (Gyártó PROPHER, Csehország): Háromszögletőre 

hajtogatott sötétzöld csapdatest, belsejében egy 12×20 cm-es fehér színő ragacsos lap. 

 

A csapdákat a fák koronájába, a földtıl számított 1 – 1,5 m magasan, az ágakon 

helyeztem el. A csapdák kísérleti elrendezése blokkokban történt. A különbözı csapda 

kombinációkat négy ismétlésben állítottam be. A csapdák egymástól 8 – 10 m, míg a blokkok 
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30 – 40 m távolságban voltak. A csapdákat hetente kétszer olvastam le és minden alkalommal 

vándoroltattam ıket. Ez annyit jelent, hogy a leolvasott csapdákat mindig a sorban következı 

csapda helyére tettem, hogy ezzel csökkentsem a helyhatást. A szabadföldi leolvasást 

követıen a begyőjtött lepkéket a Budapesti Corvinus Egyetem Rovartani Tanszékének 

laboratóriumában sztereomikroszkóp segítségével szexáltam. Az üvegszárnyú almafalepke 

nemeinek elkülönítésében Laštůvka és Laštůvka (2001) imágó határozókönyve volt a 

segítségemre, míg az almamoly esetében Danilevszkij és Kuznyecov (1968) könyvét 

használtam. 

2009–ben célom az volt, hogy a korábbi kísérletekben használt körte-észter és ecetsav 

keverék csalogató hatását  összehasonlítsam a Synanthedon myopaeformis szexferomonjával 

RAG és VARs+ típusú csapdákban. Azt is vizsgáltam, hogy a körte-észter és ecetsav keverék 

milyen más fajokat csalogat. Az elızı és korábbi évek vizsgálatainak eredményei alapján 

2010-ben megvizsgáltam a körte-észter és ecetsav csalogató képességét eltérı tulajdonságú 

diszpenzerek (PE zacskó, PE fiola), különbözı mennyiségő körte-észter (6, 18, 60 mg) és 

nagyobb nyílású csapdatest (nagyRAG) esetén. 2011-ben továbbra is a körte-észter + ecetsav 

alapú csapda fogásának növelése volt cél a dózis (3× 6 mg) és a csapda alak (nagy2011) 

változtatásával. Ezen kívül összehasonlítottam a kereskedelmi forgalomban kapható emelt (10 

mg) dózisú almamoly szexferomon fogását a körte-észter és ecetsav keverékkel. 

 

2.3. Kártevı elırejelzését szolgáló csapdarendszer fejlesztésének vizsgálata 

Webkamerával ellátott szexferomon csapda (távcsapda) felépítése 

A csapda kialakításában a kereskedelmi forgalomban kapható hagyományos szexferomon 

csapda szolgált alapul. A csapda rész, az elektronika, és a színes kamera (ITM-C-328) egy fém 

vázon van rögzítve. A kamera mőködéséhez szükséges elektronikai panelek és az 

akkumulátor egy vízhatlan mőanyag dobozban vannak. A dobozon került elhelyezésre a 

ragacslap, amely felett lévı plexi fedél az esı és permetlé elleni védelmet szolgálja, továbbá 

védi a ragacslapra tapadt rovarokat. A ragacslap és a plexi fedél közé rögzítettük a feromon 

kapszulát. A fogófelület felett rögzített magasságban, rejtetten elhelyezett kamera, a ragacslap 

teljes méretét fényképezi. A csapda az ültetvényben lévı támrendszerhez vagy a fához több 

ponton erısíthetı.  

 

A távcsapda és a kép továbbító rendszer mőködési elve 

Az elırejelzésre használható távcsapdák egy három egységbıl álló rendszert alkotnak. 

Van egy központi egység és hozzá tartozó két mellékállomás. A központi egység négy fı 

alkotóelembıl áll: 8 bites mikrokontrolleres vezérlı egység, GSM/GPRS modem, kamera, 

rádió adóvevı. A központi egység feladata, hogy a saját kamerája és a két mellékállomás 
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kamerái által készített képeket GSM hálózaton keresztül feltöltse egy meghatározott 

szerverre. A mellékállomások felépítése teljesen hasonló a központi egységhez, azonban 

GSM modemet nem tartalmaznak. Feladatuk, hogy képet készítsenek a ragacslapról és azt 

elküldjék a központi egységnek. Az ültetvényben felállított mellékállomások és központi 

egység közötti távolságnak kevesebb, mint 50 m-nek kell lennie ahhoz, hogy a kapcsolat 

megfelelı legyen a kép küldés során. A rendszer mőködési paraméterei mobiltelefon 

segítségével SMS-ben is programozhatók. A ragacslapról naponta készült képeket a Budapesti 

Corvinus Egyetem központi szervere tárolja. Ezeket az internet segítségével bárhonnan, 

bármikor elérhetjük. A képek weblapos felületen jelennek meg, ami rcsapda.uni-corvinus.hu 

címen érhetı el. A belépéshez ismerni kell a felhasználó nevet és jelszót. A weboldalon 

megjelenı kis képre ráklikkelve lehetséges a nagyításuk, a teljes felbontású képek archiválás 

céljából a PC-re letölthetık. 

 

A távcsapda megbízhatóságának vizsgálata a fogások alapján 

Ahhoz, hogy megállapítsam a távcsapda alkalmas-e a Grahpolitha molesta és az Anarsia 

lineatella rajzásmegfigyelésére, összehasonlítottam az MTA ATK Növényvédelmi Intézet 

által gyártott kereskedelmi forgalomban is kapható CSALOMON® csapdákkal. A 

vizsgálatokat 2008-ban és 2009-ben végeztem. A magántulajdonú kajszibarack ültetvénybe 

egy távcsapda rendszert (központi egység és egy mellékállomás), és egy CSALOMON® 

keleti gyümölcsmoly és egy CSALOMON® barackmoly csapdát helyeztem ki. A központi 

egységbe és a hozzá tartozó mellékállomásba a CSALOMON® csapdákba rakható kapszula 

került. A csapdákat egymástól 30–40 m távolságra, a lombkoronában rögzítettem. A 

CSALOMON® csapdákat 2008-ban hetente kétszer olvastam le, 2009-ben csak hetente. A 

ragacslapokat a telítıdés és a szennyezıdés mértékétıl függıen cseréltem. A feromon 

kapszulák cseréjére 4–6 hetente került sor. 

 

A keleti gyümölcsmoly és szilvamoly aránya a keleti gyümölcsmoly csapdában 

A megfigyelést 2009. április és október hónapok között végeztem Pomázon kajszibarack 

és ıszibarack ültetvényekben. A keleti gyümölcsmoly rajzásmegfigyelése érdekében a 

csapdázáshoz CSALOMON® (Gyártó MTA ATK Növényvédelmi Intézet, Budapest, 

Magyarország) és Deltastop keleti gyümölcsmoly (Gyártó PROPHER, Csehország) típusú 

szexferomon csapdákat használtam. A szilvamoly csapdázására CSALOMON® típusú 

szexferomon csapdákat helyeztem ki az ültetvényekbe. A kajszibarack és ıszibarack 

ültetvényekbe 2–2 CSALOMON® és Deltastop típusú keleti gyümölcsmoly, míg egy 

CSALOMON® szilvamoly csapdát helyeztem el. A feromon kapszulákat az elıírásoknak 

megfelelıen 4–6 hetente cseréltem, a ragacslapokat a vizsgálat teljes ideje alatt hetente 



 9 

cseréltem. A ragacslapokkal begyőjtött hímek potroh végét levágtam, majd ezt követıen 10%-

os KOH oldatba áztattam ıket. A két faj elkülönítésére Seprıs (1971) imágó határozókulcsát 

használtam.  

 

 

3. EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK  

 

3.1. A keleti gyümölcsmoly és barackmoly elleni légtértelítéses vizsgálatok 

A 2007 és 2010 között végzett vizsgálatok során a légtértelített kajszibarack ültetvényben 

lévı csapdák nagyon kis számban vagy egyáltalán nem fogtak keleti gyümölcsmoly és 

barackmoly hímeket. A kártevık jelenlétére a légtértelített ültetvény körül elhelyezett csapdák 

fogásából következtettem. A csapdák fogása alapján megállapítottam, hogy sikeres volt a 

hímek orientáció zavarása az ültetvényben. A vizsgálat során a kártevık közül a barackmoly 

fordult elı leggyakrabban a csapdákban. Az alapján, hogy a csapdák a májustól júliusig 

terjedı idıszakban fogtak barackmoly hímeket a szomszédos területeken, megállapítom, hogy 

a barackmoly elsı és második nemzedéke fordult elı jelentıs számban. Ezt támasztják alá a 

lárvagyőjtések eredményei is, miszerint barackmoly lárvákat a június, július hónapokban 

győjtöttem. A keleti gyümölcsmoly a csapdák fogása és a lárvák száma alapján az elsı 

években nem volt jelentıs az ültetvényben. Azonban az utolsó vizsgálati évben a begyőjtött 

lárvák fele keleti gyümölcsmoly volt és a csapdák a szomszédos 2006-os telepítéső 

kajszibarackban több hímet fogtak az augusztus, szeptemberi hónapokban a korábbi évekhez 

képest. A csapdák fogása alapján megállapítottam, hogy a keleti gyümölcsmoly jelen van a 

gyümölcsösben és számára kedvezıen hat, hogy a területen jelenlévı kajszibarack fajták és 

fajta jelöltek érési sora júniustól egészen szeptemberig tartott. A kártétel mértéke az elhúzódó 

szüreti idıszak ellenére ezrelékes, legfeljebb 2 %-os szinten alakult a vizsgálat során. A 

lárvagyőjtések alkalmával a károsított gyümölcsökbıl kinevelt állatok többsége barackmoly 

és keleti gyümölcsmoly volt, illetve győjtöttem és neveltem almamoly imágókat is. A 

légtértelített területen a csapdák almamoly hímeket is fogtak. A fogások és a lárvagyőjtések 

eredményei alapján megállapíthatom, hogy az almamoly jelen van a gyümölcsösben, de 

számottevı kárt nem okoz. A kinevelések alkalmával megfigyeltem a barackmoly 

parazitoidját, a Paralitomastix varicornis fajt is. Ez a fürkészdarázs faj 2008-ban a győjtött 

barackmoly lárvák 1/3-át parazitálta. A kártevı fajok közül a júniusi és júliusi hónapokban a 

barackmoly lárvák károsítottak nagyobb számban a gyümölcsökben. Mivel ennek a fajnak a 

parazitoidja jelen van az ültetvényben, ezért ha továbbra is a hasznos élı szervezeteket kímélı 

növényvédelmet folytatunk az ültetvényben, akkor ez a fürkészdarázs képes lehet a 

barackmoly populációjának szabályozására. Az eredményeim alapján elmondhatom, hogy a 
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vizsgált fiatal kajszibarack ültetvényt, annak kicsiny mérete ellenére, 2007 óta a légtértelítéses 

technológiával sikeresen megvédtük a gyümölcsmolyok ellen. Ezen eredmények birtokában 

feltételezem, hogy a légtértelítés a gyümölcsmolyok ellen hasonló körülmények között 

eredményes eljárás lehet más hazai kajszibarack ültetvényekben is. A módszer a kajszibarack 

ültetvények integrált növényvédelmébe eredményesen beépíthetı. 

 

3.2. A nıstény és hím lepkék csalogatására történı csalétek alapú csapdázási vizsgálatok 

almaültetvényben 

A vizsgálatok során mindhárom évben sikeresen csapdáztam Synanthedon myopaeformis 

imágókat a körte-észter és ecetsav csalétkő csapdákkal. A fogások alapján megállapítottam, 

hogy a körte-észter és ecetsav fogása kb. 20 % volt a szexferomont tartalmazó csapdákhoz 

képest. A körte-észter és ecetsav csalétkő csapdák üvegszárnyú almafalepke nıstényeket is 

fogtak. A körte-észter és ecetsav mellé helyezett S. myopaeformis szexferomon nem növelte 

meg a fogást.  

A S. myopaeformis mellett csak egy kártevı faj, a Cydia pomonella repült nagyobb 

számban a csapdákba. A S. myopaeformis szexferomonjának nincs igazolható szerepe az 

almamoly csalogatására, mivel a körte-észter és ecetsav keveréket, illetve a két csalétket 

együtt tartalmazó csapdák között nem volt szignifikáns különbség az almamoly fogások 

tekintetében. 

Az eredmények értékelése során szignifikáns különbség nem volt a RAG és VARs+ 

szexferomont tartalmazó csapdák között, mégis a kétféle csapdatípus közül a VARs+ 

bizonyult a legjobbnak, mert azzal értem el nagyobb fogás mennyiséget a S. myopaeformis 

esetén. Feltehetıen a RAG csapdák gyors telítıdése okozhatta, hogy a hímek számát illetıen 

elmaradtak a VARs+ típustól. A körte-észter és ecetsav csalétek esetén a VARs+ csapda típus 

kevesebb nıstényt és hímet fogott, bár a hímek esetében nem mutatható ki szignifikáns 

különbség. Az almamoly fogási eredmények is hasonló képet mutattak. Feltételezem, hogy az 

imágók attraktánsra adott viselkedési válaszában lehet az ok, amiért a VARs+ csapda 

kevesebb egyedet fogott. Valószínőleg körte-észter csaléteknél nem pontforrásra repülésrıl 

van szó, mint a szexferomon esetében. 2011-ben végzett vizsgálatom során a nagyobb 

fogófelülető csapda szignifikánsan több S. myopaeformis imágót fogott, mint a kisebb mérető. 

Az almamoly esetében is hasonló eredményeket kaptam. Ugyan szignifikáns különbséget nem 

mutatott a két csapdatípus, de a fogás mennyisége annyival volt több, mint amennyivel a 

csapda fogó felülete.  

A körte-észter és ecetsav csapdák hatástartamának növelése céljából tesztelt polietilén 

fiola kibocsátó nem bizonyult jobbnak a korábban használt polietilén zacskó típusnál. Ezért a 

körte-észter+ecetsav esetén a kapszulákat továbbra is három hetente célszerő cserélni. 
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A körte-észter dózisának növelése vizsgálat során a különbözı mennyiségő csalétket 

tartalmazó csapdák, illetve a három diszpenzert tartalmazó csapdatest esetében sem volt 

szignifikáns különbség a S. myopaeformis imágók számában. Valószínő, hogy a körte-

észternek elnyúló, széles dózis optimuma van, és a vizsgált dózisok beleesnek ebbe a 

tartományba, ezért nem sikerült növelni a fogást. Az almamoly esetében a dózis vizsgálat 

értékelése során szignifikáns különbséget a 6 mg és a 60 mg mennyiségő csapdák fogása 

között tapasztaltam. A körte-észter arányának emelése kapcsán megfigyelhetı egy gyenge, de 

nem meggyızı fogásbeli növekedés. Az almamoly kereskedelmi forgalomban kapható 

szexferomon csapdája nem fogott imágókat a vizsgálat ideje alatt, feltehetıen az ültetvényben 

történt légtértelítés következtében. A 10 mg-os, szintén kereskedelemben kapható almamoly 

szexferomon csapda szignifikánsan kevesebb imágót fogott, mint a körte-észter+ecetsav 

csapda.  

A körte-észter és ecetsav keverékével történı csalétek csapdázási vizsgálatok során 

megállapítottam a körte-észter és ecetsav vonzó hatását az üvegszárnyú almafalepke 

nıstényekre és hímekre, illetve az almamoly esetében megerısítettem. A vizsgálatok 

eredménye alapján jelenleg a 6 mg körte-észter / 400 mg ecetsav dózisú, polietilén zacskó 

kibocsátóval ellátott nagy felülető ragacsos csapda (nagy2011) a legalkalmasabb csapdázásra. 

Az üvegszárnyú almafalepke esetében a szexferomonnal ellátott VARs+ csapda típus 

bizonyult a legalkalmasabbnak. Ezen kívül megállapítottam, hogy az almamoly csapdázására 

alkalmas hagyományos és emelt dózisú (10 mg) kereskedelmi forgalomban kapható csapdák 

légtértelítés esetén nem megbízhatóak a populáció nyomon követésére. Ezzel ellentétben a 

körte-észter és ecetsav alapú csapdák alkalmasak az almamoly, illetve az üvegszárnyú 

almafalepke csapdázására. 

 

3.3. Kártevı elırejelzését szolgáló csapdarendszer fejlesztésének vizsgálata 

A Rovartani Tanszék saját fejlesztéső távcsapdáját sikeresen teszteltem a 2008 és 2009-es 

években. A csapdába szerelt kamera segítségével a fogófelületrıl naponta készített és küldött 

képek lehetıvé tették a csapda távoli leolvasását. A képek egy szerverre érkeznek, ott 

tárolódnak, és innen az internet segítségével bármikor hozzáférhetıek. A távcsapda üzemi 

tesztelése során a fotózásnál gondot jelentettek a védı plexi lemezen megtapadt esıcseppek és 

a túl erıs napfény. A fogófelület fölé helyezett árnyékoló segítségével sikerült kiküszöbölni 

ezt a problémát. A távcsapda üzemi tesztelése során két faj az Anarsia lineatella, és a 

Grapholitha molesta rajzását figyeltem meg. A távcsapdák megbízhatóságára végzett 

vizsgálatok során megállapítottam, hogy a csapda alkalmas az Anarsia lineatella elsı 

egyedeinek, és a késıbbi nemzedékeinek rajzásmegfigyelésére is. A távcsapda keleti 

gyümölcsmoly rajzásmegfigyelésére nem alkalmas, mivel a hagyományos csapda gyakrabban 
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fogta a keleti gyümölcsmoly hímeket, mint a távcsapda. Illetve a keleti gyümölcsmoly 

csapdába szilvamoly hímek is repültek, amely faj külsı morfológiai bélyege alapján nem 

különíthetı el a keleti gyümölcsmolytól. Vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy a keleti 

gyümölcsmoly csapda szilvamoly hímeket is fog. A csapdák fogási adatai genitália vizsgálat 

elvégzése nélkül nem használhatók a keleti gyümölcsmoly lárvakelés elırejelzésére, illetve a 

növényvédelmi kezelések idızítésére. Ezért a távcsapda csak olyan lepkék 

rajzásmegfigyelésére alkalmas, amelyek külsı morfológiai tulajdonságaik alapján jól 

elkülöníthetık más hasonló fajoktól. 

Az eddigi vizsgálatok alapján megállapítom, hogy a távcsapda alkalmas a lepkék 

rajzásmegfigyelésére és további kártevı fajok vizsgálatba vonása szükséges, hogy 

kiterjesszük a távcsapdával csapdázható fajok körét. 

 

4. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

1. Megállapítottam, hogy a légtértelítéses technológia az Anarsia lineatella és a 

Grapholitha molesta ellen eredményes eljárás lehet a hazai kajszibarack ültetvényekben. 

 

2. Megállapítottam, hogy az almamoly gyümölcskártevıként megjelenhet légtértelített 

kajszibarack ültetvényben, de jelentıs kárt nem okoz. 

 

3. Megállapítottam, hogy a körte-észter és ecetsav csalétekkel Synanthedon 

myopaeformis nıstények és hímek csapdázhatók. Jelenleg a csapdázásra legalkalmasabb a 6 

mg körte-észter / 400 mg ecetsav dózisú, polietilén zacskó kibocsátóval ellátott nagy ragacsos 

felülető (nagy2011) csapda. Megállapítottam azt is, hogy a Synanthedon myopaeformis 

csapdázására a legalkalmasabb a szexferomonjával ellátott VARs+ csapda típus. 

Megerısítettem, hogy a körte-észter és ecetsav csalétek vonzza a Cydia pomonella hímeket és 

nıstényeket. A Synanthedon mypaeformis szexferomonját hozzáadva a körte-észter és ecetsav 

csalétekhez nem növekszik a fogott almamoly egyedszám, tehát a Synanthedon mypaeformis 

szexferomonja nem csalogatja az almamolyt.  

 

4. Megállapítottam, hogy légtértelített almaültetvényben a hagyományos és emelt dózisú 

(10 mg) kereskedelmi forgalomban kapható Cydia pomonella szexferomon csapdák nem 

használhatók a rajzás megfigyelésére. Légtértelítés esetén a körte-észter és ecetsav alapú 

csapdák használhatók a Cydia pomonella, illetve a Synanthedon myopaeformis 

nyomonkövetésére. 
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5. Megállapítottam, hogy az általunk a rovarok megfigyelésére fejlesztett automatizált 

szexferomon csapda (távcsapda) alkalmas a kártevık csapdázására és a rajzásmegfigyelésére, 

abban az esetben, ha a kártevı faj szexferomonja kellıen szelektív, vagy ha a kártevı fajok 

külsı morfológiai tulajdonságaik alapján jól elkülöníthetık egymástól. 

 

6. A távcsapda által szolgáltatott napi fogási adatok jól felhasználhatók az ültetvények 

kulcskártevıi elleni védekezést megalapozó növényvédelemi elırejelzés fejlesztésére, ezáltal 

a peszticidterhelés csökkentésére. 

 

7. Megállapítottam, hogy a keleti gyümölcsmoly szexferomon csapda szilvamoly 

hímeket is fog. A szexferomon csapdába repült keleti gyümölcsmoly és szilvamoly hímek 

aránya a két faj foltszerő elıfordulásából adódó dominanciaviszonyok szerint alakul.  
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